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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1913 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 5  
Παράταση έως τις 10 Απριλίου για τις προτάσεις νέων τιμών ζώνης 
έδωσε στους εκτιμητές ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών   
Σελ 1 και 3
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την παροχή των πρώ-
των δανείων με τους νέους ευνοϊκότερους όρους
Σελ 1 και 4
Κ. Χατζηδάκης: Εγγυόμαστε την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας 
Σελ 1 και 12
Άδ. Γεωργιάδης: Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για τα νέα  μέτρα 
στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων   
Σελ 3 
Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων 
και επενδύσεις για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης το 2019 
Σελ 4 
Συμπληρωματικά μέτρα για την Εξυπηρέτηση Συναλλασσομένων 
στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
Σελ 6
Μέτρα λόγω κορωνοϊού σε Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών 
Θεμάτων & Αμφισβητήσεων και Αρχιτεκτονικής   
Σελ 7 και 8 
Επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους  από 18 Μαρτίου 2020 
Σελ 8 
Οδηγίες του υπ. Υποδομών στην ΕΥΔΑΠ να μην κόβει την παροχή νερού 
Σελ 9 
Επιπτώσεις του κορωνοϊού στον κλάδο αιολικής ενέργειας καταγράφει 
η WindEurope
Σελ 10 
Επιστρέφονται οι πινακίδες, καθώς και οι άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας
Σελ 11
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: Λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του 
αυτοκινητόδρομου 
Σελ 12 
Ρύθμιση για την αναστολή καταβολής χρεολυσίων επί ένα εξάμηνο 
από επιχειρηματίες που ήσαν δανειακά ενήμεροι στις 31/12/2019, 
προανήγγειλε ο Χ. Σταϊκούρας    
Σελ 13 
Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,4 
δισ. ευρώ για πράσινα έργα σε 7 κράτη μέλη
Σελ 14 
Έρευνα ΣΒΕ- Ισχυρό πλήγμα σε τζίρο και κέρδη αναμένουν σε ετήσια 
βάση οι βιομηχανίες της περιφέρειας
Σελ 15 
Μειώνεται η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω του κορωνοϊού
Σελ 16 
Η πανδημία μας αναγκάζει να βρούμε καινούργιους τρόπους εργασίας 
τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών 
Σελ 17 
Ανατέθηκε το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε 452 σημεία 
του επαρχιακού δικτύου της Κρήτης
Σελ 18
Φωτίζει τον Έβρο ο ΔΕΔΔΗΕ
Σελ 19 
Εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο ΕΜΠ   
Σελ 20 
Περικόπτεται κατά το ήμισυ ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
αγοράς ΤΠΕ
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:

Παρατείνεται έως τις 10 Απριλίου 2020 –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
η προθεσμία εντός της οποίας οι εκτιμητές ακινήτων πρέπει να 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Οικονομικών 
για τις τιμές ζώνης των ακινήτων στο πλαίσιο της αναπρο-
σαρμογής των αντικειμενικών αξιών.  Ειδικότερα όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών: 
«Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Στα-
ϊκούρα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
(Β’ 869) η τροποποίηση της υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-

2020 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση σε πιστοποιημένους 
εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονο-
μικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών 
εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό 
της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγή-
σεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιη-
μένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 1249/1982.». Αναλυτικά στη σελ 5 

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει στις τράπεζες δάνεια 
ύψους 109,1 δισ. ευρώ, τα πρώτα στο πλαίσιο της πολιτικής 
της για να βοηθήσει τις εταιρείες να αντέξουν την κρίση του 
κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε χθες, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τα δάνεια αυτά, που έχουν σχεδιασθεί ως προσωρινή χρημα-
τοδοτική διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, θα δοθούν στις τράπεζες με επιτόκιο -0,5%, που 
σημαίνει ότι ουσιαστικά η ΕΚΤ θα πληρώσει τις τράπεζες για τα 
δάνεια αυτά.  Τα δάνεια θα λήξουν στις 24 Ιουνίου, οπότε οι τρά-
πεζες θα έχουν την επιλογή να τα μετατρέψουν σε στοχευμένα 
τριετή δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο που θα φθάνει έως και το 
-0,75%. Αναλυτικά στη σελ 3

Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις από τους τρεις συναρμόδιους 
υπουργούς, Οικονομίας, Εργασίας και Ανάπτυξης, για τα νέα  
μέτρα στήριξης σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, που απορρέ-
ουν από τις αποφάσεις του Eurogroup. 
Αυτό ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια επίσκε-
ψής του σε κατάστημα σούπερ μάρκετ.
Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι ερ-
γαζόμενοι ότι θα χάσουν τις δουλείες τους λόγω της περαιτέρω 

διεύρυνσης των κατηγοριών εμπορικών καταστημάτων που 
σταματούν, από αύριο, τη λειτουργία τους. 
Ο ίδιος συνέχισε ότι είναι σημαντική η δημοσιονομική ανάσα 
στην Ελλάδα που έδωσε το Eurogroup, και η Ελλάδα θα μπο-
ρεί να κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας των δημοσιονομικών 
κανόνων για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του κορωνοϊού. 
Αναλυτικά στη σελ 12

H κυβέρνηση εγγυάται την ασφάλεια και την επάρκεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού κατά την κρίση του κορωνοϊού και 
θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τη στήριξη της οικονομίας 
-και ιδίως των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που πλήττο-
νται- μετά την αύξηση του δημοσιονομικού χώρου με απόφαση 
του Eurogroup.  Αυτό ήταν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το κεντρικό 
μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας - 
Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του σε MEGA 

και ANT-1.  Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι 
η Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο από άλλες χώρες λόγω των 
επιπτώσεων στη ναυτιλία και τον τουρισμό.
«Oι ενεργειακές εταιρείες δεν έχουν την δυνατότητα να κλεί-
σουν, ούτε να υπολειτουργήσουν. Διότι αν κλείσουν οι εταιρείες 
αυτές θα κλείσει η χώρα. Επομένως είμαστε σε ένα διαρκή συνα-
γερμό», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Αναλυτικά στη σελ 4 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΗΣ  
Έδωσε στους εκτιμητές ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών  

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Με τους νέους ευνοϊκότερους όρους

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για τη στήριξη των εργαζομένων   



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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Για τον Οκτώβριο του 2020, μετατίθεται η έκθεση «Πο-
σειδώνια», λόγω των προληπτικών μέτρων που έχουν 
ληφθεί παγκοσμίως, εξαιτίας της πανδημίας του κορω-
νοϊού. 
Σε χθεσινή της ανακοίνωση η διοργανώτρια εταιρεία 
αναφέρει ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις κλιμακούμενες 
προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη 
διασφάλισης της υγείας των εκθετών και των επισκε-
πτών μας, όπως επίσης και τα στοιχεία του Παγκόσμι-

ου Οργανισμού Υγείας για την κρίση, αποφασίσαμε να 
μεταθέσουμε χρονικά τα Ποσειδώνια 2020, που είχαν 
προγραμματιστεί για τις 1-5 Ιουνίου 2020, όπως και όλες 
τις παράλληλες αθλητικές διοργανώσεις και συνέδρια της 
Έκθεσης, στις 26-30 Οκτωβρίου 2020, στο εκθεσιακό κέ-
ντρο Metropolitan Expo».
Προσθέτει επίσης ότι η «η ανάληψη δράσης αυτή τη 
στιγμή ήταν επιβεβλημένη προς όφελος των εκθετών, 
των επισκεπτών και της ίδιας της έκθεσης».

Αναβάλλεται για τον Οκτώβριο του 2020, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης, που ήταν προγραμματισμένη για τις 7-10 
Μαΐου. Η πλήρης ανακοίνωση του Ελληνικού Ιδρύματος 
Πολιτισμού, που διοργανώνει την έκθεση, έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την προστασία από 
την πανδημία που έχουν ήδη ληφθεί από την Πολιτεία 
και δεδομένης της δυσμενούς σχετικής πρόγνωσης για 
την εξέλιξή της τους επόμενους δύο μήνες στην Ελλάδα 
και διεθνώς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απο-
φασίσαμε την αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 
της Θεσσαλονίκης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 
στο διάστημα 7-10 Μαΐου 2020. Η απόφαση αυτή ελή-
φθη μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με τη Helexpo, τους 
συνδέσμους εκδοτών, τους εκπροσώπους της τιμώμενης 
χώρας (Γερμανίας) και τους λοιπούς εμπλεκομένους.
Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 17ης ΔΕΒΘ ορίζουμε 
το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 
2020. Yπενθυμίζουμε όμως, ότι η θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού λήγει 
στις 30 Μαρτίου ενεστώτος έτους, επομένως οι απαραίτη-
τες ενέργειες για τη διεξαγωγή της ΔΕΒΘ θα αναληφθούν 
από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο».

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δημοσιοποίησε την πρόσκληση 
αποστολής εισηγήσεων για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής 
και Τουρισμού, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο στις 24 και 25 
Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς.
Δικαίωμα αποστολής εισηγήσεων έχουν οι αρχιτέκτονες και 
οι επαγγελματίες του τουρισμού της χώρας. Προθεσμία υπο-
βολής των εισηγήσεων ορίζεται η Δευτέρα 18 Μαΐου 2020. 
Οι εισηγήσεις (εκτεταμένες περιλήψεις), έκτασης έως 1000 λέ-
ξεων θα πρέπει να αποσταλούν στο email: sunedrio.rodos@
gmail.com. 

Θεματολογία του συνεδρίου:
Θεματικός τουρισμός
Αειφόρος σχεδιασμός – Οικολογική αρχιτεκτονική
Βραβευμένο – Διακεκριμένο – Δημοσιευμένο (Υλοποιημένο 
ή μη) Αρχιτεκτονικό – Πολεοδομικό Έργο Συναφές με τον 
Τουρισμό
Σχέση Φυσικών Πόρων και Υποδομών με την Τουριστική 
Ανάπτυξη
Χωροταξικά – Πολεοδομικά Σχέδια και Διαμορφώσεις σε Συ-
νάφεια με τον Τουρισμό.

ΤΟΝ ΟΚΤΩβΡΙΟ ΤΟΥ 2020 Η ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»   

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ βΙβΛΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 - 17 Μαΐου 2020

Διεπιστημονικό συνέδριο: «Διαπλοκές 
του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτι-
κές-αρχιτεκτονική»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
ΕΜΠ και ΠΠ, Τμήμα Πολιτικών Επιστη-
μών ΑΠΘ

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



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Τις σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου αλουμινίου 
υπογραμμίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Ένωση του κλάδου, 
επικαλούμενη τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής για το 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αλουμινίου αντιπροσώπευαν 
το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας ενώ 
ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της 
εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (βωξίτης, αλουμίνα, 
πρώτη ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), 
κατατάσσεται ως:
   • Ο 3ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 
1.850 εκατ. ευρώ , εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 3% σε σχέση με το 

2018 κυρίως λόγω των διεθνών εμπορικών πολέμων. Οι 
εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου υπερτριπλασιάστηκαν 
από 600 εκ.ευρώ το 2009.
   • Ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 831 εκατ. ευρώ 
περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 
2018.
   Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου τα επόμενα 
χρόνια αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη για την ελληνική 
βιομηχανία αλουμινίου. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται πε-
ραιτέρω αύξηση της ζήτησης στον τομέα της οικοδομής και 
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον». Παράλληλα. 
στις διεθνείς αγορές παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα ζή-
τηση αλουμινίου στη βιομηχανία, ιδιαίτερα στον τομέα των 

μεταφορών, της συσκευασίας και σε μεγάλα οικιστικά έργα. 
Το αλουμίνιο θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και 
η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται ότι θα διπλασιαστεί έως το 
2050.
   Για την ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης δρομολογού-
νται νέες επενδύσεις ύψους μερικών εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον εκσυγχρονισμό και 
την εγκατάσταση νέων μονάδων για παραγωγή προϊόντων 
αιχμής για τους κλάδους της Α’ ύλης, της έλασης και διέλασης, 
την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημά-
των αλουμινίου για πόρτες/ παράθυρα, καθώς και υποδομές 
για την κυκλική οικονομία.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δώσει στις τράπεζες δά-
νεια ύψους 109,1 δισ. ευρώ, τα πρώτα στο πλαίσιο της πολι-
τικής της για να βοηθήσει τις εταιρείες να αντέξουν την κρίση 
του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε χθες, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Τα δάνεια αυτά, που έχουν σχεδιασθεί ως προσωρινή 
χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα, θα δοθούν στις τράπεζες με επιτόκιο 

-0,5%, που σημαίνει ότι ουσιαστικά η ΕΚΤ θα πληρώσει τις 
τράπεζες για τα δάνεια αυτά. 
Τα δάνεια θα λήξουν στις 24 Ιουνίου, οπότε οι τράπεζες θα 
έχουν την επιλογή να τα μετατρέψουν σε στοχευμένα τριετή 
δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο που θα φθάνει έως και το 
-0,75%. Οι τράπεζες αποπλήρωναν τους τελευταίους μήνες 
τα δάνεια που έχουν πάρει από την ΕΚΤ, καθώς η οικονομία 

επιβραδυνόταν και την τελευταία εβδομάδα εξέφρασαν την 
πρόθεση να αποπληρώσουν πρόωρα το ποσό των 92,6 δισ. 
ευρώ. Η ΕΚΤ ελπίζει να σταματήσει αυτές τις αποπληρωμές με 
βελτιωμένους όρους (των νέων δανείων), ώστε οι τράπεζες 
να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. 

Επιστολή που έστειλε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ)  προς  
τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών  Κώστα Καραμανλή 
και  τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γεώργιο Καραγιάννη 
την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Μαρία Τσιομπάνου και 
ο  γενικός γραμματέας της ΠΕΣΕΔΕ Ιωάννης Δερμεντζόγλου 
με  Θέμα: «επιστολή της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ένωσης 
Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) για 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όλων των εργοληπτικών επιχειρή-
σεων της Χώρας λόγω της υγειονομικής κρίσης» αναλυτικά 
έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γ. Γραμματέα
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σύσσωμος ο εργολη-
πτικός – τεχνικός κόσμος παρακολουθούμε τις σοβαρές και 
υπεύθυνες προσπάθειες που καταβάλει η Χώρα μας για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού.

Με την παρούσα επιστολή, διατυπώνουμε την αλληλεγγύη 
μας και την αμέριστη συμπαράστασή μας στον αγώνα για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και θέλουμε να σας 
γνωστοποιήσουμε την απόφαση της Διοίκησης της ΠΕΣΕΔΕ 
σύμφωνα με την οποία προτείνει στα μέλη της την ΑΝΑΣΤΟ-
ΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
με κατάθεση ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις 
αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές, προς τον σκοπό της αποφυγής 
κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 
που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις όσο και οι Αναθέτουσες Αρχές 
ζητάμε την έκδοση υπουργικής εγκυκλίου για ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των εργοληπτικών επιχειρήσεων και να λάβετε 
με αποφάσεις Σας ειδική μέριμνα για όλα τα κρίσιμα ζητήματα 

που αφορούν το καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουρ-
γίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα 
αυτόματη χρονική παράταση των δημοσίων συμβάσεων 
και άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων πιστοποιημένων 
λογαριασμών από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Τέλος, θέλουμε να Σας ενημερώσουμε ότι ήδη η ΠΕΣΕΔΕ με 
επιστολή της από τις 13-03-2020, προς τον Πρόεδρο της 
Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και προς τον Υπουργό 
Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, θέτει τα μέλη της στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών για παροχή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε τε-
χνική υποστήριξη, είτε σε επίπεδο μελέτης – υπηρεσίας είτε σε 
επίπεδο κατασκευής, απαιτηθεί τόσο σε δομές Υγείας όσο και 
σε οποιεσδήποτε άλλες υποδομές, χωρίς εργολαβικό όφελος. 
Παραμένουμε στην διάθεσή Σας».

Ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε 
σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΕ, το οποίο προήλθε 
από τις εκλογές της 13.01.2020.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Πρόεδρος : Πλέσιας Αργύριος
Αντιπρόεδρος : Τσίγκρος Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας : Πρέσβελος Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας : Γκατζηρούλης Δημήτριος Ταμίας : Ραμπα-

ούνης Νικόλαος Μέλη : Καλογιαννάκης Μιχαήλ ,Κουρέτας Αδα-
μάντιος , Χιώνη Αγγελική,  Χούτος Λάμπρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
Και επενδύσεις για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης το 2019

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΠΕΣΕΔΕ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΜΕ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ
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Σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2020, ανακοίνωσης, η δι-
οίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, διευρύνει τα μέτρα 
πρόληψης που έχει ήδη λάβει, στο πλαίσιο προστασίας εργα-
ζομένων και πολιτών κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού:
Σε σχέση με την επιτόπια Εξυπηρέτηση Κοινού, τις επιτόπιες 
πωλήσεις Αεροφωτογραφιών & Χαρτών και την επιτόπια 
εξυπηρέτηση του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, που παρέ-
χονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κτηματολογίου (Λε-
ωφόρο Μεσογείων 290): 
Εξυπηρέτηση Κοινού
Όλοι οι πολίτες, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους 
μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του τηλεφωνικού κέ-
ντρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, καλώντας στο τηλ. 210 
6505600 (ώρες λειτουργίας 8:30 – 13:00) ή αποστέλλοντας 
e-mail στο κεντρικό e-mail του Κτηματολογίου: ktimagen@
ktimatologio.gr
Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με το Ελληνικό Κτημα-

τολόγιο, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επικοινω-
νούν στο τηλεφωνικό κέντρο, που θα τους δίνει πρόσβαση 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξυπηρετούνται 
τηλεφωνικά. 
Εφόσον το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού κρίνει πως η υπόθε-
ση είναι εξαιρετικά επείγουσα, θα συνεννοείται με τους πολίτες 
οι οποίοι θα προσέρχονται στα γραφεία του Κτηματολογίου 
ΜΟΝΟ με προκαθορισμένο ραντεβού.
Πωλήσεις Αεροφωτογραφιών & Χαρτών 
Οι πολίτες θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις συντεταγμένες 
της περιοχής  και τις ημερομηνίες ενδιαφέροντος τους, θα 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες Αεροφωτογραφίες, θα 
επιλέγουν αυτές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, θα συ-
ντάσσεται η παραγγελία που θα τους αποστέλλεται για πλη-
ρωμή. Οι αεροφωτογραφίες θα αποστέλλονται με courier με 
χρέωση του πολίτη.
Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να παραλάβει ο ίδιος τα 

στοιχεία που ζήτησε θα μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος στην 
υπηρεσία ΜΟΝΟ κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού.
Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης 
Οι πολίτες, πλέον, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονι-
κά (στο gkp@ktimatologio.gr) και να παραλάβουν οι ίδιοι τα 
αιτούμενα στοιχεία, προσερχόμενοι ΜΟΝΟ κατόπιν προκαθο-
ρισμένου ραντεβού ή να τα παραλαμβάνουν μέσω ταχυμετα-
φοράς με χρέωση του αιτούντα.
Η Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου υπενθυμίζει ότι 
υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύ-
στημα ψηφιακών υπηρεσιών τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τους επαγγελματίες. 
Καλούμε τους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους, 
με το Κτηματολόγιο μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου, απο-
φεύγοντας να μεταβαίνουν οι ίδιοι στα γραφεία.

