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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1914 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3 και 4
Δέσμη οικονομικών μέτρων, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ
Κυβέρνηση: Τετράμηνη αναστολή φόρων, 800 ευρώ σε εργαζόμε-
νους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβασή τους  
Σελ 1 και 6 
Συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την απολιγνιτοποίηση
Σελ 1 και 7 
Βγάζουν τον αμίαντο από στρατόπεδα – 10 εκ. ευρώ στο ΥΕΘΑ από 
το ΕΣΠΑ
Σελ 5  
Μέτρα που έχουν ληφθεί στο Δημόσιο για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού
Σελ 8 
Ποια σενάρια εξετάζουν οι τηλεπικοινωνιακές για να αντέξουν τα 
δίκτυα - Εάν τα δίκτυα υπερφορτωθούν, ενδέχεται να «κοπούν» 
κάποιες υπηρεσίες.
Σελ  9 
Ψηφιοποιείται η φορολογική ενημερότητα για τις πληρωμές από το 
Δημόσιο
Σελ 10  
Σήμερα η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για το ωράριο των 
σούπερ μάρκετ –Διευκρινίσεις για υπηρεσίες που επιτρέπεται η πα-
ροχή τους
Σελ 11 
Έκτακτη σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης συγκάλεσε σήμερα ο Περι-
φερειάρχης Γ. Πατούλης με τους Δημάρχους της Αττικής
Σελ 12 
Επιμελητήρια και έμποροι: Σωστά τα μέτρα αλλά θα πρέπει να εί-
ναι οριζόντια, ακόμη και για επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι 
ανοιχτές, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν εξ 
αιτίας έλλειψης πελατών
Σελ 13 
Τις κατευθυντήριες γραμμές για μια ενιαία εφαρμογή των δικαιωμά-
των των επιβατών στην ΕΕ δημοσίευσε η Κομισιόν
Σελ 14
Κ.Χατζηδάκης: Έχουμε κάνει ρυθμίσεις ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη 
τροφοδότηση της αγοράς με ρεύμα, φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα, 
όποιο σενάριο και να επικρατήσει
Σελ 15
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συνεχίστε τις συναλλαγές σας με τρόπο 
σύγχρονο, απλό και ασφαλή για όλους μας
Σελ 16 
ΕΒΕΠ: Το πακέτο στήριξης επιχειρεί να κρατήσει ενεργές τις κλειστές 
επιχειρήσεις και να ενισχύσει όσες λειτουργούν
Σελ 17
Κλίμα και νερό το κοινό θέμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Μετεωρολογίας  (23 Μαρτίου ) και της Παγκόσμιας Ημέρας 
Νερού 
Σελ 18 και 19 
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε 
κανόνες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπό το καθεστώς 
του κορωνοϊού
Σελ 20  
Συνεχής η γήρανση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες. Ποιες 
είναι οι «γερασμένες» περιοχές της χώρας. Τι δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο καθηγητής Β. Κοτζαμάνης   
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:

Η δεύτερη δέσμη των οικονομικών μέτρων, συνολικού 
ύψους 3,8 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
από τον κορωνοϊό, ανακοινώθηκε χθες σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου από τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα,  
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το κόστος των μέτρων επιμερίζεται σε 2 δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισμό (1 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και 1 δισ. ευρώ 
για εργαζόμενους) και σε 1,8 δισ. ευρώ από το ειδικό ευρω-
παϊκό ταμείο. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σταϊκούρας, απολύτως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
είναι να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. Τα μέτρα έχουν ως 
εξής:
1.Οριζόντια αναστολή έως τις 31 Ιουλίου της πληρωμής 

φόρων και εισφορών, μέσω συγκεκριμένων ΚΑΔ, για τις επι-
χειρήσεις που πλήττονται δραστικά. Υπολογίζονται περίπου 
200.000 επιχειρήσεις με περίπου 600.000 εργαζόμενους.
2.Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρε-
πτέας προκαταβολής για την αντιμετώπιση της μείωσης του 
τζίρου και του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, 
υπολογιζόμενη σε περίπου 1 δισ. ευρώ.
3.Οι εργαζόμενοι που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση 
εργασίας τους, θα λάβουν στις αρχές Απριλίου αποζημίωση 
800 ευρώ, ενώ το κράτος θα καλύψει τις εισφορές ασφάλισης 
και υγείας. Παράλληλα, αναστέλλονται για 4 μήνες οι φορο-
λογικές υποχρεώσεις Μαρτίου. Υπολογίζεται πως αφορά σε 
περίπου 500.000 άτομα και το κόστος για Μάρτιο και Απρίλιο 
είναι περίπου 450 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά στη σελ 3 και 4

Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρημα-
τικότητας από τον ΟΑΕΔ, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών από τη 
ΔΕΗ, ιδιώτες επενδυτές και την τοπική κοινωνία και διείσδυση 
του φυσικού αερίου στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μα-
κεδονίας και της Μεγαλόπολης, προκειμένου να διασφαλισθεί 
μεταξύ άλλων η θέρμανση των κατοίκων, είναι τα πρώτα μέτρα 
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «δίκαιης 
μετάβασης» των περιοχών αυτών στη μεταλιγνιτική περίοδο. 
Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής για την απολιγνιτοποίηση που πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. 
Τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μεταβατικού 

Προγράμματος για την περίοδο 2020-2021 με βάση τις δυνατό-
τητες του τρέχοντος ΕΣΠΑ, αλλά και τους πόρους του «λιγνιτό-
σημου» της ΔΕΗ και του Πράσινου Ταμείου. 
Κατά τη συνεδρίαση έγινε ακόμη, επισκόπηση της παρού-
σας κατάστασης και της πορείας υλοποίησης των 12 μέτρων 
«άμεσης δράσης» που είχε εξαγγείλει ο κ. Χατζηδάκης κατά την 
επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία στις αρχές Φεβρουαρίου. 
Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την κατάρτιση 
ενός ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξι-
ακής Μετάβασης, στο οποίο θα μεταφερθούν πόροι από το νέο 
ΕΣΠΑ (της περιόδου 2021-2027), οι οποίοι θα αντιστοιχούν στο 
διπλάσιο τουλάχιστον του εθνικού μεριδίου από το νέο Ευρω-
παϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Αναλυτικά στη σελ 6

Σχεδόν στα «κρυφά» χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση (η δι-
καιολογία είναι η επικαιρότητα του κορωνοϊού), το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνει σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ 
(παρά κάτι ψιλά, που κόπηκαν στις… λεπτομέρειες…) στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να απομακρύνει τον (καρκινο-
γόνο, επισήμως, εδώ και πολλά χρόνια) αμίαντο από τις εγκα-
ταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Θοδωρή Καραουλάνη στο economix.gr  συγκεκριμένα, με 

υπογραφές της Νίκης Δάνδολου (Ειδικής Γραμματέως Διαρ-
θρωτικών Ταμείων EKT-ΕΤΠΑ-ΤΣ) δίνονται (περίπου) 4,5 εκ 
ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου από στρατιωτικές μονάδες 
του Στρατού Ξηράς, 3 εκ. ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου 
από μονάδες του Ναυτικού και 2,5 εκ ευρώ για απομάκρυνση 
αμιάντου από μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Αναλυτικά στη σελ 7 

ΔΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Κυβέρνηση: Τετράμηνη αναστολή φόρων, 800 ευρώ σε εργαζόμενους που αναστέλλεται 
προσωρινά η σύμβασή τους  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

βΓΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΑΠΟ  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ -10 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΥΕΘΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
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Αναβάλλεται το 6ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
στην Κρήτη, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, όπως 
ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.
Το συνέδριο είχε θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, 
ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότη-
τα» και στην αναβολή του προχώρησε το Δ.Σ του Ι.Α.Κ.Ε. 
μετά τα έκτακτα μέτρα του υπουργείου Υγείας για την 
αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.
Το συνέδριο είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Ηράκλειο 

της Κρήτης, από τις 3 ως τις 5 Απριλίου 2020 και σύμφω-
να με την ανακοίνωση, η Οργανωτική Επιτροπή αναζητά 
ήδη, νέα ημερομηνία διεξαγωγής, σε χρονική περίοδο 
κατά την οποία, όπως αναφέρεται, θα έχει παρέλθει η 
παρούσα κρίση.
«Ζητούμε την κατανόηση όλων για την παραπάνω αδό-
κητη αναστάτωση. Θα συνεχίσουμε εντατικά τις οργανω-
τικές προσπάθειές μας για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου 
στη νέα ημερομηνία», καταλήγει το Δ.Σ του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η Έκθεση Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Βιομηχανικής Υπεργολα-
βίας & Μηχανημάτων – Τεχνολογιών επεξεργασίας μετάλλων 
“METAL MACHINERY 2020”, θα πραγματοποιηθεί από τις 13 
ως τις 15 Νοεμβρίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκθεση έχει στόχο να 
αποτελέσει το κέντρο εξελίξεων για όλη την αγορά του Βιομη-
χανικού και Μηχανολογικού εξοπλισμού, Επεξεργασίας Μετάλ-
λου και της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας. Έμφαση θα δοθεί στις 
επικείμενες προκλήσεις σχετικά με την ψηφιακή παραγωγή και 
το INDUSTRY 4.0.
Επισκέπτες της έκθεσης είναι: όλο το φάσμα της βιομηχανίας, 
βιοτεχνίας, ναυτιλίας, ναυπηγοεπισκευαστικής, διυλιστηρίων, 
συνεργείων - φανοποιείων, καταστημάτων βιομηχανικών ει-
δών, κατασκευαστικών εταιριών, τεχνικών εταιριών μελετών 
κλπ. Τέλος προσελκύει υπευθύνους προμηθειών και υπευθύ-
νους τεχνικών υπηρεσιών των δημοσίων οργανισμών – επι-
χειρήσεων  και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Cities on Volcanoes 
11»(CoV11), θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 27 Μαΐου 
2020 στο Ηράκλειο της Κρήτης, από το Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» και το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η επιστημονική εκδήλωση –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- 
αποτελεί τη συνέχεια μίας σειράς 10 επιτυχών συνεδρίων 
που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1998 σε χώρες, από την 
Ιταλία μέχρι τις ΗΠΑ (Χαβάη) και από την Ιαπωνία μέχρι τον 

Ισημερινό.
«Η σειρά συνεδρίων με τίτλο «Cities on Volcanoes» σκοπό 
έχει τη σύνδεση της κοινότητας των επιστημόνων της γεω-
λογίας/ηφαιστειολογίας με τα επιτελεία διαχείρισης κρίσεων 
και εκτάκτων αναγκών και την προβολή της διακλαδικής 
εφαρμοσμένης έρευνας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία 
εκπροσώπων των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών και 
της Πολιτικής Προστασίας», υπογραμμίζεται στην  ίδια ανα-
κοίνωση.
Πληροφορίες: https://citiesonvolcanoes11.com , 
evinom@geol.uoa.gr

ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ: “METAL MACHINERY 2020”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «CITIEs oN VoLCANoEs 11» (CoV11)

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

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

Δίκτυο Major Cities of Europe

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

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

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Η δεύτερη δέσμη των οικονομικών μέτρων, συνολικού 
ύψους 3,8 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών από τον κορωνοϊό, ανακοινώθηκε χθες σε κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου από τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα,  Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, όπως ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το κόστος των μέτρων επιμερίζεται σε 2 δισ. ευρώ από 
τον προϋπολογισμό (1 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και 1 
δισ. ευρώ για εργαζόμενους) και σε 1,8 δισ. ευρώ από 
το ειδικό ευρωπαϊκό ταμείο. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Στα-
ϊκούρας, απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι να μην προχωρήσουν 
σε απολύσεις.
Αναλυτικά τα μέτρα έχουν ως εξής:
1.Οριζόντια αναστολή έως τις 31 Ιουλίου της πληρωμής 
φόρων και εισφορών, μέσω συγκεκριμένων ΚΑΔ, για τις 
επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά. Υπολογίζονται 
περίπου 200.000 επιχειρήσεις με περίπου 600.000 εργα-
ζόμενους.
2.Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τη μορφή της επι-
στρεπτέας προκαταβολής για την αντιμετώπιση της μείω-
σης του τζίρου και του μισθολογικού και μη μισθολογικού 
κόστους, υπολογιζόμενη σε περίπου 1 δισ. ευρώ.
3.Οι εργαζόμενοι που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβα-
ση εργασίας τους, θα λάβουν στις αρχές Απριλίου αποζη-
μίωση 800 ευρώ, ενώ το κράτος θα καλύψει τις εισφορές 
ασφάλισης και υγείας. Παράλληλα, αναστέλλονται για 4 
μήνες οι φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου. Υπολογίζε-
ται πως αφορά σε περίπου 500.000 άτομα και το κόστος 
για Μάρτιο και Απρίλιο είναι περίπου 450 εκατ. ευρώ.
4.Για αυτοαπασχολούμενους, ατομικές επιχειρήσεις κ.ά. 
αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για 4 
μήνες.
5.Επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα από το 
ειδικό ευρωπαϊκό ταμείο, για δράσεις ενίσχυσης ρευστό-
τητας, απασχόλησης και εισοδήματος εργαζομένων.
6.Μειώνεται στο 6% από 24% έως το τέλος του έτους ο 
ΦΠΑ για μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, μαντηλάκια, σα-
πούνι και γενικά για τα προϊόντα αυτά υγιεινής και προ-
στασίας. Το ίδιο γίνεται για την αιθυλική αλκοόλη που θα 
χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την παραγωγή 
αντισηπτικών.
7.Οι επιχειρήσεις που κλείνουν θα καταβάλλουν το 60% 

του ενοικίου για Μάρτιο και Απρίλιο για την επαγγελματι-
κή στέγη. Το ίδιο θα ισχύσει για την α’ κατοικία των εργα-
ζομένων. Παράλληλα, αναστέλλονται για 4 μήνες οι φο-
ρολογικές υποχρεώσεις και οι δόσεις σε πιθανή ρύθμιση.
8.Παραμένει το ισχύον καθεστώς για τον ΕΝΦΙΑ και οι νέες 
αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν από το επόμενο έτος.
9.Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην άμεση πληρωμή όλων 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου σε 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι, από 
25/2- 13/3 έχουν επιστραφεί 218 εκατ. ευρώ.
10.Η διευκόλυνση από τις τράπεζες και οι σχετικές παρεμ-
βάσεις για τις επιχειρήσεις να αφορά και σε φυσικά πρό-
σωπα και να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Να προσδιο-
ριστούν από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών οι τραπεζικές 
συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται φυσική παρου-
σία, για την προστασία τραπεζοϋπαλλήλων και πελατών. 
Τέλος, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για την προστασία 
του Χρηματιστηρίου. 
«Δυστυχώς, η εικόνα της αγοράς εργασίας έως σήμερα, 
για τον Μάρτιο, είναι απογοητευτική έως και τραγική, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος 
«ΕΡΓΑΝΗ»» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.
   Όπως είπε, οι επιχειρηματίες δεν πρέπει αναίτια και αδι-
καιολόγητα να προχωρούν σε απολύσεις και να εκδηλώ-
νουν καταχρηστικές συμπεριφορές ούτε να λειτουργούν 
υπό το καθεστώς πανικού. «Η κρίση ήρθε και θα περάσει 
και στο τέλος θα νικήσουμε» τόνισε ο υπουργός Εργασίας.
   Υπογράμμισε δε ότι όλα τα ευνοϊκά μέτρα και οι εξαγγε-
λίες της κυβέρνησης συνδέονται με τη ρήτρα διατήρησης 
των θέσεων εργασίας
   Ειδικότερα ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε:
   Μέτρα για τους εργαζόμενους:
   - Ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας σε όλες τις 
επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους, ως 
προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών 
και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων 
χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.
   - Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων σε επι-
χειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, κατόπιν 
εντολής δημόσιας Αρχής, ενώ, σε περίπτωση που αυτή 
λάβει χώρα, θα θεωρείται άκυρη.
   - Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομέ-
νων για όλο το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, υπολογιζόμενης στον ονομαστικό τους 
μισθό.
   Μέτρα για τους ανέργους:
   - Παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων 
και του βοηθήματος ανεργίας, σε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μήνες, σε 
όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος 
λήγει την 31η Μαρτίου.
   Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτο-
απασχολούμενους:
   - Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύ-
θερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων μηνός 
Φεβρουαρίου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυ-
ξήσεις.
   Μέτρα για επιχειρήσεις και εργοδότες
   - Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός 
Φεβρουαρίου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυ-
ξήσεις, σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.
   - Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφα-
λιστικά Ταμεία για τρεις μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που 
πλήττονται.
   Μέτρα ενίσχυσης ευελιξίας των επιχειρήσεων 
για τη λειτουργική προσαρμογή τους στην αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού:
   - Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό 
ασφαλούς λειτουργίας, με ρήτρα διατήρησης θέσεων 
εργασίας.
   - Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσι-
ών ιατρού εργασίας και την άρση διοικητικών εμποδίων 
για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς και, ιδίως, την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και της δημόσιας υγείας.
   Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε-
ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ
   - Καθιέρωση σημαντικών διευκολύνσεων για όλους 
τους πολίτες. Για παράδειγμα, η εξ αποστάσεως εξυπηρέ-
τηση των πολιτών στον Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέσω της επίσπευσης της 
προγραμματισμένης υλοποίησης βασικών λειτουργιών 
των δύο αυτών οργανισμών».

ΔΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Κυβέρνηση: Τετράμηνη αναστολή φόρων, 800 ευρώ σε εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβασή τους
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Δέσμη έξι χρηματοδοτικών εργαλείων ανακοίνωσε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης οικο-
νομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού.
  Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όλα τα μέτρα 
συνδέονται με διατήρηση των θέσεων εργασίας, πριν την 
ανακοίνωση των μέτρων υπογράμμισε ότι η αγορά έχει 
ομαλοποιηθεί και προσέθεσε : «Από αυτή κρίση θα εξέλθουμε 
όλοι μαζί και κανένας δεν θα μείνει πίσω, κρινόμαστε άπαντες, 
κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι πολίτες».
Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι:
  1. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελμα-

τίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το διάστημα 
15 Μαρτίου-30 Απριλίου, θα δοθεί στις αρχές Απριλί-
ου ενίσχυση 800 ευρώ.
   2. Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 
για 3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται 
άμεσα από τον κορωνοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση συνε-
χιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά. 
Ενώ σε συνεννόηση με τις τράπεζες που ήδη το ανακοίνω-
σαν, αναβάλλεται η πληρωμή και των χρεολυσίων τους έως 
30/9/2020.
   3. Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περί-
οδο επανεκκίνησης της οικονομίας, θα υλοποιηθεί εγγυοδοτι-
κός μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ.
   4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει ρευ-
στότητα στις τράπεζες για τη χορήγηση νέων επιχειρηματι-
κών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ.
   5. Σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανισμός για 
δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ.
   6. Απλοποιείται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και αυξάνουμε τους πόρους 
του κατά 250 εκατ. ευρώ για την χορήγηση νέων δανείων σε 
επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό με επιδότηση 
100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.

Αυστηρά μέτρα για όσους παραβιάζουν τους κανόνες που 
έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο προστασίας από τον κορωνοϊό 
και για εκείνους που κερδοσκοπούν προανήγγειλε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας από την εκπομπή «Καλη-
μέρα Ελλάδα», μιλώντας επίσης για τη στήριξη της οικονομίας 
και τη λήψη νέων μέτρων και σχολιάζοντας τη στάση της 
αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Όπως είπε ο πρωθυπουργός, είμαστε σε έναν πόλεμο. Και 
ένας πόλεμος έχει θύματα. Ελπίζουμε στα θύματα αυτά να μην 
είναι η ανθρωπιά μας. Γι’ αυτό η έκκληση του πρωθυπουρ-
γού θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα απέναντι σε αυτούς, 
οι οποίοι θα θέλουν να παραβιάσουν τους κανόνες που έχουν 
τεθεί και να προσπαθήσουν με πλάγιους τρόπους να εκμεταλ-
λευτούν την κατάσταση. Επομένως, θα είναι πολύ αυστηρά 
τα μέτρα και για αυτούς που παραβαίνουν τους κανόνες και 
για αυτούς που κερδοσκοπούν. Αλλά το βασικό στοιχείο για 
να περιοριστούν τα ανθρώπινα θύματα είναι να μείνουμε στο 
σπίτι για να δώσουμε τη δυνατότητα στο σύστημα Υγείας να 
περιθάλψει αυτούς που πραγματικά θα έχουν ανάγκη νοση-
λείας», τόνισε ο κ. Πέτσας. 
Επεσήμανε επίσης πως ο πρώτος βασικός στόχος είναι ο πε-
ριορισμός της διασποράς και εξήγησε για το νέο πακέτο μέ-
τρων που αναμένεται να ανακοινωθεί: «Υπάρχει ένα πλέγμα 
παρεμβάσεων και για τη στήριξη των φυσικών προσώπων. 

Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν και με τις ασφαλιστι-
κές και τις φορολογικές υποχρεώσεις. Υπάρχουν και θέματα 
που αφορούν το τραπεζικό σύστημα. Αφορούν το σύνολο 
της οικονομίας. Είναι μέτρα πρωτοφανή, που θα ληφθούν και 
σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, αλλά, και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι μια παροδική κρίση 
δημόσιας υγείας δεν πρέπει να γίνει μια μόνιμη οικονομική 
κρίση.
Πάμε σε ένα σταδιακό κλείσιμο τομέων της οικονομίας και στο 
τέλος θα μείνουν μόνο τα απαραίτητα. Επομένως, όλοι αυτοί, 
οι οποίοι με διοικητικά μέτρα παραμένουν στο σπίτι τους δεν 
έχουν κανέναν λόγο ανησυχίας γιατί το βασικότερο πρόβλη-
μα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αβεβαιότητα. Και για να 
εξαλείψουμε την αβεβαιότητα θα στηρίξουμε επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους, όχι μόνο στις περιπτώσεις που κλείνουν 
με διοικητικά μέτρα, στις περιπτώσεις που τους δόθηκε εντο-
λή να κλείσουν, αλλά και στις περιπτώσεις που θα υποστούν 
μια πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου. Όπως τόνισε ο πρωθυ-
πουργός στο χθεσινό μήνυμά του, δεν θέλουμε λουκέτα και 
απολύσεις. Γιατί αυτά έχουν μονιμότερα χαρακτηριστικά στην 
οικονομία. Θέλουμε να μας εμπιστευτούν όλοι. Να μη γίνουν 
καταστρατηγήσεις, να μην υπάρξουν λουκέτα και απολύσεις 
και εμείς θα καλύψουμε το κόστος που θα χρειαστεί». 
Ανέφερε μάλιστα πως «το τρίμηνο που θα ξεκινήσει τον 

επόμενο μήνα, έχει ένα ΑΕΠ περίπου 40-45 δισεκατομμύρια. 
Αν έχουμε μια διαταραχή, όπως αυτή που εκτιμούν τώρα οι 
υπηρεσίες της Κομισιόν, τότε θα μιλάμε για μια απώλεια στο 
ΑΕΠ περίπου δύο, τριών, τεσσάρων δισεκατομμυρίων. Τα 
δύο δισ., λοιπόν, τα οποία εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός 
είναι το πρώτο απαραίτητο κύμα στήριξης. Και αν χρειαστεί, 
θα ρίξουμε κι άλλα χρήματα στην οικονομία». 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης πως υπάρχει δυ-
ναμική αξιολόγηση της κατάστασης. Είπε: «Αξιολογούμε κάθε 
μέρα τη διασπορά. Σκοπός μας είναι με τα μέτρα που λαμβά-
νουμε να υπάρξει μια επέκταση της διασποράς σε βάθος χρό-
νου για να αποφευχθεί μια απότομη κορύφωση των περιστα-
τικών. Αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε. Και ό,τι χρειαστεί 
θα το κάνουμε. Αν χρειαστεί να μείνουμε μακριά από άλλες 
εκδηλώσεις μέχρι και το Πάσχα θα το κάνουμε».
Σχολίασε όμως και τη στάση της αντιπολίτευσης επισημαίνο-
ντας τα εξής: «Και οι προτάσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας είναι 
στην κατεύθυνση πολλών πραγμάτων που θα ξεδιπλωθούν 
ή έχουν ήδη ξεδιπλωθεί από την κυβερνητική πολιτική. Είναι 
πολύ εποικοδομητική η στάση και των υπολοίπων κομμάτων 
της αντιπολίτευσης. Και οι συζητήσεις του πρωθυπουργού με 
τους πολιτικούς αρχηγούς -που έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης- 
ήταν πολύ σοβαρές και εποικοδομητικές. Πρέπει να είμαστε 
ενωμένοι σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση».

ΔΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Άδωνις Γεωργιάδης: Δέσμη έξι χρηματοδοτικών εργαλείων. Αναστολή των μέτρων αν υπάρξουν απολύσεις

Στ. Πέτσας: Αυστηρά μέτρα για όσους παραβιάζουν τους κανόνες που έχουν επιβληθεί και για εκείνους που κερδοσκοπούν. Τα 2 
δισ. ευρώ είναι το πρώτο κύμα στήριξης της οικονομίας
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Σειρά μέτρων έχουν ληφθεί ήδη από την κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Εκείνα που αφορούν στο 
Δημόσιο συνοψίζονται στα εξής σύμφωνα με το ΑΠΕ:
1. Διευκόλυνση όλων των εργαζομένων γονέων με παιδιά 
έως 15 ετών με άδειες ειδικού σκοπού. Ήδη κάνουν χρήση 
αυτής της άδειας περίπου 15.000 χιλιάδες υπάλληλοι (Αυ-
τός είναι ένας αριθμός που μέρα με τη μέρα αλλάζει).
2. Επιπροσθέτως δίνεται ειδική άδεια απουσίας σε όλους 
τους εργαζόμενους του Δημοσίου τομέα που κινδυνεύουν 
περισσότερο καθώς έχουν ήδη βαριές παθήσεις όπως πνευ-
μονοπάθειες, καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο 
ή είναι μεταμοσχευμένοι. Η σχετική υπουργική απόφαση 
των υπουργών Εσωτερικών και Υγείας έχει ήδη υπογρα-
φεί και δημοσιεύεται μέσα στην ημέρα και οι εργαζόμενοι 
αυτοί πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους. (Τους δίνουμε 
τη δυνατότητα να εργαστούν, αν θέλουν, εξ αποστάσεως). 
Θεσπίζεται άδεια αναρρωτική ειδικού σκοπού για όσους 
υπαλλήλους έχει δοθεί οδηγία για κατ’ οίκον περιορισμό 
χωρίς υποχρέωση να παραστούν σε υγειονομική επιτροπή.
3. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα e.presence μέσω των κωδικών του 
taxis και επομένως μπορούν να μετέχουν σε τηλεδιασκέψεις 
και σε επικοινωνία από απόσταση με τους προϊσταμένους ή 
τους άλλους εργαζόμενους που συνεργάζονται στην υπη-
ρεσία τους. Ταυτόχρονα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης προετοιμάζει κατά προτεραιότητα με τα υπουργεία 
Οικονομικών και Εσωτερικών τη δυνατότητα λειτουργίας 

από απόσταση, για να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές εξ αποστάσεως.
4. Κάθε υπουργείο έχει εκπονήσει, κατόπιν οδηγιών, το 
δικό του σχέδιο έκτακτης κατάστασης ώστε να μπορεί να 
λειτουργήσει με τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες εφό-
σον κριθεί απαραίτητο τις επόμενες ημέρες. Ήδη εφαρμόζει 
πρόγραμμα εργασίας ως προς το ωράριο.
5. Προκρίνεται σε όλο το δημόσιο η εξυπηρέτηση των πο-
λιτών μέσω τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. 
Οι εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται 
μόνο κατόπιν ραντεβού. Αυτό ισχύει και στα ΚΕΠ σε πολύ 
λίγες ημέρες. Μεριμνά ήδη γι αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης από το οποίο θα γίνουν οι σχετικές ανακοι-
νώσεις.
6. Μετατίθεται κατά 2 μήνες κάθε προθεσμία στο δημόσιο 
για αιτήματα των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και 
για τις διοικητικές προσφυγές. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη 
μετατεθεί για τις 30 Ιουνίου αυτού του χρόνου η προθεσμία 
αιτήσεων για τα αδήλωτα τ.μ. Αιτήσεις οι οποίες κατατίθε-
νται στους δήμους της χώρας και στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της ΚΕΔΕ. 
7. Υπάρχει μέριμνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των Δή-
μων και των Περιφερειών καθώς και των νομικών τους 
προσώπων με συνεδρίαση όλων των συλλογικών οργά-
νων με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς. Έχουν δοθεί οδηγί-
ες για την αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών των 
ΟΤΑ.

8. Στηρίζεται η Αυτοδιοίκηση οι δήμοι και οι Περιφέρειες κα-
θώς και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες τους οι οποίοι δίνουν 
μια πολύ μεγάλη μάχη για να λειτουργούν οι πόλεις και οι 
γειτονιές κανονικά. Δόθηκε για τον σκοπό αυτό έκτακτη οι-
κονομική ενίσχυση 15 εκατομμυρίων Euro. Οι Δήμαρχοι και 
οι Περιφερειάρχες έχουν τη δυνατότητα για απευθείας ανα-
θέσεις σε προμήθειες υλικού που αφορούν την αντιμετώπι-
ση του κορωνοϊού. Η καθαριότητα οργανώνεται από τους 
δήμους τουλάχιστον σε δύο βάρδιες για να διασφαλιστεί ότι 
σε κάθε περίπτωση θα λειτουργεί κανονικά. Οι δήμαρχοι θα 
πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με τους εργαζομένους 
ιδίως στον τομέα της καθαριότητας που επιτελούν ένα εξαι-
ρετικά κρίσιμο έργο. Η έκτακτη χρηματοδότηση αφορά και 
την προμήθεια μέτρων ατομικής προστασίας για αυτούς 
τους εργαζομένους στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Οι 
εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν και 
θα έχουν και την επόμενη μέρα της κρίσης τη στήριξη της 
πολιτείας.
9. Ενισχύεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με πρό-
σθετες δυνάμεις. Εντάσσονται σε αυτό οι εργαζόμενοι των 
ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν λειτουρ-
γούν, για να συνδράμουν στην στήριξη των ηλικιωμένων 
συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από ψυχολογική υπο-
στήριξη από φάρμακα από είδη πρώτης ανάγκης. Συμπο-
λίτες μας που έχουν έναν παραπάνω λόγο να μείνουν στο 
σπίτι τους.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ότι διευρύνει τα μέτρα πρόληψης που έχει ήδη λάβει, 
στο πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και πολιτών κατά της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού: 
   Οι πολίτες, πλέον, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρο-
νικά (στο gkp@ktimatologio.gr) και να παραλάβουν οι ίδιοι 
τα αιτούμενα στοιχεία, προσερχόμενοι μόνο κατόπιν προκα-
θορισμένου ραντεβού ή να τα παραλαμβάνουν μέσω ταχυ-
μεταφοράς με χρέωση του αιτούντα.
   Υπενθυμίζεται, ότι υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί 
ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών τόσο για 
τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες. 
   Το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί τους πολίτες να διεκπεραι-
ώνουν τις υποθέσεις τους, με το Κτηματολόγιο μέσω διαδι-
κτύου και τηλεφώνου, αποφεύγοντας να μεταβαίνουν οι ίδιοι 
στα γραφεία. 

   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): 
   Όλοι οι πολίτες, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους 
μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
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 Κτη-
ματολόγιο, 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.
   Όσον αφορά τις 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 μόνο κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για την προστασία εργαζομένων και πολιτών 
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Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης και της επιχει-
ρηματικότητας από τον ΟΑΕΔ, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών 
από τη ΔΕΗ, ιδιώτες επενδυτές και την τοπική κοινωνία 
και διείσδυση του φυσικού αερίου στις λιγνιτικές περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, προκει-
μένου να διασφαλισθεί μεταξύ άλλων η θέρμανση των 
κατοίκων, είναι τα πρώτα μέτρα που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος «δίκαιης μετάβασης» των πε-
ριοχών αυτών στη μεταλιγνιτική περίοδο. 
Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής για την απολιγνιτοποίηση που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία 
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χα-
τζηδάκη. 
Τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μετα-
βατικού Προγράμματος για την περίοδο 2020-2021 με 
βάση τις δυνατότητες του τρέχοντος ΕΣΠΑ, αλλά και τους 
πόρους του «λιγνιτόσημου» της ΔΕΗ και του Πράσινου 

Ταμείου. 
Κατά τη συνεδρίαση έγινε ακόμη, επισκόπηση της πα-
ρούσας κατάστασης και της πορείας υλοποίησης των 12 
μέτρων «άμεσης δράσης» που είχε εξαγγείλει ο κ. Χατζη-
δάκης κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία στις 
αρχές Φεβρουαρίου. 
Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την κατάρ-
τιση ενός ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο οποίο θα μεταφερθούν 
πόροι από το νέο ΕΣΠΑ (της περιόδου 2021-2027), οι 
οποίοι θα αντιστοιχούν στο διπλάσιο τουλάχιστον του 
εθνικού μεριδίου από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. 
 Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος 
Θωμάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα μεριμνήσουμε ώστε η 
μεγάλη αυτή προσπάθεια να στηριχθεί με τη μέγιστη δυ-
νατή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ασφαλώς 

και από ιδιωτικές επενδύσεις». 
Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Κωστής 
Μουσουρούλης υπογράμμισε ότι: «Για μια επιτυχημένη 
δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, το ενιαίο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτει ισχυρούς πόρους, να 
ακολουθεί συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης, να 
τηρεί συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα 
και να επιτυγχάνει ικανοποιητική μόχλευση ιδιωτικών 
πόρων. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η σκοπι-
μότητα και η οικονομική βιωσιμότητα των έργων που θα 
χρηματοδοτηθούν, βραχυπρόθεσμα, από το Μεταβατικό 
Πρόγραμμα 2020-2021 και, μακροπρόθεσμα, από το Επι-
χειρησιακό 2021-2027, ώστε να επιφέρουν πολλαπλασια-
στικά αποτελέσματα σε όρους επενδύσεων και απασχόλη-
σης. Τόσο εργαζόμενοι και περιοχές, όσο και η χώρα μας 
συνολικά, πρέπει να βγουν κερδισμένοι σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα σημεία». 

Ανησυχητικές είναι οι μέχρι τώρα επιπτώσεις στην επιχει-
ρηματικότητα της χώρας, από την έξαρση της πανδημί-
ας του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με έρευνα της 
Endeavor Greece, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σημειώνεται ότι στην έρευνα, που ολοκληρώθηκε τη 
Δευτέρα 16 Μαρτίου, συμμετείχε δείγμα 100 ταχέως ανα-
πτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν 
τζίρο έως 80 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 πέτυχαν υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 100%. 
Η έρευνα έδειξε ότι μέσα σε λίγες μόνο μέρες από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) στην Ελλάδα, το 
60% των επιχειρήσεων έχει ήδη αρχίσει να σημειώνει από 
μικρή έως και πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων, η οποία 
υπολογίζεται ότι θα επηρεάσει τα έσοδα όλης της χρονιάς 
με επιβάρυνση που ενδέχεται να αγγίξει το 50% των εσό-
δων τους. 
Παράλληλα, ισχυρές πιέσεις δέχονται και στην κερδοφο-
ρία τους, ως απόρροια της απώλειας καναλιών πωλήσε-
ων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εστιατόρια, ενώ 
έντονα προβλήματα παρουσιάζονται και στην εφοδια-
στική αλυσίδα. Το 70% των εταιρειών ήδη αντιμετωπίζει 
έλλειψη σε βασικές πρώτες ύλες που προμηθεύονται από 
το εξωτερικό, εισαγωγές καθοριστικές για την ομαλή λει-
τουργία τους. 
Όσον αφορά στην πορεία της απασχόλησης, τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι το 30% των εταιρειών πιθανολογεί ότι 
θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε μείωση του ανθρώπι-

νου δυναμικού σε ποσοστό που ενδέχεται να φτάσει έως 
και το 25%, ενώ το 5% των εταιρειών αναμένει μείωση 
του προσωπικού έως και 50%. Ωστόσο, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι το 65% των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζει 
προς το παρόν καμία διαδικασία περιορισμού του ανθρώ-
πινου δυναμικού. 
Αναφορικά με τη διάρκεια των επιπτώσεων της παρούσας 
κρίσης στην αγορά, οι προβλέψεις των επιχειρηματιών 
διίστανται καθώς τέσσερις στους δέκα (4/10) επιχειρη-
ματίες θεωρούν ότι η κρίση θα σταματήσει μέσα στους 
επόμενους δύο μήνες και ότι θα ακολουθήσει μια γρήγορη 
ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, τέσσερις στους δέκα (4/10) θεω-
ρούν ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστη-
μα, που μπορεί να διαρκέσει έως και το τέλος του 2020. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προκύ-
πτουν σχετικά με την ετοιμότητα των ελληνικών επιχει-
ρήσεων απέναντι στην αντιμετώπιση της κρίσης. Το 60% 
των εταιρειών δηλώνει ότι δεν είχε σχέδιο επιχειρηματικής 
συνέχειας κατά την έναρξη της πανδημίας, ενώ μία στις 
τρεις (1/3) εταιρείες δεν είχε τις απαραίτητες υποδομές για 
την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας. Έξι στους 
δέκα (6/10) επιχειρηματίες δηλώνουν ότι ήταν από λίγο 
έως καθόλου προετοιμασμένοι για την κρίση. 
Ωστόσο, οι ελληνικές εταιρείες παρουσιάζουν εντυπωσι-
ακή ικανότητα προσαρμογής και επιδεικνύουν γρήγορα 
αντανακλαστικά. Οι μισές από αυτές προσάρμοσαν το 
μοντέλο λειτουργίας τους ή ακόμα και το ίδιο τους το προ-

ϊόν σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Όσον 
αφορά στον αυτοματισμό των δραστηριοτήτων τους, 
επτά στους δέκα (7/10) επιχειρηματίες αναφέρουν ότι 
έχουν αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες τους σε ποσοστό 
ικανοποιητικό, ενώ δύο στους δέκα (2/10) δηλώνουν ότι 
ο βαθμός αυτοματισμού τους είναι εξαιρετικός. 
Η πανδημία επαναπροσδιορίζει σημαντικά και τις μα-
κροχρόνιες προτεραιότητες των ελληνικών εταιρειών. Η 
ψηφιοποίηση της εργασίας, η επικοινωνιακή διαχείριση 
κρίσεων και η επιχειρηματική συνέχεια έρχονται ξαφνικά 
σε πρώτο πλάνο. Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να κατέ-
χουν σημαντική θέση στις προτεραιότητες των επιχειρή-
σεων η ψηφιακή μεταρρύθμιση, η αυτοματοποίηση και η 
κοινωνική ευθύνη. 
Οι συμμετέχουσες εταιρείες δήλωσαν ότι οι τομείς στους 
οποίους αναμένουν να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η ρευστότητα, 
οι πωλήσεις και οι εξαγωγές, ενώ η πρώτη και μεγαλύτερή 
τους ανάγκη εστιάζεται στην οικονομική βοήθεια και τα 
μέτρα ανακούφισης από το κράτος. Ταυτόχρονα, ποσοστό 
μεγαλύτερο του 40% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι οι 
συνέργειες με άλλες ελληνικές επιχειρήσεις και η διαμόρ-
φωση επιχειρηματικών δικτύων για την υποστήριξή τους, 
είναι η αμέσως επόμενη επιτακτική τους ανάγκη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece   
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Σχεδόν στα «κρυφά» χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση (η 
δικαιολογία είναι η επικαιρότητα του κορωνοϊού), το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνει σχεδόν 10 εκατομμύρια 
ευρώ (παρά κάτι ψιλά, που κόπηκαν στις… λεπτομέρειες…) 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να απομακρύνει τον (καρ-
κινογόνο, επισήμως, εδώ και πολλά χρόνια) αμίαντο από τις 
εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Θοδωρή Καραουλάνη στο economix.gr  συγκεκριμένα, με 
υπογραφές της Νίκης Δάνδολου (Ειδικής Γραμματέως Διαρθρω-
τικών Ταμείων EKT-ΕΤΠΑ-ΤΣ) δίνονται (περίπου) 4,5 εκ ευρώ για 
απομάκρυνση αμιάντου από στρατιωτικές μονάδες του Στρατού 
Ξηράς, 3 εκ. ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου από μονάδες του 
Ναυτικού και 2,5 εκ ευρώ για απομάκρυνση αμιάντου από μονά-
δες της Πολεμικής Αεροπορίας.
Τι εργασίες περιλαμβάνει η απομάκρυνση αμιάντου 
Αντικείμενο των τριών πράξεων, είναι η αποξήλωση, απομά-
κρυνση και ασφαλή διαχείριση αμιαντούχων υλικών από εγκα-
ταστάσεις, κτιριακά συγκροτήματα – Διευθύνσεις της Πολεμικής 
Αεροπορίας, του Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, καθώς και η 
αντικατάστασή τους από άλλα αβλαβή υλικά. Επίσης περιλαμβά-
νεται η αποξήλωση και αντικατάσταση δομικών στοιχείων που 
δεν περιέχουν αμίαντο, αλλά είναι απαραίτητο να αποξηλωθούν, 
προκειμένου να αφαιρεθούν τα υλικά αμιάντου. Όπως αναφέρε-
ται στην απόφαση, κριτήριο για την επιλογή των εγκαταστάσεων 
που θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις αποτελεί ο ημερήσιος χρό-
νος έκθεσης του προσωπικού (στρατιωτικού, πολιτικού και οπλι-
τών θητείας) από τη διαμονή ή εργασία στους υπόψη χώρους. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αφορούν σε: 
α. Εργασίες αποξήλωσης επικίνδυνων για την υγεία εγκαταστά-
σεων, λόγω ύπαρξης στοιχείων αμιάντου: 
(1) Επικαλύψεων στεγών και πλαγιοκαλύψεων από κυματοειδή 
φύλλα αμιάντου από κτίρια, στέγαστρα χώρων στάθμευσης, 
εξοπλισμού, και λοιπών εγκαταστάσεων, 
(2) Καπνοδόχων από αμιαντοτσιμέντο, 
(3) Αμιαντούχων παρεμβυσμάτων θυρών – τόσο γενικά όσο και 
ειδικά στα καταφύγια αεροσκαφών, 
(4) Λοιπών αμιαντούχων υλικών – μικρο-υλικών, όπως κατα-
γράφονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης. (π.χ. μονώσε-
ων σωληνώσεων θέρμανσης, ύδρευσης, ατμού, μονωτικών 
φλαντζών και κορδονιών σε λέβητες και καυστήρες, επενδύσεις 
– μονώσεις σε λέβητες καυστήρες, ψευδοροφές κλπ)
β. Εργασίες διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προ-
σωρινή αποθήκευση και αποστολή σε εγκεκριμένο χώρο για τη 
διάθεση επικίνδυνων υλικών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) των 
αποξηλωθέντων υλικών. 
γ. Εργασίες αποκατάστασης – αντικατάστασης των αποξηλωθέ-
ντων προϊόντων αμιάντου σε όλες τις υποδομές (κτίρια, κλειστά 
υπόστεγα, στέγαστρα χώρων στάθμευσης κλπ) με αβλαβή για 
την ανθρώπινη υγεία προϊόντα.
Όπως τονίζεται με έμφαση και στην απόφαση ένταξης για χρη-
ματοδότηση, οι εργασίες θα υλοποιηθούν από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμιάντου (Ε.Α.Κ.), καταχω-
ρημένες στα προβλεπόμενα μητρώα και με διαπιστεύσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η αναλυτική εισήγηση του ΥΕΘΑ έγινε ανά έργο τον Δεκέμβρη 
και με γρήγορες διαδικασίες (ενδεικτικό της σημασίας που δίνεται 

