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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1911 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 21
Ανακοίνωση ΤΕΕ: Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19 
Σελ 3 
Εργασίας: Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ 
- Το 25% των ελεύθερων επαγγελματιών επέλεξε μεγαλύτερη κατη-
γορία από την υποχρεωτική   
Σελ 4 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φα-
λήρου για την υλοποίηση έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου   
Σελ 5 
Απέρριψε την προσφυγή της Hard Rock για το καζίνο στο Ελληνικό η 
Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών   
Σελ 6 
Στη Siemens η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής
Σελ 7 
Ξεμπλοκάρουν επενδύσεις και εντάξεις στο σχέδιο πόλης σε Αττική 
και Θεσσαλονίκη
Σελ 8, 9 και 10  
ΕΕΔΣΑ: 40 προτάσεις και συμπεράσματα για τη μετάβαση στην κυ-
κλική οικονομία
Σελ 10
Ορκίστηκε ενώπιον της Βουλής η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
Σελ 11
ΑΑΔΕ: Με τηλέφωνο, email και ραντεβού σε ΔΟΥ και Τελωνεία από 
Δευτέρα
Σελ 12 
Βιομηχανία: Η επίπτωση του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία 
εξαρτάται από τη διάρκεια και την ένταση της επιδημίας - Ναυτιλία, 
τουρισμός και μεταφορές είναι τα πρώτα θύματα
Σελ 13
Μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων από τις παρενέργειες της πανδημίας   
Σελ 14 
ΓΓΠΠ: Επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού   
Σελ 15 
Ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων, λόγω κορωνοϊού - 
Η διαδικασία για την αποζημίωση ειδικού σκοπού
Σελ 16 
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  
- Μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων για πε-
ριστατικά με λοίμωξη από τον κορωνοϊό
Σελ 17 
Ισχυρό πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία έχει επιφέρει ο κορωνο-
ϊος - Νέα διαφημιστή καμπάνια προτείνουν οι ξενοδόχοι
Σελ 18
Συνάντηση του Υφυπουργού Τουρισμού με τον Ειδικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  
Σελ 19 
Πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη τις οικονομικές επιπτώσεις από 
τον κορωνοϊό
Σελ 20
Μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό λαμβάνει το υπ. Μεταφορών. 
Έκκληση Κ. Καραμανλή να αποφεύγουν οι πολίτες τις άσκοπες με-
τακινήσεις
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για τον 
κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Κατόπιν της εκδήλωσης πανδημίας εκ του κορωνοϊού 
COVID-19, των σχετικών οδηγιών του εθνικού οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας και της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42/2020) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παραμένοντας δίπλα στους μη-
χανικούς μέλη του και στην κοινωνία, ανακοινώνει τα πρώτα 
βασικά και έκτακτα μέτρα για την προστασία και αποφυγή με-
τάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
1. Το ΤΕΕ καλεί όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς, τις 
τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώ-
ρας να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας. Περισσότερα για τις συγκεκριμένες και εγκε-
κριμένες κάθε ώρα οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στην τηλε-
φωνική γραμμή 1135.
2.  Το ΤΕΕ έχει λάβει ήδη αναγκαία μέτρα προστασίας και απο-
φυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού στα γραφεία του σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία.
3. Το ΤΕΕ έχει αναβάλει ή ακυρώσει όλες τις εκδηλώσεις που 
διοργάνωνε το ίδιο αλλά και αυτές που φιλοξενούσε, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, ακόμη και πριν τα έκτακτα μέτρα που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση
4. Προκειμένου να συνεχιστεί κατά το δυνατόν απρόσκοπτα η 
επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα των Ελλήνων 
Μηχανικών κατά τη διάρκεια της κρίσης της παγκόσμιας παν-
δημίας, καλεί όλα τα μέλη του και τους χρήστες των υπηρεσιών 
του να χρησιμοποιούν όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία που παρέ-
χονται από το ΤΕΕ, το mytee, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ 
και την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
5. Το ΤΕΕ προτείνει και ενθαρρύνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφε-
ρόμενο να εξυπηρετούνται για τις - άμεσης ανάγκης - υποθέσεις 
τους εξ αποστάσεως, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις 
υπηρεσίες του ΤΕΕ. Τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΤΕΕ μπορείτε να 
τα βρείτε στην ενότητα «Επικοινωνία» του κεντρικού μενού της 
κεντρικής ιστοσελίδας του ΤΕΕ
Επιπλέον και μέχρι νεότερων ανακοινώσεων, θα ισχύουν τα 
εξής: 
Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και έως την Παρα-
σκευή 27 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο των μέτρων πρόλη-
ψης σχετικά με τον κορωνοϊόCOVID-19 και για την προστασία 
των Μελών του ΤΕΕ, οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης θα 
εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία::
•         Τα θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ) 
(e-mail: engineer-help@central.tee.gr)

•         Τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (HELP-DESK ΚΕΝΑΚ)
(e-mail: kenak-help@central.tee.gr)
•         Τα θέματα φοροτεχνικής υποστήριξης
(e-mail: tax-help@central.tee.gr)
•         Τα θέματα νομικής υποστήριξης
(e-mail: nomiki-ypiresia@central.tee.gr)
δηλαδή θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω των 
ανωτέρω e-mail διευθύνσεων.
 
8 βασικές οδηγίες
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 
εξέδωσαν 8 βασικές οδηγίες.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοί-
μωξη από το νέο κορωνοϊό COVID-19, τα ηλικιωμένα άτομα 
καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα 
νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες 
κτλ), ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σο-
βαρής νόσου και επιπλοκών.
     Κατά συνέπεια για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων 
των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του 
νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:
-Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοί-
μωξης του αναπνευστικού συστήματος
-Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε 
περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην 
κοινότητα
-Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν 
την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα)
-Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που 
ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων 
ιατρών
-Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, κοινωνικών συνα-
ναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων
-Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση 
εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συ-
στήματος και να επιμένουν σε ιατρική αξιολόγηση
-Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς
-Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χω-
ρίς σοβαρό λόγο
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 1135
Διαβάστε εδώ 19 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις από τη 
ΓΓΠΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf
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Επιχειρηματική «αποστολή» από την Ελλάδα και την Κύπρο, στη 
διαδικτυακή διεθνή έκθεση επαγγελματικών ακινήτων και επεν-
δύσεων, EXPO REAL, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 7 
Οκτωβρίου 2020, προγραμματίζει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες  να απευ-
θύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο τηλ.: 210 64 19 037 ή να 
ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: 
www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθεσης: https://
exporeal.net/.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με την 
Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable 
Development (ICGCSD) της IUPAC και το Ελληνικό Δίκτυο 
Πράσινης Χημείας, διοργανώνει το 9th IUPAC International 
Conference on Green Chemistry (ICGC-9), το οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο), από τις 18 ως τις 
22 Οκτωβρίου 2020.  
Το διεθνές συνέδριο ICGC-9 τελεί υπό την αιγίδα του Τμήμα-
τος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας 
(International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC), 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών (European Chemical 
Society - EuChemS) και της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών 
(American Chemical Society – ACS).
Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και φοι-
τητές, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας, υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερω-
θούν και να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την 
Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία, την Αειφόρο Ανάπτυ-
ξη και την Κυκλική Οικονομία.
Βασικές θεματικές ενότητες:
• Πράσινη Χημεία στην Έρευνα και τη Βιομηχανία
• Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία
• Πράσινη Χημεία για Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιοοικονομία και 

Κυκλική Οικονομία
 Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν:
• Πράσινοι διαλύτες, ασφαλή αντιδραστήρια και βιώσιμες βιο-
μηχανικές διεργασίες
• Εναλλακτικές και ήπιες χημικές διεργασίες (μικροκύματα, 
υπέρηχοι, φωτοχημεία, κ.α.)
• Βιώσιμη οργανική σύνθεση
• Πρόληψη και αποκατάσταση της ρύπανσης
• Τοξικολογία και Οικοτοξικολογία Χημικών Προϊόντων
• Ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων - Κυκλική οικονο-
μία (απόβλητα τροφίμων, επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα, 
αστικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα πλαστικά)
• Αξιοποίηση ανανεώσιμων και φυσικών πόρων
• Χημικές ενώσεις, μονομερή, πολυμερή και σύνθετα υλικά 
που προέρχονται από βιομάζα
• Εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα και βιοκαύσιμα, πράσινη βιοε-
νέργεια, αξιοποίηση του CO2
• Καταλυτικές διεργασίες (ομογενείς, ετερογενείς και βιοκατα-
λυτικές)
• Νανοϋλικά για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές
• Πράσινη Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολο-
γία
• Υπολογιστική Χημεία και πράσινες χημικές διεργασίες
• Πράσινη Χημεία στη διατήρηση και αποκατάσταση της πολι-
τιστικής κληρονομιάς

• Εργαλεία ποσοτικής αξιολόγησης της Πράσινης Χημείας. 
Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA)
• Εκπαίδευση, πολιτική, δεοντολογία, νομοθεσία και επικοινω-
νία της Πράσινης Χημείας
• Πράσινη Χημεία και Ηνωμένα Έθνη (UN-17 Sustainable 
Development Goals)
•  Πράσινη Χημεία και επιχειρηματικότητα
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 
31 Μαρτίου 2020.
Πληροφορίες: www.greeniupac2020.org  , ktrianta@chem.
auth.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, βΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ (βΙΟ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

23 - 27 Μαΐου 2020

11o Διεθνές συνέδριο: «Cities on 
Volcanoes»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διεθνής Ένωσης Ηφαιστειολογίας και 
Χημείας του Εσωτερικού της Γης, Τμήμα 
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
κ.ά. φορείς

27 - 29 Μαΐου 2020
Παγκόσμιο συνέδριο για τις νέες τεχνο-
λογίες και τις «έξυπνες πόλεις» 
ΛΑΡΙΣΑ

Δίκτυο Major Cities of Europe

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

9th IUPAC International Conference on 
Green Chemistry (ICGC-9)
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με επιτυχία στη νέα πλατφόρ-
μα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους 
και τους αγρότες, οι οποίοι, για πρώτη φορά, είχαν τη δυνα-
τότητα να διαμορφώσουν μόνοι τους το ύψος των εισφορών, 
που θα πληρώσουν, αλλά και της συνταξιοδοτικής παροχής, 
που θα λάβουν, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 

του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι 
την το μεσημέρι της Παρασκευής, είχαν επιλέξει ασφαλιστική 
κατηγορία 358.659 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενοι, καθώς και 63.812 νέοι ασφαλισμένοι (κάτω της 
πενταετίας).
Από τους 358.659 ασφαλισμένους, περισσότεροι από 1 στους 
4 (ποσοστό 25%) έχουν επιλέξει μεγαλύτερη κατηγορία από 
την υποχρεωτική, δηλαδή από τη 2η έως την 6η ασφαλιστική 
κατηγορία, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη σύνταξη. Παράλλη-

λα, 139.187 αγρότες έχουν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, 
μέσω της νέας πλατφόρμας, με περίπου το 15% αυτών να έχει 
επιλέξει ανώτερη κατηγορία από την κατώτατη υποχρεωτική.
Η διαδικασία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ολοκληρώ-
θηκε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020, στις 24:00, προκει-
μένου τις επόμενες δύο ημέρες, να ετοιμαστούν τα ειδοποιη-
τήρια, τα οποία και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό ιστότοπο 
του e-ΕΦΚΑ, στις 16 Μαρτίου.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής 
κατηγορίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ) από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυ-
τοαπασχολούμενους και τους αγρότες, οι οποίοι διαμόρφωσαν 
μόνοι τους και, όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν, το ύψος των εισφο-
ρών, που θα πληρώσουν για το 2020, καθορίζοντας οι ίδιοι και 
το ύψος της σύνταξης, που θέλουν να λάβουν, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ -ΜΠΕ.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, αναφέρει: «Στο πλαίσιο της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ολοκληρώθηκε χθες με απόλυτη 
επιτυχία στη νέα πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ η ελεύθερη επιλογή 
ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Το δύσκολο 
περιβάλλον και η δυσμενή συγκυρία δεν εμπόδισαν τους ασφα-
λισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους 
και αγρότες, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στο χρο-
νοδιάγραμμα που έθετε η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση και, 
μάλιστα, με ανέλπιστα ικανοποιητικό τρόπο».
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το 27,3% των αυτοαπασχολουμέ-

νων επέλεξε από τη 2η έως την 6η ασφαλιστική κατηγορία, στο-
χεύοντας να διαμορφώσει μεγαλύτερη σύνταξη, κυρίως, όμως, 
επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στο νέο ασφαλιστικό περιβάλλον.
«Οφείλω να αποδώσω ειλικρινά συγχαρητήρια στους εργαζό-
μενους και τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για την τιτάνια προσπάθεια, 
που καταβάλλουν, για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και 
την επιτυχή και ακριβή υλοποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθ-
μισης» τονίζει ο αρμόδιος υπουργός.
Συγκεκριμένα:
Συνολικά 423.338 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενοι επέλεξαν ασφαλιστική κατηγορία.
Επιπλέον, οι νέοι ασφαλισμένοι (κάτω της πενταετίας) ανήλθαν 
σε 72.846.
Από τους 423.338 ασφαλισμένους, 115.627 (ποσοστό 27,3%) 
επέλεξαν από τη 2η έως την 6η ασφαλιστική κατηγορία, στοχεύ-
οντας σε μεγαλύτερη σύνταξη.
Ειδικότερα:
Τη 2η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 43.088 ασφαλισμένοι.
Την 3η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 31.807 ασφαλισμένοι.
Την 4η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 18.658 ασφαλισμένοι.

Την 5η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 8.668 ασφαλισμένοι.
Την 6η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 13.406 ασφαλισμένοι.
Παράλληλα, 156.374 αγρότες επέλεξαν για το 2020 ασφαλι-
στική κατηγορία, μέσω της νέας πλατφόρμας, εκ των οποίων 
20.828 (ποσοστό 13,32%) επέλεξαν από τη 2η έως την 6η 
ασφαλιστική κατηγορία, ως εξής:
Τη 2η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 8.756 αγρότες.
Την 3η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 4.813 αγρότες.
Την 4η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 3.864 αγρότες. 
Την 5η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 1.464 αγρότες.
Την 6η ασφαλιστική κατηγορία επέλεξαν 1.931 αγρότες.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
Εργασίας, η διαδικασία έκδοσης των ειδοποιητηρίων βρίσκεται 
σε εξέλιξη και τα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 16 
Μαρτίου στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.
Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι και αγρό-
τες, δεν επέλεξαν κατηγορία θα ενταχθούν για το 2020 αυτόμα-
τα στην κατώτερη ή στην ειδική κατηγορία, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις και θα μπορούν να επιλέξουν ανώτερη κατηγο-
ρία για το 2021 στο τέλος του χρόνου.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν οι προτάσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την αναμόρ-
φωση του συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών της χώρας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση της ΕΕΤΤ μετά από αίτημα του υπουργού Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκινά η έναρξη δημόσιας διαβούλευ-
σης, αναφορικά με τις τέσσερις προτάσεις για την αναμόρφωση 
του συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών της χώρας, ώστε 
κάθε ενδιαφερόμενος να εκφράσει, τεκμηριωμένα, την προτίμη-

ση και τις απόψεις του.  Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα 
αποσταλούν στα μέλη της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί, 
βάσει της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων με αριθμό πρωτοκόλλου 4352/23.03.2018 
(ΑΔΑ:ΩΙΩΚ465ΧΘ0-ΤΔΡ) και στην οποία μετέχουν στελέχη του 
Υπουργείου και της ΕΕΤΤ, προκειμένου να τα επεξεργασθούν και 
να συντάξουν σχετική έκθεση. 
Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από το 
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1157.html 
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελλη-
νική, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 
03.04.2020 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος 
Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eett.gr 

Την αναστολή αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων 
της χώρας μας, τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατά-
σταση στην αγορά και την οικονομία ζητάει από τον πρωθυπουρ-
γό και τους αρμόδιους υπουργός με επιστολή του ο πρόεδρος της 
ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ενόψει της ανακοίνωσης μέτρων 
για την στήριξη της οικονομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.«Είναι 
προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακί-

νητη περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της 
οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους 
αφορά όλους μας. Θα ήταν συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συν-
θήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών 
από τις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι μισθώσεις και οι κατα-
σκευές, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω των 
τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους πρόσθετους 

φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋπο-
θέσεις και εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον», τονίζει 
ο Στράτος Παραδιάς.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ 
Το 25% των ελεύθερων επαγγελματιών επέλεξε μεγαλύτερη κατηγορία από την υποχρεωτική  

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΕΤΤ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 
Το σχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος των ταχυδρομικών κωδικών της χώρας

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
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Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από σή-
μερα Δευτέρα (16/03/2020) και για δύο μήνες στους Δήμους 
Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, επί της παλαιάς Λ. Ποσει-
δώνος (συνέχεια Εθν. Μακαρίου) από την οδό Επαμεινώνδα 
έως την οδό Μωραϊτίνη, 200μ. πριν από την οδό Ι. Φιξ, στο 
πλαίσιο των έργων για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου 
(Φάση Α’), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης θα γίνει πλήρης διακοπή της 
κυκλοφορίας του τραμ από τη στάση του ΣΕΦ έως τη στάση 
της Αγίας Σκέπης ενώ προβλέπεται και ανακατασκευή των 
εγκαταστάσεων του, η οποία περιλαμβάνει την οριζοντιογρα-
φική παραλλαγή και τo «χαμήλωμα» της γραμμής.

Επίσης στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί τμηματική 
κατασκευή των δύο γεφυρών που θα συνδέουν κυκλοφορι-
ακά τους χώρους της ανάπλασης με τη λεωφόρο Συγγρού και 
τη Λεωφόρο Ποσειδώνος αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της ομαλής εξέλιξης των εργασιών ο περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης, ζητήσε από την αρμόδια αντιπεριφε-
ρειάρχη Δ. Νάνου, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλο, την προϊσταμένη 
του τμήματος Ειδικών Έργων Χ. Μπιτζιλέκη και όλα τα εμπλε-
κόμενα στελέχη, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 
Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά «οι υπηρεσίες της Περιφέ-

ρειας, παρά τη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού, 
βρίσκονται σε εγρήγορση και έτοιμες να επέμβουν προκει-
μένου να υλοποιηθούν όλα τα αναγκαία έργα. Καλούμε τους 
οδηγούς να επιδείξουν την απαραίτητη υπομονή και να συμ-
μορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας». 
Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Δ. Νάνου, επιση-
μαίνει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της Α’ Φάσης της ανάπλασης του Φαληρικού 
Όρμου. «Περιφέρεια Αττικής, δήμοι και εμπλεκόμενοι φορείς 
βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με στόχο να υλοποιηθεί το 
έργο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος», τόνισε.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον εφοδιασμό με καύσιμα, 
επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μα 
αφορμή την αυξημένη προσέλευση σε πρατήρια καυσίμων 
το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ βρίσκονται σε επικοινω-
νία με όλους τους φορείς της αγοράς καυσίμων. Οι εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών εφοδιάζουν αδιάλειπτα τα πρα-

τήρια χωρίς πρόβλημα, ενώ τα πρατήρια υγρών καυσίμων 
σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν κανονικά εντός των καθορι-
σμένων ωραρίων. Δεν αναμένεται λοιπόν να υπάρξει κανένα 
πρόβλημα ως προς τα υγρά καύσιμα ούτε τώρα, ούτε αργό-
τερα», τονίζει το ΥΠΕΝ.
 Για το ίδιο θέμα η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος επι-
σημαίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας, διότι τα πρα-

τήρια υγρών καυσίμων πανελλαδικά δεν πρόκειται να κλεί-
σουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας καυσίμων 
στην Ελληνική Επικράτεια. «Τα πρατήρια θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν κανονικά μέσα στο ωράριο που έχει καθορίσει 
η κάθε επιχείρηση για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού 
κοινού σε αυτές τις δύσκολες ώρες», σημειώνει η ΟΒΕ.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνουν προληπτικά για 
14 μέρες όλοι οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εργάζονται στο κτίριο το οποίο 
στεγάζει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας επί της οδού Στρωμνίτσης, όπου διαπιστώθηκε 
κρούσμα του κορωνοϊού σε υπάλληλο της Περιφέρειας σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ήδη πριν από τη λήξη του ωρα-
ρίου της περασμένης Παρασκευής και προ της επιβεβαίωσης 
του κρούσματος, οι υπάλληλοι στο κτίριο της Στρωμνίτσης 
(ανατολικά της Θεσσαλονίκης) είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως 

από τους χώρους εργασίας τους. Με τη βοήθεια δε συναδέλ-
φων τους που εργάζονται εκεί πραγματοποιήθηκε απολύμαν-
ση όλων των χώρων.
Εκτός από τον κατ’ οίκον περιορισμό των συγκεκριμένων 
υπαλλήλων, αποφασίστηκε για λόγους άμεσης αντιμετώπι-
σης της πιθανής διασποράς του ιού, η απολύμανση του κε-
ντρικού κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης επί της οδού Καθηγητού Ρωσσίδου και του κτιρίου 
της οδού Τάκη Οικονομίδη 1, που θα είναι κατάλληλα προς 
χρήση από αύριο, Δευτέρα. 
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «δίνοντας προτε-

ραιότητα στην ασφάλεια των υπαλλήλων και μετά από σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Συντονιστή 
με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας, Αθανάσιου Μπογιαννίδη, της Διευθύντριας Πολιτικής 
Προστασίας, Κρυσταλλένιας Γεωργιάδου, της Διευθύντριας 
Δημόσιας Υγείας, Γιατρού Στέλλας Πράπα και της Διευθύντρι-
ας Οικονομικού, Ειρήνης Μουρτζίνου ενημερώθηκαν άμεσα 
οι υπάλληλοι της ΑΔΜΘ για την τήρηση των μέτρων ατομικής 
και περιβαλλοντικής υγιεινής για την προστασία του κοινω-
νικού συνόλου και την καθυστέρηση της διασποράς του ιού 
που αποτελεί εν προκειμένω το στόχο».

