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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1912 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Virtual POS για πιστωτικές κάρτες από ΕΤΕ στα μέλη του ΤΕΕ, χωρίς 
συνδρομή - πάγια χρέωση
Σελ 1 και 3
ΕΤΕπ: Η ΕΕ μπορεί να προσφέρει άμεσα 28-40 δισ. ευρώ για τη στή-
ριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Σελ 1 και 10 
Νέες επενδύσεις άνω των 550 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ΑΠΕ 
από την Τέρνα Ενεργειακή 
Σελ 1 και 5 
Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια 
για τις ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου, 1.207.972 μη μισθωτών  
Σελ 4 
ΔΕΗ: Ενίσχυση των μέτρων προστασίας εργαζομένων και πελατών 
από τον κορωνοϊό
Σελ 5 
Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στο Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο – Επιστολή  ΠΣΔΑΤΜ 
Σελ 6 
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επιβολή 
μέγιστων τιμών μεταπώλησης προϊόντων ή συνιστώμενων τιμών 
σε κάθετες συμφωνίες
Σελ 7, 8, 9 και 10 
Εγκύκλιος Τ. Θεοδωρικάκου για την εργασία των υπαλλήλων του 
Δημοσίου λόγω κορωνοϊού
Σελ 11 
Αδ. Γεωργιάδης: Πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ σε όσους διαπιστω-
θεί ότι αισχροκερδούν εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση
Σελ 12 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγγυάται την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού   
Σελ 13 
Μειωμένη η επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Σελ 14 
Μέσω TAXISNET και αποκλειστικά ηλεκτρονικά, η εγγραφή νέων 
χρηστών για άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΟΑΕΔ 
Σελ 15 
Υπερφόρτωση δικτύων, διασφάλιση τηλεπικοινωνιακών υποδο-
μών στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης   
Σελ 16 
Γερμανία - κορωνοϊός: Το εμβόλιο για τον COVID-19 θα μπορούσε 
να είναι έτοιμο έως το φθινόπωρο δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της 
CureVac Ντίτμαρ Χοπ
Σελ 17
Τα μέτρα που παίρνουν οι Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας
Σελ 18 
Πώς η επιδημία του κορωνοϊού επηρεάζει την ευρωπαϊκή παραγω-
γή αυτοκινήτων
Σελ 19 
Νίκος Χαρδαλιάς: «Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων όσον 
αφορά την ατομική ευθύνη». Τσιόδρας: «Παρακάλεσα την Ιερά Σύ-
νοδο, να μην γίνουν οι εκκλησίες εστίες μετάδοσης του ιού»
Σελ 20 
Στα 23,5 δισ. ευρώ ανήλθαν τα «κόκκινα δάνεια» στις εταιρείες δια-
χείρισης στο τέλος του 2019, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος   
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:

Σε συνέχεια πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά σχετικά με 
τις υπηρεσίες πληρωμών – πιστωτικών καρτών, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει νέα ειδική προσφορά της 
Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) προς τους Μηχανικούς μέλη του – 
ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες εγγεγραμμένες στο 
βιβλίο Τεχνικών επωνυμιών - για είσπραξη των αμοιβών 
τους μέσω χρέωσης πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία για υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής (όπως POS).
Συγκεκριμένα, η νέα προσφορά αφορά τη δυνατότητα  υπο-
στήριξης είσπραξης μέσω πιστωτικών καρτών μέσω virtual 
POS ή διαδικτυακού περιβάλλοντος, χωρίς χρήση εξοπλισμού 
(τερματικό POS) χωρίς χρέωση πάγιου κόστους αλλά με χρέ-
ωση μόνο ανά συναλλαγή, αφού προηγηθεί σχετική σύμβα-
ση με την τράπεζα. Αναλυτικά στη σελ 3 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα 28-40 
δισ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-
νοϊού, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε 
επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ. Στην 

επιστολή, που εστάλη αργά χθες, σημειωνόταν ότι η οικονομική 
δραστηριότητα στην Ευρώπη διακόπτει τη λειτουργία της ως 
συνέπεια κυβερνητικών αποφάσεων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού και της κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητή-
ρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου 2020 για 
1.207.972 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοπασχολούμενους 
και αγρότες, με βάση την ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής 
κατηγορίας, που έκαναν μόνοι τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Για 181.414 ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και μι-

σθωτή εργασία, τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν στις αρχές του 
επόμενου μήνα, μετά την επεξεργασία των στοιχείων της Ανα-
λυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του Ιανουαρίου του 2020 
και τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών τους 
από μισθωτή εργασία και των εισφορών που αντιστοιχούν στην 
ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν. 
Αναλυτικά στη σελ 5

Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην παραγωγή καθαρής 
ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. 
ευρώ προχωρά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Τέρνα Ενεργειακή. 
Όπως ανακοινώθηκε χθες, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει 
μέσα στο επόμενο διάστημα την κατασκευή νέων αιολικών 
πάρκων στην Εύβοια, καθώς ολοκλήρωσε την εξαγορά του 
χαρτοφυλακίου αδειοδοτημένων κι υπό αδειοδότηση αιολικών 
πάρκων συνολικής ισχύος 270 MW της εταιρείας «RF Ομαλιές 
Μ.Α.Ε.» από την «RF Energy Α.Ε.».  Σε αυτή την φάση, προβλέ-
πεται η κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος άνω 

των 180 MW, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των νέων αιολι-
κών πάρκων που δρομολογεί στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο 
Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να υπερβαίνει τα 400 MW και η συ-
νολική αξία επένδυσης τα 550 εκατ. ευρώ.  Σύμφωνα με την ίδια 
ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση της παρουσίας της Τέρνα 
Ενεργειακή στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ φέρνει τον στόχο του 
Ομίλου να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ 
σε λειτουργία στην Ελλάδα και το εξωτερικό πολύ νωρίτερα σε 
σχέση με το 2025, που αρχικά είχε τεθεί. Αναλυτικά στη σελ 10

VIRTUAL POS ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ, 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΕΠ: Η ΕΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΜΕΣΑ 28-40 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
Για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 
Για τις ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου, 1.207.972 μη μισθωτών

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 550 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ, διοργανώνουν διεπιστημονι-
κό συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Διαπλοκές του χώρου. 
Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική». 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης, από τις 15 ως τις 17 Μαΐου 2020, στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: http://ethos-and-space.web.auth.gr/

Το Olympia Forum θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 26 Απριλίου 
2020 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
στην Αρχαία Ολυμπία, από την καθημερινή εφημερίδα «Πα-
τρίς». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και θέμα του συνεδρίου είναι: «Προκλήσεις 
και Προοπτικές: Σχέδιο Συνοχής και Ανάπτυξης 2021 - 2027». 
Στόχος του Olympia Forum είναι –όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση- να αποτελέσει μια πλατφόρμα προκειμένου να ανα-
δειχθούν επιλεγμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και οι 
πρακτικές καλής διακυβέρνησης εντός των Ευρωπαϊκών Διαρ-
θρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back θα πραγματο-
ποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο Athens Hilton, 
με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών.

Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώ-
νεται από την Public Affairs and Networks, για 3η συνεχόμενη 
χρονιά, και πραγματεύεται το επίκαιρο και κρίσιμο θέμα των 
ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την εικόνα της χώρας ως 
επενδυτικού προορισμού.
Πληροφορίες: info@paandn.gr, 210 625 37 63, 
www.investgr.eu

Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστημών και Να-
νοτεχνολογίας Micro & Nano 2020-Patras-Greece (8th 
International Conference on Micro/Nanosciences & 
Nanotechnologies) διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Επι-
στημονικής Εταιρίας MICRO&NANO και θα διεξαχθεί στο Συ-
νεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 
στο Ρίο, από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου 2020.
Το συνέδριο θα εστιάσει στις τρέχουσες εξελίξεις και διεθνείς 
τάσεις στους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών των 
υλικών, της παραγωγής διατάξεων και στις εφαρμογές τους. 

Έχοντας στόχο να εξερευνήσει τις συνέργειες ηλεκτρονικής, 
φωτονικής και κβαντικής τεχνολογίας, διερευνά πολύ-επι-
στημονικές προσεγγίσεις στα ειδικότερα πεδία:
• Υλικά Ηλεκτρονικής και Φωτονικής: Ανάπτυξη & Σύνθεση
• Νανοκατασκευαστική
• Δομές και Λειτουργικότητες
• Νανοηλεκτρονικές, Φωτονικές και Κβαντικές Διατάξεις
• Νανοεπιστήμες και Μικροσυστήματα για την Ζωή
• Νανοτεχνολογία για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.
Πληροφορίες: www.micronano2020.upatras.gr

«ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΗΘΟΣ- 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2027»

3Rd INVeSTGR FORUm 2020: GReece IS BAck ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟ/ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

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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Σε συνέχεια πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών – πιστωτι-
κών καρτών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει νέα ειδική προσφορά της Εθνικής 
Τράπεζας (ΕΤΕ) προς τους Μηχανικούς μέλη του – ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες εγ-
γεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών επωνυμιών - για είσπραξη των αμοιβών τους μέσω χρέωσης 
πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής (όπως POS).
Συγκεκριμένα, η νέα προσφορά αφορά τη δυνατότητα  υποστήριξης είσπραξης μέσω πιστω-
τικών καρτών μέσω virtual POS ή διαδικτυακού περιβάλλοντος, χωρίς χρήση εξοπλισμού 
(τερματικό POS) χωρίς χρέωση πάγιου κόστους αλλά με χρέωση μόνο ανά συναλλαγή, αφού 
προηγηθεί σχετική σύμβαση με την τράπεζα.
Αναλυτικότερα: 
Προσφορά Χρέωσης Πιστωτικών Καρτών για Μηχανικούς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα προσφέρει σε όποια 
από τα Μέλη του το Επιθυμούν τις εξής δυνατότητες να εισπράττουν την αμοιβή τους μέσω της 
χρέωσης πιστωτικών καρτών.
Προϋπόθεση για την παρακάτω προσφορά είναι οι Μηχανικοί να διατηρούν επαγγελματικό 
λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και να είναι είτε Μέλη του ΤΕΕ είτε εγγεγραμμένοι στο βιβλίο 
Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και να επισκεφθούν το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας 
όπου τηρούν τον αντίστοιχο λογαριασμό.
Σύμφωνα με την ΕΤΕ, για την ενεργοποίηση της προσφοράς για κάθε μηχανικό, απαραίτητη 
είναι η ύπαρξη λογαριασμού όψεως στο όνομα του Μηχανικού. Κατά την επίσκεψη για την 
υπογραφή της αίτησης/σύμβασης, ο μηχανικός/εταιρεία θα πρέπει επίσης να έχει μαζί του την 
ταυτότητα του, την έναρξη επαγγέλματος ή/και εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet, την 
παρούσα προσφορά και να δηλώσει ότι επιθυμεί την υπηρεσία i-bank e-Commerce, με πρό-
σθετη υπηρεσία τις «Τηλεφωνικές / Ταχυδρομικές Πωλήσεις».
Οι προσφερόμενες λύσεις δεν εξαρτώνται από την χρήση εξοπλισμού και πάγιου κόστους και 
είναι οι εξής:
Υποστήριξη εισπράξεως με πληκτρολόγηση των στοιχείων της Κάρτας Πελάτη
Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας του 
πελάτη, προσφέρονται οι ακόλουθοι δύο τρόποι διασύνδεσης:
•         Mε τη χρήση του virtual POS, σε περίπτωση που ο μηχανικός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 
τη διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας.
•         Mε τη χρήση xml, σε περίπτωση που επιθυμεί να λειτουργεί στο δικό του περιβάλλον και 
να καλεί τη σελίδα της Τράπεζας για την καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας.
Υποστήριξη εισπράξεως από το διαδικτυακό τόπο κάθε Μηχανικού
Για συναλλαγές καρτών που θα πραγματοποιούνται στα site των Μηχανικών, προσφέρεται η 
δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα της Τράπεζας, για τους σκοπούς της έγκρισης και της 
εκκαθάρισης των εντολών χρέωσης καρτών.

Συγκεκριμένα προτείνεται,
•         η διασύνδεση του site του Μηχανικού με HostedSolution, με δυνατότητα προσαρμογής 
του stylesheet και εμφάνισης με i-frame model, σε περίπτωση που το επιθυμεί
•         η χρήση της υπηρεσίας pre-register, με την οποία επιτυγχάνεται η εμπειρία για τον χρή-
στη του one-clickpayment. Η εν λόγω υπηρεσία εξασφαλίζει τη καλύτερη δυνατή εμπειρία 
του πελάτη και ενδείκνυται για περιπτώσεις που η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω κινητού 
τηλεφώνου ή Tablet.
Οι χρεώσεις ανά συναλλαγή είναι οι εξής:
Κάρτες Πληρωμών
Έκδοσης Εθνικής Τράπεζας
VISA 0,70%
MASTERCARD 0,70%
MAESTRO 0,70%
Έκδοσης άλλων Τραπεζών
VISA 0,70%
MASTERCARD 0,70%
MAESTRO 0,70%

Δυνατότητα διαχείρισης των πωλήσεών σε πραγματικό χρόνο
Μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος για το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης και σε 
πραγματικό χρόνο ενημέρωσης και διαχείρισης των συναλλαγών, ανεξαρτήτως τύπου συναλ-
λαγής.
•         Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής επιτρέπουν:
•         ασφαλή και ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
•         καθορισμό δικαιωμάτων ανά χρήστη
•         πραγματοποίηση επιστροφών και ακυρώσεων
•         παραγωγή εξειδικευμένων reports ανάλογα με τις ανάγκες σας
Μέγιστη ασφάλεια συναλλαγών
Η υπηρεσία i-bank e-Commerce προσφέρεται μέσω ενός πλήρους, πιστοποιημένου συστή-
ματος κατά το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI DSS. Επιπλέον, για την αύξηση του ποσοστού 
ασφάλειας προσφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
•         Υποστήριξη συναλλαγών 3-D Secure, MasterCard Secure Code και Verified by Visa.
•         Υποστήριξη συναλλαγών με χρήση token, PaymentTokenization, γεγονός που σας επι-
τρέπει τη διενέργεια επόμενης συναλλαγής χωρίς να ζητούνται εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας 
(oneclickpayment)
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διε-
ρευνά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την απλοποίηση της εργασίας των Μηχανι-
κών και την μείωση του κόστους άσκησης του επαγγέλματός τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα 28-40 
δισ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που 
έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, 
αναφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε επιστολή 
της προς τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ. Στην επιστολή, που 
εστάλη αργά χθες, σημειωνόταν ότι η οικονομική δραστηριότητα 
στην Ευρώπη διακόπτει τη λειτουργία της ως συνέπεια κυβερνη-

τικών αποφάσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και 
της κοινωνικής συμπεριφοράς. 
«Η οικονομική ζημιά που προκύπτει είναι άμεση και ευρύτερη», 
έγραψε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόγιερ, στην επιστολή που 
είναι σε γνώση του Reuters. «Χρειαζόμαστε μία ισχυρή ευρωπα-
ϊκή απάντηση στην κρίση του κορωνοϊού. Η οικονομική και χρη-
ματοπιστωτική δυναμική, που αντιμετωπίζουμε άμεσα, πλησιά-

ζουν σε ένα σημείο καμπής. Αν η Ευρώπη θέλει να αποδείξει την 
αξία της σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να δράσει από κοινού», 
πρόσθεσε. Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συνεδρίασαν με τηλε-
διάσκεψη για να απαντήσουν στον οικονομικό αντίκτυπο που έχει 
προκαλέσει η επιδημία του κορωνοϊού και συζήτησαν τον ρόλο 
της ΕΤΕπ στο έργο αυτό. 

VIRTUAL POS ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ, 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Η ΕΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΜΕΣΑ 28-40 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
Για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
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Αναβάθμιση των μέτρων προστασίας εργαζομένων και πε-
λατών από τον κορωνοϊό σε ορυχεία, μονάδες παραγωγής, 
καταστήματα και γραφεία ανακοίνωσε η ΔΕΗ, με ισχύ έως και 
τις 10 Απριλίου. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το ΑΠΕ:
- Οι σταθμοί παραγωγής και τα ορυχεία λειτουργούν με το 
προσωπικό, που έχει χαρακτηρισθεί ως κρίσιμο (προσωπικό 
βάρδιας και το απολύτως απαραίτητο υποστηρικτικό προσω-
πικό). Το μη κρίσιμο υποστηρικτικό προσωπικό εναλλάσσεται 
σε εβδομαδιαία βάση. Το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει σε 
κατ’ οίκον επιφυλακή με άμεση ετοιμότητα ενεργοποίησης και 
εργασία από το σπίτι (όπου είναι εφικτό).
- Τα εργοτάξια θα λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό για 
την επίβλεψη του εργολάβου. Το λοιπό προσωπικό θα βρί-

σκεται σε κατ’ οίκον επιφυλακή.
- Τα καταστήματα της ΔΕΗ θα παραμείνουν ανοικτά μόνο για 
τη λειτουργία των ταμείων και με ελεγχόμενη προσέλευση 
των πελατών, καθώς και καταγραφή τους κατά την είσοδο. 
Για την αποφυγή συνωστισμού και την προστασία της υγείας 
των πελατών και των εργαζομένων συνίσταται στους πελάτες 
να εξυπηρετούνται από το τηλεφωνικό κέντρο 11770 ή μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος στο https://www.dei.gr/contact 
και να προτιμήσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς καμία 
επιπλέον χρέωση από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, στο σύνδεσμο 
https://www.dei.gr/epayment.
- Το υπόλοιπο προσωπικό της εμπορίας θα χωριστεί σε δύο 
ομάδες, οι οποίες θα λειτουργούν εκ περιτροπής σε εβδομα-

διαία βάση, ενώ οι υπόλοιποι θα παραμείνουν σε κατ’ οίκον 
επιφυλακή ως εφεδρεία ή με τηλεργασία.
- Στις επιτελικές κεντρικές υπηρεσίες, οι απολύτως κρίσιμες 
δραστηριότητες θα εξυπηρετούνται από δύο ομάδες προ-
σωπικού σε ποσοστό 50% του συνόλου του προσωπικού, 
οι οποίες θα εργάζονται εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση. 
Το υπόλοιπο προσωπικό (μη κρίσιμων δραστηριοτήτων) θα 
παραμένει σε κατ’ οίκον επιφυλακή και όπου υπάρχει η δυνα-
τότητα θα εργάζεται εξ αποστάσεως (τηλεργασία).
- Ποσοστό 50% των στελεχών όλων των επιπέδων ανά Δι-
εύθυνση, Κλάδο και Υπηρεσιακό κλιμάκιο θα παραμένει με εκ 
περιτροπής απασχόληση.