Βασικά σημεία συνεντεύξεων του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας στους τηλεοπτικούς σταθμούς MEGA και ANT-1 
ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας τα οποία έχουν ως εξής :
H κυβέρνηση εγγυάται την ασφάλεια και την επάρκεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού κατά την κρίση του κορωνοϊού και 
θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τη στήριξη της οικονο-
μίας –και ιδίως των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που 
πλήττονται- μετά την αύξηση του δημοσιονομικού χώρου δια 
χειρός  Eurogroup. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζη-
δάκης σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του σε MEGA και ANT-1.
«Oι ενεργειακές εταιρείες δεν έχουν την δυνατότητα να 
κλείσουν ούτε να υπολειτουργήσουν. Διότι αν κλείσουν οι 
εταιρείες αυτές θα κλείσει η χώρα. Επομένως είμαστε σε ένα 
διαρκή συναγερμό», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.  «Έχει ξεκινήσει 
η προσπάθεια εδώ και αρκετές μέρες, υπάρχει συντονισμός 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων και προσπαθούμε να εφαρ-
μόσουμε τις καλύτερες πρακτικές, με επιτυχία μέχρι στιγμής.  
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανη-
συχίας. Η κυβέρνηση κι εγώ μπορούμε να εγγυηθούμε ότι 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ενεργειακής τροφοδοσίας. 
Τα πρατήρια είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Η χώρα έχει 
και θα έχει πετρέλαιο και βενζίνη. Ο ΔΕΣΦΑ -που μάλιστα έχει 
management ιταλικό και είχε και την τύχη και την ατυχία να 
έχει μια γνώση από πρώτο χέρι των αντίστοιχων πρακτικών 
που εφαρμόστηκαν στην Ιταλία- είναι επίσης σε συναγερμό 
στο φυσικό αέριο και εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα τόσο 

προφύλαξης των εργαζομένων του όσο και διατήρησης της 
αδιάλειπτης παροχής φυσικού αερίου. Το ίδιο ισχύει και για τη 
ΔΕΠΑ και τις θυγατρικές της ΕΔΑ σε όλη την Ελλάδα, για τη 
ΔΕΗ, αλλά και για τους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ). Στον 
ΔΕΔΔΗΕ έχει τεθεί σε εφαρμογή η τηλεργασία, αξιοποιείται 
η σύγχρονη τεχνολογία, υπάρχουν πρωτόκολλα με βάση τα 
οποία θα γίνει διαχείριση της κρίσης για να μείνει η επιχείρηση 
όρθια. Στον ΑΔΜΗΕ υπάρχουν αντίστοιχες προσπάθειες και 
αντίστοιχα συστήματα και επειδή υπάρχει μειοψηφική συμμε-
τοχή Κινέζων, υπάρχει συνεργασία με την Κίνα και για τεχνο-
γνωσία και για βοήθεια», είπε ο υπουργός ΠΕΝ αναφερόμενος 
στα επιχειρησιακά σχέδια κάθε εταιρείας. «Τηρούμε διεθνή 
πρωτόκολλα και προσπαθούμε να λειτουργούμε με σοβα-
ρότητα και με επαγγελματισμό και με πατριωτισμό. Αυτό το 
ξέρουν οι εργαζόμενοι και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους 
τους εργαζόμενους σε όλες αυτές τις εταιρείες. Γιατί αυτή την 
ώρα κάνουν μια πολύτιμη δουλειά για την πατρίδα μας και το 
κοινωνικό σύνολο».   
Σχολιάζοντας τις αποφάσεις του Eurogroup –που μεταφράζο-
νται σε αύξηση του δημοσιονομικού χώρου για την Ελλάδα-, 
ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια πρώτη αντίδραση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως είπε. 
«Είναι θετικό ότι στη δική μας περίπτωση πρώτον δεν συνυ-
πολογίζονται οι κρατικές δαπάνες σε σχέση με τον κορωνοϊό 
στους δημοσιονομικούς στόχους και δεύτερον ότι καταργείται 
ουσιαστικά για εμάς ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% του ΑΕΠ. Αυτό είναι μεν μια θετική είδηση για την Ελλά-

δα, αλλά πρόκειται για μια θετική είδηση μέσα στην καταιγίδα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε και άλλα μέτρα μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων. Ελπίζω να τα αντιμετωπίσουν θετικά 
και οι αγορές, να υπάρχει και μία ανάσα -έστω και ψυχολογι-
κή- στις επιχειρήσεις, αλλά μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η 
καταιγίδα συνεχίζεται. Απαιτείται εγρήγορση τόσο σε επίπεδο 
εθνικό όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση 
αυτού του χωρίς προηγούμενο -για τις τελευταίες δεκαετίες 
τουλάχιστον- προβλήματος. Και τούτο διότι η Ελλάδα επη-
ρεάζεται δυστυχώς περισσότερο από άλλες χώρες από αυτή 
την κρίση, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι επηρεάζεται η ναυ-
τιλία, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομία μας. 
Δεύτερον,  η Ελλάδα επηρεάζεται ακόμα περισσότερο από τον 
τουρισμό και τον τρόμο που έχει δημιουργηθεί για τις συνέ-
πειες που θα υπάρξουν στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους 
εργαζόμενους φυσικά του κλάδου»
Ερωτώμενος τέλος για τα μέτρα που εξετάζονται για τη στή-
ριξη των εργαζομένων, είπε πως «με τη δυνατότητα που 
έχουμε τώρα μετά τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup σε επί-
πεδο δημοσιονομικό να πάμε παραπέρα, προφανώς θα πάμε 
παραπέρα και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.  Πρωτεύει 
πάντως αυτή καθαυτή η αντιμετώπιση της κρίσης κι εδώ και 
αλλού έτσι ώστε να φύγει από επάνω μας αυτό το νέφος του 
τρόμου και της αμφιβολίας για το μέλλον, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα καινούργιο κλίμα και στην οικονομία, γιατί 
το 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία και αυτή την ώρα η 
ψυχολογία παντού είναι στο ναδίρ»     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για τη στήριξη των εργαζομένων 
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Παρατείνεται έως τις 10 Απριλίου 2020 –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
η προθεσμία εντός της οποίας οι εκτιμητές ακινήτων πρέπει να 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Οικονομικών για 
τις τιμές ζώνης των ακινήτων στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής 
των αντικειμενικών αξιών. 
Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών:
«Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊ-

κούρα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 
869) η τροποποίηση της υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 
υπουργικής απόφασης «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμη-
τές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών 
στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύ-
νταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και 
ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, 
της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο 

ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.». 
Με την τροποποίηση επεκτείνεται χρονικά η προθεσμία εντός 
της οποίας οι εκτιμητές έχουν υποχρέωση να ολοκληρώσουν 
το έργο τους και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 10η 
Απριλίου 2020».

Με ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας τονίζει τα 
παρακάτω:
«Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας της Ηλεκτρονι-
κής Πλατφόρμας της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/ για την 
υποβολή των επιπλέον τετραγωνικών και παρά την δικαιολογημένη 
αναταραχή που έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία η επιδημία 

του Κορωνοϊού, η προσέλευση των πολιτών είναι πολύ μεγάλη. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία έχουν υποβληθεί 256.269 
αιτήσεις από τις οποίες έχουν προκύψει επιπλέον 6.155.278 τετρα-
γωνικά – ποσοστό αύξησης 38,374%. Από τις αιτήσεις που έχουν 
υποβληθεί οι 205.000 αφορούν σε ηλεκτροδοτούμενα και οι 51.269 
σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, την 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα έχουν επισκεφτεί πάνω από 2,5 εκατομ-
μύρια χρήστες για πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία 
υποβολής των επιπλέον τετραγωνικών έχει παραταθεί έως τις 30 
Ιουνίου 2020».

Την απόφαση των ελληνικών τραπεζών, μελών της, να στηρίξουν 
ενεργά την ελληνική οικονομία ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών (ΕΕΤ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Οι Ελληνικές Τράπεζες, 
μέλη της ΕΕΤ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται 
με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με 
όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής 
συγκυρίας. 

   Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που 
παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, 
ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμ-
βάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) 
που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η 
διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι 
οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. 
   Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν 

τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρ-
κειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 
31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, 
οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά».
   Όπως επισημαίνει η ΕΕΤ «για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υπο-
βάλλοντας το σχετικό αίτημα».

Την υλοποίηση ενός εξειδικευμένου σχέδιου με σκοπό τη στήριξη και 
διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που 
επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του ιού COVID-19 
για τους επόμενους μήνες, ανακοίνωσαν σήμερα η Intrum Hellas, 
πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, και η 
Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως ανακοινώθηκε, η Intrum Hellas προχωρά, σε συνεννόηση 
με τους συνεπείς δανειολήπτες, στην παροχή διευκολύνσεων για 
την πληρωμή των υποχρεώσεών τους, αλλά και σε άλλες ρυθμίσεις 
ανάλογα με τις οικονομικές τουςδυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
εταιρεία διενεργεί ήδη επικοινωνία με τους δανειολήπτες της Τρά-
πεζας Πειραιώς που εξυπηρετεί, ώστε να ενημερωθεί για τυχόν 
έκτακτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η μείωση εισο-
δήματος ή κύκλου εργασιών.

Το σχέδιο αυτό έχει λάβει την έγκριση της Τράπεζας Πειραιώς, και 
εξειδικεύει τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αυτών κατηγοριών 
δανειοληπτών, τους οποίους η εταιρία προτίθεται να διευκολύνει 
τους επόμενους μήνες.
Καθυστέρηση στην επίδοση λογαριασμών 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μετά τις 
14.02.2020 παρατηρήθηκαν, σε ορισμένες περιοχές της Επικράτειας, 
καθυστερήσεις στην επίδοση λογαριασμών. 
Η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες της ότι η καθυστέρηση δεν οφείλε-
ται σε δική της υπαιτιότητα και ότι προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος, αλλά και για να μην υπάρ-
ξει καμία οικονομική επιβάρυνση από τη μη έγκαιρη παραλαβή των 
λογαριασμών. Συγκεκριμένα, οι πελάτες που δεν έλαβαν εγκαίρως 
τους συγκεκριμένους λογαριασμούς, δεν θα χάσουν την έκπτωση 

συνέπειας, ούτε θα επιβαρυνθούν με τόκους υπερημερίας. 
Για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, η ΔΕΗ καλεί 
τους πελάτες της να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας της στην 
εφαρμογή e-bill (https://www.dei.gr/EBill), προκειμένου να λαμ-
βάνουν έγκαιρα και ηλεκτρονικά το λογαριασμό τους, αλλά και για 
να επωφεληθούν από όλες τις επιπλέον δυνατότητες που τους παρέ-
χει η συγκεκριμένη υπηρεσία. 
Επιπλέον, όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να ενημερωθούν για 
το ύψος του λογαριασμού τους και τον κωδικό ηλεκτρονικής πλη-
ρωμής, από το τηλεφωνικό κέντρο 11770 και να εξοφλούν τους 
λογαριασμούς τους εύκολα και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέσω της 
ιστοσελίδας της επιλέγοντας την Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαρια-
σμού (www.dei.gr/epayment). 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΗΣ 
Έδωσε στους εκτιμητές ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών   

256.269 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 
Για τη δήλωση των επιπλέον τετραγωνικών

ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΩΣ 30/9/2020 
Ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 
Προωθεί η Τράπεζα Πειραιώς με την Intrum Hellas
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Στο πλαίσιο της μέριμνας για την προστασία των πολιτών και 
των μέτρων υγιεινής κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, 
για τη διευκόλυνση της εξέτασης των θεμάτων από το Κεντρι-
κό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων 
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ), καθώς και από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτε-
κτονικής (ΚΕΣΑ), οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή, αποφεύγοντας να μεταβαίνουν οι ίδιοι 
στους χώρους, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Καλούνται οι πολίτες να αποστέλλουν τις υποθέσεις τους: 
 • μέσω διαδικτύου (email: gramchora@ypen.gr), 
• ταχυδρομικώς (Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17, τκ 11523) 
• και μέσω τηλεφώνου (2106475101, 2106475102, 
2106475103), 
 Οι δια ζώσης συναλλαγές των πολιτών με τις γραμματείες 
των ανωτέρω συμβουλίων δεν θα πραγματοποιούνται μέχρι 
νεότερης ανακοίνωσης. 
 Όπως ξεκαθαρίζεται από το ΥΠΕΝ, για το χρονικό διάστημα 
που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊο, δεν θα 

υπάρχει καμία επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεών των 
πολιτών στα ανωτέρω συμβούλια. 
Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, σε δυο συνεχόμε-
νες συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 
συζητήθηκαν και επιλύθηκαν μια σειρά από σημαντικά πολε-
οδομικά και αρχιτεκτονικά θέματα: 
• Χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Μαυρο-
δήμου και Θεμιστοκλέους, στον οικισμό «Μαρτίνο» της Δ.Ε. 
Οπουντίων του Δήμου Λοκρών, κτίριο που αποτελεί τοπό-
σημο του πυρήνα του οικισμού ως κατοικία του Γεωργίου 
Κουτσούρη, σημαντικής προσωπικότητας της ιστορίας του 
οικισμού και αφετέρου διαθέτει ενδιαφέροντα μορφολογικά 
στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αι-
ώνα, αποτελώντας ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα 
κατοικίας αυτής της περιόδου 
• Χαρακτηρισμός διατηρητέων δύο κτιρίων που βρίσκονται 
επί της οδού Ευπλοίας 23 και Ευπλοίας 27 του Δήμου Πειραιά 
τα οποία αποτελούν ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό σύνολο με 

στοιχεία νεοκλασσικής μορφολογίας 
• Χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της 
οδού Χαλκιδικής 74 στην περιοχή του Βοτανικού 
• Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορι-
σμών δόμησης και χρήσης του διατηρητέου κτιρίου επί της 
οδού Καραολή Δημητρίου 22, στο Ο.Τ. 63 του Δήμου Χαλαν-
δρίου. 
• Έγκριση άδειας αλλαγής χρήσης του ασκεπούς κτιρίου 18 
σε χώρο ανοικτού θεάτρου και μουσικών εκδηλώσεων, του 
διατηρητέου συγκροτήματος επί της Λ. Πειραιώς 52 & Ελ. Βε-
νιζέλου στον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιείται από το Εθνικό 
Θέατρο της Ελλάδος. 
• Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 
4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δο-
μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων 
κατασκευών για 7 διατηρητέα κτίρια εντός των ορίων του 
Δήμου Αθηναίων, 1 κτιρίου εντός των ορίων του Δήμου Κέρ-
κυρας, και 1 κτιρίου εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας. 

Την πρώτη διαδικτυακή ηλεκτρονική πύλη διαμεσολάβησης 
www.mediatein.gr, που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο 
Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών 
(Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 900.000 επιχει-
ρήσεων μελών των 59 επιμελητηρίων της χώρας, παρουσί-
ασε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- στον υπουργό Δικαιοσύνης, 
Κώστα Τσιάρα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε, την προηγούμενη εβδομάδα, στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο κ. Μίχαλος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είχε την 
ευκαιρία να αναπτύξει στον υπουργό τις συντονισμένες πρω-
τοβουλίες και δράσεις που ο επιμελητηριακός κόσμος έχει επί 

χρόνια εκπονήσει και εξέφρασε τη δέσμευσή του ότι θα υπο-
στηρίξουν την καταλυτική νομοθετική πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο και 
της πλήρους εφαρμογής του Ν.4640/2019 για τη Διαμεσολά-
βηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από τις 15 Μαρτίου.
Ο κ. Μίχαλος επεσήμανε στον υπουργό ότι έχουν χαρτογρα-
φηθεί οι παράμετροι που ο νέος νόμος εισάγει και δημιουρ-
γήθηκε το www.mediatein.gr ένα καινοτόμο χρηστικό εργα-
λείο που συνεπικουρεί τους διαμεσολαβητές στο έργο τους, 
συνδράμει το νομικό κόσμο με πρακτικές λύσεις και παρέχει 
ευελιξία και αμεσότητα στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Λεπτομερής ενημέρωση του κ. Τσιάρα για τη «Διαδικτυακή 
Ηλεκτρονική Πύλη Διαμεσολάβησης» www.mediatein.gr 
, έγινε από τη γενική γραμματέα του ΙΔΕΜΕΔ Αλεξία Κουκ-

κουλλή, δικηγόρο, Διαμεσολαβητή και εκπαιδεύτρια διαμε-
σολαβητών, με την επισήμανση ότι μέσω της ηλεκτρονικής 
πύλης θα δίδεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Υποχρεωτι-
κής Αρχικής Συνεδρίας, και όχι μόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και από συσκευές κινητών 
τηλεφώνων, θα παρέχεται η ευελιξία στην ανεύρεση διαμεσο-
λαβητή αλλά και η ευκαιρία στους διαπιστευμένους διαμεσο-
λαβητές να παρουσιάσουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά τις 
δεξιότητές τους και τις θέσεις τους.
Τέλος ο κ. Μίχαλος ανέφερε στον υπουργό ότι παγκόσμια, τα 
επιμελητήρια είναι ο κύριος πυλώνας διεξαγωγής των εναλ-
λακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και στη χώρα μας επί 
πολλά έτη αλλά και μέσω του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. έχουν γίνει σταθερά 
και ουσιαστικά βήματα για την εδραίωσή τους. 

Την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας, που 
λήγουν στο χρονικό διάστημα από τις 18 Μαρτίου έως και 
τις 5 Απριλίου 2020, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφορι-
ακού συστήματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού, 
στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη δραστική μείωση του συγ-

χρωτισμού και συνωστισμού, με την προτροπή να «Μένουμε 
σπίτι!», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Με αυτό τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρε-
ούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το πα-
ραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία 
ενέργεια ανανέωσης.
Υπενθυμίζεται πως η ανανέωση του δελτίου γίνεται είτε μέσω 

της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ είτε με αυτοπρόσωπη 
παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το μέτρο αυτό 
αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανέργων, στον περιορισμό 
των μετακινήσεων και στην αποφυγή συγχρωτισμού στα 
ΚΕΠ.

ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΜβΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΑΜΦΙΣβΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑβΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ

ΟΑΕΔ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Που λήγουν από τις 18 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου 2020



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών «για την απόφαση της κυβέρνησης να ανακοι-
νώσει την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων λιανι-
κής πώλησης στη χώρα και την αυτόματη ένταξή τους στα 
όποια μέτρα στήριξης ανακοινωθούν από την κυβέρνηση, 
από την Τετάρτη 18 Μαρτίου». 
       Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του ο σύλλογος, σύμφωνα με ανάρτηση του νέου υφυ-
πουργού Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, η λίστα με 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα παραμείνουν κλει-
στές βάσει των μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού με βάση τις ακόλουθες 
δραστηριότητες (αναφέρεται ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθ-
μός Δραστηριότητας ΚΑΔ) έως 31 Μαρτίου 2020 είναι:
    - 4719 ‘Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα κα-
ταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και 
περιπτέρων 47.19.10.02 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κτλ.)
   - 4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προ-
ϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και 
τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με πα-
ράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσε-
ων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 

οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλε-
φωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο 
εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κτλ.).
   - 4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κτλ.).
   - 4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παρά-
δοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλω-
πισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4778 ‘Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο 
υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου 

πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και 
ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτι-
κών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχα-
νημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88, και υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - 4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε κα-
ταστήματα.
   - 4781 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, 
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, εξαιρουμένων των 
λαϊκών αγορών (κλείνουν οι δημοτικές αγορές).
   - 4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊ-
όντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές 
   - 5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήμα-
τα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.
   - 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κι-
νητών μονάδων -4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών 
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας.
   - 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύ-
ντομης διαμονής εκτός εποχικής λειτουργίας.
εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και 
παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take 
away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθι-
σμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.
   - 5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις (catering).
   - 5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά 
κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, 
κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service 
κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα 
(take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζο-
καθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.
   - 5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών.
   - 7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κτλ.).
   - 7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρε-
ση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.). 

Συνέχεια στη σελ 8.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΑΠΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
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Οδηγίες στην ΕΥΔΑΠ να μην προχωρά σε διακοπή της πα-
ροχής λόγω καθυστέρησης πληρωμών λογαριασμών, για 
όσο διάστημα οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετα-
κινήσεις τους λόγω κορωνοϊού, έδωσε –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. 
Καραμανλής. 
Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην αποφυγή συνω-
στισμού και στον περιορισμό μετακινήσεων πολιτών, ιδίως 
μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν γνωρίζουν πώς να πληρώσουν 

ηλεκτρονικά και έχουν συνηθίσει να πληρώνουν την ΕΥΔΑΠ 
στο ταμείο.
«Οι πολίτες μπορούν και συνίσταται να πληρώνουν μέσω 
e-banking τους λογαριασμούς νερού. Οι νεότεροι ας βοηθή-
σουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
απαιτείται κανένας πολίτης να βγει από το σπίτι για να μεταβεί 
σε ταμείο προκειμένου να πληρώσει την ΕΥΔΑΠ. Μπορεί να 
εξοφλήσει το λογαριασμό του, όταν περάσει η κρίση. Η εξυ-
πηρέτηση πελατών της ΕΥΔΑΠ γίνεται κυρίως τηλεφωνικά ή 

μέσω Διαδικτύου» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία καταλήγει 
ως εξής:
«Με στόχο την προστασία των πολιτών και των εργαζομέ-
νων, αναστέλλεται η λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων 
της ΕΥΔΑΠ για το κοινό. Εξαιρούνται τα Περιφερειακά Κέντρα 
της Αθήνας και του Πειραιά, προς διευκόλυνση των πολιτών».