Τα καταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ θα δέχονται το κοινό για τις 
υπηρεσίες που προϋποθέτουν φυσική παρουσία μόνον εφό-
σον έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση και προγραμμα-
τισμένο ραντεβού, ανακοίνωσε σήμερα ο Διαχειριστής, πα-
ράλληλα με την αναβάθμιση των τηλεφωνικών υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης των πολιτών.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι πελάτες μπορούν 
να απευθυνθούν στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέ-
τησης 11500 (ή 2111900500) ή εναλλακτικά τις εργάσιμες 
ώρες, στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ της περιο-
χής τους που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας. 
(www.deddie.gr )

Επιπλέον, για την περίπτωση βλάβης, εκτός από το 11500, οι 
πελάτες μπορούν να δηλώσουν το πρόβλημα ηλεκτροδότη-
σης του ακινήτου τους και στη διαδικτυακή εφαρμογή στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ (Online Δήλωση Βλάβης).
Για τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών που θα 
απαιτηθεί φυσική παρουσία του πελάτη - όπως για παράδειγ-
μα υπηρεσίες που η παροχή τους προϋποθέτει ταυτοποίηση 
ή/και υπογραφή - ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει τη δυνατότητα προ-
γραμματισμένου ραντεβού στα υποκαταστήματα των περι-
οχών του πανελλαδικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία 
(Σημεία Εξυπηρέτησης).
«Η αναβάθμιση της τηλεφωνικής αλλά και ηλεκτρονικής εξυ-

πηρέτησης εντάσσεται στον κεντρικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ 
για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση όλων των υπη-
ρεσιών του, με κύριο γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των 
αιτημάτων των πελατών του.
Ταυτόχρονα, στην παρούσα συγκυρία, η αποφυγή συνωστι-
σμού στα καταστήματα της Εταιρίας μέσω της αναβάθμισης 
των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, θα συμβάλλει 
καθοριστικά στην προστασία της υγείας όλων των πελατών 
αλλά και των εργαζομένων», τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Για την υλοποίηση έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ
Αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΕ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Μετά από κρούσμα κορωνοϊού σε κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας

ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ
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Ομόφωνα απέρριψε η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) την προσφυγή που είχε καταθέσει η 
Hard Rock σχετικά με τον διαγωνισμό για την παραχώρηση 
της άδειας καζίνο στο Ελληνικό, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επίσης, η Αρχή στην 106 σελίδων απόφασή της, κάνει δεκτή 
την παρέμβαση της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνί-

ων (ΕΕΕΠ) κατά της ένστασης της Ηard Rock.
Υπενθυμίζεται ότι η Hard Rock είχε καταθέσει την προδικα-
στική προσφυγή τον περασμένο Φεβρουάριο. Ζητούσε να 
ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου 
Παιγνίων, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της 
στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής» και έγινε αποδεκτή η προσφορά της Inspire 
Athens (Μohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).
Η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών συζήτησε 
την προσφυγή στις 26 Φεβρουαρίου και η απόφαση εκδό-
θηκε την Παρασκευή.

Για το σχέδιο απολιγνιτοποίησης, καθώς και για το «Εθνικό 
Σχέδιο για την Προσβασιμότητα» ενημέρωσαν την Παρα-
σκευή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσι-
μος Θωμάς και ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμης Μπακογιάννης, τον 
ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Κυμπουρόπουλο.
   Ειδικότερα, ο κ. Θωμάς ενημέρωσε τον κ. Κυμπουρόπου-
λο για τις προτεραιότητες του νέου Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στο οποίο καταλαμβάνουν 
κεντρικό ρόλο η πλήρης εξάλειψη του λιγνίτη από το ενερ-
γειακό μείγμα έως το 2028 και η αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ σε ποσοστό 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
μέχρι το 2030.

   Ευρύτερη ενημέρωση έγινε και για τα 12 μέτρα που έχουν 
εξαγγελθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστή Χατζηδάκη, ώστε η μετάβαση στη μετα-λιγνιτική 
εποχή να δημιουργήσει νέα αναπτυξιακή δυναμική στις 
περιοχές αυτές.
   Στο θέμα της απολιγνιτοποίησης, ο κ. Μπακογιάννης, από 
την πλευρά του, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα 
του υπουργείου, όπως η προσαρμογή του χωροταξικού 
σχεδιασμού στις σχεδιαζόμενες χρήσεις των εδαφών των 
λιγνιτικών περιοχών και η δημιουργία Ειδικών Χωρικών 
Σχεδίων (ΕΧΣ), σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του θε-
σμού του λιγνιτικού πόρου, για την άμεση ωρίμανση έργων 
που μπορούν να υποστηρίξουν την Δίκαιη Μετάβαση.

   Ο γενικός γραμματέας παρουσίασε τους βασικούς άξονες 
του «Εθνικού Σχεδίου για την Προσβασιμότητα» με έμφα-
ση στην κλιματική κρίση αναφορικά με τις προτεραιότητες, 
τους στόχους και τους επιμέρους θεματικούς άξονες αυτού.
   Στην συνέχεια, ενημέρωσε τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο 
για την ολοκλήρωση του «Τεύχους Τεχνικών Προδια-
γραφών προσαρμογής των υφιστάμενων κτιρίων» και 
την επικείμενη έκδοση του, καθώς και για τις επερχόμενες 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας οι οποίες θα ενταχθούν στο 
νομοσχέδιο των πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων 
του υπουργείου.

Τα μέτρα που αφορούν χρέη επιχειρήσεων προς το δημόσιο 
θα εφαρμοστούν αναλογικά και για οφειλές προς τους δή-
μους όλης της χώρας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Αυτό διευκρινίζει ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου 
να διευκολυνθούν ιδιώτες, επαγγελματίες, λόγω της κρίσης 
που έχει πλήξει την οικονομία από τον κορωνοϊό.
   Συγκεκριμένα, «η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 
καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας καταβο-
λής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης κατα-
βολής οφειλών, καθώς και η αναστολή καταβολής χρεών 

προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ) για τις επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδο-
ση του κορoνοϊού COVID-19» που προβλέπονται από την 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «θα χωρεί αναλογικής 
εφαρμογής και για τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσε-
ων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, προς τους 
ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών», 
σημειώνεται στην εγκύκλιο του κ. Θεοδωρικάκου. 
   Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους όλης της χώρας 
ο υπουργός Εσωτερικών, «δεδομένου ότι κατά την παρ. 4 

του άρθρου 167 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ) «ειδικότερες δια-
τάξεις νόμου και οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 
αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής 
της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές 
προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών», είναι 
αυτονόητο ότι το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης, 
όταν αυτή εκδοθεί, θα χωρεί αναλογικής εφαρμογής και για 
τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα 
προσδιοριστούν σε αυτήν, προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς 
και τα νομικά πρόσωπα αυτών». 

Eξ αποστάσεως εργασία (remote work) σε ευρεία κλίμακα 
ξεκινά ο Όμιλος ΟΤΕ από σήμερα Δευτέρα 16/3, προστατεύ-
οντας τους ανθρώπους του και συμβάλλοντας στην εθνική 
προσπάθεια για επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού COVID-2019 στη χώρα μας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι τουλάχιστον 13.000 (το 
80%) από το σύνολο των 16.000 ανθρώπων που εργάζο-
νται για τον Όμιλο, σταδιακά να εργαστούν απομακρυσμέ-
να. Η μορφή της απομακρυσμένης εργασίας θα εξαρτηθεί 
από το έργο που επιτελούν. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, 
ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διασφαλίσει ότι και με την εξ’ αποστάσε-

ων εργασία, θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα στους 
πελάτες του τις υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές του 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συστήσει στους εργα-
ζομένους της να μειώσουν και τις προσωπικές τους μετακι-
νήσεις και συναντήσεις στις απολύτως απαραίτητες, για την 
ασφάλεια τη δική τους αλλά και των συνανθρώπων μας. 
   Σε επιστολή του προς όλο το προσωπικό του Ομίλου, ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. 
Μιχάλης Τσαμάζ, αναφέρει σχετικά: «Η προστασία από τον 
κορωνοϊό προϋποθέτει ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Σας 
ευχαριστώ όλους θερμά για την ατομική σας συμβολή στην 

εθνική προσπάθεια να επιβραδύνουμε την εξάπλωση του 
ιού στη χώρα μας, αλλά και στη δική μας κοινή προσπά-
θεια στον Όμιλο ΟΤΕ να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, τους 
συναδέλφους και τους πελάτες μας, και να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε απρόσκοπτα τις απαραίτητες για την κοινω-
νία και τη χώρα υπηρεσίες μας, ειδικά αυτή την κρίσιμη 
περίοδο.»

ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ HARD ROCK ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών  

Η ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑ»
Στο επίκεντρο της συνάντησης των Γ. Θωμά και Ε. Μπακογιάννη, με τον Στ. Κυμπουρόπουλο   

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ   

EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 
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Η κινεζική εταιρεία State Grid συμφώνησε με την απόφαση - 
Μέσα στον Μάρτιο η περιβαλλοντική άδεια, προκειμένου να 
υπογραφούν τα καλωδιακά τμήματα του έργου. Η Siemens 
είναι αυτή που, ύστερα από έλεγχο των τεχνικών προσφο-
ρών με συνολική διάρκεια περισσότερους από τέσσερις 
μήνες, προχωρά στον β’ γύρο της διαπραγμάτευσης για το 
οικονομικό τίμημα των Σταθμών Μετατροπής (Converters) 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Α. Πολίτη στο economix.gr
Σύμφωνα με ενημέρωση που έκαναν στους δημοσιογράφους 
πηγές της “Αριάδνης Interconnection”, την Παρασκευή 13 
Μαρτίου ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός για την τε-
χνική αξιολόγηση των προσφορών. Η προσφορά της NARI 
απορρίφθηκε λόγω, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, του 
«επιτακτικού χαρακτήρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της 
Κρήτης που επιτάσσει την ελαχιστοποίηση όλων των κινδύ-
νων υλοποίησης».
Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα Viking και 

Nemo έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν από τη Siemens 
και, υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία έχει την κατασκευαστική 
γνώση που απαιτείται. Το πρώτο έργο (Viking Link) παρέχει 
ηλεκτρική ενέργεια ανάμεσα σε Βρετανία και Δανία με υπο-
θαλάσσια ηλεκτρικά συστήματα 760 χιλιομέτρων ενώ το 
δεύτερο συνδέει το ενεργειακό πάρκο Zeebrugee (Βέλγιο) με 
το Richborough (Ηνωμένο Βασίλειο).
Από εκεί και πέρα, η κινεζική εταιρεία State Grid συμφώνη-
σε με την απόφαση ενώ ο ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να επιτύχει 
την πιο έγκυρη αξιολόγηση, προχώρησε σε επιστράτευση 
εμπειρογνωμόνων που έλαβαν μέρος σε κορυφαία έργα πα-
γκοσμίως. Υπενθυμίζεται ότι το έργο – σταθμός για τη χώρα 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα 
πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι έχει εξευρεθεί.
Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να εκδοθεί και η περιβαλλοντι-
κή άδεια (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕΝ προκειμένου να υπογραφούν 
τα καλωδιακά τμήματα του έργου με τις εταιρείες Nexans, 
Prysmian και Ελληνικά Καλώδια – ΝΚΤ μετά τα μέσα Απρι-

λίου. Το ίδιο διάστημα επιδιώκεται να πέσουν οι υπογραφές 
και για τη σύμβαση μεταξύ ΑΔΜΗΕ και κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ 
– Siemens. Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια περί τα 
τρία χρόνια.
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια 
και Εγκατάσταση δύο Σταθμών Μετατροπής Εναλλασσόμε-
νου/Συνεχούς Ρεύματος και ενός Υποσταθμού για την Ηλε-
κτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και 
Αττικής (2 x 500 MW).
Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ και η 
διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες. Το Έργο πρόκειται 
να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ολοκληρώθηκε χθες η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών 
για τους Σταθμούς Μετατροπής (Converters) της ηλεκτρι-
κής Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής. Σύμφωνα με πηγές της 
«Αριάδνη Interconnection», θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ που 
υλοποιεί το έργο, μετά από τον έλεγχο των δύο τεχνικών προ-
σφορών που είχαν υποβληθεί, ο οποίος διήρκησε περισσότε-
ρους από τέσσερις μήνες, η SIEMENS προχωρά στον δεύτερο 
γύρο της διαπραγμάτευσης με τον ΑΔΜΗΕ με αντικείμενο το 
οικονομικό τίμημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η προσφορά της NARI απορρίφθηκε, δεδομένου - σύμφωνα 

με τις ίδιες πηγές «του επιτακτικού χαρακτήρα της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης της Κρήτης που επιτάσσει την ελαχιστοποίηση 
όλων των κινδύνων υλοποίησης». Προκειμένου να διασφα-
λιστεί η εγκυρότερη δυνατή αξιολόγηση, ο ΑΔΜΗΕ χρειάστη-
κε να επιστρατεύσει εμπειρογνώμονες που έχουν λάβει μέρος 
σε αντίστοιχα κορυφαία έργα διεθνώς.
Τονίζεται ακόμη ότι η Κινεζική State Grid, στρατηγικός εταί-
ρος του ΑΔΜΗΕ, συναινεί πλήρως με την απόφαση αυτή με 
συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά 
στη Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο Σταθμών Με-

τατροπής Εναλλασσόμενου/Συνεχούς Ρεύματος και ενός Υπο-
σταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος 
μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500 MW).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 
εκατ. ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες. 
Το Έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός της διασύνδεσης διαμορφώνεται 
σε 1 δισ. ευρώ.

Σημαντική ζήτηση για γραφεία καταγράφεται στο πρώτο τρί-
μηνο της χρονιάς, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών της 
εταιρίας Geoaxis, με τις επιπτώσεις, βέβαια, στην προσφορά 
και τη ζήτηση εξαιτίας του κορωνοϊου να είναι νωρίς ακόμη 
για να χαρτογραφηθούν, σύμφωνα με το economix.gr. Τι 
αναφέρει η έρευνα;
Άνοδος 8%
Σύμφωνα με την μελέτη, εξαιρετικά ανοδική πορεία, σε ποσο-
στό 8%, καταγράφουν τα ενοίκια το 1ο τρίμηνο 2020, σε σχέ-
ση με ένα χρόνο πριν, σε Λ. Κηφισίας, Μεσογείων, Συγγρού, 
Βουλιαγμένης, Κολωνάκι και Σύνταγμα. Η πολύ σημαντική 
αύξηση για τρίτο συνεχή χρόνο επιβεβαιώνει την νέα φάση 
που έχει εισέλθει η αγορά ποιοτικών κυρίως γραφείων, ενώ 
ταυτόχρονα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου υπερθέρμαν-
σης και γρήγορης αποκλιμάκωσης του ρυθμού αύξησης. Εν-
δεχομένως, η αποκλιμάκωση αυτή για την οποία κάνει λόγο η 
έρευνα να έρχεται εξαιτίας του κορωνοϊού.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι τα στοι-
χεία της έρευνας έχουν στηριχθεί αποκλειστικά σε τρέχουσες 
ζητούμενες τιμές μίσθωσης για τυπικά αυτοτελή κτίρια γρα-
φείων και για τυπικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία εντός 
επαγγελματικών κτιρίων), ενώ έχει εφαρμοστεί οριζόντια 

μειωτικός συντελεστής διαπραγμάτευσης -15% σε όλες τις 
ζητούμενες τιμές. Πώς διαμορφώνεται όμως, η εικόνα;
Στα κτίρια γραφείων με θέσεις στάθμευσης,  η μεγαλύτερη 
αύξηση παρουσιάζεται στην Λ. Κηφισίας (8,97% από 9,85 σε 
10,73 ευρώ/ τ.μ./μήνα), στην Λ. Βουλιαγμένης (8,91% από 
7,82 σε 8,52 ευρώ/τ.μ./μήνα). Έπονται ο άξονας της Λ. Συγ-
γρού (6,38% από 8,65 σε 9,20 ευρώ/τ.μ./μήνα) και ο άξονας 
της Λ. Μεσογείων (4,19% από 8,74 σε 9,11 ευρώ/τ.μ./μήνα). 
Δεν καταγράφηκε σημαντικός αριθμός σε αυτοτελή κτίρια 
με θέσεις στάθμευσης στο Σύνταγμα και στο Κολωνάκι. Στις 
περιοχές αυτές το ποσοστό των αυτοτελών κτιρίων που ωφε-
λούνται από θέσεις στάθμευσης κινείται κάτω από το 10% επί 
του συνόλου.
Στα κτίρια γραφείων, δίχως θέσεις στάθμευσης, την μεγαλύ-
τερη αύξηση παρουσιάζουν η Λ. Συγγρού (9,09% από 6,62 
σε 7,22 ευρώ/τ.μ./μήνα), η  Λ. Βουλιαγμένης (8,54% από 
6,49 σε 7,04 ευρώ/τ.μ./μήνα) και ακολουθούν η Λ. Κηφισίας 
(6,08% από 8,85 σε 9,39 ευρώ/τ.μ./μήνα) και η Λ. Μεσογεί-
ων (5,73% από 7,34  σε 7,76 ευρώ/τ.μ./μήνα).
Για αντίστοιχα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας, αύξηση 10,43% 
(από 11,73 ευρώ/τ.μ./μήνα ε 12,95 ευρώ/τ.μ./μήνα)  παρου-
σιάζει η περιοχή πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Αντίστοιχα 

η περιοχή του Κολωνακίου εμφανίζει αύξηση 9,76% (από 
16,02 σε 17,58 ευρώ/ τ.μ./μήνα).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοίκια σε μεγάλης κλίμακας ανα-
πτύξεις υψηλών προδιαγραφών (π.χ. ORBIT, Παπαστράτος, 
Πύργος Πειραιά) ανέρχονται, σε μερικές περιπτώσεις και άνω 
των 20 ευρώ/τ.μ.
Λίγα τα καλά ακίνητα
Σύμφωνα με την έρευνα, η αγορά ακινήτων πάσχει από 
εξαιρετικά περιορισμένο απόθεμα σύγχρονων, υψηλής ποιό-
τητας γραφείων, ενώ μειούμενος βαίνει ο αριθμός παλαιών 
διαμερισμάτων που μετατρέπονται σε γραφεία στο κέντρο 
της Αθήνας (ελέω χρήσης  ως διαμερίσματα Airbnb). Ταυ-
τόχρονα,  μειούμενη είναι η ζήτηση για παλαιά γραφεία, ενώ 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται προς μικρότερη και 
φθηνότερη επαγγελματική στέγη και η προσφορά παλαιών 
προδιαγραφών οριζόντιων ιδιοκτησιών γραφείων αυξάνεται 
συνεχώς επειδή συρρικνώνεται η επιχειρηματική δραστηριό-
τητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μένουν 
κενές σημαντικές γραφειακές επιφάνειες.