Την παύση των εργασιών στο εργοτάξιο κατασκευής της 5ης 
μονάδας της ΔΕΗ εξαιτίας του κορωνοϊού, προκειμένου να 
προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων, ζητά το Εργατικό 
Κέντρο Πτολεμαΐδας, με επιστολή του προέδρου του Τάσου 
Τσιφλίδη, προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΡΝΑ, σημειώ-
νει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του εργοταξίου 
της ΤΕΡΝΑ Δημήτρης Σαγιάννης λέει ότι η εταιρεία έχει εξειδι-
κεύσει όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που έχει ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση στην καθημερινή ζωή του εργοταξίου 
έδω και τρεις εβδομάδες.
   Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΚ Πτολεμαΐδας, 
σε ορισμένα σημεία ο χώρος για τους εργαζόμενους είναι 
περιορισμένος και «καθημερινά συνωστίζονται στις πύλες ει-
σόδου και εξόδου του εργοταξίου 1.700 άτομα χωρίς κανένα 
προσωπικό προστατευτικό μέτρο, ενώ το ίδιο φαινόμενο πα-

ρουσιάζεται στο εστιατόριο και την καντίνα του εργοταξίου». 
   Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του εργοταξίου της ΤΕΡΝΑ 
Δημήτρης Σαγιάννης ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι καθημερινά 
συνεδριάζει τετραμελής επιτροπή που έχει συσταθεί εντός του 
εργοταξίου, που αποτελείται από τον τεχνικό ασφαλείας, τον 
ίδιο και άλλα δύο υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, όπου 
συζητιούνται τα προβλήματα με αφορμή την εφαρμογή των 
μέτρων για τον κορωνοϊό, ενώ έχουν ενημερωθεί αναλυτικά 
και όλες οι υπεργολαβικές εταιρείες για την τήρηση των κανό-
νων που πρέπει να ισχύουν. 
   Απέκλεισε, δε, κάθε σκέψη σε ό,τι αφορά την παύση εργασι-
ών στο εργοτάξιο της 5ης μονάδας λέγοντας ότι «δεν γίνονται 
αυτά τα πράγματα», και πρόσθεσε ότι κάποιοι εργαζόμενοι 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ορισμένοι από τους 350 
υπαλλήλους των γραφείων του εργοταξίου «προσφέρουν 
την εργασία τους από το σπίτι, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί 

με τους τεχνίτες και εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή». 
   Παραδέχθηκε ότι κατά την ώρα προσέλευσης των 1.700 
εργαζομένων στο εργοτάξιο στην πύλη εισόδου όπου γίνεται 
ο έλεγχος των στοιχείων υπάρχει συνωστισμός, ενώ το ίδιο 
φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε μικρότερο βαθμό κατά την 
έξοδο τους από το εργοτάξιο, επισημαίνοντας, ωστόσο ότι 
«έχουμε δώσει εντολή να αραιώσουν οι έλεγχοι κατά την ώρα 
της πρωινής προσέλευσης, ενώ στις καντίνες και το εστιατόριο 
του εργοταξίου, όπου παρατηρείται συνωστισμός τις ώρες 
του διαλλείματος, δώσαμε εντολή να μαζευτούν τα τραπέζια 
και οι καρέκλες». 
   Ο κ. Σαγιάννης επισήμανε ακόμα ότι οι 1.700 εργαζόμενοι 
που ανήκουν στην ΤΕΡΝΑ άλλα και σε δεκάδες μικρές εργο-
ληπτικές εταιρείες εργάζονται σε ένα χώρο 800 στρεμμάτων, 
όπου εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής της μονάδας.

Μείωση κατά 5,7% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κα-
τασκευές το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 8,4% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 

2017, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 36,7% το δ’ τρίμηνο 
2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019, 
έναντι αύξησης 31,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του δ’ τριμήνου 2018 με το γ’ τρίμηνο 2018. Ενώ, 
ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,9% το 
δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ 
τριμήνου 2019.

ΔΕΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΗΤΑ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ  
Τι λέει η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΡΝΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 5,7% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 έναντι του 2018
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Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητή-
ρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου 2020 για 
1.207.972 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοπασχολούμενους 
και αγρότες, με βάση την ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής 
κατηγορίας, που έκαναν μόνοι τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Για 181.414 ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και 

μισθωτή εργασία, τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν στις αρχές 
του επόμενου μήνα, μετά την επεξεργασία των στοιχείων της 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του Ιανουαρίου του 
2020 και τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών 
τους από μισθωτή εργασία και των εισφορών που αντιστοιχούν 
στην ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, για να αποφευχθούν 

προβλήματα του παρελθόντος, η πληρωμή των εισφορών του 
Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής θα πραγματοποιείται με νέο 
κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).  Για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντο-
λής για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών τους, να 
προχωρήσουν σε καταχώριση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής 
πληρωμής στην τράπεζα, με την οποία συνεργάζονται.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί τους πολίτες να διεκπεραιώνουν 
τις υποθέσεις τους μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου, αποφεύγοντας 
την επί τόπου παρουσία τους. 
Για την εξυπηρέτησή τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τηλέ-
φωνα επικοινωνίας των γραφείων Κτηματογράφησης και την ηλε-
κτρονική διεύθυνση - e-mail (www.Ktimatologio.gr / Αναζήτηση 
ανά περιοχή). 
Σε ότι αφορά την υποβολή των δηλώσεων τους, μπορούν να τις 
υποβάλουν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κτηματολο-
γίου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx). 
Σε περίπτωση που υπάρχει επείγον ζήτημα μετάβασης των πολιτών 
στα γραφεία Κτηματογράφησης, σε συνέχεια και των Οδηγιών 
προστασίας και υγιεινής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο της ροής 
των ατόμων που εισέρχονται σε αυτά και της τήρησης των προβλε-
πόμενων αποστάσεων ασφαλείας. 
Όπως υπογραμμίζει το Κτηματολόγιο, για το χρονικό διάστημα που 
ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊο, δεν θα υπάρχει 
καμία επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεών των πολιτών στα 

Γραφεία Κτηματογράφησης. 
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσι-
ας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου 2020 έως και 27 
Μαρτίου 2020 η λειτουργία των υπηρεσιών των κτηματολογικών 
γραφείων και των υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματο-
λογίου, περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση 
των συναλλαγών που, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπόκεινται σε 
νόμιμη προθεσμία, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και 
κατά την κρίση του προϊσταμένου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα 
και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, όταν απαιτείται επιτόπια 
παρουσία εφαρμόζεται το κριτήριο ενός ατόμου ανά 10 τμ επιφά-
νειας του χώρου παραλαβής αιτήσεων εντός του καταστήματος, 
καθώς και η τήρηση της αναγκαίας απόστασης δύο μέτρων μεταξύ 
συναλλασσομένων και εργαζομένων. 
Για τυχόν αναμονή εκτός του χώρου του καταστήματος, τηρείται 
ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των παρισταμένων. 
Σε σχέση με τη λειτουργία των κεντρικών γραφείων του Φορέα στη 
Μεσογείων 

- Καθορίζεται σειρά προτεραιότητας για τους επισκέπτες που αναμέ-
νουν στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. 
- Δίνεται έμφαση στην τήρηση της ελάχιστης απόστασης των δύο 
μέτρων μεταξύ τους. 
- Τοποθετούνται καθίσματα στον εξωτερικό χώρο αναμονής καθώς 
και κάδος απορριμμάτων 
- Τοποθετείται ειδικό απολυμαντικό στην είσοδο προς χρήση όλων 
των εισερχομένων 
- Το Πρωτόκολλο μεταφέρεται στην κεντρική είσοδο (Μεσογείων 
288) 
- Ο φύλακας θα ελέγχει έτσι ώστε να μην εισέρχεται στο κτίριο πάνω 
από ένα άτομο τη φορά, είτε ως επισκέπτης, είτε ως εργαζόμενος 
- Η χρήση του ανελκυστήρα θα γίνεται μόνο από ένα άτομο ανά 
διαδρομή 
- Οι φύλακες και οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν μάσκες και γάντια 
μίας χρήσης 
- Δόθηκε εντολή στην εταιρία καθαρισμού για συχνότερο καθαρι-
σμό όλων των επιφανειών εργασίας καθώς και απολύμανσης του 
χώρου της Εξυπηρέτησης Κοινού. 

Να προβεί στην άμεση διακοπή λειτουργίας των Γραφείων Κτη-
ματογράφησης και των Κτηματολογικών Γραφείων, για τουλά-
χιστον 15 ημέρες ζητά με επιστολή του προς τη διοίκηση της Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο ο Πανελλήνιος Συλλόγος Διπλωματούχων 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
Η επιστολή του ΠΣΔΑΤΜ, η οποία απευθύνεται προς τον Δημήτριο 
Σταθάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με κοινοποίηση 
στον Στέφανο Κοτσώλη, Γενικό Διευθυντή Ελληνικό Κτηματολό-
γιο, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Μιχάλης 
Καλογιαννάκης και ο γενικός γραμματέας Νίκος Ζαρκαδούλας, με 
θέμα «Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης και 
Κτηματολογικών Γραφείων», έχει ως εξής:

-«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, H τελευταία ανακοίνωση της Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, δεν παύει τις συναλλαγές των πολιτών με τα Γρα-
φεία Κτηματογράφησης και τα Κτηματολογικά Γραφεία, απλά 
καλεί σε υπό περιορισμούς επισκέψεις σε αυτά.
Με δεδομένο ότι :
Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη στιγμή κατά την οποία πρέπει να 
περιοριστεί η εξάπλωση του ιου.
Οι περισσότεροι πολίτες που επισκέπτονται, ιδίως τα Γραφεία 
Κτηματογράφησης, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυ-
σμού (καθώς δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες).
Ζητάμε, με αίσθημα ευθύνης προς τους υπαλλήλους των Γραφεί-

ων Κτηματογράφησης και των Κτηματολογικών Γραφείων της 
χώρας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας, από την Ελληνικό 
Κτηματολόγιο:
Να προβεί στην άμεση διακοπή λειτουργίας των Γραφείων Κτη-
ματογράφησης και των Κτηματολογικών Γραφείων, για τουλάχι-
στον 15 ημέρες.
Να διευκολύνει τους αναδόχους στην τηλεργασία, με άμεση τεχνι-
κή υποστήριξη.
Στην μάχη αυτή πρέπει είμαστε όλοι μαζί, λαμβάνοντας κάθε 
απαραίτητο μέτρο για την προστασία της υγείας όλων, χωρίς 
εξαιρέσεις».

Το μήνυμα της αξιοποίησης της τεχνολογίας προκειμένου να συ-
νεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς να καταστρατηγούνται τα μέτρα 
πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, έστειλε στους Δήμους η ηγε-
σία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).  Το μεσημέρι 
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εκτελεστική Επιτροπή της με 

αποκλειστικό θέμα τη διαχείριση των μέτρων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
αποφασίστηκε τα δημαρχεία να παραμείνουν ανοιχτά και να ζητηθεί 
από την κυβέρνηση οικονομική ενίσχυση των δήμων λόγω των 
έκτακτων δαπανών τους για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρί-

σης.    Επίσης τέθηκε θέμα στήριξης των επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος μέσω της ελάφρυνσης από τα τέλη τραπεζοκαθισμά-
των, ενώ αποφασίστηκε οι πολιτικοί γάμοι να γίνονται χωρίς καλε-
σμένους. Το θέμα της συνέχισης ή μη της αναστολής της λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών, θα επανεξεταστεί τις επόμενες ημέρες.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 
Για τις ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου, 1.207.972 μη μισθωτών  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

ΠΣΔΑΤΜ: ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΕΔΕ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
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Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι, βάσει της νο-
μοθεσίας, δεν θα λάβει δράση ενάντια σε πρακτικές επιβολής 
«μέγιστων τιμών μεταπώλησης προϊόντων ή συνιστώμενων 
τιμών σε συμβάσεις προμήθειας και συμφωνίες διανομής 
(κάθετες συμφωνίες)» αλλά ότι θα συνεχίσει να εξετάζει, 
«κάθετους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, όπως ο 
καθορισμός της ελάχιστης τιμής μεταπώλησης που θα υποπέ-
σουν στην αντίληψή της, επιβάλλοντας τις κατά τη νομοθεσία 
προβλεπόμενες κυρώσεις». 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με το ΑΠΕ δηλώνει ότι, 
σε ειδικές συνθήκες, επιτρέπονται κάθετες συμφωνίες «που 
αφορούν στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών παντός εί-
δους, εάν το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή στη σχετική 
αγορά, ήτοι στην αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών στην 
οποία πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, δεν υπερβαίνει το 
ποσοστό του 30% και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή στην 
σχετική αγορά». 
Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρει η επιτροπή τα εξής: 
- Ο παραγωγός προϊόντων προσωπικής υγιεινής μπορεί να 
ορίζει τις ανώτατες τιμές μεταπώλησης των προϊόντων του 
από τους αγοραστές / πελάτες του λιανεμπόρους.
- Σε ένα δίκτυο διανομής τροφίμων, ο παραγωγός μπορεί 
να θέσει συνιστώμενες τιμές μεταπώλησης των προϊόντων 
αυτών. 
-Σε περίπτωση εισαγωγής νέου προϊόντος, ακόμα και η επι-
βολή τιμής μεταπώλησης μπορεί να είναι δικαιολογημένη για 
σύντομες σε χρονική διάρκεια περιόδους (π.χ. προωθητικές 
ενέργειες / καμπάνιες 2 έως 6 εβδομάδων). 
- Μία κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα (internetplatform/ 
marketplace) μπορεί να θέσει ανώτατο όριο τιμής στα προϊ-
όντα που διατίθενται μέσω αυτής. 
Επίσης, είναι δυνατόν μέγιστες τιμές μεταπώλησης ή συνι-
στώμενες τιμές μεταπώλησης εάν αυτές εφαρμόζονται σε 
κάθετες συμφωνίες (συμφωνίες μεταξύ διαφορετικών σταδί-
ων της προμηθευτικής αλυσίδας και της αλυσίδας διανομής) 
που αφορούν στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών παντός 
είδους. 
Η ανακοίνωση 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει τα εξής: 
Σε συνέχεια της από 7 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωσης της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) περί εφαρμογής των κανόνων 

του ανταγωνισμού στις παρούσες ειδικές κοινωνικές και οικο-
νομικές συνθήκες, η επιτροπή επισημαίνει τα ακόλουθα, ως 
προς τις ενδεχόμενες κάθετες πρακτικές που μπορεί να παρα-
τηρηθούν στο πλαίσιο των ως άνω συνθηκών: 
Βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 
101 παρ. 1 ΣΛΕΕ καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 330/2010 
«Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία» (εφεξής ΚΑΚ), 
απαγορεύονται ορισμένες συμφωνίες και εναρμονισμένες 
πρακτικές, οι οποίες περιορίζουν και νοθεύουν τον ανταγω-
νισμό μεταξύ εταιρειών δραστηριοποιούμενων σε διάφορα 
επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής («κάθετες 
συμφωνίες»). 
Ο ΚΑΚ απαλλάσσει από την απαγόρευση κάθετες συμφω-
νίες που αφορούν στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
παντός είδους, εάν το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή στη 
σχετική αγορά, ήτοι στην αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών 
στην οποία πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, δεν υπερβαίνει 
το ποσοστό του 30% και το μερίδιο αγοράς του αγοραστή 
στην σχετική αγορά, ήτοι στην αγορά στην οποία αγοράζει τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες, δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 30%. 
Υπενθυμίζεται όμως ότι η απαλλαγή από την απαγόρευση του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 παρ. 1 
ΣΛΕΕ που προβλέπει ο ΚΑΚ δεν εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από 
το μερίδιο αγοράς που κατέχει μία επιχείρηση, εφόσον η συμ-
φωνία περιέχει κάθετους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότη-
τας, όπως ο καθορισμός της τιμής μεταπώλησης (resale price 
maintenance) ή ελάχιστης τιμής μεταπώλησης (minimum 
resale price). 
Αντιθέτως, ο ΚΑΚ επιτρέπει - υπό προϋποθέσεις - την επιβο-
λή μέγιστων τιμών μεταπώλησης (maximum resale price) ή 
συνιστώμενων τιμών μεταπώλησης (recommended resale 
price) όταν αυτό δεν ισοδυναμεί με ελάχιστη ή καθορισμένη 
τιμή πώλησης λόγω πίεσης που ασκείται ή κινήτρων που 
προσφέρονται από κάποιο εκ των μερών. Κάποια ενδεικτικά 
παραδείγματα στις παρούσες κοινωνικές και οικονομικές συν-
θήκες θα ήταν τα ακόλουθα:  
* Ο παραγωγός προϊόντων προσωπικής υγιεινής μπορεί να 
ορίζει τις ανώτατες τιμές μεταπώλησης των προϊόντων του 
από τους αγοραστές / πελάτες του λιανεμπόρους.  
* Σε ένα δίκτυο διανομής τροφίμων, ο παραγωγός μπορεί 
να θέσει συνιστώμενες τιμές μεταπώλησης των προϊόντων 
αυτών. 

 * Σε περίπτωση εισαγωγής νέου προϊόντος, ακόμα και η επι-
βολή τιμής μεταπώλησης μπορεί να είναι δικαιολογημένη για 
σύντομες σε χρονική διάρκεια περιόδους (π.χ. προωθητικές 
ενέργειες / καμπάνιες 2 έως 6 εβδομάδων). 
* Μία κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα (internetplatform/ 
marketplace) μπορεί να θέσει ανώτατο όριο τιμής στα προϊ-
όντα που διατίθενται μέσω αυτής.  
Επίσης, είναι δυνατόν μέγιστες τιμές μεταπώλησης ή συ-
νιστώμενες τιμές μεταπώλησης εάν αυτές εφαρμόζονται 
σε κάθετες συμφωνίες (συμφωνίες μεταξύ διαφορετικών 
σταδίων της προμηθευτικής αλυσίδας και της αλυσίδας δια-
νομής) που αφορούν στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
παντός είδους, να μην αντιτίθενται στο Ενωσιακό και εθνικό 
δίκαιο ανταγωνισμού και σε περίπτωση που οι προμηθευτές 
ή αγοραστές έχουν μερίδια αγοράς μεγαλύτερα του 30%, εάν 
οι προμηθευτές ή αγοραστές μπορέσουν να τις δικαιολογή-
σουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 
227-229 των Κατευθυντηρίων γραμμών για τους κάθετους 
περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:13
0:0001:0046:EL:PDF). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους πρακτικές ενδεχομέ-
νως, κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να συνιστούν 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, σε περίπτωση που οι προ-
μηθευτές ή αγοραστές έχουν δεσπόζουσα θέση. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ΕΑ δύναται να επέμβει με την εφαρμογή του 
άρθρου 2 του ν. 3959/2011 ή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. 
Ενόψει των ανωτέρω, η ΕΑ, ως αποκλειστικά αρμόδια Αρχή 
για τη διατήρηση και αποκατάσταση του ελεύθερου αντα-
γωνισμού, δεν θα λάβει δράση εναντίον πρακτικών επιβολής 
μέγιστων τιμών μεταπώλησης των προϊόντων ή συνιστώμε-
νων τιμών σε συμβάσεις προμήθειας και συμφωνίες διανομής 
(κάθετες συμφωνίες), εάν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η Επιτροπή, όμως, θα 
συνεχίσει να εξετάζει, κάθετους περιορισμούς ιδιαίτερης 
σοβαρότητας, όπως ο καθορισμός της τιμής μεταπώλησης 
(resale price maintenance) ή ελάχιστης τιμής μεταπώλησης 
(minimum resale price) που θα υποπέσουν στην αντίληψή 
της, επιβάλλοντας τις κατά την νομοθεσία προβλεπόμενες 
κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν τέτοιου 
είδους αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, ειδικά στην παρούσα 
συγκυρία. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙβΟΛΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ή συνιστώμενων τιμών σε κάθετες συμφωνίες

