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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1915 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Παρέμβαση Στασινού προς την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού και των επιπτώσεών του σε μηχανικούς, τεχνικές εται-
ρείες και τον τεχνικό κόσμο
Σελ 4 
Επέκταση των 800 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες  -Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη: Κανείς στην 
πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι να περάσει κι αυτή η περιπέτεια
Σελ 5 
Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση πληρωμών ρεύματος προανήγγειλε ο 
υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης
Σελ 6
Ε.Μυτιληναίος: Δεν υπάρχει μείωση ζήτησης προς το παρόν - Αυξη-
μένη αβεβαιότητα - Αναθεώρηση του επενδυτικού προγράμματος
Σελ 7 
Μειωμένος κατά 4,7% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 
Viohalco το 2019 - Motor Oil: Μείωση πωλήσεων καυσίμων τον 
Μάρτιο   
Σελ 8 
Μειώνονται οι συχνότητες των δρομολογίων στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς   
Σελ 9 
Κλείνει το Πάρκο Τρίτη με εντολή Γ. Πατούλη
Σελ 10 
ΚΑΣ: «Ναι» στη μελέτη για την αναβάθμιση του φωτισμού ανάδειξης 
των μνημείων της Ακρόπολης
Σελ 11 
Σημαντική ανακάλυψη για την πνευμονία του κορωνοϊού από ομά-
δα Ελλήνων λοιμωξιολόγων 
Σελ 12 
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει δωρεάν τη διαχείριση των νοσο-
κομειακών αποβλήτων κορωνοϊού του Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.
Σελ 13 
Η τηλεργασία λόγω κορωνοϊού αρχίζει να «ζορίζει» τα ευρυζωνικά 
δίκτυα, αλλά και να ανοίγει νέες ευκαιρίες για τους χάκερς   
Σελ 14
Με λίγα κλικ βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ από τον δήμο Αθηναίων
Σελ 15 
Να αποφεύγονται εργασίες όπως επισκευές και μερεμέτια ώστε 
να μη βγαίνουν στο δρόμο ογκώδη αντικείμενα συνιστά η Περι-
φέρεια Αττικής 
Σελ 16 και 17 
Πόσο έτοιμες είναι τεχνικά-οι ελληνικές επιχειρήσεις για εφαρμογή 
της τηλεργασίας; 
Σελ 17 
Το «Νόμπελ» Μαθηματικών (Βραβείο Abel) για το 2020 απονέμεται 
στον Ισραηλινό Χιλέλ Φούρστενμπεργκ και στον Ρωσο-Αμερικανό 
Γκρεγκόρι Μαργκούλις   
Σελ 18, 19 και 20
22 ερωτήσεις για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις για τον κορωνοϊό, με 
απαντήσεις από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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:

Με αφορμή την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού, τα μέτρα 
που λαμβάνονται από την Πολιτεία και διεθνείς φορείς και οργα-
νισμούς, και την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα 
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός δήλωσε:
Ο τεχνικός κόσμος της χώρας βρίσκεται ήδη σε πολύ δυσχερή 
θέση. Αφενός, όπως όλοι, αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα 
μπροστά σε μια νέα απειλή. Αφετέρου όμως αντιμετωπίζουμε 
ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
είτε ως επιστήμονες, είτε ως τεχνικές εταιρείες, είτε ως εργολά-
βοι, είτε ως κατασκευαστές, είτε ως μελετητές. Η αλυσίδα παρα-
γωγής και εξυπηρέτησης όλων των θεμάτων που χειρίζονται οι 
μηχανικοί έχει πληγεί από την κρίση. Δεν μπορεί να ολοκληρω-
θεί από αρχή μέχρι το τέλος καμία εργασία, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες. Ακόμη χειρότερο, η κατάσταση στην αγορά δείχνει 
να επιδεινώνεται και με οικονομικούς όρους πλέον.
Ωστόσο τόσο προσωπικά, όσο και ως ΤΕΕ, οφείλουμε να επιλέ-
ξουμε τον δρόμο της ευθύνης. Εμπιστευόμαστε τις δομές της Πο-
λιτείας που αποφασίζουν για τα θέματα υγείας, ακριβώς όπως 
και όσο εμπιστεύεται η Πολιτεία το ΤΕΕ για τα τεχνικά θέματα. 
Επομένως ζητούμε από όλον τον τεχνικό κόσμο να ακολουθεί 
πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΓΓΠΠ. Ζητούμε όμως και από 
την Πολιτεία να εξετάσει στην πράξη ποιες δραστηριότητες πρέ-
πει να ανασταλούν και να λάβει μέτρα για όσους πλήττονται. Για 
αυτούς τους λόγους αποστέλλω αναλυτική επιστολή σε όλα τα 
συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας συγκεκριμένες δράσεις και 
μέτρα για το καλό όλων μας.
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας βρίσκονται στην 
αιχμή των εξελίξεων ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτής 
που αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως. Με αίσθημα ευθύνης και 
καθήκοντος, τόσο προς το κοινωνικό σύνολο όσο και προς την 
οικονομία, θα συνεχίσουν να παράγουν για να αντιμετωπίσου-
με την κρίση, με αυξημένα όμως μέτρα ασφαλείας και προστα-
σίας από τη διάδοση του Κορωνοϊού.
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος:
• Φροντίζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν και πιστοποιούν τις 
απαραίτητες και στην κρίση υποδομές υγείας, όπως ενδεικτικά: 
νοσοκομειακές μονάδες, διαχείριση νοσοκομειακών αποβλή-
των, συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων κτλ.
• Κατασκευάζουν, ελέγχουν και πιστοποιούν τις έκτακτες κατα-
σκευές που απαιτούνται σε περιπτώσεις κρίσης
• Σε θέματα της φαρμακευτικής, συνεργάζονται σε εργαστήρια 
για να βρεθούν φάρμακα και αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
παραγωγής τους και της διασφάλισης της ποιότητάς τους

 
• Φροντίζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν, συντηρούν, επεκτεί-
νουν και πιστοποιούν τις κρίσιμες υποδομές, μέσα και παροχές 
ενέργειας, μεταφορών και ύδατος
•  Φροντίζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν, συντηρούν, επεκτεί-
νουν και πιστοποιούν τις κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές
• Σε θέματα ψηφιακής μετάβασης, συνεργάζονται για να δη-
μιουργηθούν και να λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρμες και 
δίκτυα που θα διευκολύνουν τις εργασίες με απομακρυσμένη 
πρόσβαση 
• Απασχολούνται σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης σε όλη την εφοδια-
στική αλυσίδα και την παραγωγή, διασφαλίζοντας την παροχή 
ποιοτικών, και ασφαλών προϊόντων, έργων και υπηρεσιών.
Ωστόσο, ο Τεχνικός κλάδος, το πεδίο των Κατασκευών καθώς 
και τα λοιπά αντικείμενα καθημερινής ενασχόλησης των Μηχα-
νικών, προϋποθέτουν στην πλειονότητά τους την επαφή τους 
με πλήθος εργαζόμενων, με άμεση ή έμμεση σχέση με τα τεχνι-
κά έργα και μελέτες.
Εφόσον η πολιτεία δεν κρίνει σκόπιμο να ανασταλεί η λειτουργία 
των εργοταξίων γενικά και των τεχνικών γραφείων της χώρας, 
αναφέρονται στη συνέχεια ως πρόταση, δέσμη μέτρων πρόλη-
ψης και προστασίας των μηχανικών και λοιπού προσωπικού 
από τον Covid-19. 
Σε περίπτωση όπου η πολιτεία κρίνει σκόπιμο να ανασταλεί η 
λειτουργία εργοταξίων και τεχνικών γραφείων, από τα μέτρα 
που ακολουθούν, θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα όσα αναφέ-
ρονται 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ισχύσουν αναστολή 
οικονομικών υποχρεώσεων και παρατάσεις προθε-
σμιών. Αυτό πρέπει να αφορά τόσο τις ασφαλιστικές 
και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Κράτος, όσο 
και τις Τράπεζες και τις υποχρεώσεις προς αυτές. 

Συνέχεια στη σελ 3

ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Σε μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό κόσμο



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Σειρά ψηφιακών βιβλίων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων προτείνει, στο πλαίσιο της εκστρατείας «μένουμε 
στο σπίτι», το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 
 Μεταξύ άλλων, προτείνει:
-  βιβλία σε ψηφιακή μορφή 
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=113I435I1120I646I465276
- ερευνητικά προγράμματα
Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευ-
να-τεκμηρίωση-διάχυση  http://refugeesingreece.gr/

Τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε ψηφιακά τις μέρες 
που μένουμε σπίτι; «Βλέπουμε, με άνεση, τις συλλογές των 
Μουσείων και της Εθνικής Πινακοθήκης με την ψηφιακή πε-
ριήγηση. Παίζουμε διαδικτυακά παιχνίδια με τη Ζωφόρο του 
Παρθενώνα και με όλα τα μνημεία της Ακρόπολης, με ξεναγό 
μας τη Γλαύκα, το ιπτάμενο ρομπότ! Παίρνουμε «πινέλα και 
χρώματα» και δημιουργούμε τις πιο απίθανες παραλλαγές των 
φημισμένων αγαλμάτων. Γινόμαστε οι αρχιτέκτονες ενός νέου 
ναού στην Κλασική Αθήνα».
Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και μας ενημερώνει ότι μπορεί κάποιος 
να παρακολουθήσει ή να επισκεφθεί τα παρακάτω μουσεία 
που διαθέτουν διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης στις συλ-
λογές αλλά και στους χώρους των εκθέσεών τους: 
Α. Αρχαιολογικά Μουσεία του ΥΠΠΟΑ 
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο www.namuseum.gr 
- Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.amth.gr Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης- εκθέσεις 
https://www.amth.gr/exhibitions
-  Λευκός Πύργος www.lpth.gr/ 
-  Νομισματικό Μουσείο www.nummus.gr 
- Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
www.ebyzantinemuseum.gr 
- Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  www.mbp.gr 
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
www.heraklionmuseum.gr 
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου-Επιλεγμένα εκθέματα 
https://heraklionmuseum.gr/?page_id=641

- Μουσείο Ασιατικής Τέχνης www.matk.gr 
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων www.amio.gr 
- Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 
www.igoumenitsamuseum.gr 
- Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας www.tegeamuseum.gr 
β. Εποπτευόμενα Μουσεία από το ΥΠΠΟΑ
- Μουσείο Ακρόπολης. Διαθέτει διαδικτυακά ψηφιακές εφαρ-
μογές που αναδεικνύουν τα εκθέματα και «φωτίζουν» πτυχές 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 
(www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko)
Γ. Άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διαθέτει στην 
ιστοσελίδα της ( www.ysma.gr) ανοικτές ψηφιακές εφαρμογές 
και ποικίλο υλικό για τα μνημεία και τα αναστηλωτικά έργα 
στην Ακρόπολη. Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές της ΥΣΜΑ είναι 
διαθέσιμες στο site: https://ysma.gr/
-Ένας αρχαίος ναός. Διαδικτυακό παιχνίδι για την αρχιτεκτο-
νική των αρχαίων ελληνικών ναών. Ο καθένας μας μπορεί να 
γίνει ο αρχιτέκτονας ενός νέου ναού που θα οικοδομηθεί στην 
Αθήνα, τη κλασική περίοδο! http://ancienttemple.gr/ 
- Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης. Αποτελείται από εικόνες και 
πανοράματα υψηλής ανάλυσης, καθώς και από λεπτομερείς 
φωτογραφικές απεικονίσεις επιλεγμένων εξωτερικών όψεων 
των αρχαίων τειχών που περιβάλλουν το βράχο. Κάθε άποψη 
συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία σχετικά με τα μνημεία 
και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Οι χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να πλοηγηθούν στην εφαρμογή είτε διαδικτυακά, 
είτε μέσω των κινητών τους τηλεφώνων 