ΣΤΗ SIEMENS Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΧΥΡΗ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ‘Α ΤΡΙΜΗΝΟ
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Έρχονται στο προσκήνιο σημαντικές αποφάσεις για τον πο-
λεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό στα μητροπολιτικά 
συγκροτήματα των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
ξεμπλοκάρουν εντάξεις χιλιάδων στρεμμάτων στο σχέδιο 
πόλης, όπως επίσης έργα  αναπλάσεων και επενδύσεις, ιδίως 
στον τουρισμό και τη βιομηχανία, με την συγκρότηση του 
νέου Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) από 
το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο 
ecopress.
Το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, που με από-
φαση του αρμόδιου υφυπουργού ΠΕΝ Δημήτρη Οικονόμου 
συγκροτείται σε σώμα, αποτελεί συνέχεια των Οργανισμών 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και αντίστοιχα της Θεσσαλο-
νίκης (ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ), τα οποία με πολλές αντιδράσεις  κα-
ταργήθηκαν με μνημονιακό νόμο του 2014 και οι ουσιαστικές 
αρμοδιότητές τους  υποκαταστάθηκαν και  μεταφέρθηκαν 
στο τμήμα Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της Διεύθυνσης 
Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Περιφέρεια και ΥΠΕΝ
Το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, ορίστηκε  με 
πρόεδρο τον  Γεώργιο Γκανασούλη, πρώην γενικό διευθυντή 
του υπουργείου, σήμερα σύμβουλο του αρμόδιου υφυ-
πουργού ΠΕΝ Δημήτρη Οικονόμου, ενώ από την Περιφέρεια 
Αττικής, ως  υποδηλωτική της σημασίας που δίνεται για την 
προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των επενδύ-
σεων είναι η συμμετοχή του ίδιου του Περιφερειάρχη Αττικής  
Γιώργου Πατούλη, και του  Αθανάσιου  Κατσιγιάννη, εντεταλ-
μένου  συμβούλου  Χωρικού Σχεδιασμού και αντίστοιχα  του 
Κωνσταντίνου  Γιουτίκα, αντιπεριφερειάχη  Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Η σύνθεση του ΣΜΣ 
συμπληρώνεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΝΠΕ και 
ΚΕΔΕ τεχνοκρατών και υπηρεσιακών παραγόντων.
Από τα σχέδια στην πράξη
-«Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο,  
ώστε οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις και  ο πολεοδομικός και 
αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής 
να περάσουν από  τη σφαίρα των «οραμάτων» σε υλοποιη-
μένο έργο».
Αυτά τονίζει στο ecopress ο Αθανάσιος  Κατσιγιάννης,  εντε-
ταλμένος  σύμβουλος  Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Αττικής πολιτικός μηχανικός, με μεγάλη επαγγελματική και 
πολιτική γνώση και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και 

πολεοδομίας.
Στα θέματα προτεραιότητας του νέου ΣΜΣ, που έχει εγκριτικές 
και γνωμοδοτικές προς το ΥΠΕΝ αρμοδιότητες,  αντίστοιχες 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του καταργηθέντος Οργανισμού 
Αθήνας ο κ Κατσιγιάννης σημειώνει ότι «είναι  αφενός μεν η 
ολοκλήρωση των εκκρεμών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΓΠΣ), για τα οποία μάλιστα υπάρχει νομοθετημένη προθε-
σμία έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και παράλληλα η προώθηση 
των νέων μελετών που βρίσκονται σε διάφορα στάδια για την  
ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Αττική και  
την υλοποίηση έργων οικιστικής ανάπτυξης,  αναπλάσεων 
και  απελευθέρωσης επενδύσεων, σε παραγωγικούς τομείς».
“Τρέχουν” προθεσμίες
Σημειώνεται ότι με σημείο αναφοράς το «νόμο Σουφλιά», 
(ν.2508/1997) προβλέπεται καταληκτική προθεσμία ανα-
θεώρησης των  Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων,  τα οποία 
εγκρίθηκαν πριν την 9-6-1997 (ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν.2508/1997) η οποία έληξε στις 31-12-2019 και με πρό-
σφατη τροπολογία του υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη 
παρατάθηκε μέχρι  στις 3-9-2020. Σε περίπτωση μη εμπρό-
θεσμης αναθεώρησης των εν λόγω Γ.Π.Σ., εφαρμόζονται 
αυτοδικαίως δεσμευτικά από 4-9-2020 οι διατάξεις αυτών.
Σε αυτή την κατεύθυνση πλήθος πολεοδομικών μελετών ΓΠΣ, 
όπως χαρακτηριστικά είναι αυτές σε Πολυδένδρι, Αφίδνες, 
Χαλάνδρι,  Μαρκόπουλο Μεσογείων και άλλες περιοχές, μετά 
από πολυετείς περιπέτειες  βρίσκονται σε προχωρημένο στά-
διο, έως και τη φάση Β2, δηλαδή απομένει η τελική έγκριση 
τους από το νέο ΣΜΣ προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης για την έκκριση τους και αν δεν 
προλάβουν τη νόμιμη προθεσμία θα μπουν σε νέο κύκλο κα-
θυστερήσεων.
Νέα δυναμική
-«Είναι δεκάδες οι Δήμοι που περιμένουν πολλά χρόνια την 
έγκριση των ΓΠΣ τους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι 
μεγάλες αυτές καθυστερήσεις αποτελούν  τον πιο σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων» 
τονίζει ο Αθανάσιος Κατσιγιάννης και σημειώνει ότι «στόχος 
είναι να δοθεί νέα δυναμική στον κρίσιμο τομέα του πολεο-
δομικού σχεδιασμού, τόσο μέσω της ολοκλήρωσης των ΓΠΣ, 
όσο και της προώθησης των νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδί-
ων, που σχετίζεται με τις χρήσεις γης, άρα και με τις επενδύ-
σεις».
-«Σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, που διατηρεί τη σχετική αρ-

μοδιότητα, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει ι ουσιαστικό 
ρόλο, τόσο στον τομέα της υλοποίησης του νέου ΡΣΑ και της 
αξιολόγησης της πορείας του, όσο και στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών έγκρισης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων», 
λέει ο εντεταλμένος  σύμβουλος  Χωρικού Σχεδιασμού της Πε-
ριφέρειας Αττικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι:
-«Προκύπτει η ανάγκη για την αναθεώρηση των Ζωνών 
Οικιστικού Ελέγχου Μεσογείων και Λαυρεωτικής,  που έχουν 
καταντήσει αναχρονιστικές και απαγορευτικές για την ανά-
πτυξη, χωρίς να είναι σαφές σήμερα ποιος είναι ο φορέας για 
την αναθεώρησή τους».
Τι ισχύει για τα ΓΠΣ
Σημειώνεται ότι μέσω των ΓΠΣ, στην Αττική και τη Θεσσαλο-
νίκη καθορίζονται:
α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πο-
λεοδομηθούν.
β) οι περιοχές γύρω από πόλεις η οικισμούς για τις οποίες 
απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης 
συμπεριλαμβανόμενων και των περιοχών που καθορίστηκαν 
ως ζώνες οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)
δ) όλες οι πυκνοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει όλες τις πολεοδομημενες περιοχές 
του οργανισμού η των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τους προϋφισταμένους του έτους 1923 οικισμούς, τις προς 
πολεοδόμηση περιοχές συνεχόμενες η μη προς τις πολεοδο-
μημενες, στο μέτρο που η πολεοδόμηση των περιοχών αυτών 
κρίνεται απολύτως αναγκαία, εν όψει ιδίως της δημογραφικής 
εξέλιξης, της ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, των 
οικιστικών και γενικότερα των πολεοδομικών συνθηκών και 
στο μέτρο που απαιτείται για κάλυψη των σχετικών αναγκών.
Οι προς πολεοδόμηση περιοχές μπορούν να αφορούν κυρία 
η δεύτερη κατοικία ή την εγκατάσταση αναπτυξιακών δρα-
στηριοτήτων, όπως τη δημιουργία παραγωγικών πάρκων ή 
τουριστικών ζωνών. Με το Γ.Π.Σ. μπορεί να προσδιορίζονται 
περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε Ρ ΠΟ.) τμή-
ματα του οικισμού που έχουν ανάγκη ανάπλασης η αναμόρ-
φωσης, καθώς και ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ Ε.Ε.).
Για τις περιοχές, οι οποίες σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. προορίζονται 
για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, μπορεί 
να ορίζεται με το σχέδιο αυτό και συντελεστής δόμησης για 
την ανέγερση κτιρίων με την προβλεπόμενη σ’ αυτές χρήση 
γης και έως το 80% του ανώτατου συντελεστή, που προβλέ-
πεται για την αντίστοιχη χρήση.

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Σαράντα συμπεράσματα και  προτάσεις, οι οποίες αναδεί-
χτηκαν  στο  6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ 2020 
– Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας: Συνδέοντας πολίτες, 
επιχειρήσεις & επιστήμονες» δόθηκαν στη δημοσιότητα. 
Σύμφωνα με το ecopress  στο Συνέδριο, το οποίο τελούσε 
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την ISWA, συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα 
των αρχών, φορέων και ιδιωτών κυκλικής οικονομίας, την 
Κυβέρνηση, την Κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, μελετητές, 
προμηθευτές, κατασκευαστές, διαχειριστές και νέα γενιά φοι-
τητών.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διή-
μερο 27-28 Φεβρουαρίου στο ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ στην 
Αθήνα, λίγες μόλις ημέρες πριν την ανακοίνωση του νέου 
σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική 
οικονομία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Διαπιστώσεις και κύρια συμπεράσματα
Η νέα Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ 2020 αποτελεί πραγματική 
ευκαιρία να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος στον κόσμο. Με τις δράσεις της, η κυκλική οικονομία 
συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και η σύνδεση των δύο πρέπει να αποτελέσει προ-
τεραιότητα, όπως επιβεβαιώθηκε και με την ανακοίνωση 
του νέου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
κυκλική οικονομία στις 11 Μαρτίου 2020. H χώρα μας κατα-
τάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην εφαρμογή της κυκλικής 
οικονομίας στην ΕΕ καθώς και, ειδικότερα, στη διαχείριση των 
αποβλήτων. Αναδύεται, λοιπόν, για τη χώρα μας η ευκαιρία 
να συνδυαστεί αρμονικά η μείωση των εκπομπών CO2 με 
τη διαχείριση αποβλήτων, αυξάνοντας την απασχόληση και 
καθιστώντας ανταγωνιστική ενεργειακά τη χώρα μας. Η ελα-
χιστοποίηση της ταφής από το 80% σήμερα στο 10% το 2035 
ή ακόμη και το 2030, είναι αναγκαία, όχι μόνο τυπικά για την 
ικανοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων και την αποφυγή των 
προστίμων, αλλά και για τη μείωση των αρνητικών επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον.
Προέχει, λοιπόν, η άμεση ενσωμάτωση όλων των νέων οδη-
γιών ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία στο Εθνικό Δίκαιο έως 
30/6/20, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των ΓΓ Διαχείρι-
σης Αποβλήτων και Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του 
ΥΠΕΝ. Η ανακοίνωση του οδικού χάρτη για την εφαρμογή της 
κυκλικής οικονομίας από το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικο-
νομίας έως τον Ιούνιο 2020 και η υλοποίησή του αναμένεται 
να συνεισφέρει σημαντικά, σύμφωνα και με την ανακοίνωση 
του ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων. Απαραίτητος κρί-

νεται ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων Διαλογής 
στην Πηγή (ΔσΠ) για Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Φιά-
λη Pet και Βιοαποβλήτων με τους πλέον αποτελεσματικούς 
συνδυασμούς μοντέλων χωριστής συλλογής, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές συνθήκες.
Η δημιουργία ενός πλαισίου βιομηχανικής συμβίωσης θα δι-
ευκολύνει την αδειοδότηση, τις συνέργειες και την ενίσχυση 
της αγοράς δευτερογενών α’ υλών, όπως και η προώθηση 
πράσινων δημόσιων προμηθειών σε κρίσιμους κλάδους, σε 
συνδυασμό με τη διάδοση του οικολογικού σχεδιασμού προ-
ϊόντων (eco-design).
Η άμεση αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης και 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ) και των ΠΕΣΔΑ, με δράσεις 
που προωθούν την κυκλική οικονομία, πρέπει να έχουν στόχο 
το 10% ταφή έως το 2035 το αργότερο (όπως προβλέπει η 
Οδηγία 2018/850/ΕΕ) ή ακόμη και το 2030, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων. 
Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η προώθηση της ενεργει-
ακής αξιοποίησης, τόσο του παραγόμενου βιοαερίου από την 
αναερόβια χώνευση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, 
όσο και συμπληρωματικά η ενεργειακή αξιοποίηση των υπο-
λειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων (μετά την απο-
μάκρυνση των ανακυκλώσιμων), κατ’ αρχάς στις υφιστάμε-
νες εγκαταστάσεις της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας, 
και στη συνέχεια σε νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης 
(WtE) με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας 
αν και όπου απαιτείται.
Παράλληλα δεν πρέπει να καθυστερήσει η υλοποίηση των 
ώριμων έργων ΜΕΑ, εξασφαλίζοντας ότι οι νέες μονάδες θα 
είναι ικανές να πετύχουν τους νέους στόχους των ευρωπαϊ-
κών οδηγιών.
Τα οικονομικά κίνητρα στη μετάβαση αυτή κρίνονται απαραί-
τητα, όπως και η θεσμοθέτηση ήδη από το 2020 του ειδικού 
τέλους ταφής απορριμμάτων (ανεπεξέργαστων αλλά και 
υπολειμμάτων) ώστε όλοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι 
αυτό θα εφαρμόζεται σε κάθε τόνο που θα οδηγείται σε ταφή 
με εφαρμογή την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των νέων 
δρομολογημένων ΜΕΑ, δηλαδή από το 2023.
Τα 40 Συμπεράσματα & Προτάσεις
Τα 40 Συμπεράσματα & Προτάσεις από το 6ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ 
έχουν ως εξής
Οδικός χάρτης
Άμεση ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο όλων των νέων οδη-
γιών της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία (αποβλήτων, συσκευ-
ασιών, ταφής αλλά και πλαστικών μιας χρήσης) έως 30/6/20. 
Η υλοποίηση τους πρέπει να γίνει συντεταγμένα και με βάση 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ π.χ. άμεση υιοθέτηση της 
Οδηγίας για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης για 
εφαρμογή από το 2021 σύμφωνα με την ΕΕ.

Οδικός χάρτης για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας 
από το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας έως τον Ιούνιο 
2020.
Παρακολούθηση της προόδου δράσεων του οδικού χάρτη, 
μέσω δεικτών και σχετικού Παρατηρητηρίου.
Διαμόρφωση βιομηχανικής στρατηγικής με έμφαση στην 
κυκλική οικονομία.
Ανάγκη κεντρικού συντονισμού για το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Απο-
βλήτων τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο (Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)  και Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με τη σύσταση ενός 
κεντρικού Οργανισμού εποπτευόμενου από το ΥΠΕΝ.
Ορυκτοί πόροι – σχεδιασμός προϊόντων
Στοχευμένη ενίσχυση με χρηματοοικονομικά εργαλεία κλά-
δων για το σχεδιασμό συσκευασιών και προϊόντων με γνώ-
μονα την πλήρη ανακυκλωσιμότητα τους.
Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με έμφαση στον οικολο-
γικό σχεδιασμό.
Πρόσβαση των καταναλωτών στο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα των προϊόντων ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή τους.
Διάδοση του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων (eco-
design) και σήμανση προϊόντων.
Παραγωγή – μεταποίηση
Ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές των βιομηχανικών κλάδων (Οδηγία Βιο-
μηχανικών Εκπομπών 2010/75/ΕΕ).
Δημιουργία πλαισίου βιομηχανικής συμβίωσης που θα διευ-
κολύνει την αδειοδότηση, τις συνέργειές και την ενίσχυση της 
αγοράς δευτερογενών α’ υλών μέσω προτύπων και προδια-
γραφών.
Προώθηση πρότυπων πάρκων κυκλικής οικονομίας στο νέο 
ΕΣΔΑ και στους ΠΕΣΔΑ.
Απλοποίηση και επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης (μοντέλο
ex-post) αξιοποιώντας τόσο τους ιδιώτες αξιολογητές όσο και 
με ενίσχυση των τακτικών ελέγχων και με ιδιώτες ελεγκτές.
Σύνδεση των δράσεων της κυκλικής οικονομίας με την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής (και σε επόμενη αναθεώ-
ρηση του ΕΣΕΚ3) ώστε οι δράσεις να επιβραβεύονται και να 
κινητοποιούνται νέες.
Χρήση προϊόντων, επισκευή , επαναχρησιμοποίηση (Κατανα-
λωτής -Πολίτης)
Ενημέρωση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων τόσο των 
καταναλωτών όσο και των μεγάλων παραγωγών όπως Ξενο-
δοχεία και Catering. 

Συνέχεια στη σελ 9 
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Συνέχεια από τη σελ 8 
Ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των πολιτών με συ-
στήματα “Reward As You Reduce” (RAYR) μέσα από μια 
μεγάλη εκστρατεία επικοινωνίας.
Θεσμοθέτηση δυνατότητας Δήμων για την εφαρμογή 
συστημάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» (Pay As You Throw 
– PAYT) με απ’ ευθείας χρέωση των Δημοτών (σε αντι-
κατάσταση της οριζόντιας χρέωσης των ανταποδοτικών 
τελών μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ).
Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών σε κρίσι-
μους και τους πιο ώριμους αρχικά κλάδους.
Διαλογή αποβλήτων στη πηγή
Σχεδιασμός & Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τα Συ-
στήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) αποτελεσματι-
κών συστημάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για Χαρτί, 
Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί, Φιάλη Pet και Βιοαποβλήτων 
με τους πλέον αποτελεσματικούς συνδυασμούς μοντέλων 
χωριστής συλλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων 
ευρωπαϊκών Οδηγιών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφε-
ρειακές και τοπικές συνθήκες αλλά και με στόχο την αντα-
ποδοτικότητα των εισφορών των υπόχρεων.
Υποχρεωτική χρήση καφέ κάδου συλλογής στη πηγή βιο-
αποβλήτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
συγχρόνως με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδο-
μών των Δήμων/ΦΟΔΣΑ.
Αναθεώρηση Επιχειρησιακών Σχεδίων ΣΕΔ για την ενί-
σχυση των επενδύσεων σε εξοπλισμό Διαλογής στη Πηγή, 
την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
και τη διερεύνηση ένταξης νέων προϊόντων ή δημιουρ-
γίας νέων ΣΕΔ (πχ για ορισμένα προϊόντα πλαστικών μιας 
χρήσης).
Προώθηση πράσινων σημείων και κέντρων επαναχρησι-
μοποίησης με πρωτοβουλία είτε των Δήμων είτε ιδιωτι-
κών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
Διαχείριση αποβλήτων
Αξιοποίηση όλων των βέλτιστων διαθέσιμων μεθόδων & 
τεχνολογιών σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία αλλά και το 
ευρωπαϊκό δίκαιο.
Ενημέρωση των πολιτών ώστε οι τεχνολογίες διαχείρισης 
αποβλήτων να αποδαιμονοποιηθούν, να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά και να συνεισφέρουν στις ανάγκες κάθε 
περιοχής (αστική ή μή, νησιωτική ή ηπειρωτική κοκ).
Άμεση αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης και 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ), με δράσεις που προω-
θούν την κυκλική οικονομία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
αλλά και την Εθνική Στρατηγική αλλά και ένα συγκεκριμέ-
νο οδικό χάρτη δράσεων προς τον στόχο του 10% ταφή 
έως το 2035 το αργότερο (όπως προβλέπει η Οδηγία 

2018/850/ΕΕ).
Άμεση αναθεώρηση των 13 ΠΕΣΔΑ με δράσεις που προω-
θούν την κυκλική οικονομία και μέριμνα για τομείς ειδικού 
ενδιαφέροντος (πχ τουρισμός σε νησιωτικές περιφέρειες ή 
κατασκευαστικός κλάδος).
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δυναμικότητας και απο-
τελεσματικότητας των ΚΔΑΥ αλλά και τροποποίηση των 
υφιστάμενων μονάδων επεξεργασία ΑΣΑ (ΜΕΑ) ώστε να 
μπορούν να πετύχουν τους νέους δεσμευτικούς στόχους.
Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης στον νέο ΕΣΔΑ 
τόσο με αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου από τη 
χώνευση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων όσο και με συ-
νεπεξεργασία και άλλων αποβλήτων (κτηνοτροφικά κοκ).
Συμπληρωματικά, ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμ-
μάτων της επεξεργασίας των ΑΣΑ (μετά την απομάκρυνση 
των ανακυκλώσιμων) κατ’ αρχάς στις υφιστάμενες εγκα-
ταστάσεις της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας, λαμ-
βάνοντας υπόψιν στο σχεδιασμό το μεγάλο δυναμικό τους 
π.χ. τσιμεντοβιομηχανία.
Ίδρυση νέων μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης (WtE) 
με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας αν 
και όπου απαιτείται μετά από αναλυτικό επιχειρησιακό 
σχέδιο. Θα πρέπει να εξετάζεται η τεχνικοοικονομικά και 
περιβαλλοντικά βέλτιστη λύση κατά περιοχή σε συνδυα-
σμό με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε επιλογής (π.χ. 
διαχείριση τέφρας από μονάδες WtE, κόστος επένδυσης 
κλπ.). Η συνεπεξεργασία στην τσιμεντοβιομηχανία αλλά 
και η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας 
(WtE) από νέες μονάδες μπορούν να είναι συμπληρωμα-
τικές λύσεις στη χώρα όπως και στις περισσότερες χώρες 
της ΕΕ, όπου η τσιμεντοβιομηχανία αξιοποιεί εναλλακτι-
κά καύσιμα με βάση τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού 
προτύπου ΕΝ15359ενώ στις μονάδες WtE οδηγείται το 
πλεονάζον υλικό.
Διαχείριση των αποβλήτων εντός της χώρας με βάση την 
αρχή της εγγύτητας και στόχο την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σχεδιασμός οικονο-
μιών κλίμακας καλύπτοντας όπου είναι δυνατόν περισσό-
τερες Περιφέρειες όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός του 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την Εγνατία Διαχείριση 
Απορριμμάτων.
Άμεση υλοποίηση των ώριμων έργων ΜΕΑ. Στο πλαίσιο 
του νέου ΕΣΔΑ και των ΠΕΣΔΑ είναι σημαντικό να εξα-
σφαλίσουμε ότι οι νέες μονάδες θα είναι τεχνολογικά και 
λειτουργικά ικανές να πετύχουν τους νέους στόχους των 
ευρωπαϊκών οδηγιών ώστε να μην «κλειδώσουμε» τη 
χώρα σε επενδύσεις που επιτυγχάνουν απλώς τους πα-
λιούς στόχους. Πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος λάθος 