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει οδηγία του ΕΟΔΥ που να συνιστά 
τη χρήση γαντιών στις χρηματικές συναλλαγές, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η HELLASTRON (ο σύνδεσμος των εταιρειών 
που διαχειρίζονται τους αυτοκινητοδρόμους), όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ. Προσθέτει δε, ότι ο ΕΟΔΥ αναφέρει συγκεκριμένα, πως 
η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το συστηματικό πλύσιμο των 
χεριών και την τακτική αντισηψία.
Έτσι τα μέλη της HELLASTRON, συνιστούν στους εργαζόμενους 

που χειρίζονται χρήματα, συχνή απολύμανση των χεριών, σχο-
λαστικό πλύσιμο με νερό και σαπούνι και αποφυγή επαφής με 
τη μύτη, το στόμα και τα μάτια. Αυτός είναι, κατά τον ΕΟΔΥ, ο 
πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από τον ιό.
Ο σύνδεσμος τονίζει ότι για όλους τους συναλλασσόμενους, 
ασφαλέστερες μέθοδοι από τη χρήση μετρητών είναι η χρήση 
καρτών POS, και η διέλευση με ηλεκτρονικό πομποδέκτη.
Σε κάθε περίπτωση, οι σταθμοί διοδίων των εταιρειών-μελών 

της HELLASTRON εφοδιάζονται συστηματικά με αντισηπτικά, 
μέσα απολύμανσης και ατομικής καθαριότητας, και οι εργαζό-
μενοι σε αυτούς έχουν λάβει ήδη από την έναρξη της κρίσης 
αναλυτικές έγγραφες οδηγίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
ατομικής υγιεινής και αποφυγής μετάδοσης του ιού.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΡΤΕΣ Η ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
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Εργασία εξ αποστάσεως, ή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε 
δύο βάρδιες, εξυπηρέτηση του κοινού από τα γκισέ μόνο 
για κατεπείγουσες περιπτώσεις και ύστερα από ραντεβού και 
υποχρεωτική χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στις ευπαθείς 
ομάδες, προβλέπει για το Δημόσιο εγκύκλιος του υπουργού 
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου που εξειδικεύει τα επιπρό-
σθετα επείγοντα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού, 
που ελήφθησαν με την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ο οικείος υπουργός ή το 
αρμόδιο όργανο διοίκησης κάθε φορέα καλείται να προβεί 
σε πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης, στο οποίο θα περι-
λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των υπηρετούντων 
υπαλλήλων και κυρίως αυτών που μπορούν να εργαστούν 
είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ 
αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). Στους υπαλλή-
λους αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι 
τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς και οι υπάλληλοι, 
που απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρω-
τική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας 
λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α. 
Προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των υπαλλή-
λων στην υπηρεσία, η εγκύκλιος επισημαίνει ότι υπάρχει η 
δυνατότητα είτε της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην υπη-
ρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). 
Εάν το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των 
υπηρεσιακών αναγκών, μπορεί να αξιοποιηθεί και προσωπι-
κό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότη-
τες δεν κρίνονται κατεπείγουσες αυτή την εποχή και έχει την 
εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση των καθηκόντων που 
εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει.  
Για την εξ αποστάσεως εργασία, η εγκύκλιος σημειώνει ότι οι 
υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινη-
τό τηλέφωνο για τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης 
και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακίνηση 
των εγγράφων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, 
ενώ έγγραφα εμπιστευτικού - απόρρητου χαρακτήρα, για τα 
οποία απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός συνιστάται να διεκπε-
ραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτρο-
πής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.  
Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων, το προσωπικό ασφα-
λείας σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της 
δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να έχει οριστεί εκ των προ-
τέρων και να έχει προβλεφθεί το απαιτούμενο προσωπικό 
ασφαλείας. 
Συνιστάται, επίσης, η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού 
να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες 
περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας και ραντεβού. Όσοι υπάλληλοι του Δημοσίου είναι 

καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη 
από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτι-
κά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του 
κορωνοϊού. 
Τέλος, υπάρχει σύσταση για επανέλεγχο των αδειών ειδικού 
σκοπού που χορηγούνται στους υπαλλήλους για τη φροντίδα 
των τέκνων τους, λαμβάνοντας υπόψη εάν ο άλλος γονέας, 
απασχολείται σε ιδιωτική επιχείρηση που έκλεισε λόγω της 
έκτακτης κατάστασης. 
Όλη η εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦ-
ΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας γνωρίζου-
με ότι δημοσιεύτηκε η από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 64) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19». Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.A. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 
11-3-2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ. 
εικοστού τέταρτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ, «Σε περίπτωση 
επιτακτικής ανάγκης, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή 
του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορί-
ζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται 
καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής 
εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού 
ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτη-
τα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση 
του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσε-
ως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»
Βάσει των διατάξεων αυτών ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο 
όργανο διοίκησης κάθε φορέα καλείται να προβεί σε πλάνο 
εργασιών έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως 
τα εξής:
• Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης 
οργανικής μονάδας του φορέα.
Τις εξελίξεις – νομοθετικές, υγειονομικές κ.α. – όπως αυτές 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης.
• Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κο-
ρωνοϊού.
• Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.
• Την προστασία και ασφάλεια των ευπαθών ομάδων.
• Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέρο-
ντος.

• Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως 
αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη 
παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή ερ-
γασίας (τηλεργασία). Είναι αυτονόητο ότι στους υπαλλήλους 
αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τε-
λούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς εκείνοι οι υπάλληλοι, 
οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρ-
ρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας 
λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α.
Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ο οικείος Υπουργός ή το αρ-
μόδιο όργανο διοίκησης θα ορίσει:
Α) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, για τις οποίες υπάρχει δυ-
νατότητα πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας και
Β) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, οι οποίες πρέπει να βρί-
σκονται οπωσδήποτε σε πλήρη λειτουργία, έστω και με προ-
σωπικό ασφαλείας.
Βάσει των α) και β) περιπτώσεων:
Γ) τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανι-
κή μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε 
επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται καθημερινά στην 
υπηρεσία για παροχή εργασίας εκ περιτροπής. Ο σχεδιασμός 
αυτός δύναται να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ή 
ανά δεκαπενθήμερο.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο, 
κατά την εφαρμογή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, δεν υπο-
χρεούνται οι Υπηρεσίες να διασφαλίζουν την παραμονή του-
λάχιστον των 2/3 των υπαλλήλων σε κάθε οργανική μονάδα 
και οι υπηρεσιακές ανάγκες θα καλυφθούν με κατ’ εξαίρεση 
διάθεση υπαλλήλων από άλλη οργανική μονάδα ή με προ-
σωπικό ασφαλείας που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
Ειδικότερα και προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, 
συγχρωτισμός και συνωστισμός των υπαλλήλων στην υπη-
ρεσία, αλλά και για την προστασία αυτών στο πλαίσιο του 
κινδύνου που αναδύεται λόγω των μετακινήσεων του προ-
σωπικού, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ 
περιτροπής κατά τα ανωτέρω αυτοπρόσωπη παρουσία των 
υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε 
δυο διακριτές βάρδιες αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπι-
σης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο 
ωράριο λειτουργίας του φορέα. Ο αρμόδιος προϊστάμενος 
(τμήματος ή διεύθυνσης) θα καθορίζει τα καθήκοντα που 
καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή 
λειτουργία, θα προτεραιοποιεί τις εργασίες που ανατίθενται 
στους υπαλλήλους και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το πα-
ρεχόμενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν θα καθίσταται 
δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων.

Συνέχεια στη σελ 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ 7

Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, εξυπακούεται 
ότι θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές 
μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κα-
τεπείγουσες για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη 
κρίσιμη χρονική στιγμή ή οι οποίες έχουν τεθεί σε προσω-
ρινή μερική αναστολή λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση 
εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις 
για την άσκηση των καθηκόντων που εκτάκτως θα κληθεί 
να ασκήσει.
Όσον αφορά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, σας 
γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο εικοστό έβδομο της 
από 14-3-2020 ΠΝΠ, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
2άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 
ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέ-
τουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 
διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, 
υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής 
για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και 
την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Υπό τις δεδομένες συνθήκες και για την άμεση εφαρμο-
γή του μέτρου της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας οι 
υπάλληλοι θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα 
με τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου, να διαθέτουν πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη δυνατότητα 
επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου. Η διακίνηση των εγγράφων, εφόσον 
απαιτείται, θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που 
πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος κατ’ άρθρο 26 του Υ.Κ. 
(Ν.3528/2007) ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων κατά την 
εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, φέρει την ευθύνη των 

υποθέσεων και δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς του, 
για τα οποία παρέχει την τηλεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίδεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 
καθώς και σε έγγραφα εμπιστευτικού – απόρρητου χα-
ρακτήρα, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. 
Ορθότερο θα ήταν οι ανωτέρω υποθέσεις να επεξεργάζο-
νται και να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα 
εργάζεται εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην 
Υπηρεσία.
Το προσωπικό ασφαλείας θα οριστεί σε περίπτωση πλή-
ρους αναστολής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 
λαμβανομένων υπόψη αντιστοίχως των προαναφερο-
μένων κριτηρίων για τον ορισμό του προσωπικού για εκ 
περιτροπής εργασία. Σε κάθε περίπτωση ο οικείος Υπουρ-
γός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα θα πρέπει 
να έχει ορίσει εκ των προτέρων και να έχει προβλέψει 
το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων των 
ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του προσωπικού 
ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός 
των υπαλλήλων και οι κλάδοι- ειδικότητες που απαιτού-
νται για το σκοπό αυτό. Εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνα-
τός ο εκ των προτέρων καθορισμός των συγκεκριμένων 
προσώπων που θα οριστούν ως προσωπικό ασφαλείας 
και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι αρμόδιες Διευ-
θύνσεις Προσωπικού να έχουν στη διάθεσή τους επικαι-
ροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού που 
υπάγεται στην αρμοδιότητά τους. Είναι αυτονόητο ότι το 
προσωπικό ασφαλείας δύναται να είναι αριθμητικά λιγό-
τερο από το προσωπικό που ορίζεται για εκ περιτροπής 
εργασία.
Σε κάθε περίπτωση για τον ορισμό του προσωπικού για 
εκ περιτροπής εργασία και προσωπικού ασφαλείας θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά και με βάση τις 
καθημερινές εξελίξεις η δυνατότητα των υπαλλήλων να 
απασχοληθούν κατά τα ανωτέρω.
Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με την παρ. 7 του αρ. 5 της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-
3-2020 ΠΝΠ, προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρ-
μόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο 
περιορισμός ή και η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού 
στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκρι-
μένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική 
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Ο ως άνω περιορισμός ή διεύρυνση του ωραρίου εισόδου 
του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες σταθμίζεται βάσει της 
προστασίας τόσο των υπαλλήλων όσο και του εξυπηρε-
τούμενου κοινού προκειμένου να αποφεύγεται ο συνω-
στισμός, συγχνωτισμός και ο συγχρωτισμός. Επιπλέον η 
διεύρυνση του ωραρίου θα πρέπει να κρίνεται και βάσει 
της εκ περιτροπής εργασίας των υπαλλήλων και με βάση 
τις βάρδιες που θα δημιουργηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη 
του καθενός, συνιστάται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση 
του κοινού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρε-
τικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού με σχετική πρό-
βλεψη στην προαναφερόμενη απόφαση. Για το λόγο αυτό 
οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να 
εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιλη-
φθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσμα-
τικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω 
σχετικής απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρό-
σφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου 
να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο 
εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου να απο-
φεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομέ-
νων, οπότε και αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ 
ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία της δημόσιας 
υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχε-
τική εμφανής ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων 
και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία για την άμεση 
ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών.

Συνέχεια στη σελ 9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ 8

Εξυπακούεται ότι μετά το πέρας ισχύος της εν λόγω από-
φασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση 
προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού.
Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥ-
ΛΑΞΗΣ
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο εικοστό έκτο της από 14-
3-2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό δι-
άστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποια-
δήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση 
κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας 
περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικα-
σία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρ-
κεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες.
Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής 
και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαιτέρως δε την 
τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπη-
ρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως 
σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση 
των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες 
με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδί-
ως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) 
και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των απορ-
ριμάτων.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-
2020 ΠΝΠ «Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτα-
κτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες 
υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυ-
βέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι 
είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθερα-
πείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να 
απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον 
δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο 
αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο 
εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν 
εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επε-
κτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς 
ομάδες.»
Βάσει των ανωτέρω οι ευπαθείς ομάδες κατά την έννοια 
των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίοι 
είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθερα-
πείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν 
απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του 
λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια 
λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού.
Επιπροσθέτως, και δεδομένης της κρισιμότητας της 
κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από τις 
9/3/2020 με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/347/ΕΜΠ.
οικ.105/9.3.2020 έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς 
(Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
και Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας) έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστούν 
αρμοδίως πώς ορίζονται και ποιες είναι οι ευπαθείς ομά-
δες στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδο-
σης του κορωνοϊού. Βάσει της σχετικής απάντησης των 
αρμοδίων φορέων κατά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας 
προβαίνει στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες 
ειδικά ως προς το ζήτημα των ευπαθών ομάδων. Σε πε-
ρίπτωση που οριστούν επιπλέον ευπαθείς ομάδες, πέραν 
των ρητώς προβλεπομένων στην από 14/3/2020 ΠΝΠ, 
η Υπηρεσία μας θα προβεί κατ’ επειγόντως στην έκδοση 
της σχετικής Κ.Υ.Α. και σε άμεση ενημέρωση των ενδια-
φερόμενων υπαλλήλων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 
συστηματικής προσπάθειας που γίνεται για την κατά το 
δυνατόν λυσιτελή λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
της παρούσας έκτακτης κρίσης.
Η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από την έκλειψη 
των λόγων χορήγησής της. Οι ως άνω ευπαθείς ομάδες 
δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, με δήλωσή τους στη Δ/
νση προσωπικού να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία 
υπό τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α’ της παρούσης 
εγκυκλίου.
Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου, 
με την οποία δόθηκε η οδηγία για τον περιορισμό ή 
και αναστολή των υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός 
έδρας λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών πρόληψης 
του Ε.Ο.Δ.Υ., σας γνωρίζουμε ότι με βάση την παρ. 1 
του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 ΠΝΠ «1. Προς 
τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί 
να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’42), 
η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την 
Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώ-
πων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών 
φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαί-
νουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι 
πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική 
Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της 
παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό 
COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας».
Βάσει των ανωτέρω και δεδομένης της ατομικής ευθύ-
νης εκάστου πολίτη για την προφύλαξη και προστασία 
τόσο του ιδίου όσο και του περιβάλλοντός του, συνιστά-
ται η καθολική αναστολή μετακινήσεων εκτός έδρας για 
υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς επίσης και οι υπάλληλοι, 
οι οποίοι τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, να αναστείλουν 
οποιαδήποτε
ετακίνηση εκτός της έδρας τους ή σε περίπτωση επιτα-
κτικής ανάγκης πραγματοποίησης της μετακίνησης αυ-
τής, να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία τους, αλλά 
και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την παροχή σχετικών 
οδηγιών.
Στ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δεδομένων των εξελίξεων, όπως αυτές διαμορφώνονται 
εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού και ειδικότερα κατό-
πιν της έκτακτης αναστολής λειτουργίας (κλεισίματος) 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κ.α. (ΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ.18149/13-3-
2020, ΦΕΚ Β’ 855), καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
Προσωπικού να διερευνήσουν, αλλά και οι υπάλληλοι 
του δημοσίου, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως προσδιορίζονται στην 
ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ενημερώσουν τις Διευ-
θύνσεις Προσωπικού για τη δυνατότητα φροντίδας των 
τέκνων τους από τον/την γονέα που απασχολείται στον 
ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα συνεπεία της προαναφε-
ρόμενης αναστολής λειτουργίας. Οι Δ/νσεις Προσωπι-
κού βάσει των ανωτέρω καλούνται να επανελέγξουν 
την άδεια ειδικού σκοπού που έχουν ήδη χορηγήσει ή 
θα χορηγούν στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.

Συνέχεια στη σελ10

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην παραγωγή καθαρής 
ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. 
ευρώ προχωρά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Τέρνα Ενεργειακή.
   Όπως ανακοινώθηκε χθες, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινή-
σει μέσα στο επόμενο διάστημα την κατασκευή νέων αιολικών 
πάρκων στην Εύβοια, καθώς ολοκλήρωσε την εξαγορά του 
χαρτοφυλακίου αδειοδοτημένων κι υπό αδειοδότηση αιο-
λικών πάρκων συνολικής ισχύος 270 MW της εταιρείας «RF 
Ομαλιές Μ.Α.Ε.» από την «RF Energy Α.Ε.». 
   Σε αυτή την φάση, προβλέπεται η κατασκευή αιολικών πάρ-
κων συνολικής ισχύος άνω των 180 MW, με αποτέλεσμα η 
συνολική ισχύς των νέων αιολικών πάρκων που δρομολογεί 
στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
να υπερβαίνει τα 400 MW και η συνολική αξία επένδυσης τα 

550 εκατ. ευρώ. 
   Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση της 
παρουσίας της Τέρνα Ενεργειακή στην ελληνική αγορά των 
ΑΠΕ φέρνει τον στόχο του Ομίλου να προσεγγίσει το μέγεθος 
των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό πολύ νωρίτερα σε σχέση με το 2025, που αρχικά 
είχε τεθεί. 
   Αναφερόμενος στις νέες επενδύσεις του Ομίλου, ο πρόεδρος 
της Τέρνα Ενεργειακή, Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Με τις 
νέες επενδύσεις που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε στην 
ελληνική αγορά των ΑΠΕ ανεβάζουμε το ύψος του επενδυτι-
κού προγράμματος της εταιρείας μας για την ελληνική αγορά 
στα 1,5 δις. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο επενδυτικό 
πρόγραμμα που υλοποιείται στη χώρα μας σε μια εξαιρετικά 

κρίσιμη χρονική συγκυρία. Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν την 
πίστη μας στις δυνατότητες και της προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας και την αταλάντευτη προσήλωσή μας σε επεν-
δύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας στην καθαρή 
ενέργεια, προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης, 
του περιβάλλοντος και όλων των πολιτών. Τη στιγμή αυτή, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η χώρα μας χρειάζεται 
επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμε-
νες θέσεις εργασίας και όπως επισημαίνουμε εδώ και χρόνια, 
μπροστάρηδες σε αυτό οφείλουν να είναι οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις. Παράλληλα, οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν ση-
μαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων 
για ενίσχυση των ΑΠΕ, αλλά και των στόχων του προγράμ-
ματος απεξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα».