(http://www.acropolisvirtualtour.gr) 
-Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Ο χρήστης μπορεί να γνωρίσει 
τη ζωφόρο είτε ανά λίθο, είτε μέσα από θεματικούς περιπάτους 
στις επιμέρους ενότητες (ιππείς, άρματα, θεοί κλπ) ενώ τα παι-
διά καλούνται να παίξουν μέσα από τεστ μνήμης ή χρωματι-
σμού (http://www.parthenonfrieze.gr/) 
-’Μικρές ιστορίες αναστήλωσης’. Έξι μικρές ιστορίες από την 
αναστήλωση του Ερεχθείου, των Προπυλαίων και του Ναού 
της Νίκης, μέσα από τις αφηγήσεις των μαρμαροτεχνιτών 
βασισμένες σε ψηφιοποιημένο υλικό από το αρχείο της ΥΣΜΑ. 
Η παραγωγή είναι του 2019, διάρκειας 10΄, με αγγλικούς και 
ιταλικούς υπότιτλους. Η ταινία είναι διαθέσιμη στο: 
https://ysma.gr/ 
Οι υπόλοιπες ταινίες σχετικά με το αναστηλωτικό έργο των 
μνημείων της Ακρόπολης βρίσκονται στο: https://ysma.gr/

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΑ βΙβΛΙΑ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΑΛΛΑ ΠΑΜΕ ψΗΦΙΑΚΗ βΟΛΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ…

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
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Συνέχεια από τη σελ 1
Οι μηχανικοί, μαθημένοι στην σκληρή δουλειά, στην παραγωγή 
και στην προσπάθεια, δεν επιζητούν βοηθήματα και επιδόματα, 
όσο μπορούν να εργάζονται. Ζητούν όμως τη συνδρομή του 
κράτους για την προστασία τους κατά την εργασία τους, για την 
ελάφρυνση του βαρέως φορτίου που διεκπεραιώνουν μέσα στην 
κρίση και την παροχή ρευστότητας μέσω αναστολής/αναβολής 
πληρωμής τρεχουσών υποχρεώσεων.
Η παρούσα πρόταση αφορά λίστα προληπτικών μέτρων προς 
εφαρμογή στον κλάδο των κατασκευών, των μελετών και γενικά 
τις υπηρεσίες  διπλωματούχων μηχανικών, μετά από έκδοση των 
απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα και σε 
ό,τι αφορά την εκτέλεση των έργων και των μελετών:
Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
1)    Δεδομένης της απαγόρευσης συναθροίσεων και της εντολής 
αποφυγής συγχρωτισμού, να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού 
δραστηριοτήτων που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία ομάδων 
εργαζομένων στον ίδιο χώρο (οικοδομικά έργα, έργα Η/Μ εγκα-
ταστάσεων, βιομηχανικά & ενεργειακά έργα κλπ) ή/και εφαρμογή 
διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, με από-
φαση της Διευθύνουσας αρχής και του Κυρίου του έργου ή του 
επιβλέποντος μηχανικού. 
2)    Ενημερωτικά σεμινάρια και προληπτικές ενέργειες στα εργο-
τάξια με ευθύνη των αρμόδιων Τεχνικών ασφαλείας και Γιατρών 
εργασίας.
3)    Σε εργοτάξια με μεγάλο αριθμό απασχολουμένων, υποχρέω-
ση παρουσίας Ιατρού Εργασίας, αν το επιτρέπει η διαθεσιμότητα 
του ιατρικού προσωπικού, όπως εκτιμάται από το Υπουργείο 
Υγείας.
4)    Αναστολή της φυσικής παρουσίας των Μηχανικών στις αρμό-
διες υπηρεσίες για την έκδοση δικαιολογητικών, αδειών, υποβολή 
αιτήσεων και αντικατάστασή τους με την χρήση ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (υποβολή μελετών, πρωτόκολλο, κλπ) .
5)    Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεεργασίας και εκ περιφο-
ράς λήψης αποφάσεων ή αναβολή συσκέψεων προόδου, συνε-
δριάσεων ομάδων εργασίας, επιτροπών παραλαβής εργασιών, 
κλπ όπου δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη η οποία να επηρεάζει 
την πρόοδο των έργων.
6)    Περιορισμός κατά το δυνατόν των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών όπου αυτό μπορεί να αναβληθεί και να συμπληρωθεί σε 
μεταγενέστερο χρόνο (λογαριασμοί, διαγωνισμοί, υποβολές και 
εγκρίσεις υλικών κλπ). Να δίνεται η  δυνατότητα στον προϊστά-
μενο της διευθύνουσας υπηρεσίας να υπογράφει λογαριασμούς 
με την υποβολή των αναλυτικών επιμετρήσεων  των οποίων η 
έγκριση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο 
όπως και η σύνταξη των αντίστοιχων ΠΠΑΕ
7)    Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις διαγωνι-
στικές διαδικασίες.   
8)    Αναβολές συμβατικών παραδόσεων των έργων ή των επί 
μέρους σταδίων αυτών και τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων 
για τουλάχιστον 4 μήνες.
9)    Εγκρίσεις επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων με χρήση ψηφια-
κής υπογραφής και ψηφιακά υποβαλλόμενα.

10) Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή να γίνεται 
ψηφιακά και άμεσα, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των 
αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους
11) Όλες οι πληρωμές να γίνονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής.  
β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
1)    Δεδομένης της απαγόρευσης συναθροίσεων και της εντολής 
αποφυγής συγχρωτισμού, να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού 
δραστηριοτήτων που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία ομάδων 
εργαζομένων στον ίδιο χώρο (οικοδομικά έργα, έργα Η/Μ εγκα-
ταστάσεων, βιομηχανικά & ενεργειακά έργα) ή/και εφαρμογή 
διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, με από-
φαση του Κυρίου του έργου ή του επιβλέποντος μηχανικού. 
2)    Ενημερωτικά σεμινάρια και προληπτικές ενέργειες στα εργο-
τάξια με ευθύνη των αρμόδιων Τεχνικών ασφαλείας και Γιατρών 
εργασίας.
3)    Σε εργοτάξια με μεγάλο αριθμό απασχολουμένων, υποχρέω-
ση παρουσίας Ιατρού Εργασίας, αν το επιτρέπει η διαθεσιμότητα 
του ιατρικού προσωπικού, όπως εκτιμάται από το Υπουργείο 
Υγείας.
4)    Αναστολή της φυσικής παρουσίας των Μηχανικών στις αρμό-
διες υπηρεσίες για την έκδοση δικαιολογητικών, αδειών, υποβολή 
αιτήσεων και αντικατάστασή τους με την χρήση ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (υποβολή μελετών, πρωτόκολλο, κλπ) .
5)    Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεεργασίας και εκ περιφο-
ράς λήψης αποφάσεων ή αναβολή συσκέψεων προόδου, συνε-
δριάσεων ομάδων εργασίας, επιτροπών παραλαβής εργασιών, 
κλπ όπου δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη η οποία να επηρεάζει 
την πρόοδο των έργων.
6)    Αναβολές συμβατικών  παραδόσεων των έργων ή των επί 
μέρους σταδίων αυτών και τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων 
για τουλάχιστον 4 μήνες.
7)    Όλες οι πληρωμές να γίνονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής.  
Γ) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟΥ
1)    Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις διαγωνι-
στικές διαδικασίες.   
2)    Αναβολές συμβατικών  παραδόσεων των μελετών ή των επί 
μέρους σταδίων αυτών και τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων 
για τουλάχιστον 4 μήνες.
3)    Εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων με χρήση ψηφια-
κής υπογραφής και ψηφιακά υποβαλλόμενα, ανεξαρτήτως της 
φυσικής παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες 
τους
4)    Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή να γίνεται 
ψηφιακά και άμεσα, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των 
αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους
5)    Όλες οι πληρωμές να γίνονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής.  
6)    Οι Διευθύνουσες υπηρεσίες να εγκρίνουν άμεσα τμηματικές 
πιστοποιήσεις ενδιάμεσων παραδοτέων,  προκειμένου να υπάρξει 
ρευστότητα στις μελετητικές εταιρείες και να μην χαθούν θέσεις 

εργασίας. 
7)    Να εξοφληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς πληρωμές, ανεξαρ-
τήτως της φυσικής παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις 
υπηρεσίες τους
8)    Να κλείσουν τα γραφεία κτηματογράφησης καθώς συσσω-
ρεύονται πολίτες κυρίως μεγάλης ηλικίας.   
Δ) ΑΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1)    Περιορισμός δραστηριοτήτων που απαιτούν την ταυτόχρονη 
εργασία ομάδων εργαζομένων στον ίδιο χώρο, με απόφαση του 
Κυρίου του έργου ή του επιβλέποντος μηχανικού και με τη σύμ-
φωνη γνώμη του επιβλέποντος μηχανικού. 
2)    Υποχρεωτική σύσταση για αποφυγή παρουσίας άλλων 
προσώπων σε περιπτώσεις διενέργειας αυτοψίας και επιτόπιου 
ελέγχου από ελεγκτές δόμησης. Παράταση χρόνου υποβολής του 
σχεδίου αποτύπωσης  του ακινήτου.
3)    Ηλεκτρονική χορήγηση στοιχείων, οικοδομικών αδειών, σχε-
δίων και φωτοαντιγράφων από τις Πολεοδομίες, τα Κτηματολογι-
κά γραφεία κλπ μετά από αίτηση των Μηχανικών.
4)    Παράταση και ταυτόχρονη επιμήκυνση τεσσάρων (4) μηνών 
σε όλες τις τρέχουσες προθεσμίες αναφορικά με κτηματολόγιο, 
δασικούς χάρτες, δασική νομοθεσία, αυθαίρετα, δήμους, εξοικο-
νομώ κλπ και υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε ό,τι είναι 
εφικτό.
5)    Προσωρινή απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας 
επί ποινή ακυρότητας αυτής σε όσες περιπτώσεις λαμβάνονται 
έκτακτα μέτρα και έκτακτο επίδομα σε άμισθους μηχανικούς με 
χρήση πόρων από τις εισφορές που καταβάλλονται στον ΟΑΕΔ.
6)    Άμεση δημιουργία προγράμματος/προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
που θα περιλαμβάνουν και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
(ενοίκια, λογαριασμοί ρεύματος, ΕΥΔΑΠ) και συντήρησης ή ανα-
νέωσης εξοπλισμού των ατομικών, μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων
7)    Παράταση ημερομηνιών καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών των μηχανικών, λόγω της επικείμενης οικονομικής ζημίας 
που θα υποστούν.  
8)    Αναστολή καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων και των αντίστοιχων σχετικών ρυθμίσεων (π.χ. 
120 δόσεις) και αποπληρωμή τους σε ισάριθμες με την αναστολή 
καταβολής δόσεις.
9)    Άμεση αναστολή καταβολής ΦΠΑ πρώτου τριμήνου και Φε-
βρουαρίου - Μαρτίου – Απριλίου για τις υπηρεσίες μηχανικών 
και τις τεχνικές εταιρείες για την διατήρηση ρευστότητας στις επι-
χειρήσεις.
Ζητούμε, για όσους ελεύθερους επαγγελματίες ή 
μισθωτούς, τεχνικές εταιρείες και επιχειρήσεις υπάρ-
ξει οικονομική ζημία και πληγούν από τα ανωτέρω 
μέτρα, η Πολιτεία να εφαρμόσει τα ίδια μέτρα που 
εφαρμόζει και για τους άλλους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας που πλήττονται από την κρίση που 
δημιούργησε ο κορωνοϊός.

ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Σε μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό κόσμο
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Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και οι αυτοαπα-
σχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποί-
ους αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών. Αυτό ανακοίνωσε μεταξύ άλλων στο χθεσινό 
μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
«Ο προϋπολογισμός του κράτους αναθεωρείται. Έτσι, 
πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ύψους 
3,8 δισ., θα διατεθούν ακόμη περίπου 3 δισ. για τη στήρι-
ξη της οικονομίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και 
τουλάχιστον αλλά τόσα από τον ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ. 
Μιλώ, δηλαδή, για περίπου 10 δισ., χωρίς τις προβλέψεις 
για την παροχή προσθετής ρευστότητας στις επιχειρήσεις 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία» είπε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο δεύτερο, εντός της 
εβδομάδας, μήνυμά του στους Έλληνες πολίτες, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ.
«Κατά συνέπεια, συνέχισε, μπορώ σήμερα να ανακοινώ-
σω ότι επεκτείνεται ο έκτακτος μισθός των 800 ευρώ έως 
τα τέλη Απριλίου και σε όσους απασχολούνται σε επιχει-
ρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με μείωση του 
τζίρου τους. Το μέτρο, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τις επιχει-
ρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αλλά τη μεγάλη 
πλειονότητα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Των 
οποίων το κράτος θα καλύψει και όλες τις ασφαλιστικές 
εισφορές» είπε και πρόσθεσε ότι την ενίσχυση των 800 
ευρώ θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενοι της χώρας και για αυτούς θα ανα-
σταλεί επίσης η υποχρέωση καταβολής εισφορών. 
«Οκτακόσια ευρώ όμως θα λάβουν και όλοι όσοι απολύ-
θηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου 
μέχρι και χθες. Φροντίζουμε, πέρα και πάνω από όλα, 
αυτούς που χτυπήθηκαν πρώτοι και πιο σκληρά από την 
κρίση» τόνισε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε ότι το 
δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο από όλους 
τους εργοδότες προς όλους τους εργαζόμενους, όπως 
ακριβώς το δικαιούνται. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι έκτακτο 
δώρο Πάσχα θα πάρουν φέτος «οι ήρωες με τις πράσινες 
και τις λευκές μπλούζες: Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία 
της χώρας αλλά και οι υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασί-

ας, που δουλεύουν νυχθημερόν για να κρατήσουν όλους 
μας υγιείς». 
«Κανείς στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι να 
περάσει κι αυτή η περιπέτεια» τόνισε ο πρωθυπουργός 
και υπογράμμισε «η προσωπική μου δέσμευση είναι να 
μην πάψω να αγωνίζομαι για έναν διπλό στόχο. Ο μεγα-
λύτερος πλούτος του τόπου μας είναι οι άνθρωποί του, 
οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, και η δική τους υγεία είναι η 
πρώτη μου φροντίδα. Αλλά και η ευημερία τους αποτε-
λεί ταυτόχρονα προτεραιότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν, θα 
κρατήσει ζωντανό τον σπόρο της ανάπτυξης που είχε ήδη 
αρχίσει να καρποφορεί». 
Επίσης ο πρωθυπουργός έστειλε σε όλους τους πολίτες 
ένα μήνυμα ενότητας, πειθαρχίας και υπευθυνότητας 
επαναλαμβάνοντας ότι τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά 
μας. «Πήραμε νωρίτερα από άλλες χώρες δραστικά μέτρα 
για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού, αλλά δεν ξέρουμε 
ακόμα πόσο αποτελεσματικά θα είναι» είπε και σημείωσε 
ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και για 
τη χώρα μας». «Είναι στο χέρι μας να αποδειχθούν σκλη-
ρές και περίπλοκες αλλά όχι εφιαλτικές. Σας ζητώ, λοιπόν, 
να μη γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε το τελευταίο 
διάστημα» τόνισε.
«Θα στηριχθούμε στις δυνάμεις του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, το οποίο ενισχύεται με ταχύτατους ρυθμούς: 
Προσθέτουμε κλίνες και κρεβάτια εντατικής, αγοράζουμε 
αναπνευστήρες και αναλώσιμα. Και προσλαμβάνουμε 
2.000 νοσηλευτές και ειδικούς γιατρούς» ανέφερε και 
συμπλήρωσε ότι «ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί υπό την 
απόλυτη καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας». «Ευχα-
ριστώ από καρδιάς όλους όσοι είναι παρόντες, με σημα-
ντικές δωρεές, σε τούτη τη δύσκολη στιγμή. Καλώ, όμως, 
και τους απόντες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους» είπε 
ο πρωθυπουργός.
Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε έκκληση στους 
πολίτες να ακούνε μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και 
ανέφερε ότι τα fake news κάνουν κακό στην υγεία, σω-
ματική και ψυχική.
«Το οπλοστάσιο των μέτρων περιορισμού που μπορεί να 
πάρει η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το κακό θέλει 

έναν κρίκο δίπλα του για να απλωθεί. Και αυτή την αλυ-
σίδα του τρόμου μπορούμε να τη σπάσουμε αν κάνουμε 
ένα βήμα πίσω. Αν μείνουμε σπίτι, αποφεύγοντας όλες τις 
περιττές επαφές» είπε.
Επισήμανε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μία ευκαι-
ρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη. «Αφού δεν 
θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, δεν κυκλο-
φορούμε! Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε 
μουσική, βλέπουμε ταινίες, επικοινωνούμε με τους δικούς 
μας, αυτούς που αγαπάμε. Πάμε για έναν περίπατο ή για 
τρέξιμο μόνοι. Και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις 
συναθροίσεις. Απ’ όλους εμάς και τη συμπεριφορά μας 
εξαρτάται, τελικά, αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει 
ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορί-
ας» είπε και σημείωσε ότι ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα και 
αποστάσεις. «Όσο πιο μικρό είναι το νησί όπου κάποιος 
πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο 
δύσκολη, αν όχι αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του 
αν αρρωστήσει εκεί» είπε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι επόμενοι μήνες 
θα είναι πολύ δύσκολοι και για την οικονομία. «Τώρα, 
ωστόσο, έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας για 
να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και της παραγω-
γής» είπε και συμπλήρωσε ότι μετά την απαλλαγή από 
τα δυσβάσταχτα υπερπλεονάσματα του παρελθόντος, η 
χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ εντάσσει για πρώτη φορά και 
τη χώρα μας σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
«Επιτέλους, ύστερα από 10 χρόνια κρίσης, η Ελλάδα αντι-
μετωπίζεται ακριβώς όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Αυτή η εξέλιξη μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσου-
με ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα υποστήριξης της 
πραγματικής οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυ-
ναμικό και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις» 
υπογράμμισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας :«Η επόμενη 
μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Και θα ξημερώσει πιο 
φωτεινή αν μείνουμε υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι. Ενω-
μένοι αλλά μακριά ο ένας από τον άλλο. Μένουμε σπίτι, 
μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε 
-πάνω απ’ όλα- υγιείς». 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη: Κανείς στην πατρίδα μας δεν θα μείνει μόνος μέχρι να περάσει κι αυτή η περιπέτεια
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Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την κρίση για την πληρωμή των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μέσω συνεντεύξεών του 
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Παραπολιτικά FM και Alpha 
Radio.    Όπως διευκρίνισε, οι ρυθμίσεις θα αποφασιστούν αφού 
πρώτα σταθμιστούν όλες οι παράμετροι ενώ το κόστος τους θα 
καλυφθεί από την κυβέρνηση.
   Ειδικότερα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αναστολής πληρω-
μών των λογαριασμών της ΔΕΗ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κάποιες κινήσεις που δεν έχει 
μετρήσει, διότι μπορεί να κατρακυλήσει πάλι προς τα κάτω, παρα-
σύροντας όλο το ενεργειακό σύστημα και όλη την οικονομία. Αν 
υιοθετήσουμε αυτή την ώρα απερίσκεπτα μέτρα, θα φτάσουμε 
από το «ωσαννά» των πρώτων ημερών στο «σταύρωσον αυ-
τόν» σε λίγο καιρό».
   Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η ΔΕΗ έχει το 70% της αγοράς, ενώ 
το 30% το έχουν ιδιώτες, εναλλακτικοί πάροχοι και προσέθεσε: 
   «Επομένως, τα όποια μέτρα θα ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο 
αφού σταθμιστεί η κατάσταση, γιατί αλλάζει κάθε μέρα. Αυτό 
που υπήρχε από πλευράς πληρωμών πριν από 15 ημέρες είναι 

διαφορετικό σήμερα και μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό σε 10 
ημέρες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, επειδή ζούμε πρωτό-
γνωρες καταστάσεις. 
   Μελετάμε την κατάσταση και με τη ΔΕΗ και με τους εναλλακτι-
κούς παρόχους. Οι όποιες πρωτοβουλίες δεν μπορούν να ανα-
ληφθούν μέσω της ίδιας της ΔΕΗ και των άλλων εταιρειών, εκτός 
βέβαια και αν το επιθυμούν οι ίδιες. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης όλες οι εταιρείες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. 
Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέσω της κεντρικής κυβέρνησης και του 
υπουργείου Οικονομικών. Τα όποια μέτρα για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια θα πληρωθούν από την κυβέρνηση, όχι από τη ΔΕΗ». 
Ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές των 
λογαριασμών ρεύματος και θα αντιμετωπίζουν τις όποιες επιπτώ-
σεις στην αγορά και τους καταναλωτές χωρίς επιβάρυνση των 
προμηθευτών ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ύστερα από τις τηλεδιασκέψεις που είχαν ο υφυπουρ-
γός, Γεράσιμος Θωμάς και η γενική γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου με τις διοικήσεις 
των εταιρειών προμήθειας και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της κρίσης του κορωνοϊού στους καταναλωτές και οι ενδεχόμενες 

επιπτώσεις της διατάραξης της οικονομικής δραστηριότητας στην 
εισπραξιμότητα και την ρευστότητα των εταιρειών προμήθειας. 
Συζητήθηκε η αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της οικονομίας 
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τον κλάδο, με φόντο 
αφενός την πτώση της Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών 
των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, αφετέρου την πτώση της 
κατανάλωσης ρεύματος και τη μείωση των εισπράξεων από την 
αγορά.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αφού άκουσε τις θέσεις και τους προ-
βληματισμούς των εταιρειών, σημείωσε ότι σε αυτό το στάδιο η 
κρίση του κορωνοϊού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη αντιμετωπίζεται ως κρίση ρευστότητας, επομένως οι 
όποιες πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην βελτίωσή της. 
Οι εταιρείες παραγωγής από την πλευρά τους υπογράμμισαν ότι 
οι μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος είναι απόλυτα λειτουργικές. Όλες 
οι επιχειρήσεις ενημέρωσαν ότι θα αντιμετωπίσουν με εταιρική 
ευθύνη τους συνεπείς πελάτες τους, ενώ επισημάνθηκε ότι θέση 
της κυβέρνησης είναι η όποια προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
της κρίσης του κορωνοϊού με διευκόλυνση των πραγματικών 
θυμάτων της κρίσης να μην αποτελέσει πρόσχημα διευκόλυνσης 
των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Αναστέλλουν την επικοινωνία με δανειολήπτες που επικα-
λούνται αποδεδειγμένα σοβαρό και πραγματικό πρόβλημα 
ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους οι εταιρείες της Ένωσης 
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
και, ανάλογα με την περίπτωση, προσφέρεται η δυνατότητα 
μείωσης ή αναστολής καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες.
Αυτό ανακοινώθηκε από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης 
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις μετά από την κοινή 
σύσκεψη που είχαν οι εκπρόσωποί της με τον υπουργό Οικο-
νομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και με υπουργό Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης, ‘Αδωνι Γεωργιάδη.
Συγκεκριμένα η ένωση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία 
αναφέρεται ότι οι εταιρείες μέλη της προσαρμόζουν τη δρα-
στηριότητας τους στα νέα δεδομένα, βρίσκονται σε συνεχή 
επικοινωνία με τις αρχές και μετά τη σύσκεψη αποφάσισαν να 

προβούν σε μία σειρά ενεργειών για την παροχή διευκολύν-
σεων σε δανειολήπτες που τεκμηριωμένα πλήττονται λόγω 
της διάδοσης του κορωνοϊού. Οι ενέργειες είναι οι εξής:
- Επικοινωνούν με δανειολήπτες με πρώτο και άμεσο στόχο 
να καταγραφόταν τα πληττόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
- Για τους δανειολήπτες που αποδεδειγμένα δοκιμάζονται από 
την αιφνίδια μεταβολή στην οικονομική δραστηριότητα, προ-
τείνουν εξατομικευμένες λύσεις, βασισμένες στο οικονομικό 
προφίλ του δανειολήπτη, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για 
επιχειρήσεις, προσφέροντας η δυνατότητα μείωσης ή ανα-
στολής καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες.
- Ειδικά για όσους πιστούχους δικαιούνται την κρατική ενί-
σχυση των 800 ευρώ, προχωρούν αμέσως - κατόπιν επικοι-
νωνίας με το δανειολήπτη - στην αναστολή καταβολής των 
δόσεων για τρεις μήνες.