διαστασιολόγησης των νέων ΜΕΑ. Ο σχεδιασμός τους 
πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των υπολειμμά-
των προς ταφή – με παραγωγή προϊόντων και ενεργειακή 
αξιοποίηση των υπολειμμάτων.
Διείσδυση ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νο-
ημοσύνη, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και το 
Internet of Things, στην παραλαβή και τροφοδοσία των 
αποβλήτων, στις παραγωγικές διαδικασίες, στη μείωση 
των εκπομπών, στην αποκομιδή απορριμμάτων. Παρά-
δειγμα οι έξυπνοι κάδοι για τον έλεγχο πληρότητας αλλά 
και εφαρμογή ρομποτικού διαχωρισμού στα ΚΔΑΥ.
Κίνητρα- Αντικίνητρα και Οικονομικά Εργαλεία
Άμεση εφαρμογή της εισφοράς κυκλικής οικονομίας που 
έχει ήδη θεσπιστεί το 2019 (ξεκινά από 10ευρώ/τν το 
2020 και αυξάνεται κατά 5 ευρώ/έτος έως τα 35 ευρώ/
τν). Κάτι τέτοιο είναι ένα θετικό πρώτο βήμα αλλά αφορά 
μόνο τα ανεπεξέργαστα απορρίμματα που θάβονται σε 
ΧΥΤΑ και συνεπώς δεν καλύπτει τα υπολείμματα των ΜΕΑ 
ενώ και το ύψος του δεν κρίνεται ικανοποιητικό για την 
εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή.
Εφαρμογή του νέου Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής 
που θεσπίστηκε το 2019 με ΚΥΑ7 και προσφέρει χαμη-
λότερα τιμολόγια στους Δήμους που ανακυκλώνουν και 
ως εκ τούτου μπορούν να μειώσουν τα έξοδα τους και να 
προβούν σε επενδύσεις κυκλικής οικονομίας είτε σε επι-
βράβευση των πολιτών τους.
Παράλληλα είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση το 2020 του 
τέλους ταφής απορριμμάτων (ανεπεξέργαστων αλλά και 
υπολειμμάτων) ώστε όλοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων 
ότι αυτό θα εφαρμόζεται σε κάθε τόνο που θα οδηγείται σε 
ταφή με εφαρμογή την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
των νέων δρομολογημένων ΜΕΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
δηλαδή από το 2023. Με τον τρόπο αυτό η ταφή δεν θα 
είναι πλέον η πιο φτηνή επιλογή και θα κινητοποιηθούν 
λύσεις ΔσΠ, ελαχιστοποίησης του υπολείμματος και ανά-
κτησης υλικών και ενέργειας. Τα έσοδα του θα υποστη-
ρίζουν έργα κυκλικής οικονομίας με ωφελούμενους τους 
Δήμους αλλά και τους πολίτες. Σημειώνεται το παράδειγ-
μα από την ISWA για τη γρήγορη μετάβαση της Μεγάλης 
Βρετανίας από 70 σε 17% ταφή μέσω εφαρμογής τέλους 
ταφής πάνω από 100 ευρώ /τν.
Στήριξη επενδύσεων κυκλικής οικονομίας μέσα από χρη-
ματοδοτικά εργαλεία και με αξιολόγηση βάση ειδικών 
κριτηρίων όπως για παράδειγμα η εξειδίκευση κριτηρί-
ων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, φορολογικών 
απαλλαγών (π.χ. ΦΠΑ) αλλά και αναζήτηση δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Green Deal. 
Συνέχεια στη σελ 10
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Σε πανηγυρικό κλίμα - παρά τον περιορισμένο λόγω των μέ-
τρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού - προσκεκλημένων, ορ-
κίστηκε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, η πρώτη γυναίκα 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η τέως πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και 
των πολιτικών αρχηγών και χοροστατούντος του Αρχιεπισκό-
που Αθηνών κκ Ιερωνύμου, η κ. Σακελλαροπούλου ορκίστηκε 
«στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας» 
να φυλάσσει το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνά για την 
πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και 
την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύει τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετεί το γενικό συμφέρον 
και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού.. «’Αξια» αναφώνησαν 
οι βουλευτές, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος της ευχήθηκε 
«καλή δύναμη». Μετά την ορκωμοσία της, η κα Σακελλαροπού-
λου κατευθύνθηκε στα κοινοβουλευτικά έδρανα, όπου χαιρέτη-

σε τους πολιτικούς αρχηγούς.
   Νωρίτερα, η κ. Σακελλαροπούλου είχε γίνει δεκτή στο Μέγαρο 
της Βουλής από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Κων. Τασούλα 
και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ άγημα των Ενό-
πλων Δυνάμεων απέδιδε τιμές. Ως είθισται, κόκκινοι τάπητες 
στρώθηκαν στους διαδρόμους του κτιρίου ωστόσο τις παραδο-
σιακές χειραψίες αντικατέστησαν οι «επινεύσεις», όπως απαιτεί 
η περίσταση.
   Την ειδική συνεδρίαση της Βουλής, προεδρεύοντος του α’ αντι-
προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη παρακολούθησαν περί τους 120 
εκπροσώπους πολιτικών, διπλωματικών και άλλων αρχών, με-
ταξύ των οποίων οι πολιτικοί αρχηγοί, 13 μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου, περί τους 35 βουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μεταξύ των παρισταμένων, μεσολαβούσε τουλάχιστον ένα κενό 
κάθισμα, για λόγους προφύλαξης. 
   Η κ. Σακελλαροπούλου είναι το 8ο πρόσωπο από τη μεταπο-
λίτευση που αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, δια-
δεχόμενη τους Μιχ. Στασινόπουλο (1974-1975), Κων. Τσάτσο 

(1975-1980), Κων. Καραμανλή (1980-1985 και 1990-1995), 
Χρ. Σαρτζετάκη (1985-1990), Κων. Στεφανόπουλο (1995-
2005), Κάρ. Παπούλια (2005-2015) και τον Πρ. Παυλόπουλο 
(2015-2020). Είναι επίσης η τρίτη με θητεία στο δικαστικό 
σώμα, μετά τους Μιχ. Στασινόπουλο (εισηγητής στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας) και τον Χρ. Σαρτζετάκη (Αρεοπαγίτης).
   Μετά το πέρας της συνεδρίασης, και όσο η νέα Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέμε-
νε - με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής - τους 
προσκεκλημένους να μεταβούν στο Μνημείο του ‘Αγνωστου 
Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η αισιοδοξία είναι γένους 
θηλυκού», ενώ ο κ. Τασούλας συμπλήρωσε: «....εκπέμπεται σή-
μερα και είναι βάσιμη».
   Ακολούθως, η κα Σακελλαροπούλου μετέβη στο Μνημείο του 
‘Αγνωστου Στρατιώτη για να καταθέσει στέφανο και αμέσως 
μετά κατευθύνθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να 
αναλάβει τα υψηλά της καθήκοντα.

Εμπιστοσύνη
Ανάπτυξη εμπιστοσύνης των πολιτών με διαφάνεια και επικοι-
νωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι εντατικοί και 
συστηματικοί έλεγχοι και μέσω ιδιωτών επιθεωρητών σύμφω-
να με την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περι-
βάλλοντος & Υδάτων αναμένεται να συνεισφέρουν ουσιαστικά.
Συνεχής έλεγχος των εκπομπών των παραγωγικών διαδικασι-
ών και δημοσίευση τους στο διαδίκτυο ώστε να ενημερώνεται ο 
κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.
Προώθηση κλαδικών εθελοντικών συμφωνιών συνεργασίας 
με αμοιβαίες δεσμεύσεις προς την εφαρμογή του νέου μοντέλου 
της κυκλικής οικονομίας._
Γόνιμος διάλογος
Σκοπός του 6ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ ήταν η σύνδεση πολιτών, 
επιχειρήσεων, επιστημόνων κεντρικής και τοπικής διοίκησης, 
προκειμένου να συν-διαμορφωθούν οι προτεραιότητες για την 
εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην ΕΛΛΑΔΑ του σήμερα 
και του αύριο. Η θεματολογία του ήταν ευρεία και συζητήθηκαν 
όλες οι πτυχές αυτού του μοντέλου: το νέο θεσμικό πλαίσιο της 
ΕΕ, η αναθεώρηση του αντίστοιχου ελληνικού, οι επιπτώσεις 
της ταφής, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, τα συστήματα 
Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), τα βιοαπόβλητα, η σύνδεση με την 
κλιματική αλλαγή αλλά και οι καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες.
Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και οικοδε-

σπότης, καθηγητής κ. Α. Μπουντουβής, κήρυξε την έναρξη των 
εργασιών του.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Γενικοί 
Γραμματείς Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος και Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων Δρ Κ. Αραβώσης τοποθετήθηκαν στο 
άνοιγμα και το κλείσιμο του Συνεδρίου, αντίστοιχα, και ανα-
φέρθηκαν στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης σχετικά με την 
ενίσχυση της Διαχείρισης των Αποβλήτων και γενικότερα της 
Κυκλικής Οικονομίας.
Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη αναγνώ-
στηκε στην έναρξη του Συνεδρίου ενώ συμμετείχε με ομιλία ο 
Ι. Σέγκος, Δήμαρχος Χερσονήσου, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.
Επιπλέον των 70 επιστημονικών ομιλιών και τοποθετήσεων, 
τροφή για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση συ-
μπερασμάτων-προτάσεων έδωσαν και τα τρία τραπέζια διαλό-
γου. Στο πρώτο συμμετείχαν Έλληνες πολιτικοί, νυν και πρώην 
μέλη του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και συ-
γκεκριμένα οι Δ. Αυγερινοπούλου, Ν. Ανδρουλάκης, Π. Κόκκα-
λης και Γ. Μανιάτης. Διοργανώθηκαν δύο ακόμα τραπέζια με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και περιβαλλοντικών 
φορέων: Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Συμ-
βούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Πλαστικών Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο-
φίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανα-
κύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ), ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, 
WWF και ECOCITY.
Σημαντικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν την πρώτη ημέ-
ρα από την Ευρωβουλευτή Μ. Σπυράκη και την εκπρόσωπο της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Α. Χατζή, καθώς και από τους εκπροσώπους της ISWA.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών 
στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτέλεσε βασικό θέμα 
συζήτησης στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, ενώ ειδική εκδήλωση 
οργάνωσε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
– ΕΔΣΝΑ.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΣΑ αποτελείται από τους Α. 
Κατσιάμπουλα, Πρόεδρο, Γ. Ηλιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Πρό-
εδρο της Επιτροπής Συνεργασίας Φορέων, Α. Παπαδάκη, Γενικό 
Γραμματέα και Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Συνε-
δρίου, Α. Ανδρεόπουλο, Μέλος ΔΣ και Πρόεδρο Επιστημονικής 
Επιτροπής 6ου Συνεδρίου, Α. Λουκάτο, Εντεταλμένο Αντιπρόε-
δρο, Ν. Πασχάλη, Ταμία, Μ. Γεράνη, Μέλος ΔΣ & Πρόεδρο της 
Επιτροπής Βορείου Ελλάδος ΕΕΔΣΑ, Β. Μιχαλόπουλο, Μέλος και 
Β. Γεωργαλή, Μέλος.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Αλλάζει από Δευτέρα ο τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγής 
με τις ΔΟΥ, τα Τελωνεία και τα υποκαταστήματα του Χημείου 
σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού, με γνώμονα την προστασία των 
πολιτών και των εργαζομένων στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ, η προσέλευση του κοινού περιορίζεται στο απολύτως 
απαραίτητο και η επικοινωνία θα γίνεται ως εξής:
Οι συναλλασσόμενοι θα διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλε-
φωνικά ή μέσω email. Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι ο συναλλασσόμενος να αναφέρει τα στοιχεία 
επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).
Ο ειδικός κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφώ-
νων εξυπηρέτησης του κοινού, κατά την περίοδο των εκτάκτων 
μέτρων λόγω κορωνοϊού, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ μέχρι την Κυριακή το βράδυ.
Όλα τα έγγραφα, που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, θα τους απο-
στέλλονται μέσω email και θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία επι-
κοινωνίας του αρμόδιου υπαλλήλου.
Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπη-

ρετηθεί εξ αποστάσεως, αλλά πρέπει να επισκεφθεί την υπηρε-
σία, αυτό γίνεται μόνο μέσω ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού 
διατυπώνεται μέσω email ή τηλεφώνου.
Στην είσοδο των υπηρεσιών, θα υπάρχει υπάλληλος, που θα 
υποδέχεται τους συναλλασσόμενους, θα ελέγχει αν όντως έχουν 
κλείσει ραντεβού, και θα τους κατευθύνει σχετικά, ώστε να είναι 
ελεγχόμενη η αναμονή και η είσοδός τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιούνται οι αναγκαίες 
προσαρμογές των χώρων για την υποδοχή, αναμονή και εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τηλεργασία για τα 2/3 των εργαζομένων
Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ λαμβάνει μέτρα για την προστασία 
των εργαζομένων της και των πολιτών. Έτσι, από τη Δευτέρα 
(16/3/2020), όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με τη φυσική 
παρουσία του 1/3 των εργαζομένων τους, με εναλλαγή ανά 
εβδομάδα (για παράδειγμα, αν μια υπηρεσία έχει 30 υπαλλή-
λους, οι πρώτοι 10 την πρώτη εβδομάδα, οι επόμενοι 10 τη 
δεύτερη, και οι επόμενοι 10 την τρίτη, και ούτω καθεξής). Τα 2/3 
θα δουλεύουν από το σπίτι τους με τηλεργασία. Οι υπάλληλοι, 
που θα εργάζονται εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της ατομικής 
ευθύνης, θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως 

απαραίτητες.
Επιπλέον, ορίζεται προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση 
εξαιρετικών καταστάσεων. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νό-
σου, η συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων αποχωρεί, λαμβάνο-
νται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και 
αναλαμβάνει εργασία στο κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη 
κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού 
ασφαλείας, ανάλογα με την περίσταση. 
Λειτουργία Τελωνείων
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των Τελωνείων σε κοινό και 
εκτελωνιστές και αξιοποιούνται πλήρως οι παρεχόμενες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις, που πρέπει να γίνει φυσι-
κός έλεγχος, καθώς και όπου απαιτείται φυσική παρουσία συ-
ναλλασσομένου, θα γίνεται εκτός τελωνειακού καταστήματος, 
αφού ληφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προφύλαξης, 
πριν και μετά τη συναλλαγή. 
Λειτουργία Γενικού Χημείου του Κράτους 
Οι υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους: 
- Θα παραλαμβάνουν τα δείγματα στην είσοδο
- Θα έχουν πλήρη εικόνα της ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας 
των προσώπων, που τα προσκομίζουν

«Κράτος και πολίτες πρέπει να είμαστε ένα. Να λειτουργούμε ως 
ένας άνθρωπος. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε όλοι 
μαζί. Είναι μια έκτακτη κρίση για την Ελλάδα, όπως και για όλον 
τον κόσμο και θα την αντιμετωπίσουμε με σχέδιο, ψυχραιμία και 
αποφασιστικότητα, απολύτως ενωμένοι. Δεν υπάρχει περιθώριο 
για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Βασικός μας στόχος είναι να είμαστε 
όλοι εδώ, όταν τελειώσει αυτή η κρίση», τόνισε ο υπουργός Εσω-
τερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνεντεύξεις του στον ΑΝΤ1 και 
στα ραδιόφωνα «Αθήνα 9,84» και «Πρώτο Θέμα FM», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Έχουμε ανηφόρα μπροστά μας και πρέπει να συμπεριφερθού-
με με μεγάλη υπευθυνότητα όλοι για να την αντιμετωπίσουμε. 
Μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε ο υπουργός Εσωτερικών, 
κάνοντας έκκληση και στους πολίτες για τήρηση των μέτρων αυ-
τοπροστασίας και των προφυλάξεων, ώστε να υπάρξει η ελάχιστη 
δυνατή διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα. 
Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε δέκα μέτρα που έχουν ληφθεί:
 1. ‘Υστερα από αίτημα του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης κ. Γιώργου Γεωργαντά και σε συνεργασία με τον πρόεδρο 
της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Πρόεδρο των ερ-
γαζομένων στα ΚΕΠ κ. Αναστάσιο Βραδή, υπέγραψε απόφαση, 

σύμφωνα με την οποία τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα 
λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, θα εξυπηρετούν δε τους πολίτες μόνο με ραντεβού, ώστε 
να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
2. Οι ευπαθείς ομάδες δημοσίων υπαλλήλων, όπως καρκινοπα-
θείς και μεταμοσχευμένοι, θα μπορούν να λάβουν ειδική άδεια.
3. Δίνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020, στην δυνατότητα 
υποβολής αιτήσεων, για τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγω-
νικών, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ είτε με 
αυτοπρόσωπη παρουσία στους Δήμους.
4. Οι συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλί-
ων μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων είτε οι αποφάσεις 
να λαμβάνονται δια περιφοράς. Στις περιπτώσεις που η συνεδρία-
ση είναι επιβεβλημένη θα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.
5. Επεκτείνεται σε συνεργασία με ΑΑΔΕ η δυνατότητα τηλεργασί-
ας. Παντού το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε ρυθμίσεις που 
θα διευκολύνουν τους πολίτες και αποφεύγουν τον συγχρωτισμό 
για να εξασφαλισθεί ο ρυθμός επιβράδυνσης στην εξάπλωση του 
ιού.
6. Επιβάλλεται να οργανώσουν οι Δήμοι τουλάχιστον δύο βάρδιες 
για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ώστε σε περίπτωση ασθέ-

νειας κάποιων εργαζομένων να μπορεί ο τομέας καθαριότητας να 
λειτουργήσει.
7. Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προχωρούν σε απ’ 
ευθείας αναθέσεις στον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένου έργου και 
χρόνου για τη στήριξη του τομέα καθαριότητας.
8. Οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αντί για δίμηνες να συνά-
πτουν τετράμηνες συμβάσεις, για προσωπικό που θα εξυπηρετεί 
έκτακτες ανάγκες.
9. Τα χρήματα που το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στους Δή-
μους ως έκτακτη επιχορήγηση να χρησιμοποιηθούν κυρίως για 
την προστασία και τη στήριξη των εργαζομένων στην καθαριό-
τητα. Δήμοι και Περιφέρειες να αξιοποιήσουν την έκτακτη κρατική 
χρηματοδότηση που δόθηκε (10,7 εκατ. ευρώ στους Δήμους και 
5 εκατ. στις Περιφέρειες) προκειμένου να υπάρξουν μέτρα θωρά-
κισης του πληθυσμού.
10. Τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που αφορούν χρέη ιδιωτών προς το 
δημόσιο εφαρμόζονται αναλογικά και από τους Δήμους όλης της 
χώρας, προκειμένου να διευκολυνθούν ιδιώτες, επαγγελματίες 
λόγω της κρίσης που έχει πλήξει την οικονομία από τον κορωνοϊό.

ΑΑΔΕ: ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL ΚΑΙ ΡΑΝΤΕβΟΥ ΣΕ ΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΗΦΟΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - 
ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
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Αρνητικές επιπτώσεις στη ναυτιλία, τον τουρισμό, τα επισιτιστικά 
επαγγέλματα και λιγότερο στη βιομηχανία, η οποία πάντως ανα-
μένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στον εφοδιασμό με πρώτες 
ύλες, αναμένει ο ΣΕΒ εξαιτίας του κορωνοϊού. Από την πλευρά του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς προτάσσονται επίσης 
οι αναμενόμενες συνέπειες στην οικοδομή και την κτηματαγορά, 
εξαιτίας τόσο της κάμψης της ζήτησης από το εξωτερικό - και ιδί-
ως από την Κίνα - όσο και από Έλληνες που σχεδίαζαν αγορές ή 
ανακαινίσεις ακινήτων.
Αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ του του 
Επικεφαλής Οικονομολόγου του ΣΕΒ, Μιχάλη Μασουράκη και του 
προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς Δη-
μήτρη Μαθιού για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
Αναλυτικά, ο κ. Μασουράκης σημειώνει τα εξής:
«Η επίπτωση του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία εξαρτάται 
από τη διάρκεια και την ένταση της επιδημίας. Η Ελλάδα βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η ποντοπόρος 
ναυτιλία είναι ήδη σε ύφεση, καθώς έχουν πληγεί οι μεταφορές 
από την Κίνα. Η ενδεδειγμένη πολιτική, για ιατρικούς λόγους, της 
«κοινωνικής απόστασης» κρατά τους πελάτες μακριά από μαζικά 
μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, σιδηροδρόμους, εξόδους σε ταβέρ-
νες, μπαρ, κλπ., πλήττοντας τον τουρισμό (σίτιση, διανυκτέρευση). 
Ο εσωτερικός τουρισμός ήδη πάσχει, και όταν ξεκινήσει και η 

εποχή του εξωτερικού τουρισμού μετά το Πάσχα, τα προβλήματα 
ζήτησης θα ενταθούν.
Από την άλλη μεριά, η βιομηχανία μας, επειδή δεν έχει μεγάλη 
συμμετοχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες διεθνώς, θα υποφέρει 
λιγότερο από την αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές, αν και 
θα αντιμετωπίσει θέμα επάρκειας εισαγόμενων πρώτων υλών 
και μειωμένων εξαγωγών, λόγω επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας διεθνώς. Όσον αφορά στη λειτουργία των επι-
χειρήσεων και την παρουσία των εργαζομένων στους τόπους 
δουλειάς, πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία από τους εργαζόμενους και 
τους εργοδότες, αλλά και από τις κρατικές υπηρεσίες, για να μην 
μειωθούν μισθοί και χαθούν θέσεις εργασίας.
Αν και στον τουρισμό, το λιανικό εμπόριο και την βιομηχανία δεν 
νοείται, βεβαίως, εργασία από μακριά, στα γραφεία και τις τράπε-
ζες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τηλεργασία, σε περίπτωση που 
αυτό επιβάλλεται από επιδημιολογικούς λόγους. Και η κυβέρνηση 
πρέπει να είναι έτοιμη να διαφυλάξει τη ρευστότητα, ακόμη και με 
δημοσιονομικό κόστος, ιδίως σε μια οικονομία που το τραπεζικό 
σύστημα βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης. Η κυβέρνηση θα 
πρέπει, επίσης, να αντισταθμίσει τυχόν φαινόμενα υπερβολής, κα-
θώς απελευθερώνονται οι διαδικασίες προστασίας υπερχρεωμέ-
νων ευάλωτων νοικοκυριών μετά την 30η Απριλίου. Όλα, βεβαί-
ως, τελούν υπό την αίρεση του πως θα ανταποκριθεί η παγκόσμια 

οικονομία, μαζί με τη στήριξη που θα παράσχουν κεντρικές τράπε-
ζες και κυβερνήσεις στις χειμαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
στις προκλήσεις που θέτει η πανδημία του κορωνοϊού».
Από την πλευρά του ο κ. Μαθιός επισημαίνει ότι οι κινήσεις της 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση και ότι δεν υπάρχει προς το παρόν εικόνα 
συναγερμού. Σημειώνει ωστόσο ότι πολλές βιομηχανικές επιχει-
ρήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της οικοδομής (δομικά υλικά, χρώματα, σίδερα), 
αναμένουν να δουν αν θα συνεχιστεί η κινητικότητα που καταγρά-
φεται το τελευταίο διάστημα σε αγορές και κατασκευές, αν δηλαδή 
θα συνεχιστεί η ανοδική τάση ή θα μεταβληθεί. Μια επίπτωση για 
παράδειγμα έχει σχέση με την αναδίπλωση των Κινέζων επενδυ-
τών στην αγορά ακινήτων, οι οποίοι εκτός από οικιστικά ακίνητα 
ενδιαφέρονται και για παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικό-
πεδα κ.α., προκειμένου να προχωρήσουν σε αναπλάσεις. Αυτά 
προς το παρόν έχουν ανασταλεί. Βλέπουμε έλλειψη πρώτων υλών 
και συσκευασιών, που μας ανησυχεί για άνοδο των τιμών, όπως 
έχουμε εντοπίσει και με τις άλλες βιομηχανικές οργανώσεις. «Από 
πλευράς Συνδέσμου παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενημερώ-
νουμε τα μέλη μας», καταλήγει ο κ. Μαθιός.