Δραστικά μέτρα, για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
των εργαζομένων ΕΟΤ, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπηρεσιών αλλά και τον περιορισμό των συ-
νεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού- στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του ΕΟΤ, έλαβε η διοίκηση του Οργανισμού, εντός 
και εκτός Ελλάδος. Συγκεκριμένα διακόπτεται:
 - η διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ στο εξωτερικό,
- το πρόγραμμα ταξιδιών εξοικείωσης για ξένους δημοσιογρά-
φους και Τ.Ο.s στην χώρα μας,
- η λειτουργία των γραφείων πληροφοριών ΕΟΤ σε Ακρόπολη 
και Αεροδρόμιο.
 Η διακοπή των ταξιδιών εξοικείωσης και της λειτουργίας των 
Γραφείων Πληροφοριών ΕΟΤ σε Ακρόπολη και Αεροδρόμιο, 
θα ισχύσει για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης, εφόσον 
απαιτείται.
Στο μεταξύ με εντολή του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ Δημήτρη 
Φραγκάκη, ειδικό συνεργείο προχώρησε την περασμένη Πα-
ρασκευή 13/03/20 στην απολύμανση όλων των κοινόχρηστων 

χώρων και των χώρων  εργασίας στο κεντρικό κτήριο του ΕΟΤ 
( Τσόχα 7, Αθήνα).
Για τις Υπηρεσίες του Οργανισμού εντός και εκτός Ελλάδας, η 
Διοίκηση του ΕΟΤ διαμόρφωσε πρόγραμμα εκ περιτροπής και εξ 
αποστάσεως εργασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα - σύμφωνα πάντα 
με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών- για τους 
υπαλλήλους, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με 
σοβαρά και χρόνια νοσήματα.
ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Για υπερεπάρκεια αγαθών σε όλο το μήκος και πλάτος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και στα σούπερ μάρκετ, διαβεβαιώνει 
η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης (ΕΒΕΘ), συνιστώντας σύνεση και ψυχραιμία στους 
καταναλωτές.
«Με γνώμονα την τρέχουσα συγκυρία και την κρισιμότητα 
των στιγμών ενημερώνει υπεύθυνα πως δεν υπάρχει κανένας 
λόγος πρόκλησης πανικού, εξαιτίας λανθασμένων αντιλήψεων 

ότι μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις σε κάποια προϊόντα ή ακόμη 
χειρότερα λόγω ανυπόστατων φημών ότι θα αναστείλουν την 
λειτουργία τους και τα σούπερ-μάρκετ», υπογραμμίζει σε σχετι-
κή του ανακοίνωση το ΕΒΕΘ.
Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «μια στιγμιαία υπερβάλλουσα ζήτη-
ση οδηγεί στην εξάντληση αποθεμάτων στα ράφια των σού-
περ-μάρκετ, εικόνα που δημιουργεί αδικαιολόγητη αναστάτω-
ση» και τονίζει ότι «η εφοδιαστική αλυσίδα είναι στημένη πάνω 
στη λογική μιας φυσιολογικής αναπλήρωσης των αποθεμάτων 
και για αυτό συστήνεται συγκράτηση και αποφυγή υπερβολών, 
καθώς η επάρκεια, είναι εξασφαλισμένη».
Υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για 
την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, 
σύμφωνα και με τις επιταγές της ιατρικής κοινότητας, αλλά και 
όπως σημειώνει η κυβέρνηση, η διοίκηση του ΕΒΕΘ τονίζει 
πως «απαιτείται όλοι να επιδείξουμε κοινωνική υπευθυνότητα 
και συμμόρφωση στις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων του 
κράτους».

Συνέχεια από τη σελ. 9

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
•  Οι αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού θα πρέπει να αναζητούν 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο ή αρμοδίως κάθε 
απαιτούμενο δικαιολογητικό που να στοιχειοθετεί τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή μη των προβλεπόμενων 
διευκολύνσεων.
•  Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την 
κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους 
και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από 
αυτούς.
•  Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Δ/νσεις προ-
σωπικού στις οποίες υπάγονται.
•  Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται 
από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Δ/

νσεις προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέ-
ρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα που αναγράφο-
νται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Δ/νσεις προσωπι-
κού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά 
περίπτωση ως εξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου 
παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν 
ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς 
αμεσότερη ανταπόκριση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα 
απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 
στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών στα σχετικά τηλέφωνα που αναγράφονται στις 

πληροφορίες της εγκυκλίου.
Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι 
αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός 
προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέ-
τησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση 
διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητηενέργεια για τη δια-
σφάλισή τους.
• Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr. καθώς και στη δι-
αδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο 
Δυναμικό».

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 550 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Ένα από τα μέτρα του ΕΟΤ για τον κορωνοϊό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
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Πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ θα έχει τη δικαιοδοσία να 
επιβάλλει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε όσους 
διαπιστωθεί ότι αισχροκερδούν εκμεταλλευόμενοι την κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Αυτό υπογράμμισε 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης 
μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, σημειώ-
νοντας ότι αυτό θα προβλέπεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Επίσης υπογράμμισε ότι δεν θα διστάσει να επιβάλλει πολύ 
αυστηρά πρόστιμα εάν διαπιστωθεί ότι κάποιοι προσπαθούν 
να εκμεταλλευτούν τους καταναλωτές σε αυτήν την πολύ ευαί-
σθητη περίοδο. Επίσης πρόσθεσε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα 
και ποινικής δίωξης. Όπως ανέφερε ο υπουργός «τα πρόστιμα 
θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1 εκατ. ευρώ». 
Επίσης ανέφερε πως θα υπάρχει διάταξη που θα ορίζει ως θεμι-
τό κέρδος για έναν καταστηματάρχη αυτό που είχε έως το τέλος 
Φεβρουαρίου και θα μπορεί να γίνει έλεγχος για υπερκέρδη με 
βάση και τον έλεγχο των αποθεμάτων, ενώ ανέφερε ότι στην 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα υπάρχει πρόβλεψη και 
για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις που πωλούν ακριβά προϊόντα 
και θα παρεμβαίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
να σταματάει η διαφήμιση και επιπλέον υπογράμμισε ότι έρχε-
ται πακέτο στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων με όλα τα 
εργαλεία που έχει η ελληνική οικονομικά και όσα αποφασιστούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διευκρινίσεις για τα καταστήματα που κλείνουν αλλά και για 

αυτά που μένουν ανοικτά έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και 
για μια φορά ακόμη υπογράμμισε ότι δεν τίθεται θέμα για την 
επάρκεια των τροφίμων ενώ πρόσθεσε ότι με βάση την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα στην οποία καταγράφηκαν τα αποθέματα 
σε μάσκες, αντισηπτικά κλπ υπάρχουν στη χώρα μας πάνω 
από ένα εκατομμύριο μάσκες ενώ και για τα αντισηπτικά δεν 
υπάρχει πρόβλημα αλλά θα γίνουν εισαγωγές αιθανόλης κι από 
άλλες χώρες, από τις οποίες δεν εισάγαμε μέχρι τώρα, για να μην 
υπάρχει καμμία έλλειψη και στο μέλλον. Μπήκε όμως πλαφόν 
στα αντισηπτικά, όπως είπε, τρεις συσκευασίες ανά πελάτη, διότι 
παρατηρήθηκε να προμηθεύεται ο κόσμος υπερβολικά πολλές 
συσκευασίες και να μένει κόσμος χωρίς να μπορεί να αγοράσει 
ούτε ένα.
Παράλληλα, σημείωσε πως η εικόνα σήμερα ήταν πολύ καλύτε-
ρη στα σούπερ μάρκετ κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των 
μέτρων, ωστόσο, όπως είπε, κάποιες καταγγελίες που υπήρξαν 
για μη τήρηση των μέτρων, ελέγχθηκαν άμεσα.
Ο υπουργός ανέφερε ακόμα ότι το ωράριο λειτουργίας των σού-
περ μάρκετ διευρύνεται από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, 
ενώ θα είναι ανοικτά για τις επόμενες 4 Κυριακές. Όπως είπε ο κ. 
Γεωργιάδης, η ανησυχία των πολιτών είναι εύλογη και στόχος 
είναι να κατευνάσουμε αυτήν την ανησυχία, προσθέτοντας ότι 
μέρα με την μέρα οι καταναλωτές θα βλέπουν τα ράφια γεμάτα.
Ποια καταστήματα εξαιρούνται 
Με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναμένεται 
να δημοσιευθεί, αναστέλλεται από 18.3.2020 η λειτουργία των 

καταστημάτων του λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το 
κοινό (δηλαδή των εμπορικών καταστημάτων).
Με βάση όσα είπε ο υπουργός, η αναστολή λειτουργίας από 
18.3.2020 δεν αφορά σε ό,τι συνδέεται με την αλυσίδα τροφο-
δοσίας. Ενδεικτικά δεν αφορά στα: 
- σούπερ μάρκετ
- φαρμακεία
- φούρνους
- κρεοπωλεία
- μανάβικα
- μπακάλικα
- μίνι μάρκετ
- delivery (στη διατροφή)
- περίπτερα
- πρατήρια υγρών καυσίμων
- τράπεζες 
- υπηρεσίες courier
- συνεργεία αυτοκινήτων 
- pet shops
- καταστήματα γεωργικών προϊόντων
- καταστήματα που σχετίζονται με επισκευές (ενδεικτικά, οπτι-
κών ειδών, κινητής τηλεφωνίας)
Διεύρυνση ωραρίου σούπερ μάρκετ 
Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 - 22:00 και θα 
είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.

Αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου η διενέργεια των εξετάσεων 
για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης σε όλες τις Περιφέρειες 
της Ελλάδας, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών Κώστα Καραμανλή. Επιπλέον, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, 
με αντίστοιχες αποφάσεις παρατείνονται η ισχύς των διπλωμάτων 
οδήγησης αλλά και των δελτίων τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, τα 
οποία επίσης πλησιάζουν στη λήξη τους για επανέλεγχο με την 
ταυτόχρονη αναστολή ελέγχων. 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού 
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, με αποδέκτες το σύνολο των 
Περιφερειών, ορίζεται ότι αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου, η 
διενέργεια των:
• θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων υποψήφι-
ων οδηγών και οδηγών
• μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκ̟παίδευσης υποψή-

φιων οδηγών και οδηγών
• θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση 
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
• μαθημάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και περιοδική 
κατάρτιση Π.Ε.Ι.που διεξάγονται σε σχολές/κέντρα Π.Ε.Ι..
Στόχος είναι, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, η απο-
συμφόρηση των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών από 
την προσέλευση κοινού και η αρωγή τους προκειμένου να είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν σε επείγοντα αιτήματα πολιτών, δεδομέ-
νων και των δυσχερειών στη λειτουργία τους που έχει προκαλέσει 
η εμφάνιση του COVID-19. Παράλληλα, προτεραιότητα είναι η 
εξυπηρέτηση των κατόχων αδειών οδήγησης και ιδιαίτερα όσων 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Παράλληλα, το υπουργείο προχωρεί στην παράταση έως τις 30 
Απριλίου, της ισχύος των αδειών οδήγησης που λήγουν εντός του 

Μαρτίου και του Απριλίου, μέτρο από το οποίο εξαιρούνται μόνο 
οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Επίσης με άλλη απόφαση του υπουργού, παρατείνεται η ισχύς 
των δελτίων τεχνικών ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκίνητων 
οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020. Ομοίως, 
αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των 
αυτοκίνητων οχημάτων, από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως 
και την Πέμπτη 30-4-2020. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα 
φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν δι-
εθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί 
να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επιπλέον, το υπουργείο καλεί όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) να λάβουν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης 
κοινού, από αύριο έως και την Πέμπτη 30-4-2020.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΟΥΝ 
Έκμεταλλευόμενοι την κατάσταση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Παράταση σε διπλώματα και ΚΤΕΟ
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Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγγυάται την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την συνεχή λειτουρ-
γία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η χρήση μεθόδων τηλε-εργασίας και απομακρυσμέ-
νης επικοινωνίας στον μέγιστο δυνατό βαθμό και η ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων ασφαλείας - παράλληλα με τις αναγκαίες διοικητι-
κές και χωροταξικές ρυθμίσεις - θα επιτρέψουν τόσο στο ΥΠΕΝ όσο 
και στους φορείς που είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινό-
τητα, την οικονομία και την κοινωνία να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων, συντελώντας στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Αυτό επισημαίνει το ΥΠΕΝ σε ανακοίνωση μετά από σύσκεψη υπό 
την προεδρία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 
Χατζηδάκη που πραγματοποιήθηκε για τα μέτρα αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού στον ενεργειακό τομέα. Στη σύσκεψη, σε συνέχεια 
των μέτρων που είχαν αποφασιστεί την προηγούμενη εβδομάδα, 

αποφασίστηκαν τα εξής:
1) Η άμεση απολύμανση όλων των κτιρίων του ΥΠΕΝ
2) Η απαγόρευση εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του υπουργείου
3) Η ενίσχυση των μέτρων προφύλαξης στις εισόδου των κτιρίων 
(τοποθέτηση αντισηπτικών κλπ.)
4) Η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την 
άμεση εισαγωγή τηλε-εργασίας σε ευρεία κλίμακα
5) Η προετοιμασία του Υπουργείου για ενδεχόμενη λειτουργία των 
υπηρεσιών σε βάρδιες, με έμφαση στις διευθύνσεις που θα καθο-
ριστούν ως κρίσιμες
6) Η ενίσχυση του συντονισμού με όλους τους εποπτευόμενους 
από το ΥΠΕΝ φορείς 
Επιπλέον οι εταιρείες ενέργειας -και με μεταξύ τους ανταλλαγή κα-
λών πρακτικών- έχουν ξεκινήσει ήδη την εφαρμογή μέτρων που 
συνδυάζουν την προστασία της υγείας των εργαζομένων τους με 

την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και 
υγρών καυσίμων στους καταναλωτές, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Στη συγκυρία αυτή, ο εφη-
συχασμός δεν αποτελεί επιλογή, ούτε βέβαια οι σπασμωδικές 
αντιδράσεις. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περι-
ορίσουμε την εξάπλωση του ιού και να αποφύγουμε μια μείζονα 
κρίση δημόσιας υγείας. H πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
η συμμόρφωση με τις κεντρικά εκδιδόμενες οδηγίες αποτελούν 
ευθύνη όλων μας. Σε αυτή τη δύσκολη φάση θα λειτουργήσουμε 
υπεύθυνα και συντεταγμένα, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που μας 
παρέχει η τεχνολογία. Σε αυτόν τον δρόμο θα πορευθούμε και είμαι 
βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδος, σε τηλεδιάσκεψη του ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην οποία καλεί ο πρόεδρος του Συμβου-
λίου Σαρλ Μισέλ, με αντικείμενο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοί-
νωσε ότι έχει συγκαλέσει για σήμερα, Τρίτη, έκτακτη διάσκεψη 
των ηγετών της ΕΕ μέσω βίντεο προκειμένου να συζητήσουν 
την επιδημία του νέου κορωνοϊού και την αντίδραση της Ένω-

σης. 
«Αποφάσισα να συγκαλέσω βιντεοδιάσκεψη την Τρίτη 17 
Μαρτίου για να συζητήσουμε τη συνέχεια των ενεργειών μας 
αναφορικά με την επιδημία covid-19», επεσήμανε ο Μισέλ στον 

λογαριασμό του στο Twitter. 
«Ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, η παροχή επαρκούς 
ιατρικού εξοπλισμού, η ενίσχυση της έρευνας και ο περιορισμός 
των οικονομικών επιπτώσεων αποτελούν κλειδιά», πρόσθεσε. 

Την αναστολή λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από την 
Τετάρτη 18 Μαρτίου, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης 
των πολιτικών συντακτών, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρό-
σωπος, Αριστοτελία Πελώνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η απόφα-

ση, όπως είπε η κ. Πελώνη, πάρθηκε στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας, ξεκαθαρίζοντας πάντως, πως από το συγκεκριμένο 
μέτρο εξαιρούνται σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, πρατήρια υγρών 

καυσίμων, τράπεζες και ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον εφοδιασμό της 
αγοράς.

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Βουλής που ήταν προγραμματισμέ-
νη για χθες, Δευτέρα, στην Ολομέλεια, με αντικείμενο τον κοινοβου-
λευτικό έλεγχο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στην απόφαση αυτή 
οδηγήθηκε το προεδρείο, μετά την είδηση ότι ο βουλευτής της ΝΔ 
Χρήστος Κέλλας βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Για την τρέχουσα 
εβδομάδα, το προεδρείο θα εισηγηθεί το νομοθετικό έργο να γίνει με 
τη συμμετοχή μόνο των 6 εισηγητών των κομμάτων, των 6 κοινο-
βουλευτικών εκπροσώπων και ενός κύκλου 6 ομιλητών, δηλαδή 
με την παρουσία 18 βουλευτών στην Ολομέλεια και παρουσία ενός 
υπουργού. Μεταξύ των επιτροπών που θα αναβληθούν είναι και η 
ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τον Δημήτρη Παπαγ-
γελόπουλο, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη. 
Το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, που εξυπηρετεί τις συναλλαγές 

στη Βουλή θα λειτουργήσει με άλλο προσωπικό για προληπτικούς 
λόγους, καθώς ο κ. Κέλλας το είχε επισκεφθεί την προηγούμενη 
εβδομάδα. Αν και δεν έχει διαπιστωθεί νέο κρούσμα, προληπτικά 
έγινε σύσταση στο προσωπικό που βρισκόταν στο κατάστημα, κατά 
την επίσκεψη του βουλευτή, να παραμείνει σπίτι του για προληπτι-
κούς λόγους. 
Η Βουλή των Ελλήνων, μέσω της ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής 
Κάλυψης, έχει λάβει σειρά μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ, του ευρωπαϊκού οργανισμού ECDC, του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO) αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμ-
βάνονται στο Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα εθνικά ευρωπαϊκά 
κοινοβούλια.
Στόχος των μέτρων είναι ο περιορισμός διάδοσης του ιού και ο έγκαι-

ρος εντοπισμός τυχόν ύποπτων κρουσμάτων εντός του Κοινοβου-
λίου, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του νευραλγικού 
αυτού οργανισμού, και κυρίως η απρόσκοπτη συνέχιση του κοινο-
βουλευτικού έργου.
Ωστόσο στη Διάσκεψη των Προέδρων που πρόκειται να γίνει την 
Τετάρτη (σ.σ. δεν έχει διευκρινισθεί ακόμη αν θα γίνει διά ζώσης ή 
με τηλεδιάσκεψη) αναμένεται να εξετασθεί το σενάριο και άλλων 
μέτρων.
Το προέχον είναι για το προεδρείο και τον γγ της Βουλής, Γ. Μυλω-
νάκη, να προστατευθεί το προσωπικό αλλά και να μη διακοπεί η λει-
τουργία της Βουλής, ιδίως για νομοθετικό έργο, επειδή λόγω της επι-
δημικής κρίσης, μπορεί να απαιτηθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ   

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ eΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

ΕΕ: ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΜΕΣΩ βΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

βΟΥΛΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 18 βΟΥΛΕΥΤΕΣ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟβΟΥΛΙΟΥ 
Εισηγείται το προεδρείο, μετά την είδηση για θετικό δείγμα βουλευτή στον κορωνοϊό. Αναβολή συνεδρίασης επιτροπών .
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Στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος δρομολογίων στα 
συγκοινωνιακά μέσα του Οργανισμού, προχώρησε από χθες 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο ΟΑΣΑ, λόγω των αδειών ειδικού σκο-
πού, που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι οδηγοί, βάσει της σχετικής 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 
το έκτακτο πρόγραμμα λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μετα-
φοράς είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας 
υπόψη την μείωση κατά 50% της κίνησης των επιβατών, που 
έχει σημειωθεί την τελευταία εβδομάδα.
Πάντως χθες από τις πρωινές ώρες ήταν μειωμένη η κυκλοφο-
ρία στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, καθώς ο κόσμος 
έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του στις απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μετρό έχει μείωση κίνησης 40%, 
ενώ 60% μείωση καταγράφει το τραμ. Άδειες είναι και οι στά-
σεις των λεωφορείων και τα περισσότερα κινούνται άδεια ή με 
ελάχιστους επιβάτες.
Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο 
ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή 
από την εφαρμογή OASA Telemetics, την ιστοσελίδα της τηλε-
ματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.
Για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού ο ΟΑΣΑ λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως η συστηματική απολύμανση συρ-
μών και οχημάτων από εξειδικευμένα συνεργεία, η αναστολή 
της εφαρμογής του μέτρου της εισόδου από την μπροστινή 
πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, η τοποθέτηση αντισηπτικών για 

τους εργαζομένους σε σταθμούς, εκδοτήρια, γραφεία και καμπί-
νες οδηγών και η προμήθεια 40.000 γαντιών για τους οδηγούς 
των λεωφορείων.
Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ προτρέπει τους επιβάτες να ελαχιστοποι-
ήσουν τις συναλλαγές με χαρτονομίσματα και κέρματα και να 
προτιμούν τη χρήση καρτών-πιστωτικών ή χρεωστικών-στα 
εκδοτήρια.
Επίσης, 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.