- Σε δανειολήπτες που επικαλούνται αποδεδειγμένα σοβαρό 
και πραγματικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις 
τους, αναστέλλουν κάθε επικοινωνία σχετικά με τυχόν καθυ-
στερούμενες οφειλές για συγκεκριμένο διάστημα.
- Υπαγορεύουν στους εξωτερικούς συνεργάτες τους όπως 
τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και νομικά γραφεία, να 
εναρμονίσουν απόλυτα την απευθείας επικοινωνία τους με 
τους δανειολήπτες, ως προς το περιεχόμενο και τη συχνότητά 
της, με βάση όλα τα παραπάνω.
Οι παραπάνω δράσεις αφορούν ενήμερους δανειολήπτες. Στις 
συγκεκριμένες συνθήκες η αποφυγή καταβολής υποχρεώσε-
ων από όσους δεν πλήττονται από την πανδημική κρίση πε-
ριορίζει αντικειμενικά τις δυνατότητες στήριξης εκείνων που 
έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι ελληνικές τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
-όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση- εξακολουθούν να 
συνεργάζονται με την κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές και λαμ-
βάνουν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας 
και το μετριασμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις 
επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα.
Ως εκ τούτου -τονίζεται στην ανακοίνωση- σε συνέχεια στενής συ-
νεργασίας και σύσκεψης με τους αρμόδιους υπουργούς Οικονο-
μικών Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι 
Γεωργιάδη αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις, 

και τα φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την 
κρίση, προσφέροντάς τους διευκολύνσεις στην πληρωμή των 
δόσεων των ενήμερων δανείων τους.
Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για φυσικά πρόσωπα (εργα-
ζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) 
που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετι-
κών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρ-
νηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. 
Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι 
τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με το δανειολήπτη θα προχωρή-

σουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών.
Περαιτέρω, οι τράπεζες προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας 
τους με τους οφειλέτες δανειολήπτες στις σήμερα κρατούσες 
ακραίες και ευαίσθητες συνθήκες.
Yπογραμμίζουν ωστόσο ότι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώ-
πων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση, θα 
πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών 
τους υποχρεώσεων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Προανήγγειλε ο υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 
Αναστέλλουν την επικοινωνία με δανειολήπτες και προσφέρεται η δυνατότητα μείωσης ή αναστολής καταβολής δόσεων για 
τρεις μήνες, ανάλογα με την περίπτωση

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Αποφάσισε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
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Τη διαβεβαίωση ότι η εταιρεία διαθέτει «plan b» αλλά και 
«plan c» σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική μείωση 
της ζήτησης παρέσχε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά 
την χθεσινοβραδινή τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, για την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2019. Τόνισε ωστό-
σο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μείωση των πωλήσεων, 
ούτε της παραγωγής στον τομέα του αλουμινίου και της 
αλουμίνας (ορισμένες παραγγελίες που προορίζονταν για 
τη Β. Ιταλία απορροφήθηκαν από την ελληνική αγορά) 
ενώ πρόσθεσε πως ο τομέας του ηλεκτρισμού είναι ο τε-
λευταίος κλάδος που θα πληγεί. 
Ο κ. Μυτιληναίος επανέλαβε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα 
της εταιρείας βρίσκεται υπό αναθεώρηση έως ότου ξεκα-
θαρίσει η εικόνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην 
παγκόσμια οικονομία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ό,τι 
δεν είναι υπό κατασκευή, βρίσκεται σε αναμονή». Σημει-
ώνεται πως υπό κατασκευή είναι η νέα μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής από φυσικό αέριο στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας 
ενώ δεν έχει ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για το 
έργο της αλουμίνας, που έχει καθυστερήσει λόγω των εξε-
λίξεων στην Κίνα, για το οποίο πάντως ο επικεφαλής της 
εταιρείας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αγαπάμε το πρότζε-
κτ και θέλουμε να το επαναφέρουμε στην προηγούμενη 
κατάσταση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες». 
Ο κ. Μυτιληναίος έκανε λόγο για αυξημένη αβεβαιότητα, 
τονίζοντας ότι θα ήταν πρόωρο σήμερα να ποσοτικοποιή-
σουμε τις πιθανές επιπτώσεις του ιού, διαβεβαίωσε ωστό-
σο ότι η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. 
Υπογράμμισε πάντως τον ισχυρό ισολογισμό της εταιρεί-
ας, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και το 
πρόγραμμα μείωσης του κόστους και εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι η MYTILINEOS θα βγει ισχυρότερη από αυτήν 
τη δοκιμασία, όπως συνέβη και στο παρελθόν. 
Σημειώνεται ότι το 80 % των εργαζομένων στα γραφεία 
της MYTILINEOS λόγω του κορωνοϊού απασχολούνται εξ 
αποστάσεως και στόχος είναι το ποσοστό να ανέβει στο 
90%. 
 Αναφερόμενος στη «βουτιά» των τιμών του πετρελαίου 
και φυσικού αερίου τόνισε ότι η εταιρεία θα ωφεληθεί 
κατά 99 εκατ. εφέτος από την εξέλιξη αυτή, προειδοποί-
ησε ωστόσο για κίνδυνο χρεωκοπίας εταιριών στις ΗΠΑ 
που παράγουν σχιστολιθικό πετρέλαιο με υψηλό κόστος 
παραγωγής. Εκτίμησε δε ότι η πετρελαϊκή βιομηχανία των 
ΗΠΑ είναι ο πραγματικός στόχος του πολέμου τιμών που 
ξεκίνησε η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, αν και πλήττεται 
επίσης, της έδωσε το άλλοθι για να τον ξεκινήσει. 
Αύξηση κύκλου εργασιών στα 2,25 δισ. ευρώ για την 

MYTILINEOS το 2019
   Στα 2,25 δισεκ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών 
της MYTILINEOS το 2019, έναντι 1,5 δισεκ. ευρώ το 2018, 
σημειώνοντας αύξηση 47,8%, κυρίως λόγω της ισχυρής 
ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας 
Φυσικού Αερίου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Αναφορικά με τις προοπτικές του 2020, στην ανακοίνω-
ση της εταιρείας για τα αποτελέσματα του 2019 τονίζεται 
ότι ο κορωνοϊός έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο 
περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές 
της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
   Σημειώνεται ακόμη ότι:
   «Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα 
και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκο-
πτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστη-
ριοτήτων της. 
   Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου λόγω της επιδημίας, η Εταιρεία επανεξετάζει το 
επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να δι-
ατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.
   H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό 
με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη 
ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. Euro, χωρίς σημα-
ντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. 
Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και 
ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
   Εξάλλου, η διοίκηση της Εταιρείας έχει κατορθώσει 
να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα 
τελευταία έτη, ανάμεσα στις οποίες η διεθνής αλλά και η 
ελληνική κρίση». 
   Σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που 
ανακοινώθηκαν σήμερα, το EBITDA αυξήθηκε κατά 
10,4% στα 313,2 εκατ. ευρώ έναντι 283,6 εκατ. το 2018, 
εξέλιξη που οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη 
διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουρ-
γίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης 
και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρημα-
τικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων 
Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας.
   «Το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω 
της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το 
Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη 
στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία 
λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αε-

ρίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των 
τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει 
με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την 
κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον 
Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 
σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φω-
τοβολταϊκών Πάρκων κατέστη σημαντικός παράγοντας 
συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία», τονίζει η 
εταιρεία.
   Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειο-
ψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6% στα 144,9 εκατ. ευρώ 
έναντι 141,2 το 2018. 
   Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 421 εκατ. έναντι 443 
εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολό-
γου ύψους 500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 
2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να 
μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξα-
σφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.
   Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε 1,014 
ευρώ έναντι 0,988 το 2018 και το προτεινόμενο μέρισμα 
για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα 0,36 ευρώ ανά μετοχή.
   Όσον αφορά στο πρόγραμμα επέκτασης της Αλουμίνας, 
η MYTILINEOS σημειώνει εξαιτίας της κατάστασης στην 
Κίνα με την εξάπλωση του κορωνοϊού, έχει προκύψει κα-
θυστέρηση στην παράδοση της μελέτης, η οποία επιφέρει 
αντίστοιχη καθυστέρηση στις διαδικασίες της MYTILINEOS 
σχετικά με τη λήψη οριστικής απόφασης (FID) για την εν 
λόγω επένδυση. Η Εταιρεία θα παράσχει ενημέρωση σχε-
τικά με νεότερες εξελίξεις.
   Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέ-
φερε:
   «Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την 
εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη 
φορά το ορόσημο των 2 δισ. ευρώ. Η αύξηση κατά 50% 
στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να 
συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες 
στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώ-
νεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού 
μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη 
δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε 
όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η 
επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου 
αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επι-
χειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινό-
τητα».

Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ - ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑ 
Αναθεώρηση του επενδυτικού προγράμματος
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Στο ποσό των 4.198 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος 
εργασιών της Viohalco το 2019, μειωμένος κατά 4,7% έναντι 
του περασμένου έτους (2018: 4.406 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή προήλθε κυρίως λόγω της 
πτώσης των τιμών μετάλλων, ειδικά στους κλάδους αλουμινίου 
και χάλυβα, και λόγω των χαμηλότερων όγκων σε ορισμένους 
κλάδους, εξαιτίας της επιβράδυνσης της αγοράς που παρατη-
ρήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2019, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε συνολικά 
σε 302 εκατ. ευρώ το 2019 (2018: 313 εκατ. ευρώ), ενώ το ενο-
ποιημένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τι-

μών μετάλλων, μειώθηκε κατά 18% στα 273 εκατ. ευρώ (2018: 
332 εκατ. ευρώ). 
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα βελτιώθηκαν και διαμορ-
φώθηκαν στα 98,5 εκατ. ευρώ (2018: 102,5 εκατ. ευρώ), κυρίως 
λόγω των μειώσεων του spread των επιτοκίων που εφαρμόστη-
καν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων ετών. 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για 
το έτος ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ, έναντι 96 εκατ. ευρώ το 2018, 
επηρεασμένα κυρίως από τις χαμηλότερες τιμές μετάλλων. 
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν 

σε 17 εκατ. ευρώ (2018: 86 εκατ. ευρώ).
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 284 εκατ. 
ευρώ (2018: 196 εκατ. ευρώ), λόγω του επενδυτικού προ-
γράμματος για το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου στον 
κλάδο αλουμινίου, καθώς και των επενδύσεων που ήταν επικε-
ντρωμένες σε νέα προϊόντα και στην αύξηση της δυναμικότητας 
του κλάδου καλωδίων. 
Οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 143 εκατ. ευρώ 
ενώ το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 15% έναντι του 2018, 
ως απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιμέρους 
στοιχείων (πελάτες, προμηθευτές και αποθέματα). 