Παρατείνονται η ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών, κα-
θώς και οι προθεσμίες διοικητικών προσφυγών, σύμφωνα με 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα «κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, στα έμμεσα μέλη που είχαν ασφαλιστική ικανότη-

τα, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020, αλλά την απώλεσαν στη συ-
νέχεια και, των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποί-
ους εξαρτώνται παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται 
ασφαλιστική ικανότητα, μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύ-
ρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και, πάντως, όχι πέραν της 30ής Απριλίου 2020. 

Παράλληλα, οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσε-
ων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών 
προσφυγών, που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές 
ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), αναστέλλο-
νται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Την έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμ-
ματα ανέργων ή εργαζομένων προβλέπει η Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου, με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Ειδικότερα, προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είτε βρίσκονται 

σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδότηση από 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε 
βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την παροχή συμβου-
λευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 
και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ 
αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε 
γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό της εξά-

πλωσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται με τη μορφή είτε της 
ασύγχρονης είτε της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. H πιστοποίηση 
με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποιείται, μέσω διαδικτυακού 
συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν 
διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Η θυγατρική της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, η 
Swiss International, ανακοίνωσε ότι θέτει εκτός λειτουργίας τον μισό 
της στόλο και περιορίζει τις ώρες εργασίες για το προσωπικό καμπί-
νας στην προσπάθειά της να προφυλάξει τα οικονομικά της τα οποία 
έχουν πληγεί λόγω της επιδημίας του νέου κορονοΐου, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ. «Προκειμένου να αντισταθμίσει τη ραγδαία μείωση στη ζή-
τηση και την απώλεια εσόδων, η SWISS αποφάσισε να λάβει αμέσως 

επιπλέον προληπτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη ρευστό-
τητά της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες Παρασκευή.
Εξάλλου η εταιρεία επεσήμανε ότι η καταβολή μπόνους τόσο στο 
ιπτάμενο προσωπικό όσο και στα ανώτερα στελέχη της διεύθυνσης 
θα αναβληθεί για το τέλος του έτους και πρόσθεσε ότι σταματά τις 
προσλήψεις με εξαίρεση τους ασκούμενους, ενώ αναστέλλει ή ακυ-
ρώνει όλα τα μη απαραίτητα έργα. Μεγάλες ευρωπαϊκές και αμε-

ρικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει να συζητούν με τις 
κυβερνήσεις των χωρών όπου έχουν την έδρα τους ώστε να λάβουν 
οικονομική βοήθεια μετά τη μείωση που έχουν δει στα έσοδά τους 
εξαιτίας του σημαντικού περιορισμού στα αεροπορικά ταξίδια λόγω 
της επιδημίας covid-19.

βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
Ναυτιλία, τουρισμός και μεταφορές είναι τα πρώτα θύματα

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SWISS ΘΕΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΟΛΟ 
Και μειώνει τις ώρες εργασίας του προσωπικού
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Δέσμη νέων μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού προαναγγέλλει το υπουργείο Οικονομικών, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις του εθνικού συ-
στήματος υγείας ύψους 200 εκατ. ευρώ, για αναστολή της 
πληρωμής φόρων και εισφορών σε περισσότερες επιχει-
ρήσεις και κλάδους που πλήττονται από την πανδημία, για 
ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των εργαζομένων λόγω 
της αναστολής καταβολής μισθών από τις επιχειρήσεις με 
την προώθηση σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την 
παράλληλη διασφάλιση των θέσεων εργασίας καθώς και 
για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν την αποπλη-
ρωμή εκκρεμών επιστροφών φόρου σε φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις. Επίσης θα παρασχεθεί ρευστότητα προς τις 
επιχειρήσεις και σε συνεννόηση με το τραπεζικό σύστημα θα 
επιδιωχθεί να στηριχθεί ο δανεισμός αυτών και των νοικο-
κυριών, όπως άλλωστε επισημάνθηκε σε σημερινή σύσκεψη 
του οικονομικού επιτελείου με τη Διοίκηση της Τραπέζης της 
Ελλάδος και εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Τα νέα μέτρα στήριξης προαναγγέλλει το υπουργείο Οικονομι-
κών σε σχετική ανακοίνωσή του στην οποία επίσης καταγρά-
φει το πλαίσιο διεκδικήσεων της κυβέρνησης στα ευρωπαϊκά 
όργανα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικά για τις επιχειρήσεις που ανα-
στέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του κράτους θα προ-
βλέπεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμε-
νους και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους.
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:
Η παγκόσμια κοινότητα, η Ευρώπη και η χώρα μας βιώνουμε 
μια μεγάλη δοκιμασία.
Η ελληνική κοινωνία την αντιμετωπίζει με αγωνία, και η Κυ-
βέρνηση, με τους ειδικούς επιστήμονες, κάνουν το καλύτερο 
δυνατόν για να ελαχιστοποιήσουν το ανθρώπινο, το κοινωνι-
κό και το οικονομικό κόστος.
Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με μεθοδικότητα και 
προνοητικότητα, σε απόλυτη συνοχή και συνεργασία, ανα-
λαμβάνουμε συνεχώς συνεκτικές πρωτοβουλίες προκειμένου 
να αμβλυνθούν οι σημαντικές συνέπειες της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού στην πραγματική οικονομία και να διατηρηθεί η 
κοινωνική συνοχή.
1ον. Ενισχύουμε το σύστημα δημόσιας υγείας.
Από την πρώτη στιγμή, υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συ-
στήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, ανα-
φορικά με έξοδα μισθοδοσίας, προσλήψεις νέου προσωπικού, 
εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για 
καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, 
και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.
Επειδή είμαστε στους πρώτους μήνες του έτους, το Υπουργείο 
Υγείας χρησιμοποιεί – σε μεγαλύτερη έκταση – τους διαθέσι-
μους πόρους του προϋπολογισμού του, ενώ επιπλέον χρημα-
τοδοτείται και εκτάκτως.
Ήδη ενισχύθηκε με 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια αναγκαί-

ου υγειονομικού υλικού.
Ενισχύεται περαιτέρω με 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατε-
θούν για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νο-
σοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ.
Εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν 
τα 200 εκατ. ευρώ.
2ον. Νομοθετήσαμε διευκολύνσεις πρόσβασης στην εργασία, 
ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών.
Παρέχεται ευελιξία ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκολύ-
νεται η εξ αποστάσεως εργασία, δίνεται η δυνατότητα λήψης 
άδειας ειδικού σκοπού. 
 Το Κράτος, μαζί με εργοδότες και εργαζόμενους, επιμερίζεται 
το κόστος.
 3ον. Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμών φορολο-
γικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που 
διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της 
διάδοσης του κορωνοϊού. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, 
αναστολής των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και πληρωμών 
όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ακολουθούν, άμεσα, αντίστοιχα μέτρα για επιχειρήσεις σε 
κλάδους που πλήττονται δραστικά από το ίδιο φαινόμενο.
4ον. Δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης, με βάση 
τα διαθέσιμα στοιχεία του ΓΛΚ, της ΑΑΔΕ, των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και του ιδιωτικού 
τομέα, σε ημερήσια βάση, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, 
στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομί-
ας και στις περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική πτώση της 
οικονομικής δραστηριότητας.
Τα αποτελέσματα του μηχανισμού θα αξιοποιηθούν για την 
εξειδίκευση μέτρων, άμεσα, τις επόμενες ημέρες.
5ον. Θα νομοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης 
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, ένεκα της ανα-
στολής καταβολής μισθών από τις επιχειρήσεις, για τις οποίες 
απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία τους.
Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση, 
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και την ενίσχυση των δεξιοτή-
των από απόσταση.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα εφαρμόζονται σταδιακά και συνδυα-
στικά με τους άλλους πυλώνες έκτακτων μέτρων, με σκοπό τη 
στήριξη των εργαζομένων, με τρόπο άμεσο και όσο το δυνα-
τόν πιο αποτελεσματικό.
6ον. Προχωρούμε άμεσα, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, 
στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κρά-
τους προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο 
την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία.
7ον. Θα παρασχεθεί, έγκαιρα, ρευστότητα σε επιχειρήσεις που 
έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριό-
τητά τους, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας.
Τα συναρμόδια υπουργεία βρισκόμαστε σε συνεννόηση με 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη χρήση επιπλέον μέσων τό-

νωσης της ρευστότητας αυτών των επιχειρήσεων, όπως αυτά 
που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται τις τελευταίες ώρες.
Μέσα όπως είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για κεφά-
λαιο κίνησης, η ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α. 
 Για τον σκοπό αυτό, θα συνεκτιμηθούν οι χθεσινές αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επικείμενες της συ-
νεδρίασης του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα. 
Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμβάλλει και το τραπεζικό 
σύστημα. 
Ήδη γι’ αυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 
την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και 
τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι συζητήσεις θα 
είναι τακτικές. 
Βασική προτεραιότητα είναι να υπάρξουν οι ελάχιστες δυνατές 
επιπτώσεις στον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων και να υποστηριχθεί η υγιής επιχειρημα-
τικότητα, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης.
Οι τράπεζες θα εξυπηρετούν κανονικά τους πολίτες μέσω των 
υποκαταστημάτων τους.
Καλούμε όμως τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές και το e-banking για την διεκπεραίωση των 
υποχρεώσεών τους σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά 
ταμεία. 
Οι συναλλακτικές συνήθειες πρέπει να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα!
8ον. Διεκδικούμε δημοσιονομικό χώρο. Συγκεκριμένα, διεκ-
δικούμε:
να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια ευελιξίας που προβλέ-
πονται για έκτακτες περιστάσεις στο Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης,
να ισχύσει αυτή η ευελιξία για τη χώρα μας αναφορικά με τον 
εφετινό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, και
να διευρυνθούν κατάλληλα οι δαπάνες που εξαιρούνται από 
τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Δαπάνες για να στηριχθούν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, πολίτες 
και συστήματα υγείας.
Οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης θα είναι συνεχείς, έγκαιρες 
και στοχευμένες.
Εργαζόμαστε με σύνεση και ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυ-
νότητα.
 Στις δύσκολες αυτές στιγμές η Πολιτεία, και σε οικονομικό επί-
πεδο, θα βρεθεί δίπλα στον πολίτη και τις επιχειρήσεις. 
 Πιστεύει και αναμένει ότι στο ύψος των περιστάσεων θα στα-
θεί ολόκληρη η οικονομική ηγεσία του τόπου. 
 Εργοδότες και διοικήσεις των επιχειρήσεων, συνδικαλιστικοί 
και κοινωνικοί φορείς, όλοι με ευθύνη, αυτοπειθαρχία, αλλη-
λεγγύη και διάθεση συνεισφοράς, μπορούμε και οφείλουμε να 
αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση. 
Η επιδημία θα είναι παροδική. 
Από εμάς εξαρτάται το ίδιο παροδικές να είναι και οι επιπτώσεις 
της στην ελληνική οικονομία.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Από τις παρενέργειες της πανδημίας  
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα οποία αναστέλλονται οι 
ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα (ανα-
γράφεται ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – ΚΑΔ):
Δραστηριότητες κάθε είδους υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών 
μονάδων εστίασης (ΚΑΔ 5610), με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) 
και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 
σερβίρισμα σε αυτά.
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
(catering) (ΚΑΔ 5621).
Δραστηριότητες κάθε είδους παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, 
αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέ-
δασης κτλ.)  (ΚΑΔ 5630), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και 
παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 
σερβίρισμα σε αυτά.
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 

5914).
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 
(ΚΑΔ 9004).
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων 
έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων κα-
ζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.) (ΚΑΔ 9200), εξαιρουμένων 
των δραστηριοτήτων  πλανόδιου πωλητή, υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση και  υπηρεσιών στοι-
χημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση.
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312), με εξαίρεση 
αθλητών και ομάδων που είναι σε στάδιο προετοιμασίας για τους 
ολυμπιακούς αγώνες.
Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρ-
κων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις 
εμπορικού χαρακτήρα κτλ.) (ΚΑΔ 9321).
Οι ακόλουθες άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-

γίας: Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 
(ΚΑΔ 93.29.19.04), Υπηρεσίες παιδότοπου (ΚΑΔ 93.29.19.05), 
Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνι-
διών (ποδοσφαιράκια κλπ) (ΚΑΔ 93.29.19.06), Άλλες υπηρεσίες 
θεάματος (ΚΑΔ 93.29.2).
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητι-
κής (ΚΑΔ 9602).
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).
Οι ακόλουθες άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-
ρεσιών:  Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09), 
υπηρεσίες ιερόδουλου (ΚΑΔ 96.09.19.12), υπηρεσίες τρυπήματος 
δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).
Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα 
εντός καταστήματος» (shops−in−a−shop), βρίσκονται σε 
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά 
χωριά, με εξαίρεση τα υπερκαταστήματα τροφίμων σούπερ μάρ-
κετ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δίνει και μια γενική 
οδηγία: Σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης κοινού τα καταστήματα 
να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο προφύλαξης ώστε να μην δη-
μιουργούνται ουρές άνω των πέντε (5) ατόμων.

Στη λήψη μίας σειράς μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού, την προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
των πελατών τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ταχυδρο-
μικής εξυπηρέτησης της χώρας, έχουν προχωρήσει τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).
Συγκεκριμένα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με ανακοί-
νωση, έχουν ήδη ενσωματώσει σε όλο το δίκτυό τους τις επίσημες 
οδηγίες των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας τόσο για τα μέτρα 
πρόληψης και την τήρηση κανόνων υγιεινής όσο και για τη διαχεί-
ριση τυχόν κρουσμάτων (πιθανών ή επιβεβαιωμένων).
Επιπλέον, έχουν ήδη ξεκινήσει απολυμάνσεις, από εξειδικευμένα 
συνεργεία σε όλα τα καταστήματα και τους χώρους εργασίας, ενώ 
θα απολυμανθεί σταδιακά και ο στόλος των οχημάτων.
Τα ΕΛΤΑ διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την απρόσκοπτη ταχυδρομική εξυπηρέτηση της χώρας και 

παράλληλα συνιστούν στους πελάτες τους:
   •  Να μην συνωστίζονται στα ταχυδρομικά καταστήματα και να 
διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ο ένας από τον άλλο.
   •  Να ακολουθούν τις υποδείξεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων 
αναφορικά με τα μέτρα προστασίας εντός των ταχυδρομικών κα-
ταστημάτων.   •  Να προτιμούν την χρήση καρτών και να αποφεύ-
γουν την χρήση μετρητών για τις οικονομικές τους συναλλαγές 
στα ταχυδρομικά καταστήματα.   •  Να επικολλούν τα γραμματό-
σημα αποκλειστικά με την χρήση δακτυλοβρεκτήρα.
   •  Να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πε-
λατών - 8001182000-στις περιπτώσεις που αναζητούν κάποια 
πληροφορία και δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο τα-
χυδρομικό κατάστημα.   •  Να λαμβάνουν τα απαραίτητα ατομικά 
μέτρα προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην επαφή τους με 
τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους.

Προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους να αποφύγουν 
τις μετακινήσεις τους, τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν ότι επεκτείνουν τον 
χρόνο παραμονής των ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων 
(συστημένων επιστολών και δεμάτων) στα ταχυδρομικά κατα-
στήματα, μέχρι νεωτέρας.
Επίσης, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως 
ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, αλλά και όσοι είναι γονείς μαθητών, διευ-
κολύνονται με άδειες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την πρόσφατη 
Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου.
Τέλος, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα στην κατεύθυνση της 
προσωρινής εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας (τηλεργα-
σία) για τους εργαζόμενους στα κτίρια της Διοίκησης, ενώ έχουν 
γίνει συστάσεις για αποφυγή πολυπληθών συσκέψεων και συγκε-
ντρώσεων του προσωπικού.

Την ελαχιστοποίηση των εγχρήματων συναλλαγών (με χαρτονομί-
σματα και κέρματα) και τη χρήση καρτών -πιστωτικών ή χρεωστικών- 
στα εκδοτήρια, συστήνει στους επιβάτες η διοίκηση του ΟΑΣΑ στο πλαί-
σιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης 
του κορωνοϊού, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Παράλληλα, αναστέλ-
λεται η εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την μπροστινή πόρτα σε 
λεωφορεία και τρόλεϊ, απόφαση που έλαβε η διοίκηση του ΟΑΣΑ μετά 
από αίτημα των εργαζομένων.  Με έγγραφό του προς την αρμόδια δι-
εύθυνση της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΟΑΣΑ, Νίκος Αθανασόπουλος τονίζει πως «αναστέλλεται η εφαρμογή 
του μέτρου της επιβίβασης από την πρώτη θύρα των οχημάτων» και 
συστήνει λελογισμένη χρήση των κλιματιστικών υπογραμμίζοντας 
πως «είναι απαραίτητος, βάσει των κανόνων υγιεινής, ο αερισμός των 
οχημάτων στις αφετηρίες και τα τέρματα καθώς και η λελογισμένη χρή-
ση των κλιματιστικών».Πάντως, ο φόβος εξάπλωσης του κορωνοϊού 

έφερε μεγάλη μείωση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς.  Σύμφωνα με πηγές, τόσο του ΟΑΣΑ όσο 
και των εργαζομένων, η επιβατική κίνηση μειώθηκε περίπου στο 25 
-30%, μετά την ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης 
για τον κορωνοϊό, (όπως το κλείσιμο των σχολείων, εργασία από το 
σπίτι, όχι άσκοπες μετακινήσεις). Ωστόσο, όπως σημειώνουν στελέχη 
του Οργανισμού, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση της επιβατικής κίνησης. 
«Ανατροπές» μπορεί να υπάρξουν και στο πρόγραμμα δρομολογίων 
από τις άδειες ειδικού σκοπού που θα ληφθούν από τους εργαζόμενους.
Υπενθυμίζεται, πως ήδη ο ΟΑΣΑ έχει εντατικοποιήσει τα μέτρα στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
διενεργώντας πρόσθετες απολυμάνεις από εξειδικευμένα συνεργεία με 
τη χρήση ειδικών σκευασμάτων για την προστασία επιβατικού κοινού 
και εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι απολυμάνσεις 

από εξειδικευμένα συνεργεία έρχονται να προστεθούν στον καθημερι-
νό καθαρισμό - απολύμανση οχημάτων και συρμών που διενεργείται 
με έμφαση στα σημεία στήριξης των επιβατών (χειρολαβές, μπάρες, 
πόρτες κ.λπ.), αλλά και των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς 
(Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικός) όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία 
με τα οποία έρχονται σε επαφή οι επιβάτες (κουπαστές, εκδοτικά και 
ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων κ.λπ.). Ως προς την προστασία 
των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο ΟΑΣΑ προχώρησε 
στην προμήθεια αντισηπτικών (για χρήση μόνο των εργαζομένων), 
τα οποία τοποθετήθηκαν σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και όλους 
τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινω-
νίες. Παράλληλα, προχώρησε στην παροχή αντισηπτικών σε όλους 
τους οδηγούς.

ΓΓΠΠ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ   

ΕΛΤΑ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Και την απρόσκοπτη ταχυδρομική εξυπηρέτηση της χώρας

ΟΑΣΑ: ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ 
Συστήνει στους επιβάτες για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού 
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Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των 
οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί, λόγω των 
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων 
επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΠΝΠ), με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19», στις επιχειρήσεις ή στους εργοδότες που επιβάλ-
λεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται 
να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους 
τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργί-
ας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών 
αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις, υποβάλλουν ατομικά υπεύ-
θυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για το 
σκοπό αυτό στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά στοιχεία τους, 
τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους 
(ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία 
εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μη-
χανισμό στήριξης. 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνονται όλα  τα απαι-
τούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 - Ποιοι εξαιρούνται 
Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:
α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας 
δεν αναστέλλεται, λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. 
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Γιάννη Βρούτση, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια και, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται 
το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του 
ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.