Συνέχεια από τη σελ. 7

   - 7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κτλ.).
   - 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.
   - 8510 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση.
   - 8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση.
   - 8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση
   - 8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 8552 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση.
   - 8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαι-
ρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 8559 ‘Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση.
   - 8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, εξαι-
ρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθ-
μών, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
   - 9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 
δραστηριότητες.
   - 9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.
   - 9102 Δραστηριότητες μουσείων.
   - 9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-
μοιων πόλων έλξης επισκεπτών.
   - 9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 

και φυσικών βιοτόπων.
   - 9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανο-
μένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων 
των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) 
σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε 
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21).
   - 9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.
   - 9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών 
και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 
2020.
   - 9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής.
   - 9319 ‘Αλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και 
ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 
2020.
   - 9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων.
   - 9329 ‘Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
   - 9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέ-
ντρων αισθητικής.
   - 9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.
   - 881015 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλί-
κων με αναπηρίες.
   - Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κτλ.).
   - Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παρά-
δοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών 
τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφα-
νιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κτλ.).
   - Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και 
λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με πα-
ράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   -  Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαί-

ρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.).
   - Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών 
εγκαταστάσεων.
   - Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλι-
κεία).
   - Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, 
με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προ-
ϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 
κατάστημα (take away).
   -  Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγρά-
φων.
   - Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων.
   - Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.
   -  Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών.
   - Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων.
   -  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.
   - Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).
   -  Υπηρεσίες ιερόδουλου.
   - Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για 
γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).
   -  Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing).
   - Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου 
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), βρί-
σκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα 
και εκπτωτικά χωριά. 
   Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ολοκληρώνει την ανακοί-
νωσή του σημειώνοντας ότι «θα συνεχίσει να είναι σε συνεχή 
επαφή με τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, για να στηρίξει με συντονισμένες ενέργειες τον εμπορικό 
κόσμο, με σκοπό να εξαγγελθούν το γρηγορότερο δυνατόν 
εξειδικευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, που αποτε-
λούν επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση χιλιάδων καταστη-
μάτων και τη διατήρηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟβΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Αναστέλλεται η λειτουργία των περιφερειακών κέντρων της εταιρίας  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΑΠΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
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Η κρίση του κορωνοϊού έχει ήδη αντίκτυπο στην ανάπτυξη της 
αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και προκαλεί καθυστερήσεις 
στην εμπρόθεσμη υλοποίηση των επενδύσεων. 
Το εύρος των επιπτώσεων είναι νωρίς ακόμα για να εκτιμηθεί, 
επισημαίνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολι-
κής Ενέργειας WindEurope μέσω της ΕΛΕΤΑΕΝ σε ανακοίνωση 
της οποίας σημειώνεται ότι:
Η Ελλάδα και η Ευρώπη διέρχονται μια κρίσιμη περίοδο.
Έχουμε όλοι υποχρέωση με αίσθημα ευθύνης να αυτοπεριο-
ριστούμε για να συμβάλουμε στην προστασία των ευπαθών 
ομάδων και της κοινωνίας. Ο αιολικός κλάδος και οι αιολικές επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις 
της Κυβέρνησης και των ειδικών και προσαρμόζονται σε αυτές 
για περιορισμό των μετακινήσεων, με γνώμονα την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών και την υψηλή 
διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής.
Η κρίση του κορωνοϊού έχει ήδη αντίκτυπο στην ανάπτυξη της 
αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και προκαλεί καθυστερήσεις 
στην εμπρόθεσμη υλοποίηση των επενδύσεων. Το εύρος των 
επιπτώσεων είναι νωρίς ακόμα για να εκτιμηθεί. Σχετική ανα-
κοίνωση εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας 

WindEurope, εθνικός εκπρόσωπος της οποίας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ.
Σύμφωνα με την WindEurope η ευρωπαϊκή αιολική βιομηχα-
νία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά ανεμογεννητριών, 
πραγματοποιώντας έργα σε περισσότερες από 80 χώρες πα-
γκοσμίως. Ως εκ τούτου, οι αιολικές επιχειρήσεις βασίζονται σε 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες για πρώτες 
ύλες και εξαρτήματα. Ο ιός COVID-19 εμποδίζει το διεθνές 
εμπόριο, δημιουργώντας καθυστερήσεις και αβεβαιότητες για 
διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
Η πρώτη ανάλυση από τη WindEurope δείχνει ότι ο COVID-19 
θα έχει επιπτώσεις, μάλλον μέτριες, στις διεθνείς εφοδιαστικές 
αλυσίδες για την αιολική ενέργεια. Δεδομένου ότι το ξέσπασμα 
του COVID-19 βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο στην 
Ευρώπη και σε άλλες χώρες, είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις του στην παραγωγή και στα έσοδα του αιολικού 
κλάδου.
Ωστόσο, οι πρώτες καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα 
έχουν ήδη παρατηρηθεί.
«Η μείωση της παραγωγής του κατασκευαστικού τομέα στην 
Κίνα είναι ήδη εμφανής σε άλλες χώρες. Φυσικά η αιολική βιο-
μηχανία δεν είναι η μόνη που βιώνει το πλήγμα από τις καραντί-

νες, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα κλειστά εργοστάσια. 
Οι κατασκευαστές οχημάτων και πλοίων, οι παραγωγοί φωτο-
βολταϊκών πλαισίων και μπαταριών επηρεάζονται εξίσου. Θα 
χρειαστεί να ακολουθήσουμε μια στρατηγική προσέγγιση για να 
διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση της διαταραχής» δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson, σε σχέ-
ση με τη Βιομηχανική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
«Ο COVID-19 είναι πιθανό να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην 
ανάπτυξη νέων αιολικών έργων, γεγονός που θα μπορούσε να 
έχει ως συνέπεια οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να χάσουν τις προ-
θεσμίες που επιβάλουν οι διαγωνισμοί των διαφόρων χωρών 
και να αντιμετωπίσουν οικονομικές κυρώσεις.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο εφαρμόζουν τους κανόνες τους» συμπλήρωσε ο Giles 
Dickson.
Τέλος ο κ. Dickson σημείωσε ότι εάν εμφανιστούν φαινόμενα 
μειωμένης συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς,  οι κυ-
βερνήσεις θα πρέπει να προκηρύξουν τις μη διατιθέμενες ποσό-
τητες ισχύος σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα διεθνή ταξίδια αναμένεται να μειωθούν τουλάχιστον κατά 
10,5% φέτος, που είναι η μεγαλύτερη μείωση σε ετήσια βάση 
καθώς η ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού προκαλεί χάος 
στον κλάδο τουρισμού και αναψυχής, σύμφωνα με την εται-
ρία συμβούλων Tourism Economics, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η τελευταία εκτίμηση σηματοδοτεί μεγάλη πτωτική αναθεώ-

ρηση σε σχέση με δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν η εταιρία 
συμβούλων χρησιμοποιούσε ως αναφορά την επιδημία του 
SARS το 2003 και εκτίμησε ότι τα ταξίδια θα μειωθούν κατά 
1,5%. 
Ωστόσο, η αγορά έχει μπει τώρα σε αχαρτογράφητα νερά κα-
θώς κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιβάλουν δραστικά μέ-

τρα για να περιορίσουν την πανδημία, γεγονός που προκαλεί 
σοβαρή αναταραχή στα ταξίδια. 
Στην περίπτωση που ενισχυθούν τα μέτρα περιορισμού, 
υπάρχουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι. Σε ένα τέτοιο σενά-
ριο, τα ταξίδια θα μειωθούν έως και 17,9%, ανέφερε η εταιρία 
σε έκθεσή της. 

Σειρά μέτρων, όπως η αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών 
δανείων, αλλά και η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, 
για την θωράκιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται από την πανδημία του κορωνοϊού, ζήτησε από τους 
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων κ. Ι. Βρούτση, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
της Αθήνας, όπως τονίζεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου. 
Με επιστολή της προς τους τρεις υπουργούς, η διοίκηση του 
Β.Ε.Α επισημαίνει, ότι η «πρώτη δέσμη μέτρων, για τις επιχειρή-
σεις που επλήγησαν από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης 
του νέου κορωνοϊού, ήταν ένα απαραίτητο θετικό βήμα, με 
στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τις τοπικές οικονομίες». 
Ωστόσο, συνεχίζει ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α κ. Π. Ραβάνης, «Με 
δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, 
οι απειλές για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή και – βεβαί-
ως – για την ελληνική οικονομία θα ενταθούν στο επόμενο 
διάστημα, με αποτέλεσμα, για την αντιμετώπισή τους, να απαι-
τηθούν περισσότερες και ακόμη πιο γενναίες παρεμβάσεις. Στο 
πλαίσιο των ανωτέρω και προκειμένου να συμβάλλουμε στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως θεσμικός τους εκπρόσωπος και 

σύμβουλος της Πολιτείας, προτείνουμε μία σειρά από μέτρα, 
που αφορούν τόσο επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία 
τους με εντολή της κυβέρνησης, όσο και επιχειρήσεις που άμεσα 
ή έμμεσα πλήττονται από τις συνέπειες της εξάπλωσης της παν-
δημίας» συνεχίζει η ανακοίνωση. 
Ειδικότερα το Β.Ε.Α προτείνει:
1) Προστασία επαγγελματικής στέγης, για όσο διάστημα ισχύ-
σουν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, σε περί-
πτωση μη πληρωμής μισθωμάτων στους εκμισθωτές. 
2) Αναστολή πληρωμής των εισφορών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων, καθώς και αναστολή όλων των σχετικών δόσεων 
ασφαλιστικών ρυθμίσεων, για τους επόμενους 4 μήνες. 
3) Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, 
φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των δόσεων ρυθμίσεων 
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο, για τους επόμε-
νους 6 μήνες.
4) Στήριξη της απασχόλησης, στους κλάδους που πλήττονται 
μέσω επιδότησης επιχειρήσεων, για τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, 
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
5) Αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών δανείων, προς Τρα-
πεζικά Ιδρύματα για τους επόμενους 3 μήνες. 

6) Παράταση του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επι-
ταγών, από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα, σε 60 ημέρες και μη 
αναγγελία στον «Τειρεσία».
7) Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, 
υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών, λόγω 
ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών, για 3 
μήνες.
8) Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα 
προς τις επιχειρήσεις, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
9) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που ανα-
στέλλουν τη λειτουργία τους, βάσει αναγκαστικής εντολής.
10) Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών 
λογαριασμών.
11) Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου ή/
και ειδική πρόβλεψη για άτοκα δάνεια. 
Τέλος η ανακοίνωση του Β.Ε.Α προς τους κ.κ. Σταϊκούρα, Γεωρ-
γιάδη και Βρούτση, καταλήγει ότι «παρακαλούμε να ληφθούν 
υπόψη οι προτάσεις μας, ώστε να εκπονηθεί ένα «σχέδιο – δίχτυ 
προστασίας», για να μην οδηγηθούν για άλλη μια φορά, σε αδι-
έξοδο και εγκλωβισμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τραγικές 
επιπτώσεις το επόμενο διάστημα»

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η WINDEUROPE

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ 10,5% ΦΕΤΟΣ
Σύμφωνα με την εταιρία Travel Economics

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΖΗΤΑ ΤΟ β.Ε.Α 
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Επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες 
κυκλοφορίας των οχημάτων, με απόφαση του υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους και να περιορι-
στούν οι πιθανότητες εξάπλωσης του κορονοϊού, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σημειώνεται, ότι η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και 
κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί από τις αστυνομικές Αρχές 
μέχρι και χθες, Δευτέρα 16/3. 
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την συγκεκριμένη απόφαση εξαι-

ρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλο-
φορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις: 
-Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. 
-Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή το-
ξικών ουσιών. 
-Οδήγηση στην Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α). 
-Παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβα-
σης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή 
γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία.
-Επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση για επίδειξη ικανότητος, εντυ-

πωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων (αυ-
τοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων). 
Διευκρινίζεται, ότι προϋπόθεση για την επιστροφή των στοιχεί-
ων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητι-
κού προστίμου. 
Τέλος, αναφορικά με την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδο-
θεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εφαρμόζονται κανονικά, αφού 
δεν εμπίπτουν στην διαδικασία επιστροφής των στοιχείων. 

Όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα 
αεροδρόμια της χώρας λαμβάνει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τον Πύργο Ελέγχου και τον 
έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να λειτουργούν κανονικά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, οι μη κρίσιμες υπηρεσίες της ΥΠΑ λειτουργούν, 
από χθες Τρίτη, με το 50% του προσωπικού, στο πλαίσιο των 
μέτρων πρόληψης διάδοσης του ιού.
Επίσης, και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν είναι 
πλέον ανοιχτό για το κοινό και λειτουργεί πλέον με το 50% του 
προσωπικού, ποσοστό που αν χρειαστεί θα μειωθεί κι άλλο.
Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού (COVID-19), 

υπενθυμίζεται πως το υπουργείο έχει λάβει τα εξής μέτρα:
- Παρατείνεται μέχρι την 30ή Απριλίου η ισχύς των αδειών οδή-
γησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Αυτό σημαίνει, 
ότι όποιο δελτίο λήγει, μπορεί να μην ανανεωθεί μέχρι τότε. Δεν 
θα θεωρηθεί εκπρόθεσμο και δεν θα επιβληθεί πρόστιμο. Εξαι-
ρούνται αναγκαστικά μόνο φορτηγά και λεωφορεία που εκτε-
λούν διεθνείς μεταφορές και άρα ελέγχονται κι από άλλα κράτη. 
Στόχος είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός και στα ΚΤΕΟ. Το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλεί τους πολίτες να μη 
βγουν από το σπίτι τους ειδικά για να πάνε στα ΚΤΕΟ και να μη 
συνωστιστούν με άλλους οδηγούς εκεί. Έχουν δοθεί και συγκε-
κριμένες οδηγίες σε ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ για την αποφυγή 

συνωστισμού. Επιπλέον, δεν θα γίνουν και οι εξετάσεις υποψη-
φίων ελεγκτών ιδιωτικών ΚΤΕΟ που ήταν προγραμματισμένες 
για την 30ή Μαρτίου.
 - Αναστέλλονται, επίσης, μέχρι την 30ή Απριλίου, όλες οι θεω-
ρητικές και πρακτικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης, σταματούν 
να γίνονται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και παρατείνεται 
μέχρι την ίδια ημερομηνία η ισχύς όλων των αδειών οδήγησης. 
Και από αυτό το μέτρο εξαιρούνται αναγκαστικά μόνον οδηγοί 
που κάνουν διεθνείς μεταφορές και πρέπει να αναθεωρήσουν 
τις άδειές τους.

Σε επιπλέον τροποποιήσεις των δρομολογίων της, στην προα-
στιακή γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα και στη λεωφορειακή γραμμή 
Κιάτο-Πάτρα, προχωρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, συνεχίζοντας την προ-
σπάθεια συμβολής της στον περιορισμό άσκοπων μετακινήσε-
ων, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ειδικότερα:

   Στην προαστιακή γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα, το Σάββατο 
και την Κυριακή, αναστέλλεται -μέχρι νεοτέρας - η κυκλοφορία 
των αμαξοστοιχιών: 1534-1539-1542-15477, καθώς και της 
2534 το Σάββατο και της 1533 την Κυριακή.
   Στη λεωφορειακή γραμμή Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο, και σε συνέχεια 
αναστολής κυκλοφορίας επιλεγμένων δρομολογίων στο τμήμα 

του προαστιακού Πειραιάς-Κιάτο, εξυπηρετούν τα παρακάτω 
λεωφορεία: 
   ΚΙΑΤΟ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ
   Λ4 (08:05), Λ14 (16:05) και Λ22 (19:05) 
   ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ
   Λ3 (06:25 ), Λ11 (12:25) και Λ21 (17:25)

   Ειδικές ομάδες επείγουσας ανάγκης, αλλαγές στις βάρδιες και 
τη διάρκεια τους, τροποποιήσεις σε διαδικασίες λειτουργίας 
και στα εφεδρικά συστήματα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το 
Πλάνο ‘Αμεσης Ανταπόκρισής του ΔΕΣΦΑ για τη διασφάλιση 
της αδιάκοπης λειτουργίας των υποδομών φυσικού αερίου και 
ιδίως της Ρεβυθούσας και του δικτύου των αγωγών, αναφέρει 

το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όπως επισημαίνει ο Διαχειριστής, αξιοποιείται η εμπειρία από 
τους μετόχους του ΔΕΣΦΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
καταστάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία).
   Επίσης, έχουν εφαρμοστεί μέτρα όπως δημιουργία Ειδικής 
Ομάδας Πρόληψης, προληπτικά μέτρα για κρίσιμες υπηρεσίες, 

συμβουλές υγιεινής, περιορισμός ταξιδιών και συναντήσεων, 
ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δημιουργία 
ειδικών γραμμών επικοινωνίας και εφαρμόζεται σε όλες τις 
εγκαταστάσεις η πρακτική της εξ αποστάσεως εργασίας.