Στο ποσό των 1.609,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος 
εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2019 σημειώνοντας αύξηση 8% 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,8% και ανήλθαν σε 267,1 εκατ. 
ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
(NPAT) ανήλθαν σε 50,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 5,5% 
σε σύγκριση με το 2018.
Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε σε θέση να 
διαχειριστούμε ταυτόχρονα την κυκλικότητα των αγορών όπου 
δραστηριοποιούμαστε όπως και να συμμετέχουμε στις μείζονες 
μεταμορφωτικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας 
μεταξύ άλλων, εστιάζοντας στην επιχειρηματική αριστεία και την 
κερδοφορία, καθώς και στην προσαρμοστικότητα, ευελιξία και 
την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να 

βασιστούμε στη συνεργασία και τη σύμπραξη όλων των συμμε-
τόχων μας ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις κοινές μας 
μελλοντικές προκλήσεις».
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις εμφά-
νισαν μικτές τάσεις ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης και 
την κατηγορία προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου στις τοπικές 
αγορές αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ανατολική 
Μεσόγειο όπου σημειώθηκε πτώση. Επίσης, ο έντονος αντα-
γωνισμός στις εξαγωγικές αγορές είχε αρνητικό αντίκτυπο στις 
εξαγωγές τσιμέντου του Ομίλου, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων πο-
σοτήτων προκάλεσε μείωση των πωλήσεων ιπτάμενης τέφρας 
στις ΗΠΑ. Συνολικά, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου μειώθη-
καν κατά 7%.
Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος σημείωσαν αύξηση, κυρίως 
στις ΗΠΑ, αλλά αντισταθμίστηκαν από την έντονη πτώση στην 
Ανατολική Μεσόγειο, οδηγώντας σε οριακή μείωση 1%. Οι πω-
λήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν αύξηση 5% ως αποτέλεσμα 

των υψηλότερων πωλήσεων σε όλες τις χώρες δραστηριοποίη-
σης του Ομίλου.
Ο Όμιλος TITAN το 2019 διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία 
κατά τη διάρκεια του 2019, παρά τις προκλήσεις των αγορών 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις 
ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτε-
λεσμάτων. Η Titan America κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το 
2019, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες 
συνέχισε να αυξάνεται σε μια συγκυρία θετικών μακροοικονομι-
κών δεικτών. 
Η Ελλάδα άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα 
στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης σημείωσε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδο-
φορίας, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη. 
Οι επιδόσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκαν, καθώς οι 
αγορές τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου οι πωλήσεις καυσίμων 
της Motor Oil στην ελληνική αγορά μειώθηκαν κατά 10%, όμως 
αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι οι δρόμοι είναι άδειοι, για όλο 
το μήνα το ποσοστό αυτό φαίνεται μάλλον μικρό.
Αυτό ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος και γενικός διευθυντής Οικονομικών της εταιρείας, 
Πέτρος Τζαννετάκης κατά την χθεσινοβραδυνή ενημέρωση των 
αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, απαντώ-
ντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
«Είναι κάτι που δεν έχει ξανά συμβεί. Αν θέλουμε να έχουμε πι-
θανότητα επιτυχίας τις επόμενες ημέρες και μήνες, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους. Τις επόμενες εβδομάδες εφόσον η πίεση 
στην οικονομική δραστηριότητα διατηρείται, οι επιχειρήσεις πρέ-
πει να έχουν επαρκή οικονομική υποστήριξη και εμπιστοσύνη 
για να παραμείνουν σε λειτουργία», ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης. 
Δεν απέκλεισε δε το ενδεχόμενο διϋλιστήρια στην Ευρώπη να 
περιορίσουν την παραγωγή τους ή ακόμη και να κλείσουν για 
οικονομικούς λόγους. «Όποιος μπορεί να καλύπτει τα κόστη του 
θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η κατάσταση επιβάλλει ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης». 
Αναφερόμενος στη Motor Oil ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-

βουλος τόνισε ότι έχει την ευελιξία να διαχειριστεί τη μείωση της 
ζήτησης επειδή οι ποσότητες που εμπορεύεται υπερβαίνουν τη 
διϋλιστική ικανότητα, καθώς δραστηριοποιείται και στην εμπο-
ρία προϊόντων όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μικρότερα. 
‘Αρα, όπως είπε, η μείωση της ζήτησης μπορεί να απορροφηθεί 
χωρίς μεγάλες απώλειες. Πρόσθεσε δε ότι η γεωγραφική θέση 
του διϋλιστηρίου μπορεί να επιτρέψει «ομαλή προσγείωση».
Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο για εφέτος 
έχει καθοριστεί στα 210 εκατ. ευρώ, ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι 
εξακολουθεί να ισχύει, δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να 
υπάρξουν καθυστερήσεις.

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 4,7% Ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ VIOHALCO ΤΟ 2019

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 8% ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΤΟ 2019

MOTOR OIL: ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ   
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Σε αναστολή της μεταμεσονύκτιας λειτουργίας του μετρό 
(γραμμές 2 & 3) και του τραμ και στη μείωση της συχνότητας 
των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προχωρά –
όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο ΟΑΣΑ λόγω της μεγάλης πτώσης 
της επιβατικής κίνησης, η οποία τις τελευταίες ημέρες πλησί-
ασε το 70%.
   Έτσι, τα δρομολόγια του μετρό και του τραμ από αύριο Πα-
ρασκευή και μέχρι νεοτέρας, σταματούν τα μεταμεσονύχτια 
δρομολόγια τους (λειτουργούσαν Παρασκευή και Σάββατο 
έως 02.30) δεδομένο ότι μαγαζιά εστίασης, μπαρ, κέντρα δια-
σκέδασης κ.λπ. είναι πλέον κλειστά. 
   Επιπλέον, ο ΟΑΣΑ προχωρά και στην μείωση της συχνότητας 
των δρομολογίων στα μέσα σταθερής τροχιάς. 
   Σε ό,τι αφορά τις γραμμές 2 & 3 του μετρό, τα δρομολόγια 
θα εκτελούνται από την έναρξη της βάρδιας έως τις 06.30 το 
πρωί ανά 10 λεπτά, από 06.30 έως 22.00 ανά 7 λεπτά και από 
τις 22.00 έως τη λήξη της βάρδιας ο χρόνος διέλευσης των 
συρμών θα είναι στα 10 λεπτά.
   Οι συχνότητες των δρομολογίων στη γραμμή 1 του μετρό 
(ΗΣΑΠ) θα είναι από τις 05.30 έως τις 22.00 ανά 7,5 λεπτά και 
από τις 22.30 έως τη λήξη της βάρδιας η κυκλοφορία των 
συρμών θα κυμαίνεται από 11,5 λεπτά έως 15 λεπτά. 
   Τα δρομολόγια του τραμ (σημειωτέον διεξάγονται μόνο στη 
Γραμμή 5 -Πλάτωνας- από τη στάση Ασκληπιείο Βούλας έως 
τη στάση Κασομούλη) θα πραγματοποιούνται κάθε 11 λεπτά 
από τις 05.30 έως και 21.00 και από 21.00 έως λήξη βάρδιας 
κάθε 12 λεπτά. 
   Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο τα δρομολόγια των 
λεωφορείων και των τρόλεϊ έχουν μειωθεί αισθητά καθώς 
έχει τεθεί σε λειτουργία το θερινό ωράριο.
   Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερή-
σιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμ-
μή από την εφαρμογή OASA Telemetics, την ιστοσελίδα της 
τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.
       Εξυπηρέτηση κοινού και πληρωμή προστίμων
   Εκτός από τις αλλαγές στα δρομολόγια οι εταιρείες αστικών 
συγκοινωνιών λαμβάνουν και επιπλέον μέτρα για την προ-
στασία των πολιτών και των εργαζομένων από την επιδημία 
του Covid-19. 
   Οι συναλλαγές με το κοινό στις κεντρικές εγκαταστάσεις του 
ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) θα είναι από τις 10.00 το πρωί 

έως τις 12.00 το μεσημέρι τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή. 
   Σε ό,τι αφορά την ΣΤΑΣΥ η πρόσβαση των πολιτών στο 
Κεντρικό Πρωτόκολλο και στο Ταμείο θα γίνεται Δευτέρα με 
Παρασκευή από 08:00 μέχρι 12:00.
   H πληρωμή προστίμων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά 
ως εξής:
   Πρόστιμα ΟΣΥ Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.): 
   Μέσω ταχυδρομικών επιταγών των ΕΛ.ΤΑ., μέσω κατάθεσης 
ποσού στους κάτωθι αριθμούς (ΙΒΑΝ) λογαριασμών των τρα-
πεζών: Ε.Τ.Ε. (Εθνική) - GR4301101040000010447181271, 
ALPHA BANK A.E. -GR0601401040104002320005134
   Το αντίγραφο της κατάθεσης θα αποστέλλεται μέσω e-mail, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr. Απαραίτη-
τη είναι η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η 
ημερομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του 
καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη, σαν αιτιολογία στο κα-
ταθετήριο. 
   Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να 
πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνο-
δευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από 
τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. 
Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί 
η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην 
οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον 
Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απα-
ραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία 
επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, 
ή να συνοδεύεται από το «ροζ» στέλεχος του προστίμου ή από 
απλό φωτοαντίγραφο αυτού.
   Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους 
αντίστοιχους λογαριασμούς των ανωτέρω τραπεζών και 
προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η ΟΣΥ ΑΕ για την εν 
λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προ-
στίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του 
καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της 
Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και 
το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συ-
νοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό 
φωτοαντίγραφο αυτού.
   Πρόστιμα ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.):

   Η εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων θα γίνεται μόνο 
μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό της εταιρείας Σταθερές 
Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) της τράπεζας ALPHA BANK, 
IBAN: GR3601401100110002320004892.Απαραίτητη είναι 
η αναγραφή της σειράς και αριθμού παράβασης, η ημε-
ρομηνία επιβολής προστίμου και το ονοματεπώνυμο του 
καταληφθέντα ως παραβάτη επιβάτη , σαν αιτιολογία στο 
καταθετήριο. Προαιρετικά, προτείνεται να πραγματοποιείται 
αποστολή του αντιγράφου του καταθετηρίου στον αριθμό fax 
214.414.1383.
   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, αίτηση ή ένσταση που αφορά 
επιβληθέν πρόστιμο, ο τρόπος επικοινωνίας θα είναι:
   Τηλεφωνικά στον αριθμό 214-4141352. Αποστολή fax στον 
αριθμό 214-4141383. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Συμπλη-
ρώστε τη φόρμα αποστολής ή στείλτε το μήνυμά σας στο 
fines@stasy.gr.
   Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα 
κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή 
τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημε-
ρομηνία επιβολής τους (Αρ. 5 Παρ 2 ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 
- ΦΕΚ Β 3203).
       Μέτρα προστασίας ΟΑΣΑ
   Για την αποφυγή εξάπλωσης του κορoνοϊού ο ΟΑΣΑ λαμ-
βάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως η συστηματική απολύ-
μανση συρμών και οχημάτων από εξειδικευμένα συνεργεία, 
η αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της εισόδου από την 
μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, η τοποθέτηση 
αντισηπτικών για τους εργαζομένους σε σταθμούς, εκδοτή-
ρια, γραφεία και καμπίνες οδηγών και η προμήθεια 40.000 
γαντιών για τους οδηγούς των λεωφορείων.
   Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ προτρέπει τους επιβάτες να ελαχιστο-
ποιήσουν τις συναλλαγές με χαρτονομίσματα και κέρματα και 
να προτιμούν τη χρήση καρτών -πιστωτικών ή χρεωστικών- 
στα εκδοτήρια.
   Επίσης, σε όλες τις οθόνες των αστικών συγκοινωνιών (σε 
σταθμούς μετρό, στάσεις τηλεματικής, συρμούς μετρό, κτλ) 
επαναλαμβάνονται συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα που 
υπενθυμίζουν τις οδηγίες προστασίας και προσωπικής υγιει-
νής, που πρέπει όλοι να τηρούν ως μέτρο προστασίας κατά 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

«ΤΕΛΟΣ» ΣΤΑ ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΕΣ 2&3) ΚΑΙ ΤΡΑΜ
Μειώνονται οι συχνότητες των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς   
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Κλείνει το Πάρκο Τρίτση ενώ θα εξεταστεί η λήψη 
περιοριστικών μέτρων καθώς και η προβολή οδηγι-
ών προστασίας των πολιτών -σε γιγαντοοθόνες- και 
σε άλλους ανοιχτούς χώρους όπως είναι ο Υμηττός, 
η Πάρνηθα και το Πεδίο του Άρεως, όπως ενημέρω-
σε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τους 
χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες με τους 
οποίους είχε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης.
Αντικείμενο της σύσκεψης όπως σημειώνει το ΑΠΕ 
ήταν ο συντονισμός δράσεων για την καλύτερη υπο-
στήριξη των Δήμων και των ευπαθών ομάδων πολι-
τών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
 «Αυτές τις κρίσιμες ώρες ενωμένοι, με σχέδιο και σε 
συνεχή επαγρύπνηση, θα συνεχίσουμε ως Περιφέρεια 
Αττικής να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους πολίτες, 
ακούγοντας και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους», 
υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής.
Μαζί με τον κ. Πατούλη στα γραφεία της Περιφέρειας, 
παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. 
Πέππας και η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης Μ. Κουρή.
Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με την 
πλατφόρμα e:Presence (https://epresence.gov.gr) 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Ο κ. Πατούλης αφού επισήμανε πως οι επόμενες δύο 
εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, ζήτησε από όλους τους 
Αντιπεριφερειάρχες να επικοινωνήσουν στο μεγαλύ-
τερο βαθμό τις δράσεις της Περιφέρειας με στόχο τη 
διευκόλυνση και στήριξη των πολιτών, αλλά και την 
ανάγκη να μείνουν οι πολίτες στα σπίτια τους προκει-
μένου να μειωθούν οι πιθανότητες διασποράς του ιού. 
Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι θα διανεμηθεί λογότυπο 
της Περιφέρειας με τη σχετική παρότρυνση ενώ θα 
αναρτηθούν και ανάλογα μηνύματα σε πινακίδες εντός 
επικράτειας της Αττικής, κατόπιν σχετικών οδηγιών 
που έδωσε προς την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών. 
«Έχουμε αναλάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες που 
αποδίδουν καρπούς και θα συνεχίσουμε προς αυτή την 
κατεύθυνση, ενώ πολύ έγκαιρα απευθύναμε συστάσεις 
για την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων (κλείσιμο 
σχολείων, παιδικών χαρών, ΚΑΠΗ) που υιοθετήθηκαν 