από τα συναρμόδια υπουργεία) εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία 
από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εντάχθηκαν οι πράξεις στο ΕΣΠΑ.
Τα έργα, ως χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει 
να τρέξει η ΔΙΔΕΑΠ του ΥΠΕΘΑ με διευθυντή τον Συνταγματάρ-
χη Πυροβολικού Ηρακλή Μουρελά. Η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) 
υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) και είναι αρμόδια για το συντονισμό των 
ενεργειών που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή προτά-
σεων για την παρακολούθηση, έλεγχο και εν γένει τη διαχείριση 
όλων των προγραμμάτων που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ με εξωτερική 
χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, στα τελευταία έργα που έχει 
αναλάβει και υλοποιεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, περιλαμ-
βάνεται σεβαστός αριθμός ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 
αλλά και αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού για γεωτεχνικά 
έργα, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κινδύνων κλπ.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, παρότι μη αρμόδιο για το θέμα των αποβλήτων, θέτει ως 
όρο από την ένταξη της πράξης ότι «κατά την εκτέλεση εργασιών 
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και εργασιών συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων, ότι σε όλες τις 
φάσεις της πράξης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, διαγωνι-
σμός, ανάθεση, υλοποίηση, παραλαβή, διαχείριση και διάθεση 
αποβλήτων κλπ) να γίνει ορθή και απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας περί επιχειρήσεων αφαίρεσης κατεδάφισης 
αμιάντου. Και μάλιστα παραθέτει αναλυτικά τη νομοθεσία….
Η Πράξη «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατά-
σταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας»
Στην Πολεμική Αεροπορία κατευθύνονται 2.497.320,30 ευρώ 
δημόσιας χρηματοδότησης, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι εργασίες θα γίνουν σε κτιριακά συγκροτήματα των παρακάτω 
Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας: 
110 Πτέρυγα Μάχης – 110 ΠΜ (ΛΑΡΙΣΑ) 
111 Πτέρυγα Μάχης – 111 ΠΜ (Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 
114 Πτέρυγα Μάχης – 114 ΠΜ (ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ) 
115 Πτέρυγα Μάχης – 115 ΠΜ (ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ) 
124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης – 124 ΠΒΕ (ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ-
ΔΙΑΣ) 
128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών – 
128 ΣΕΤΗ (ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
130 Σμηναρχία Μάχης – 130 ΣΜ (ΛΗΜΝΟΣ) 
135 Σμηναρχία Μάχης – 135 ΣΜ (ΣΚΥΡΟΣ) 
8η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης – 8η ΜΣΕΠ 
(ΛΗΜΝΟΣ) 
Κέντρο Διασποράς Αεροπορίας/Ζούμπερι – ΚΕΔΑ/Ζ (ΖΟΥΜΠΕΡΙ 
ΑΤΤΙΚΗΣ)
Η Πράξη «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατά-
σταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.»
Στο Ναυτικό κατευθύνονται 3.000.160,14 ευρώ δημόσιας χρη-
ματοδότησης, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι εργασίες θα γίνουν στα παρακάτω κτιριακά συγκροτήματα – 

Διευθύνσεις του Πολεμικού Ναυτικού: 
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Σ.Δ.Α.Μ.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Κ.Σ.Α.Ν.)
• ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ο.Ν.) 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΜΦΙΑΛΗ (Δ.Υ.Κ.) 
ΒΑΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (Β.Ε.Ν. – 
Δ.Ε.Ν.) 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 
(Ν.Β.Ν.Ε.) 
ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ναυστάθμου – ΑΜΦΙΑΛΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ναυστάθμου – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΚ – ΚΡΗΤΗ 
Η Πράξη «Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατά-
σταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις του Στρατού Ξηράς»
Στον Στρατό Ξηράς κατευθύνεται η μερίδα του λέοντος από την 
εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση, δηλαδή 4.473.300,71 
ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ωστόσο τόσο για λόγους ασφαλείας (λένε….) όσο και τυπικούς, 
δημοσιονομικούς και άλλους (όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, 
καθώς είναι η μόνη περίπτωση από τις τρεις που μεσολάβησε 
εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για 
διευκρινίσεις) στην πράξη που αφορά τον Στρατό Ξηράς δεν ανα-
φέρονται συγκεκριμένες μονάδες αλλά περιοχές ευθύνης Σχη-
ματισμών. Έτσι στον Στρατό Ξηράς θα χρηματοδοτηθούν έργα 
σε μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, της ΑΣΔΕΝ και του Δ’ 
Σώματος Στρατού – πρακτικά οι σχηματισμοί αυτοί καλύπτουν 
πάνω από τη μισή χώρα.
Η 1η Στρατιά «Αχιλλέας», αποτελεί ταυτόχρονα και αρχηγείο 
μονάδας του «Ευρωστρατού» (αγγλικά: European Union 
Operation Headquarters, EU-OHQ) και το μεγαλύτερο σχημα-
τισμό του Ελληνικού Στρατού και τη μόνη εν ενεργεία στρατιά 
στην Ελλάδα. Εδρεύει στη Λάρισα και περιλαμβάνει ένα σώμα 
στρατού, μία μεραρχία πεζικού και μία μεραρχία μηχανοκίνητου 
πεζικού.
Το Δ  ́Σώμα Στρατού (Δ  ́ΣΣ «Θράκη», με έδρα την Καβάλα) από 
το 1976 έχει ως σκοπό τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών χερσαί-
ων συνόρων κατά μήκος του ποταμού Έβρου, αποτελεί τον πιο 
ισχυρό σχηματισμό στον Ελληνικό Στρατό και περιοχή ευθύνης 
την ευρύτερη περιοχής της Θράκης.
Η Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣ-
ΔΕΝ) είναι σχηματισμός επιπέδου σώματος στρατού του Ελληνι-
κού Στρατού με σκοπό την άμυνα στα νησιά μας. Έχει έδρα την 
Αθήνα αλλά περιοχή ευθύνης όλα τα νησιά του Αιγαίου.
Η έκταση που καλύπτουν οι σχηματισμοί και ο προϋπολογισμός 
της πράξης συντείνουν στο ότι θα γίνουν έργα σε μεγάλο αριθμό 
στρατοπέδων.
Τονίζουμε ότι σε όλα τα έργα – και στις τρεις πράξεις – περιλαμ-
βάνεται ως ξεχωριστό παραδοτέο η διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων με μεταφορά και ασφαλή διάθεσή τους.
Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν τον Οκτώβριο φέτος και να ολο-
κληρωθούν σε ένα έτος, δηλαδή πριν τα τέλη του 2021.

βΓΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ  - 10 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΥΕΘΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
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Σενάρια περιορισμού του εύρους ζώνης ή ακόμη και ιεράρ-
χησης της κίνησης έχουν εκπονήσει οι πάροχοι τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Μέχρι 
στιγμής, παρόλο που η κίνηση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
έχει αυξηθεί, παραμένει ελεγχόμενη. Στελέχη της αγοράς κά-
νουν λόγο για σημαντική αύξηση, χωρίς ωστόσο αυτή να εί-
ναι τέτοια που να απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στην «Καθημερινή».
Σύμφωνα με στελέχη του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Ερευ-
νας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ), η πρωτοβουλία «Μένουμε 
Σπίτι» έχει επιφέρει αύξηση της τάξης του 10% έως 15% στη 
διαδικτυακή κίνηση. Αυτό φαίνεται στον κόμβο διασύνδεσης 
όλων των διαδικτυακών παρόχων της χώρας, Greek Internet 
Exchange, γνωστότερο ως GR-IX. Αν και η κίνηση που περνά-
ει από τον συγκεκριμένο κόμβο δεν είναι η συνολική στο ελ-
ληνικό Διαδίκτυο, είναι ενδεικτική της συνολικής κατάστασης 
που επικρατεί σε αυτό.
Σύμφωνα με τα στατιστικά του GR-IX, η κίνηση σε ώρες αιχ-
μής (12 το μεσημέρι) ανέρχεται σε περίπου 140 Gbps και σε 
ώρες μη αιχμής (5 το πρωί) σε 40 Gbps. Aξίζει να σημειωθεί 
ότι την προτελευταία εβδομάδα, πριν δηλαδή από την έναρξη 
του «Μένουμε Σπίτι», η κίνηση αυξανόταν τις απογευματινές 

ώρες, ενώ την περασμένη Δευτέρα, εμφανίζεται αυξημένη 
κατά τις πρωινές ώρες.
Επίσης, σύμφωνα με στελέχη των εταιρειών κινητής, καθώς 
παραμένουν όλοι στα σπίτια αυξάνονται υπέρμετρα οι συνο-
μιλίες στα κινητά. Επιστρέφει δηλαδή η κίνηση στο παραδο-
σιακό δίκτυο δεύτερης γενιάς (2G), καθώς η μια τηλεφωνική 
γραμμή σταθερής δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων 
των μελών της οικογένειας. Πάντως, όλοι σημειώνουν ότι τη 
μεγάλη πίεση θα δεχθούν τα δίκτυα σταθερής, όπως συνέβη 
στην Ιταλία και στο Βέλγιο.
Υπερφόρτωση
Στην Ιταλία το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπερφόρτωσε όταν 
η συνδρομητική υπηρεσία Amazon Prime άφησε ελεύθερη 
τη μετάδοση περιεχομένου στους Iταλούς. Επίσης, στo Βέλγιο 
υπάρχει σιωπηλή συμφωνία να μη γίνονται κλήσεις βιντεοδι-
άσκεψης, αλλά τηλεδιάσκεψης, δηλαδή χωρίς τη μετάδοση 
εικόνας, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις συμφό-
ρησης στο Διαδίκτυο.
Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι τεχνολογικές και συνδρομη-
τικές πλατφόρμες για πρώτη φορά καταρρέουν, καθώς αυ-
ξάνεται υπέρμετρα η ζήτηση. Αυτό συνέβη στην πλατφόρμα 
διασκέδασης Xbox Live την περασμένη Κυριακή, ενώ προχθές 

Δευτέρα κατέρρευσε για τουλάχιστον δύο ώρες η συνεργατι-
κή πλατφόρμα Microsoft Teams, καθώς εκατομμύρια χρήστες 
συνωστίζονται για να λάβουν υπηρεσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κυβέρνηση και τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι επιχειρούν να αποτρέψουν φαινόμενα συμφόρησης 
στο εθνικό δίκτυο. Ενα μέτρο θα είναι ο περιορισμός του εύ-
ρους ζώνης του χρήστη, που είναι γνωστό ως throttling. Hδη 
το μέτρο αυτό εφαρμοζόταν σε χρήστες κινητής τηλεφωνίας 
που ξεπερνούσαν την κατανάλωση δεδομένων από ένα μέγε-
θος και πάνω, π.χ. πάνω από 20 Gb. Μόλις ο χρήστης περνού-
σε το όριο, η δυνατότητα μετάδοσης μειωνόταν σε χαμηλά 
επίπεδα, π.χ. 1 Mbps.
To δεύτερο μέτρο, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν τα δίκτυα, είναι η ιεράρχηση της κίνησης (prioritization). 
Στην προκειμένη περίπτωση οι πάροχοι «κόβουν» συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες, όπως π.χ. το video streaming, ή ακόμη και 
συγκεκριμένους κόμβους που προκαλούν τη μεγάλη κίνηση. 
Πάντως, τα στελέχη των παρόχων τηλεπικοινωνιών κάνουν 
λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες δεν μπορούν 
να οδηγήσουν σε ασφαλείς εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Ο τουριστικός τομέας και ειδικότερα οι διεθνείς ταξιδιωτικές 
εισπράξεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα πρώτα και ση-
μαντικότερα πλήγματα από τη διεθνή εξάπλωση του κορω-
νοϊού (COVID-19), όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τονίζεται σε 
έρευνα που υλοποίησε το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών).
   Μάλιστα, όπως τονίζεται, για κάθε 1 δισ. ευρώ απώλειας 
διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, προκαλείται μία συνολική 
(άμεση και έμμεση) μείωση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά πε-
ρίπου 1,076 δισ. ευρώ, μείωση της απασχόλησης στην οικο-
νομία κατά περίπου 26.403 απασχολούμενους, επιβάρυνση 
του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 675,52 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από τα 2/3 οφείλονται σε 

απώλειες εισπράξεων από υπηρεσίες διαμονής και εστίασης.
   Λαμβάνοντας υπόψη τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για 
το ύψος του ΑΕΠ, της Απασχόλησης και του ελλείμματος στο 
Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας 
για το έτος 2019, το ΚΕΠΕ κάνει αναγωγή και εκτιμά ότι για 
κάθε 1 δισ. ευρώ απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξε-
ων, προκαλείται μία συνολική (άμεση και έμμεση) μείωση του 
ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 0,57%, μείωση της απασχόλη-
σης κατά περίπου 0,61%, αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυ-
γίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 38,9%.
   Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ το ύψος της πραγματικής επί-
πτωσης της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού στις ταξιδιωτικές 
εισπράξεις της χώρας είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εκτιμη-

θεί. Η ανάλογη διεθνής εμπειρία της εξάπλωσης του ιού SARS 
το 2003 δείχνει ότι μία μείωση των διεθνών ταξιδιωτικών 
εισπράξεων κατά περίπου 8% δεν πρέπει να θεωρείται απίθα-
νη. Στη βάση ενός τέτοιου σεναρίου, εκτιμάται ότι η μείωση 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων θα προκαλέσει:
   Επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας 
(ΑΕΠ) κατά περίπου 0,83 ποσοστιαίες μονάδες, συρρίκνωση 
της συνολικής Απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 
38.284 θέσεις εργασίας ή κατά περίπου 0,88 ποσοστιαίες 
μονάδες, αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και 
Υπηρεσιών κατά περίπου 56,4 ποσοστιαίες μονάδες. 

ΠΟΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
Εάν τα δίκτυα υπερφορτωθούν, ενδέχεται να «κοπούν» κάποιες υπηρεσίες.

ΚΕΠΕ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,57% 
Και της απασχόλησης κατά 26.403 θέσεις εργασίας
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Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προ-
ϊόντα, σταδιακά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προ-
σκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν 
να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα, σύμ-
φωνα με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, αξιοποιώντας το αναβαθ-
μισμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τον πρώτο δημόσιο φορέα 
που θα αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για την αυ-

τοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερό-
τητας για τις πληρωμές των δαπανών της. Η αυτοματοποιημένη 
αυτή διαδικασία οφείλει να επεκταθεί και σε όλους τους φορείς 
του Δημοσίου. Ήδη, αρκετοί φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον να ενταχθούν στο νέο σύστημα, ενώ η ΓΓΠΣΔΔ προσκαλεί 
όσους φορείς ενδιαφέρονται να το πράξουν άμεσα.
   Συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, δια-
συνδέεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
της Βουλής των Ελλήνων με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να αντλεί-
ται αυτομάτως η αναγκαία φορολογική ενημερότητα, χωρίς την 
παρεμβολή υπαλλήλου, για την πληρωμή ενός πολίτη ή μιας 

επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι υπόχρεοι δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να εκδίδουν 
την αναγκαία ενημερότητα για να πληρωθούν, καθώς αυτό 
πλέον θα γίνεται αυτόματα. Ενδεικτικά, τους τελευταίους 12 
μήνες πάνω από 3.600 πολίτες και επιχειρήσεις προσκόμισαν 
φορολογική ενημερότητα στη Βουλή. Με το νέο σύστημα η 
Βουλή απαλλάσσεται από μια καθημερινή γραφειοκρατική δια-
δικασία, επιταχύνονται οι σχετικές πληρωμές των δαπανών της 
και εξοικονομούνται ανθρωποώρες, τόσο για τους υπαλλήλους 
της όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Καταργείται η Δημόσια Αρχή Λιμένων, με τροπολογία που 
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας, 
«Εκσυγχρονισμός του Θεσμικού Πλαισίου για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, η Δημόσια Αρχή 
Λιμένων όπως και τα περιφερειακά γραφεία αυτής καταρ-
γούνται, ενώ οι θέσεις του προσωπικού διατηρούνται στο 

υπουργείο Ναυτιλίας. Οι αρμοδιότητες της ΔΑΛ και των περι-
φερειακών γραφείων θα ασκούνται από τον εκάστοτε αρμό-
διο υπουργό Ναυτιλίας. 
Επίσης με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί από τον 
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλα-
κιωτάκη καθορίζονται θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της ΔΑΛ και των περιφερειακών γραφείων, 

θέματα προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 
Τέλος οι πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύ-
σεις μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από τον προϋπολογι-
σμό του υπουργείου Ναυτιλίας. Οι πόροι της ΔΑΛ αποτελούν 
έσοδα του ελληνικού Δημοσίου. 

Ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραί-
τητα μέτρα για την ανάσχεση του ιού και βρίσκεται σε συνεχή 
ετοιμότητα ανέφερε  ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.
Ανακοίνωσε πως από αύριο απαγορεύονται οι δημόσιες υπαί-
θριες συναθροίσεις με τη συμμετοχή 10 ή περισσοτέρων ατό-
μων , με κύρωση διοικητικού προστίμου 1000 ευρώ ανα πρό-
σωπο, ανεξαρτήτων τυχόν άλλων ευθυνών ιδίως ποινικών . 
Αποθαρρύνονται αυστηρά οι ψυχαγωγικές συναθροίσεις σε 
κλειστό χώρο με συμμετοχή 10 ή περισσοτέρων ατόμων. Σε 
κάθε περίπτωση, όπως είπε,  θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι 
κανόνες υγιεινής και αποστάσεων μεταξύ των προσώπων 
. Επανέλαβε την αυστηρή σύσταση,  ότι οι πολίτες πρέπει να 
μένουν στο σπίτι ώστε να αποφύγουν στο μέγιστο βαθμό τις 
επαφές με άτομα εκτός του στενού οικογενειακού περιβάλλο-
ντος. Η κυκλοφορία εκτός οικείας πρέπει να περιοριστεί στο 
ελάχιστο και για  συγκεκριμένους λόγους.

Αποδεκτές εξαιρέσεις υπάρχουν αποκλειστικά για την μετά-
βαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κα-
τάστημα προμηθειών τροφίμων , μετάβαση σε ταχυδρομείο 
για την απολύτως αναγκαία αλληλογραφία, μετάβαση στην 
τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων , κίνηση για παρο-
χή βοήθειας σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε 
ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά  ή ανά 
δύο άτομα, τηρώντας απαρέγκλιτα την αναγκαία απόσταση 
1,5 μέτρων και την κίνηση με κατοικίδιο ζώο.
Οι επιχειρήσεις , τόνισε, οφείλουν να λειτουργούν μέσω τη-
λεργασίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό να λειτουργούν με 
το απολύτως αναγκαίο προσωπικό εκ περιτροπής τηρώντας 
αυστηρά την αναγκαία απόσταση μεταξύ των εργαζομένων, 
Απηύθυνε ιδιαίτερη σύσταση στις εταιρίες τηλεφωνικής 
ενημέρωσης για την ανά δύο μέτρα λειτουργία των θέσεων 
εργασίας.
Κάθε υπουργείο, είπε,  έχει εκπονήσει το δικό του σχέδιο 

έκτακτης κατάστασης ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τις 
απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί τις επόμε-
νες ημέρες .Αναφέρθηκε στην ενίσχυση του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» με πρόσθετες δυνάμεις  και την ένταξη σε 
αυτό των εργαζομένων στα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθ-
μούς που δεν λειτουργούν,  για να συνδράμουν στην στήριξη 
ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
Η μάχη εναντίον του κορονοιού, υπογράμμισε ο κ. Χαρδια-
λιάς,  είναι διαρκής, μας αφορά  όλους, συμβάλουμε όλοι στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας ακολουθώντας κατά γράμμα 
τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και εφαρμόζοντας όλα τα 
μέτρα. Επανέλαβε την σύσταση «μένουμε σπίτι μας», τονίζο-
ντας ότι «η εξάπλωση ή όχι του ιού είναι δική μας υπόθεση , το 
δικό μας στοίχημα ευθύνης, συνέπειας, πειθαρχίας. Μένουμε 
σήμερα σπίτι και σύντομα επιστρέφουμε στην κανονικότητα .

ΨΗΦΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Ναυτιλίας  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
Με κύρωση διοικητικού προστίμου 1000 ευρώ ανά πρόσωπο
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Σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, να εκ-
δοθεί η απόφαση για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των 
σούπερ μάρκετ, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεω. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός ‘Αδωνις Γεωργιάδης, η κατάσταση 
στην αγορά έχει πλήρως ομαλοποιηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις 
έχουν ελευθερία σχετικά με το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους 
το πρωί, τις καθημερινές, αλλά δεν μπορούν να λειτουργούν μετά 
τις 9 το βράδυ.
Στο μεταξύ εκδόθηκε αναλυτική εγκύκλιος από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπογράφει ο γενικός γραμματέας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλί-
δης στην οποία ορίζεται πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές ενώ 
περιλαμβάνονται επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων.
Σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ορίζεται ότι η ελά-
χιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών στις λαϊκές 
αγορές είναι τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο 
από αντικείμενα, όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) 
υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την 
διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα 
και γάντια μιας χρήσης, κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε 
εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό 
υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα, 
οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών υποχρεούνται όπως 
λάβουν μέτρα για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαι-
ρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση 
μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την διαρκή 
πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών για την ανάγκη 
αποφυγής συνωστισμού.
Η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος έχει θέμα: «Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρή-
σεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, όπως δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β915-17-
03-2020» και αναλυτικά αναφέρει:
A.  Αναστέλλεται κάθε εμπορική δραστηριότητα λιανικής πώλησης 
που εντάσσεται στην γενική κατηγορία δραστηριότητας, συμπερι-
λαμβανομένων και των υποκατηγοριών της, εκτός από αυτές που 
ρητά εξαιρούνται με το πρώτο άρθρο της ΚΥΑ ΦΕΚ Β 915-17-03-
2020.
Παράδειγμα 1ο: Στην ΚΥΑ ΦΕΚ Β 915-17-03-2020 άρθρο 1 παρ.2 
προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για την γενι-
κή κατηγορία (ΚΑΔ 4741): «Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα». Η προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας εκτείνεται σε όλες τις υποκατηγορίες που εκκινούν από 
4741 εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται, δηλαδή, τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ  
οίκον (e-shop κτλ.).
Παράδειγμα 2ο: Στην ΚΥΑ ΦΕΚ Β 915-17-03-2020 άρθρο 1 
παρ.19 προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για 
την γενική κατηγορία (ΚΑΔ 4778): «‘Αλλο λιανικό εμπόριο και-
νούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα». Η προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας εκτείνεται σε όλους τους ΚΑΔ που εκκι-
νούν από 4778 εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται δηλαδή 
το λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο 
καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και 
ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών 
προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων 
και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.). 
Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εκτείνεται σε όλους τους 
ΚΑΔ που εκκινούν από 4778.
B.Ενδεικτικά, επιτρέπονται οι δραστηριότητες επιχειρήσεων στον 
τομέα του
λιανεμπορίου και των υπηρεσιών όπως:
1. Το λιανικό εμπόριο τροφίμων (σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, 
ιχθυοπωλεία,
κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες, περίπτερα, μίνι 
μάρκετ
κλπ).
2. Τα σούπερ μάρκετ και φαρμακεία που βρίσκονται σε καταστή-
ματα του
λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας 
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), σε εκπτω-
τικά καταστήματα (outlets), σε εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για 
τους καταναλωτές.
3. Τα φαρμακεία.
4. Τα εμπορικά καταστήματα σε αεροδρόμια και λιμάνια της χώ-
ρας.
5. Τα πρατήρια καυσίμων.
6. Τα καθαριστήρια.
7. Τα συνεργεία αυτοκινήτων.
8. Τα καταστήματα ανταλλακτικών.
9. Οι εκθέσεις αυτοκινήτων.
10. Όσες εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες δεν αναφέρο-
νται στις ΚΥΑ
ΦΕΚ Β 859/14-03-2020 και ΚΥΑ ΦΕΚ Β 915/17-03-2020.
Γ. Απαγορεύεται η προσέλευση καταναλωτών στα καταστήματα 
που η λειτουργία τους αναστέλλεται με την ΚΥΑ ΦΕΚ Β 915-17-
03-2020, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που οι συναλλαγές 
πραγματοποιούνται για την:
1. Πληρωμή λογαριασμών, ανανέωση υπολοίπου, επισκευή και 
αντικατάσταση κινητών συσκευών, ανανέωση προπληρωμένων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επισκευή και αντικατάσταση τη-
λεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.
2. Αγορά οπτικών και ακουστικών βαρηκοΐας, εφόσον έχει προη-
γηθεί τηλεφωνική επικοινωνία σε τηλέφωνο ανάγκης που δίδεται 
από τους καταστηματάρχες.
Στις επιχειρήσεις των ως άνω σημείων, οι διοικήσεις τους οφείλουν 
να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των κατανα-
λωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την ελάχι-
στη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.
Δ. Ειδικότερες επισημάνσεις
1. Η αναφορά στο σημείο 23 του άρθρου πρώτου της ΚΥΑ ΦΕΚ 
Β 915/17-03-2020 για τις δραστηριότητες του ΚΑΔ 5520, δεν 
συμπεριλαμβάνει τις ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σε 
ετήσια βάση, παρά μόνο τα καταλύματα διακοπών και άλλων 

καταλυμάτων σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας.
2. Η αναστολή δραστηριοτήτων σε βοτανικούς και ζωολογικούς 
κήπους και φυσικών βιοτόπων ισχύει μόνο ως προς το κοινό 
(απαγορεύονται οι επισκέψεις πολιτών).
3. Η αναφορά στο σημείο 3 του άρθρου πρώτου της ΚΥΑ ΦΕΚ Β 
915/17-03-2020 «Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-
σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ  οίκον 
(e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, 
ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών 
συσκευών - (ΚΑΔ 4742)», συμπεριλαμβάνει και την ανανέωση 
προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την επισκευή 
και αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.
4. Σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η δραστηρι-
ότητα, επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης, επισκευής, ανακαί-
νισης κλπ.
5. Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί, 
οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στους καταναλωτές και 
τους συνεργάτες τους.
6. Από την δημοσίευση της παρούσας, στις λαϊκές αγορές του 
Ν4497/2017 εφαρμόζονται: α) ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
πάγκων των πωλητών τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κε-
νό-ελεύθερο από αντικείμενα, β) όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες 
και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και 
καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομι-
κή μάσκα και γάντια μιας χρήσης, γ) κάθε πωλητής οφείλει να το-
ποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο 
αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά 
νομίσματα, δ) οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών υποχρε-
ούνται όπως λάβουν μέτρα για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, 
την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απο-
λύμανση μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την 
διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών για την 
ανάγκη αποφυγής συνωστισμού.
7. Από την δημοσίευση της παρούσας, οι φορείς διαχείρισης των 
Δημοτικών Αγορών (τύπου Βαρβακείου, Χανίων, Κέρκυρας κλπ), 
οφείλουν να εφαρμόσουν: α) τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της 
ΚΥΑ ΦΕΚ Β915/17-03-2020 τηρώντας, κατά την προσέλευση των 
καταναλωτών, την αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την 
ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, β) μέτρα για 
τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των 
απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση των κοινόχρηστων 
χώρων μετά το πέρας λειτουργίας των αγορών, γ) διαδικασίες 
επίβλεψης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις δη-
μοτικές αγορές, προκείμενου να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι 
τους φορούν υγειονομικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης, καθώς 
και να έχουν τοποθετήσει σε εμφανές σημείο δοχείο με εγκεκριμένο 
αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά 
νομίσματα.
8. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζό-
μενα από την κείμενη νομοθεσία. Η μη συμμόρφωσή τους με τις 
σχετικές διατάξεις επισύρει την επιβολή των ποινικών και διοικητι-
κών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
Διευκρινίσεις για υπηρεσίες που επιτρέπεται η παροχή τους
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Γ. Πατούλης: «Σε ανοιχτή γραμμή η Περιφέρεια και 
οι Δήμοι της Αττικής για την επίλυση ζητημάτων που 
προκύπτουν στην πορεία εφαρμογής των μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού - Ανα-
λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για εθελοντική αιμοδοσία, 
διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης στους Δήμους και 
στήριξης ευπαθών ομάδων».
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη πραγματοποιήθηκε χθες έκτακτη σύσκεψη 
μέσω τηλεδιάσκεψης με δημάρχους της Αττικής. Κε-
ντρικό θέμα συζήτησης ήταν η πορεία εφαρμογής των 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
και η διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν.
Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με την 
πλατφόρμα e:Presence (https://epresence.gov.gr) 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα 
επαναληφθεί στη μία το μεσημέρι της ερχόμενης Πα-
ρασκευής. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης, μετέφερε τους χαιρετισμούς του Υπουργού 
Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου με τον οποίο είχε νω-
ρίτερα συνάντηση και επισήμανε ότι είναι σημαντικό 
οι πολίτες να βοηθήσουν στην προσπάθεια που γίνεται 
παραμένοντας στις οικίες τους. Στη συνέχεια ζήτησε να 
υπάρξει εγρήγορση από τους Δημάρχους σε ζητήματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης των ευπα-
θών ομάδων του πληθυσμού. 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης ο Γ. Πατούλης, αφού 
επισήμανε ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού έχει 
κινητοποιηθεί άμεσα αντιμετωπίζοντας με ψυχραιμία 
και υπευθυνότητα το πρόβλημα του κορωνοϊού, ζή-
τησε τη συνδρομή των Δήμων στην υλοποίηση εθελο-
ντικής αιμοδοσίας, ενώ κάλεσε τους Δημάρχους όλης 
της Αττικής να αποστείλουν στην Περιφέρεια, τόσο τα 
αιτήματά τους για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης 
(μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, κ.α.), όσο και στοιχεία 
για ευπαθείς ομάδες που ενδεχομένως έχουν ανάγκη 
για στήριξη. 
Με αφορμή την τηλεδιάσκεψη ο Γ. Πατούλης επι-
σήμανε: «Περιφέρεια και Δήμοι της Αττικής είμαστε 
σε ανοιχτή γραμμή για την επίλυση ζητημάτων που 
προκύπτουν στην πορεία εφαρμογής των μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Η ση-
μερινή πρωτοβουλία που αναλάβαμε επιβεβαιώνει 
στην πράξη ότι Περιφέρεια και Δήμοι με υπευθυνότητα 
συνεργάζονται για το καλό των πολιτών. Θα είμαστε 
σε 24ωρη ανοιχτή επικοινωνία με την ανάπτυξη ει-

δικής πλατφόρμας με στόχο να παρεμβαίνουμε όπου 
χρειαστεί». 
 
Θέματα που συζητήθηκαν  
Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους για την πρωτοβουλία του Περιφερειάρ-
χη Γ. Πατούλη να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη. 
Μεταξύ άλλων τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα 
παρακάτω: 
 
Αιμοδοσία  
Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης απαιτείται η κινη-
τοποίηση αυτοδιοίκησης και πολιτών προκειμένου να 
καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες σε αίμα. Για το λόγο 
αυτό υπάρχει ήδη κινητοποίηση της Περιφέρειας Ατ-
τικής, της δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και των 
Δήμων. Οι Δήμοι χρειάζεται, κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις να καθορίσουν χώρους και ημέρες διε-
ξαγωγής της αιμοδοσίας.
 
Στήριξη ευπαθών ομάδων  
Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους Δημάρχους ότι 
υπάρχει μια πρωτοβουλία σε εξέλιξη για τη στήριξη 
ευπαθών ομάδων. Για την καλύτερη χαρτογράφηση 
των πολιτών που έχουν ανάγκη αυτή της δράσης ο Γ. 
Πατούλης ζήτησε από όλους τους Δημάρχους να απο-
στείλουν στην Περιφέρεια τις καταγεγραμμένες περι-
πτώσεις αυτών των πολιτών. 
 
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών  
Ένα μεγάλο ποσοστό των Δημάρχων αναφέρθηκαν 
στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και επισήμαναν 
ότι διαπιστώνεται πως δεν τηρούνται τα μέτρα ασφά-
λειας και πρόληψης, ενώ συγκεκριμένες ώρες υπάρχει 
μεγάλος συγχρωτισμός πολιτών. Μάλιστα προτάθηκε 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής 
της λειτουργίας τους. Ο Περιφερειάρχης ενημέρω-
σε τους Δημάρχους ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία 
προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να 
αποφευχθεί το κλείσιμο τους με τη λήψη μέτρων μη 
συγχρωτισμού. 
 
Πάρκα και άλση  
Οι Δήμαρχοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα να 
ληφθούν περιοριστικά μέτρα μετακίνησης των πολι-
τών σε άλση, πάρκα και πνεύμονες πρασίνου, όπως ο 
Υμηττός και η Πάρνηθα. Ειδικά στις δύο τελευταίες πε-

ριπτώσεις διαπιστώθηκε μεγάλη κινητικότητα πολιτών 
το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης σύστησε οι αρμόδιες αρχές να λάβουν πε-
ριοριστικά μέτρα και έκανε γνωστό ότι σε ότι αφορά 
στην Περιφέρεια το Πάρκο Τρίτση για προληπτικούς 
λόγους θα παραμείνει κλειστό για όσο διάστημα χρει-
αστεί. 
 
Κοιμητήρια 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε από τους 
Δημάρχους η αγωνία για τη διαδικασία που χρειάζεται 
να ακολουθούν οι δημοτικοί υπάλληλοι που απασχο-
λούνται στα κοιμητήρια κατά τη διάρκεια ενταφιασμού 
πολιτών που έχουν χάσει τη ζωής τους μετά από μό-
λυνση του κορωνοϊού. Για το λόγο αυτό επισημάνθηκε 
η ανάγκη τα αρμόδια υπουργεία να εκδώσουν συγκε-
κριμένες οδηγίες. 
 
Λοιπά αιτήματα  
Στο γενικότερο πλαίσιο των αιτημάτων που αναφέρ-
θηκαν συμπεριλαμβάνονται επίσης τα αιτήματα ενί-
σχυσης του υγειονομικού προσωπικού, η δυνατότητα 
κάλυψης του κόστους μηνυμάτων σχετικών με τα μέ-
τρα πρόληψης στα κοινωνικά δίκτυα και η ενίσχυση 
με προσωπικό υπηρεσιών που επιβαρύνονται λόγω 
των προληπτικών μέτρων. Ειδική αναφορά έγινε και 
στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αναφέρθηκε ότι υλοποι-
ούνται πολλά έργα χωρίς να υπάρχει επάρκεια προλη-
πτικών μέτρων. 
 
Τηλεδιάσκεψη  
Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
συμμετείχαν οι παρακάτω Δήμαρχοι και εκπρόσωποι 
Δημάρχων: Αιγάλεω Ιωαν. Γκίκας, Αίγινας Β. Ζορ-
μπας, Αγ. Αναργύρων Καματερού Γ. Τσίρμπας, Δάφνης 
Υμηττού, Α. Μπινίσκος, Διονύσου Ιωαν. Καλαφατέλης, 
Ελευσίνας Α. Οικονόμου, Ηλιούπολης Γ. Χατζηδάκης, 
Ιλίου Ν. Ζενέτος, Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, Καισαριανής, 
Χ. Βοσκόπουλος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας Σ. Βρετ-
τός, Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, Μεγαρέων Γ. Σταμού-
λης, Ν. Σμύρνης Μ. Χρηστάκης (Γενικός Γραμματέας), 
Παιανίας Ισ. Μάδης, Περάματος Ιωαν. Λαγουδάκης, 
Περιστερίου Γ. Τσίνας (αντιδήμαρχος), Ραφήνας Πι-
κερμίου Β. Μπουρνούς, Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλος, 
Σπάτων Αρτέμιδας Δ. Μάρκου, Τροιζηνίας Μεθάνων 
Σ. Πολλαλής, Φιλοθέης Ψυχικού Δ. Γαλάνης και Φυλής 
Χ. Παππούς. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
Με τους Δημάρχους της Αττικής
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«Στη σωστή κατεύθυνση είναι η δέσμη  μέτρων  που εξαγ-
γέλθηκε, αλλά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των συνε-
πειών από την πανδημία που έχει πλήξει και την χώρα μας, 
προκειμένου να ενισχυθούν επιπλέον κλάδοι της οικονομίας 
που πλήττονται βάναυσα. Υπάρχουν ήδη διαμαρτυρίες από 
τα τουριστικά αλλά και τα ασφαλιστικά γραφεία, ότι δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στα μέτρα που ανακοίνωσαν σήμερα οι 
οικονομικοί υπουργοί».
Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος, κληθείς από δημοσιο-
γράφο να σχολιάσει τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η 
κυβέρνηση για την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων 
λόγω των προβλημάτων από την πανδημία του κορωνο-
ϊού, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Ο κ. Μίχαλος δήλωσε, ότι τα μέτρα για την μη καταβολή 
ολόκληρων των ενοικίων των επιχειρήσεων στους ιδιοκτή-
τες των ακινήτων δεν είναι επαρκή, και πως ούτε για τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων υπάρχουν διευκρινήσεις για τα ποσά 
των ενοικίων που δεν θα τους καταβληθούν από τους ενοι-
κιαστές, αν θα τους καταβληθούν από το Δημόσιο.
«Σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση που διαβιούμε, θα 
πρέπει να ληφθούν από την πλευρά της Πολιτείας οριζόντια 
μέτρα στήριξης για το σύνολο των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που αναγκαστικά 
έκλεισαν, αλλά και γι αυτές που συνεχίζουν να είναι ανοιχτές 
αλλά επί της ουσίας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν σχε-
δόν καθόλου, εξ αιτίας έλλειψης καταναλωτικού κοινού και 
πελατών». 
Τέλος, εκτιμάται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάσει 
γενναία μέτρα, που θα αφορούν τόσο στις τράπεζες και στις 
πρακτικές τους, όσο και στις εταιρείες που παρέχουν υπη-
ρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, 
προκειμένου να μην υπάρξουν ζητήματα διακοπής παροχής 
σε επιχειρήσεις και πολίτες. 
Απομακρυσμένη εργασία 
Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε ότι χρήσιμο εργαλείο, που θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 
εργαζομένων, είναι η απομακρυσμένη εργασία. Όπως είπε, 
«μέσα από την εξασφάλιση των κατάλληλων προσβάσεων, 
η πρακτική αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη για 
μετακίνηση και φυσική παρουσία στον εργασιακό χώρο. 
Απαραίτητο είναι επίσης, να αξιοποιηθούν και όλα τα δια-
θέσιμα εργαλεία εξυπηρέτησης πελατών χωρίς φυσική πα-
ρουσία, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εφαρμογές 

και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση». 
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας, 
συνέχισε ο ίδιος, θα έχουν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας, οι οποίες οφείλουν να 
ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για εργασία από 
το σπίτι, καθώς και εργαλεία ηλεκτρονικού επιχειρείν, με 
διεύρυνση των δυνατοτήτων και της χωρητικότητας των 
δικτύων τους, αλλά και με δράσεις όπως η παροχή δωρεάν 
δεδομένων και χρόνων ομιλίας, αδειών χρήσης συστημά-
των τηλεδιάσκεψης, λογισμικού ασφαλείας, κ.ά. για το διά-
στημα που διαρκεί η κρίση. 
ΕΣΕΕ 
Το ελληνικό εμπόριο αξιολογεί θετικά τα έκτακτα μέτρα, 
εκτιμά όμως ότι χρειάζεται εξειδίκευση, συστράτευση και 
ευελιξία. 
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικό-
τητας, σημειώνει σε ανακοίνωσή της για την αναστολή των 
υποχρεώσεων του Μαρτίου προς εφορία και ασφαλιστικά 
ταμεία, ότι παρότι το μέτρο είναι θετικό, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα θα απαιτηθεί παράταση του μέτρου, επιπρόσθετη 
της ήδη προβλεπόμενης. Και αυτό, διότι ανεξάρτητα από 
την πορεία της πανδημίας, το σοκ από τη μείωση της κατα-
νάλωσης στην αγορά εκτιμάται πως θα επηρεάσει δραματι-
κά τα έσοδα των επιχειρήσεων, όχι μόνο τον Απρίλιο, αλλά 
πιθανότατα και τον Μάιο. Επίσης, εκτιμάται ότι θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα θέσπισης ενός μηχανισμού ρύθμισης και 
μετάθεσης της αποπληρωμής των προς αναστολή οφειλών, 
σε τέτοιο βάθος χρόνου που θα διασφαλίζει την αποτροπή 
συσσώρευσης νέων βαρών στις πλάτες των επιχειρήσεων 
με το ξημέρωμα της «επόμενης μέρας» της κρίσης.
Η επιστρεπτέα προκαταβολή που προορίζεται για τις επι-
χειρήσεις, εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
αντίστοιχη της ζημίας που αυτές υφίστανται, ώστε να τις 
διευκολύνει, αφενός στη διατήρηση των θέσεων εργασί-
ας που είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά και αφερερου η 
προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, στην επανεκκίνηση 
της δραστηριότητάς τους, όταν επιτευχθεί. Η μείωση του 
μισθώματος που καταβάλλουν κατά 40% διευκολύνει την 
κατάσταση. Σημειώνεται όμως, ότι υπάρχει και μια κατηγο-
ρία εμπορικών επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν να κατα-
βάλλουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά, ως ενοίκιο σε μία περίοδο 
με μηδενικούς τζίρους.
Θετικά αξιολογείται και η ενίσχυση των οκτακοσίων ευρώ, 
τόσο για τους αυτοαπασχολουμένους όσο και για τους ερ-
γαζομένους, αλλά θεωρείται απαραίτητο να επανεξεταστεί 
στο τέλος Μαρτίου ανάλογα με τα δεδομένα της οικονομίας 
και την εξέλιξη της πανδημίας.