Στο πλαίσιο επειγόντων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς 
του ιού COVID-19, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θα εξυπηρετεί το κοινό μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας (ypa@hcaa.gr και d9d@hcaa.gr 
κεντρικής γραμματείας) και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού στα τηλέφωνα της κεντρικής γραμματείας 210 8916523, 
2108916234, 2108916207 και 2108916305, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Λόγω των προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι μη κρίσιμες υπηρεσίες ΥΠΑ λειτουργούν με το 50% του προσωπικού. Κλειστό για το κοινό το υπ. Υποδομών και Μεταφορών   

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ: ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ ΜΕΣΩ MAIL ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
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Σε Δελτίο Τύπου της «Ολυμπία Οδού» αναφέρονται τα εξής: 
«Η Ολυμπία Οδός, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, με αί-
σθημα ευθύνης και γνώμονα την προστασία εργαζομένων και 
χρηστών, έχει εφαρμόσει ειδικό πλάνο λειτουργίας στο προσω-
πικό, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης 
των ταξιδιωτών και τη μέγιστη δυνατή απρόσκοπτη λειτουργία 
όλων των υπηρεσιών της. Η εταιρία ενημερώνει τους οδηγούς 
και ταξιδιώτες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του αυτο-
κινητόδρομου:
Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών O-pass
Στο πλαίσιο υποστήριξης της προσπάθειας περιορισμού των 
επισκέψεων σε χώρους συγχρωτισμού, σας υπενθυμίζουμε τη 
δυνατότητα και σας προτρέπουμε να φορτίζετε το λογαριασμό 
σας ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr στην ενότητα 
O-pass/ Είμαι συνδρομητής- Σύνδεση. 
Εάν είστε συνδρομητής O-pass, αλλά δεν έχετε ενεργοποιήσει 
την on-line πρόσβαση στο λογαριασμό σας, σας προτρέπουμε 
να το κάνετε τώρα επιλέγοντας: 
Είμαι συνδρομητής O-pass και θέλω να αποκτήσω online πρό-
σβαση
Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλα-
γές σας εύκολα και με ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο.
Για άνοιγμα λογαριασμού και δωρεάν προμήθεια πομποδέκτη 
O-pass, καθώς και για οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα μπορείτε 
να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο 22960-95555 από 
Δευτέρα – Παρασκευή από 08.00-16.00. 
Ανέπαφες συναλλαγές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω 

POS
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν διαθέτουν πομποδέκτη μπορούν 
να κάνουν ανέπαφες συναλλαγές με χρεωστική ή πιστωτική 
κάρτα μέσω POS σε όλες τις λωρίδες με Αυτόματα Μηχανήματα 
Πληρωμής (APM) των μετωπικών και πλευρικών σταθμών δι-
οδίων της Ολυμπίας Οδού. Η διαδικασία είναι απλή: 
Περνώντας από τη Λωρίδα των Αυτόματων Μηχανημάτων 
Πληρωμής (με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα) αγγίζουμε 
τον αναγνώστη ανέπαφων συναλλαγών με την πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα μας και περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα για 
την εκτύπωση της απόδειξης. 
Σήμανση λωρίδας με Μηχάνημα Αυτόματης Πληρωμής
Στα Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής υπάρχει επίσης ειδικός 
αναγνώστης Μοτο-κάρτας (για τους μοτοσυκλετιστές).
 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ)
Τα στελέχη των ΣΕΠ είναι στη διάθεσή σας με στόχο τη βέλτιστη 
εξυπηρέτησή σας. Δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την 
ασφάλεια όλων, αναπροσαρμόσαμε το ωράριο λειτουργίας, ως 
εξής:
ΣΕΠ Ελευσίνας (πριν τον σταθμό διοδίων Ελευσίνας στην κατεύ-
θυνση προς Πάτρα)
Δευτέρα - Παρασκευή από 09.00-17.00 
ΣΕΠ Ισθμού (πριν τον σταθμό διοδίων Ισθμού στην κατεύθυνση 
προς Αθήνα)
Δευτέρα- Παρασκευή από 09.00-17.00
ΣΕΠ Ρίου (πριν τον σταθμό διοδίων Ρίου στην κατεύθυνση προς 
Αθήνα)
Δευτέρα- Παρασκευή από 08.00-16.00

Εάν είναι επιτακτική ανάγκη να επισκεφθείτε ένα ΣΕΠ, σας πα-
ρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες των αρμόδιων 
Αρχών για απόσταση 2 μέτρων μεταξύ άλλων πελατών και 
υπαλλήλων, καθώς και να παραμένετε στο χώρο για το ελάχι-
στο δυνατό χρονικό διάστημα. 
Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και ατομικής υγιεινής, δείτε 
αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ στο σύνδεσμο https://
eody.gov.gr/ 
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
Οι επιχειρήσεις εστίασης κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, λειτουργούν 
αποκλειστικά ως take away (προμήθεια αγαθών χωρίς παρα-
μονή στο χώρο). Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων 
έχει αναπροσαρμοστεί ως εξής:
ΣΕΑ Μεγάρων: Πρατήρια καυσίμων ανοικτά 24/7, Goody’s-
Flocafe κλειστά
ΣΕΑ Ζευγολατιού: Κλειστό
ΣΕΑ Βέλου: Πρατήρια καυσίμων ανοικτά 24/7, «Γρηγόρης» 
ανοικτά 7:00 – 22:00
ΣΕΑ Ακράτας: Πρατήρια καυσίμων και Autogrill ανοικτά 24/7
ΣΕΑ Αιγίου: Πρατήρια καυσίμων ανοικτά 24/7, Καφέ ανοικτά 
06:30 – 24:00 
ΣΕΑ Ψαθοπύργου: Πρατήρια ανοικτά 24/7, Goody’s ανοικτά 
08:00-20:00
Η Ολυμπία Οδός συνεχίζει το έργο της με σταθερό προσανατο-
λισμό στην ασφάλεια όλων μας και την παροχή υπηρεσιών των 
χρηστών του αυτοκινητόδρομου με ευθύνη και αποτελεσματι-
κότητα».

Ξεχωριστή βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, απο-
δίδει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Δήμος Ρεθύμνης και για το λόγο 
αυτό συμμετέχει σε κάθε ευρωπαϊκή και εγχώρια πρωτοβουλία 
και δράση που επικεντρώνεται στην πρόληψη της ρύπανσης των 
ακτών. 
Στο πλαίσιο αυτό και η συμμετοχή του, ως επικεφαλής εταίρος στο 
έργο του Interreg Europe «PLASTECO» το οποίο επικεντρώνεται 
στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ορθολογική 
χρήση και διαχείριση των πλαστικών σε μία κυκλική οικονομία. 
Στους βασικούς στόχους του έργου περιλαμβάνονται, η μείωση 
της ρύπανσης των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο 
περιορισμός των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
στην υγεία των πολιτών και η ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων 
διαχείρισης των πλαστικών. Ο Δήμος Ρεθύμνης συν υπόγρα-
ψε με άλλους Δήμους της Κρήτης και Ξενοδόχους από το νησί, 
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια, το οποίο τελεί υπό την 
αιγίδα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στοχεύει στην 

«ορθή διαχείριση των παραλιών στην Κρήτη και τη μείωση της 
χρήσης των πλαστικών μίας χρήσης». Με βάση τους όρους του 
μνημονίου οι Δήμοι δεσμεύονται να συμπεριλαμβάνουν ειδικούς 
όρους προστασίας των ακτών και της θάλασσας κατά τη σύναψη 
συμβάσεων με τους αναδόχους διαχείρισης παραλιών, όπως η 
τοποθέτηση κάδων για χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων, η τοποθέτηση σταχτοδοχείων για τα αποτσίγαρα, 
ο τακτικός καθαρισμός της παραλίας και η ευαισθητοποίηση του 
επισκέπτη της παραλίας με μηνύματα και παροτρύνσεις από τον 
μισθωτή της παραλίας, ώστε με τα μέτρα αυτά να αναστραφεί ο 
ρυθμός αύξησης της ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας από 
πλαστικά. 
 Από πλευράς τους οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων δεσμεύονται να 
καταργήσουν τα πλαστικά μίας χρήσης (π.χ. πλαστικά κύπελλα, 
πιάτα και μαχαιροπήρουνα, καλαμάκια κλπ), να αντικαταστήσουν 
τα επιτραπέζια πλαστικά μπουκάλια με γυάλινα και να διαθέτουν 
επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά ή μεταλλικά μπουκάλια νερού 

για την παραλία. Να παρέχουν πηγές πόσιμου νερού για την επ’ 
αναπλήρωση των μπουκαλιών και να προβάλλουν κίνητρα για 
επιλογή των επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών. Να παρέ-
χουν τασάκια στους καπνίζοντες της παραλίας. Να εκπαιδεύουν 
τους εργαζόμενους και να προβάλλουν στους πελάτες τους και 
στα τουριστικά πρακτορεία την περιβαλλοντική τους αυτή προ-
σπάθεια και πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. 
 Η Περιφέρεια Κρήτης, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των 
παραπάνω δράσεων, θα ενθαρρύνει την υλοποίηση τους, επι-
βραβεύοντας την προσπάθεια των συμμετεχόντων με θετικά 
αποτελέσματα, θα δημοσιοποιεί την πρωτοβουλία και τις πρόσθε-
τες δραστηριότητες των συμβαλλομένων στον επίσημο δικτυακό 
τόπο της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο τη διαφήμιση 
της Κρήτης ως τουριστικό προορισμό με περιβαλλοντική ευαισθη-
σία και συνέπεια. 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 
Λόγω των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ INTERREG EUROPE “PLASTECO” 
Το οποίο επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος   
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Την αναστολή της καταβολής χρεολυσίων για ένα εξάμη-
νο προς τις τράπεζες, από τους ενήμερους επιχειρηματίες 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, προανήγγειλε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ τις επόμενες ώρες 
αναμένεται να προσδιοριστεί το ύψος του επιδόματος για 
τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η 
λειτουργία τους, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός ανέφερε 
ότι για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή εμφανίζουν μεγάλη 
πτώση του τζίρου τους, έχει ήδη προβλεφθεί αναστολή φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ τις επό-
μενες ώρες αναμένονται ανακοινώσεις από τις τράπεζες για 
την αναστολή χρεολυσίων για έξι μήνες για τους ενήμερους 
επιχειρηματίες την 31η Δεκεμβρίου 2019. Παράλληλα, θα 
καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις μέσα στις επόμενες 
ώρες ή το αργότερο αύριο, το ύψος και οι λεπτομέρειες του 
ειδικού επιδόματος στους εργαζόμενους το οποίο έχει ήδη 
νομοθετηθεί, με παράλληλη διασφάλιση των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων.

    Προανήγγειλε επίσης πρωτοβουλίες για αλλαγές στις 
ημερομηνίες καταβολής συντάξεων, ώστε οι συνταξιούχοι 
του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να μην σπεύδουν την 
ίδια ημέρα στα γκισέ των τραπεζών και να αποφευχθεί ο 
συνωστισμός, απευθύνοντας μάλιστα και σχετική έκκληση. 
Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να γίνει χρήση των ταμειακών 
διαθεσίμων από το υπάρχον «μαξιλάρι», είπε πως όλα συνε-
κτιμώνται σε συνάρτηση με την ένταση και την έκταση του 
φαινομένου.
    Ο υπουργός Οικονομικών περιέγραψε ένα τριπλό πλέγμα 
εξαιρέσεων δαπανών, το οποίο κέρδισε η χώρα στη συνε-
δρίαση του Eurogroup χθες. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, 
εφέτος δεν υφίσταται ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ 
(«δεν υπάρχει ποσοστό») και ο νέος στόχος θα εξαρτηθεί 
από την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης σε μεταγενέστε-
ρο χρόνο. Παράλληλα, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι από τον 
όποιον επικαιροποιημένο στόχο θα εξαιρεθούν οι δαπάνες 
που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, είτε 
αυτές αφορούν στις δαπάνες υγείας και στη στήριξη εργα-

ζομένων και επιχειρήσεων είτε στη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης και στην κοινωνική συνοχή. Ενώ, υπήρξε 
συμφωνία για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες που συνδέο-
νται με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
    Για την τόνωση της ρευστότητας, είπε ότι έχει δημιουρ-
γηθεί ένα πανευρωπαϊκό «οπλοστάσιο», ώστε να διατηρη-
θούν όσο είναι δυνατόν οι θέσεις απασχόλησης. Ενώ, για 
τις δαπάνες υγείας ανέφερε πως «ό,τι ζητάει το υπουργείο 
Υγείας το έχει και θα το έχει». Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν κατα-
βληθεί 85 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 200 
εκατ. ευρώ και το ίδιο ισχύει και για τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας.
    Τέλος, ερωτηθείς εάν αντέχει η ελληνική οικονομία, δή-
λωσε ότι αυτή θα επηρεαστεί, παραπέμποντας και στις 
επικαιροποιημένες χθεσινές εκτιμήσεις των θεσμών, σύμ-
φωνα με τις οποίες η ευρωζώνη είναι αντιμέτωπη με ύφεση 
1,5%- 2%. «Στόχος είναι», είπε, «να οδηγήσουμε το καράβι 
σε ασφαλές λιμάνι, χωρίς να επιστρέψουμε στο παρελθόν».

Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις από τους τρεις συναρμόδιους 
υπουργούς, Οικονομίας, Εργασίας και Ανάπτυξης, για τα νέα  
μέτρα στήριξης σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, που απορ-
ρέουν από τις αποφάσεις του Eurogroup. 
   Αυτό ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια επίσκε-
ψής του σε κατάστημα σούπερ μάρκετ.
   Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι 
εργαζόμενοι ότι θα χάσουν τις δουλείες τους λόγω της περαι-
τέρω διεύρυνσης των κατηγοριών εμπορικών καταστημά-
των που σταματούν, από αύριο, τη λειτουργία τους. 
   Ο ίδιος συνέχισε ότι είναι σημαντική η δημοσιονομική ανάσα 
στην Ελλάδα που έδωσε το Eurogroup, και η Ελλάδα θα μπο-
ρεί να κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας των δημοσιονομικών 
κανόνων για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του κορωνοϊού.
   Σε ερώτηση σχετικά με δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν 
σε ηλεκτρονικές παραγγελίες σούπερ μάρκετ για παράδοση 
κατ οίκον, ο υπουργός είπε ότι τα σούπερ μάρκετ, με αφορμή 
και το διευρυμένο ωράριο που ξεκινάει από αύριο, έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν προσλήψεις προκειμένου να ανταπο-

κριθούν καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση και στις παραδόσεις 
κατ οίκον.
   Σχετικά με τα αντισηπτικά ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι 
πλέον έχει μπει πλαφόν και οι καταναλωτές αγοράζουν τρεις 
συσκευασίες ανά πελάτη  και πρόσθεσε ότι ήδη παρασκευά-
ζονται νέες ποσότητες και από την Παρασκευή θα ξεκινήσει και 
πάλι ο εφοδιασμός της αγοράς ενώ σχετικά με τη γενικότερη 
εικόνα για τη λειτουργία της αγοράς είπε ότι χθες κινήθηκε 
ομαλά, με κάρτες εισόδου στα σούπερ μάρκετ και με τους 
κανόνες ασφάλειας και υγείας να τηρούνται και ευχαρίστησε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις.
   Από αύριο τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 7 το 
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, συνέχισε ο υπουργός και  το 
ίδιο θα συμβαίνει και τις επόμενες τέσσερις Κυριακές, ενώ τα 
συνεργεία ελέγχου της γενικής γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή θα ελέγχουν ακόμη και για το αν 
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας πέρα από τους ελέγχους για 
τις τιμές. 
   Επανέλαβε ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά και σημείωσε 
ότι το ωράριο διευρύνεται για να μην αγχώνεται ο κόσμος να 

πάει να ψωνίσει  και, για μία ακόμη φορά, συνέστησε ψυχραι-
μία από τους καταναλωτές 
   Για τα καταστήματα που θα είναι ανοικτά από αύριο ο 
υπουργός επανέλαβε ότι η αναστολή λειτουργίας δεν αφορά 
σε όσες δραστηριότητες συνδέονται με την αλυσίδα τροφοδο-
σίας και αυτό περιλαμβάνει και τα pet shop.
   Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει γίνει πρόβλεψη στη νέα 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου για αυστηρά πρόστιμα σε 
όσες περιπτώσεις προσπαθήσουν να αισχροκερδήσουν.
   Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Πα-
παθανάσης υπογράμμισε ότι η μάχη της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς έχει κερδηθεί και παραμένει στόχος να κερδηθεί ο 
πόλεμος του κορωνοϊού.
   Ο ίδιος υπογράμμισε σχετικά με τα αντισηπτικά ότι -μετά από 
συνεννόηση με τα καταστήματα και τις εταιρείες- τα αντιση-
πτικά θα πωλούνται σε μονάδες, και όχι σε πακέτα των τριών ή 
των τεσσάρων συσκευασιών οπότε ανά πελάτη αντιστοιχούν 
τρεις συσκευασίες μεμονωμένες

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Από επιχειρηματίες που ήσαν δανειακά ενήμεροι στις 31/12/2019, προανήγγειλε ο Χ. Σταϊκούρας   

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Χθες όπως ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
επενδυτικό πακέτο αξίας άνω των 1,4 δισ. ευρώ σε κονδύλια 
της ΕΕ για 14 μεγάλα έργα υποδομής σε 7 κράτη μέλη, συγκε-
κριμένα, στην Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολω-
νία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Τα έργα 
καλύπτουν διάφορους βασικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, 
η υγεία, οι μεταφορές και η ενέργεια για μια πιο έξυπνη Ευρώ-
πη, με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Αποτελούν μαζική 
επένδυση για την τόνωση της οικονομίας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και 
της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών.
Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, 
δήλωσε τα ακόλουθα: «Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς για 
την ήπειρό μας, έχει ζωτική σημασία η πολιτική για τη συνοχή 
να εξακολουθήσει να διαδραματίζει τον ρόλο της, στηρίζοντας 
την οικονομία προς όφελος των πολιτών μας. Η έγκριση των 
μεγάλων έργων, σήμερα, αποδεικνύει ότι η χρηματοδότηση 
της ΕΕ, ειδικότερα μέσω της πολιτικής για τη συνοχή, φέρνει 
απτά αποτελέσματα, στηρίζοντας περιφέρειες και δήμους, 
ώστε να καταστούν ασφαλέστεροι τόποι, πιο καθαροί και 
πιο άνετοι για πολίτες και επιχειρήσεις. Πολλά από τα έργα 
που εγκρίθηκαν βοηθούν επίσης στην επίτευξη των στόχων 
της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Όταν ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μπορούμε να 
πετύχουμε πολλά.»
βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Κροα-
τίας 
Περισσότερα από 119 εκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής θα 
χρηματοδοτήσουν την αγορά 21 νέων ηλεκτρικών τρένων 
για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, τη 
μείωση των καθυστερήσεων και την ενθάρρυνση του κόσμου 
να χρησιμοποιεί πιο πολύ έναν βιώσιμο τύπο μεταφορών. Το 
έργο αυτό θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του τροχαίου 
υλικού της χώρας και στη βελτίωση της συνδεσιμότητας και 
της κινητικότητας, με θετικές οικονομικές συνέπειες. Θα μει-
ωθούν ο χρόνος μετακίνησης, ο θόρυβος, οι δονήσεις και το 
κόστος λειτουργίας, ενώ θα αυξηθεί η ασφάλεια.
Πιο αξιόπιστος και αποδοτικός ενεργειακός εφοδι-
ασμός της Τσεχίας
Χάρη σε επένδυση ύψους σχεδόν 37 εκατ. ευρώ από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα κατασκευαστεί 
μια νέα αποδοτική και αξιόπιστη ηλεκτρική γραμμή διπλού 
κυκλώματος μεταξύ Πρεστίτσε και Βιτκόφ στις περιφέρειες 
Πλζεν και Καρλόβι Βάρι της Τσεχίας. Το έργο αυτό, πέρα από 
το γεγονός ότι αποτελεί βασική υποδομή που διασυνδέει τα 
ενεργειακά συστήματα διάφορων χωρών της ΕΕ, θα αυξήσει 
την ενεργειακή ασφάλεια και την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Θα μειωθούν επίσης οι περιφερειακές 
διακοπές ρεύματος και η αστοχία δικτύου.
Αύξηση της αντιπλημμυρικής ασφάλειας & βελτί-
ωση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στην 
Ουγγαρία

Η χορήγηση άνω των 49 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής 
θα αυξήσει την αντιπλημμυρική ασφάλεια τόσο για τους αν-
θρώπους όσο και για την οικονομία στην κοιλάδα του ποτα-
μού Τίσα, ιδίως ως απάντηση στις ακραίες πλημμύρες των 
τελευταίων δεκαετιών.
Επιπλέον, σχεδόν 96 εκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής θα δια-
τεθούν επίσης για την προστασία άνω των 132 000 κατοίκων 
από τον κίνδυνο πλημμύρας στον Άνω Τίσα. Το έργο αυτό 
περιλαμβάνει επίσης τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης 
των υδάτων, στηρίζοντας έτσι την οικονομία που βασίζεται 
στο νερό.
Καθαρή ενέργεια και καλύτερες υπηρεσίες μεταφο-
ρών στην Πολωνία 
Θα κατασκευαστούν γραμμή μεταφοράς ισχύος και υπο-
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη Βόρεια και τη Βορειοδυτική 
Πολωνία, χάρη σε επένδυση της ΕΕ ύψους άνω των 54 εκατ. 
ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο, το οποίο θα καλύπτει 
έκταση σχεδόν 380 χλμ., θα υποστηρίζει την παραγωγή και 
τη διανομή καθαρής και ασφαλούς ενέργειας, μειώνοντας 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική 
ρύπανση.
Επιπλέον, θα διατεθούν σχεδόν 85 εκατ. ευρώ από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση 
των δημόσιων συγκοινωνιών στο Όλστιν, με την επέκταση 
των υφιστάμενων γραμμών τραμ και λεωφορείων και με 
την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος μεταφορών. Έτσι, θα 
ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τις 
δημόσιες συγκοινωνίες και θα μειωθεί η κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση, με θετικές συνέπειες για το αστικό περιβάλλον.
Στη συνέχεια, το Ταμείο Συνοχής θα επενδύσει περισσότερα 
από 38 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τραμ 
στο Βίντγκοστς, στην περιφέρεια Κουγιαβίας-Πομερανίας. 
Χάρη στο έργο αυτό, περίπου 350 000 κάτοικοι θα επωφελη-
θούν από την αυξημένη άνεση και προσβασιμότητα για άτομα 
με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τη μείωση της κυ-
κλοφορίας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Επιπλέον, χάρη σε επένδυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-
φερειακής Ανάπτυξης η οποία υπερβαίνει τα 76 εκατ. ευρώ, η 
Πολωνία θα εκσυγχρονίσει τέσσερις σιδηροδρομικές γραμμές 
συνολικού μήκους σχεδόν 52 χλμ. στην περιφέρεια Σιλεσίας. 
Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο χρόνος μετακίνησης και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί 
ομαλότερη διαλειτουργικότητα και ασφάλεια των σιδηρο-
δρόμων.
Αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών στην Πορ-
τογαλία
Το Ταμείο Συνοχής θα επενδύσει 107 εκατ. ευρώ για την ανα-
βάθμιση του συστήματος του μετρό στο Πόρτο. Το έργο αυτό 
θα καταστήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης ελκυστι-
κότερες, θα μειώσει την κυκλοφορία και τη ρύπανση και θα 
εγγυηθεί ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο άνετες μετακινήσεις 
για τους επιβάτες.