άμεσα» τόνισε και εστίασε στην πρωτοβουλία της Πε-
ριφέρειας για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
καθώς ήδη την αξιοποιούν πάνω από 22.000 μαθητές 
τους δημοτικού και του Γυμνασίου. «Πρέπει όλοι να 
είμαστε σε μία συνεχή επαγρύπνηση και να λειτουρ-
γούμε σαν μία γροθιά, προκειμένου να μην αισθάνεται 
κανείς πολίτης μόνος του», επισήμανε. 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης που τους έκανε ο κ. Πα-
τούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συν-
δράμει με προσωπικό το υπ. Ανάπτυξης και τον ΕΦΕΤ 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου, με στόχο 
την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας. 
Παράλληλα με στόχο την καλύτερη προστασία των 
πολιτών ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να κλείσει το 
Πάρκο Τρίτση ενώ θα εξεταστεί η λήψη περιοριστικών 
μέτρων καθώς και η προβολή οδηγιών προστασίας 
των πολιτών -σε γιγαντοοθόνες- και σε άλλους ανοι-
χτούς χώρους όπως είναι ο Υμηττός, η Πάρνηθα και το 
Πεδίο του Άρεως.
Ενίσχυση των Δήμων με υλικά προστασίας 
από τον κορωνοϊό
Με δεδομένες τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρού-
νται σε μάσκες, αντισηπτικά και γάντια αλλά και την 
πληθώρα σχετικών αιτημάτων για απαιτούμενες 
προμήθειες από Δήμους ο κ. Πατούλης διαμήνυσε 
προς τους Αντιπεριφερειάρχες πως η Περιφέρεια έχει 
προμηθευτεί με επαρκή ποσότητα γαντιών ενώ έχει 
προχωρήσει και στην παραγγελία 200.000 μασκών 
προστασίας, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διατεθεί τις 
τελευταίες μέρες σημαντικές ποσότητες σε Σώματα 
Ασφαλείας, σε ιατρούς αλλά και σε υπηρεσίες Δήμων. 
Επιπρόσθετα ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες 
η Περιφέρεια θα έχει στη διάθεση της 100.000 ατομικές 
και 30.000 επιτραπέζιες συσκευασίες αντισηπτικών, 
για την υποστήριξη των Δήμων.
Ο Περιφέρειάρχης ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρ-
χες να επικοινωνήσουν με τους Δήμους των περιφερει-
ακών τους ενοτήτων με στόχο να γίνει μία χαρτογρά-
φηση των αναγκών, καταγραφή των αιτημάτων και 
στη συνέχεια να ακολουθήσει ο ισότιμος καταμερισμός 
των υλικών. 

Στήριξη ευπαθών ομάδων
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Πε-
ριφέρεια για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων ο κ. 
Πατούλης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η προμήθεια 
350 φορητών υπολογιστών προκειμένου να δοθούν 
σε παιδιά οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες. Παράλληλα τόνισε ότι με δεδομένη 
την αδυναμία να εκτελούνται τα κοινωνικά και εκκλη-
σιαστικά συσσίτια, εξετάζονται τρόποι να φτάνουν τα 
γεύματα στις οικίες των ευπαθών πολιτών. Προς αυτή 
την κατεύθυνση ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες 
να καταγράφουν ανάγκες πολιτών, με στόχο την καλύ-
τερη υποστήριξή τους, αυτές τις κρίσιμες ώρες. 
Αιμοδοσία
Με αφορμή την τεράστια έλλειψη αίματος ο κ. Πατού-
λης τόνισε ότι για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες 
υπάρχει ήδη κινητοποίηση της Περιφέρειας Αττικής, 
της δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και των Δήμων. 
Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε τη συνδρομή των Αντιπε-
ριφερειαρχών στην έκκληση που απεύθυνε προς τους 
Δήμους να καθορίσουν χώρους και ημέρες διεξαγωγής 
της αιμοδοσίας, κάτω από προϋποθέσεις. 
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών 
Κατά τη συζήτηση Αντιπεριφερειάρχες 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. Ο Περιφερειάρχης 
τους ενημέρωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία προ-
κειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να αποφευ-
χθεί το κλείσιμό τους με τη λήψη μέτρων μη συγχρω-
τισμού.   
Ολοκληρώνοντας την τηλεδιάσκεψη ο κ. Πατούλης 
υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ατ-
τικής θα συνεχιστούν προκειμένου να ενισχυθεί το δί-
χτυ προστασίας των πολιτών και τη διευκόλυνση των 
εργαζομένων σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 
«Σε αυτή την εθνική μάχη είμαστε όλοι μαζί», τόνισε. 

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ
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Ομόφωνα τα 15 μέλη του ΚΑΣ ενέκριναν χθες τη μελέτη 
για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του φωτι-
σμού ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, όπως 
ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού. Σημειώνεται, δε, ότι η συνολική 
δαπάνη για τη μελέτη και το έργο του φωτισμού καλύ-
πτεται με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο έχει 
αναλάβει και το κόστος εγκατάστασης στο μνημείο του 
ανελκυστήρα πλαγιάς. 
«Πρώτη φορά από συστάσεως του, το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, 
καθώς έπρεπε η λειτουργία του να προσαρμοστεί στις 
νέες συνθήκες», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. «Το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στάθηκε στο ύψος 
των περιστάσεων και των στοχαστικών προσαρμογών 
που πλέον απαιτούνται. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο προσαρμοσμένο απολύτως στις περιστάσεις, συ-
νεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για σημαντικά 
και επείγοντα θέματα. Ένα από αυτά ήταν και η μελέτη 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού φωτισμού της Ακρό-
πολης, ώστε η Αθήνα να μπορέσει να προσφέρει στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της μια νέα αναβαθμισμέ-
νη εικόνα του κορυφαίου μνημείου της, με το τέλος της 
πανδημίας. Το υπουργείο Πολιτισμού χρησιμοποιεί όλα 
τα τεχνολογικά μέσα που έχει στη διάθεσή του, ώστε να 
λειτουργεί και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες», 
δήλωσε η υπουργός Λίνα Μενδώνη μετά το πέρας του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
«Το πρόγραμμα αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρε-
σιών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, το οποίο 

ξεκινήσαμε τον Αύγουστο 2019, υπολογίζαμε ότι θα 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Ενδεχομένως, λόγω των έκτα-
κτων συνθηκών τις οποίες βιώνουμε να καθυστερήσει 
λίγο», πρόσθεσε η ίδια. 
Όπως αναφέρει το ΥΠΠΟΑ, η μελέτη προβλέπει την αντι-
κατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με άλλα 
νέας τεχνολογίας, τα οποία είναι καλύτερα αισθητικά, 
έχουν μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής, ευκολία 
συντήρησης, εξοικονόμηση ενέργειας και ευελιξία στη 
δημιουργία σεναρίων φωτισμού. «Επιτυγχάνει την ανά-
δειξη των μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου. Το-
νίζει την τρίτη διάσταση, μέσω της διαφοροποίησης των 
εντάσεων και της απόχρωσης. Μειώνει, περίπου κατά 
40%, τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων, κάνοντας 
οικονομία στην ενέργεια», σημείωσε η κ. Μενδώνη. 
Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 
υφιστάμενων δομών της Ακρόπολης, που προωθεί το 
ΥΠΠΟΑ, συμπεριλαμβάνει το Ηρώδειο, τη στοά του 
Ευμένους, το Ασκληπιείο, το Διονυσιακό Θέατρο, το 
μνημείο Θρασύλλου όπως και τα μνημεία της Νότιας 
Κλιτύος. «Η πρόταση που εγκρίθηκε ομόφωνα από το 
ΚΑΣ, την 1η Οκτωβρίου 2019, περιλαμβάνει την εκπό-
νηση νέας μελέτης φωτισμού για όλα τα προηγούμενα 
μνημεία, με βελτιώσεις στα σημεία που έχουν εντοπιστεί 
τεχνικές και αισθητικές ατέλειες. Προβλέπει την αντικα-
τάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων τύπου HID με 
λαμπτήρες τύπου LED, που εξασφαλίζουν την απρόσκο-
πτη λειτουργία των εγκαταστάσεων για 20-25 χρόνια, 
με ελάχιστο κόστος συντήρησης ενώ τα φωτοτεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά τους είναι ίδια αν όχι καλύ-

τερα», τονίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
 «Με βάση τα παραπάνω, υποβλήθηκε η μελέτη, η οποία 
και εγκρίθηκε ομόφωνα εχθές από το ΚΑΣ. Στόχος της 
είναι η ανάδειξη των μνημείων και του άμεσου περιβάλ-
λοντος τους, ώστε να γίνεται αντιληπτός ο όγκος και η 
γεωμετρία κάθε μέρους του συνόλου από οποιοδήποτε 
σημείο και από ποικίλες αποστάσεις. Η ποιότητα και η 
διάρκεια στο χρόνο θα εξασφαλιστεί με τον εκσυγχρονι-
σμό της εγκατάστασης, τη μείωση των φωτιστικών σω-
μάτων και την αντικατάσταση τους με νέας τεχνολογίας. 
Τέλος, θα βελτιστοποιηθούν οι οδεύσεις των καλωδιώ-
σεων στα μνημεία», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του 
ΥΠΠΟΑ. 
«Προβλέπαμε», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «ότι στις 21 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο, 
θα ήταν όλα έτοιμα ώστε να γίνει, σα γιορτή, ο φωτι-
σμός της Ακρόπολης, των βράχων και των μνημείων 
της Νότιας Κλιτύος. Λόγω κορωνοϊού η παράδοση του 
φωτισμού στους Αθηναίους μετατίθεται περί τα μέσα 
Ιουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
Όπως υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, το ΥΠΠΟΑ, «η πρώτη 
έγκριση από το ΚΑΣ, 2003, αφορούσε στον περιμετρικό 
φωτισμό των Προπυλαίων, του Παρθενώνος και του 
Ερεχθείου, των τειχών καθώς και του ναού του Ηφαί-
στου στο Θησείο. Με την πάροδο των χρόνων διαπιστώ-
θηκαν μεγάλες αλλοιώσεις τόσο στον αρχικό φωτισμό, 
όσο και στα φωτιστικά σώματα, από τη φθορά του χρό-
νου, τις δυσκολίες στη συντήρηση του εξοπλισμού και 
τις παρεμβάσεις από τη λειτουργία του εργοταξίου». 

Η εταιρεία Lime ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει τα 
ηλεκτρικά πατίνια της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
πολλές άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, λόγω της παν-
δημίας του νέου κορωνοϊού.
«Προς το παρόν, σταματούμε την υπηρεσία Lime για να 
βοηθήσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν ήρεμοι 
και ασφαλείς», εξήγησε στην ανακοίνωσή της η εταιρεία 
που εδρεύει στην Καλιφόρνια.

Αυτή η προοδευτική διακοπή της υπηρεσίας αφορά 
τις ΗΠΑ, τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, 
Ισπανία, Ιταλία) καθώς επίσης και τη Βραζιλία, τη Χιλή 
και το Ισραήλ. Στις πόλεις όπου θα συνεχίσουν να κυ-
κλοφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια (στην Αυστραλία, τη 
Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα), θα ληφθούν μέτρα 
καθαρισμού και απολύμανσης, ιδίως στα σημεία εκείνα 
που αγγίζουν οι χρήστες, είπε ο διευθυντής και ιδρυτής 

της Lime, Μπραντ Μπάο. Οι χρήστες καλούνται να σκου-
πίζουν τα πατίνια και τα ποδήλατα πριν τα χρησιμοποι-
ήσουν και να φορούν γάντια, για προληπτικούς λόγους.
«Στα γραφεία και τα υπόστεγά μας μοιράζουμε απο-
λυμαντικό τζελ» και οι μηχανικοί και οι υπάλληλοι της 
Lime φορούν γάντια και πλένουν τακτικά τα χέρια τους, 
διαβεβαίωσε.