«Πάντως, η επιδότηση του επιτοκίου ενήμερων επιχειρημα-
τικών δανείων για 3 μήνες, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η ενίσχυση κατά 
250 εκ. ευρώ των πόρων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα 
δημιουργήσουν ανάσχεση στις επιπτώσεις της πρωτοφα-
νούς κρίσης, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις μεσαίου και μεγαλύ-
τερου μεγέθους που είναι σε θέση να τα εκμεταλλευθούν» 
αναφέρει η ΕΣΕΕ.
Η συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κό να στηριχθούν αυτή την ώρα οι μικρές επιχειρήσεις με 
τους εργαζομένους τους και οι αυτοαπασχολούμενοι που 
συντηρούσαν ολόκληρες οικογένειες, γι’ αυτό και πρέπει 
οι τράπεζες να διευρύνουν άμεσα και τη δική τους παρέμ-
βαση, διευκολύνοντας ουσιαστικά και τα φυσικά πρόσωπα 
που έχουν πάσης φύσεως δανειακές υποχρεώσεις. «Ωστόσο 
θα πρέπει να επισημάνουμε: α) ότι δεν έχει υπάρξει μέριμνα 
για μέλη ΟΕ και ΕΠΕ β) δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος δι-
αχείρισης των επιταγών που λήγουν και γ) δεν ξέρουμε τι 
θα συμβεί με τα προσωπικά δάνεια των επιχειρηματιών, στο 
βαθμό που οι ρυθμίσεις αναφέρονται στα επιχειρηματικά 
τους δάνεια» καταλήγει η ΕΣΕΕ 
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 
Τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για τα μέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων και εργαζομένων που ανακοινώθηκαν σή-
μερα από την κυβέρνηση, εξέφρασε ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών. Όμως ο σύλλογος σημειώνει ότι εκκρεμεί η εξεύ-
ρεση λύσης, πιθανόν μέσω μιας ειδικής χρηματοδότησης με 
όρους κρίσης, για τη διαχείριση του θέματος των επιταγών 
και του ιδιωτικού χρέους μεταξύ των φορέων της αγοράς.
«Παραμένουμε σε αναμονή της περαιτέρω εξειδίκευσης των 
μέτρων ανά υπουργείο, καθώς και όλων των επιμέρους θε-
μάτων που προκύπτουν και χρήζουν διευκρινίσεων, ή ακό-
μα και συμπληρώσεων» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, 
ενώ προστίθεται ότι η ένταξη στα μέτρα στήριξης επιχειρή-
σεων που δεν έκλεισαν, αλλά δεν έχουν πλέον αντικείμενο 
εργασίας και βλέπουν τεράστια πτώση στους τζίρους τους, 
είναι απολύτως απαραίτητη.
Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α, Σταύρος Καφούνης με αφορμή τα 
μέτρα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«...τα εξαγγελθέντα μέτρα οφείλουν να δίνουν μια ανάσα 
στις χειμαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι όμως σημαντικό να 
εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας θα 
επιτύχουμε να φθάσουν και σε όλες τις πολύ μικρές επιχειρή-
σεις, οι οποίες θα είναι και αυτές που θα πρέπει για ακόμη μία 
φορά να δουλέψουν και να σύρουν το άρμα της οικονομίας 
προς την ανάπτυξη».

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ: ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Ακόμη και για επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι ανοιχτές, αλλά επί της ουσίας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν εξ αιτίας 
έλλειψης πελατών
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες κατευθυντήριες 
γραμμές σε μια προσπάθεια «συνεπούς και ενιαίας εφαρμογής 
των δικαιωμάτων των επιβατών σε ολόκληρη την ΕΕ», στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για τον μετριασμό των οικονομι-
κών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σύμφωνα με το 
ΑΠΕ.
«Εν όψει των μαζικών ακυρώσεων και καθυστερήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζουν οι επιβάτες και οι μεταφορικές εταιρείες 
λόγω της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή θέλει να παράσχει 
ασφάλεια δικαίου ως προς τον τρόπο εφαρμογής των δικαιω-
μάτων των επιβατών στην ΕΕ. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο με-

ταφορέας πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στους επιβάτες ή 
να παράσχει εναλλακτικό δρομολόγιο. Εάν οι ίδιοι οι επιβάτες 
αποφασίσουν να ακυρώσουν το ταξίδι τους, η επιστροφή του 
αντιτίμου εξαρτάται από το είδος του εισιτηρίου και οι εταιρεί-
ες μπορούν να προσφέρουν πιστωτικά κουπόνια», δήλωσε η 
Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν.  
«Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές θα παράσχουν την 
αναγκαία ασφάλεια δικαίου για τον τρόπο συντονισμένης 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλη την ΕΕ. 
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την ταχέως μεταβαλλόμε-
νη κατάσταση και αν χρειαστεί θα λάβουμε επιπλέον μέτρα», 

πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.
Οι κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να συμβάλουν και στη 
μείωση του κόστους για τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος 
πλήττεται έντονα από την επιδημία.
Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τα δικαιώματα των 
επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο ή λεω-
φορείο/πούλμαν, μέσω θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών 
οδών, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μεταφορέ-
ων.

Στα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, με τελευταία 
την καραντίνα 14 ημερών για τους επισκέπτες από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απαγόρευση εισόδου για ταξι-
διώτες από τρίτες χώρες, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής στο πλαίσιο της παρέμ-
βασής του, συμμετέχοντας στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των 
υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέ-
τρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Στη τηλεδιάσκεψη συμμε-
τείχε και ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.
 Ο υπουργός αναφερόμενος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
επισήμανε ότι έχει σημειωθεί 50% μείωση της επιβατικής κί-
νησης και προβλέπεται περαιτέρω μείωση μετά την αναστο-
λή λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής σήμερα. Τόνισε 

επίσης, ότι λεωφορεία και συρμοί του μετρό απολυμαίνονται 
καθημερινά, ενώ έχει κληθεί το επιβατικό κοινό να χρησιμο-
ποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μόνο εάν υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη. 
Ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε, επίσης, τους ομόλογους του 
υπουργούς Μεταφορών της Ε.Ε. ότι στα ελληνικά αεροδρό-
μια όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με ταξιδιώτες 
έχουν εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό (μάσκες, γά-
ντια, κ.λπ.) και ότι από τις 15 Μαρτίου έχει υπάρξει καθολική 
αναστολή πτήσεων από και προς την Ιταλία και την Ισπανία. 
Κατά την τηλεδιάσκεψη ετέθη και το ζήτημα λήψης μέτρων 
για την πολιτική αεροπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
«Τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά μας. Οι επόμενες τουλάχι-

στον 30 ημέρες θα είναι πολύ δύσκολες. Απαιτείται σοβαρό-
τητα και υπευθυνότητα. Παρόλο που ο κορωνοϊός επηρεάζει 
με διαφορετικό τρόπο κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πιστεύω ακράδαντα πως η αλληλεγγύη, η συνοχή και η 
κοινή προσέγγιση όλων των Κρατών - Μελών είναι ζωτικής 
σημασίας σε αυτή τη μάχη» τόνισε ο υπουργός Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής. 
Τέλος, εκτίμησε πως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να 
σταθούν ενωμένες ώστε να στείλουν και το σωστό μήνυμα 
στους Ευρωπαίους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων θρηνούν 
την απώλεια αγαπημένων προσώπων, δίνουν το δικό τους 
αγώνα ενάντια στον ιό ή αγωνιούν για την υγεία συγγενών 
και φίλων.

Η αεροπορική εταιρία Ryanair ανακοίνωσε χθες την αναστολή 
από τις 24 Μαρτίου σχεδόν όλων των πτήσεών της λόγω των 
περιορισμών των μετακινήσεων στην Ευρώπη, η οποία πλήτ-
τεται από την επιδημία του κορωνοϊού.
Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας- όπως σημειώνει το ΑΠΕ- 
εξηγεί σε ανακοίνωσή του ότι από την προσεχή Τρίτη δεν 
θα διατηρεί παρά έναν πολύ μικρό αριθμό πτήσεων που θα 
πραγματοποιούνται μεταξύ της Βρετανίας και της Ιρλανδίας.
Ο όμιλος έλαβε αυτή την απόφαση αφού προηγουμένως είχε 
υποχρεωθεί να ακυρώσει πολλές πτήσεις και είχε καταγρά-
ψει πολλές διακυμάνσεις της δραστηριότητάς του λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που έλαβαν αρκετές χώρες, τα οποία 

συνόδευσαν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. 
Η Ryanair προσθέτει ότι έως τις 24 Μαρτίου το πρόγραμμα 
πτήσεών της θα μειωθεί κατά περισσότερο από 80%, αλλά 
ότι τα αεροπλάνα της είναι σε ετοιμότητα να πετάξουν για να 
επαναπατρίσουν Ευρωπαίους πολίτες στη χώρα τους, εάν 
είναι απαραίτητο.
Η επιδημία του κορωνοϊού έχει παραλύσει τις αερομετα-
φορές στην Ευρώπη, η οποία έχει σταματήσει σχεδόν κάθε 
δραστηριότητα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
πτώχευση πολλών επιχειρήσεων που ήδη αντιμετωπίζουν 
προβλήματα.
Τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρίες της Ευρώπης κά-

λεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει σε εφαρμογή μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η επιβίωσή τους και 
η δυνατότητα να ανακάμψουν μόλις περάσει η νέα κρίση του 
κορωνοϊού.
Οι Ευρωπαίοι υπουργοί μεταφορών θα πραγματοποιήσουν 
τηλεδιάσκεψη σήμερα για τις συνέπειες της κρίσης του κορω-
νοϊού στον τομέα.
Στις ΗΠΑ, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες ζήτησαν έκτα-
κτη βοήθεια ύψους μέχρι 50 δισεκ. δολαρίων από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση.

ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙβΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 
Για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RYANAIR ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
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Η κυβέρνηση έχει κάνει ρυθμίσεις ώστε να υπάρχει αδι-
άλειπτη τροφοδότηση της αγοράς με ρεύμα, με φυσικό 
αέριο και με υγρά καύσιμα, όποιο σενάριο και να επικρα-
τήσει, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, μιλώντας στην πρωινή 
εκπομπή του Σκάι και στο ραδιόφωνο του Real, ο υπουρ-
γός συνέστησε σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Να είμαστε πολύ επι-
φυλακτικοί για όλες τις προβλέψεις, και για τις αισιόδοξες 
και για τις πολύ απαισιόδοξες».
«Πάρτε για παράδειγμα, είπε, τα μνημόνια. Ποιος φαντα-
ζόταν το 2010 ότι θα είχαμε τα μνημόνια καμιά δεκαριά 
χρόνια στη χώρα και με αυτές τις δυσμενείς συνέπειες; Έχει 
σημασία πώς χειρίζεται κανείς τις κρίσεις. Και εδώ έχουν 
σημασία τόσο η στάση της κυβέρνησης όσο και η στάση 
των πολιτών. Στη δική μας περίπτωση ειδικά, στην Ελλά-
δα, έχουμε την ατυχία, όχι μόνον επειδή ήμασταν σε κρίση 
τόσα χρόνια - και τώρα πηγαίναμε να βγούμε-, αλλά και 
επειδή η οικονομία μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
ναυτιλία και τον τουρισμό, δυο κλάδους που πλήττονται 
πολύ. Έχουν γνώση οι φύλακες και θα κάνουμε ο,τιδήποτε 

χρειάζεται και ακόμη παραπάνω προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουμε το πρόβλημα».
Ο υπουργός σημείωσε ότι από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και μετά δεν υπήρξε τόσο μεγάλη κρίση και τόσος μεγάλος 
φόβος για το τι μέλλει γενέσθαι σε επίπεδο υγείας και σε 
επίπεδο κοινωνικο-οικονομικό. «Είμαστε σε πόλεμο», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. «Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρί-
ση, πρόσθεσε, χρειάζεται πρώτον συνεργασία και συντο-
νισμός των κυβερνήσεων όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Και δεύτερον χρειάζεται συνεργασία 
και από την πλευρά όλων των πολιτών, παγκόσμια. Αυτή 
είναι η δυσκολία της άσκησης αυτής». 
Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι πρέπει πάση θυσία να 
υπάρχει αδιάλειπτη τροφοδότηση της αγοράς με ρεύμα, 
με φυσικό αέριο και με υγρά καύσιμα. «Πρέπει να μείνει 
ανοιχτή η ΔΕΗ, ανοιχτός ο ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ, ανοιχτά τα 
διυλιστήρια, ανοιχτή η ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ. Και θα μείνουν 
φυσικά, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες. Έχουμε ήδη ξε-
κινήσει συνεννοήσεις εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν 
ρυθμίσεις σε όλες τις εταιρίες, διοικητικές, λειτουργικές, 

χωροταξικές που επιτρέπουν να γίνεται ομαλή τροφο-
δότηση της αγοράς. Το υπουργείο εγγυάται ότι στους 3 
τομείς που ανέφερα -ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 
υγρά καύσιμα- ό,τι και να γίνει, όποιο σενάριο και να επι-
κρατήσει, η χώρα θα μείνει όρθια». 
Τέλος για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, ο υπουρ-
γός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει όλους 
τους μηχανισμούς ευελιξίας που έχει μετά τις αποφάσεις 
από το Eurogroup. «Το θέμα είναι να εφαρμόσουμε μια 
πολιτική που θα αντέχει και σήμερα και αύριο και μεθαύ-
ριο. Δεν είναι η ώρα για επιπολαιότητα και για τζάμπα 
μαγκιές. Πειθαρχία απαιτείται. Ο πόλεμος για τον οποίον 
μίλησα δεν τελείωσε, μόλις ξεκίνησε. Το ότι έχουμε μια κυ-
βέρνηση που έδρασε δυναμικά από την αρχή και λειτουρ-
γεί συντονισμένα μαζί και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις, είναι αυτήν την ώρα ένα πλεονέκτημα για τη 
χώρα. Πλεονέκτημα αποτελεί επίσης ότι δεν έχουμε ακρό-
τητες από την αντιπολίτευση και έτσι θα προχωρήσουμε», 
κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Ψηφίσθηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο 
νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής το οποίο δίνει σύγχρονες λύσεις σε σειρά σημαντικών 
θεμάτων της ακτοπλοΐας και ενισχύει σημαντικά το Λιμενι-
κό Σώμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Πρόκειται για νομοσχέδιο αποκατάστασης της κανονικό-
τητας στη λειτουργία του Υπουργείου» ανέφερε στην ομι-
λία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γιάννης Πλακιωτάκης, «αφού θέτει τις βάσεις για επίλυση 
σοβαρών και διαχρονικών ζητημάτων σε όλο το φάσμα 
πολιτικών, λειτουργιών και δομικών χαρακτηριστικών 
του τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Αντιμετωπίζου-
με παθογένειες που κληρονομήσαμε αλλά και αναλαμβά-
νουμε πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής ναυσιπλοΐας και παράλληλα να 
διασφαλίσουμε το αίσθημα ασφάλειας δικαίου. 
Παράλληλα, εισάγουμε τομές σε σχέση με τη λιμενική πο-
λιτική και τα λιμάνια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υιοθε-

τούμε πολιτικές για την ώθηση του θαλάσσιου τουρισμού, 
όπου απαιτούνται γενναίες αποφάσεις για την ουσιαστική 
στήριξη του κλάδου. 
Τέλος, υλοποιούμε γενναίες αποφάσεις που τεκμηριώ-
νουν την έμπρακτη στήριξη και ευγνωμοσύνη μας προς 
τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος, που 
με αυταπάρνηση είναι ταγμένοι στο καθήκον της έρευνας 
και διάσωσης της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της προάσπισης των 
θαλάσσιων συνόρων μας. Αυξάνουμε τις οργανικές θέσεις 
του Σώματος κατά 1500, εκ των οποίων οι 900 θα είναι 
στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ επιλύουμε δύο σημαντικά ζη-
τήματα των στελεχών του, αυτά της στέγασης τους, αλλά 
και της φαρμακευτικής περίθαλψής τους».
«Η ψήφιση του σχεδίου νόμου», δήλωσε ο κ. Πλακιωτά-
κης, «αλλάζει κακώς κείμενα, εκσυγχρονίζει την υφιστά-
μενη νομοθεσία περί ακτοπλοΐας, ώστε να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες απαιτήσεις των επιβατών, οδηγεί στην κα-

ταγραφή και εφαρμογή θεμελιωδών αρχών και κανόνων 
λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνι-
ών, ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού 
Σώματος, αναβαθμίζει τους ελέγχους, ενισχύει το επίπεδο 
ασφάλειας των λουόμενων στις παραλίες. Αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, προς όφελος της ελλη-
νικής κοινωνίας». 
Επίσης με το ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται καινοτόμες 
πρόνοιες για τους αποφοίτους των Ναυτικών Επαγγελμα-
τικών Λυκείων, καθώς τους παρέχετε πλέον το δικαίωμα 
υπό όρους να εξελίσσονται μέχρι και τους βαθμούς του 
Α΄ Πλοιάρχου και Α΄ Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, 
ενώ με ειδική ρύθμιση οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ οι οποί-
οι απασχολούνται ως ωρομίσθιοι ναυτοδιδάσκαλοι στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξαιρούνται από τον 
Ν.4670/2020 (άρθρο 27), ο οποίος προβλέπει περικοπές 
των συντάξεων όσων συνταξιούχων απασχολούνται.

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Με ρεύμα, φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα, όποιο σενάριο και να επικρατήσει

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 
Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος
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Για τις συναλλαγές που μπορούν να διενεργούν χωρίς την 
φυσική τους παρουσία στα τραπεζικά καταστήματα, στο 
πλαίσιο της πανεθνικής προσπάθειας να μειωθούν οι κίνδυ-
νοι μετάδοσης του κορωνοϊού, ενημερώνει τους συναλλασ-
σόμενους, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με σημερινή της 
ανακοίνωση.
   Συγκεκριμένα οι συναλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:
   Αναλήψεις μετρητών
   Με χρήση χρεωστικής κάρτας από τα ΑΤΜ, που τροφο-
δοτούνται ανελλιπώς, εντός του ημερήσιου ορίου που έχει 
ο κάτοχος.
   Καταθέσεις μετρητών
   Είναι δυνατή η κατάθεση μετρητών σε ΑΤΜ. Επίσης, για 
όσους δεν διαθέτουν χρεωστική κάρτα είναι δυνατή η κατά-
θεση στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS).
   Όσοι δεν είναι ακόμη κάτοχοι χρεωστικής κάρτας μπορούν 
να την προμηθευτούν άμεσα στα τραπεζικά καταστήματα.