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε καθαρό νερό και κα-
λύτερη υγειονομική περίθαλψη στη Ρουμανία
Χρηματοδότηση ύψους 486,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συ-
νοχής θα εξασφαλίσει, αφενός, την πρόσβαση σε καλύτερο 
πόσιμο νερό και, αφετέρου, την κατάλληλη επεξεργασία λυ-
μάτων για περισσότερα από 400 000 άτομα στη Νοτιοδυτική 
Ρουμανία, ενώ θα αποτρέψει τη ρύπανση των υπόγειων υδά-
των στην επαρχία Σουτσάβα της Βορειοανατολικής περιφέρει-
ας για 220 000 κατοίκους.
Στη συνέχεια, η ΕΕ θα επενδύσει 47 εκατ. ευρώ του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ιατρικών υπηρε-
σιών στην Βορειοανατολική περιφέρεια. Χάρη στην επένδυση 
αυτή, από την οποία θα επωφεληθούν 90 000 κάτοικοι, οι 
ασθενείς θα λαμβάνουν θεραπεία υψηλής ποιότητας, ενώ 
θα μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και των μακροχρόνιων 
αναπηριών.
βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης στον διά-
δρομο του Ατλαντικού
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επενδύσει 
265 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση άνω των 178 χλμ. σιδηρο-
δρομικής σύνδεσης στη γραμμή υψηλών ταχυτήτων Μαδρί-
της-Λισαβόνας μήκους 715 χλμ., και ιδιαίτερα στην περιοχή 
της Εστρεμαδούρας. Από το έργο θα επωφεληθούν οι εμπο-
ρευματικές και επιβατικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, 
ενώ θα υπάρξουν θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέ-
λη. Το έργο αποτελεί μέρος του διαδρόμου του Ατλαντικού 
του δικτύου ΔΕΔ-Μ που συνδέει τη Νοτιοδυτική Ευρώπη με 
την υπόλοιπη ΕΕ.
Ιστορικό
Τα μεγάλα έργα είναι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας της πολιτι-
κής για τη συνοχή, με αξία άνω των 50 εκατ. ευρώ η καθεμία. 
Λόγω της υψηλής χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ στα 
εν λόγω έργα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης ή του Ταμείου Συνοχής, τα έργα υπόκεινται 
σε ειδική διαδικασία αξιολόγησης και σε τελική απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 της ΕΕ, 310 
μεγάλα έργα έλαβαν ήδη στήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή.
Η JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions – Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες), η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνω-
μόνων που βοηθά τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές 
στην προετοιμασία μεγάλων έργων υποδομής που χρημα-
τοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ, διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο σε καθένα από αυτά τα έργα, παρέχοντας συμβουλές 
στα κράτη μέλη και τους δικαιούχους είτε κατά την ανάπτυξη 
των έργων είτε κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρη-
ματοδότηση.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ Η ΕΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ 7 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
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Πτώση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους έως 
και κατά 50% σε ετήσια βάση αναμένουν οι βιομηχανίες της 
περιφέρειας, με βάση τη μέχρι στιγμής εικόνα από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα 
με έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), που 
πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου, σε δείγμα 174 
επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της μεταποίησης, με 
έδρα την ελληνική περιφέρεια.
   Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επισημαίνει ο ΣΒΕ, η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε πριν από την έξαρση του φαινομένου και 
πριν από τη λήψη των διαδοχικών μέτρων από την κυβέρ-
νηση, «γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη καταγραφείσες 
πολύ αρνητικές επιπτώσεις, μετά από πέντε ημέρες, είναι ήδη 
εντονότερες».
   Σε ποτά, μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, δομικά 
υλικά, τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργία οι ισχυρότερες πιέ-
σεις
   Αναλυτικότερα, από την επεξεργασία των απαντήσεων προ-
έκυψε ότι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτώ-
ση του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και της κερδοφορίας 
τους, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 10% έως και 50%.
   Οι κλάδοι οι οποίοι αναμένουν ότι θα καταγράψουν τη μεγα-
λύτερη πτώση σε ετήσια βάση στα δύο αυτά μεγέθη είναι κατά 
σειρά τα ποτά (50%), η μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών 
προϊόντων (επίσης 50%), η παραγωγή μηχανολογικού εξο-
πλισμού για τη βιομηχανία (40%), τα δομικά υλικά (40%), τα 
τρόφιμα και η κλωστοϋφαντουργία (30% κάθε κλάδος) και η 
βιομηχανία προϊόντων ξύλου (20%).
   Πτώση εξαγωγών, απώλεια πελατών κι αδυναμία είσπραξης 
οφειλών

   Παράλληλα, το 66% των επιχειρήσεων του δείγματος (πε-
ρισσότερες από δύο στις τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις της 
περιφέρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των εξαγωγών τόσο 
εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά 
κλάδο κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως και 50% (μηχανολο-
γικός εξοπλισμός).
   Απώλεια πελατών λόγω της πανδημίας δηλώνουν ότι έχουν 
υποστεί πάνω από έξι στις δέκα (ποσοστό 63%) επιχειρήσεις 
του δείγματος, προσδιορίζοντας αυτή την απώλεια σε ποσο-
στά από 20% (δομικά υλικά) έως και 40% (βιομηχανία προ-
ϊόντων ξύλου και βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού 
εξοπλισμού).
   Επιπρόσθετα, το 88% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υπάρ-
χει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που 
έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς 
συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
   Το 54% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή περισσό-
τερες από μια στις δυο βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα στην άφιξη των παραγγελιών τους, είτε αυτές αφορούν 
πρώτες ύλες είτε ενδιάμεσα προϊόντα. 
   Πρόβλημα η απουσία προσωπικού
   Το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει ως σημαντικό 
παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του την απουσία του 
προσωπικού, όχι λόγω ασθενείας, αλλά λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων, η οποία έχει επηρεάσει τη μέχρι σήμερα κανο-
νική λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.
   Το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος, τέλος, δηλώνει την 
αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις 
μετακινήσεις και την αναστολή προγραμματισμένων, μέχρι 

να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
   Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο πρόεδρος του 
ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε πως «η διαφύλαξη της 
εγχώριας υγιούς βιομηχανικής παραγωγής, θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης στο 
πλαίσιο των μέτρων που αφορούν στη γενικότερη στήρι-
ξη της Ελληνικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας από τον 
κορωνοϊό. Γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες 
είναι περιορισμένες και συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν 
φαινόμενα κατακερματισμού των ενισχύσεων και στόχευση 
στους κλάδους που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την 
ελληνική οικονομία».
   Κατά τον κ. Σαββάκη, η βιομηχανία έχει πραγματικά τη με-
γαλύτερη ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης, αφού πλήθος με-
ταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια, βιώνουν 
την καθημερινή μείωση των πωλήσεων τους.
   «Επειδή ακριβώς η μεταποίηση αποτελεί βασικό αναπτυ-
ξιακό πυλώνα της οικονομίας, με κλάδους δυναμικούς και 
εξωστρεφείς, που παράγουν προϊόντα διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει 
σήμερα προς την κυβέρνηση την έμμεση τόνωση της ρευστό-
τητας της βιομηχανίας, και την άμεση λήψη μέτρων για την 
αποτροπή των εξαιρετικών επιπτώσεων της κρίσης», κατα-
λήγει ο κ.Σαββάκης.
   Οι βιομήχανοι ζητούν, μεταξύ άλλων, παράταση των προθε-
σμιών καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων για τις πληγείσες βιομηχανίες, καθώς και των οφειλών 
προς τράπεζες.

Μεγάλες ιντερνετικές πλατφόρμες αποφάσισαν να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους ενάντια στο κύμα παραπληροφόρησης που 
έχει διαπιστωθεί στο διαδίκτυο γύρω από την πανδημία του 
κορονοϊού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε κοινή τους ανακοίνωση, που εκδόθηκε χθες βράδυ, οι 
εταιρείες Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Reddit, το 
YouTube (ιδιοκτησία της Google) και το LinkedIn (που ανήκει 
στη Microsoft), διαβεβαιώνουν πως «θα εργασθούν από κοι-
νού και σε στενή συνεργασία για την απάντηση που θα πρέπει 
να δώσουμε στον COVID-19.»
«Θα βοηθήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους να παραμείνουν 
συνδεδεμένα στο δίκτυο, την ώρα που θα πολεμούμε την 
παραπληροφόρηση για τον ιό, προτάσσοντας αξιόπιστα 
περιεχόμενα στις πλατφόρμες μας και συμμεριζόμενοι τις βα-
σικές πληροφορίες για τον συντονισμό μας με τις παγκόσμιες 
υγειονομικές υπηρεσίες», τονίζουν οι μεγάλες εταιρείες του 
διαδικτύου.
«Προσκαλούμε κι άλλες επιχειρήσεις να συστρατευθούν με 

εμάς για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις κοινότητές 
μας», προσθέτουν.
Μάλιστα, από την πλευρά του το Facebook ανακοίνωσε ένα 
πρόγραμμα 100 εκατ δολαρίων για να βοηθήσει τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, που οι δραστηριότητές 
τους έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού. 
«Έχουμε κατανοήσει πως μία οικονομική αρωγή μπορεί να 
βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να πληρώ-
νουν τον κόσμο που δεν μπορεί να μεταβεί στον χώρο εργα-
σίας τους. Ιδού γιατί ανακοινώνω σήμερα πως το Facebook 
επενδύει 100 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 30.000 μικρές 
εταιρείες σε πάνω από 30 χώρες του κόσμου, όπου οι υπάλ-
ληλοί μας ζουν και εργάζονται», τονίζει η δεύτερη στην ιεραρ-
χία του Facebook Σέριλ Σάντμπεργκ, σε δημοσίευσή της στο 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Το ίδιο μέσον εντάχθηκε σήμερα σε συνεργασία με το διε-
θνές δίκτυο επαλήθευσης δεδομένων (IFCN) του Ινσιτούτου 
Poynter, μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει και το 

Γαλλικό Πρακτορείο κι η οποία διαθέτει έναν προϋπολογισμό 
1 δισεκ. δολαρίων και προβλέπει την επιδότηση με ένα ποσόν, 
το ανώτερο 50.000 δολάρια, για προγράμματα σε όλον τον 
κόσμο με περιεχόμενο την καταπολέμηση της παραπληροφό-
ρησης για τον κορωνοϊό.
Μεταξύ των άλλων μέτρων που το Facebook ανακοίνωσε, ξε-
χωρίζει η απαγόρευση των διαφημίσεων και δημοσιευμάτων 
που επιδιώκουν να διασπείρουν τον πανικό για τον κορωνοϊό, 
ή να προωθήσουν θεραπείες των οποίων η αποτελεσματικό-
τητα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Επίσης απαγορεύεται η ανάρτηση 
στο δίκτυο αυτό σε διαφημίσεις για ιατρικές μάσκες. Αποφά-
σεις που καθίστανται αναγκαίες τη στιγμή που εντείνονται οι 
παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού και 
όταν οι ψευδείς πληροφορίες, που σπείρουν αμφιβολίες για 
την ασθένεια, κυκλοφορούν αδιάκοπα στο Διαδίκτυο. 

ΕΡΕΥΝΑ ΣβΕ- ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΕ ΤΖΙΡΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ βΑΣΗ ΟΙ βΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

ΟΙ ‘ΓΙΓΑΝΤΕΣ’ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Το Facebook διαθέτει 100 εκατ. δολάρια για τις πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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Η επιδημία του κορωνοϊού, επηρεάζει και την παραγωγή 
αυτοκινήτων στα ευρωπαϊκά εργοστάσια, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες που διαθέτουν μο-
νάδες παραγωγής στην Ευρώπη, μειώνουν την δυναμική 
των εργοστασίων, είτε τα κλείνουν για να αποφύγουν την 
μετάδοση του ιού και να περιορίσουν τις οικονομικές τους 
ζημίες.
Η Ford ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την παραγω-
γή οχημάτων και κινητήρων στα εργοστάσια παραγωγής 
της στην ηπειρωτική Ευρώπη, με ισχύ από την Πέμπτη. Η 
εταιρεία αναμένει ότι το κλείσιμο θα συνεχιστεί για αρκετές 
εβδομάδες. Οι εργοστασιακές μονάδες της αυτοκινητοβιομη-
χανίας στην Κολωνία και το Saarlouis της Γερμανίας, μαζί με 
τη μονάδα Craiova στη Ρουμανία, θα σταματήσουν προσω-
ρινά την παραγωγή από την Πέμπτη 19 Μαρτίου.
Η εγκατάσταση συναρμολόγησης και εγκατάστασης κινη-
τήρων της Βαλένθια στην Ισπανία, έπαψε προσωρινά την 
παραγωγή από τη Δευτέρα, αφού τρεις εργάτες επιβεβαι-
ώθηκαν με κορωνοϊό. Η Ford δήλωσε ότι ελπίζει ότι η ανα-
στολή θα είναι μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά 
πρόσθεσε ότι η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες, αναφέρει το Automotive News Europe.
Αυτές περιλαμβάνουν την εξάπλωση του κορωνοϊού, τις 
αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων και των περιορισμών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κυκλοφορία, συ-
μπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών μεταφορών, την 
ικανότητα του προμηθευτικού κλάδου να προμηθεύει εξαρ-
τήματα και την επιστροφή των πελατών σε αντιπροσωπείες, 
πολλές από τις οποίες έχουν πλέον κλείσει, ως μέρος των 
μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.
Τα εργοστάσια κινητήρων της Βρετανίας στο Bridgend και 
το Dagenham, μέχρι στιγμής δεν επηρεάζονται από την ανα-
στολή της παραγωγής στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παρα-
γωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα εργοστάσια της Ford 
στην Τουρκία παραμένουν ανοιχτά προς το παρόν.
Η Skoda, θα αναστείλει την παραγωγή στα εργοστάσιά της 
στην Τσεχική Δημοκρατία για δύο εβδομάδες από την Τετάρ-
τη το απόγευμα, ανέφερε η εταιρεία. Η Skoda, ο μεγαλύτερος 
εξαγωγέας της χώρας, δήλωσε ότι θα καταβάλει στους εργα-
ζόμενους το 70% των μισθών μέχρι τις 29 Μαρτίου και στη 
συνέχεια το 75% μέχρι τις 5 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του 
τερματισμού των εργασιών, αναφέρει το Reuters.
Ο όμιλος Volkswagen, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει 
την παραγωγή στα εργοστάσια της σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, πιθανώς για δύο έως τρεις εβδομάδες, καθώς η πανδη-
μία του κορωνοϊού πλήττει τις πωλήσεις και διαταράσσει τις 
αλυσίδες εφοδιασμού. Η Skoda, επιβεβαίωσε δύο περιπτώ-
σεις κορωνοϊου στους υπαλλήλους της και έχει απομονώσει 
αρκετούς εργαζόμενους στο σπίτι.

Η Daimler θα αναστείλει την παραγωγή της Mercedes-Benz 
στην Ευρώπη για δύο εβδομάδες σε μια προσπάθεια περιο-
ρισμού της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.
«Η αναστολή ισχύει για τα εργοστάσια αυτοκινήτων, φορτη-
γών και φορτηγών της Daimler στην Ευρώπη, και θα ξεκινή-
σει αυτή την εβδομάδα», ανέφερε σήμερα η εταιρεία.
Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, επί του παρόντος δεν 
μπορούν να διατηρηθούν πλήρως, ανέφερε η Daimler, 
προσθέτοντας ότι λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης του 
COVID-19, οι οικονομικές επιπτώσεις στη Daimler δεν μπο-
ρούν να προσδιοριστούν επαρκώς αυτή τη στιγμή.
Η Nissan σταματά την παραγωγή στο εργοστάσιο στο 
Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Βρετανίας, 
αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο του κορωνοϊού, τη διακοπή της 
αλυσίδας εφοδιασμού και τη μείωση της ζήτησης.
Το εργοστάσιο της Sunderland της Nissan στη βορειοανα-
τολική Αγγλία παράγει περίπου 350.000 αυτοκίνητα. Κατα-
σκευάζει τα μοντέλα Qashqai, Juke και Leaf της ιαπωνικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέρσι κατασκευάσθηκαν 1,3 εκατομ-
μύρια αυτοκίνητα από όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες που 
έχουν εργοστάσια στη χώρα.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, 
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αναβολή των συ-
νεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), μέχρι τις 31 Μαρτίου 
2020, για την εξέταση των αιτήσεων παράτασης αναπηρι-
κών παροχών σύνταξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55 Α/11-
3-2020, με την οποία εξειδικεύτηκαν τα μέτρα αντιμετώπι-
σης του κορονοϊού.
   Ειδικότερα, λόγω του ανωτέρω μέτρου, στις περιπτώσεις 
λήξης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, αναπηρικών συντάξεων 
και, προκειμένου να μην αποστερηθούν οι δικαιούχοι της 
συνταξιοδοτικής παροχής, εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιό-
τητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επι-
τροπές των ΚΕ.Π.Α., ιατρική κρίση για παράταση χορήγησης 
σύνταξης αναπηρίας, η καταβολή της αναπηρικής παροχής 

παρατείνεται για τρεις μήνες.
   Η ανωτέρω τρίμηνη παράταση προστίθεται σε κάθε παρά-
ταση που προβλέπεται από άλλη διάταξη νόμου. Επομένως, 
σε περίπτωση λήξης της εξάμηνης παράτασης του άρθρου 
28 του ν. 4488/2017, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 ή και μετά 
την ανωτέρω ημερομηνία- είτε προστίθεται πλήρης η τρί-
μηνη παράταση των κοινοποιούμενων διατάξεων ή τμήμα 
αυτής, υπό τους όρους, που προαναφέρονται.
   Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία 
την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με 
αναπηρία, που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομά-
των και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και για 
όλα εν γένει τα επιδόματα που χορηγούνται, λόγω αναπη-
ρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται, μέσω των 
υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α..
   Παράλληλα, παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική 
ικανότητα, όσων εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 6 
της ΠΝΠ.