ΚΑΣ: «ΝΑΙ» ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ ΤΗΣ LIME ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
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Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της βαριάς πνευμονίας που 
προκαλεί η νόσος COVID 19, ανοίγει η ανακάλυψη που έκανε η 
Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης για τους βαρέως Πάσχο-
ντες, στα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου, όπως ανέφερε 
στη χθεσινή ενημέρωση ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο καθηγητής παθολογίας-λοιμώξεων 
στη Δ’ Παθολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο Βαγγέλης 
Γιαμαρέλλος, που είναι και συντονιστής της Ελληνικής Ομά-
δας Μελέτης της Σήψης για τους Βαρέως Πάσχοντες δήλωσε 
αποκλειστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η Ομάδα πήρε αίμα από τους 
πρώτους αρρώστους στην Ελλάδα, με μέτρια πνευμονία και 
σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. «Τα αίματα αυτά αναλύθη-

καν στο εργαστήριο ανοσολογίας της Δ’ Παθολογικής Κλινικής 
του Αττικού Νοσοκομείου. Εκεί βρέθηκε για πρώτη φορά στον 
κόσμο ο μηχανισμός με τον οποίο ο ιός αυτός προκαλεί κατάρ-
ρευση του ανοσοποιητικού συστήματος, και οδηγεί σε αυτή τη 
βαριά πνευμονία, όπου ξαφνικά ο άρρωστος νιώθει δύσπνοια 
και χρειάζεται να διασωληνωθεί για να κρατηθεί στη ζωή». Από 
αυτή την ανάλυση, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής, προέκυψαν 
δύο σημεία «στόχοι»- δηλαδή, μόρια που κυκλοφορούν στο 
αίμα, στα οποία αν παρέμβουμε και τα μπλοκάρουμε με βιολο-
γικούς παράγοντες (μονοκλωνικά αντισώματα) έχουμε πολλές 
ελπίδες να θεραπεύσουμε τους βαριά ασθενείς.
Η ανάλυση αυτή, όπως αναφέρει ο καθηγητής, «παρουσιά-

στηκε στην Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, την Τρίτη και 
αποτελεί τη βάση για ένα πρωτόκολλο έγκυρης έναρξης της 
θεραπείας».
Επίσης υπάρχει διαθέσιμη εξέταση αίματος, δηλώνει ο κ. Γιαμα-
ρέλλος «που μπορεί να διαγνώσει πολύ νωρίς ποιος άρρωστος 
χρειάζεται θεραπεία και η οποία εξέταση προτείνεται να μπει και 
αυτή στο πρωτόκολλο».
Την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης για τους Βαρέως Πά-
σχοντες, που δραστηριοποιείται εδώ και 14 χρόνια, πλαισιώ-
νουν διακεκριμένοι λοιμωξιολόγοι και εντατικολόγοι της χώρας.

Σύσταση «σε όλους τους Έλληνες πολίτες μονίμους κατοί-
κους Ελλάδας που βρίσκονται στη Γερμανία και επιθυμούν να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα» να το πράξουν το συντομότερο 
δυνατόν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες εμπορικές πτήσεις, 
απευθύνει η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, προειδοποιώ-
ντας για το ενδεχόμενο «πιθανών μελλοντικών δυσχερειών 

στην μετακίνησή τους».
Στην ανακοίνωσή της η Πρεσβεία υπενθυμίζει ακόμη ότι όσοι 
φθάνουν στην Ελλάδα υποχρεούνται σε 14ήμερη κατ’ οίκον πα-
ραμονή, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας 
του κορωνοϊού, ενώ επισημαίνει ότι τα μέτρα πρόληψης που 
εφαρμόζονται στην Γερμανία επηρεάζουν τόσο τον τρόπο όσο 

και το ωράριο λειτουργίας των Προξενείων της Ελλάδας στο 
Αμβούργο, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ, την Στουτγάρδη, την 
Φρανκφούρτη και το Βερολίνο. Οι αλλαγές αυτές θα εξετάζονται 
και θα αναπροσαρμόζονται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με 
τις συνθήκες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα μέτρα αποφυγής των κοινωνικών επαφών, τα οποία τέθη-
καν σε ισχύ στην Ευρώπη με στόχο τον περιορισμό της παν-
δημικής νόσου Convid-19 που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, 
έχουν αυξήσει ήδη σημαντικά τη ζήτηση για διαδικτυακή χω-
ρητικότητα εξαιτίας των αυξημένων αναγκών τηλεργασίας, 
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας. 
Η αύξηση αυτή μπορεί να θέσει τα δίκτυα υπό πίεση, τη στιγ-
μή μάλιστα που είναι αναγκαίο να λειτουργούν στο καλύτερο 
δυνατό επίπεδο λόγω των έκτακτων αναγκών. Για να προλη-
φθεί μια ενδεχόμενη δικτυακή συμφόρηση και να διασφαλι-
στεί το ανοιχτό διαδίκτυο, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς 
της ΕΕ Τιερί Μπρετόν κάλεσε τις υπηρεσίες συνεχούς ροής, 
τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους χρήστες να φερθούν 
υπεύθυνα. 
Οι πλατφόρμες συνεχούς ροής, όπως το Netflix, καλούνται 

να προσφέρουν κανονική (standard) και όχι υψηλή ανάλυση 
(high-definition) και να συνεργαστούν με τις εταιρείες τηλε-
πικοινωνιών. Οι τελευταίες, από την πλευρά τους, θα πρέπει 
να λάβουν προληπτικά μέτρα και να παρακινήσουν τους 
χρήστες να χρησιμοποιούν ρυθμίσεις που μειώνουν την κα-
τανάλωση δεδομένων, όπως η ασύρματη χρήση Wi-Fi και η 
προβολή περιεχομένου σε χαμηλότερη ανάλυση. 
Μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Reed Hastings, δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, ο κ.Μπρετόν δήλωσε ότι 
«η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος αντιμετωπίζουν μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα 
για τη μείωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με στόχο τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19 και ενθαρρύνουν 
την τηλεργασία και την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Όλοι μας, 
οι πλατφόρμες συνεχούς ροής, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

και οι χρήστες, έχουμε κοινή ευθύνη να λάβουμε μέτρα για να 
εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του διαδικτύου, ενώ 
συνεχίζεται η μάχη κατά της εξάπλωσης του ιού.» 
Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται γενικευμένη 
συμφόρηση των δικτύων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Φο-
ρέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC) συζητούν προληπτικά τη δημιουργία 
ενός ειδικού μηχανισμού αναφοράς με στόχο την παρακο-
λούθηση της κατάστασης της διαδικτυακής κίνησης σε κάθε 
κράτος μέλος, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυ-
χόν προβλήματα χωρητικότητας. 
Γενικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, η κα-
τάσταση αναδεικνύει τη σημασία που έχει η συνέχιση των 
επενδύσεων στα δίκτυα, ιδίως πέμπτης γενιάς (5G) και οπτι-
κής ίνας.

Η εταιρεία Netflix ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον 
ρυθμό μεταβίβασης δεδομένων (δυαδικός ρυθμός εξυπηρέ-
τησης) σε όλες τις μεταδόσεις ροής (streaming) της πλατφόρ-
μας στην Ευρώπη, μειώνοντας στην πράξη την κίνηση κατά 
25% στα ευρωπαϊκά της δίκτυα, με σκοπό να διατηρηθεί η 

ομαλή λειτουργία του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του κορωνοϊού. 
Η απόφαση ελήφθη μετά από συνομιλίες μεταξύ του Ευρω-
παίου Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τιερί Μπρετόν και του διευθύνοντος συμβούλου της 

Netflix, Ριντ Χάστινγκς. 
Ο Μπρετόν είχε προτρέψει χθες την πλατφόρμα συνεχούς 
ροής βίντεο να χαμηλώσει την ποιότητα ανάλυσης των βίντεο 
της για να αποφευχθεί η συμφόρηση στο διαδίκτυο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥψΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣβΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν, να το πράξουν το συντομότερο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ 
Όπως το Netflix, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους χρήστες να αποτρέψουν τη συμφόρηση των δικτύων λόγω κορωνοϊού

TO NETFLIX ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΤΑ 25% ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑβΙβΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
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Το κρίσιμο για την προστασία της δημόσιας υγείας έργο της 
παραλαβής, μεταφοράς και ασφαλούς διαχείρισης όλων 
των νοσοκομειακών αποβλήτων του Κέντρου Νοσηλείας 
Περιστατικών Κορωνοϊού Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ., ανέλαβε –όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ- να φέρει εις πέρας με δικά του έξοδα ο Όμιλος 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, απαλλάσσοντας πλήρως το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας από την αντίστοιχη δαπάνη.
   Με επίσημη επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια 
και στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσι-
ος Καλλιτσάντσης, από χθες και μέχρι το πέρας της κρίσης 
του κορωνοϊού, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει πλήρως τη σχε-
τική δαπάνη και διαχείριση. 
   Συγκεκριμένα, το σύνολο των νοσοκομειακών αποβλήτων 
του Κέντρου Νοσηλείας Περιστατικών Κορωνοϊού Ν.Ι.Μ.Ι-
.Τ.Σ., θα παραλαμβάνεται, θα μεταφέρεται και θα υπόκει-
νται την απαραίτητη διαχείριση για την ασφάλεια και την 
προστασία της δημόσιας υγείας στις εξειδικευμένες μονάδες 

«Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων» και «Αποστείρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Αποθήκευσης Μικτών 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ‘Αλλων Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονομικών Μονάδων» που λειτουργεί 
ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε Αθήνα και Βόλο αντίστοιχα.
   Ο ιδιόκτητος σύγχρονος στόλος φορτηγών-ψυγείων της 
εταιρείας μεταφέρει τα απόβλητα εξασφαλίζοντας σωστές 
συνθήκες αποθήκευσης. Τα απόβλητα συσκευασμένα σε 
ειδικά κουτιά, αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικούς 
θαλάμους. Στη συνέχεια οδηγούνται στον κλίβανο για απο-
τέφρωση. Με θερμοκρασίες άνω των 1.100°C+ και με τις 
πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, εξαλείφεται πλή-
ρως ο μολυσματικός και τοξικός χαρακτήρας των επικίν-
δυνων αποβλήτων. Ακολουθεί ο χημικός καθαρισμός των 
καυσαερίων, ενώ οι συνεχείς έλεγχοι των αερίων εκπομπών 
διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της 
εγκατάστασης.
   Ο Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομι-