Επιπλέον μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πελατών για 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και την απρόσκοπτη 
ταχυδρομική εξυπηρέτηση της χώρας, λαμβάνουν από σήμερα 16 
Μαρτίου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. 
Συγκεκριμένα: 
-η είσοδος των πελατών στα ταχυδρομικά καταστήματα θα γίνεται 
τμηματικά, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου (ένας 
πελάτης κάθε 10τμ) με μέγιστο αριθμό πελατών σε αναμονή, τα 3 
άτομα. Οι υπόλοιποι πελάτες θα πρέπει να περιμένουν υποχρεωτικά 
την σειρά τους εκτός του χώρου του καταστήματος
-οι παραδόσεις συστημένων, μικροδεμάτων και δεμάτων, οι ει-

σπράξεις αντικαταβολής, οι πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων 
και όλες οι συναλλαγές με τους ταχυδρόμους και τους διανομείς του 
ομίλου ΕΛΤΑ θα πραγματοποιούνται στην είσοδο του κτηρίου του 
παραλήπτη (κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου), σε ανοικτό χώρο, 
τηρώντας την απαραίτητη απόσταση του ενός μέτρου, ενώ για την 
υπογραφή θα χρησιμοποιούνται τα μέσα (στυλό) του πελάτη.
Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους 
να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επέ-
κτειναν τον χρόνο παραμονής των ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντι-
κειμένων (συστημένων επιστολών και δεμάτων) στα ταχυδρομικά 
καταστήματα, μέχρι νεωτέρας.

Επιπλέον, έχουν ήδη ξεκινήσει απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συ-
νεργεία σε όλα τα καταστήματα και τους χώρους εργασίας, ενώ θα 
απολυμανθεί σταδιακά και ο στόλος των οχημάτων.
Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία, 
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ζητούν την κατανόηση των πελατών τους 
για περιπτώσεις καθυστερήσεων στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση 
και έκτακτων αλλαγών στα ωράρια και τη λειτουργία κάποιων κα-
ταστημάτων.
Τέλος, διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελί-
ξεις και τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτείας και είναι σε ετοιμότη-
τα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί. 

Αναστέλλει τη λειτουργία του από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου το 
κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών, μηχανικών και συνεργα-
τών της ΕΔΑ Αττικής στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όλες οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικής ή 
έντυπης αλληλογραφίας, αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής.
Επιπλέον:

 - Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού με συνεργάτες της εται-
ρείας θα αξιολογούνται ως προς την ανάγκη πραγματοποίησής 
τους κατόπιν σχετικής επικοινωνίας. 
 -Η έντυπη αλληλογραφία θα παραδίδεται στην είσοδο των κε-
ντρικών γραφείων της εταιρείας στη Λυκόβρυση.
 -Έχει δρομολογηθεί υποχρεωτική τηλεργασία από τη Δευτέρα 
16 Μαρτίου για όσους εργαζόμενους είναι εφικτή η εξ αποστά-
σεως εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το αναγκαίο προσωπικό 

για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου και ‘Αμεσης 
Επέμβασης, του τηλεφωνικού κέντρου ενημέρωσης των πολι-
τών και συνεργατών, το τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία 
και συντήρηση του δικτύου διανομής, καθώς και όλοι οι εργα-
ζόμενοι απαραίτητοι στο πεδίο για την ολοκλήρωση των εν εξε-
λίξει κατασκευαστικών έργων, συνεχίζουν να προσέρχονται κα-
νονικά στην εργασία τους τηρώντας τα μέτρα προστασίας που 
έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς και την Εταιρεία. 

Συντονιστικό Κέντρο με τηλεφωνικό κέντρο βοήθειας και πληροφό-
ρησης για τον κορωνοϊό ενεργοποίησε στη 1:00 μ.μ χθες η Περιφέ-
ρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, με τη συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού για 
την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καλούν στο αριθμό 2142142000, του τηλεφωνικού κέντρου το 
οποίο στελεχώνουν εθελοντές γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ψυ-
χολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να παρέχουν ιατρικές πληρο-
φορίες και ψυχολογική υποστήριξη.  Παράλληλα θα δημιουργηθεί 
δίκτυο υποστήριξης των ευπαθών ομάδων (χρόνιοι πάσχοντες, 
ηλικιωμένοι), με τη συμμετοχή των Κοινωνικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και τη συνδρομή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (η «Απο-

στολή» θα διαθέσει ψυχολόγους) του Κοινωνικού παντοπωλείου, 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων.   
Επίσης, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση, τόσο των επαγγελματιών 
υγείας, όσο και των πολιτών, στους οποίους θα παρέχεται συνεχείς 
ενημέρωση από το WEB TV του ΙΣΑ.   Στο πλαίσιο αυτό ο ΙΣΑ και η 
Περιφέρεια καλούν τους γιατρούς της Αθήνας, να συμβάλουν στην 
προσπάθεια θωράκισης της χώρας απέναντι στην επιδημία στηρί-
ζοντας εθελοντικά την εθνική προσπάθεια. (Για αιτήσεις μπορούν να 
συμπληρώνουν την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://www.isathens.gr/forma-til-kentro-pliroforiwn-voitheias-coronavirus.html).
Με αφορμή τις παραπάνω δράσεις, ο περιφερειάρχης Αττικής και 
πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, αναφέρθηκε στη «μεγάλη μάχη» 

που θα δώσει το σύστημα Υγείας, για να αντιμετωπίσει αυτήν την 
πρωτοφανή υγειονομική κρίση και συνέστησε «όσοι μπορούμε να 
συμβάλουμε στην εθνική προσπάθεια να ενισχυθεί το σύστημα υγεί-
ας, να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες και να θωρακιστεί η χώρα 
μας απέναντι στην επιδημία, να το κάνουμε με αποφασιστικότητα». 
Και επισήμανε: «Ενώνουμε τις δυνάμεις της επιστημονικής κοινότη-
τας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργούμε δίκτυ προστα-
σίας για τις ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από τον 
ιό. Συστρατευόμαστε για να υπηρετήσουμε τον εθνικό σκοπό και να 
σώσουμε ανθρώπινες ζωές». 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΕΠΙβΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Από χθες εφαρμογή ειδικού προγράμματος δρομολογίων, λόγω αδειών ειδικού σκοπού 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΑ 
Τμηματικά η είσοδος των πελατών στα καταστήματα   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ βΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
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Από χθες, 16 Μαρτίου, η εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρό-
σβασης του TAXISnet, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που 
είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Οργανισμού και δεν παρέχονται στα 
118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
   Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα 
εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάποιες 
από αυτές απαιτούσαν εγγραφή για την απόκτηση κωδικού πρόσβα-
σης (πιστοποιημένοι χρήστες), ενώ κάποιες άλλες ήταν διαθέσιμες και 
για συναλλασσόμενους που δεν είχαν κάνει εγγραφή.
   Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού και τη δραστική μείωση του συγχρωτισμού 
στις υπηρεσίες, η διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε η εγγραφή πιστοποι-
ημένων χρηστών να γίνεται πλέον αποκλειστικά, μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, μέσω διασύνδεσης με το TAXISnet, δίνοντας έτσι άμεσα 
πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη 
απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τον ΟΑΕΔ και καθιστώντας μη 
αναγκαία την επίσκεψη στα ΚΠΑ2.
   Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την εγγραφή νέων πιστοποιημένων 
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού είναι: 
http://www.oaed.gr/eggrafi
   Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ: 
http://www.oaed.gr/e-yperesies
   Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
   http://www.oaed.gr/e-yperesies
   Φυσικά πρόσωπα
   Ανανέωση δελτίου ανεργίας

   Υποβολή βιογραφικού σημειώματος
   Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εσωτερικό
   Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εξωτερικό (Δίκτυο EURES)
   Αίτηση για επίδομα μακροχρονίως ανέργων
   Αίτηση για βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχο-
λουμένων
   Αίτηση για ειδικό εποχικό βοήθημα
   Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
   Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μη-
τρώο
   Αίτηση για ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της 
ελευθερίας
   Αίτηση για ειδικό βοήθημα, λόγω επίσχεσης εργασίας
   Αίτηση για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
   Αίτηση για συμπληρωματική παροχή μητρότητας
   Αίτηση για άδεια σπουδαστών/φοιτητών
   Αίτηση σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
   Αίτηση σε ειδικά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας
   Αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
   Αίτηση για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
   Αίτηση για χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων
   Αίτηση για χορήγηση επιταγών θεάματος
   Αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
   Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
   Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας
   Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
   Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
σε ανέργους 
   Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμε-

λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος
   Βεβαίωση αυτασφάλισης
   Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κα-
τοικίας στους οικισμούς του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
   Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειολη-
πτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ
   Αίτηση εισαγωγής σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας
   Υποβολή ένστασης
   Εργοδότες/Επιχειρήσεις
   Υποβολή αγγελίας θέσεων εργασίας
   Υποβολή αγγελίας θέσεων μαθητείας
   Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία
   Αναζήτηση προσωπικού, μέσω του Δικτύου EURES
   Υποβολή στοιχείων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ»
Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ
Αίτηση σε πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας
Αίτηση παρόχου κοινωνικού τουρισμού
Αίτηση παρόχου κατασκήνωσης
Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων
Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών θεάματος
Ενεργοποίηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού
Ενεργοποίηση επιταγής για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Ενεργοποίηση επιταγών για τα προγράμματα χορήγησης επιταγών 
αγοράς βιβλίων και θεάματος
 Υποβολή  ένστασης
 Όλοι οι συναλλασσόμενοι
Απόκτηση κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΟΑΕΔ.

Η Επιτροπή Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας -μετά τη χθεσινή νέα κοινή υπουργική απόφαση με την 
οποία περιορίζονται επιπρόσθετα οι εργασίες των δικαστηρίων- σε 
χθεσινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «αναστέλλονται, μέχρι και τις 
27 Μαρτίου, όλες οι προθεσμίες, νόμιμες και δικαστικές, οι οποίες 
αφορούν οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας».Παράλληλα διευκρινίζει, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «καμία προθεσμία ενώπιον του ΣτΕ δεν χάνεται, οι 
γραμματείες παραμένουν ανοικτές, συνιστάται, όμως, εκ νέου, στους 

δικηγόρους και στο κοινό να μην προσέρχονται στο δικαστήριο». 
Ειδικότερα, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: 
«Ύστερα από την δημοσίευση της Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 κοινής υπουρ-
γικής αποφάσεως (Β’ 864/15-3-2020), και σε συνέχεια της από 14 
Μαρτίου ανακοινώσεώς μας, επισημαίνουμε, πλέον των όσων 
αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση, ότι, σύμφωνα με την περ. 
β’ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της ως άνω κ.υ.α., αναστέλλονται, 
μέχρι και τις 27 Μαρτίου, όλες οι προθεσμίες, νόμιμες και δικαστικές, 
οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή, καμία προθεσμία ενώπιον 
του Σ.τ.Ε. δεν χάνεται, οι γραμματείες παραμένουν ανοικτές, συνιστά-
ται, όμως, εκ νέου, στους δικηγόρους και στο κοινό να μην προσέρ-
χονται στο δικαστήριο. 
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η πρόσβαση στα εκθέματα των Τμημά-
των και της Ολομέλειας είναι ελεύθερη για τους ενδιαφερομένους και 
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου. 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει απολύμανση στους χώρους 
του δικαστηρίου».

Σταδιακά από το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα ξεκινήσει η εφαρ-
μογή της τριμερούς σύμβασης, ύψους 22 εκατ. ευρώ και διάρκειας δύο 
χρόνων, που υπέγραψαν χθες εκπρόσωποι των ΟΣΕΘ, ΚΤΕΛ και ΟΑΣΘ, 
για την παραχώρηση 25 περιαστικών γραμμών του «Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» στην «Κοινά Ταμεία Εισπρά-
ξεων Λεωφορείων», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Η σύμβαση υπεγράφη 
στα γραφεία του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, 
τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο προφύλαξης για τη 
μη εξάπλωση του κοροναϊου, αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση 
ο ΟΣΕΘ.   Οι 25 νέες γραμμές του ΟΑΣΘ, που εκχωρούνται στα ΚΤΕΛ, 
είναι κυρίως περιαστικές και μαζί με τις έξι που είχαν εκχωρηθεί από τον 
περασμένο Ιούνιο αποτελούν σχεδόν το 35-40% του συνολικού συ-

γκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΘ.    «Περίπου 12 εκατομμύρια επιπλέον 
οχηματοχιλιόμετρα θα διανύονται σε λίγες ημέρες από τη σύμπραξη 
των ΚΤΕΛ (Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής) που εξαιτίας 
της απροσδόκητα φθίνουσας πορείας της παροχής του έργου του 
ΟΑΣΘ την τελευταία χρονιά, κλήθηκαν να ενισχύσουν τις δημόσιες συ-
γκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπουν οι νόμοι», αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΟΣΕΘ.   Ο ΟΣΕΘ υπενθυμίζει 
ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί εκδοτικά και επικυρωτικά μηχανήματα στη 
συντριπτική πλειοψηφίατων λεωφορείων των ΚΤΕΛ και πραγμα-
τοποιούνται, τηρουμένων των προβλέψεων και της μέριμνας λόγω 
του COVID-19, δοκιμαστικά δρομολόγια εξοικείωσης με λήψη όλων 
των μέτρων που απαιτούνται.   Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, οι 

εταιρείες ΚΤΕΛ προσλαμβάνουν σταθερά τους οδηγούς και ετοιμάζουν 
τα οχήματα, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 
βρίσκεται σε ετοιμότητα για τις σχετικές αποφάσεις του νέου έργου, οι 
απαραίτητες συνέργειες με τα σταθμαρχεία του ΟΑΣΘ αξιολογούνται, ο 
ανεξάρτητος ελεγκτής πρόκειται να προσληφθεί και ετοιμάζεται η ανά-
λογη υποδομή τηλεματικής και οι ελεγκτές κομίστρου.   «Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι η αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης θα έχει θετική 
πορεία τους προσεχείς μήνες», δήλωσαν από κοινού ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Ιωάν-
νης Καλογερούδης και Γιάννης Τόσκας αντίστοιχα.

ΜΕΣΩ TAXISNeT ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
Για άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 27/3 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΜΕΣΑ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΟΣΕΘ- ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ 25 ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ  
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Το ζήτημα της υπερφόρτωσης των δικτύων και η διαχείρισή 
του, αλλά και η διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμό-
τητας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών πρωταγωνίστη-
σαν στη βιντεοδιάσκεψη που είχε χθες το πρωί η ηγεσία του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους διευθύνοντες 
συμβούλους του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο γενικός γραμματέας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αντώνης Τζωρτζακά-
κης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης 
Τσαμάζ, ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάς Χάρης 
Μπρουμίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Wind Ελλάς Νάσος 

Ζαρκαλής και ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet Πάνος 
Παπαδόπουλος. 
   Έγινε επισκόπηση των δεδομένων και εξετάστηκαν ενέργειες 
για τη διαχείριση του αναμενόμενου αυξημένου φόρτου στα 
δίκτυα και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμό-
τητας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών λόγω των ειδικών 
αναγκών που προκαλούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού.
   Συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να παραμένουν σε διαρκή επι-
κοινωνία προκειμένου να διασφαλίζεται στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό η αποτελεσματική λειτουργία των λύσεων τηλεργασίας 
που χρησιμοποιούν τόσο φορείς του Δημοσίου όσο και με-
γάλος αριθμός επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 

όλες οι σχετικές υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται προς 
τους πολίτες. 
   Με δεδομένο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρώ-
πινης επικοινωνίας αυτή καλείται να διεκπεραιώνεται σχεδόν 
εξ ολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των δικτύων, συνι-
στάται στους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση των τηλε-
πικοινωνιακών υποδομών, προκειμένου να αποφεύγονται 
πιθανά φαινόμενα τοπικής υπερφόρτωσης στα δίκτυα. Σε κάθε 
περίπτωση, όπως τονίστηκε, η Πολιτεία παρακολουθεί από 
κοντά την κατάσταση και πώς επηρεάζεται η λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προκειμένου να παρεμβαίνει 
ουσιαστικά και εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο. 

Αναστέλλονται στο σύνολό τους οι πάσης φύσεως επισκέψεις 
τις επόμενες 15 ημέρες, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο 

των μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό:
- Αναστέλλονται στο σύνολό τους οι πάσης φύσεως επισκέψεις 
τις επόμενες 15 ημέρες.
- Αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η λειτουργία των 

υπηρεσιών υποδοχής του κοινού (πρωτόκολλο) με τη φυσική 
παρουσία των ενδιαφερομένων. Το κοινό θα εξυπηρετείται 
ηλεκτρονικά και τα αιτήματα των πολιτών θα αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση public@mnec.gr.

Η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό 
και τις συναθροίσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και 
να «μείνουν σπίτι» είχε ως συνέπεια την εκτεταμένη χρήση 
των διαδικτυακών υπηρεσιών που «επιστρατεύτηκαν» για 
τις ανάγκες της εργασίας εξ αποστάσεως, της επικοινωνίας, 
ακόμη και της ψυχαγωγίας. Σχεδόν όλη η ανθρώπινη επικοι-
νωνία καλείται να διεκπεραιωθεί μέσα από την τεχνολογία και 
τις υποδομές της και η τήρηση μερικών απλών κανόνων για 
την υπεύθυνη και ορθολογική χρήση των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, επιτρέπει σε όλους να απολαμβάνουν απρόσκοπτα 
τις υπηρεσίες. Για αυτό, και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων εξέδωσε έναν «οδηγό» των 10 κανόνων 
για ορθή χρήση των υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα:
1. Αποφεύγουμε, όσο το δυνατό, τη χρήση διαδικτυακών 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 
09:00 το πρωί ως τις 6:00 το απόγευμα. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούμε τον απαιτούμενο «χώρο» ώστε τα τηλεπικοι-
νωνιακά δίκτυα να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ακόμα 

και τις πιο απαιτητικές ανάγκες εφαρμογών επικοινωνίας και 
ομαδικής απομακρυσμένης εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης, 
που είναι τόσο σημαντικές για μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας 
και επιχειρήσεων και εν τέλει, κρίσιμες για την λειτουργία όλης 
της οικονομίας.
2. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσουμε μία τηλεφωνική κλήση 
προτιμάμε τα σταθερά δίκτυα αντί των κινητών. Με τον τρόπο 
αυτό αποφεύγουμε τη δημιουργία υπερβολικής κίνησης στις 
υποδομές κινητής τηλεφωνίας.
3. Αποφεύγουμε την αποστολή αρχείων μεγάλου μεγέθους και 
αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξαντλούμε κάθε προσπάθεια συμπί-
εσής τους, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
4. Αποφεύγουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αποστολή 
μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 
υπολογιστή μας.
5. Αποφεύγουμε τις περιττές video κλήσεις, τόσο τις ώρες αιχ-
μής όσο και τις απογευματινές και βραδινές ώρες μη αιχμής.
6. Εκμεταλλευόμαστε τις διαδικτυακές πλατφόρμες ομαδικής 
- συνεργατικής εργασίας με τους συναδέλφους μας και δεν 
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τις κλασσικές βιντεοεφαρμογές.

7. Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μόνο τα αρχεία που χρειαζό-
μαστε. Αν θέλουμε να μοιραστούμε με άλλους ένα αρχείο που 
εντοπίσαμε στο διαδίκτυο, τους στέλνουμε τον σύνδεσμο και 
όχι το ίδιο το αρχείο.
8. Διατηρούμε ενημερωμένες τις ηλεκτρονικές μας συσκευές με 
τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού τους, ακολουθώντας τις 
οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης, διατηρούμε ενημερω-
μένα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε για την προστασία 
των συσκευών από κακόβουλο λογισμικό.
9. Αν έχουμε παιδιά φροντίζουμε για τη δημιουργική τους 
απασχόληση και αποφεύγουμε όσο το δυνατόν τη προσκόλ-
λησή τους αποκλειστικά σε πλατφόρμες μετάδοσης βίντεο 
(streaming) και στα κοινωνικά δίκτυα.
10. Υιοθετούμε υπεύθυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Συμ-
βουλευόμαστε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (www.eody.gr) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
και δεν αναπαράγουμε πληροφορίες και υλικό που στερούνται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης.

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης   

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ, ΣΤΟ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο δεκάλογος του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για σωστή χρήση του διαδικτύου, με αφορμή την ανάγκη για εξ αποστάσεως 
εργασία και επικοινωνία
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Ένα εμβόλιο για τον COVID-19 θα μπορούσε να είναι έτοιμο έως 
το φθινόπωρο, δήλωσε σήμερα ο μεγαλομέτοχος της γερμανι-
κής φαρμακευτικής εταιρίας CureVac, Ντίτμαρ Χοπ όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
Το πότε ακριβώς θα είναι έτοιμο το εμβόλιο «εξαρτάται από το 
Ινστιτούτο «Πάουλ Έρλιχ» ( τον γερμανικό φορέα για τα εμ-
βόλια). Θα πρέπει να δοκιμαστεί πρώτα σε ζώα και έπειτα σε 

ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο 
το φθινόπωρο, ενόψει του πιθανότατα νέου κύματος του κορω-
νοϊού», δήλωσε ο κ. Χοπ στο αθλητικό πόρταλ «Sport1». 
Κληθείς να τοποθετηθεί σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που 
ήθελαν τον αμερικανό Πρόεδρο να έχει επιχειρήσει να θέσει υπό 
αμερικανικό έλεγχο είτε την ίδια την εταιρία είτε κάποιους από 
τους επιστήμονές της είτε ακόμη και να έχει προτείνει την απο-

κλειστική διάθεση του εμβολίου στις ΗΠΑ, ο κ. Χοπ διευκρίνισε 
ότι ο ίδιος δεν συνομιλεί με τον Νόναλντ Τραμπ: «Επικοινώνησε 
με την εταιρία μου και εκείνοι ζήτησαν την άποψή μου. Αν κα-
ταφέρουμε να παρασκευάσουμε σύντομα ένα αποτελεσματικό 
εμβόλιο, αυτό το εμβόλιο θα πρέπει να φθάσει παντού και να 
προστατεύσει τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο σε 
μια περιοχή», δήλωσε. 

Η γερμανική εταιρεία CureVac διέψευσε χθες σύμφωνα με 
το ΑΠΕ ότι της έγινε πρόταση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τρμπ να διαθέσει κατ’ αποκλειστικότητα σε Αμερι-
κανούς το εμβόλιο που προσπαθεί να παρασκευάσει για τον 
νέο κορωνοϊό.
«Για να είμαστε και πάλι ξεκάθαροι στο θέμα του κορωνοϊού: 
η CureVac δεν έλαβε κάποια προσφορά από την αμερικανική 
κυβέρνηση ή από συνδεδεμένες με αυτήν υπηρεσίες, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη σύνοδο της Ομάδας Εργασίας στον Λευκό 
Οίκο στις 2 Μαρτίου» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

Την Κυριακή η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι 
επιχείρησαν να ιδιοποιηθούν το εμβόλιο που αναπτύσσεται 
από αυτό το γερμανικό εργαστήριο και προειδοποίησε ότι 
θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει το σκεύασμα αυτό στην 
Ευρώπη. Η εφημερίδα Die Welt έγραψε την ίδια ημέρα ότι ο 
Τραμπ προσέφερε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στην 
CureVac.
«Η CureVac διαψεύδει όλους τους ισχυρισμούς του Τύπου», 
πρόσθεσε η εταιρεία αυτή στον λογαριασμό της στο Twitter.
Ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, που ρω-

τήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, σχολίασε ότι η 
υπόθεση αυτή έχει «μεγαλοποιηθεί υπερβολικά».
Ο διευθύνων σύμβουλος της CureVac είχε προσκληθεί προ-
σωπικά από τον Τραμπ στις 2 Μαρτίου στον Λευκό Οίκο για 
να συζητήσουν την ανάπτυξη του εμβολίου. Περιέργως, μια 
εβδομάδα αργότερα η εταιρεία ανακοίνωσε την αιφνιδιαστι-
κή αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της, χωρίς να 
δώσει καμία εξήγηση.

Ακόμη αυστηρότερα μέτρα περιορισμού της κίνησης των πο-
λιτών και της λειτουργίας της αγοράς σχεδιάζει το γερμανικό 
υπουργείο Υγείας, προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση 
του νέου κορωνοϊού. Στο ίδιο πλαίσιο σύμφωνα με το ΑΠΕ ο 
υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας συνιστά να αποφεύγονται 
τα «μη απαραίτητα» ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ, μετά το μερικό 
κλείσιμο των συνόρων, η Βαυαρία κηρύχθηκε σε «κατάσταση 
καταστροφής» και η Βάδη-Βυρτεμβέργη ετοιμάζεται να κλείσει 
τα αεροδρόμιά της. 
Σύμφωνα με εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο που επικαλείται 
η εφημερίδα BILD, το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας και οι 
Πρωθυπουργοί των ομόσπονδων κρατιδίων έχουν συμφω-
νήσει σε περαιτέρω περιορισμό των κοινωνικών επαφών των 
πολιτών σε δημόσιο χώρο, ο οποίος θα εφαρμοστεί όταν κριθεί 
αναγκαίο από το κάθε κρατίδιο. Ένα από τα πρώτα μέτρα προ-
βλέπει να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα, πλην εξαιρέσε-
ων. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα ειδών διατροφής, 
οι υπαίθριες αγορές, οι τράπεζες, τα βενζινάδικα, οι μεταφορικές 
εταιρίες, το ταχυδρομείο, τα κομμωτήρια, τα φαρμακεία, τα πε-
ρίπτερα, τα δημόσια πλυντήρια και τα καταστήματα χονδρικής 
πώλησης. Επιπλέον, τα σούπερ μάρκετ θα υποχρεωθούν να λει-

τουργούν και τις Κυριακές, ενώ τα εστιατόρια που πληρούν τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί (μέχρι 50 άτομα και μόνο εφό-
σον τα τραπέζια απέχουν 1,5 μέτρο μεταξύ τους), θα πρέπει να 
κλείνουν έως τις 18:00. Αυστηροί περιορισμοί θα τεθούν στην 
λειτουργία των καταστημάτων που πωλούν είδη διατροφής για 
ζώα. Κλειστά θα παραμείνουν μπαρ, κλαμπ, θέατρα, όπερες, 
αίθουσες συναυλιών, μουσεία, εκθέσεις, κέντρα απασχόλησης 
παιδιών, καζίνο, κολυμβητήρια, γυμναστήρια, ακόμη και παι-
δικές χαρές. 
Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι θα απαγορευτεί και η συ-
νάθροιση, ανεξαρτήτως του αριθμού των συγκεντρωθέντων. 
Κλειστές κατά συνέπεια θα πρέπει να παραμείνουν οι εκκλησίες, 
τα τζαμιά και οι συναγωγές. 
 Αυτής της τάξης μέτρα εφαρμόζει ήδη η Βαυαρία, μια από τις πιο 
σοβαρά πληττόμενες περιοχές της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός 
Μάρκους Σέντερ κήρυξε το κρατίδιο σε «κατάσταση καταστρο-
φής», απαγορεύοντας κάθε «μη απαραίτητη δραστηριότητα». 
«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Θα πεθάνουν άνθρωποι. 
Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πάρουμε σοβαρά. Η κα-
θημερινότητά μας θα αναποδογυριστεί», δήλωσε ο κ. Σέντερ, 
ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων ότι αναστέλλεται η λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία εμπίπτει στην κατηγορία 
«ελεύθερος χρόνος», ενώ ειδικοί κανόνες θα ανακοινωθούν 
για τον κλάδο της γαστρονομίας. Το λιανικό εμπόριο «κλείνει», 
είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ανοιχτά 
θα παραμείνουν μόνο τα καταστήματα που πωλούν είδη πρώ-
της ανάγκης, τα οποία στο εξής θα λειτουργούν έως τις 22:00 
και τις Κυριακές έως τις 18:00. Στο πλαίσιο δε της προσπάθειας 
στήριξης των επιχειρήσεων, η Βαυαρία αναμένεται να διαθέσει 
περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που αφορούν τις μετακινήσεις των πο-
λιτών στο εξωτερικό, ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας συ-
νέστησε να αποφεύγονται «όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια» στο 
εξωτερικό. «Ο κίνδυνος να μην είστε πλέον σε θέση να ξεκινή-
σετε το ταξίδι της επιστροφής λόγω των αυξανόμενων περιορι-
σμών, είναι αυτή τη στιγμή για πολλούς προορισμούς υψηλός», 
εξήγησε ο υπουργός. Σήμερα άλλωστε η κυβέρνηση της Βάδης 
- Βυρτεμβέργης ζήτησε από το τοπικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει 
την αναστολή λειτουργίας όλων των αεροδρομίων του κρατι-
δίου (Στουτγκάρδη, Φρίντριχσχάφεν, Καρλσρούη, Μάνχαϊμ). 

ΤΟ ΕΜβΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ cOVId-19 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΕΩΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 
Δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της CureVac Ντίτμαρ Χοπ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ cUReVAc ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΟΤΙ ΤΗΣ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 
ΤΟ ΕΜβΟΛΙΟ ΤΗΣ 

ΔΕΣΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση
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Απαγόρευση των μη απολύτως αναγκαίων ταξιδιών προς την 
Ευρώπη, ευελιξία στην εφαρμογή του κανόνα του 3% για το 
έλλειμμα, περιορισμός των εξαγωγών του προστατευτικού 
εξοπλισμού.  Ακολουθούν τα κυριότερα μέτρα που εισηγείται 
ή έχει ήδη λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
όπως τα κατέγραψε το ΑΠΕ.
Απαγόρευση ταξιδιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να απαγορευτούν, 
για διάστημα 30 ημερών (με δυνατότητα παράτασης) όλα τα 
μη απολύτως αναγκαία ταξίδια προς τις χώρες της ΕΕ, πλην 
ορισμένων εξαιρέσεων (μόνιμοι κάτοικοι, ιατρικό προσωπικό 
κ.α.).
Η πρόταση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί αύριο από τους αρχη-
γούς κρατών και κυβερνήσεων.
Ωστόσο, όσοι μεταφέρουν αγαθά θα πρέπει να μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα ώστε να μην διαταραχθεί ο ανεφο-
διασμός της αγοράς με εμπορεύματα.
Οι Βρυξέλλες έκαναν συστάσεις προς τις χώρες μέλη, ώστε να 
αποφευχθούν τα μποτιλιαρίσματα στα εσωτερικά σύνορα της 
ΕΕ και να συνεχιστεί η μεταφορά προϊόντων, παρά την εφαρ-
μογή των ελέγχων. Πολλές χώρες έχουν ήδη κλείσει τα σύ-
νορά τους ή επιβάλλουν αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους.
Προτεραιότητα στον εξοπλισμό
Οι ελλείψεις προστατευτικού εξοπλισμού ανάγκασαν την Κο-
μισιόν να περιορίσει τις εξαγωγές αυτών των ειδών, ώστε να 
διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα έχει διαθέσιμα προϊό-
ντα. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τις μάσκες, τα προστα-
τευτικά γυαλιά, τις στολές και άλλα είδη για την κάλυψη του 

προσώπου, της μύτης και του στόματος.
Η Γερμανία και η Γαλλία, που είχαν λάβει μέτρα ή είχαν απα-
γορεύσει τις εξαγωγές, συμφώνησαν τελικά να εξάγουν τέτοιο 
υλικό σε άλλες χώρες της ΕΕ και ιδίως στην Ιταλία.
Αποδέσμευση πόρων
Οι Βρυξέλλες θα θέσουν στη διάθεση των χωρών το ποσό 
των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους πιο ευάλωτους τομείς 
της οικονομίας. Τα χρήματα αυτά είχαν ήδη δοθεί στο πλαίσιο 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως δεν είχαν χρησιμοποιηθεί 
και θα έπρεπε να επιστραφούν. Τώρα, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η Κομισιόν ελπίζει ότι θα μπορέσει επίσης να βρει άλλα 29 
δισεκατομμύρια από επενδύσεις, δηλαδή συνολικά 37 δισεκ. 
ευρώ. Θα δώσει εξάλλου την άδεια στις χώρες μέλη να δαπα-
νήσουν 28 δισεκ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ποσά 
που προέρχονται από τον πολυετή προϋπολογισμό του 2014-
20) και τα οποία δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί.
Μια άλλη πηγή εξεύρεσης πόρων είναι το Ταμείο Αλληλεγ-
γύης της ΕΕ, απ’ όπου είναι εφικτό να διατεθούν έως και 800 
εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Τέλος, οι Βρυξέλλες θα διαθέσουν 1 δισεκ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ως εγγύηση προς το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Επενδύσεων ώστε να αποδεσμευτούν κεφάλαια κίνησης 
ύψους 8 δισεκ. ευρώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Ανοχή στα ελλείμματα 
Οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν ότι θα επιδείξουν «τη μέγιστη ευ-
ελιξία» σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανό-
νων για τον προϋπολογισμό των χωρών μελών, ιδίως για τον 

περίφημο «κανόνα του 3%» για το έλλειμμα. Έτσι, οι χώρες 
θα μπορέσουν να αυξήσουν τις δημοσιονομικές δαπάνες τους 
για να αντιμετωπίσουν την επιδημία και να περιορίσουν τις 
αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.
«Στην περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης» στην ευ-
ρωζώνη, η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη να ενεργοποιήσει ένα 
άρθρο με το οποίο αναστέλλεται η εφαρμογή των κανόνων.
Πιο διαλλακτική θέλει επίσης να είναι απέναντι στις κρατικές 
ενισχύσεις. «Θα φροντίσουμε ώστε να μπορούν να δοθούν 
κρατικές ενισχύσεις στις εταιρείες (ιδίως τις μικρομεσαίες) που 
έχουν ανάγκη» λόγω της κρίσης, δήλωσε η πρόεδρος της Επι-
τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Οι ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν ότι οι ενισχύσεις οι 
οποίες έχουν ως στόχο να καλυφθούν οι ζημιές που προκα-
λούνται από φυσικές καταστροφές ή από άλλα έκτακτα γεγο-
νότα είναι συμβατές με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
Στήριξη στην έρευνα
Οι Βρυξέλλες θα διαθέσουν 140 εκατομμύρια ευρώ από δη-
μόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για έρευνες που αφορούν την 
παραγωγή εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών. Κα-
τατέθηκαν περισσότερες από 90 προτάσεις και έχουν επιλεγεί 
οι 17 από αυτές.
Οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών συσκέπτονται καθημερι-
νά μέσω τηλεδιάσκεψης ενώ ο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
Νόσων, που εδρεύει στη Στοκχόλμη, συγκεντρώνει τα δεδο-
μένα για την εξέλιξη της επιδημίας και κάνει συστάσεις στις 
χώρες μέλη.

Τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία της υγείας των 
πολιτών της ΕΕ και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
βασικών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της έκτακτης 
ανάγκης της νόσου COVΙD-19 παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η παρουσίαση έγινε από τους Επιτρόπους  Υγείας Στέλλα Κυ-
ριακίδου και Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιούανσον στην 
πρώτη κοινή τους τηλεδιάσκεψη. 
Στη δήλωσή της η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν τόνισε την ανάγκη «να υπάρξει συντονισμός σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο», ώστε τα μέτρα να είναι αποτελεσμα-
τικά «για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών και να 
διασφαλίσουμε τη συνέχιση της ροής αγαθών και βασικών 
υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς, διότι μόνο έτσι θα 
αποφύγουμε ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα». 
Τόνισε δε ότι «η ενιαία αγορά αποτελεί βασικό μέσο της ευρω-
παϊκής αλληλεγγύης». 
Προστασία της υγείας των πολιτών 
Τα άτομα που ταυτοποιούνται ως επικίνδυνα για την εξά-
πλωση της νόσου COVID-19 θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, είτε στη χώρα άφιξης είτε 
στη χώρα αναχώρησης, για την οποία θα πρέπει να υπάρξει 
συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών. 