   Μαζικές εντολές πληρωμών
   Υπενθυμίζεται ότι είναι εφικτό να πραγματοποιούνται μα-
ζικές πληρωμές εταιρειών, χωρίς την υποχρέωση φυσικής 
παρουσίας στο κατάστημα, μέσω αποστολής αρχείων πλη-
ρωμών και internet banking.
   Ενημέρωση λογαριασμών Ταμιευτηρίου
   Μην προσέρχεστε στα καταστήματα, για την ενημέρωση 
του βιβλιαρίου σας. Προμηθευτείτε χρεωστική κάρτα και 
ενημερωθείτε για το υπόλοιπο λογαριασμού και τις τελευ-
ταίες κινήσεις του από το ΑΤΜ. Εξάλλου το internet banking 
σας εξασφαλίζει, επίσης, ενημέρωση για τις κινήσεις και το 
υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
   Μεταφορές σε λογαριασμό
   Η μεταφορά σε λογαριασμό που τηρεί στην ίδια τράπεζα ο 
πελάτης ή τρίτος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ ή 
internet banking. 
   Πληρωμές σε τρίτους

   Είναι δυνατή, χωρίς την υποχρέωση φυσικής παρουσίας 
του πελάτη, η πληρωμή τρίτων, μέσω εναλλακτικών δικτύ-
ων (ATM, internet banking) και των ειδικών website πλη-
ρωμών που διαθέτουν οργανισμοί και εταιρείες.
   Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων 
   Η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων στις κατά 
τόπους ΔΟΥ είναι εφικτή και χωρίς την έκδοση τραπεζικής 
επιταγής από κατάστημα τράπεζας, και μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί σε Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών, ATM & internet 
banking. 
   Οι Τράπεζες μέλη της ΕΕΤ συνεργάζονται με τους αρμόδιους 
φορείς και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών και 
των εργαζομένων.
   « Συνεχίστε τις συναλλαγές σας με τρόπο σύγχρονο, απλό 
και ασφαλή για όλους μας», αναφέρει η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών. 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ προχώρησαν στην ενεργο-
ποίηση του τετραψήφιου τηλεφωνικού κέντρου 1110, το 
οποίο θα λειτουργεί ως «ομπρέλα προστασίας» και ενημέ-
ρωσης των πολιτών όλο το 24ωρο. 
Σε αυτό οι πολίτες με μηδενική χρέωση, μπορούν να καταγ-
γέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια και 
ενημέρωση για τον κορωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώ-
σεις μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη. 
Η δημιουργία του αποφασίστηκε μετά από δεκάδες καταγ-
γελίες που δέχεται καθημερινά η Περιφέρεια για φαινόμενα 
αισχροκέρδειας από επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται 
την έλλειψη προϊόντων όπως τα αντισηπτικά και τα είδη 

ατομικής υγιεινής, συχνά αμφίβολης ποιότητας, και τα δια-
θέτουν σε τιμές αυξημένες κατά 400%.
Παράλληλα διαπιστώθηκε και η ανάγκη ενίσχυσης των 
συστημάτων υποστήριξης και αλληλεγγύης σε ευπαθείς και 
μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. 
Σημειώνεται ότι με βάση το σχεδιασμό του τηλεφωνικού κέ-
ντρου 1110, οι πολίτες μπορούν να το αξιοποιούν και ως κέ-
ντρο βοήθειας και πληροφόρησης για τον κορωνοϊό, όπως 
έπρατταν και μέσω του 2142142000.
Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης επισήμανε: «Δημιουργούμε όλοι μαζί, Περιφέρεια, 
ΙΣΑ και πολίτες, μια συμμαχία ευθύνης, τόσο για να σταμα-

τήσουμε την αισχροκέρδεια, όσο και για να υποστηρίξουμε 
μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. Όσοι αισχροκερδούν 
σήμερα διαπράττουν έγκλημα. Μέσα από τις καταγγελίες στο 
τηλεφωνικό κέντρο 1110, θα ενταθούν στοχευμένα οι έλεγ-
χοι στην αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει χαρτογράφηση και 
των αναγκών των ευπαθών ομάδων που έχουν άμεση ανά-
γκη φροντίδας και υποστήριξης».
Τέλος, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλες τις εταιρείες 
τηλεφωνίας, οι οποίες δέχθηκαν να ενεργοποιήσουν τις κλή-
σεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Επεκτείνεται η κατηγορία των υπαλλήλων του Δημοσίου με 
βαριές παθήσεις που θα πρέπει να λάβουν την υποχρεωτική 
ειδική άδεια, ως μέσον προστασίας τους από τον κορωνοϊό, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η σχετική ΚΥΑ των υπουργών 
Εσωτερικών και Υγείας έχει ήδη υπογραφεί και αναμένεται 
να δημοσιευθεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε χθες μέσω διαδικτύου.
   Πέρα από τους μεταμοσχευμένους και τους καρκινοπαθείς, 
η απόφαση θα περιλαμβάνει και όσους πάσχουν από πνευ-
μονοπάθειες, καρδιοπάθειες και αρρύθμιστο σακχαρώδη 
διαβήτη, οι οποίοι έχουν και αυτοί τη δυνατότητα, εάν το 
επιθυμούν, να εργαστούν εξ αποστάσεως, από το σπίτι τους, 
διευκρίνισε ο υπουργός. 
   Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε, ακόμα, ότι μετατίθεται 
κατά δύο μήνες κάθε προθεσμία στο Δημόσιο για αιτήματα 

των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και για τις διοι-
κητικές προσφυγές, ενώ υπενθύμισε ότι έχει ήδη μετατεθεί 
για τις 30 Ιουνίου η προθεσμία αιτήσεων για τα αδήλωτα 
τετραγωνικά.
   Ανέφερε ότι χρήση της άδειας ειδικού σκοπού έχουν κάνει 
μέχρι τώρα 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι γονείς μα-
θητών έως τη Γ΄ Γυμνασίου. 
   Είπε, επίσης, ότι θεσπίζεται αναρρωτική άδεια ειδικού σκο-
πού για όσους υπαλλήλους έχει δοθεί οδηγία ότι πρέπει να 
βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, χωρίς υποχρέωση να 
παραστούν σε υγειονομική επιτροπή.
   «Προτεραιότητές μας στον δημόσιο τομέα», τόνισε, «είναι 
η προστασία της υγείας και τη ζωής των εργαζομένων και 
των πολιτών, καθώς και η λειτουργία του κράτους και της 
αυτοδιοίκησης σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσουν να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δη-

μιουργούνται από την κρίση του κορωνοϊού».
   Η εξυπηρέτηση των πολιτών με το Δημόσιο θα γίνεται 
μέσω τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας, ενώ οι 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται μόνο 
κατόπιν ραντεβού. 
   Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, το υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης προετοιμάζει κατά προτεραιότητα με 
τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών τη δυνατότητα 
λειτουργίας από απόσταση, για να έχουν πρόσβαση στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλοι οι εργαζόμενοι των υπουρ-
γείων.
   Τέλος, σημείωσε ότι ενισχύεται το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» με εργαζόμενους των ΚΑΠΗ και των παιδικών 
σταθμών, τα οποία δεν λειτουργούν, για να συνδράμουν 
στη στήριξη των ηλικιωμένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ,
ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1110 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ βΑΡΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Που θα πρέπει να λάβουν την υποχρεωτική ειδική άδεια



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

16

«Δυναμικό και γενναίο» χαρακτηρίζει το Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά το πακέτο των μέτρων 
που ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς της 
κυβέρνησης για επιδόματα, ρευστότητα και αναστολές 
πληρωμών σε ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. 
Με αφορμή τις αλλεπάλληλες αλλά και απαραίτητες ανα-
κοινώσεις μέτρων για την αγορά, το ΕΒΕΠ διευκρινίζει 
πως οι επιχειρήσεις-μέλη του, στους τομείς της βιομηχανί-
ας, της ναυπηγοεπισκευής, των ναυτιλιακών υπηρεσιών, 
του χονδρικού εμπορίου, των εισαγωγών και εξαγωγών, 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά κυρίως της τροφοδοσί-
ας πλοίων, νοσοκομείων και των σωμάτων ασφαλείας, 
λαμβάνοντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας ασφάλειας 
και υγιεινής, συνεχίζουν να λειτουργούν και να προσφέ-
ρουν, ως οφείλουν, τις υπηρεσίες τους. 
Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου σημειώνεται ότι: 
Στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τους αρμόδιους υπουρ-
γός και τα οποία αποσκοπούν να στηρίξουν επιχειρήσεις 
και απασχόληση με «ευέλικτους» χειρισμούς, δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις, με την επιτυχή υλοποίησή τους, να 
καταστείλουν την ασύμμετρη απειλή για την οικονομία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, βασική ρήτρα για ένταξη όλων 
των επιχειρήσεων που πλήττονται στο τριπλό πακέτο 

στήριξης, είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας με την απαγόρευση απολύσεων. Σημειώνεται, 
επιπροσθέτως, ότι τα μέτρα που προβλέπουν αναστολές 
φόρων και εισφορών επιχειρήσεων στους κλάδους που 
πλήττονται δραστικά, όπως και η επιδότηση επιτοκίου 
δανείων για 3 μήνες, αλλά και η «επιστρεπτέα προκατα-
βολή», σε συνδυασμό με την αναστολή ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων δημιουργούν ένα «μαξιλάρι ρευστότητας». 
Συγκεκριμένα, αναστέλλονται για 4 μήνες η καταβολή 
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, κάθε είδους βεβαιωμένων 
οφειλών και δόσεων και ρυθμίσεων. Επίσης, για τους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων προβλέπεται η αναστολή των 
πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 4 
μήνες. 
Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο υφιστάμενο καθεστώς 
και οι νέες αντικειμενικές θα εφαρμοστούν την επόμενη 
χρονιά. Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει το γεγονός ότι, 
με συντονισμένες πρωτοβουλίες, δημιουργείται εγγυοδο-
τικός μηχανισμός 3 δισ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης των 
επιχειρήσεων. Από το πακέτο μέτρων 2 δισ. ευρώ, το ένα 
θα πάει στις επιχειρήσεις που κλείνουν, στους αυτοαπα-
σχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες και 
το άλλο ένα δις σε 600.000 εργαζόμενους. Εκτός από τα 

2 δισ. ευρώ, διατίθενται επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ για την 
Ελλάδα από το Ειδικό Ευρωπαϊκό Ταμείο που δημιουργή-
θηκε και θα δοθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων και του εισοδήματος των εργαζομένων. 
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, δή-
λωσε: 
«Οι δυναμικές και γενναίες οικονομικές ενισχύσεις και 
ανάσες που ανακοινώθηκαν, εκτός από τις επιχειρήσεις 
που έκλεισαν με διοικητικές αποφάσεις, συμπεριλαμβά-
νουν και αυτές που συνεχίζουν να λειτουργούν με ζημία, 
καθώς και το προσωπικό τους, που συνεχίζει να εργάζε-
ται με κίνδυνο της υγείας του. Ζούμε εκ του σύνεγγυς τις 
πρωτόγνωρες εξελίξεις μιας δραματικής πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον υποστηρικτικά δεν νοιώθουμε πως είμαστε 
μόνοι μας. Δηλώνουμε μάχιμοι, ώστε, όπου χρειαστεί, να 
ενισχύσουμε την πρώτη γραμμή, τόσο στη δίκαια εφαρ-
μογή των μέτρων, όσο και για τις επιχειρήσεις, ώστε να 
αντιμετωπίσουν μαζί με τους εργαζόμενους αυτή την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει όλοι να σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων και να διδαχθούμε από το 
πρόσφατο παρελθόν, ότι στην κρίση η λύση δεν είναι η 
απόλυση, ούτε το λουκέτο». 

Προς πάσα κατεύθυνση διεμήνυσε η ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες 
και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου 
να συνεχιστεί κανονικά το ακαδημαϊκό εξάμηνο μέσω εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας.
«Διαβεβαιώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν θα χαθεί το 
εαρινό εξάμηνο. Μπορεί να καλυφθεί η ύλη στα ΑΕΙ μέσω 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ακαδημαϊκή κοινό-
τητα μπορεί να βγει μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση», 
επεσήμανε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, απευθυνόμενη 
στη Σύνοδο των Πρυτάνεων.
«Τα πανεπιστήμιά μας, το διδακτικό προσωπικό, οι φοι-
τητές μας, ανταποκρίνονται στη μεγάλη αυτή πρόκληση 
δείχνοντας την ωριμότητά τους», είπε από την πλευρά 
του ο υφυπουργός, Βασίλης Διγαλάκης και πρόσθεσε: «Η 
εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί από απόσταση για 
όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο για 

κανένα φοιτητή».
Η ηγεσία του υπουργείου, που συμμετείχε σήμερα, Τε-
τάρτη, μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, 
ενημέρωσε για τα μέχρι τώρα ληφθέντα μέτρα. Επιπλέον, 
ο κ. Διγαλάκης ενημέρωσε τη Σύνοδο για το θέμα των 
Ελλήνων φοιτητών που βρίσκονται με προγράμματα 
κινητικότητας στο εξωτερικό, καθώς και για πρωτοβου-
λίες που έχουν αναληφθεί σχετικά με θέματα μεταφοράς 
τεχνολογίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.
Στη Σύνοδο συζητήθηκαν επίσης, οι σχεδιαζόμενες νομο-
θετικές αλλαγές για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών, 
η απελευθέρωση των ξενόγλωσσων προπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών, η θεσμοθέτηση κοινών (joint) και 
διπλών (double) Προγραμμάτων Σπουδών, οι αλλαγές 
στο πλαίσιο των μετεγγραφών καθώς και η παροχή διευ-
κολύνσεων (πχ σε θέματα visa) στους ξένους φοιτητές που 

θα θελήσουν να σπουδάσουν στη χώρα μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Κεραμέως ανέφερε, ότι θα αλλάξει 
το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών του υπουργείου 
αναφορικά με την εξωστρέφεια των ΑΕΙ, καθώς επίσης και 
ότι θα επαναπρογραμματιστεί η έλευση εκπροσώπων από 
πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μετά τα μέτρα που ελήφθησαν 
παγκοσμίως για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι στη Σύνοδο των Πρυτάνεων συμ-
μετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψη εκτός της υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως και του αρμόδιου 
υφυπουργού, Βασίλη Διγαλάκη, και ο γενικός γραμματέας 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Απόστολος Δημητρόπουλος και 
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Περικλής Μήτκας.

ΕβΕΠ: ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΟΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

«ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ», ΕΠΑΝΕΛΑβΕ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
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Κλίμα και νερό επέλεξε ως κοινό κεντρικό θέμα εορτασμού ο 
Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός για τη φετινή χρονιά 
συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Μετεω-
ρολογίας (23 Μαρτίου) με την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2020 (22 
Μαρτίου), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Ορ-
γανισμού καθηγητής  Petteri Taalas στο καθιερωμένο μήνυμά 

του επισημαίνει ότι το κλίμα και το νερό είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένα και κατά συνέπεια η συντονισμένη και βιώσιμη 
διαχείρισή τους είναι αναγκαία, αφού βρίσκονται στο επίκεντρο 
όλων των προσπαθειών που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη, 
την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου από τις φυσικές 
καταστροφές.  
   Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, συμμετέχει στον εορτασμό 

της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας 2020, ως εκπρόσωπος 
της χώρας μας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. 
Ωστόσο, ματαιώνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν 
προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εναρμόνι-
σης  της με τα γενικότερα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού.

«Μόλις η κρίση δημόσιας υγείας ξεπεραστεί, θα κληθούμε όλοι 
μας, πολιτεία, επιχειρήσεις κι εργαζόμενοι, να υπερβάλλουμε εαυ-
τούς ώστε με έντονη και διαρκή προσπάθεια, ακόμα μεγαλύτερη 
από ό,τι συνήθως, να περιορίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης». 
   Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόε-
δρος & διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος 
Περιστέρης σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους του Ομίλου 
και συνεχίζει: «Είναι υποχρέωση όλων μας να προετοιμαζόμαστε 
από τώρα για μια δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονο-
μίας, η οποία μόλις πρόσφατα άρχισε να συνέρχεται από τις οδυ-
νηρές επιπτώσεις της πολυετούς κρίσης. Χρειάζεται εγρήγορση, 
προετοιμασία, κι ετοιμότητα από όλους!». 
   «Η χώρα μας μας χρειάζεται για μία ακόμη φορά και είμαστε και 
πάλι παρόντες στην πρώτη γραμμή. Το κάναμε όλοι μαζί στα δέκα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης, από την οποία βγήκαμε νικητές. 
Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σε αυτή τη νέα περιπέτεια, 
από την οποία ελπίζω κι εύχομαι να βγούμε και πάλι όλοι μαζί νι-
κητές, έχοντας πάντα ως κυρίαρχη προτεραιότητα την ασφάλεια 
και την υγεία όλων μας» επισημαίνει ο κ. Περιστέρης

   Στο μήνυμά του ο κ. Περιστέρης ευχαριστεί τους εργαζόμενους 
για την αφοσίωση και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν και 
σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο ώστε να συνεχίσει να 
λειτουργεί ο όμιλος υπό συνθήκες μέγιστης δυνατής ασφάλειας 
για όλους.
   Παράλληλα, ο κ. Περιστέρης τονίζει ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή 
εδώ και μέρες πρόγραμμα τηλεργασίας για σημαντικό αριθμό 
εργαζομένων και εκ περιτροπής εργασίας για όσους χρειάζεται να 
βρίσκονται στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Επίσης, 
σημειώνει ότι «ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για τους γονείς ανηλίκων 
τέκνων και για όσους χρειάζονται αυξημένη προσοχή και φροντί-
δα. Εξαιρετικά αυστηροί κανόνες λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί σε 
όλα τα σημεία παρουσίας και λειτουργίας μας στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό 
επίπεδο ασφάλειας για όλους, βρισκόμενοι σε συνεχή επαφή με 
όλους τους αρμόδιους φορείς. Θέλω σε αυτό το σημείο να ανα-
φερθώ ειδικά στους χιλιάδες ανθρώπους μας που εργάζονται σε 
όλα τα εργοτάξια του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να 
τους διαβεβαιώσω ότι η υγεία και ασφάλειά τους παραμένει βασι-

κή μας προτεραιότητα, ακολουθώντας πιστά όλα όσα ορίζουν οι 
κατά τόπους εθνικές και τοπικές αρχές». 
   «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι ο Όμιλός μας αποτελεί και βασι-
κό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της απασχόλησης 
και στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε, λοιπόν, το χρέος 
να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούμε και σε αυτή την 
πρόκληση, προς όφελος των εργαζομένων μας, των συνεργατών 
μας, των μετόχων μας και της χώρας μας. Κι αυτό θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε και υπό αυτές τις συνθήκες» υπογραμμίζει στο μήνυ-
μά του ο κ. Περιστέρης. «Ήδη, ανακοινώσαμε προ ημερών την 
επέκταση του επενδυτικού μας προγράμματος κατά 550 εκατ. 
ευρώ μόνο στις ΑΠΕ, ενώ συνεχίζουμε με την υλοποίηση των 
δρομολογημένων επενδύσεών μας σε όλους τους τομείς δραστη-
ριότητάς μας (υποδομές, ενέργεια, περιβάλλον κ.ά.). Το επενδυτι-
κό μας πρόγραμμα σε υποδομές κι ενέργεια υπερβαίνει τα 3 δισ. 
ευρώ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υλοποιηθεί όσο το 
δυνατόν απρόσκοπτα» σημειώνει ο επικεφαλής του Ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ.

Σε 224,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη του ομίλου 
της Μότορ Όιλ το 2019, έναντι 254,7 εκατ. ευρώ το 2018 (μεί-
ωση 11,97%), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώ-
θηκαν, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Τα κέρδη προ φόρων ήταν 303,4 εκατ. έναντι 355,3 εκατ. 
(μείωση 14,62%) ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου δια-
μορφώθηκε πέρυσι σε 9.372,5 εκατ. έναντι 9.519,6 εκατ. το 
2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,54%. Στην εν λόγω 
εξέλιξη, όπως επισημαίνεται, συνέβαλε η μείωση του μέσου 
όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες 

σε δολάρια Η.Π.Α.) κατά 9,76%, ενώ μέρος της μείωσης του 
κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση 
του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 
5,2%. Ο όγκος πωλήσεων του ομίλου ήταν οριακά αυξημέ-
νος (0,21%). 
Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι:
- Οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν σε 77,67% 
επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2019 έναντι 
78,30 % το 2018.
- Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) 

του ομίλου, διαμορφώθηκαν το 2019 σε 473,9 εκατ. από 
495,1εκατ. το 2018 (μείωση 4,27%).
- Μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης της εγχώριας κα-
τανάλωσης στην περιοχή των 12 εκατ. μετρικών τόνων, η 
συνολική ζήτηση σε εγχώριο επίπεδο αυξήθηκε κατά 6,6% το 
2019 συγκριτικά με το 2018 και διαμορφώθηκε σε ΜΤ 12.959 
χιλιάδες. Τα προϊόντα στα οποία οφείλεται η παραπάνω εξέ-
λιξη για το 2019, ήταν το μαζούτ (αύξηση κατά 419 χιλιάδες 
ΜΤ), το πετρέλαιο θέρμανσης (αύξηση κατά 113 χιλιάδες ΜΤ) 
και το πετρέλαιο ναυτιλίας (αύξηση κατά 74 χιλιάδες ΜΤ).