«Μπροστά σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση, οι πολί-
τες μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς και σίγουροι, γιατί 
δίπλα τους βρίσκεται μία κυβέρνηση που αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες και παίρνει αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας 
συνολικά» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή την έκδοση της εγκυκλίου 
σχετικά με τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά ερ-
γασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού. 
«Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτουμε τους εργαζόμενους που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και τις εγκύους» τονίζει ο κ. 
Βρούτσης. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο, παρέχονται ειδικές 
διευκρινίσεις για τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα, καθώς και 
για τα προληπτικά μέτρα, που υποχρεώνονται να λαμβάνουν 
οι εργοδότες, στο πλαίσιο των οδηγιών του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για την προστασία των δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων και την πρόληψη των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων.
Οι διευκρινίσεις της εγκυκλίου εξειδικεύουν τις υποχρεώσεις 

των εργοδοτών:
α) Για την αναστολή διοικητικών υποχρεώσεων σχετικά με το 
ωράριο εργασίας των εργαζομένων.
β) Για τη δυνατότητα του εργοδότη να θέτει μονομερώς τους 
εργαζόμενους σε σύστημα εξ αποστάσεως εργασία.
γ) Για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους 
γονείς, των οποίων τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα σε βρεφι-
κούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, φοιτούν σε 
σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε σχολικές 
μονάδες ειδικής αγωγής, ανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας τους 
ή είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές πα-
ροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.
δ) Για την απομάκρυνση εργαζομένων από τους χώρους ερ-
γασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Μέριμνα για τις εγκύους
Με βάση την εγκύκλιο, ο εργοδότης που απασχολεί εργαζό-
μενους οι οποίοι εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία συμπτω-
μάτων οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, 
υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά 

καθήκοντά τους άμεσα, από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση 
του το γεγονός, στο πλαίσιο τόσο των επιβαλλόμενων μέτρων 
προστασίας αφενός μεν του ίδιου του εργαζομένου αφετέρου 
δε των λοιπών εργαζομένων, του εργοδότη και ασφαλώς των 
τρίτων στο χώρο εργασίας, για την αντιμετώπιση της μετάδο-
σης του κορωνοϊού, όσο και της υποχρέωσής του για την προ-
στασία του εργαζομένου και των τρίτων για ζητήματα υγείας, 
σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην πανδημία του 
κορωνοϊού, συστήνεται η απομάκρυνση των εγκύων εργαζό-
μενων γυναικών, λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου για τις ίδιες 
και για το κυοφορούμενο έμβρυο.
Απομάκρυνση από την εργασία εργαζομένων που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, των 
οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εφαρμόζονται αναλο-
γικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ’ οίκον 
παραμονή για προληπτικούς λόγους.

Τη δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από 
την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις προβλέπει Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που αναρτήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (14 
Μαρτίου 2020, Αρ. Φύλλου 64), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο 16ο άρθρο σχετικά με τη 
δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την 
απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συ-

γκεκριμένες επιχειρήσεις: 
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης 
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποί-
ου βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, και πάντως 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α’ 179) 
λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την 

παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσί-
μων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/
επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστα-
τευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά 
όρια εργασίας των εργαζομένων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Η διαδικασία για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΥΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κατά τις Κυριακές και αργίες συγκεκριμένων επιχειρήσεων
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου η ημερή-
σια σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για 
την εξέλιξη της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την υλοποίηση 
των μέτρων αντιμετώπισής του σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ύστερα από εντατική προετοιμασία μπαίνουν σε λειτουργία 
πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων οι οποίες διατίθενται απο-
κλειστικά για τη νοσηλεία περιστατικών με λοίμωξη από τον 
κορωνοϊό. Επίσης προστίθενται 70 άτομα για τη λειτουργία του 
αριθμού 1135 τα οποία, αφού ενημερωθούν, θα τεθούν στη 
διάθεση των πολιτών. 
Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκαν: 
-Η διακοπή οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων 
με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, με εξαίρεση τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και την είσοδο όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια 
ή διαμένουν στην Ελλάδα.
- Η διακοπή και της ακτοπλοϊκής μεταφοράς από και προς Ιταλία 
για επιβάτες. Συνεχίζεται η μεταφορά εμπορευμάτων.

- Η απαγόρευση της πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και ημερό-
πλοιων στα ελληνικά λιμάνια.
- Διακόπτονται οι αεροπορικές συνδέσεις με Ισπανία.
- Έχουν γίνει συντονισμένες προσπάθειες με ξένες πρεσβείες 
ώστε η Ελλάδα να προμηθευθεί μάσκες τις επόμενες μέρες από 
χώρες που έχουν απόθεμα.
- Επιπλέον των υπόλοιπων νομικών συνεπειών, θα επιβάλλο-
νται πρόστιμα 5.000 ευρώ σε όσους δείχνοντας αντικοινωνική 
συμπεριφορά, παραβιάζουν τα μέτρα που ανακοινώνονται.
- Διακόπτεται η λειτουργία των πολιτικών και βουλευτικών γρα-
φείων των βουλευτών της ΝΔ. 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επικοινωνήσει 
με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και του έχει ζητήσει οι Ιεροί 
Ναοί να μείνουν ανοιχτοί μόνο για ατομική λατρεία και για την 
τέλεση των απαραίτητων μυστηρίων με τον ελάχιστο κόσμο. 
Το θέμα θα εξεταστεί σε αυριανή έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς 
Συνόδου. 

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι για την αποφυγή του συνωστισμού 
σε super market και λαϊκές αγορές. Η κυβέρνηση σύμφωνα με 
πληροφορίες είναι αποφασισμένη να λάβει όποια μέτρα χρει-
αστεί για την προστασία της υγείας των πολιτών και οι πολίτες 
οφείλουν να δείξουν την μέγιστη ατομική και κοινωνική υπευ-
θυνότητα. 
Στη σύσκεψη μετείχαν, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συ-
ντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, ‘Ακης Σκέρτσος, ο καθηγη-
τής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ο Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η Διευθύντρια του 
Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή 
και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δη-
μητριάδης. Επίσης μετείχαν μέσω βιντεοκλήσης ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος 
Πέτσας και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού.

Από τις 14 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:45 έως τις 29 Μαρτίου 
2020 αναστέλλονται όλες οι πτήσεις μεταφοράς επιβατών από 
και προς τα αεροδρόμια της Ιταλίας, σύμφωνα με τη νέα ΝΟΤΑΜ 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Από την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων που επιβάλει η Ελ-
λάδα προς και από Ιταλία εξαιρούνται οι εμπορευματικές (Cargo) 
και οι υγειονομικού ενδιαφέροντος πτήσεις (sanitary) σύμφωνα 

με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ΥΠΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία και συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προκειμένου να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προ-
στασίας από τον COVID-19. Καθημερινά αξιολογούνται όλα τα 
επιστημονικά δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια των πο-

λιτών δρομολογούνται οι οδηγίες για τις αερομεταφορές.
Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται ως συνέχεια και υπερκαλύπτει 
τη NOTAM που εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 και αφορούσε 
την προσωρινή αναστολή από την Ελλάδα όλων των πτήσεων 
προς Βόρεια Ιταλία.

«Η σημερινή απόφαση της κυβέρνησης για την προσωρινή απα-
γόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων εποχικής 
λειτουργίας, είναι μια επιβεβλημένη και ορθή κίνηση», αναφέρει 
ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, έχουμε τονίσει ότι 
θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σοβαροί, αποφασιστικοί και 
έτοιμοι για γενναίες αποφάσεις. 

Πάνω από όλα, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να 
είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις 
δυσκολίες που προκύπτουν, να έχουμε αντανακλαστικά, να βλέ-
πουμε τη μεγάλη εικόνα και να προετοιμαζόμαστε μεθοδικά για 
την επόμενη ημέρα. 
Ότι σήμερα φαίνεται σκληρό, αύριο μπορεί να είναι σωτήριο. 
Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο ευθύνης.» αναφέρει ο κ. Ρέτσος με 

αφορμή την σημερινή απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών 
τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 .

Με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων αλλά και των 
ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων ελήφθη η χθεσινή από-
φαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση της λειτουργίας στο 
σύνολο της Επικράτειας, των κύριων και μη κύριων τουριστικών 
καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 
15.3.2020 έως και 30.4.2020 σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Εάν υπήρχε ένα κρούσμα σε ξενοδοχείο με τουρίστες, την εν λόγω 
περίοδο, η Ελλάδα θα είχε την απόλυτη δυσφήμιση σημειώνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος. Την ίδια στιγμή 
διατηρείται ζωντανή και η ελπίδα ανάκαμψης από Ιούνιο. 

Χθες εξάλλου το βράδυ και στην ανακοίνωση του ο ΣΕΤΕ δια του 
προέδρου του Γιάννη Ρέτσου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι σήμε-
ρα φαίνεται σκληρό, αύριο μπορεί να είναι σωτήριο. «Πάνω από 
όλα, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να είμαστε προ-
ετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις δυσκολίες που 
προκύπτουν, να έχουμε αντανακλαστικά, να βλέπουμε τη μεγάλη 
εικόνα και να προετοιμαζόμαστε μεθοδικά για την επόμενη ημέ-
ρα», αναφέρει ο κ. Ρέτσος στην δήλωση του. 
Η απόφαση της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ, και 
σύμφωνα με το άρθρο της ΚΥΑ αναφέρει τα εξής: Την προσω-

ρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα 
από 15.3.2020 έως και 30.4.2020, των κύριων και μη κύριων 
τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας. Ως προς τα ήδη 
λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά 
καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγό-
ρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως 
και 30.4.2020.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων για περιστατικά με λοίμωξη από τον κορωνοϊό

ΥΠΑ: ΝΕΑ NOTAM ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 
από και προς Ιταλία έως 29 Μαρτίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Των τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας έως και τις 30.04.2020

ΕΠΙβΕβΛΗΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Πέραν της φήμης της χώρας προστατεύονται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις
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Τον τόνο της κατάστασης που επικρατεί στην τουριστική βι-
ομηχανία της χώρας δίνει μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο γενικός 
γραμματέας της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου και αντιπρόε-
δρος του ομίλου Aldemar Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο οποί-
ος τονίζει πως η τωρινή κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση 
με την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρει ότι αυτή τη στιγ-
μή δεν υπάρχουν κρατήσεις. Πλέον οι αριθμοί έχουν γίνει αρ-
νητικοί. Ο Απρίλιος για τα παραθεριστικά ξενοδοχεία θα είναι 
από ζημιογόνος εως και πολύ ζημιογόνος, υπογραμμίζει ο κ. 
Αγγελόπουλος και συμπληρώνει ότι το παραθεριστικό σκέλος 
της βιομηχανίας, θα δει διόρθωση μετά τα τέλη Απριλίου και 
πάνω σε αυτή την προοπτική «χτίζεται» η τουριστική χρονιά 
του 2020 - «δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο 
νωρίτερα».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ταξιδιωτικών Γραφείων της Ελλάδας FedHatta Λύσσανδρος 
Τσιλίδης, επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι η περίοδος 
του Πάσχα για τα τουριστικά γραφεία θα είναι αρνητικό. Ο 
φόβος πλέον κυριαρχεί στις μεταφορές και εισερχόμενος και 
εξερχόμενος τουρισμός απλά δεν υφίσταται. «Δεν ξέρω αν 
θα κλάψουμε πολύ ή λίγο. Κάθε 10ήμερο θα δείχνει τα δό-
ντια του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσιλίδης. Στην ίδια 
γραμμή και ο νέος πρόεδρος του Hatta, Νικόλας Κηλαϊδίτης, 
σημειώνει ότι ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες 
υπογραμμίζοντας ότι στον τουρισμό το παιχνίδι θα «παιχτεί» 
την τελευταία στιγμή και στην διαχείριση των κρατήσεων της 
τελευταίας στιγμής.
«Το μοντέλο ήλιος και θάλασσα αφήνει αχτίδες αι-
σιοδοξίας»
Ακόμα κι υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν χα-
ρακτηριστικά πολέμου, όπως τονίζει ο κ. Αγγελόπουλος, ο 
ήλιος μπορεί να χαρίσει αχτίνες αισιοδοξίας. Οπως αναφέρει 
ο γενικός γραμματέας της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου «η 
πρώτη φυσιολογική αντίδραση του κόσμου, μετά τη λήξη 
του συναγερμού θα είναι να βγει έξω, να ταξιδεύσει, να ζή-
σει όπως ζούσε πριν την κρίση. θα υπάρξει στροφή προς την 
κατανάλωση». Η Ελλάδα αυτή την ώρα, αναφέρει ο κ. Αγγε-
λόπουλος, μπορεί να βγει μπροστά με καμπάνια επικοινωνίας 
που θα προβάλλει τον ηλιο και τη θάλασσα. «Είμαστε η Ελλά-
δα. Εαν δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορεί κανένας», σημειώνει 
ο κ. Αγγελόπουλος.
Αφού οι περισσότεροι συστήνουν ψυχραιμία και προσαρ-
μογή στα νέα δεδομένα που υπαγορεύουν οι συνθήκες 
επικαλούνται την ανθεκτικότητα που έχει δείξει το ελληνικό 
τουριστικό προϊόν σε δύσκολες συνθήκες. Προς επίρρωση 
των παραπάνω ο κ. Τσιλίδης σημειώνει ότι ο τουρισμός πε-
ράσε την πιο δύσκολη δεκαετία και έδειξε την ανθεκτικότητα 
του. «Η Ελλάδα έχει ένα προϊόν «Value for money», προσφέ-

ρει υψηλού επιπέδου φιλοξενίας και είναι σίγουρο ότι δεν θα 
φύγει από την αγορά. Θα ανακάμψουμε μετά την κρίση», λέει 
ο κ. Τσιλίδης.
Οι παρενέργειες του Κορωνοϊού στην τουριστική 
βιομηχανία - Περί τους 940 χιλιάδες ταξιδιώτες λιγότεροι 
στην Ελλάδα το 2020
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), ανακοίνω-
σε την περασμένη εβδομάδα μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με 
την επίπτωση της επιδημίας του Covid-19 στον τουρισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την οποία οι τουριστικές 
αφίξεις θα μειωθούν το 2020 κατά περίπου 1% - 3%, ενώ η 
αρχική πρόβλεψη ήταν αύξηση κατά 3% - 4%. Οι εισπράξεις 
αντίστοιχα προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 30 - 50 δισ. 
δολάρια. Εφαρμόζοντας μία μείωση της τάξης του 3% επί 
των τουριστικών αφίξεων του 2019, η αναμενόμενη μείω-
ση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης στη χώρα μας για 
το 2020, θα είναι 940 χιλ. ταξιδιώτες. Η αρνητική επίπτωση 
εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, μεταξύ άλλων, λόγω του 
«εποχικού προτύπου» του ελληνικού τουριστικού κλάδου, 
αφού το 85% των συνολικών τουριστικών αφίξεων λαμβάνει 
χώρα μεταξύ Μαΐου - Οκτωβρίου κάθε έτους, δεδομένου ότι 
επικρατεί η άποψη, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί εν προ-
κειμένω, ότι η επικράτηση υψηλότερων θερμοκρασιών απο-
δυναμώνουν τη μεταδοτικότητα του ιού. Ωστόσο, θα πρέπει 
να συνεκτιμηθεί η σημαντική παράμετρος πιθανής υποχώ-
ρησης των τουριστικών αφίξεων, κυρίως από πιο μακρινές 
χώρες προέλευσης, λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης με την 
Ιταλία, όπου η εξάπλωση του ιού είναι ραγδαία τις τελευταίες 
εβδομάδες.
Ακυρώσεις και Τουριστικά Γραφεία
Την ίδια στιγμή σημαντικοί βραχίωνες της τουριστικής βιομη-
χανίας αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση πολλαπλά ζητή-
ματα που σχετίζονται με την λειτουργία τους. Τα τουριστικά 
γραφεία από την πλευρά τους σε καθημερινή βάση βρίσκο-
νται σε συνεχείς συσκέψεις, που, μεταξύ των άλλων, εστιάζο-
νται στα αιτήματα για επιστροφές χρημάτων, από ακυρώσεις 
εκδρομών. Στο επίμαχο θέμα των επιστροφών χρημάτων 
των ιδιωτών που έχουν κλείσει τουριστικά πακέτα, ο κ. Τσιλί-
δης υπογραμμίζει ότι αν το ταξίδι αφορά περιοχή που δεν έχει 
διάδοση του ιού, ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει 
χρήματα από το ταξιδιωτικό γραφείο. Μόνο για τα σχολεία 
πρέπει να γίνουν επιστροφές χρημάτων. Στο σημείο αυτό ο κ. 
Τσιλίδης τονίζει ότι «εκτός των σχολικών διακοπών, κανένας 
ξενοδόχος δεν μπορεί να χρεώσει ακυρωτικά. Θα πρέπει το 
ξενοδοχείο να επιστρέψει τα χρήματα στο πρακτορείο και με 
τη σειρά του το πρακτορείο τα επιστρέφει στον καταναλω-
τή», αναφέρει. Σε κάθε περίπτωση οι τουριστικοί πράκτορες, 
θεωρούν η μη επιβολή ακυρωτικών από οποιονδήποτε στην 

αλυσίδα του τουρισμού (ξενοδοχεία, αεροπορικές / ακτοπλο-
ϊκές εταιρείες) μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, επιβάλ-
λεται για τον περιορισμό των απωλειών που προκαλούνται. 
Παράλληλα απευθύνονται σε κάθε αεροπορική εταιρεία, με 
το αίτημα να μην είναι εκβιαστική και να μην αντιμετωπίζει με 
καταχρηστικές απαιτήσεις τους επιβάτες και τους συνεργάτες 
της.
Ακυρώσεις και αναβολές συνεδρίων
Ακυρώσεις και αναβολές συνεδρίων, λόγω του COVID-19, 
σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, προερχόμενες τόσο 
από κυβερνητικές οδηγίες, όσο και από πρωτοβουλίες των 
οργανωτών και επηρεάζουν δυσμενώς τη διεθνή και εθνική 
βιομηχανία συνεδριακών εκδηλώσεων (MICE), τη συνεδρια-
κή δραστηριότητα και τον tουρισμό. Οι επαγγελματίες οργα-
νωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων, τα συνεδριακά κέντρα, τα 
ξενοδοχεία και όλα τα επαγγέλματα που εμπλέκονται με τον 
επαγγελματικό τουρισμό, βρίσκονται σε μια περίοδο διαχείρι-
σης έντονης κρίσης, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν και 
ζητάνε μεταξύ άλλων οικονομική υποστήριξη του κλάδου, με 
επιδοτήσεις μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων 
υποχρεώσεων.
Πλέγμα μέτρων προτείνει ο ΣΕΤΕ
Μετά από την παραίνεση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων προς τα μέλη του να επιδεικνύουν μια 
ευέλικτη πολιτική σε ό,τι αφορά το σκέλος των κρατήσεων 
που ακυρώνονται, με πρόσφατη ανακοίνωση επανέρχεται 
με πλέγμα προτάσεων για την ανακούφιση των τουριστικών 
επιχειρήσεων. Μάλιστα, ο ΣΕΤΕ χωρίζει τα μέτρα σε άμεσης 
εφαρμογής και σε μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας της οικονομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων ο ΣΕΤΕ προτείνει 
την μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή σε 6% και του συνόλου 
της εστίασης στο 13% από 1/7/2020 έως 31/12/2020, με-
τάπτωση του ΦΠΑ στις εγχώριες μεταφορές στο 13%, για το 
ίδιο χρονικό διάστημα, ενίσχυση των δράσεων τουριστικής 
προβολής.
Σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα μέτρα άμεσης εφαρμογής ξε-
χωρίζει η πρόταση για μείωση 100% του μη μισθολογικού 
κόστους που αφορά τους εργοδότες, με ταυτόχρονη διατή-
ρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων, από 1/3/2020 
έως 31/5/2020 για τις τουριστικές επιχειρήσεις, η αναστολή 
καταβολής των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων (ΦΠΑ, «Σπατόσημο» ΤΕΕΑ, ασφαλιστικές ει-
σφορές), αλλά και η αναστολή ή δραστική μείωση, κατά του-
λάχιστον 50%, μόνο για φέτος, της προκαταβολής του φόρου 
εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 
Νέα διαφημιστή καμπάνια προτείνουν οι ξενοδόχοι
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Με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρ-
μούση, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού, Μάνος Κόνσολας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα μέτρα στήριξης των τουριστι-
κών επιχειρήσεων και των εργαζόμενων στον τουρισμό, που έχουν 
δανειακές υποχρεώσεις και ενδέχεται να μην μπορούν να τις εξυπηρε-
τήσουν, λόγω των συνεπειών που επιφέρει στην οικονομία και στον 

τουρισμό ο κορωνοϊός.
Ο κ. Κόνσολας επεσήμανε ότι θα πρέπει να στηριχθούν οι συγκεκρι-
μένες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, με μέτρα αναστολής καταβολής 
δόσεων και μετάθεσής τους για τους επόμενους μήνες αλλά και με 
την αναστολή ένταξής τους στον Τειρεσία εξαιτίας της αδυναμίας τους 
να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.   Ο Μάνος Κόν-
σολας έθεσε, επίσης, στον κ. Κουρμούση τις δυσκολίες εξυπηρέτησης 

υποχρεώσεων εκ μέρους δανειοληπτών στις νησιωτικές περιοχές, οι 
οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ενημέρωση και πληροφόρηση από 
τις υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.   
Ζήτησε, επίσης, τη σύσταση περιφερειακού υποκαταστήματος της 
ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους στα Δωδεκάνησα, 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, η οποία, όπως 
δεσμεύτηκε ο κ. Κουρμούσης, θα δρομολογηθεί σύντομα.