   Σε περίπτωση που, μετά την επανεξέταση από τις υγειονο-
μικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις εκδιδόμενες 
αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι 
των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που 
καταβλήθηκαν σε αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρμογή της 
κοινοποιούμενης ρύθμισης, επιστρέφονται στους αρμόδιους 
φορείς, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
   Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις δεν κωλύουν τη διακοπή 
καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρ-
κεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή 
πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο- πλην του είδους 
και του ποσοστού αναπηρίας -νόμιμο λόγο.
   Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ανωτέ-
ρω προθεσμιών, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑβΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠΑ
Πότε παρατείνεται η καταβολή της αναπηρικής παροχής
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Η πανδημία του κορωνοιού επιδρά σε όλες τις εταιρίες τεχνο-
λογίας, αν και παρελθόν είχαμε συνηθίσει αυτές τις ίδιες με 
τον επιδραστικό χαρακτήρα τους να αλλάζουν τις ζωές των 
χρηστών τους. Η πανδημία της Covid-19 έχει εκμηδενίσει τη 
δραστηριότητα όλων των σημαντικών συνεδρίων του κλά-
δου, τις τεχνολογικές εκθέσεις όπως και τα συνέδρια παντός 
τύπου. Πρόκειται για «εξέλιξη που σαφώς έχει μια αρχικά 
αρνητική επίδραση στη δυναμική του κλάδου παγκοσμίως», 
τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) Πα-
ντελής Αγγελίδης. Ο ίδιος εξηγεί όμως πως όσα συμβαίνουν, 
για τον ΣΕΚΕΕ, λαμβάνονται ως ευκαιρία για κινητοποίηση με 
στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Ο κορωνοϊός ανέστειλε το μεγάλο ξεδίπλωμα των 
ελληνικών καινοτομικών επιχειρήσεων
   Για την Ελλάδα, η ακύρωση της έκθεσης τεχνολογιών 
πληροφορικής, καινοτομιών και εφαρμογών Mobile World 
Congress (MWC), «μιας έκθεσης για την οποία είχε οργανωθεί 
μια πολυπληθής και ιδιαίτερα δυναμική παρουσία και των ελ-
ληνικών εταιριών του κλάδου, ήταν ένα σημαντικό γεγονός, 
ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων 
Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ). «Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε 
ένα μεγάλο παγκόσμιο ξεδίπλωμα. Ένα ξεδίπλωμα μιας σημα-
ντικής παρουσίας των ελληνικών καινοτομικών επιχειρήσεων 
στη μεγαλύτερη έκθεση ψηφιακής επικοινωνίας αλλά δυστυ-
χώς η επέλαση του κορωνοϊού ανέτρεψε όλα αυτά τα σχέδια», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Αγγελίδης προσθέτοντας ότι οι 

επιχειρήσεις του ΣΕΚΕΕ, από την ακύρωση και μετά, έχουν 
αποκτήσει έναν άλλο ρόλο. 
   «Όλα αυτά που θα παρουσιάζονταν στην έκθεση σήμερα 
ίσως έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη εφαρμογής στην κα-
θημερινή μας ζωή, επαγγελματική και οικογενειακή, καθώς 
η πανδημία μας αναγκάζει να μένουμε σπίτι. Ο ΣΕΚΕΕ κινητο-
ποιεί τις επιχειρήσεις - μέλη του αλλά και το ευρύτερο οικοσύ-
στημα, ώστε να συμβάλλουν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους, στην αντιμετώπιση των αναγκών που δημιουργεί στην 
κοινωνία η τρέχουσα κατάσταση», τονίζει.
   Εκτός απο την ακύρωση της MWC ακολούθησαν οι ακυρώ-
σεις εκθέσεων του χώρου ενώ σειρά έχουν ακόμη και τα πλέ-
ον γνωστά συνέδρια του κλάδου, τα οποία είτε ακυρώθηκαν 
για τους επόμενους τρεις τουλάχιστον μήνες, είτε θα γίνουν 
μόνο με virtual (σ.σ εικονική) αλλά και on line (σ.σ εξ’απο-
στάσεως) μορφή. Η ακύρωση των events τεχνολογίας ή η 
πραγματοποίηση τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών είναι 
όπως φαίνεται οι μοναδικές επιλογές για τη βιομηχανία της 
τεχνολογίας σε όλον τον πλανήτη αυτό το διάστημα.
    «Αυτές ακριβώς οι ανατροπές στις διοργανώσεις εκθέσεων, 
και οι μέθοδοι διάδρασης και συνεργασίας σε όλη την υφήλιο 
μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες και για τις ελληνικές 
εταιρίες του χώρου της τεχνολογίας» εξηγεί ο κ.Αγγελίδης. «Η 
δύσκολη παρούσα συγκυρία-πρόσθεσε- δημιουργεί εύλογες 
ανησυχίες και προβληματισμό όχι μόνο για την υγεία αλλά και 
για την οικονομία. Καθώς όλα δείχνουν ότι τα περιοριστικά 
μέτρα θα ενταθούν και θα παραταθούν, προσπαθούμε να 

αξιοποιήσουμε λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές που θα είναι 
χρήσιμες στην νέα πραγματικότητα. Τέτοια θα μπορούσαν 
να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σουίτες τηλεργα-
σίας, τηλεκπαίδευσης, remote management, document 
management, τηλεϊατρικής».
Οι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να εξελιχτούν σε 
ευκαιρία
   «Η πανδημία μας αναγκάζει να βρούμε καινούργιους τρό-
πους εργασίας και διαχείρισης των καθημερινών μας υποθέ-
σεων. Κερδισμένοι θα είναι όσοι προσαρμοστούν γρήγορα σε 
αυτήν τη νέα κατάσταση αλλά και βοηθήσουν όσους χρειάζο-
νται τη γνώση και την εμπειρία τους», απαντά ο κ. Αγγελίδης 
όταν ερωτάται για τους κλάδους και τις εταιρίες που ίσως 
καταφέρουν να αποκομίσουν κέρδη διεθνώς αλλά και στη 
χώρα μας. 
   Ο ίδιος δηλώνει πάντως αισιόδοξος για το πως και κατά 
πόσον θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας οι 
ελληνικές εταιρίες του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων 
Εφαρμογών Ελλάδας. «Σε τέτοιες κρίσεις φαίνεται ότι κανείς 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνος. Χρειάζε-
ται περισσότερη συνεργασία και επικοινωνία. Εδώ φαίνεται 
το κεφάλαιο συνεργατικότητας που έχει συγκεντρώσει κάθε 
εταιρεία και οργανισμός, στις προηγούμενες «κανονικές» συν-
θήκες. Και αυτό έχει έκφραση στην αποτελεσματικότητα και 
ταχύτητα δράσης, δημιουργίας νέων προϊόντων και τελικά 
επιβίωσης», καταλήγει.

Η Audi κατασκευάζει τα διάφορα μοντέλα της σε εργοστάσια 
με μεγάλο βαθμό ευφυίας, καθώς τα εργοστάσιά της λειτουρ-
γούν εδώ και χρόνια με προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, 
ενώ έχουν γίνει πιο «πράσινα» και πιο αποδοτικά.  
Η γερμανική premium μάρκα είναι σήμερα ο πρώτος κα-
τασκευαστής αυτοκινήτων που δοκιμάζει ένα νέο σύστημα 
μεταφοράς χωρίς οδηγούς, με οχήματα-ρομπότ που ακολου-
θούν τους ανθρώπους. Το ρομπότ χρησιμοποιεί αισθητήρες 
λέιζερ για να ανιχνεύει που βρίσκονται τα πόδια των εργαζο-
μένων και να τους ακολουθεί αυτόματα με χαμηλή ταχύτητα. 
Όλα γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού - το σύστημα δεν 
απαιτεί πολύπλοκες ρυθμίσεις ή ειδική υποδομή. Η αυτόνομη 
λειτουργία οδήγησης επιτρέπει στο ρομπότ που το ονόμασαν 
«Effibot» να κινείται ανεξάρτητα με πιθανούς προηγούμενους 
προορισμούς. Οι εργαζόμενοι είναι ενθουσιασμένοι με το πι-

λοτικό έργο, καθώς έχουν ένα βοηθό συνεχώς δίπλα τους και 
δεν χρειάζεται πλέον να προωθούν χειροκίνητα τα καρότσια 
παραλαβής των παραγγελιών. 
Ψηφιακοί βοηθοί όπως αυτοί είναι μόνο ένα παράδειγμα της 
χρήσης της έξυπνης τεχνολογίας στο τμήμα Logistics της Audi. 
Τα συστήματα μεταφοράς χωρίς οδηγό που χρησιμοποι-
ούνται εδώ και πολλά χρόνια στα εργοστάσια της Audi είναι 
ένα άλλο παράδειγμα. Μεταφέρουν αυτόματα τα εξαρτήματα 
στους σταθμούς εργασίας, για παράδειγμα στην παραγωγή 
ηλεκτρικών κινητήρων στο Gyοr της Ουγγαρίας. Χρησιμοποι-
ούν σαρωτές λέιζερ για να προσανατολιστούν στην αίθουσα 
παραγωγής και να βρουν τη βέλτιστη διαδρομή. Αυτή η 
εξαιρετικά ευέλικτη διαδικασία καθίσταται δυνατή με αλγό-
ριθμους και διαδικασία μάθησης και αυτοεκπαίδευσης των 
ρομπότ, που ελέγχονται από ένα έξυπνο σύστημα πληροφο-

ρικής στο σταθμό ελέγχου.  
Στο ίδιο εργοστάσιο η Audi υλοποίησε την ψηφιακή σήμανση 
ραφιών. Αυτή η νέα τεχνολογία είναι εξοπλισμένη με τις απο-
καλούμενες «οθόνες με e-μελάνι», παρόμοιες με αυτές που 
χρησιμοποιούνται σε συσκευές ανάγνωσης e-books. Όταν 
τα ονόματα, οι αριθμοί ή η διάταξη των εξαρτημάτων στο 
ράφι αλλάζουν, οι υπεύθυνοι logistics δεν χρειάζεται πλέον 
να ενημερώνουν χειροκίνητα τη σήμανση. Οι πληροφορίες 
μπορούν επίσης να εμφανιστούν άμεσα, αν για παράδειγμα 
ένα εξάρτημα έχει εξαντληθεί και πρόκειται να αντικατασταθεί 
στο ράφι από ένα τελείως διαφορετικό.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιακή σήμανση στα ράφια είναι 
ένα ακόμα βήμα προς τη λειτουργία χωρίς χαρτί και το καθα-
ρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την Audi. 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ βΡΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Π.Αγγελίδης

ΕΞΥΠΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Και τον βοηθούν σε κάθε του επιλογή



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17

Υπεγράφη σήμερα από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρνα-
ουτάκη, με τον ανάδοχο του έργου, η ανάθεση του μεγαλύτερου 
έργου οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο που αφορά 452 σημεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης και είναι προϋπολογισμού 
35 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί-
ται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με 
ανάδοχο την εταιρεία P&C DEVELOPMENT SA, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θα μας δώσει τη δυνα-
τότητα να έχουμε ένα βελτιωμένο επαρχιακό δίκτυο», δήλωσε 
σήμερα ο κ. Αρναουτάκης, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση 

πως με την στενή παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών, θα 
ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες μέχρι τον Μάιο.
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση επεμβάσεων μικρής και 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κό-
στος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής 
ασφάλειας και εφαρμόζονται σε 452 θέσεις Μειωμένης Οδικής 
Ασφάλειας (ΜΟΑ).
Στην ΠΕ Χανίων η παρέμβαση θα γίνει σε 119 σημεία και έχει 
προϋπολογισμό 9.743.918 εκατ. ευρώ. Στην Π.Ε. Ρεθύμνου 
υπάρχουν 106 σημεία παρέμβασης και ο προϋπολογισμός είναι 

8.715.815 εκατ. ευρώ, στην Π.Ε. Ηρακλείου γίνεται παρέμβαση σε 
119 σημεία με προϋπολογισμό εργασιών 8.363.438 και στην Π.Ε. 
Λασιθίου γίνονται παρεμβάσεις σε 108 σημεία με προϋπολογισμό 
έργου 7.676.827 εκατ. ευρώ. Συνολικά για όλη την Κρήτη η πα-
ρέμβαση γίνεται σε 452 σημεία με προϋπολογισμό 34,5 εκ. ευρώ. 
Όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης , παράλληλα με αυτή τη χρη-
ματοδότηση προετοιμάζεται μία νέα γενιά έργων για την οδική 
ασφάλεια σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης και σε συν-
δυασμό με τα έργα τα οποία προετοιμάζονται για το ΒΟΑΚ από 
πλευράς του υπουργείου Υποδομών, «μέσα στα επόμενα δύο με 
τρία χρόνια θα έχουμε ένα πολύ βελτιωμένο οδικό δίκτυο σε όλη 
την Κρήτη».

Μεγάλες απώλειες για τα ελληνικά ξενοδοχεία από τις ακυρώ-
σεις δωματίων και συνεδρίων, εξαιτίας της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, και ταυτόχρονα πτώση στον ρυθμό μελλοντικών 
κρατήσεων διαπιστώνει έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών 
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) που διενεργήθηκε για λογα-
ριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ), 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Ζούμε μια πρωτοφανή παγκόσμια πρόκληση και αυτή την 
ώρα το σημαντικό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και το να σταθούμε δίπλα στις υγειονομικές αρχές που δίνουν 
τη μάχη με τον  COVID-19», υπογραμμίζει σε σχετική δήλωσή 
του ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός και προσθέτει: 
Την ίδια στιγμή, όπως αποτυπώνεται στην έρευνά μας, τα ελ-

ληνικά ξενοδοχεία δοκιμάζονται σκληρά. Ως εκ τούτου και με 
δεδομένη τη στρατηγική σημασία του κλάδου για την πραγ-
ματική οικονομία είναι αναγκαία οριζόντια μέτρα στήριξης 
των ξενοδοχείων και των εργαζομένων σε αυτά, σύμφωνα 
με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει όλοι οι φορείς και με 
ειδική μέριμνα για τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας. 
Με ευθύνη και σχέδιο μπορούμε να βγούμε νικητές και από 
αυτή τη μεγάλη περιπέτεια».
   Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη μέχρι και τις 
14/3/2020, οι απώλειες για τα ελληνικά ξενοδοχεία ανέρχο-
νται σε 522 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται πτώση στον ρυθμό 
μελλοντικών κρατήσεων, κατά 72% στο 92% των ξενοδο-
χείων δωδεκάμηνης λειτουργίας και κατά  58% στο 83% των 

ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας σε σχέση με το 2019. Υπό 
το πρίσμα αυτό και με βάσει τα σημερινά δεδομένα, το 91% 
των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας εκτιμά πως θα έχει 
ποσοστιαία απώλεια τζίρου το 2020 κατά 51%, ενώ το 83% 
των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας υπολογίζει ποσοστι-
αία απώλεια τζίρου κατά 36% για το σύνολο του έτους.
   Από την έρευνα προκύπτει επίσης η εκτίμηση, πως λόγω του 
COVID-19 κινδυνεύουν άμεσα 38.234 θέσεις εργασίας που 
αντιστοιχούν στο 20,5% της συνολικής απασχόλησης στα 
ξενοδοχεία, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα που να απαντάνε 
στην καθολική μείωση της ζήτησης. 

Αναλυτικό οδηγό πρακτικής εφαρμογής για την τηλεργασία 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαντήσεις για τον τεχνο-
λογικό εξοπλισμό, τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το 
θεσμικό πλαίσιο, τις συμβάσεις εργασίας κ.ά. εξέδωσε ο ΣΕΒ, 
σημειώνοντας ότι:
   -Η τηλεργασία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση τόσο 
της απειλής στη δημόσια υγεία, όσο και στη συνέχιση της οι-
κονομικής δραστηριότητας. Είναι εύκολη, και πρακτικά ανέ-
ξοδη διαδικασία που απαιτεί απλά τεχνολογικά μέσα. Προβλέ-
πεται ήδη, ως μορφή οργάνωσης εργασίας, στο εθνικό δίκαιο 
με βάση το αρ. 5 του ν. 3846/2010 και στο προσάρτημα Β της 
ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
   - Εκτός συνθηκών κρίσης, δημιουργεί πολλαπλά επιπλέον 
οφέλη (από τη μείωση των μετακινήσεων, μέχρι την πρόσβα-
ση στην εργασία συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήμα-
τα). Προϋποθέτει, όμως, αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς 
επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων και τη μετάβαση 
«από περιβάλλον ελέγχου σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης».
   Ενδεικτικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:
   - Ο αναγκαίος εξοπλισμός περιλαμβάνει πληροφοριακά 

συστήματα και τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, σύνδεση στο δι-
αδίκτυο, κ.λπ.) καθώς και συστήματα τηλεσυνεργασίας 
(teleconference, file sharing κ.λπ.). Υπάρχει πληθώρα διαθέ-
σιμων λύσεων χαμηλού ή και μηδενικού κόστους (ενδεικτι-
κά Webex, Skype, Viber, Slack, Dropbox, Evernote, Google 
docs+hangouts, Zoom, Office 365).
   Ένας συνεκτικός οδηγός για τη διενέργεια εξ αποστάσεως 
συναντήσεων του MIT Media Lab είναι διαθέσιμος στη διεύ-
θυνση:
   https://www.media.mit.edu/posts/a-few-simple-tips-for-better-online-meetings-covid-19-edition/
   - Η τηλεργασία είναι κατάλληλη για όποια εργασία μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσω υπολογιστή ή/και τηλεφώνου. Ενδεικτικά, 
θέσεις όπως καταχώριση και ανάλυση δεδομένων, τηλεφω-
νική και μέσω υπολογιστή υποστήριξη πελατών, τηλεφωνικές 
πωλήσεις, παραγγελιοληψία, συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη 
λογισμικού, μελέτες, δημιουργικές δουλειές. Βέβαια, υπάρ-
χουν και εργασίες που εξ αντικειμένου απαιτούν φυσική πα-
ρουσία και δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
   -Δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι συμβάσεις εργασίας αν 
πρόκειται για εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου της 11-3-2020 (και έως τις 10-4-2020). 

Υπό κανονικές συνθήκες, υπάρχουν συγκεκριμένες επίσημες 
και δεσμευτικές ανακοινώσεις και ανάλογη ενημέρωση, που 
πρέπει να γίνει από τις επιχειρήσεις προς τις δημόσιες αρχές. 
Το ορθότερο είναι με προσαρτήματα στις ατομικές συμβάσεις 
(όπου υπάρχουν).
   - Η εφαρμογή της τηλεργασίας δεν επηρεάζει κανένα στοι-
χείο της υπάρχουσας σύμβασης εργασίας εκτός από τον τόπο 
απασχόλησης.
   - Στην πράξη, τηλεργασία δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι 
είναι απλώς διαθέσιμοι για δουλειά, αλλά ότι δουλεύουν κα-
νονικά όπως θα δούλευαν στο γραφείο τους, απλά το κάνουν 
από το σπίτι. Η επικοινωνία με τηλεργαζόμενους γίνεται όπως 
ακριβώς θα γινόταν εάν βρίσκονταν στο γραφείο.
   Απαραίτητη εξέλιξη είναι η μετάβαση από ένα περιβάλλον 
ελέγχου, σε ένα περιβάλλον αποτελεσμάτων και εμπιστοσύ-
νης, δηλαδή με σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και μέ-
τρησης απόδοσης, τα οποία να βασίζονται περισσότερο στην 
επίτευξη προκαθορισμένων στόχων και λιγότερο στη φυσική 
παρουσία.
   Ο πλήρης οδηγός είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση 
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52761/SEV_Thlergasia%20(1B).pdf

ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ βΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 452 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Συνολικού προϋπολογισμού 34,5 εκατ. ευρώ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕβ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Άμεση ήταν η 
ανταπόκριση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)  στις ανάγκες της Πολιτείας για τον 
ηλεκτροφωτισμό τμημάτων των συνόρων στην ελληνοτουρκι-
κή μεθόριο στον Έβρο.
Τα συνεργεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης 
του ΔΕΔΔΗΕ και οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι εργάστηκαν πυ-
ρετωδώς για την ταχύτατη υλοποίηση του έργου, ολοκληρώνο-
ντας χθες τις σχετικές εργασίες.

Από την Παρασκευή έως και χθες και εν μέσω αντίξοων καιρικών 
συνθηκών, ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη και την κατασκευή 
δύο νέων παροχών Χαμηλής Τάσης, ενώ προχώρησε στην επα-
νηλεκτροδότηση άλλων 10 υφιστάμενων παροχών.
Μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών, τα συνεργεία του ολο-
κλήρωσαν τις εργασίες κατασκευής Δικτύου που επεκτείνεται 
σε μήκος 2 χλμ. Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει επιφυλακή για να αντα-
ποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε 
ανάγκη προκύψει για την ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφωτισμό 
των συνόρων στον Έβρο που εκτείνονται σε μήκος πολλών χι-

λιομέτρων.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης 
δήλωσε σχετικά: «Την ώρα που η πατρίδα δίνει τη μάχη για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, το άλλο μέτωπο στον Έβρο με την 
προκλητική στάση της Τουρκίας παραμένει ανοιχτό. Ο ΔΕΔΔΗΕ 
κάνει το καθήκον του για την πλήρη κάλυψη της περιοχής από 
πλευράς ηλεκτρικού ρεύματος. Συγχαρητήρια στους εργαζο-
μένους του Διαχειριστή που από την πρώτη στιγμή της κρίσης 
επιτελούν με αφοσίωση το πατριωτικό τους καθήκον».