Είναι δυνατό να υποβάλλονται σε υγειονομικούς ελέγχους 
όλοι οι εισερχόμενοι στην εθνική επικράτεια χωρίς την επίση-
μη εισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. 
Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος σε όσους νοσούν, 
αλλά θα πρέπει να τους παρέχεται πρόσβαση σε ιατρική πε-
ρίθαλψη. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να επαναφέρουν τους ελέγχους 
στα εσωτερικά σύνορα για λόγους δημόσιας τάξης, στους 
οποίους, μπορεί να συμπεριληφθεί η δημόσια υγεία, αλλά οι 
συνοριακοί έλεγχοι θα πρέπει να οργανώνονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην σχηματίζονται μεγάλα πλήθη (π.χ. ου-
ρές), που ενέχουν κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του ιού. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους ώστε οι 
υγειονομικοί έλεγχοι να διεξάγονται μόνο στη μία πλευρά των 
συνόρων. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν τη διέλευση 
των μεθοριακών εργαζομένων, ιδίως όσων εργάζονται στον 
τομέα της υγείας, των τροφίμων, και άλλων βασικών υπη-
ρεσιών (π.χ. φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, κρίσιμης 
σημασίας προσωπικό των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας). 
Διασφάλιση της ροής βασικών αγαθών και υπηρεσιών 
Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών είναι ζωτικής σημα-
σίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών όπως οι 

επισιτιστικοί πόροι - συμπεριλαμβανομένων των ζώων - και 
ο ιατρικός και προστατευτικός εξοπλισμός και οι προμήθειες 
ζωτικής σημασίας. 
Τα μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει να επιφέρουν σοβαρή διατα-
ραχή των αλυσίδων εφοδιασμού, των βασικών υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας, των εθνικών οικονομιών και της οικονομίας 
της ΕΕ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
λωρίδες προτεραιότητας για τις εμπορευματικές μεταφορές 
(π.χ. μέσω «πράσινων λωρίδων»). 
Στο ίδιο πνεύμα, η ασφαλής μετακίνηση των εργαζομένων 
στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
οδηγών φορτηγών και των μηχανοδηγών, των πιλότων και 
των πληρωμάτων αεροσκαφών αποτελεί βασικό παράγοντα 
για τη διασφάλιση της επαρκούς κυκλοφορίας των αγαθών 
και του απαραίτητου προσωπικού. 
Δεν θα πρέπει να επιβληθούν πρόσθετες πιστοποιήσεις για τα 
αγαθά που κυκλοφορούν νόμιμα εντός της ενιαίας αγοράς της 
ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα τρόφιμα αποτελούν 
πηγή ή πηγή μετάδοσης του COVID 19. 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ βΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
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Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον κορωνοϊό επηρεά-
ζει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι εταιρείες αυτο-
κινήτων, αναγκάζονται να κλείσουν τα εργοστάσια τους είτε 
να μειώσουν την παραγωγή τους. 
Ακολουθεί μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο επηρε-
άζεται η παραγωγή σε βασικές χώρες παραγωγής αυτοκινή-
των, που ανάρτησε το Automotive News Europe σύμφωνα 
με το ΑΠΕ: 

Γερμανία  
Η Ford έχει μειώσει την παραγωγή της στο εργοστάσιό της 
στο Saarlouis. Περίπου 1.000 από τους υπαλλήλους του 
εργοστασίου μετακινούνται από τη Γαλλία κάθε μέρα και 
αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό να διατηρηθεί, ανέφερε η 
εταιρεία. 
Το εργοστάσιο της Ford στην Κολωνία σε μεγάλο βαθμό λει-
τουργεί κανονικά προς το παρόν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος 
του εργοστασίου. 
Ο όμιλος PSA θα κλείσει τα ευρωπαϊκά εργοστάσια του 
μέχρι τις 27 Μαρτίου, ανέφερε σε δήλωσή του. Αυτό επη-
ρεάζει τα θυγατρικά εργοστάσια της Opel στο Eisenach και 
το Ruesselsheim, τα οποία θα σταματήσουν την παραγωγή 
αύριο Τρίτη. 
Η Opel ζήτησε από εκατοντάδες διοικητικούς υπαλλήλους 
στην έδρα της στο Ruesselsheim να εργαστούν από το σπίτι 
αφού ένας εργαζόμενος βρέθηκε θετικός για κορωνοϊό. Η 
παραγωγή στα κεντρικά γραφεία του Ruesselsheim δεν έχει 
επηρεαστεί, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας στον 
γερμανικό Τύπο. 
Η Volkswagen έστειλε πέντε εργαζόμενους στο εργοστάσιο 
των εξαρτημάτων της στο Kassel, στο σπίτι τους γιατί ένας 
εργαζόμενος είναι θετικός στον ιό.  
Δύο εργαζόμενοι στο εργοστάσιο στο Wolfsburg βρίσκονται 
σε καραντίνα στο σπίτι τους, μετά από την διάγνωση ότι είναι 
θετικοί στον ιό, είχαν κάνει ιδιωτικά ταξίδια. Δεν είχαν ακόμη 
επιστρέψει στη δουλειά και δεν ήταν σε επαφή με συναδέλ-
φους, οπότε δεν ήταν απαραίτητη η ανάληψη περαιτέρω 
δράσης, δήλωσε εκπρόσωπος της VW στον γερμανικό Τύπο. 

Γαλλία 
Η παύση των εργασιών στα εργοστάσια της PSA σε όλη την 
Ευρώπη καθορίζει ότι το εργοστάσιο της στο Mulhouse της 
Γαλλίας θα κλείσει τη Δευτέρα. Τα εργοστάσια στην Poissy 
, Rennes και Sochaux θα σταματήσουν την παραγωγή την 
Τρίτη. Το εργοστάσιο της PSA στο Hordain θα ακολουθήσει 
την Τετάρτη.  
Η Renault εργάζεται σε διάφορα σενάρια για να προσαρ-
μόσει τα εργοστάσιά της στα ποσοστά απουσιών από την 

επιδημία κορωνοϊού, ανέφερε το Reuters. Τα σενάρια περι-
λαμβάνουν χαμηλότερα ποσοστά παραγωγής, μείωση του 
αριθμού των ομάδων ή μεγαλύτερη χρήση προσωρινών 
εργαζομένων, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.  
Τα γαλλικά εργοστάσια της Renault συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν, με εξαίρεση την τοποθεσία Flins, η οποία έκλεισε λόγω 
διακοπής παροχής από έναν ευρωπαϊκό προμηθευτή που 
δεν σχετίζεται με τον κορωνοϊό . 

Ιταλία  
Η Fiat Chrysler σταματά την παραγωγή έως τις 27 Μαρτίου 
στα ιταλικά της εργοστάσια. Η Ferrari έκλεισε τα δύο εργο-
στάσιά της στην Ιταλία μέχρι τις 27 Μαρτίου, αναφέροντας 
έλλειψη εξαρτημάτων. 
Η Lamborghini έκλεισε το εργοστάσιό της κοντά στη Μπο-
λόνια μέχρι τις 25 Μαρτίου. Η εταιρεία φρένων Brembo 
ανέστειλε την παραγωγή σε τέσσερα εργοστάσια της, στην 
Ιταλία. Η Magneti Marelli ανέστειλε την παραγωγή για 3 
ημέρες. 

Ισπανία  
Η Volkswagen σταμάτησε την παραγωγή για μια εβδομάδα 
στο εργοστάσιό της στην Παμπλόνα. Το εργοστάσιο κατα-
σκευάζει τα μοντέλα VW Polo και T-Cross.  
Η Ford έκλεισε το εργοστάσιό της στη Βαλένθια μέχρι τη 
Δευτέρα 23 Μαρτίου, αφού τρεις εργαζόμενοι εξετάστηκαν 
θετικά στον κορωνοϊό.  
Το εργοστάσιο της Seat κοντά στη Βαρκελώνη θα μπορούσε 
να σταματήσει για έως και έξι εβδομάδες λόγω προβλημά-
των στη σύνθεση των ομάδων εργασίας και μειωμένης υλι-
κοτεχνικής υποστήριξης.  
Τα εργοστάσια της Renault στην Palencia και στο Valladolid 
σταμάτησαν την παραγωγή για δύο ημέρες, λόγω έλλειψης 
εξαρτημάτων.  
Τα δύο εργοστάσια της Nissan στη Βαρκελώνη, σταμάτησαν 
την εργασία τους μετά την προσβολή εργαζομένων σε ένα 
προμηθευτή τροχών. Η διακοπή θα συνεχιστεί τουλάχιστον 
μέχρι την επομένη Δευτέρα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της 
εταιρείας. 
Το εργοστάσιο της PSA στη Μαδρίτη θα κλείσει σήμερα και 
το εργοστάσιό του στο Vigo θα σταματήσει την παραγωγή 
την Τετάρτη. 

Σλοβακία 
Ο όμιλος Volkswagen αναστέλλει την παραγωγή ενός εργο-
στασίου στη Μπρατισλάβα. Το εργοστάσιο κατασκευάζει τα 
μεγάλα SUV της Porsche Cayenne, VW Touareg και Audi Q7, 
μαζί με τα μίνι μάρκες VW Up, Skoda Citigo και Seat Mii και 

άξονες και πλατφόρμες δαπέδου για το Bentley Bentayga. 
Η PSA θα σταματήσει την παραγωγή στην Τρνάβα από την 
Πέμπτη. Η Jaguar Land Rover δήλωσε ότι το εργοστάσιό της 
στη Σλοβακία λειτουργεί κανονικά. 

Τσεχική Δημοκρατία  
Τα σωματεία στα τσεχικά εργοστάσια της Skoda και της 
Hyundai ζήτησαν 14ημερη καραντίνα για τους εργαζόμε-
νους. 
 
Πορτογαλία  
Η μονάδα Autoeuropa της Volkswagen κοντά στη Λισαβόνα 
έχει μειώσει την ημερήσια παραγωγή της κατά 16% λόγω 
έλλειψης εργαζομένων. Επτά από τους 5.536 εργαζόμενους 
της Autoeuropa είναι απομονωμένοι εξαιτίας του κορωνο-
ϊού.  
Η PSA θα κλείσει το εργοστάσιό της στο Mangualde από την 
Τετάρτη. 

Πολωνία  
Η Fiat έκλεισε το εργοστάσιό της Tychy, μέχρι τις 27 Μαρτίου.  
Το εργοστάσιο της PSA στο Gliwice της Πολωνίας θα σταμα-
τήσει την παραγωγή την Τρίτη. 

Σουηδία  
Η Volvo δήλωσε ότι τα εργοστάσια της, στη Σουηδία, δεν 
επηρεάζονται από την επιδημία του κορωνοϊού, μέχρι τώρα. 

Σερβία  
Η Fiat έχει κλείσει το εργοστάσιό της στο Κραγκούγιεβατς 
μέχρι τις 27 Μαρτίου 

βέλγιο  
Η Volvo δήλωσε ότι το εργοστάσιό της στη Γάνδη δεν επηρε-
άζεται από τον κορωνοϊό, μέχρι τώρα.  
Η Audi δήλωσε ότι αγωνίζεται να διατηρήσει την παραγωγή 
της στο εργοστάσιό της στις Βρυξέλλες, επειδή μερικοί εργα-
ζόμενοι είχαν μειώσει την παραγωγική δυνατότητα λόγω 
των ανησυχιών τους για τον ιό. Ο τρόπος προστασίας των 
εργαζομένων ήταν τώρα αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ 
διοίκησης και συνδικάτων, δήλωσε ο κατασκευαστής. 

Ηνωμένο βασίλειο  
Η PSA θα σταματήσει την παραγωγή στο εργοστάσιο της 
Vauxhall στο λιμάνι του Ellesmere την Τρίτη, ενώ η παρα-
γωγή θα σταματήσει την Τετάρτη στο Λούτον.

ΠΩΣ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

19

Σε 352 ανέρχονται συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα κορωνοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 21 
είναι νέα, ανέφερε χθες ο καθηγητής λοιμωξιολογίας 
Σωτήρης Τσιόδρας σύμφωνα με το ΑΠΕ. Κατά τον κ. 
Τσιόδρα, τα 51 κρούσματα είναι απροσδιορίστου πη-
γής μόλυνσης. Εξήντα πέντε κρούσματα νοσηλεύονται 
σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των 
Πατρών, ενώ εννέα νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας. Το 51% των νοσηλευομένων είναι άν-
δρες και ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 70 έτη. Δέκα 
ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ συνολικά έχουν 
ελεγχθεί για κορωνοϊό 4320 δείγματα. 
Η ενημέρωση των ιατρικών συντακτών, έγινε παρου-
σία και του νέου υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας 
Νίκου Χαρδαλιά . 
Ο κος Χαρδαλιάς είπε ότι δυο χωριά, η Δαμασκηνιά και 
η Δραγάσια στην Κοζάνη, μπαίνουν σε καραντίνα 14 
ημερών, καθώς υπήρξε πυρήνας της μόλυνσης. «Είναι 
ένα μέτρο που θα το εξετάσουμε και σε μεγαλύτερες 

χωροταξικές ενότητες, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ήδη 
έχουν ενισχυθεί οι δομές υγείας στις περιοχές αυτές, 
από τον στρατό και την πυροσβεστική. 
 Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του 
συστήματος υγείας με 15 εκατ. ευρώ για την αγορά 
εξοπλισμού, επιπλέον 75 εκατ. ευρώ για τις προσλή-
ψεις 2.000 υγειονομικών που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ήδη 
έχουν προσληφθεί 950 υγειονομικοί. Είπε επίσης, ότι 
πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για την νοσηλεία ασθενών. Πρόκειται για 
τα νοσοκομεία ΝΙΜΤΣ , Παμμακάριστος, πτέρυγα στο 
Αγ. Βαρβάρα και το ιδιωτικό θεραπευτήριο Αττικά, που 
θα στελεχωθεί με προσωπικό του ΕΣΥ. 
Ο κ. Τσιόδρας ήταν ιδιαίτερα καυστικός όσο αφορά την 
τακτική που ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία στο ζήτημα 
του κορωνοϊού. 
Στην ενημέρωση έγινε ξεκάθαρο απ’ τον κ. Χαρδαλιά, 
ότι όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό στη χώρα, θα 
πρέπει να τίθενται σε καραντίνα για 14 ημέρες, και εφό-

σον παραβιάσουν αυτή την καραντίνα θα υποστούν 
κυρώσεις. Ερωτηθείς για το αν θα διακοπούν οι πτήσεις 
από Αθήνα για Λονδίνο, είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα 
είναι ανοιχτά. Πάμε βήμα βήμα, τα δεδομένα αλλάζουν 
συνεχώς». Ο κ. Χαρδαλιάς κάλεσε τους πολίτες «να γί-
νουνε ηγέτες και να σταθούμε στο ύψος των περιστά-
σεων όσον αφορά την ατομική ευθύνη. Ηγέτες στην 
εργασία, ηγέτες στην οικογένεια μας , στις γειτονιές μας, 
στον εαυτό μας». 
Ο κ. Τσιόδρας, αναφερόμενος στην επίσκεψη του στην 
Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ανέφερε ότι διατύπωσε όλες τις 
επιστημονικές απόψεις για το θέμα και ενημέρωσε τους 
ιεράρχες με βάση όλα τα τελευταία δεδομένα που ισχύ-
ουν διεθνώς και στην Ελλάδα. «Εκφράσαμε την ανησυ-
χία μας για τις συναθροίσεις στους ναούς και παρακά-
λεσα οι εκκλησίες να μην γίνουν εστίες μετάδοσης του 
ιού», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Αναστέλλονται όλες οι λατρευτικές συνάξεις εκτός των 
κυριακάτικων Θείων Λειτουργιών, οι οποίες θα τελού-
νται κανονικά μεταξύ 7 και 8 το πρωί, σύμφωνα με 
την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία συνήλθε το απόγευμα 
εκτάκτως προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τη στά-
ση της απέναντι στο θέμα του κορωνοϊού, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ.
Επίσης, η ΔΙΣ ενημερώνει τους πιστούς πως τα Μυστή-

ρια θα τελούνται μόνο σε στενό οικογενειακό κύκλο, 
εφόσον δεν μπορούν να ακυρωθούν, ενώ οι κηδείες 
μόνο με τους στενούς συγγενείς, όπως και τα μνημόσυ-
να μόνον επί του τάφου.
Επιπρόσθετα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προτρέπει τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού να παραμένουν στις οικίες τους, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός τους με 
άλλους συνανθρώπους τους.

Επιπλέον, στο ανακοινωθέν που εξεδόθη επισημαίνεται 
ότι στις Ιερές Μονές θα τελούνται οι προβλεπόμενες 
Ιερές Ακολουθίες χωρίς τη συμμετοχή προσκυνητών.
Τέλος, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «Υιοθετεί όλα τα μέ-
τρα, που λαμβάνει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία για την 
αντιμετώπιση διασποράς του ιού και το ίδιο θα πράξει 
σε οτιδήποτε άλλο υποδειχθεί σε σχέση προς την πο-
ρεία εξέλιξης του ιού κατά το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν πρότεινε σήμερα να επιβληθεί προσωρινή 
απαγόρευση στους αλλοδαπούς που θέλουν να μπουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάστημα 30 ημερών όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
«Όσο λιγότερα τα ταξίδια, τόσο περισσότερο μπορούμε 
να περιορίσουμε τον ιό. Κατά συνέπεια (…) προτείνω 
στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να εισάγου-
με προσωρινούς περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια 
στην ΕΕ» ανέφερε η ντερ Λάιεν. «Αυτοί οι ταξιδιωτικοί 
περιορισμοί θα πρέπει να ισχύσουν για περίοδο 30 
ημερών, αλλά μπορούμε να την παρατείνουμε αν είναι 

αναγκαίο», πρόσθεσε.
Από τους περιορισμούς αυτούς θα εξαιρεθούν οι μό-
νιμοι κάτοικοι χωρών μελών της ΕΕ, τα μέλη των οι-
κογενειών των Ευρωπαίων πολιτών, οι διπλωμάτες, 
οι γιατροί και οι ερευνητές που εργάζονται για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS-
CoV-2.
Δύο ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν νωρίτερα στο πρα-
κτορείο Reuters ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να απαγορεύ-
σει στους αλλοδαπούς πολίτες να μπαίνουν στη ζώνη 
Σένγκεν, η οποία αποτελείται από 22 χώρες μέλη της ΕΕ 
και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λι-

χτενστάιν. Η Βρετανία και η Ιρλανδία δεν είναι μέλη της.
Και οι δύο πηγές είπαν ότι αναμένουν να συζητηθεί το 
θέμα στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν αύριο Τρίτη οι 
ηγέτες των χωρών μελών με αντικείμενο την πανδημία. 
«Η ιδέα αυτή συζητείται με σκοπό να αποφύγουμε να 
επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο τα συστήματα υγεί-
ας. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι ηγέτες 
της ΕΕ την Τρίτη, αν θα συμφωνήσουν και οι χώρες της 
Σένγκεν εκτός ΕΕ, αν θα συντονιστούμε με τη Βρετανία 
και την Ιρλανδία», είπε η μία από τις πηγές αυτές.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: «ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»
Τσιόδρας: «Παρακάλεσα την Ιερά Σύνοδο, να μην γίνουν οι εκκλησίες εστίες μετάδοσης του ιού»

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
Εισηγείται η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
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Στα 23,5 δισ. ευρώ ανήλθε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η αξία 
των «κόκκινων δανείων» που διαχειρίζονταν οι εταιρίες δι-
αχείρισης δανείων και πιστώσεων στο τέλος του 2019. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο τελευταίο 
τρίμηνο του 2019, αύξηση παρουσίασε η ονομαστική αξία των 
δανείων που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και τα οποία 
έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξει-
δικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Πιο 
συγκεκριμένα, η συνολική αξία των δανείων υπό διαχείριση 
από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε κατά 3,432 δισ. ευρώ και διαμορφώ-
θηκε στα 23,537 δισ. ευρώ, έναντι 20,105 δισ. ευρώ στο τρίτο 
τρίμηνο του 2019. 
Αναλυτικά η ονονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρη-

ματικών δανείων ανήλθε σε 6,400 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ 
τρίμηνου του 2019, από 5,408 δισ. ευρώ στο τέλος του προη-
γούμενου τρίμηνου. Η ονομαστική αξία των δανείων προς τις 
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 992 
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 6,353 δισ. ευρώ στο τέλος 
του δ’ τρίμηνου του 2019. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 
4,528 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη στα 48 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμή-
νου του 2019.
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 

αυξήθηκε κατά 1,017 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου 
τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 3,273 δισ. ευρώ στο τέλος του 
δ’ τριμήνου του 2019. Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση 
δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 
παρουσίασε αύξηση κατά 1,422 δισ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο 
του 2019 και διαμορφώθηκε σε 13,863 δισ. ευρώ. Αναλυτικό-
τερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν 
αύξηση κατά 1,434 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11,539 
δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν 
μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2,317 δισ. 
ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 823 εκατ. ευρώ παρουσίασε 
–όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος 2020 έναντι στόχου για πρωτογενές 
πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο δίμηνο του 2019 
είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 822 εκατ. ευρώ. Αυτό 
προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά την 
περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, παρουσιάζεται 
έλλειμμα στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 1,115 
δισ.. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 814 εκατ. ευρώ.
   Ειδικότερα:
   Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 7,549 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 476 εκατ. ευρώ ή 5,9% έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.
   Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 8,271 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 398 εκατ. ευρώ ή 4,6% 
έναντι του στόχου.
   Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδο-
ση του οριστικού δελτίου αναφέρει στην ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Οικονομικών.
   Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ, αυξημέ-

νες κατά 77 εκατ. ευρώ από το στόχο. 
   Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 430 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 343 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος.
   Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2020 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,636 δισ. 
ευρώ αυξημένο κατά 270 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο 
στόχο.
   Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 4,011 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου 
κατά 249 εκατ. ευρώ. 
   Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 301 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
   Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν σε 
375 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 21 εκατ. ευρώ 
έναντι του μηνιαίου στόχου.
   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 8,664 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 175 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου . Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης 
είναι:
   α) η υποεκτέλεση των μεταβιβάσεων κατά 143 εκατ. ευρώ, 
και
   β) η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών οι 

οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματι-
κού. 
   Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με 
τον στόχο) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 196 εκατ. 
ευρώ. 
   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 παρουσιάζονται μει-
ωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 
305 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μειωμένων δαπανών στο 
σκέλος:
   α) των πρόσθετων αποδοχών (οι οποίες περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία παροχές σε εργαζομένους) κατά 330 εκατ. 
ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πλη-
ρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018 και
   β) των κοινωνικών παροχών κατά 158 εκατ. ευρώ, κυρίως 
διότι από τον Απρίλιο του 2019 το Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης (ΚΕΑ) δίδεται ως επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ.
   Αντίθετα, το ΠΔΕ παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 221 
εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
   Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 3,983 δισ. ευρώ και 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 407 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου . Η κυριότερη αιτία της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι 
η μειωμένη δαπάνη για μεταβιβάσεις κατά 322 εκατ. ευρώ και 
ειδικότερα των αποδόσεων στην ΕΕ κατά 195 εκατ. ευρώ. 