Η ΕΥΔΑΠ συστήνει στους Πελάτες της –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
να αποφεύγουν την προσέλευση στα Περιφερειακά Κέντρα της 
Εταιρείας και να εξυπηρετούνται μέσω εναλλακτικών καναλιών, 
με ανακοίνωσή της.
Συγκεκριμένα οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ θα πρέπει να απευθύνονται: 
Για υποβολή αιτημάτων ή ερωτημάτων:
   * Στο 1022@eydap.gr
   * Στο  www.eydap.gr με εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

eΕΥΔΑΠ για υποβολή αιτήσεων διακανονισμών, αίτηση υπαγω-
γής σε ειδικά τιμολόγια, κ.α.
   * Τηλεφωνικά στο 1022 ή στο 210 214 44 44
Για την πληρωμή λογαριασμού, μέσω:
Του www.eydap.gr για την πληρωμή λογαριασμών με χρήση 
χρεωστικής, πιστωτικής, ή προπληρωμένης κάρτας των συνερ-
γαζόμενων Τραπεζών
Των ATMs, αυτόματων μηχανημάτων, πάγιας εντολής, web 

banking συνεργαζόμενων Τραπεζών
Εάν, παρ’ όλα αυτά, ο πελάτης κρίνει απαραίτητο να μεταβεί σε 
Περιφερειακό Κέντρο, η ΕΥΔΑΠ, όπως τονίζει η ανακοίνωση, 
εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας, 
όπως η τακτική απολύμανση των Περιφερειακών Κέντρων, η 
τοποθέτηση αλκοολούχων αντισηπτικών υγρών, κ.α.
Τέλος, η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση 
της αδιάλειπτης υδροδότησης της Αττικής.

Να προσέρχονται στα «γκισέ» μόνο για επείγοντα ζητήματα συνιστά 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- στους καταναλωτές η ΕΥΑΘ, προκειμένου 
να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η φυσική παρουσία στα γραφεία 
της εταιρείας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού, ενώ παρατείνει παράλληλα, κατά ένα 
μήνα την αποπληρωμή λογαριασμών με ημερομηνία λήξης μέχρι 30 

Μαρτίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΑΘ συνιστά την ηλεκτρονική πληρωμή λογα-
ριασμών μέσω της ιστοσελίδας της www.eyath.gr χωρίς επιβάρυν-
ση ή την πληρωμή μέσω e-banking. «Σε κάθε περίπτωση η είσοδος 
των καταναλωτών στα γραφεία της εταιρείας είναι απολύτως ελεγχό-
μενη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ενώ γίνονται και τακτές 

απολυμάνσεις των χώρων», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
«Η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προσαρμόζει καθη-
μερινά το επιχειρησιακό της σχέδιο στα νεότερα δεδομένα, διασφαλί-
ζοντας σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατα-
στάσεών της προς όφελος της δημόσιας υγείας», αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, στην ανακοίνωση. 

Η Ολυμπία Οδός, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο 
των μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού Covid-19, συστήνει στους ταξιδιώτες να αξιοποιή-
σουν τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών. Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάρχουν δύο τρόποι ανέπαφης 
συναλλαγής: Μέσω POS σε όλες τις λωρίδες με Αυτόματα Μη-
χανήματα Πληρωμής (APM) των μετωπικών και πλευρικών 
σταθμών διοδίων της Ολυμπίας Οδού. 
Η διαδικασία είναι απλή και πολύ σύντομη:
Περνώντας από τη Λωρίδα των Αυτόματων Μηχανημάτων 

Πληρωμής (με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα) αγγίζουμε 
τον αναγνώστη ανέπαφων συναλλαγών με την πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα μας και περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα για 
την εκτύπωση της απόδειξης.
Δείτε στο www.olympiaodos.gr οδηγίες για τον τρόπο χρήσης 
των POS στις λωρίδες με Μηχάνημα Αυτόματης Πληρωμής. 
Στα Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής υπάρχει επίσης ειδικός 
αναγνώστης Μοτο-κάρτας (για τους μοτοσυκλετιστές).
Μέσω των ηλεκτρονικών λωρίδων εφόσον είναι κάτοχοι του 
πομποδέκτη της Ολυμπίας Οδού (Ο-pass) ή των πομποδεκτών 

της Αττικής Οδού (e-pass), της Γέφυρας (Γέfυρα–epass), του 
Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου (Εway).
Οι κάτοχοι πομποδέκτη O-pass, που περνούν από τις ηλεκτρονι-
κές λωρίδες, υπενθυμίζεται ότι μπορούν να φορτίζουν το λογα-
ριασμό τους ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr στην 
ενότητα O-pass/ Είμαι συνδρομητής- Σύνδεση.
Η Ολυμπία Οδός συνεχίζει το έργο της με σταθερό προσανατο-
λισμό στην ασφάλεια όλων μας και την παροχή υπηρεσιών των 
χρηστών του αυτοκινητόδρομου με ευθύνη και αποτελεσματι-
κότητα.

Η εταιρεία «Νέα Οδός», ενημερώνει τους οδηγούς ότι όλες οι επιχει-
ρήσεις εστίασης, σε όλους τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητι-
στών (Σ.Ε.Α), στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί συντηρεί και 
διαχειρίζεται, έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τις σχετικές οδηγίες της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και θα προ-
σφέρουν, από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, αποκλειστικά υπηρεσίες 
όρθιου ταχυφαγείου (take away), σύμφωνα μ το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα μπορούν να εισέρχονται στα 
καταστήματα για λίγα λεπτά, προκειμένου να προμηθευτούν τα απα-
ραίτητα και να κάνουν χρήση του συνόλου των υπηρεσιών, μην έχο-
ντας τη δυνατότητα παραμονής σε τραπεζοκαθίσματα τα οποία και 
έχουν απομακρυνθεί. Η «Νέα Οδός», τονίζει σε ανακοινωσή της ότι 

υποστηρίζει εξαρχής την προσπάθεια της Πολιτείας για ενημέρωση 
του κοινού και περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι της υγείας και ασφάλειας του 
συνόλου των εργαζομένων της και των διερχόμενων οδηγών, ακο-
λουθεί και υιοθετεί άμεσα όλα τα μέτρα που εξαγγέλλονται από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ενώ υλοποιει και πλήθος 
επιπλέον προληπτικών ενεργειών.  Η εταιρεία ενημερώνει επίσης τους 
οδηγούς ότι σε όλους τους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται έχουν 
στη διάθεση τους, πέραν των λωρίδων με εισπράκτορα για πληρωμή 
με μετρητά η και χρεωστική / πιστωτική κάρτα, βρίσκονται:
- Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής, τα οποία δέχονται κέρματα 
(εκτός του 1 και 2 λεπτών) & χαρτονομίσματα των 5€, 10€ και 20€ 

και δίνουν ρέστα.
- Ηλεκτρονικές λωρίδες για τους κατόχους πομποδέκτη Fast Pass ή 
και Kentriki Pass. Η εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρω-
μής διοδίων Fast Pass μπορεί να πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά ή 
διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.
fastpass.gr ή καλέστε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της 
εταιρίαςμας στο 22950 26900 για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου 
Α.Θ.Ε. (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας), καθώς και 
στο 2641 306 306 για την Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

ΕΥΔΑΠ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ  

ΣΤΑ «ΓΚΙΣΕ» ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΕΥΑΘ 
Παράταση αποπληρωμής λογαριασμών που λήγουν έως 30/3  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 
Ολυμπία Οδός: Ανέπαφες συναλλαγές μέσω μηχανημάτων POS ή πομποδεκτών στις ηλεκτρονικές λωρίδες   

Εταιρεία «Νέα Οδός»: Πως θα λειτουργούν οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
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  Η ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ευρώπη και 
σε όλο σχεδόν τον κόσμο, με τα περιοριστικά μέτρα να 
ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο την περασμένη 
εβδομάδα, έκανε ξεκάθαρο ότι και οι επιπτώσεις του 
στην οικονομία θα είναι μεγάλες, αλλά και ότι θα χρει-
αστούν αντίστοιχα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό 
τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ακόμη και αν η κρίση 
διαρκέσει λίγους μήνες, όπως είναι το βασικό σενάριο 
των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των οίκων 
πιστοληπτικής αξιολόγησης, και στο δεύτερο εξάμη-
νο του έτους αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση, οι 
συνέπειες όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης θα 
είναι σημαντικές. Το πλήγμα που δέχονται ολόκληροι 
κλάδοι από τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων 
είναι βαρύ, η παραγωγή επηρεάζεται αρνητικά από τα 
προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η συνολική 
ζήτηση στην οικονομία μειώνεται.
   Για την Ευρωζώνη, που η οικονομία της ήταν εξασθε-
νημένη πριν από την εμφάνιση του κορωνοϊού λόγω 
των εμπορικών πολέμων και του Brexit, ο κίνδυνος 
μίας ύφεσης είναι πλέον ορατός. Η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα (ΕΚΤ) είχε αναθεωρήσει πτωτικά την πρό-
βλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης πριν ακόμη την κα-
ταιγίδα των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού. Η τελευταία πρόβλεψή της ήταν ότι το 
ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξανόταν φέτος 0,8%, αλλά 
έχει πλέον ξεπερασθεί από τα πράγματα, όπως τόνισε 
και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνέ-

ντευξη τύπου που έδωσε την περασμένη Πέμπτη. Η ΕΚΤ 
ανακοίνωσε τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων 
στις τράπεζες με ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο, που μπο-
ρεί να φθάσει έως το -0,75%, με την προϋπόθεση ότι 
θα αυτές θα τα χρησιμοποιήσουν για να χρηματοδο-
τήσουν τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, που 
θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω του κορωνοϊού. 
Παράλληλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις αγο-
ρές κρατικών ομολόγων κατά 120 δισ. ευρώ έως το 
τέλος του 2020, ενώ χαλάρωσε και τους περιορισμούς 
που επιβάλλει στις τράπεζες όσον αφορά τα κεφάλαια 
που πρέπει να διατηρούν, ώστε να έχουν μεγαλύτερη 
άνεση για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
   Τα μέτρα αυτά δεν ενθουσίασαν τις αγορές, με τα ευ-
ρωπαϊκά χρηματιστήρια να καταγράφουν την Πέμπτη 
τη μεγαλύτερη ιστορικά ημερήσια πτώση τους, ενώ και 
η Wall Street κατρακύλησε σχεδόν 10%, σημειώνοντας 
τη χειρότερη επίδοσή της από το 1987. Η Λαγκάρντ 
ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι απαιτείται «μία φιλόδοξη και 
συντονισμένη δημοσιονομική πολιτική», μεταφέροντας 
στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης το μεγαλύτερο βά-
ρος για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πράγματι, 
πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η νομισματική 
πολιτική δεν μπορεί να κάνει πολλά στη σημερινή συ-
γκυρία, καθώς τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι ήδη πολύ χα-
μηλά και οι αγορές ομολόγων της υπερβαίνουν τα 2,6 
τρισ. ευρώ. Κατά την εκτίμησή τους, η ΕΚΤ μπορεί μόνο 
να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει φθηνή ρευστότητα στις 

τράπεζες για να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα και σε αυτή 
την κατεύθυνση κινήθηκαν τα μέτρα που πήρε.
   Τα μέτρα της ΕΚΤ επέκρινε και ο Γάλλος πρόεδρος, 
Εμανουέλ Μακρόν, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που υπο-
στηρίζουν ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να 
κάνει πολλά στη σημερινή συγκυρία, καθώς τα επιτόκια 
της ΕΚΤ είναι ήδη πολύ χαμηλά και οι αγορές ομολόγων 
της υπερβαίνουν τα 2,6 τρισ. ευρώ.
   Η φύση της σημερινής κρίσης είναι τέτοια που απαιτεί 
μεγάλης κλίμακας μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για 
να στηριχθούν κλάδοι που πλήττονται, οι εργαζόμενοι 
στις επιχειρήσεις που κλείνουν για την προστασία της 
υγείας από τον κορωνοϊό, καθώς και για να επιδοτη-
θούν οι γονείς που πρέπει να μείνουν στο σπίτι με τα 
παιδιά για το διάστημα που είναι κλειστά τα σχολεία. 
Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να αυξηθούν και οι 
δαπάνες για το σύστημα υγείας. Η ανάγκη για μεγάλα 
δημοσιονομικά πακέτα είναι προφανής και στην κατεύ-
θυνση αυτή κινείται πλέον η Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαμήνυσε ότι για τις δημοσιονομικές δαπά-
νες που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
θα γίνεται χρήση της προβλεπόμενης ευελιξίας του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για έκτακτες 
καταστάσεις, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο 
Σεντένο, που συνεδριάζει τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, δή-
λωσε στους Financial Times ότι θα υπάρξει απόφαση 
για ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων.

Με την ευρωζώνη στα πρόθυρα της ύφεσης το 
Eurogroup αύριο, Δευτέρα, σκοπεύει να συζητήσει την 
«ελαστικοποίηση» του Συμφώνου Σταθερότητας. Ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα προ-
σέλθει στη συνεδρίαση ζητώντας την εξαίρεση των δα-
πανών του προσφυγικού και αυτών που αφορούν στην 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το πρωτογενές πλεό-
νασμα και παράλληλα σκοπεύει να ζητήσει την μείωση 
του πρωτογενούς πλεονάσματος που για εφέτος και το 
2021 ανέρχεται στο 3,5% σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Το περιβάλλον στην παγκόσμια οικονομία, αλλά κι 
την ευρωπαϊκή, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για επι-

χειρήσεις και καταναλωτές. Τα διεθνή χρηματιστήρια 
στα όρια του πανικού, μόλις την Παρασκευή φάνηκε 
να περιορίζουν την ζημιά της εβδομάδας που πέρασε, 
αλλά μόνο κατ΄ελάχιστο και είναι άγνωστο τι θα συμβεί 
την εβδομάδα που έρχεται. Γι΄αυτό ακριβώς τον λόγο 
η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup είναι εξαιρετικά 
σημαντική - τουλάχιστον για την ευρωζώνη.
Τα όσα συμβαίνουν σε γειτονικές χώρες σχετικά με τις 
άμεσες συνέπειες του κορωνοϊού στον πληθυσμό (πχ 
στην Ιταλία) ή προληπτικά (πχ στην Βουλγαρία) έχουν 
άμεσες επιπτώσεις σε βασικούς τομείς της ελληνικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητα. Κορυφαίοι παράγο-

ντες προεξοφλούν ήδη ισχυρές επιπτώσεις στον τομέα 
των εξαγωγών από την μεγάλη συρρίκνωση της ζήτη-
σης σε χώρες - πελάτες των ελληνικών προϊόντων. Βι-
ομηχανικοί παράγοντες πιθανολογούν για την αύξηση 
της τιμής συγκεκριμένων πρώτων υλών, αλλά και από 
την μείωσης της εσωτερικής ζήτησης και την κάμψη της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Σε έρευνα του ΑΠΕ - ΜΠΕ καταγράφονται οι επιπτώσεις 
που έχει στην ελληνική οικονομία το φαινόμενο του 
κορωνοϊου, σε βασικούς τομείς της οικονομικής δρα-
στηριότητας.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Εξαίρεση δαπανών και αναπροσαρμογή του πρωτογενούς πλεονάσματος θα ζητήσει ο ΥΠΟΙΚ στο Eurogroup
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Σε εγρήγορση και σε συνεχή επαφή με τις διοικήσεις των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς, τα αεροδρόμια της χώρας, την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας και τις αεροπορικές εταιρείες βρίσκεται 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λαμβάνοντας όλα τα 
μέτρα προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού για την 
ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μάλιστα, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη στο Μέ-
γαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από 
απόψε, Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, στις οκτώ το βράδυ κλείνει 
οριστικά η αεροπορική σύνδεση με Ιταλία, καθώς σταματούν 
όλες οι πτήσεις από και προς τη γειτονική χώρα. Υπενθυμίζεται 
ότι ήδη με απόφαση της ΥΠΑ είχαν αποκλειστεί οι πτήσεις από και 
προς Μιλάνο από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας.
Σε ο,τι αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξακολουθούν να 
λειτουργούν, καθώς, άλλωστε, επιτελούν κρίσιμο κοινωνικό 
έργο. Να σημειώσουμε πως αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέ-
ρουν πηγές του υπουργείου Μεταφορών, η κίνηση των επιβα-
τών σημείωσε πτώση κατά 50% και μετά τα τελευταία περιορι-
στικά μέτρα η πρόβλεψη είναι πως θα πέσει ακόμη περισσότερο. 
Ως εκ τούτου η πληρότητα των οχημάτων (συρμών, λεωφορεί-
ων, τρόλεϋ) μειώνεται συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή του 
συνωστισμού.
Στο μεταξύ για να αποφεύγεται ο συνωστισμός των επιβατών 
έχει ανασταλεί η εφαρμογή του μέτρου της εισόδου από την 
μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Παρόλα αυτά, το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνιστά στο επιβατικό 
κοινό να μη χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εάν έχει 
έστω και ήπια συμπτώματα, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινή-
σεις, καθώς και να περιμένει τον επόμενο συρμό ή λεωφορείο εάν 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρες.

Μάλιστα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής έχει απευθύνει έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών 
και να αποφεύγουν τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 
την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως επισημαίνει το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνει μέτρα ώστε να παρα-
μείνουν ανοιχτά και να λειτουργούν με ασφάλεια τα αεροδρόμια 
της χώρας. Οι κρίσιμες υπηρεσίες, δηλαδή ο Πύργος Ελέγχου και 
ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
κανονικά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι μη κρίσιμες υπηρεσίες 
θα λειτουργήσουν από Τρίτη με το 50% του προσωπικού, στο 
πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του ιού. Επίσης, η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα ζητήσει τις επόμενες ημέρες 
οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια που έρχονται σε επαφή με το κοι-
νό (για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στο check in, τον έλεγχο και 
την παραλαβή των αποσκευών, οι security και οι εργαζόμενοι 
που πραγματοποιούν έλεγχο) να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα 
μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ(γάντια, 
μάσκες).
Με ΠΝΠ ορίζεται ειδική διαδικασία, προκειμένου ο εργαστηρια-
κός έλεγχος για τυχόν κρούσματα στο προσωπικό των αερολιμέ-
νων της χώρας και το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας να ολοκληρώνεται το αργότερο σε 48 ώρες . Το μέτρο 
αυτό απαιτείται ώστε να μη χρειάζεται να μπει σε καραντίνα για 
14 ολόκληρες ημέρες το προσωπικό, ιδίως σε κρίσιμες υπηρεσίες 
όπως ο Πύργος ελέγχου. Οι έλεγχοι ανίχνευσης κρουσμάτων θα 
γίνονται με σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειοδοτημένα ιδιωτικά 
εργαστηριακά κέντρα ή/και σε ειδικούς χώρους εντός των αερο-
δρομίων.
Σε ότι αφορά το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο αεροδρόμιο 

Ελ. Βενιζέλος, με τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επιβάτες 
από και προς τα αεροσκάφη να εμφανίζουν μεγάλες πληρότητες, 
καθώς η υπηρεσία αυτή λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλεί-
ας λόγω κορωνοϊού, δόθηκε εντολή στις εταιρείες που έχουν 
αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία να αυξήσουν τον αριθμό 
λεωφορείων για να μην υπάρχει συγχρωτισμός.
Τέλος, από το υπουργείο Μεταφορών , σημειώνεται πως στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν εντατικοποιηθεί τα μέτρα για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού διενεργώντας 
πρόσθετες απολυμάνεις από εξειδικευμένα συνεργεία με τη χρή-
ση ειδικών σκευασμάτων για την προστασία επιβατικού κοινού 
και εργαζομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αντιση-
πτικά έχουν τοποθετηθεί σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και 
όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι 
στις συγκοινωνίες, ενώ έχουν δοθεί επίσης σε όλους τους οδη-
γούς. Επιπλέον, η ΟΣΥ έχει παραγγείλει περισσότερα από 40.000 
γάντια για τους οδηγούς των λεωφορείων.
Συρμοί και οχήματα απολυμαίνονται καθημερινά, με έμφαση 
στα σημεία που οι επιβάτες ακουμπούν συστηματικά, δηλαδή τις 
μπάρες και τις χειρολαβές.
Επιπλέον, σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε 
σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) 
επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που υπεν-
θυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιεινής, που 
πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού.
Τέλος, ο ΟΑΣΑ συστήνει επίσης στους επιβάτες να ελαχιστοποι-
ήσουν τις συναλλαγές με χαρτονομίσματα και κέρματα και να 
προτιμήσουν τη χρήση καρτών -πιστωτικών ή χρεωστικών- 
στα εκδοτήρια.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι μια ύπουλη εκθετική αύξηση, 
γι’ αυτό έχει κρίσιμη σημασία να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας, 
επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook ο διακεκριμένος 
Έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ Κωνστα-
ντίνος Δασκαλάκης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία ένα μύθο για να προειδοποιήσει 
πως τα κρούσματα της νόσου μπορεί πολύ γρήγορα να εκτινα-
χθούν, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει κανείς, τονίζει ότι «η 
εκθετική αύξηση είναι ύπουλο πράγμα. Το σκέφτεσαι λίγο και τα 
νούμερα φαίνονται μικρά. Αλλά τελικά θα σου τη φέρει».
Αν και «δεν είμαι γιατρός, βιολόγος ή επιδημιολόγος, αλλά η 
δουλειά μου στην επιστήμη των υπολογιστών είναι να δαμάζω 
τις εκθετικές αυξήσεις», όπως αναφέρει, υπογραμμίζει ότι «η εξά-
πλωση του κορωνοϊού είναι μια ύπουλη εκθετική αύξηση. Αρ-
χίζει με ένα κρούσμα. Μετά από δύο-τρεις μέρες τα κρούσματα 
γίνονται δύο. Μετά από άλλες δύο-τρεις μέρες γίνονται τέσσερα. 