Σε περικοπή δρομολογίων του εξωτερικού αλλά και σε περιο-
ρισμό των συχνοτήτων του εσωτερικού έως τα τέλη Απριλίου, 
προχωρά η Aegean διατηρώντας ένα βασικό πρόγραμμα δρο-
μολογίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εταιρίας, σε συνέχεια 
της κήρυξης του COVID-19 σε πανδημία και των περιοριστικών 
οδηγιών που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ, την Ελλάδα αλλά και 
άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, περιορίζοντας σημαντικά 
την πρόσβαση σε επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων ή απαγορεύ-
οντας τις πτήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς, η Αegean 
υποχρεούται να προχωρήσει στον δραστικό περιορισμό των 
δρομολογίων της.
Πιο συγκεκριμένα, τις επόμενες μέρες και έως τα τέλη του Απρι-
λίου, το μεγαλύτερο μέρος των συχνοτήτων ή και πτήσεων 
εξωτερικού θα διακοπούν ενώ και το δίκτυο εσωτερικού θα 
περιοριστεί σημαντικά σε συχνότητες. Θα διατηρηθεί ένα βασικό 

πρόγραμμα περιορισμένων συχνοτήτων στους βασικούς προο-
ρισμούς της ΕΕ και σε όλους τους προορισμούς του εσωτερικού. 
Φυσικά, η εταιρεία έχει σαν προτεραιότητα τη συμμετοχή της 
στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης και την κα-
λύτερη δυνατή προστασία των επιβατών και των εργαζομένων 
της και συνεχίζει να συνεργάζεται καθημερινά με τις αρχές στην 
κατεύθυνση αυτή.
Επίσης, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, έχει δηλώσει τη 
διάθεση, να εκτελέσει ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού των Ελ-
λήνων πολιτών που τυχόν βρίσκονται σε χώρες που έχουν ήδη 
διακοπεί ή πρόκειται να διακοπούν πτήσεις.
Επιπλέον ευελιξία στις κρατήσεις εισιτηρίων
Η Aegean εφαρμόζει ήδη πολιτική αλλαγών χωρίς rebooking 
fees για αλλαγή εισιτήριων σε μεταγενέστερες ημερομηνίες τα-
ξιδίου. Επιπλέον, για τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ακυ-
ρώνονται (και δεν θέλουν να κάνουν άμεσα rebooking σε άλλη 

ημερομηνία) παρέχεται η δυνατότητα να τους χορηγηθεί ένα 
«voucher» ίσης αξίας με το αρχικό κόστος του εισιτηρίου τους, 
που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε προορισμό 
του δικτύου της Aegean και της Olympic Air (εσωτερικού ή εξω-
τερικού) για έως και ένα χρόνο από την έκδοση του. Με αυτό τον 
τρόπο, οι επιβάτες που επηρεάζονται διατηρούν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν προορισμό, αλλά και την ημερομηνία του ταξιδίου 
τους για το επόμενο έτος.
Οι επιβάτες καλούνται για όποιες πληροφορίες να επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
aegeanair.com. ενώ επισημαίνεται πως δεν υπάρχει λόγος επι-
κοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο. Η δυνατότητα rebooking 
είναι ήδη ενεργή από το web site , ενώ η υπηρεσία εγγραφής για 
το credit voucher θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά από το web 
site, το αργότερο έως τις 19 Μαρτίου.

Χθες ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε μια συμ-
βουλευτική επιτροπή για τη νόσο COVID-19, αποτελούμενη από 
επιδημιολόγους και ιολόγους από διάφορα κράτη μέλη, η οποία 
θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για βασιζόμενα στην επι-
στήμη και συντονισμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Πρόεδρος 
της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει εντολής 
των κρατών μελών, θα είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν και συμπρόεδρος η Επίτροπος Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου. 

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Ο κορωνοϊός 
αλλάζει γρήγορα τις ζωές και τις κοινωνίες μας. Όλες οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέρα καλά τεκμηριωμένες 
και ενδεδειγμένες αποφάσεις για τους Ευρωπαίους. Γι’ αυτό η 
επιστημονική γνώση και οι καλές συμβουλές είναι πιο πολύτιμες 
από ποτέ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς όλους τους ειδικούς 
υψηλού επιπέδου που συμμετέχουν στην επιτροπή θέτοντας τις 
γνώσεις τους στην υπηρεσία της κοινωνίας».
Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, δήλωσε: «Οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας, οι νο-
σοκομειακοί γιατροί, οι επιδημιολόγοι και οι ιολόγοι βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της εξάπλωσης της νόσου 
COVID-19. Ο χρόνος και η επιστήμη είναι κρίσιμοι παράγοντες 
για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Η συμβουλευτική επιτροπή θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ιατρική απόκριση της ΕΕ 
στην πανδημία. Το έργο της συμβουλευτικής επιτροπής θα συ-
μπληρώνει και θα αξιοποιεί το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.»

Η ξαφνική παύση της οικονομικής δραστηριότητας που προκά-
λεσαν τα μέτρα για τον περιορισμό της επιδημίας του κορωνοϊού 
θα οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση φέτος και μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το ποσοστό των χρεοκοπιών επιχειρήσεων να ξε-
περάσει το 10% τους επόμενους 12 μήνες, όπως προειδοποίησε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- χθες ο οίκος αξιολόγησης S&P Global.
«Η ξαφνική οικονομική παύση που προκλήθηκε από τα μέτρα 

περιουρισμού της COVID-19 θα οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφε-
ση φέτος», ανέφερε ο οίκος σε νέα έκθεσή του. Η μείωση της 
ρευστότητας και οι πολύ πιο σφιχτές χρηματοδοτικές συνθήκες 
καθώς και το ταυτόχρονο σοκ στις τιμές πετρελαίου θα πλήξουν 
την πιστοληπτική ικανότητα, πρόσθεσε. 
«Αυτοί οι παράγοντες πιθανόν θα οδηγήσουν σε αύξηση των 
χρεοκοπιών, με το ποσοστό χρεοκοπιών στις μη χρηματοπιστω-

τικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ πιθανόν να ξεπεράσει το 10% και να 
καταγράψει υψηλό μονοψήφιο αριθμό στην Ευρώπη τους επό-
μενους 12 μήνες». 

 ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕβΡΟ Ο ΔΕΔΔΗΕ
Κωστής Χατζηδάκης: Οι εργαζόμενοι του Διαχειριστή κάνουν το καθήκον τους για την πλήρη κάλυψη της περιοχής από πλευράς 
ηλεκτρικού ρεύματος

Η ΑEGEAN ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού -Επιπλέον ευελιξία στις κρατήσεις εισιτηρίων 

COVID-19: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

S&P GLOBAL: Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΦΕΣΗ, ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ   
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Γρήγορα αποδείχθηκαν τα αντανακλαστικά των ελληνικών 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ανάγκη εφαρμο-
γής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ήδη, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λειτουργεί το μέτρο 
σε δύο σχολές, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
   Σε επιστολή προς τα μέλη της κοινότητας του ΕΜΠ, τους δι-
δάσκοντες και τους φοιτητές, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου, 
Ανδρέας Μπουντουβής, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
το Πολυτεχνείο θα λειτουργήσει για το επόμενο διάστημα, με 
σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεδιδασκαλία σε μαθήματα που 
είναι επιδεκτικά, όσο θα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα λόγω 
του κορωνοϊού, COVID-19.
   «Η κάλυψη μέρους των μαθημάτων με εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διαθεσιμότητα 
πρόσθετου εκπαιδευτικού χρόνου, ακόμα και όταν αποκατα-
σταθεί η κανονικότητα, για διάφορα μαθήματα (πχ εργαστη-
ριακά) με στόχο τη μείωση της συνολικής απώλειας χρόνου 
και συνακόλουθα της παράτασης του τρέχοντος εξαμήνου», 
αναφέρει ο κ. Μπουντουβής.
   Στη συνέχεια, εξηγεί:
   «Με τη σύγχρονη διδασκαλία, διδάσκων και φοιτητές είναι σε 
ζωντανή επικοινωνία μέσω δικτύου, χρησιμοποιώντας και οι 
δύο πλευρές κατάλληλο λογισμικό ανταλλαγής ήχου, εικόνας 
και συνοδευτικού υλικού (πχ webex/Cisco, teams/Microsoft). 
Τέτοιου είδους λογισμικό, που είναι εύκολο στη χρήση και σε 
αρκετές περιπτώσεις δωρεάν, μπορεί να αξιοποιηθεί με χρή-
ση υπολογιστή (laptop ή desktop) ή έξυπνων συσκευών (πχ 
tablet, smart phone) οι οποίες πλέον φέρουν κατά κανόνα κά-
μερα, μικρόφωνο και ηχεία ενσωματωμένα. Μέσω συστημά-
των ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πχ mycourses για το ΕΜΠ, 

Moodle, eClass κά), ο διδάσκων αναρτά υλικό σε ιστοσελίδα 
του μαθήματος (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασκήσεις, ση-
μειώσεις κλπ), το οποίο είναι προσπελάσιμο και αξιοποιήσιμο 
από τους φοιτητές. Οι φοιτητές, από την πλευρά τους, μπορούν 
να ανεβάζουν υλικό με αποδέκτη τον διδάσκοντα. Προφα-
νώς, οι δύο τύποι διδασκαλίας μπορεί να συνδυάζονται για 
το ίδιο μάθημα, δηλαδή η σύγχρονη (ζωντανή) διδασκαλία 
να συνοδεύεται από ασύγχρονη (υποστηρικτική) διαδικασία. 
Σημειώνεται ότι η βιντεοσκόπηση μιας σύγχρονης διάλεξης 
μπορεί να αξιοποιηθεί ετεροχρονισμένα από φοιτητές που δεν 
είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν σε σύγχρονη 
μετάδοση».
   Ο πρύτανης αναφέρει στην επιστολή του ότι ήδη έχει ξεκινήσει 
η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία σε μερικά μαθήματα, 
συγκεκριμένα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
   Σημειώνει επίσης, ότι η διδασκαλία με παραδείγματα λογισμι-
κού που αναφέρθηκαν μπορεί να πραγματοποιείται δωρεάν 
για κοινό έως 100 ατόμων, ενώ έχει εξασφαλιστεί περιορισμέ-
νος αριθμός αδειών για τάξεις 200 ατόμων.
   «Η μέχρι στιγμής αποτίμηση είναι θετική τόσο ως προς τη 
χρηστικότητα του λογισμικού και τη λειτουργία του δικτύου 
όσο και, κυρίως, ως προς την ανταπόκριση των φοιτητών», 
σχολιάζει και τονίζει ότι «είναι αναμενόμενο, να υπάρξουν δυ-
σχέρειες λόγω γενικής υπερφόρτωσης του δικτύου (όπως από 
την πλευρά παρόχων κινητής τηλεφωνίας) την περίοδο που 
ακολουθεί διότι «μένουμε σπίτι»».
   Η εξ αποστάσεως διδασκαλία αφορά, εκτός των προπτυχι-
ακών, και τα μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΕΜΠ, όπου είναι 
πιο πρόσφορες οι συνθήκες για σύγχρονη διδασκαλία λόγω 
μικρού μεγέθους τάξης.

   Όπως επισημαίνει ο κ. Μπουντουβής, η επιλογή ή/και υπόδει-
ξη λογισμικού για καθολική χρήση στο ΕΜΠ δεν ενδείκνυται, 
γιατί εξαρτάται από παράγοντες όπως, ιδιαιτερότητες του μα-
θήματος, προτιμήσεις και ιδιοσυγκρασία του διδάσκοντα, μέ-
γεθος της τηλε-τάξης, τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 
και κόστος του (αν υπεισέρχεται ως παράγων). Είναι, πάντως, 
εφικτό να γίνει διδασκαλία εξ αποστάσεως ακόμη και για τον 
παραδοσιακό τρόπο με πίνακα-και-κιμωλία, με σχετικά απλό 
και φθηνό πρόσθετο εξοπλισμό.
   Τρεις Συγκλητικές Επιτροπές του ΕΜΠ θα ασχοληθούν με το 
ζήτημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Επιτροπή Προπτυ-
χιακών Σπουδών, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Επιτροπή Υπολογιστών και Δικτύων). Επιπλέον, τεχνική υπο-
στήριξη θα προσφέρεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών (ΚΗΥ) και από το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του ΕΜΠ.
   Επιτροπές και υπηρεσίες του Ιδρύματος θα συνεργαστούν 
στενά - αναγκαστικά μέσω τηλεδιάσκεψης - για να δώσουν 
γενικές και ειδικές εκπαιδευτικές και τεχνικές κατευθύνσεις.
   «Το ΕΜΠ οφείλει να έχει την πρωτοπορία και στο θέμα της 
υλοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, που είναι ήδη 
δρομολογημένη λόγω συγκυρίας σε διεθνή κλίμακα. Επίσης, 
το ΕΜΠ οφείλει να στηρίξει ηγετικά με τεχνογνωσία την αντί-
στοιχη εθνική προσπάθεια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης», τονίζει ο πρύτανης.
   «Ας ξεκινήσουμε! Με συστηματική δουλειά και στενή συνερ-
γασία. Και με τη μεγαλύτερη υπομονή, πειθαρχία, αισιοδοξία, 
αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα που μπορούμε, για να 
κερδίσουμε την αναμέτρηση με την πανδημία με τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Μπου-
ντουβής.

Τους τρόπους εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
στα ΑΕΙ περιλαμβάνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- εγκύκλιος του 
υπουργείου Παιδείας, που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός, 
Βασίλης Διγαλάκης. «Δεν θα χαθεί το εξάμηνο», δήλωσε σχε-
τικά ο κ. Διγαλάκης.
Έτσι, τα ΑΕΙ μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, 
καθώς τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν τα απαιτούμενα 
συστήματα και πλατφόρμες, ενώ σε αρκετά υπάρχουν και 
συμπληρωματικά λογισμικά πακέτα, τα οποία επιτρέπουν την 
απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγμα-
τικό χρόνο διαδικτυακά. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα 
ενίσχυσης των σχετικών υποδομών των ΑΕΙ με προμήθεια 
εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρή-
σης πλατφόρμας λογισμικού.

Επιπλέον, εκτός από την άμεση διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα για όσα μαθήματα είναι εφι-
κτό, τα ΑΕΙ και οι διδάσκοντες μπορούν να αξιοποιήσουν το 
διάστημα έως τις 24 Μαρτίου προκειμένου να προετοιμαστούν 
για το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης εκπαιδευτικής 
λειτουργίας με φυσική παρουσία.
Σε αυτήν την περίπτωση, όπως ενημέρωσε το υπουργείο, θα 
υπάρξει πλήρης μετάπτωση σε ηλεκτρονική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, ώστε να μη χαθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. 
Επομένως, στόχος των ΑΕΙ πρέπει να είναι να προσφέρουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα μαθήματα με ηλεκτρονικά μέσα, και 
μάλιστα με μεθόδους και εργαλεία σύγχρονης διδασκαλίας, με 
αφετηρία την 26η Μαρτίου.
«Τα ΑΕΙ ξεκίνησαν από χθες την εκπαιδευτική διαδικασία με 
ηλεκτρονικό τρόπο. Παράλληλα, οφείλουν να αξιοποιήσουν 

το διάστημα έως τις 24 Μαρτίου, ώστε, σε περίπτωση παράτα-
σης της απαγόρευσης λειτουργίας, τα περισσότερα μαθήματα 
να μπορούν να προσφερθούν με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστά-
σεως. Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την 
προσπάθεια αυτή», ανέφερε ο κ. Διγαλάκης.
Eπίσης, μετά από συνεννόηση της ηγεσίας του υπουργείου με 
τις εταιρείες Google και Microsoft, παρέχονται δωρεάν επιπλέ-
ον δύο ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
διαδραστικής-ψηφιακής μάθησης. Επιπρόσθετα, το Ακαδημα-
ϊκό Διαδίκτυο GUNET θα συνδράμει στην πλήρη αξιοποίηση/
αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής 
διαχείρισης και υλοποίησης μαθημάτων, καθώς επίσης και 
στους τρόπους συνέργειας όλων των προσφερομένων εργα-
λείων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠ   

β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υπεγράφη η εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ
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Μείωση κατά 50% του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ 
στην Ευρώπη θα επιφέρει - με βάση τουλάχιστον τα μέχρι σή-
μερα δεδομένα - η παγκόσμια κρίση του κορωνοϊού. Πλέον, 
ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης των πανευρωπαϊκών δα-
πανών για ΤΠΕ το 2020 περιορίζεται κατά το ήμισυ έναντι των 
αρχικών προβλέψεων και τοποθετείται στο 1,4% από 2,8%, 
που ήταν η αντίστοιχη πρόβλεψη τον Δεκέμβριο του 2019, 
σύμφωνα με το sepe.gr.
Αυτό αποτελεί το ήπια αρνητικό σενάριο, ενώ με βάση το πιο 
απαισιόδοξο, οι ευρωπαϊκές δαπάνες ΤΠΕ θα καταγράψουν 
οριακή μόνο αύξηση κατά 0,2% το 2020, με όλους τους τομείς, 
εκτός από το λογισμικό, να σημειώνουν αρνητική επίδοση.
Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τις συνολικές δαπάνες ΤΠΕ 
στην Ευρώπη ανήκει στην εταιρεία IDC και έρχεται σε συνέχεια 
των μέτρων, που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις των ευρω-
παϊκών χωρών για την ανάσχεση της περαιτέρω διασποράς 
του ιού. “Οι Ευρωπαίοι προμηθευτές, αλλά και οι καταναλωτές 
τεχνολογίας, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, προσαρμόζο-
νται ταχύτατα στις διαταραχές και τις εξαιρετικά ταχείες αλλαγές 

των συνθηκών στην αγορά. Σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον 
είναι ακόμα νωρίς να αξιολογηθεί πλήρως η συνολική εικόνα 
των επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές ΤΠΕ”, αναφέρει η IDC, κα-
λώντας τις εταιρείες του κλάδου να κινηθούν άμεσα, ώστε να 
επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους. 
Πιθανά σενάρια
Όπως επισημαίνουν, ωστόσο, οι αναλυτές, η υγειονομική 
πανδημία δεν αποκλείεται να έχει και θετικές επιπτώσεις σε μια 
σειρά από υποκατηγορίες της αγοράς ΤΠΕ, όπως η εξ αποστά-
σεως φροντίδα ασθενών, αλλά και η εξυπηρέτηση πελατών, 
πολιτών, σπουδαστών ή και εργαζομένων. Στους παραπάνω 
τομείς, τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως, η υιοθέτηση 
ψηφιακών λύσεων μοιάζει να είναι επιβεβλημένη, όπως άλ-
λωστε δείχνει η εμπειρία από τον COVID-19.
Η IDC ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση ότι είναι πολύ νωρίς 
ακόμη για να προεξοφλήσει κανείς την επίδραση του COVID-19 
στις δαπάνες για ΤΠΕ στην αγορά της Ευρώπης ακόμη και σε 
βραχυπρόθεσμο πολλώ δε μάλλον σε μακροπρόθεσμο επί-
πεδο. Από το πιο ήπιο σενάριο που κάνει για περιορισμένης 

κλίμακας συνέπειες μέχρι το λιγότερο αισιόδοξο φαινόμενο 
του “ντόμινο σε παγκόσμια κλίμακα” όλα τα ενδεχόμενα είναι 
ανοιχτά, σύμφωνα με τους αναλυτές.
“Η κρίση του COVID-19 δεν έχει φθάσει το επίπεδο της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008. Ωστόσο, αντιπρο-
σωπεύει την πρώτη σημαντική επιβράδυνση της αύξησης 
των δαπανών για ΤΠΕ από την κρίση χρέους στην Ευρώπη το 
2013-2014”, σημειώνει η εταιρεία.
Οι νέες ασθενέστερες προοπτικές της αγοράς ΤΠΕ στην Ευρώ-
πη διαμορφώνονται, κυρίως, από τις χαμηλότερες προσδοκίες 
στον τομέα του hardware και των υπηρεσιών. Οι κατηγορίες 
του λογισμικού και των τηλεπικοινωνιών θα επηρεαστούν, 
επίσης, αλλά οι επιπτώσεις αυτές ήταν λιγότερο εμφανείς. “Η 
αυξανόμενη ανάγκη για εξ αποστάσεως εργασία θα δώσει 
ώθηση στη ζήτηση υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, δημιουρ-
γώντας νέες ευκαιρίες για συνεργατικές εφαρμογές και πλατ-
φόρμες”, αναφέρει η IDC.