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
Και της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού  (23 Μαρτίου)

«Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» 
Δηλώνει ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
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Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα εξέδωσε χθες κανόνες επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων συγγενών ή οικείων ατόμων θανόντων 
από τον κορωνοϊό COVID-19 κλπ, καθώς και κανόνες 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα ίδια τα υποκείμενα-νοσούντες του κορωνοϊού.
Παράλληλα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ,η Αρχή αναφέρει 
ότι «η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
για την προστασία της δημόσιας υγείας εν γένει αλλά 
και της υγείας των υποκειμένων των δεδομένων στους 
εργασιακούς χώρους, αφενός, παρέχει τις κατάλληλες 
νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, αφετέρου, παρέχει τη δυνατότητα 
στον εθνικό νομοθέτη να εξειδικεύσει πράξεις επεξερ-
γασίας που είναι απαραίτητες για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος περιλαμβανομένου του τομέα της δημό-
σιας υγείας κατ’ εξουσιοδότηση και σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του ΓΚΠΔ» και αυτά στο πλαίσιο αποφυγής 
του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού που ενδέχεται 
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Το πλήρες κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών της 
Αρχής έχει ως εξής:
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα (εφεξής «Η Αρχή»), αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα της προστα-
σίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθε-
ριών των πολιτών, από την εξαιρετικά επείγουσα και 
απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνη-
τικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 (εφεξής «ο κορωνοϊός»), τον περιορισμό της 
διάδοσής του και τη λήψη συναφών αναγκαίων μέτρων 
σύμφωνα με τις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περι-
εχομένου (εφεξής «ΠΝΠ») και τη σχετική νομοθεσία 
στο πλαίσιο των συναφών ενεργειών των υπευθύνων 
επεξεργασίας στο μέτρο που συνιστούν επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν της υπ’ 
αρ. 5/2020 απόφασης της Ολομέλειάς της, εκδίδει τις 
κάτωθι Κατευθυντήριες Γραμμές: 
1. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας 

ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παρο-
χής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας σε αυτό, συνι-
στούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
την υγεία, δηλαδή ειδικής κατηγορίας δεδομένα προ-
σωπικού χαρακτήρα, τα οποία υπόκεινται σε αυστη-
ρότερο καθεστώς προστασίας. Τέτοιες πληροφορίες 
συνιστούν, ενδεικτικά, η κατάσταση κατονομαζομένου 
ή ταυτοποιήσιμου υποκειμένου των δεδομένων ως νο-
σούντος ή μη, η κατ’ οίκον παραμονή του λόγω ασθέ-
νειας, η διαπίστωση ενδείξεων ασθένειας, ενδεχομένως 
και δια της κλινικής εικόνας του (βήχας, καταρροή, 
θερμοκρασία ανώτερη της φυσιολογικής κλπ). Πλη-
ροφορίες που ενδιαφέρουν εν προκειμένω, όπως εάν 
ένα υποκείμενο των δεδομένων ταξίδεψε πρόσφατα σε 
αλλοδαπό κράτος με εκτεταμένη διάδοση του κορωνο-
ϊού ή εάν οικείος ή συνεργάτης του είναι ασθενής ή έχει 
προσβληθεί από τον κορωνοϊό, δεν αφορούν την υγεία 
του συγκεκριμένου υποκειμένου και, συνεπώς, δεν 
αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής 
κατηγορίας, αλλά δύναται υπό προϋποθέσεις να συνι-
στούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
2. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζεται κατ’ άρ. 2 παρ. 
1 Κανονισμού 679/2016 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και 2 ν. 
4624/2019 στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημέ-
νη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρό-
κειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 
Έτσι, πχ, η προφορική ενημέρωση ότι το υποκείμε-
νο των δεδομένων νοσεί από τον κορωνοϊό ή ότι η 
σωματική θερμοκρασία του έχει μετρηθεί ως ανώτερη 
του φυσιολογικού συνιστούν μεν δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα, πλην όμως η σχετική νομοθεσία δεν 
εφαρμόζεται εάν οι ανωτέρω πληροφορίες δεν έχουν 
περιληφθεί σε σύστημα αρχειοθέτησης σε περίπτωση 
μη αυτοματοποιημένης (χειροκίνητης) επεξεργασίας 
ή δεν έχουν περιληφθεί σε αυτοματοποιημένη επεξερ-
γασία. Επισημαίνεται ότι το πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ 
προσδιορίζεται κατά τρόπο δεσμευτικό από τη διάταξη 
του άρθρου 2 παρ. 1 αυτού και δεν είναι δυνατή η επέ-
κτασή του με διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. 
3. Στο μέτρο κατά το οποίο διενεργείται από τις αρμό-
διες δημόσιες αρχές επεξεργασία δεδομένων προσω-

πικού χαρακτήρα για τη λήψη των αναγκαίων κατά 
περίπτωση μέτρων, σύμφωνα με τις οικείες ΠΝΠ, 
προς τον σκοπό της 2 αποφυγής κινδύνου εμφάνισης 
ή διάδοσης του κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εφαρμόζεται 
υπό τις ανωτέρω υπ’ αρ. 1 και 2 προϋποθέσεις ο ΓΚΠΔ. 
Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή ιδίως οι νομι-
κές βάσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. γ’ (η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με 
έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας), δ’ 
(η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζω-
τικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων 
ή άλλου φυσικού προσώπου) και ε’ (η επεξεργασία 
είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας) και 9 παρ. 2 εδ. β’ (η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και 
την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύ-
νου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων 
στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοι-
νωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας), ε’ (η 
επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το 
υποκείμενο των δεδομένων), η’ (η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματι-
κής ιατρικής εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία 
του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγει-
ονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή δι-
αχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων 
και υπηρεσιών) και θ’ (η επεξεργασία είναι απαραίτη-
τη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφά-
λιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της 
υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ο ν. 4624/2019 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 01/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής, 
σε συνδυασμό με την τυχόν ειδικότερη νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα, περιλαμβανομένων των σχετικών ρυθμίσεων των 
ΠΝΠ και των εφαρμοστικών αυτών υπουργικών απο-
φάσεων. 
Συνέχεια στη σελ. 19

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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Συνέχεια από τη σελ. 18

4. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Πρέπει να εκτιμάται 
σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμί-
ζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας (αιτ. σκ. 4 ΓΚΠΔ). Από το σύνολο 
των ανωτέρω υπ’ αρ. 1-3 σκέψεων προκύπτει ότι η εφαρμογή 
του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά εμπόδιο στη λήψη των ανα-
γκαίων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Αντιθέτως, 
παρέχονται οι νομικές βάσεις για την αναγκαία επεξεργασία, 
με την επιφύλαξη ότι τηρούνται οι βασικές αρχές και εξασφαλί-
ζονται οι σχετικές ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις και 
προϋποθέσεις σύννομης επεξεργασίας. Επισημαίνεται ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υγείας στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού διενεργείται από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ως απαραίτητη για λόγους δημο-
σίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η προστασία έναντι σοβαρών διασυνορια-
κών απειλών κατά της υγείας κατ’ άρ. 9 παρ. 2 εδ. θ’ ΓΚΠΔ (βλ. 
αιτ. σκ. 46 και 52 ΓΚΠΔ). Ως εκ τούτου οι αρμόδιες δημόσιες 
αρχές αποτελούν τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξερ-
γάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απλά και υγείας 
(ειδικής κατηγορίας) για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
5. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις εργασιακές σχέ-
σεις, από τις κείμενες διατάξεις (ιδίως από εκείνες των άρθρων 
42, 45 και 49 ν. 3850/2010) 3 προκύπτει ότι, αφενός, ο εργο-
δότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων λαμβάνοντας τα αναγκαία συναφή προστα-
τευτικά μέτρα προς αποφυγή επέλευσης σοβαρού, άμεσου και 
αναπόφευκτου κινδύνου αυτών, εγγυώμενος το ασφαλές και 
υγιές περιβάλλον εργασίας με τη συνδρομή των εργαζομένων, 
αφετέρου, οι εργαζόμενοι ομοίως υποχρεούνται να εφαρμό-
ζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και 
άλλων ατόμων που επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις 
τους, περιλαμβανομένης της υποχρέωσής τους να αναφέρουν 
αμέσως στον εργοδότη ή/και στον εκτελούντα καθήκοντα ια-
τρού εργασίας όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί 
εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την 
ασφάλεια και την υγεία. Στο μέτρο κατά το οποίο εφαρμόζεται 
η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τις ανωτέρω υπ’ αρ. 1-2 σκέψεις, οι 
εργοδότες νομιμοποιούνται να επεξεργάζονται δεδομένα για 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ιδίων 
τηρουμένων των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με 
τις νομικές βάσεις των προαναφερόμενων διατάξεων των άρ-
θρων 6 παρ. 1, ιδίως, εδ. γ’, δ’ και ε’, 9 παρ. 2, ιδίως, εδ. β’, ε’ 
και θ’ ΓΚΠΔ και πάντα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών 

για την εφαρμογή των μέτρων1 που λήφθηκαν με τις ΠΝΠ στο 
μέτρο που συνιστούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
6. Η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων εργοδοτών σε 
σχέση με την από μέρους τους επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα εργαζομένων, προμηθευτών, επισκε-
πτών κλπ στα γραφεία και εγκαταστάσεις τους προς εξασφάλι-
ση της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3850/2010 κατά τα προεκτεθέντα, όπως πχ εάν επιτρέπεται 
η θερμομέτρηση των εισερχομένων ή η υποβολή συμπλήρω-
σης ερωτηματολογίου σχετικά με την κατάσταση της υγείας 
των εργαζομένων ή οικείων τους, πρόσφατου ιστορικού τα-
ξιδίου σε αλλοδαπό κράτος με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης 
του κορνοϊού κλπ ή η ενημέρωση των λοιπών εργαζομένων 
για το γεγονός ή και τα στοιχεία ταυτότητας ήδη νοσούντος ερ-
γαζομένου. Η Αρχή υπενθυμίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
προβαίνει στις αναγκαίες και σύμφωνες προς τα άρθρα 5 και 
6 ΓΚΠΔ πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών χωρίς να 
μπορεί εκ προοιμίου να αποκλειστεί ως απαγορευμένη οποια-
δήποτε πράξη επεξεργασίας, ιδίως στην παρούσα χρονική 
κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία και εφόσον πληρούνται 
επιπλέον οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις υπ’ αρ. 
1-2 σκέψεις της παρούσας. Είναι αυτονόητο ότι η επεξεργασία 
αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση του ενδε-
χομένου συλλογής μόνο των αναγκαίων πληροφοριών που 
συνδέονται αποκλειστικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό (αρχές 
του περιορισμού της επεξεργασίας σε συνδυασμό με την αρχή 
της αναλογικότητας), τηρουμένης της αρχής της ασφαλούς 
επεξεργασίας (ιδίως της εμπιστευτικότητας πληροφοριών) 
δια της λήψης της απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι η συλλογή και η εν γένει 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
παρουσιάζουν επαχθή χαρακτήρα και συνιστούν περιορισμό 
ατομικών δικαιωμάτων, όπως πχ η θερμομέτρηση στην εί-
σοδο του χώρου εργασίας, 1 Για τις προβλεπόμενες ποινικές 
κυρώσεις από την παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης των 
σχετικών μέτρων βλ. αρ. πρωτ. 2433 από 12-3-2020 υπ’ αρ. 
4 Εγκύκλιο κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. 4 πρέπει να λαμβάνει 
χώρα, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, αφού θα 
έχει προηγουμένως αποκλειστεί κάθε διαθέσιμο πρόσφορο 
μέτρο, το οποίο θα επιλέξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τον 
όρο ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. 
Αντίθετα, μια συστηματική, διαρκής και γενικευμένη συλλογή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οδηγεί στην κα-
τάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας εργαζομένων, 
δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμφωνη με την 
αρχή της αναλογικότητας. 

7. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα-
νόντων δεν εμπίπτει καταρχήν στο προστατευτικό πεδίο των 
κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(αιτ. σκ. 27 ΓΚΠΔ). Δεδομένου, ωστόσο, ότι η αποκάλυψη 
των στοιχείων ταυτοποίησης θανόντων από τον κορωνοϊό 
ενδέχεται να οδηγεί σε έμμεση ταυτοποίηση ζώντων φυσικών 
προσώπων που είχαν έρθει σε επαφή ή υπήρξαν οικείοι των 
θανόντων για τους οποίους εφαρμόζονται οι συναφείς κανό-
νες, πρέπει η επεξεργασία να γίνεται σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές επεξεργασίας του άρθρου 5 παρ. 1 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 6 ΓΚΠΔ. 
8. Η από μέρους των ήδη νοσούντων από τον κορωνοϊό ασθε-
νών, οικειοθελής δημοσιοποίηση της κατάστασης της υγείας 
τους, παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ε’ ΓΚΠΔ νομι-
κή βάση επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων υγείας 
υπό τον όρο της τήρησης των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠΔ σε 
συνδυασμό με τυχόν ειδικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθε-
σίας, περιλαμβανομένων και των ΠΝΠ. 
9. H από μέρους των υπευθύνων επεξεργασίας γνωστοποί-
ηση σε τρίτους πληροφοριών για την κατάσταση υγείας των 
υποκειμένων των δεδομένων όταν αυτή συνιστά επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις προ-
ϋποθέσεις που αναφέρονται στις υπ’ αρ. 1-2 σκέψεις της πα-
ρούσας, ακόμη και αν καταρχήν διενεργείται στο πλαίσιο των 
άρθρων 5, 6 και 9 ΓΚΠΔ, δεν είναι επιτρεπτή αν δημιουργεί 
κλίμα προκατάληψης και στιγματισμού, επιπλέον δε ενδέχεται 
να δρα αποτρεπτικά στην τήρηση των μέτρων που ανακοι-
νώθηκαν από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές με αποτέλεσμα να 
αντιστρατεύεται τελικά την αποτελεσματικότητα τους. 
10. Τέλος, προ της τυχόν επεξεργασίας δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα για δημοσιογραφικούς σκοπούς2 , ιδίως ως 
προς την κατάσταση υγείας των υποκειμένων σε σχέση με τον 
κορωνοϊό, πέραν των προαναφερομένων (ιδίως των σκέψε-
ων υπ’ αρ. 9 της παρούσας) θα πρέπει πρωταρχικά να αξιολο-
γείται η αναγκαιότητα αποκάλυψης στοιχείων ταυτοποίησης 
του υποκειμένου (π.χ. ονοματεπώνυμο, φωτογραφία και άλλα 
προσδιοριστικά στοιχεία), δεδομένου μάλιστα ότι οι αρμόδιες 
αρχές (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας [ΕΟΔΥ] και Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας [ΓΓΠΠ]) επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού 
συσχετισμού, δίχως τον προσδιορισμό προσωπικών στοιχεί-
ων ταυτότητας (βλ. άρ. 19 παρ. 2 ΠΝΠ ΦΕΚ Α’55/11-3-2020) 
ή κατόπιν ψευδωνυμοποίησης και λήψης των αναγκαίων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας (βλ. άρθρο 
πέμπτο ΠΝΠ ΦΕΚ Α’64/14-3-2020).
Η Αρχή επιφυλάσσεται να εκδώσει ειδικότερες οδηγίες, εφόσον 
χρειαστεί, με βάση την εξέλιξη των πραγματικών και νομικών 
δεδομένων». 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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Τη μη αναστρέψιμη πορεία της γήρανσης τις επόμενες δύο 
δεκαετίες στη βάση ενός σχετικά απαισιόδοξου σεναρίου, που 
δίνει για το 2040 αύξηση των ατόμων από 65 ετών και άνω 
κατά 450.000 και μείωση των 20-64 ετών κατά 1.000.000 
και των 0-19 ετών κατά 450.000, εξετάζει στο 38ο τεύχος της 
ψηφιακής έκδοσης «Δημογραφικά Νέα» του Εργαστηρίου 
Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας ο καθηγητής Δημογραφίας Βύρων 
Κοτζαμάνης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, στην ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων πώς εξελίχθηκε και πώς αναμένεται 
να εξελιχθεί η γήρανση στις αμέσως επόμενες δεκαετίες, ο κ. 
Κοτζαμάνης απάντησε:
«Με βάση τις προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας που δι-
εξήγαμε η μείωσή του αναμένεται να είναι, ανεξαρτήτως σε-
ναρίων, συνεχής, αν και με διαφοροποιημένους ανά σενάριο 
ρυθμούς. Μία μείωση του πληθυσμού μας κατά 1.000.000 το 
2040 σε σχέση με το 2019 (ελαφρώς αισιόδοξο σενάριο) είναι 
πολύ πιθανή. Η μείωση, δε, αυτή θα προκύψει ως αποτέλεσμα 
της αύξησης των άνω των 65 ετών κατά 450.000, της μείωσης 
κατά 450.000 των 0-19 ετών ως και της μείωσης των 20-64 
ετών κατά 1.000.000, περίπου. Επομένως, το 2040, το % στο 
συνολικό πληθυσμό των 65+ θα κυμανθεί γύρω από το 29% 
(22% σήμερα) και αυτό των 85+ γύρω από το 4,5% (3,4% το 
2019). Το πλήθος των 65+ θα αυξηθεί κατά 20%, των 85+ 

κατά 40% και το ειδικό τους βάρος των τελευταίων στους 
65+ θα περάσει από το 15,5% σήμερα στο 17,5% το 2040». 
Η δημογραφική γήρανση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μη ανα-
στρέψιμη μέχρι και το 2040 και αυτό το έτος θα αντιστοιχούν 
πιθανότατα 52 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε 100 άτομα 
20-64 ετών, έναντι 37 το 2018.
Εξετάζοντας διαχρονικά από το 1950 μέχρι σήμερα της εξέλι-
ξη της δημογραφικής γήρανσης στη χώρα μας, ο καθηγητής, 
αναλύοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανέφερε: «Ο πληθυσμός 
μας αυξήθηκε κατά 3,1 εκατομμύρια την τελευταία 70ετία. 
(7,6 εκατ. το 1951, 10,7 το 2019). Η αύξηση αυτή προήλθε 
αποκλειστικά από την αύξηση των 15 ετών και άνω, καθώς οι 
0-14 ετών μειώθηκαν κατά 620.000 περίπου, ενώ αντιθέτως 
οι 15 ετών και άνω αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατομμύρια (+67% 
σε σχέση με το 1951). Την ίδια περίοδο, όμως, οι άνω των 65 
ετών και οι > 85 ετών αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από τους 15-
64 ετών: Οι άνω των 65 ετών υπερτετραπλασιάσθηκαν ενώ το 
πλήθος των 85+ πολλαπλασιάστηκε επί 12».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν τα στοιχεία για 
τους νομούς της χώρας που παρατίθενται στην ίδια δημοσίευ-
ση καθώς, εάν το ποσοστό των 65 και άνω σε εθνικό επίπεδο 
το 2019 ανέρχεται στο 22%, οι περισσότεροι νομοί υπερβαί-
νουν αυτό το όριο, κάποιοι, δε, από αυτούς αισθητά (>26%). 
Το ίδιο ισχύει και για τον λόγο των 85 και άνω προς τους 65 και 
άνω: Ενώ σε εθνικό επίπεδο το 2019 στα 100 άτομα 65 ετών 

και άνω οι 15 είναι υπερήλικες, στο 1/5 των νομών αντιστοι-
χούν περισσότεροι από 18. Τα υψηλοτέρα συγκριτικά ποσοστά 
των 65+ καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της ηπειρωτικής 
Ελλάδας και στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας (δηλαδή 
στους ορεινούς νομούς της χώρας), ενώ σχεδόν αντίστοιχη 
είναι η εικόνα και για τα ποσοστά των 85 ετών και άνω στον 
πληθυσμό των 65+ (στους «υπερ-γερασμένους» νομούς προ-
στίθενται τώρα και τα νησιά του Β. Αιγαίου).
Ο κ. Κοτζαμάνης τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το γεγονός ότι οι ερ-
γάσιμης ηλικίας θα είναι πιθανότατα κατά 1.000.000 λιγότεροι 
το 2040 δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα μειωθεί και ο πληθυ-
σμός των εργαζομένων και ότι η υφιστάμενη σήμερα αναλογία 
εργαζόμενοι 20-64 ετών / άτομα 65 ετών (62,5 εργαζόμενοι 
20-64 ετών για 100 άτομα 65 ετών και άνω) θα αλλάξει συντα-
ρακτικά. Σημείωσε, δε, ότι εάν το 2040 η συμμετοχή των 20-64 
ετών στον οικονομικά ενεργό πληθυσμού αυξηθεί στα επίπεδα 
που είναι σήμερα στη Σουηδία και η ανεργία μειωθεί στο 5,0% 
, παρ’ όλο που ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (δημογραφική 
συνιστώσα) θα έχει μειωθεί κατά 1.000.000, οι εργαζόμενοι θα 
είναι περισσότεροι το 2040 από το 2018 και θα αντιστοιχούν 
67,4 άτομα 65 ετών και άνω σε 100 εργαζομένους 20-64 ετών 
(δηλ. μόλις 5 περισσότερα από ότι το 2018). Επομένως, η οικο-
νομική συνιστώσα είναι εξίσου σημαντική με τη δημογραφική 
και δεν δύναται να αποσιωπάται.