Έχει περάσει μια βδομάδα και φαίνεται υπό έλεγχο. Έλα όμως 
που αν περάσουν άλλες δύο βδομάδες, τα κρούσματα θα γίνουν 
περίπου 1.000 και αν περάσουν άλλες δύο-τρεις βδομάδες, θα 
γίνουν πάνω από εκατό χιλιάδες!»
Όπως λέει, «το ακόμα πιο ύπουλο είναι το εξής. Όταν τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα είναι 1.000, ακόμα και εκείνη την μέρα να 
καθόμαστε όλοι σπίτι μας για δέκα μέρες χωρίς καμιά ανθρώπινη 
επαφή, παρόλα αυτά τα κρούσματα θα γίνονταν αρκετές χιλιά-
δες. Μα πώς; Ο λόγος είναι ότι όταν τα 1.000 έδειξαν συμπτώμα-
τα, είχαν ήδη μεταδώσει τον ιό σε άλλους».
«Στην Ελλάδα τα κρούσματα είναι τώρα περίπου 200. Αν καθό-
μαστε όλοι κλεισμένοι σπίτια μας, τότε σε ένα καλό σενάριο μετά 
από πέντε-έξι-εφτά μέρες τα κρούσματα θα έφταναν περίπου τα 
1.000 μεγαλώνοντας εκθετικά μέχρι τότε, Αλλά μετά θα βλέπα-
με τον αριθμό νέων κρουσμάτων να πέφτει, αν συνεχίζαμε στα 
σπίτια μας. Μετά από ακόμα δύο-τρεις βδομάδες, δηλαδή σε ένα 

μήνα από τώρα, ίσως και να είχαμε μηδέν καινούρια κρούσμα-
τα».
«Γι’αυτό», τονίζει, «προτρέπω όλον τον κόσμο να μείνει μέσα, 
εκτός αν η φύση της δουλειάς του ή ανωτέρα βία δεν το επιτρέπει. 
Προτρέπω τους εργοδότες να δώσουν ευελιξία στους εργαζομέ-
νους. Και προτρέπω το κράτος να τους βοηθήσει με τη σειρά του. 
Αν είσαι νέος και ωραίος, χωρίς συμπτώματα, πρέπει να μείνεις 
και εσύ σπίτι σου. Και να τη γλιτώσεις, με το να μην μείνεις μέσα, 
συνεισφέρεις στην εξάπλωση του ιού, συνεισφέρεις να φτάσει και 
να σκοτώσει άλλους, ίσως τους γονείς σου, ίσως τους παππούδες 
σου».
Σύμφωνα με τον κ.Δασκαλάκη, οι υπολογισμοί και οι προβλέψεις 
του «βασίζονται σε εκτιμήσεις ρυθμών για το πως εξαπλώνεται 
ο ιός και ποια είναι η επίδραση δρακόντειων μέτρων από άλλες 
χώρες. Είναι οι καλύτερες όμως εκτιμήσεις που διαθέτουμε αυτή 
τη στιγμή».

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΛΑΜβΑΝΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έκκληση Κ. Καραμανλή να αποφεύγουν οι πολίτες τις άσκοπες μετακινήσεις

Κ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (MIT): «ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ» 
Γιατί «η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι ύπουλη εκθετική»





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]
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Αποφασισμένες να μην επιδείξουν την ολιγωρία του 2008, 
όπου η καθυστέρηση ανάληψης δράσης σε εθνικό και κοι-
νοτικό επίπεδο βύθισε την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια 
άνευ προηγουμένου ύφεση και ανεργία, οι κυβερνήσεις 
των κρατών-μελών, η μία μετά την άλλη, προχωρούν 
στην εξαγγελία μαζικών μέτρων αφήνοντας στην άκρη 
τους υπολογισμούς για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στο δημόσιο χρέος.
Έτσι, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η σημερινή συζήτηση 
στη συνεδρίαση του Eurogroup για τις επιπτώσεις του κο-
ρονοϊού στην οικονομία, που λόγω της καραντίνας θα γί-
νει μέσω τηλεδιάσκεψης, αναμένεται να κινηθεί προς την 
κατεύθυνση της έγκρισης των εξαγγελιών της Κομισιόν 
την Παρασκευή. Δηλαδή, στην ενεργοποίηση όλων των 
κοινοτικών και εθνικών εργαλείων ώστε να αποφευχθεί η 
κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας.
Το προανήγγειλε άλλωστε το Σάββατο το βράδυ και ο 
πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ο οποίος μίλησε 
για τολμηρά βήματα που αναλαμβάνει η Ευρώπη προκει-
μένου να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της κρίσης. Όπως 
επισήμανε, αυτή η αίσθηση του επείγοντος και η συντο-
νισμένη προσπάθεια είναι πρωτοφανείς στην Ευρωζώνη. 
«Το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής δράσης εναπόκειται 
στις κυβερνήσεις» είπε, προσθέτοντας ότι ο δικός του ρό-
λος θα είναι να οδηγήσει τα κράτη-μέλη σε μια συνολική 
και συντονισμένη οικονομική πολιτική ως απάντηση σε 
αυτήν την υγειονομική κρίση.
«Έκτακτη ανάγκη» 
Η Κομισιόν, που είναι και ο θεματοφύλακας των συν-
θηκών, κήρυξε την Παρασκευή σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης την ευρωπαϊκή οικονομία, κάνοντας γνωστό 
ότι θα ενεργοποιήσει ευρέως τη ρήτρα των «εξαιρετικών 
περιστάσεων» που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας. 
Πρακτικά αυτό μεγιστοποιεί την ευελιξία στην επίτευξη 
των στόχων κάθε κράτους-μέλους σε σχέση με το έλλειμ-
μα και το χρέος.
Η Γερμανία, η Γαλλία και φυσικά η Ιταλία που έχει πληγεί 
καίρια από τον κορονοϊό, εξήγγειλαν ήδη τα πρώτα πακέ-
τα δημοσιονομικών μέτρων. Το Βερολίνο έκανε λόγο για 
«ενέσεις» στην οικονομία που θα μπορούσαν να φτάσουν 
τα 400-500 δισ. ευρώ με βάση τα υπάρχοντα σενάρια, 
ενώ ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας δεν προσδιόρισε το 
ποσό, αλλά είπε ότι θα ανέρχεται σε πολλές δεκάδες δισε-
κατομμύρια. Η Ισπανία, η τέταρτη μεγάλη οικονομία της 

Σε εθνικό στοίχημα έχει εξελιχθεί ο περιορισμός της νόσου 
Covid-19 στη χώρα μας, με το «μένουμε σπίτι» να αποτε-
λεί το πλέον ισχυρό όπλο που διαθέτουμε στα χέρια μας. 
Οι ειδικοί δε προσθέτουν ότι είναι σφάλμα να εναποθέτου-
με τις ελπίδες μας στον καλό καιρό, δεδομένου ότι ο SARS-
CoV-2 παραμένει ένας άγνωστος εχθρός. Στο ερώτημα 
που μας απασχολεί όλους, δηλαδή το «πότε θα τελειώσει 
αυτός ο εφιάλτης», οι επιστήμονες απαντούν με σενάρια. 
Και σε κάθε σενάριο που ξεδιπλώνουν, οι πολίτες έχουν 
«πρωταγωνιστικό» ρόλο στην έκβαση της επιδημίας.
«Κάθε μέτρο που λαμβάνεται, επηρεάζει και τον βαθ-
μό της διασποράς. Βέβαια, η αποτελεσματικότητά τους 
εξαρτάται από το πώς θα αυτοπεριοριστεί, από το πώς θα 
τηρήσει τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα ο καθένας από 
εμάς», επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο Δημήτριος Παρασκευής, 
αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτι-
κής Ιατρικής
Και διευκρινίζει γιατί οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι κρί-
σιμες. «Εάν κάποιος για παράδειγμα μολύνθηκε το Σάββα-
το θα διαγνωστεί έπειτα από περίπου δύο με δεκατέσσερις 
ημέρες με πιο πιθανή την πέμπτη ημέρα.
Συνεπώς, οι μεταδόσεις πριν από τη λήψη των μέτρων θα 
καταγράφουν τις επόμενες περίπου 14 ημέρες. Υπό το πρί-
σμα αυτό το επόμενο διάστημα των δύο εβδομάδων θα 
δούμε πώς εξελίσσεται η επιδημία πριν από τη λήψη των 
μέτρων και μετέπειτα θα διαπιστωθεί η αποτελεσματικό-

Ευρωζώνης μετά τις τρεις προαναφερόμενες, ετοιμάζεται 
με τη σειρά της για τη λήψη μαζικών μέτρων ώστε να 
κρατήσει όρθια την οικονομία. Η άγνωστη παράμετρος 
φυσικά είναι η διάρκεια και η σφοδρότητα με την οποία 
θα πλήξει ο κορονοϊός τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μια 
πρώτη γεύση με την περίπτωση της Ιταλίας, που προηγεί-
ται χρονικά η ασθένεια, ωστόσο κι εκεί δεν γνωρίζουμε 
τη διάρκεια.
Έτος ύφεσης το 2020 
Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων της Κομισιόν, Μάρτιν Βερβέι, ο οποίος εί-
ναι γνωστός στη χώρα μας γιατί στα χρόνια της κρίσης 
ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός την Παρασκευή για 
τις επιπτώσεις του ιού στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό 
που προέβλεψε σίγουρα είναι ότι το 2020 θα είναι για την 
Ευρωζώνη και την Ε.Ε. έτος ύφεσης.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την πιθανή ευρω-
παϊκή απάντηση στις επιπτώσεις του κορονοϊού στην 
οικονομία, που υποβλήθηκε στο Eurogroup, μια πρώτη 
εκτίμηση κάνα λόγο για απώλεια 2,5 μονάδων του κοι-
νοτικού ΑΕΠ το 2020. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, 
τότε η Ευρωζώνη αντί για μέση πραγματική αύξηση του 
ΑΕΠ 1,4% που ήταν η πρόβλεψη πριν από την εμφάνιση 
της ασθένειας θα γνωρίσει ύφεση της τάξης του 1%.Το σε-
νάριο αυτό έγινε με μια υπόθεση εργασίας ότι η οικονομία 
θα ανακάμψει το 2021, αλλά όχι πλήρως.
Κρατικές ενισχύσεις 
Ταυτόχρονα με την επίκληση της ρήτρας «έκτακτων πε-
ριστάσεων» σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας, η 
Κομισιόν αναστέλλει τους κανόνες περί κρατικών ενισχύ-
σεων, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν 
επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων και κυρίως μμε που θα 
αντιμετωπίσουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για τη συγκράτηση του κο-
ρονοϊού. Με βάση τις εξαγγελίες της Κομισιόν, τα κρά-
τη-μέλη μπορούν να αυξήσουν ης δημόσιες δαπάνες στον 
τομέα της υγείας και να στηρίξουν επιχειρήσεις ώστε να 
μην προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις ελλείψει αντικει-
μένου. Μπορούν επίσης να αναστείλουν την καταβολή 
του ΦΠΑ και τους εταιρικούς φόρους.
Οι τομείς που μπορούν να στηριχθούν με αντιστάθμιση 
των ζημιών είναι ο τουρισμός, οι μεταφορές, τα ξενοδο-
χεία-εστιατόρια, συνέδρια κ.λπ. To Eurogroup σήμερα 
και το Συμβούλιο ECOFIN αύριο θα εξετάσουν και την 
πρόταση της Κομισιόν για στήριξη των κρατών-μελών 
και με κοινοτικά μέτρα. Πρόκειται για 37 δις. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 29 δις. ευρώ θα προέλθουν από διαρθρωτι-
κά ταμεία, ενώ άλλα 8 δις. ευρώ από κονδύλια που δεν 
απορροφήθηκαν και τα οποία θα έπρεπε να επιστρέψουν 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μέσω της παραπάνω 
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πρωτοβουλίας θα στηριχθούν τα συστήματα υγείας των 
κρατών-μελών, μμε, η αγορά εργασίας και άλλοι ευάλω-
τοι τομείς.
Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής, Ντάβιντ Σασόλι, χαρακτή-
ρισε σημαντικό να τονιστεί από το Eurogroup ότι οι κυ-
βερνήσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλη την 
ευελιξία που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
ότι θα επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε 
τομείς και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση. Για 
δε την πρωτοβουλία των 37 δισ. ευρώ, όπου χρειάζεται 
συναπόφαση του Συμβουλίου και της Ευρωβουλής, είπε 
ότι οι ευρωβουλευτές θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι 
τους ώστε η απόφαση να εγκριθεί άμεσα και να φτάσει η 
βοήθεια στα κράτη-μέλη. 
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Έως τις αρχές καλοκαιριού αναμένεται να παραδο-
θούν σε λειτουργία οι τρεις από τους συνολικά έξι 
νέους σταθμούς (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, 
Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο) που περι-
λαμβάνει η επέκταση του μετρό προς τον Πειραιά. 
Το περασμένο σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες και δοκιμές στους σταθμούς Αγ. Βαρβάρα, 
Κορυδαλλός και Νίκαια, οι οποίοι αναμένεται να πα-
ραδοθούν σε λειτουργία το αργότερο έως τις αρχές 
του καλοκαιριού. Οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί θα λει-
τουργήσουν το 2022, με την ολοκλήρωση συνολικά 
του έργου να εμφανίζει καθυστέρηση περίπου τριών 
χρόνων. Ο εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων, ο 
αργός ρυθμός υλοποίησης απαλλοτριώσεων, τα κενά 
που εμφάνιζαν οι μελέτες, η τετράμηνη διακοπή των 
εργασιών λόγω και των capital controls το 2015, 
αλλά και η εύρεση πυρομαχικών του β’ παγκοσμίου 
πολέμου ανήκουν στις βασικές αιτίες καθυστέρησης 
του έργου. 

Το σύστημα συλλογής κομίστρου
Ο επόμενος σκόπελος που καλείται να ξεπεράσει το 
έργο με ανάδοχο την κοινοπραξία J&P Άβαξ-Ghella- 
Alstom-εφόσον ο κοροναϊός δεν επηρεάσει την 
πορεία υλοποίησής του-αφορά την έγκαιρη εγκα-
τάσταση και λειτουργία του συστήματος συλλογής 
κομίστρου. Για να γίνει αυτό εφικτό, σχεδιάζεται η 
επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης που υλοποιεί η 
Hellas Smart Ticket, που αποτελεί κοινοπραξία των 
εταιρειών ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (80%) και LG – CNS 
(20%) 
Το έργο
Το έργο της επέκτασης του μετρό προς τον Πειραιά 
είναι προϋπολογισμού 575 εκατ. ευρώ, με 450 εκατ. 
ευρώ να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. 
Με την επέκταση του μετρό προς τον Πειραιά θα 
εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 132.000 επι-
βάτες, ενώ ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι έως το 
αεροδρόμιο θα διανύεται με το μετρό μόλις σε 45 
λεπτά. Με τη λειτουργία του έργου υπολογίζεται ότι 
θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 23.000 Ι.Χ. 
οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση 
των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά 119 τόνους 
ημερησίως. 
Μειωμένα έσοδα
Η κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης στα 
μέσα μεταφοράς λόγω της πανδημίας, που αγγίζει 
το 80% αναμένεται να έχει επίπτωση στα έσοδα του 
ΟΑΣΑ. Η συνεχώς μειούμενη κίνηση, από τα τέλη του 
περασμένου Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με την 
υποχώρηση, λόγω εποχικότητας (π.χ. καλοκαίρι), 
του αριθμού όσων μετακινούνται με μέσα μαζικής 
μεταφοράς εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τα 
μεγέθη του οργανισμού για το 2020. Τον Ιανουάριο 
τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 3,5%, σε 17,5 
εκατομμύρια ευρώ έναντι 17,1 εκατομμυρίων ευρώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 
Tα βλέμματα είναι στραμμένα και στο έργο της πρώ-
της φάσης, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, της επέκτασης της 
γραμμής 4 του μετρό που έχουν καταθέσει οι δύο 
κοινοπραξίες που διεκδικούν το έργο και αναμένεται 
να συζητηθούν αύριο. 

τητά τους - δηλαδή, τι συνέβη μετά τη λήψη των μέτρων».
ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΣ. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παρασκευής 
σχολιάζει ότι οι πολίτες δεν απέφυγαν τον συγχρωτισμό 
στις καφετέριες, τα σουπερμάρκετ, ή σε άλλα σημεία παρά 
την έγκαιρη προειδοποίηση της επιστημονικής κοινότη-
τας.
Ομως, το στοίχημα δεν έχει ακόμη χαθεί. Υπό την προϋπό-
θεση της αυστηρής τήρησης των μέτρων που έχουν επι-
βληθεί το επόμενο δεκαπενθήμερο η διασπορά μπορεί να 
περιοριστεί σημαντικά και ενδεχομένως από την πρώτη ή 
δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου τα δεδομένα να κατα-
γράφουν πτωτική πορεία της νόσου Covid-19.
Ακόμη όμως και εάν ισχύσει το «θετικό» σενάριο, η χαλά-
ρωση των μέτρων θα είναι σταδιακή, ακολουθώντας τον 
ρυθμό της πτωτικής πορείας των μεταδόσεων, έως ότου 
τα κρούσματα να έχουν περιοριστεί σημαντικά.
Αντίθετα, εάν δεν τηρηθούν τα περιοριστικά μέτρα με 
θρησκευτική ευλάβεια, τότε ο εφιάλτης της Ιταλίας θα ζω-
ντανέψει (και) στη χώρα μας.
Εν τω μεταξύ εκτυλίσσεται μια επιστημονική συζήτηση 
αναφορικά με τις υψηλές θερμοκρασίες και κατά πόσον 
αυτές αναμένεται να ανακόψουν την εξάπλωση του SARS-
CoV-2.
Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο 
νέος ιός θα έχει αντίστοιχη συμπεριφορά με αυτή άλλων 
κορωνοϊών με σαφή εποχικότητα.
Ειδικότερα, τρεις άλλοι κορωνοϊοί που προκαλούν κρυ-
ολογήματα και άλλες αναπνευστικές παθήσεις συμπερι-
φέρονται σαν τη γρίπη, καθώς έχουν σαφή εποχικότητα 
με κορύφωση τον χειμώνα, με λιγοστά έως μηδενικά πε-
ριστατικά λοιμώξεων το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη 
της μοριακής βιολόγου Κέιτ Τέμπλετον του Πανεπιστημίου 
του Εδιμβούργου.
Ομως, προς το παρόν οι εκτιμήσεις σχετικά με τον νέο ιό 
παραπέμπουν περισσότερο σε... ευχολόγιο, καταλήγουν 
οι ειδικοί.
Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, επικαλού-
μενος πρόσφατο δημοσίευμα του κορυφαίου επιστημονι-
κού περιοδικού «Science», σημειώνει ότι δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα ότι ο νέος κορωνοϊός θα εξαφανιστεί 
ξαφνικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
«Παρά την εποχική συμπεριφορά των κορωνοϊών, στην 
περίπτωση του SARSCoV-2, ένα μεγάλο τμήμα του πλη-
θυσμού παραμένει άνοσο. Υπό το πρίσμα αυτό, υπάρχει 
το ενδεχόμενο να μη σταματήσει η μετάδοσή του τους 
μήνες που ακολουθούν, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες», 
σημειώνει ο ειδικός, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα 

έως τώρα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η επιστημο-
νική κοινότητα είναι απαραίτητο να νοσήσει περίπου το 
67% του πληθυσμού για να δημιουργηθεί το «τείχος της 
ανοσίας».
ΕΠΟΧΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ. Συνεπώς, όσο αυξάνεται η ανοσία 
του πληθυσμού, τόσο πιθανότερο είναι ο ιός να εμφανίζει 
εποχική υποχώρηση.
Προς το παρόν, η περίπτωση της Σιγκαπούρης, που έχει 
ήδη περισσότερα από 200 περιστατικά, αποδεικνύει ότι ο 
νέος ιός μπορεί να μεταδίδεται σε υγρό και ζεστό κλίμα. 
Αντίστοιχα, όπως υπενθυμίζει ο καθηγητής Χατζηχριστο-
δούλου, η ισπανική γρίπη του ‘18 έφτασε στην Ελλάδα το 
καλοκαίρι, με τα περισσότερα κρούσματα να καταγράφο-
νται τον Αύγουστο.
Ενα άλλο κρίσιμο σημείο που απασχολεί την επιστημονική 
κοινότητα είναι - εφόσον ο SARS-CoV-2 αποδειχτεί ένας 
ακόμη εποχικός ιός αντίστοιχος με το «προφίλ» της γρίπης 
- η επιστροφή του τον επόμενο χειμώνα.
Οι ειδικοί εντούτοις εμφανίζονται πιο καθησυχαστικοί, 
καθώς έως τότε η... φαρέτρα των γιατρών αναμένεται να 
είναι πιο ισχυρή με τον εντοπισμό και τη δημιουργία απο-
τελεσματικότερων φαρμάκων.