Ένα πρωτοφανές βάρος στην ιστορία της, καλείται να σηκώσει 
η εγχώρια - και φυσικά η διεθνής - αγορά Τηλεπικοινωνιών, 
σε μια συγκυρία, όπου η ανθρώπινη επικοινωνία διεκπεραι-
ώνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των 
δικτύων. Η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα για την 
αντιμετώπισή της, εξελίσσουν τις τηλεπικοινωνίες σε έναν από 
τους πιο κομβικούς κρίκους της αλυσίδας για τη διατήρηση της 
ομαλότητας στην καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και 
του ίδιου του Κράτους, σύμφωνα με το sepe.gr.
To  μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η ελληνική 
αγορά Τηλεπικοινωνιών είναι η διαχείριση του αναμενόμε-
νου αυξημένου φόρτου στα δίκτυα και η διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών. Στόχος είναι αφενός να διασφαλιστεί στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό η αποτελεσματική λειτουργία των λύσεων 
τηλεργασίας, που χρησιμοποιούν τόσο φορείς του Δημοσίου 
όσο και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Έτερος αυτονόητος στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, που παρέχονται προς 
τους πολίτες.
Αυτό ήταν, άλλωστε, το αντικείμενο βιντεοδιάσκεψης, που 
πραγματοποιήθηκε χθες, με θέμα τις πιθανές ενέργειες, που 
μπορεί να αναλάβουν οι μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες 
της χώρας λόγω των ειδικών αναγκών, που προκαλούν τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γενικός Γραμματέας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Αντώνης Τζωρτζακά-
κης και οι επικεφαλής των ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Vodafone 

Ελλάς, κ. Χάρης Μπρουμίδης, Wind Ελλάς, κ. Νάσος Ζαρκαλής 
και Forthnet, κ. Πάνος Παπαδόπουλος. 
Ορθολογική χρήση
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής από την πλευρά του συνι-
στά στους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοι-
νωνιακών υποδομών, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανά 
φαινόμενα τοπικής υπερφόρτωσης στα δίκτυα.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνιστούν στους πολίτες να 
αποφεύγουν, όσο το δυνατόν, τη χρήση διαδικτυακών υπη-
ρεσιών 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”, σημειώνεται.
Επίσης, συνιστάται στους πολίτες, αν πρόκειται να πραγματο-
ποιήσουν μία τηλεφωνική κλήση, να προτιμούν τα σταθερά 
δίκτυα αντί των κινητών, ώστε να αποφεύγεται η δημιουρ-
γία υπερβολικής κίνησης στις υποδομές κινητής τηλεφωνίας. 
Επιπλέον, “αποφεύγουμε την αποστολή αρχείων μεγάλου 
μεγέθους και αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξαντλούμε κάθε προ-
σπάθεια συμπίεσής τους, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 
ενώ αποφεύγουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αποστολή 
μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 
υπολογιστή μας”. 

Βιντεοκλήσεις
Στο μεταξύ, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις περιττές 
video κλήσεις, τόσο τις ώρες αιχμής, όσο και τις απογευματινές 
και βραδινές ώρες μη αιχμής. “Εκμεταλλευόμαστε τις διαδικτυ-
ακές πλατφόρμες ομαδικής - συνεργατικής εργασίας με τους 
συναδέλφους μας και δεν χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τις 
κλασσικές βιντεοεφαρμογές”, τονίζεται στο πλαίσιο των οδη-
γιών προς τους πολίτες.
Σύμφωνα με την ίδια λίστα οδηγιών σκόπιμο κρίνεται να κατε-
βάζουμε στον υπολογιστή μόνο τα αρχεία που χρειαζόμαστε, 
ενώ αν θέλουμε να μοιραστούμε με άλλους ένα αρχείο που 
εντοπίσαμε στο Διαδίκτυο, τους στέλνουμε τον σύνδεσμο και 
όχι το ίδιο το αρχείο.
“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”, αναφέρει το ίδιο 
κείμενο οδηγιών.
Για τα παιδιά, το Υπουργείο επισημαίνει να αποφεύγεται όσο 
το δυνατόν η προσκόλλησή τους αποκλειστικά σε πλατφόρμες 
μετάδοσης βίντεο (streaming) και στα κοινωνικά δίκτυα. “Υι-
οθετούμε υπεύθυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Συμβουλευ-
όμαστε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(www.eody.gr) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και δεν 
αναπαράγουμε πληροφορίες και υλικό που στερούνται επι-
στημονικής τεκμηρίωσης”, καταλήγει το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.
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 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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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΓΙΑ 
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ο ΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 

 

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-19-36                                            18/03/2020

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-9                                                      18/03/2020

Παγώνουν - για τουλάχιστον δύο μήνες - τα νέα πρόστιμα 
για το Κτηματολόγιο τα οποία επρόκειτο να θεσμοθετη-
θούν μέσα στον Απρίλιο.
Στο μεταξύ, αναμένεται να δοθεί παράταση και για την 
ανάρτηση στον Δήμο Αθηναίων - η οποία επρόκειτο να 
αρχίσει στις 8 Απριλίου - που θα ανακοινωθεί μέσα στο 
επόμενο διάστημα.
Την ίδια ώρα, από το Κτηματολόγιο δίνουν έμφαση στην 
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών και προτρέπουν 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονι-
κά όλες τις υποθέσεις τους, όπως είναι για παράδειγμα η 
υποβολή των δηλώσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, από το Κτηματολόγιο προ-
χώρησαν στη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής, έτσι 
ώστε - για πρώτη φορά - οι όποιες αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν στη δήλωση κατά το στάδιο της ανάρτησης να 
γίνονται ηλεκτρονικά και να μην απαιτείται (όπως ίσχυε 
μέχρι σήμερα) η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων 
στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπου κρίνεται 
αναγκαία η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων μέ-
χρι τις 27 Μαρτίου 2020, για τα Κεντρικά Γραφεία του 
Κτηματολογίου (που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Με-
σογείων 288), ανακοινώθηκε μια σειρά από μέτρα που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον καθορισμό της σειράς 
προτεραιότητας για τους επισκέπτες που θα περιμένουν 
στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και τη διατήρηση της 
ελάχιστης απόστασης των δύο μέτρων μεταξύ τους.
Την ίδια ώρα, στα Γραφεία Κτηματογράφησης αλλά και 
στα υποθηκοφυλακεία που βρίσκονται σε όλη την Ελλά-
δα, στην περίπτωση που είναι απαραίτητες οι διά ζώσης 
συναλλαγές, από εδώ και πέρα, η όποια διεκπεραίωση θα 
γίνεται με έναν συναλλασσόμενο ανά 10 τετραγωνικά μέ-
τρα. Και εδώ, για τυχόν αναμονή εκτός χώρου, τηρείται η 
ελάχιστη απόσταση των δύο μέτρων.
Η ανάρτηση για τον Δήμο Αθηναίων έχει προγραμματι-
στεί, όπως προαναφέρθηκε, να ξεκινήσει στις 8 Απριλίου.
Ωστόσο, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφω-
θεί με τη «νέκρωση» των υπηρεσιών εξαιτίας της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και το Κτηματολόγιο προχωρούν σε παράταση.
Κι αυτό διότι αρκετές συναλλαγές απαιτούν φυσική πα-
ρουσία (για κάποιους ιδιοκτήτες που δεν είναι εξοικειω-
μένοι με την τεχνολογία και πρέπει να κάνουν σημαντικές 

Στον «ρυθμό» του κορονοϊού «χορεύει» και η κτημα-
ταγορά, αφού οι επιπτώσεις από την κρίση δεν αφή-
νουν ανεπηρέαστη και την αγορά ακινήτων
Το γεγονός αυτό έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρό προ-
βληματισμό στο υπουργείο Οικονομικών, οι παράγο-
ντες του οποίου διαπιστώνουν ότι, εφόσον η κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης διαρκέσει και τους επόμενους 
μήνες, δύσκολα θα υλοποιήσουν το σχέδιο αναπρο-
σαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την 
επέκταση του συστήματος σε περίπου 3.754 περιοχές 
σε όλη την επικράτεια για το τρέχον έτος
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το χρονοδιάγραμμα που 
είχε τεθεί για την παράδοση από τους ιδιώτες εκτι-
μητές μέχρι χθες των νέων αντικειμενικών αξιών στο 
υπόλοιπο 50% των περιοχών της χώρας, αφού τον 
Φεβρουάριο είχαν ολοκληρώσει την καταγραφή στο 
πρώτο 50% των περιοχών, ακυρώθηκε και μετατέθη-
κε λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από 
την «επίθεση» του κορονοϊού.
Η απόφαση Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουρ-
γού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, τροποποιείται η 
(υπ. αριθ. 8843ΕΞ/24.1.2020) απόφαση «Ανάθεση 
σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των 
ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης 
εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης 
και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της 

αλλαγές στις δηλώσεις τους) στο Γραφείο Κτηματογράφη-
σης στο Γαλάτσι.
Επιπλέον, το γεγονός ότι και η θεσμοθέτηση των νέων 
κλιμακωτών προστίμων θα πάει και αυτή - τουλάχιστον 
- δυο μήνες πίσω, σημαίνει πως τα νέα πρόστιμα θα αρχί-
σουν να εφαρμόζονται από τον Σεπτέμβριο και μετά.
Τυπικά αυτό σημαίνει, όπως λένε πηγές που γνωρίζουν 
καλά τα θέματα του Κτηματολογίου, πως παίρνει σιωπη-
ρή παράταση και η συλλογή δηλώσεων στο τρέχον πρό-
γραμμα κτηματογράφησης.
Και επειδή εξαιτίας του κορωνοϊού μένουμε στα σπίτια 
μας, «ΤΑ ΝΕΑ» θυμίζουν και πάλι (έγινε εκτενής αναφορά 
στο φύλλο της 4ης Φεβρουαρίου 2020) όλες τις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου που είναι σήμερα 
διαθέσιμες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν ένα «κλικ» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr.

Συνέχεια στη Σελ. 24

μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των ει-
σηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των 
πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν 1249/1982» και επεκτείνεται 
χρονικά η προθεσμία, εντός της οποίας οι εκτιμητές 
έχουν υποχρέωση να ολοκληρώσουν το έργο τους, και 
ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 10η Απριλίου 
2020.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια και ανεξάρτητα από τον 
χρόνο λήψης των προτάσεων από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου Οικονομικών, οι αρχικές προτάσεις που 
είχαν κατατεθεί προέβλεπαν αυξήσεις που σε μέσα 
επίπεδα κινούνται στο 20%, καθώς από τον Ιούνιο 
του 2018, που έγινε η τελευταία αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών, οι τιμές πώλησης των ακινήτων 
σε πολλές περιοχές έχουν κάνει «άλματα», ειδικά στο 
κέντρο και στα νότια προάστια της Αθήνας αλλά και 
στη Θεσσαλονίκη και σε νησιά.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εισηγήσεις που όποτε 
παραδώσουν οι εκτιμητές για τις νέες αντικειμενικές 
αξίες σε περισσότερες από 10.000 περιοχές σε όλη τη 
χώρα δεν είναι δεσμευτικές για το οικονομικό επιτε-
λείο, καθώς όλες οι προτάσεις θα περάσουν από το 
«μικροσκόπιο» της ειδικής ομάδας εργασίας που έχει 
συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών.
Ο φόρος ιδιοκτησίας 
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχουν εισηγή-
σεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, λόγω 
της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί στην αγορά 
και εφόσον παραταθούν τα μέτρα πρόληψης για ση-
μαντικό χρονικό διάστημα, να «παγώσει» το σχέδιο 
αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών όπως και 
αυτό της επέκτασης του συστήματος σε νέες περιοχές 
και να μετατεθούν οι όποιες αναπροσαρμογές για το 
2021.
Μια τέτοια κίνηση φυσικά θα είχε ως αποτέλεσμα και 
ο φετινός ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί με τις τιμές που ήδη 
ισχύουν και όχι με τις νέες.
Σε αντίθετη περίπτωση, που υπάρξει σύντομα «λήξη 
συναγερμού», και όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, οι νέες 
τιμές που τυχόν υιοθετηθούν θα ισχύσουν από φέτος 
για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Οι εκτιμήσεις της αγοράς
 Σε αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι της αγοράς περιμέ-
νουν ότι οι αυξήσεις θα είναι μεγαλύτερες στις περιοχές 
που σήμερα είναι εντός σχεδίου αλλά εκτός αντικειμε-
νικού συστήματος αξιών, ενώ ο νέος χάρτης θα δείξει 
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ΠΑΚΕΤΟ 2 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                             18/03/2020

Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών συνεπειών του κορωνοϊού, το οποίο θα αγγίζει 
για πρώτη φορά τους εργαζομένους, προβλέποντας το 
σχετικό επίδομα, θα ανακοινώσει σήμερα το οικονομικό 
επιτελείο
Επιπλέον, μεταξύ άλλων εξετάζεται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η παροχή κρατικών εγγυήσεων σε πιστώσεις 
προς πληττόμενες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το σημε-
ρινό πακέτο θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
εξής μέτρα: 
1. Για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που έκλει-
σαν με απόφαση του κράτους, θα προβλέπεται μια απο-
ζημίωση της τάξης των 400-500 ευρώ τον μήνα, την 
οποία θα καταβάλλει το Δημόσιο. Επίσης, το κράτος θα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές των συγκεκριμένων 
εργαζομένων στο ύψος του τρέχοντος μισθού τους.
2. Θα προβλεφθεί αναστολή των φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε κλάδους που εμφανί-
ζουν μείωση του τζίρου τους, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, κατ’ αναλογίαν 
των αναστολών που έγιναν και για τις επιχειρήσεις που 
έκλεισαν. Το μέγεθος της πτώσης του τζίρου πρέπει να 
είναι άνω του 50%, σύμφωνα με πληροφορίες.
3. Ακόμη, θα ανακοινωθεί το περίγραμμα των πιο με-
σοπρόθεσμων μέτρων, που θα τεθούν αργότερα σε 
εφαρμογή. Μεταξύ αυτών θα είναι ένα νέο εργαλείο για 
την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ώστε 
να διευκολυνθούν αυτές να διατηρήσουν όλες τις θέσεις 
εργασίας τους. Το μέτρο θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, 

αυτές που έχουν μείωση τζίρου και όσες κλείνουν, ώστε 
να βοηθηθούν να κάνουν επανεκκίνηση, όπως αναφέ-
ρεται.
Η παροχή εγγύησης από το κράτος πιστώσεων προς 
τις πληττόμενες επιχειρήσεις εντάσσεται, σύμφωνα 
με πληροφορίες, στον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το 
οικονομικό επιτελείο είχε χθες το βράδυ σχετικές δια-
πραγματεύσεις με την Κομισιόν για να οριστικοποιήσει 
το περιεχόμενο των σχετικών μέτρων.
Σημειώνεται ότι η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες το νέο 
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με αυτό, 
οι εγγυήσεις θα είναι διάρκειας έως δύο ετών και δεν 
θα ξεπερνούν το 90% της αξίας του δανείου. Το ίδιο το 
δάνειο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του διπλάσιου 
του μισθολογικού κόστους που καταβάλλει ετησίως η 
εταιρεία. Ετσι, συνδέεται το μέτρο με τη διατήρηση της 
απασχόλησης στην επιχείρηση.
4. Υπάρχει εισήγηση για αναστολή φορολογικών υπο-
χρεώσεων και των φυσικών προσώπων και για παρά-
ταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 
Σε σχετική ερώτηση χθες στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι 
διάφορα μέτρα επρόκειτο να μπουν στο τραπέζι των 
υπουργών, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία άλ-
λων χωρών.
2 δισ. ευρώ
 Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χθες στο 
διάγγελμά του ότι θα διατεθούν σε πρώτη φάση 2 δισ. 
ευρώ, για να βοηθηθούν οι παραγωγικές δραστηριό-
τητες με προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου. Σημει-
ώνεται ότι σχετικό ποσό προβλέπεται να δοθεί από το 
ΕΣΠΑ. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε έκκληση στις επιχειρή-
σεις να μην προχωρήσουν σε απολύσεις και είπε ότι θα 
υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν τη ρευστότητα και 
θα τους επιτρέψουν να αντέξουν στην περιπέτεια.
Την πρόθεση της κυβέρνησης να καταβληθούν οι συ-
ντάξεις του Δημοσίου σε διαφορετική ημερομηνία από 
αυτές του ΙΚΑ ανακοίνωσε χθες ο κ. Σταϊκούρας.
Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να χρησι-
μοποιηθεί το μαξιλάρι ρευστότητας, είπε ότι «όλα συ-
νεκτιμώνται» και θα εξαρτηθεί από την ένταση και την 
έκταση του προβλήματος.

και μειώσεις σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στα βόρεια 
προάστια της Αττικής.
Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει, αν επανέλθει σύντομα 
η κανονικότητα, τον Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο να 
έχει ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση των τιμών ζώνης 
με αυτές της αγοράς, αλλά και η επέκταση του συστή-
ματος στις 3.754 περιοχές της χώρας.
Και φυσικά μόνο στην περίπτωση αυτή και η κυβέρ-
νηση θα προχωρήσει στην υλοποίηση της δέσμευσης 
που έχει αναληφθεί για μια νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 8% μεσοσταθμικά σε συνδυασμό με τις αλλαγές 
στις αντικειμενικές αξίες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η 
μείωση του φόρου δεν θα είναι οριζόντια για όλους 
τους ιδιοκτήτες, αφού ορισμένοι ιδιοκτήτες θα δουν 
τον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να ξεφουσκώνει 
κατά 10%ή15%σε σχέση με το ραβασάκι που έλαβαν 
το 2019, ενώ για άλλους η μείωση θα είναι μικρότερη, 
της τάξης του 5%.
Έτσι, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν μείωση του 
ΕΝΦΙΑ ακόμα και στην περίπτωση που αυξηθεί η αξία 
των ακινήτων τους, ενώ σίγουρα θα υπάρχουν και οι 
«χαμένοι» που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότε-
ρο φόρο για τα ακίνητά τους, καθώς διαθέτουν ακριβά 
ακίνητα σε περιοχές όπου σήμερα δεν εφαρμόζεται το 
αντικειμενικό σύστημα.
•  Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ 
 Με τις νέες αντικειμενικές αξίες, όποτε υιοθετηθούν, 
ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, ακόμη και ο φετινός εάν 
ισχύσουν από το τρέχον έτος, θα είναι μικρότερος για 
τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές 
όπου η τιμή ζώνης είτε θα παραμείνει αμετάβλητη 
είτε θα μειωθεί είτε θα αυξηθεί, αλλά το ποσοστό της 
αύξησης δεν θα προκαλέσει αλλαγή στον συντελεστή 
υπολογισμού του φόρου. Για όλες αυτές τις κατηγορίες 
τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένα κατά 
μέσο όρο 8%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που 
έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα σε περιοχή με ση-
μερινή τιμή ζώνης 1.100 ευρώ το τετραγωνικό, μπορεί 
να δει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του να αυ-
ξάνεται κατά 30% και να ανεβαίνει στα 1.430 ευρώ το 
τετραγωνικό μέτρο, αλλά ο ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει αμε-
τάβλητος στα 3,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Στη συνέχεια, με την έκπτωση η οποία θα φτάνει ακό-
μη και το 15%, ανάλογα με την αξία της περιουσίας, ο 
ιδιοκτήτης θα καταλήξει να πληρώνει φέτος λιγότερα 
σε σχέση με το 2019, παρά την αύξηση των αντικει-
μενικών αξιών.
Από την άλλη πλευρά μεγαλύτερο φόρο θα πληρώ-

σουν οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους 
ακίνητα σε περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες θα 
κάνουν άλμα πάνω από 30%-40%.
Η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ θα αντισταθμιστεί από τη με-
ταβολή που θα υπάρξει στον συντελεστή υπολογισμού 
του φόρου. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ακινήτου σε 
περιοχή με τιμή ζώνης 2.200 ευρώ, η οποία θα αυ-
ξηθεί στα 2.800 ευρώ το τετραγωνικό, θα βρεθεί να 
πληρώνει ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 7,6 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό μέτρο αντί για 6 ευρώ ανά τετραγωνικό που 
πληρώνει σήμερα. Μια τέτοια μεταβολή δεν μπορεί να 
καλυφθεί από την έκπτωση φόρου.