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. 
Λίνας Μενδώνη, συγκροτείται η Ειδική Επιτροπή Επιλογής του 
Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλεως. Η Υπουργός 
αποδέχθηκε την εισήγηση του Δ.Σ. του Μουσείου, όπως αυτή 
αποφασίστηκε στην 7/4.3.2020 Συνεδρία του. Σύμφωνα με το 
ΠΔ 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης», άρθρο 
4, παρ. 2, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου επιλέγεται με 
βάση αιτιολογημένο πρακτικό Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, η 
οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και απαρτίζεται από Έλληνες και ξένους ειδικούς 
διεθνούς κύρους ή με διεθνή αναγνώριση και σχετικούς με 
τους σκοπούς του Μουσείου Ακροπόλεως, μετά από εισήγηση 
του Δ.Σ. του Μουσείου. 
Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τους:
α. Δημήτριο Παντερμαλή, αρχαιολόγο, ομότιμο Καθηγητή 
Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρο Δ.Σ. Μουσείου Ακρόπολης, ως 
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, με μακρά και ευδόκιμη διοικη-
τική εμπειρία σχετική στο ίδιο το Μουσείο Ακρόπολης,
β. Μανόλη Κορρέ, αρχιτέκτονα, ακαδημαϊκό, ομότιμο Καθη-
γητή Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π., Πρόεδρο της Επιτροπής Συντήρη-
σης Μνημείων Ακροπόλεως (Ε.Σ.Μ.Α.), ως μέλος της Ειδικής 

Επιτροπής, με μακρά και ευδόκιμη επιστημονική και διοικητική 
εμπειρία σχετική με τα Μνημεία της Ακρόπολης,
γ. Βασίλειο Λαμπρινουδάκη, αρχαιολόγο, ομότιμο Καθηγητή 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντεπι-
στέλλον μέλος της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
(Παρίσι) και της Akademie der Wissenschaften (Βιέννη), με 
μακρά και ευδόκιμη επιστημονική και διοικητική εμπειρία και 
εξαιρετική εμπειρία στην ανασκαφή και ανάδειξη αρχαιολο-
γικών χώρων, επί χρόνια μέλος της Επιτροπής Συντήρησης 
Μνημείων Ακροπόλεως (Ε.Σ.Μ.Α.), ως μέλος της Ειδικής Επι-
τροπής.
δ. Πέτρο Θέμελη, αρχαιολόγο, ομότιμο Καθηγητή Κλασικής 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μακρά και ευ-
δόκιμη επιστημονική και διοικητική εμπειρία και εξαιρετική 
εμπειρία στην ανασκαφή και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, 
μέλος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Ε.
Σ.Μ.Α.), ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής. 
ε. Alain Pasquier, αρχαιολόγο, ακαδημαϊκό, πρώην διευθυντή 
του τμήματος Ελληνικών Ρωμαϊκών και Ετρουσκικών Αρχαι-
οτήτων του Μουσείου του Λούβρου, με εξαιρετική εμπειρία 
διοίκησης στο Μουσείο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

παγκοσμίως, ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής.
στ. Massimo Osanna, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο «Federico II» της Νάπολης, Γενικό Διευθυντή του αρ-
χαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, με μακρά και ευδόκιμη 
επιστημονική και διοικητική εμπειρία, ως μέλος της Ειδικής 
Επιτροπής.
ζ. Andreas Scholl, αρχαιολόγο, διευθυντή στο 
Antikensammlung, Staatliche Museen στο Βερολίνο και στο 
Μουσείο της Περγάμου, με μακρά και ευδόκιμη επιστημονική 
και διοικητική εμπειρία σε διεθνούς κύρους Μουσεία ελληνι-
κών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, ως μέλος της Ειδικής Επι-
τροπής.
Στην ίδια Συνεδρίασή του το Δ.Σ. του Μουσείου αποφάσισε την 
υποβολή της εισήγησής του προς την Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για το κείμενο της Διεθνούς Πρόσκλησης Ενδια-
φέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή 
του Μουσείου, η οποία σύμφωνα με το ΠΔ 64/2013 εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Πολιτισμού. Αναμένεται εντός της εβδομά-
δος η έκδοση της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης επί του 
σχεδίου της Διεθνούς Προσκλήσεως Ενδιαφέροντος. 

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
Ποιες είναι οι «γερασμένες» περιοχές της χώρας. Τι δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Β. Κοτζαμάνης  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ





 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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EΚΤΑΚΤΟ ΠΑΚΕΤΟ - ΜΑΜΟΥΘ  ΥΨΟΥΣ 
750 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ -ΑΓΟΡΑΖΕΙ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕTΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21                                                   19/03/2020

Έκτακτο πακέτο «πανδημίας» αποφάσισε το Δ.Σ της ΕΚΤ 
ξεκινώντας νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς assets 
(εταιρικών και κρατικών ομολόγων) ύψους 750 δισ. 
ευρώ στο οποίο θα συμπεριλάβει και τις αγορές ελληνι-
κών ομολόγων καθώς όπως τόνισε, παρόλο που η Ελλά-
δα δεν είναι επιλέξιμη στα «συνήθη» πρόγραμμα αγορών 
της, ωστόσο παρέχει πλέον στη χώρα μας waiver επιλε-
ξιμότητας. 
Σημειώνεται ότι η απόφαση της ΕΚΤ δίνει δυνατότητα 
αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων.  
Πιο αναλυτικά, η ΕΚΤ αποφάσισε τα εξής: 
1) Να ξεκινήσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς 
εταιρικών και κρατικών τίτλων για την αντιμετώπιση των 
σοβαρών κινδύνων στον μηχανισμό μετάδοσης της νομι-
σματικής πολιτικής και τις προοπτικές της ευρωζώνης που 
δημιουργεί η εξάπλωση και κλιμάκωση του κορονοϊού. 
Το νέο «έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργη-
τικού για την πανδημία» θα έχει συνολικό ύψος 750 δισ. 
ευρώ. 
Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 
και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες assets που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων. 
Για τις αγορές κρατικών τίτλων, θα εξακολουθήσει να 
ισχύει η κλείδα κεφαλαίου (capital key) των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών. Παράλληλα, οι αγορές στο πλαί-
σιο του νέου προγράμματος θα διεξαχθούν με ευέλικτο 
τρόπο. Αυτό επιτρέπει διακυμάνσεις στην κατανομή των 
ροών των αγορών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων. 
Η ΕΚΤ δίνει στην Ελλάδα ειδικό waiver έτσι ώστε οι τίτλοι 
που εκδίδονται από την ελληνική κυβέρνηση θα μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έκτακτο πρόγραμμα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις αγορές μόλις 
κρίνει ότι η κρίση του κορονοϊού έχει τελειώσει, αλλά σε 
κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2020. 
2) Να επεκταθεί το φάσμα των επιλέξιμων περιουσιακών 
στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς του 
εταιρικού τομέα (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικούς τίτ-
λους και έτσι όλα τα εταιρικά ομόλογα επαρκούς πιστωτι-
κής ποιότητας είναι επιλέξιμα για αγορά. 
(3) Να διευκολυνθούν τα πρότυπα εγγυήσεων (collateral 
standards) προσαρμόζοντας τις κυριότερες παραμέτρους 
κινδύνου του πλαισίου εγγύησεων. 

Τεράστια ανταπόκριση των πολιτών, παρά τις ειδικές 
συνθήκες που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός, διαπιστώ-
νεται στη δήλωση των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων 
των ακινήτων. Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη λει-
τουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έχουν δηλωθεί περισσότερα 
από 6.155.278 τετραγωνικά μέτρα, αριθμός που συνε-
πάγεται αύξηση κατά 38,374% στην επιφάνεια της ήδη 
δηλωμένης ακίνητης περουσίας.
Ενδεικτικό της «προσέλευσης» των ιδιοκτητών είναι ότι 
μέχρι χθες είχαν κατατεθεί περισσότερες από 256.000 
αιτήσεις, η πλειονότητα των οποίων αφορούσε ηλε-
κτροδοτούμενα ακίνητα, ενώ το σύστημα είχε δεχτεί 
συνολικά περισσότερες από 2,5 εκατ. επισκέψεις.
ΜΕ ΒΑΣΗ τα παραπάνω στοιχεία, θετικά αποτιμά τον 

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα επεκτείνει το Additional Credit 
Claims (ACC) για να συμπεριλάβει απαιτήσεις σχετικά με 
τη χρηματοδότηση του εταιρικού τομέα. Αυτό θα εξασφα-
λίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να συνεχί-
σουν να αξιοποιούν πλήρως τις πράξεις αναχρηματοδό-
τησης του Ευρωσυστήματος. 
Όπως τονίζει η ΕΚΤ σε σχετική ανακοίνωσή της, δεσμεύ-
εται να αναλάβει τον ρόλο της στην υποστήριξη όλων 
των πολιτών της ευρωζώνης σε αυτούς τους εξαιρετικά 
δύσκολους καιρούς. Για τον σκοπό αυτό, θα διασφαλίσει 
ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας θα μπορούν να επωφελη-
θούν από υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης που 
θα τους επιτρέψουν να απορροφήσουν αυτό το σοκ. Αυτό 
ισχύει και για τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες 
και τις κυβερνήσεις. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πράξει ό,τι είναι 
αναγκαίο στο πλαίσιο της εντολής του. Είναι πλήρως προ-
ετοιμασμένο να αυξήσει το μέγεθος των προγραμμάτων 
αγοράς assets και να προσαρμόσει τη σύνθεσή τους, όσο 
χρειαστεί και για όσο χρειαστεί. Θα εξετάσει όλες τις επιλο-
γές και όλα τα ενδεχόμενα για την υποστήριξη της οικονο-
μίας κατά τη διάρκεια αυτού του σοκ.  
Όπως τονίζει, στον βαθμό που ορισμένα αυτό-επιβαλλό-
μενα όρια ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη δράση που κα-
λείται να λάβει η ΕΚΤ για να εκπληρώσει την εντολή της, το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει την αναθεώρησή τους 
εάν κριθεί αναγκαίο για να κάνει τη δράση του ανάλογη με 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε όλοι. Η ΕΚΤ δεν θα 
ανεχτεί κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματι-
κής της πολιτικής σε όλες τις χώρες ευρωζώνης. 

Συνέχεια στη Σελ. 24

πρώτο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας (https:// 
tetragonika.govapp.gr/) ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου, ο οποίος μετά τη δημιουργία της 
είχε χαρακτηρίσει σημαντικό τον ρόλο της, αφού «Αυτο-
διοίκηση και Δημόσια Διοίκηση μπορούν να περάσουν 
στην “επόμενη μέρα”. Μια μέρα με λιγότερη ταλαιπωρία 
για τον πολίτη και περισσότερη τεχνολογία προς όφελος 
του, ως αρχή μιας νέας ψηφιακής και λειτουργικής Ελλά-
δας που όλοι οραματιζόμαστε».
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των επιπλέον 
τετραγωνικών έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2020.
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Δύο διαγωνισμούς με αντικείμενο τη συντήρηση και 
λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων 
της για τη διετία 2020-2022, συνολικού ύψους 140 εκατ. 
ευρώ, προκήρυξε χθες η ομώνυμη εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προ-
σφορές τους ως το μεσημέρι της 23ης Απριλίου, ενώ η 
αποσφράγιση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Απριλί-
ου.
Το μεγαλύτερο έργο με εκτιμώμενη συνολική αξία στα 
75 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) αφορά τη Λειτουργία 
και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό 
Τομέα και στον Κάθετο Άξονα Α29. Βασικό σχέδιο του 
έργου είναι η συντήρηση, λειτουργία και βελτίωση 
όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομη-
χανολογικών εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου 
και των καθέτων αξόνων του - ανοικτής οδοποιίας και 
σηράγγων στα παρακάτω τμήματα: Τμήμα της Εγνατίας 
Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο του Λιμένα 
Ηγουμενίτσας μέχρι τον Α/Κ17 Κλειδιού.
‘Στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού, Α/Κ Δυτ. Σιάτι-
στας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπη-
γής (αυτοκινητόδρομος Α29) από τον Α/Κ 9Β Δυτ. Σιάτι-
στας μέχρι τον Κ/Κ Κρυσταλλοπηγής (πριν το Συνοριακό 
Σταθμό Κρυσταλλοπηγής).
Η δεύτερη προκήρυξη αφορά τη «Λειτουργία και Συντή-
ρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και 
στους Κάθετους Άξονες Al, Α25 &Α23 (2020-2022)» με 
συνολική αξία στα 65 εκατ. ευρώ.



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

 
in.gr 

Η πανδημία του νέου κοροναϊού ήρθε να μας θυμίσει 
ότι η παγκοσμιοποίηση δεν σημαίνει μόνο μετακίνηση 
ανθρώπων και προϊόντων αλλά και παθογόνων ιών. 
Προφανώς το φαινόμενο της μετάδοσης επιδημιών 
από περιοχή σε περιοχή είναι γνωστό από την αρχαι-
ότητα, αλλά στην εποχή των αεροπορικών ταξιδιών η 
ταχύτητα διασποράς είναι πολύ μεγαλύτερη.
Μάλιστα, ο ίδιος ο ορισμός της πανδημίας κατά τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εμπεριέχει ακριβώς το 
να έχουμε μετάδοση εντός της κοινότητας σε πάρα 
πολλές χώρες. Αυτό δίνει την πραγματική διάσταση 
σήμερα μιας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Δεν 
είναι πια η «εισαγωγή» κρουσμάτων, αλλά η εκτετα-
μένη εξάπλωση εντός των χωρών. Μόνο σε χώρες που 
έχουν καταφέρει σημαντικό περιορισμό των κρουσμά-
των, όπως η Κίνα, αποκτά πλέον νόημα ο έλεγχος για 
εισαγόμενα κρούσματα. 
Επιστροφή στα κλειστά σύνορα
Ωστόσο, την ίδια στιγμή αυτό που παρατηρούμε είναι 
ότι παρά την μετάδοση πια του ιού σε επίπεδο κοινό-
τητας εντός κρατών, αυτά σπεύδουν να κλείσουν τα 
σύνορα τους, να απαγορεύσουν την είσοδο σε πολλές 
κατηγορίες επισκεπτών, να απαγορεύσουν τις πτήσεις 
και τις οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με το 
εξωτερικό και να επιβάλουν καραντίνες σε όσους επι-
τρέψουν να περάσουν τα σύνορά τους, κυρίως πολίτες 
της χώρας που ήταν στο εξωτερικό.
Παρότι οι κινήσεις αυτές δικαιολογούνται ως μέσα 
υγειονομικής ασφάλειας, παραπέμποντας στο γεγονός 
ότι έτσι αποφεύγουν την εισαγωγή επιπλέον κρουσμά-
των και δη από χώρες με μεγαλύτερη διασπορά, δεν 
παύουν να αντανακλούν και κάτι βαθύτερο που το 
βλέπουμε στη συγκυρία: Παρότι η κρίση είναι παγκό-
σμια, οι απαντήσεις είναι κυρίως εθνικές.
Τέτοιες αντιδράσεις σε μεγάλες υγειονομικές κρίσεις 
δεν είναι πρωτόγνωρες. Τα λοιμοκαθαρτήρια και οι 
καραντίνες στην είσοδο ήταν στοιχείο και της αποικιο-
κρατίας και συχνά περισσότερο αντανακλούσαν αποι-
κιοκρατικές και ρατσιστικές προκαταλήψεις (άλλωστε 
συχνά οι επιδημίες δεν οφείλονταν στο ότι κάποιες «τις 
έφεραν» αλλά στις κακές συνθήκες υγιεινής που επι-
κρατούσαν όπως ήταν τα προβληματικά συστήματα 

αποχέτευσης και ύδρευσης που ενίσχυαν την εμφάνι-
ση χολέρας).
 Η κρίση της παγκοσμιοποίησης
Μόνο που τώρα η τάση των κρατών να κλείνουν τα 
σύνορά τους για αντιπαλέψουν την πανδημία έρχεται 
να ενισχύσει και να υπογραμμίσει τάσεις που ήταν ού-
τως ή άλλως ενεργές. Γιατί ούτως ή άλλως δεν ήταν 
λίγοι εκείνοι που είχαν διαπιστώσει ότι αυτό που συνη-
θίσαμε να ονομάζουμε «παγκοσμιοποίηση», δηλαδή η 
εικόνα ενός κόσμου όπου άνθρωποι, εμπορεύματα, 
κεφάλαια και ιδέες διακινούνται χωρίς εμπόδια μάλλον 
δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα.
Παρά τη μεγάλη αλληλοσύνδεση των κεφαλαιο-
αγορών και την επέκταση της διεθνοποίησης των 
εφοδιαστικών αλυσίδων, η διεθνείς οικονομία και 
ανταγωνισμούς είχε, και διαφόρων ειδών φραγμούς 
και επικέντρωση των συναλλαγών σε «κόμβους» και 
των επενδύσεων σε «πόλους» και βέβαια τα τελευταία 
χρόνια και μεγάλους εμπορικούς πολέμους, συχνά 
ενισχυμένος και από ένα οπλοστάσιο κυρώσεων, με 
γεωπολιτική αλλά και οικονομική στόχευση.
Παρά την υπερπροβολή της δυνατότητας ελεύθερης 
μετακίνησης ανθρώπων, είτε μιλάμε για τα στελέχη 
των επιχειρήσεων, είτε για τους τουρίστες, ιδίως από 
εύπορες χώρες, τα εμπόδια στη μετακίνηση των προ-
σφύγων και των μεταναστών είχαν αυξηθεί πάρα πολύ 
τα τελευταία χρόνια. Οι δυνατότητες νόμιμης μετανά-
στευσης είχαν ούτως ή άλλως περιοριστεί ριζικά, το δι-
καίωμα στο άσυλο βρισκόταν στο στόχαστρο και ήδη 
πολλαπλασιάζονταν οι θεσμικοί αλλά και πραγματικοί 
φράχτες και φραγμοί σε όλο τον κόσμο.
Παρά την μεγάλη συζήτηση για το πώς θα περνούσα-
με σε υπερεθνικούς θεσμούς διαχείρισης των κοινών 
προβλημάτων, το κέντρο βάρος παρέμενε στα εθνικά 
κράτη. Ο ΟΗΕ παραμένει ένα πεδίο ανταγωνισμών με 
το Συμβούλιο Ασφαλείας διαιρεμένο στην εποχή της 
αμερικανικής αλαζονείας και του «Νέου Ψυχρού Πολέ-
μου». Ο ΠΟΕ βρίσκεται σε στασιμότητα και αντί για αυ-
τόν έχουμε εμπορικούς πολέμους, μονομερείς ενέργει-
ες και διαπραγματεύσεις διμερείς και όχι πολυμερείς. Ο 
ΠΟΥ μόλις τώρα άρχισε ξανά να εισακούγεται κάπως 
και αυτό με δυσκολίες. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο καταγγελιών και 
όχι στήριξης από τις ΗΠΑ.
Ακόμη και η ΕΕ, υποτίθεται το πιο προχωρημένο πα-
ράδειγμα διακρατικής συνεργασίας και οικονομικής 
ολοκλήρωσης δεν έχει μπορέσει να προχωρήσει την 
πολιτική ενοποίηση, έχει κοινό νόμισμα και δημο-
σιονομικούς κανόνες αλλά όχι κοινά αναπτυξιακά 

εργαλεία και αναδιανεμητικές δαπάνες, δεν μπορεί 
να συνεννοηθεί ούτε στο επίπεδο ενός κοινού προϋ-
πολογισμού που αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο κλάσμα 
του συνολικού ΑΕΠ των κρατών μελών και βλέπει τα 
κράτη-μέλη να παίρνουν δικές τους πρωτοβουλίες σε 
διάφορα ζητήματα από το προσφυγικό έως ακόμη και 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.
 Η σημασία των εθνικών κρατών
Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε σήμερα εί-
ναι άλλη μια υπενθύμιση ότι τα εθνικά κράτη εξακο-
λουθούν να αποτελούν την κυρίαρχη θεσμική μορφή 
στο σύγχρονο κόσμο. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι όσες 
προειδοποιήσεις και εάν βγάλουν διεθνείς οργανισμοί, 
μόνο αυτά μπορούν να κηρύξουν μια «κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης», να επιβάλουν περιορισμούς, να 
διατάξουν καραντίνες, να επιτάξουν ιδιωτικές νοση-
λευτικές ή παραγωγικές δομές και βέβαια να κλείσουν 
τα σύνορα.
 Η σημασία της συνεργασίας
Όμως, την ίδια στιγμή η πανδημία υπογραμμίζει και 
την αλληλεξάρτηση που υπάρχει. Από τις μάσκες και 
το προστατευτικό υλικό η διαθεσιμότητα του οποίου 
σε μεγάλο βαθμό εξαρτήθηκε από την ικανότητα της 
Κίνας να ξεκινήσει ξανά την παραγωγή, μέχρι τη συ-
νεχή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ 
των ειδικών επιστημόνων και φυσικά τη διεθνή συνερ-
γασία για την παραγωγή εμβολίων και σκευασμάτων 
(συνεργασία που προς το παρόν παραμένει κυρίως 
ζητούμενο), η πανδημία συνεχίζει να θυμίζει ότι οι 
κοινές προκλήσεις απαιτούν και αντίστοιχα κοινές και 
συντονισμένες ενέργειες. 