ΣΤΑ 23,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΑΝ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Στο τέλος του 2019, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος   

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 823 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΟ Α΄ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020   





 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 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

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)]

1
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ “ΝΑΙ” ΤΟΥ eUROGROUP 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΑΓΝΩΣΤΟΙ “Χ” ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ βΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

 

 

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-25                                            17/03/2020

capital.gr

Αναστολή στην καταβολή δόσεων για οφειλές από δάνεια 
σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους 
και πλήττονται από την πανδημία του κορωναϊού, αναμέ-
νεται να ανακοινώσουν οι τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το μέτρο της αναστο-
λής καταβολής δόσεων θα είναι στο τμήμα του οφειλόμε-
νου κεφαλαίου, δηλαδή όχι τους τόκους, και θα αφορά 
επιχειρήσεις από τους τομείς του τουρισμού, των μεταφο-
ρών, της εστίασης και του λιανεμπορίου. Η αναστολή της 
καταβολής χρεολυσίου -τo τμήμα των τόκων θα πρέπει 
να καταβληθεί κανονικά- θα ισχύσει έως και τις 30 Σε-
πτεμβρίου και θα απευθύνεται μόνο σε όσες επιχειρήσεις 
ήταν συνεπείς στην αποπληρωμή των δανείων τους έως 
τα τέλη του 2019. Για το τμήμα του κεφαλαίου, η αποπλη-
ρωμή του οποίου θα μετατεθεί, θα υπάρξει παράταση της 
διάρκειας του δανείου.
Η κατεύθυνση στήριξης της οικονομίας και των επιχειρή-
σεων που πλήττονται ευθέως από την πανδημία δόθηκε 
στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον δι-
οικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα με τους CEO των ελληνι-
κών τραπεζών. Ανακοινώσεις αναμένονται ενδεχομένως 
και σήμερα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενώ κάθε 
τράπεζα ξεχωριστά αναμένεται να εξειδικεύσει περαιτέρω 
την πολιτική της ανάλογα και με την έκθεση που έχει στους 
συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και τις δυνατότητες της.
Στη χθεσινή σύσκεψη των επικεφαλής όλων των τραπε-
ζών υπό τον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, δόθηκε 
σαφής κατεύθυνση ανακούφισης των επιχειρήσεων, αλλά 
όχι με οριζόντιο τρόπο και όχι για όσες επιχειρήσεις ήταν 
ασυνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους.
Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται να αποτραπεί από το 
μέτρο της αναστολής των δόσεων να επωφεληθούν 
επιχειρήσεις «μπαταχτσήδες» που θα επιδιώξουν να εκ-
μεταλλευθούν την κρίση «φεσώνοντας» περαιτέρω τις 
τράπεζες. Στη βάση αυτή, τα μέτρα ανακούφισης που θα 
ανακοινωθούν θα αφορούν μόνον όσες επιχειρήσεις δεν 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τα τέλη του προηγού-
μενου έτους.
Στη χθεσινή σύσκεψη και με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις 
της πανδημίας είναι μπροστά μας και θα αποκρυσταλλω-
θούν εντός του προσεχούς διμήνου, κυριάρχησε η άποψη 
πως τα μέτρα θα αφορούν κατ’ αρχήν συγκεκριμένους 
κλάδους που πλήττονται άμεσα. Μεταξύ αυτών είναι ο 
τουρισμός, οι μεταφορές, η εστίαση και εμπορικές επιχει-

Η Ελλάδα βγήκε τριπλά κερδισμένη από τη χθεσινή - 
πολύωρη - τηλεδιάσκεψη του Eurogroup η οποία εστί-
ασε στην αντιμετώπιση της κρίσης από την εξάπλωσή 
του κορανοϊού.  Ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 
στο 3,5% του ΑΕΠ φέτος δεν ισχύει, οποιαδήποτε δα-
πάνη συνδέεται με τις προτεραιότητες που έθεσε το 

ρήσεις όπως το λιανεμπόριο, με εξαίρεση φυσικά τον το-
μέα των σούπερ μάρκετ, που έχει συγκεντρώσει το μεγάλο 
μέρος της καταναλωτικής ζήτησης και το μεγαλύτερο μέ-
ρος της διαθέσιμης ρευστότητας. Παράλληλα, οι τράπεζες 
δηλώνουν ότι θα σταθούν στο πλευρό όλων των επιχει-
ρήσεων, ακόμη και αν δεν ανήκουν στους συγκεκριμέ-
νους κλάδους, και εκτός από τη διευκόλυνση στην κατα-
βολή δόσεων, θα συμβάλουν στη διαχείριση της κρίσης, 
ενισχύοντας τη ρευστότητα στην οικονομία στη βάση και 
των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από την ΕΚΤ.
Ρευστότητα 5,5 δισ
Η ρευστότητα που εκτιμάται ότι θα απελευθερωθεί για 
τις ελληνικές τράπεζες μετά και τη χαλάρωση των κρι-
τηρίων που αποφασίστηκε σε επίπεδο ΕΚΤ, εκτιμάται 
κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να ενισχυθεί και 
από τα κυβερνητικά μέτρα, όπως η αναστολή καταβολής 
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πα-
ράλληλα, αναμένονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης της 
οικονομίας, όπως η ενεργοποίηση κοινοτικών προγραμ-
μάτων, η παροχή ρευστότητας με ευνοϊκά επιτόκια ή η 
χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, που 
θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.
Όπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, η επίπτωση 
για το τραπεζικό σύστημα θα είναι σημαντική, καθώς ανα-
μένεται αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση και ανα-
τροπή των σχεδίων για τη μείωση των κόκκινων δανείων 
που έχουν εξαγγελθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δάνεια 
που δεν θα πληρωθούν το προσεχές διάστημα ακόμη και 
για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, θα προστεθούν στα 
κόκκινα δάνεια που έχουν ήδη στα χαρτοφυλάκιά τους οι 
τράπεζες και δεν θα έχουν ευνοϊκή αντιμετώπιση από τον 
επόπτη, δηλαδή τον SSM, σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή 
επίπτωση που θα επιφέρουν. Ωστόσο, δεν θα απαιτηθεί 
από τις τράπεζες να καλύψουν άμεσα το όποιο κεφαλαι-
ακό άνοιγμα υπάρξει, δηλαδή δεν θα υποχρεωθούν σε 
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Συνέχεια στη Σελ. 24

Eurogroup για την αντιμετώπιση της κρίσης (χρηματο-
δότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη θέσεων 
απασχόλησης και θωράκιση του συστήματος υγείας) 
θα εξαιρείται από τον υπολογισμό του νέου δημοσι-
ονομικού στόχου, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε και 
διευρυμένη εξαίρεση προσφυγικών δαπανών από τα 
πρωτογενή πλεονάσματα. 
Πλέον, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και 
Εργασίας οριστικοποιεί τα επόμενα πακέτα μέτρων, τα 
οποία επίσης εγκρίθηκαν από το Eurogroup. Τα πρώτα 
μέτρα θα ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο. Παράλληλα, 
σύμφωνα με πήγες του οικονομικού επιτελείου, ανα-
μένεται και η αντίδραση των τραπεζών με την παροχή 
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων σε δανειολήπτες, αλλά 
και νέων ενέσεων ρευστότητας στην οικονομία μετά τα 
«εργαλεία» που έδωσε το Eurogroup (δικαίωμα εγγυ-
ήσεων και διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων 
της ΕΕ). 
Οι πρώτες αποφάσεις ανά την ΕΕ και τα 2 επόμενα βή-
ματα
Προς το παρόν, στο χθεσινό Eurogroup αποφασίστηκε 
όπως αναμενόταν το πρώτο βήμα στήριξης της οικο-
νομίας ανά την Ε.Ε.. Δηλαδή το πακέτο μέτρων που 
παρουσίασε η Κομισιόν την Παρασκευή και περιλαμ-
βάνει παρεμβάσεις στήριξης της τάξης του 1% του 
ΑΕΠ (κονδύλια ΕΣΠΑ, επιδοτήσεις ΕΤΕπ, αλλαγή όρων 
κρατικών εγγυήσεων, στήριξη κλάδων που δέχονται  
μεγάλο πλήγμα). 
Αποφασίσθηκε και το πρώτο βήμα χαλάρωσης των 
δημοσιονομικών κανόνων με βάση τη λεγόμενη «ρή-
τρα εκτάκτων συνθηκών». Προβλέπει αποκλίσεις από 
το δημοσιονομικό στόχο για δαπάνες που συνδέονται 
με την εν λόγω κρίση. 
Το Eurogroup χθες έθεσε επί τάπητος δύο ακόμα βήμα-
τα τα οποία δεν έχουν γίνει. Και η ενεργοποίησή τους 
θα δίνει το περιθώριο για επιπλέον παρεμβάσεις. Θα 
συζητηθούν το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τη μορ-
φή που λαμβάνει η κρίση (προς το παρόν η σχεδίαση 
γίνεται με βάση το σενάριο ύφεσης 1% στην Ευρώπη 
το 2020. Σημειώνεται πως οι τηλεδιασκέψεις πλέον σε 
επίπεδο Eurogroup θα γίνονται κάθε εβδομάδα: 
1. Το ένα βήμα είναι η ενεργοποίηση της «ρήτρας 
γενικής απόκλισης» την οποία πρότεινε η Κομισιόν 
ως ύστατη κίνηση και η οποία αποτελεί ουσιαστικά 
(όπως εγκαίρως έγραψε το Capital.gr) μία αναστολή 
του Συμφώνου Σταθερότητας. Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του Eurogroup «καλωσορίζουμε την 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
in.gr 

Ξεπέρασαν τις 6.000 τα κρούσματα του κοροναϊού στην 
Γερμανία, με 1.174 νέα κρούσματα να επιβεβαιώνονται μέσα 
στο περασμένο 24ωρο, ενώ οι ασθενείς που υπέκυψαν από 
επιπλοκές της ασθένειας COVID-19 ανέρχονται σε 13.
Στα 7.100 ανεβάζει τον αριθμό των επιβεβαιωμένων περιστα-
τικών το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ. 
Χθες η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε «άνευ 
προηγουμένου» μέτρα, τα οποία, είπε, είναι αναγκαία προκει-
μένου να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού. Όλα τα καταστή-
ματα λιανικού εμπορίου θα παραμείνουν κλειστά, εκτός από 
τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τις τράπεζες, τα πρατήρια 
βενζίνης, τα καθαριστήρια και τα κομμωτήρια. Απαγορεύο-
νται στο εξής τα ταξίδια με τουριστικά λεωφορεία, αλλά και οι 
τουριστικές διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία. Κλειστές θα παρα-
μείνουν οι εκκλησίες, αλλά και οι παιδικές χαρές.
Τα μέτρα αυτά αναμένεται να πλήξουν σοβαρά την γερμανική 
οικονομία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εσωτε-
ρική κατανάλωση.
Στην Ιταλία, δραματικά είναι τα στοιχεία για τον απολογισμό 
των νεκρών, καθώς μόλις σε μία ημέρα, 349 άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων από 
τους 1.809 στους 2.158. Την ίδια ώρα, παρά τις τιτάνιες προ-
σπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, εκφράζονται φόβοι για 
την ικανότητα του συστήματος υγείας να αντέξει την κρίση..
Συνολικά, τα κρούσματα του Covid-19 σε ολόκληρη τη χώρα 
είναι πλέον 27.980, (3.233 νέες μολύνσεις) από τα 24.747 
χθες.

Παράλληλα οι ιασθέντες σήμερα αυξήθηκαν στους 2.749, 
ενώ χθες 2.335 άνθρωποι είχαν ιαθεί.
Στη Γαλλία, σε νέο διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό, ο 
Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για τα νέα μέτρα της χώρας, αλλά 
και της ΕΕ έναντι στην πανδημία του κοροναϊού.
«Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Σε πόλεμο κατά της δημόσιας υγείας 
βέβαια, αλλά ο εχθρός είναι εκεί. Αόρατος, ασύλληπτος» ση-
μείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν για την πανδημία του κοροναϊού 
που χτυπά την Ευρώπη. Όπως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος 
«ποτέ η Γαλλία δεν είχε λάβει τέτοιες αποφάσεις σε καιρό ει-
ρήνης».
O Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε αρκετές φορές την φράση 
αυτή, πως δηλαδή η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο με τον 
κοροναϊό.
Στη Βρετανία έντονη είναι η κριτική που δέχεται ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για την απόφαση να μη 
λάβει δραστικά μέτρα ώστε να περιορίσει την αύξηση των 
κρουσμάτων της πανδημίας COVID-19, τη στιγμή που αυξά-
νεται ραγδαία και στη Βρετανία ο αριθμός όσων έχουν κολ-
λήσει τον κοροναϊό.
«Πολλές οικογένειες θα χάσουν αγαπημένους τους πριν από 
την ώρα τους», είπε την Πέμπτη ο Μπόρις Τζόνσον, ενώ οι 
στενοί επιστημονικοί του συνεργάτες υπολογίζουν πως οι 
νεκροί από την πανδημία στη Βρετανία θα κυμανθούν μεταξύ 
400 και 500.000. 

ετοιμότητα της Επιτροπής για την ενεργοποίησή της 
«General escape clause”  η οποία επιτρέπει επιπλέον 
μέτρα επεκτατικής πολιτικής” διατηρώντας βεβαίως τη 
μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η ρήτρα γενικής απόκλι-
σης λοιπόν γίνεται αποδεκτή, αλλά δεν ενεργοποιείται. 
Προς το παρόν οι κινήσεις καλύπτονται από τη «ρήτρα 
ευελιξίας» που τέθηκε σε ισχύ χθες και επιτρέπει. 
2. Το δεύτερο πεδίο παρεμβάσεων, όπως παραδέχθη-
κε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ συζητείται, 
αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Είναι ο νέος ρόλος 
του ESM. Αναφέρθηκε στα 410 δισ. ευρώ κεφαλαίων 
που διαθέτει και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για 
να αντιμετωπίσει την κρίση, ειδικά άμα αυτή δείξει τα 
δόντια της. 
Όπως επισήμανε ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο ESM έχει μία 
σειρά από εργαλεία τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί 
και πρέπει να εξεταστούν τα περιθώρια και οι προϋπο-
θέσεις. «Τις επόμενες ημέρες θα σκεφτούμε πώς μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω εργαλεία», 
ανέφερε. «Θα δούμε πως μπορούν να ενεργοποιηθούν 
υπό αυτές τις συνθήκες» επισήμανε και παραδέχθηκε 
πως η εν λόγω κρίση δεν είναι σαν κι αυτή του 2008. 
Όλα τα κράτη έχουν πρόσβαση στις αγορές και πολύ 
χαμηλά επιτόκια. Όλα είναι πολύ πιο διαφορετικά. 
Τα 3 νέα δεδομένα για την Ελλάδα 
«Συμφωνήσαμε πως και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει 
πλήρη χρήση της ευελιξίας των δημοσιονομικών κα-
νόνων για να αντιμετωπίσει τη κρίση του κορονοϊου», 
ανέφερε ο κ. Σεντένο μετά τη σύνοδο, λέγοντας για την 
ΕΕ στο σύνολό της πως  υπάρχει δέσμευση «να γίνει ότι 
χρειαστεί και ακόμη πιο πολλά». 
Ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας με δήλωσή του παρέθε-
σε τα πεδία αλλαγών που διασφάλισε η Αθήνα. Σύμ-
φωνα με όσα δήλωσε αλλά και με πληροφορίες: 
1. Δεν υφίσταται εφέτος ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ 
για την Ελλάδα. Και αυτό γιατί γίνεται αποδεκτό σε όλα 
τα κράτη πως θα υπάρξει μείωση των εσόδων και ενί-
σχυση των παροχών για την απασχόληση εξαιτίας της 
κρίσης. Οι στόχοι θα επαναπροσδιορισθούν αργότερα 
ανά την ΕΕ, όταν θα μπορεί να γίνει απολογισμός.  
2. Μία σειρά από δαπάνες – κοινές ανά την ΕΕ – θα 
εξαιρούνται από την δημοσιονομική απόδοση όπως 
θα διαμορφωθεί στη συνέχεια. Αφορούν προσωρινά 
δημοσιονομικά μέτρα που θα πάρουν τα κράτη (και 
η Ελλάδα) για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αφορούν 
σε δαπάνες για τη στήριξη του συστήματος υγείας, για 
την ενίσχυση της ρευστότητας σε επιχειρήσεις και κλά-
δους που πλήττονται, αλλά και για τη στήριξη της απα-

σχόλησης και των εισοδημάτων. Προωθείται επίσης η 
ενίσχυση επιχειρήσεων σε περιοχές και κλάδους που 
πλήττονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταφορές και 
τον τουρισμό, η  αναστολή φορολογικών υποχρεώσε-
ων, η λήψη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης, 
η επέκταση των παροχών ασθενείας και των επιδομά-
των ανεργίας.  
3.  Αναγνωρίστηκε η ανάγκη εξαίρεσης επιπλέον δα-
πανών για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 
προβλήματος. Δηλαδή θα επιτρέπεται να εξαιρούνται 
ευρύτερες δαπάνες (πχ φύλαξης)  από το δημοσιονομι-
κό αποτέλεσμα της χώρας και έτσι θα επιτρέπουν άλλες 
δράσεις. 