κών Μονάδων, ιδιοκτησίας του (ΕΔΣΝΑ), που έχει κατα-
σκευάσει και διαχειρίζεται μέσω Κοινοπραξίας η θυγατρική 
του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνιστά τη μοναδική ολοκληρω-
μένη και πλήρως αδειoδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης 
επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε όλη τη 
χώρα. Λειτουργεί από το 2002 στα ‘Ανω Λιόσια και δέχεται 
4.000 τόνους αποβλήτων τον χρόνο από 1.800 σημεία σε 
όλη τη χώρα (νοσοκομεία, κλινικές, μικροβιολογικά κέντρα, 
ιδιωτικά ιατρεία, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και 
φαρμακαποθήκες). 
   Επιπλέον, η ιδιόκτητη μονάδα Αποστείρωσης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Αποθήκευ-
σης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ‘Αλλων 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονομικών Μονάδων 
που διαθέτει ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον Βόλο, καλύπτει εξ 
ολοκλήρου το φάσμα της ασφαλούς και ορθής διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων με στόχο 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Την ανησυχία της όσον αφορά την προστασία του περι-
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας εκφράζει –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε σχέση με 
το ζήτημα της εγκατάστασης βιομηχανικής κλίμακας Αιολι-
κών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), 
γνωστοί ως «Αιολικά Πάρκα», σε προστατευόμενες περιοχές 
του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000, με αφορμή τη νέα 
έκδοση «Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τα «Αιολικά Πάρκα» 
στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000».
   «Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα για να κάνει τη μεγάλη 
αλλαγή στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 
Μπορεί όμως να δώσει το καλό παράδειγμα στην ανθρω-
πότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας Παναγιώτης Λατσούδης, προσθέ-
τοντας, ότι «το πρόβλημα είναι ότι το παράδειγμα που δίνει 
η χώρα μας δεν είναι καθόλου καλό».
   Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λατσούδης, «η υποβάθ-
μιση του ευρωπαϊκού φυσικού περιβάλλοντος στο όνομα 
της προστασίας του αντίκειται στους βασικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει την αειφόρο ανά-
πτυξη». 
   Όπως λέει, «η υποβάθμιση της οικολογικής ακεραιότητας 
των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας, που περι-
λαμβάνονται στις σημαντικότερες σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ευτελίζει το οικουμενικό μήνυμα που πρεσβεύει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση».
   Σύμφωνα με την Ορνιθολογική, «η απώλεια της βιοποικι-
λότητας είναι εξίσου καταστροφική με την κλιματική αλλα-
γή», ενώ το 27,3% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας είναι 
ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000.
   Μάλιστα, «σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα και τα φυσικά οικο-
συστήματα από την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ».
   Όπως υπογραμμίζει, «προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος 
που έχει τεθεί για το 2030 όσον αφορά την παραγωγή αιο-
λικής ενέργειας, αρκεί να εγκατασταθεί μόλις το 25,8% των 
ΑΣΠΗΕ που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί εκτός των περιοχών 
NATURA 2000, χωρίς την εγκατάσταση ούτε μίας πρόσθε-
της ανεμογεννήτριας εντός προστατευόμενης περιοχής 
NATURA»
   Τα βασικά σημεία που προκαλούν την ανησυχία της Ορ-
νιθολογικής έχουν να κάνουν με την πρόβλεψη για εκτε-
ταμένη χρήση αιολικών, καθώς όπως τονίζει, «σύμφωνα 
με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 
προβλέπεται ότι, μέχρι το 2030, η εγκατεστημένη ισχύς των 
ΑΣΠΗΕ θα πρέπει να περάσει από τα 2,7 GW, μια αύξηση που 
υπερβαίνει το 150%».
   Επιπλέον, επισημαίνει την καθυστέρηση της σύνταξης 

του νέου Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ και ταυτόχρονα 
ασκεί κριτική στην ελληνική Διοίκηση και Δικαιοσύνη που 
«εγκρίνουν έργα που έχουν αποδεδειγμένα σοβαρές αρνη-
τικές επιπτώσεις στα είδη πανίδας και χλωρίδας και στους 
οικοτόπους των προστατευόμενων περιοχών NATURA 
2000», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. 
   Υπενθυμίζει δε, ότι μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις «Καλλιστώ» και την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Φύσης» κατέθεσαν πρόσφατα σχετική καταγγελία στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ασκεί κριτική και στη διευκόλυνση 
των αδειοδοτήσεων των ΑΣΠΗΕ, όπως αυτές προβλέπονται 
από το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. 
   «Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι 
ΑΣΠΗΕ έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα των 
προστατευόμενων οικοτόπων και ότι θα αποτελέσουν απει-
λή για τη βιοποικιλότητα, και ειδικά για πληθυσμούς κρισί-
μως απειλούμενων ειδών πουλιών», τονίζει η Ορνιθολογι-
κή, και συμπληρώνει, ότι «η ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με τους ΑΣΠΗΕ παραμένει ελλιπής και αποσπασματική, ενώ 
διακινούνται πολλές παρερμηνείες και στρεβλώσεις». 
   Όπως εμφατικά διερωτάται ο κ. Λατσούδης: «Θα κατα-
στρέψουμε την οικολογική ακεραιότητα των πιο σημαντι-
κών περιοχών για να σώσουμε τον πλανήτη;»

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΑΛΑΜβΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που λόγω κορω-
νοϊού μένουν στο σπίτι τους, είτε για να κάνουν τηλεργασία 
είτε απλώς για να «το ρίξουν» στο Netflix, στο Skype ή στο πα-
ραδοσιακό κουτσομπολιό διά τηλεφώνου, τόσο αρχίζουν να 
«ζορίζονται» τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών, 
αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Και, παράλληλα, 
δημιουργούνταινέα πεδία δόξης λαμπρά για κάθε είδους 
χάκερς, κυβερνο-εγκληματίες ή ωτακουστές μυστικών υπη-
ρεσιών.
Η βρετανική Vodafone, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κι-
νητής τηλεφωνίας στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι η κρίση του 
κορωνοϊού και η αλλαγή που έφερε στις συνήθειες των αν-
θρώπων έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στην κίνηση δεδο-
μένων στα διεθνή δίκτυά της, με την άνοδο να φθάνει ήδη το 
50% σε μερικές χώρες, ενώ εκτιμά ότι η ζήτηση θα συνεχίσει 
να αυξάνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και το BBC.
Μερικοί πάροχοι στην Ευρώπη -η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτε-
ρα από τη νόσο Covid-19- ανέφεραν τα πρώτα προβλήματα 
στις συνδέσεις των χρηστών, αν και διαβεβαίωσαν πως μέχρι 
στιγμής τα δίκτυα δουλεύουν καλά και ανταποκρίνονται στις 

αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών, οι οποίοι έχουν μεταφέ-
ρει τα σπίτια τους σε γραφεία ή κέντρα ηλεκτρονικής ψυχα-
γωγίας. Ενώ προ κορωνοϊού η μεγαλύτερη κίνηση στα δίκτυα 
ήταν τα απογεύματα και νωρίς το βράδυ, τώρα έχει επεκταθεί 
και το πρωί.
Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιερί Μπρετόν κάλεσε 
τους παρόχους της Ευρώπης να εξετάσουν την πιθανότητα να 
κατεβάσουν την ανάλυση (σε standard από high-definition) 
των τηλεοπτικών και άλλων υπηρεσιών streaming, προκει-
μένου να βοηθήσουν τα ευρυζωνικά δίκτυα και να αποφορ-
τίσουν την πίεση από τον τεράστιο όγκο δεδομένων. Πάντως, 
μέχρι στιγμής, οι πάροχοι δεν φαίνεται να χρειάζεται να κά-
νουν κάτι τέτοιο.
Παράλληλα, η μαζική τηλεργασία από χώρους χωρίς εξελιγ-
μένη κυβερνοπροστασία, όπως είναι τα σπίτια, δημιουργεί 
νέες δυνατότητες για παντός είδους χάκερς, σύμφωνα με 
τους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια. Καθώς οι εργαζόμενοι 
παίρνουν στο σπίτι τους τα δεδομένα που είχαν στο γραφείο 
τους, οι χάκερς διαβλέπουν νέες ευκαιρίες για να εισδύσουν σε 
εταιρείες και οργανισμούς μέσω της «κερκόπορτας» των κατ’ 

οίκον εργαζομένων, όταν αυτοί συνδέονται με τα εταιρικά 
δίκτυά τους.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ισραήλ και 
άλλες χώρες έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις για τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί η νέα γενιά τηλεργαζομένων, πολλοί από 
τους οποίους το κάνουν για πρώτη φορά. Οι χάκερς μπορεί 
να παγιδέψουν κάποιους χρήστες, μεταξύ άλλων, στέλνοντας 
ηλεκτρονικά μηνύματα δήθεν για τον κορωνοϊό, αλλά στην 
πραγματικότητα έχουν ως στόχο να «φυτέψουν» κακόβουλο 
ή κατασκοπικό λογισμικό στους υπολογιστές των χρηστών. 
Ήδη βρέθηκαν χάκερς που «μασκαρεύονται» ως Κέντρο Πρό-
ληψης και Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ.
Οι ειδικοί καλούν τις εταιρείες να αναβαθμίσουν επειγόντως τα 
εικονικά ιδιωτικά δίκτυά τους (VPN) και να επαγρυπνούν για 
κακόβουλα e-mails. Κινδύνους μπορεί να κρύβουν και τα δί-
κτυα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με Ισραηλινούς 
ειδικούς, καθώς ολοένα περισσότεροι μαθητές και φοιτητές 
κάνουν μάθημα από το σπίτι τους μέσω υπολογιστή. Οι ιστό-
τοποι για τηλεκπαίδευση συχνά δεν είναι ασφαλείς και μέσω 
αυτών θα μπορούσε ένας χάκερ να κάνει μία κυβερνοεπίθεση.

Παρατείνεται ως και την 31η Μαΐου η ισχύς όλων των πιστο-
ποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων 
που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) σύμφωνα 
με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
Γιάννη Κεφαλογιάννη: 
   «Κατόπιν αναστολής των εξετάσεων για την ανανέωση πι-
στοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων 
που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR), στην οποία 
ήδη προέβησαν πολλές ελληνικές Περιφέρειες στο πλαίσιο 

έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνο-
ϊού, παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 
η ισχύς όλων των πιστοποιητικών που λήγουν έως την ημε-
ρομηνία αυτή.
   Η παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο 
εντός της ελληνικής επικράτειας.
   Παρακαλούνται όλες οι Περιφέρειες της χώρας όπως προ-
βούν:
   α) στην αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων για 

την απόκτηση/ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής 
κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα (ADR) και
   β) στην αναβολή των εξετάσεων για την απόκτηση ΠΕΕ 
εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών Εθνικών και Διε-
θνών Μεταφορών».

Ο κλάδος της τεχνολογίας βρίσκεται στην αιχμή της καινοτο-
μίας και παρέχει εφαρμογές και εργαλεία, τα οποία αποτελούν 
κρίσιμες και πολύτιμες λύσεις για την υποστήριξη της επαγγελ-
ματικής και κοινωνικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας απο-
τελεσματικά στον περιορισμό της μετάδοσης της πανδημίας 
του κορωνοϊού (Covid-19), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν πλατφόρμες τηλεργασίας, 
πλατφόρμες τηλεϊατρικής, εφαρμογές εκπαίδευσης εξ απο-
στάσεως, ηλεκτρονικού εμπορίου, κ.ά.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κρισιμότητα 
των εξελίξεων, καθώς και τα σημαντικά ζητήματα που έχουν 
προκύψει, επιβάλλουν στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και στον κλάδο 
της τεχνολογίας να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην 

καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερων προβλημάτων, 
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ προχώρησε στη δημιουργία ειδικής 
ενότητας στο portal του (www.sepe.gr), όπου θα αναρτώ-
νται οι λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες συνδράμουν στον 
περιορισμό των προσωπικών επαφών και κατά συνέπεια, στη 
μετάδοση του Covid-19 και παρέχονται δωρεάν. Στη συγκε-
κριμένη ενότητα, η οποία λειτουργεί ήδη στο portal του ΣΕΠΕ, 
αναρτώνται οι προσφερόμενες λύσεις και οι επιχειρήσεις, που 
τις παρέχουν, μαζί με μία σύντομη περιγραφή κάθε λύσης, 
καθώς και σύνδεσμος που θα παραπέμπει στο portal της αντί-
στοιχης επιχείρησης, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος 
(μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες, πολίτες, 
οργανισμοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, κ.λπ.) να έχει πρόσβα-

ση σε στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική πληροφόρηση για 
την αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, ο ΣΕΠΕ καλεί οποιαδήποτε επιχείρηση τεχνολο-
γίας επιθυμεί να προσφέρει αντίστοιχη λύση ή/ και υπηρεσία 
δωρεάν και να αναρτηθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες στο 
portal του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr), να αποστείλει περιγραφή 
λύσης max150 λέξεις, link το οποίο θα παραπέμπει σε περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και στοιχεία 
επικοινωνίας της επιχείρησης στο info@sepe.gr.
Ο κλάδος της τεχνολογίας έχει συνεργαστεί και έχει ανταποκρι-
θεί σε παγκόσμιες κρίσεις με απόλυτη επιτυχία και στο παρελ-
θόν. Έτσι και τώρα, ο ΣΕΠΕ πιστεύει πως η συνεργασία θα δώ-
σει τη δυνατότητα να επιταχυνθεί η ανάπτυξη λύσεων και να 
ενισχυθεί η αντιμετώπιση και αυτής της παγκόσμιας κρίσης.

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ «ΖΟΡΙΖΕΙ» ΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Αλλά και να ανοίγει νέες ευκαιρίες για τους χάκερς  

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ Η ΙΣΧΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

ΣΕΠΕ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ   
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Απλά κι εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται, μπορούν με 
λίγα κλικ οι κάτοικοι του δήμου Αθηναίων να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περί μη 
οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με δεδομένο μάλιστα ότι τις μέρες αυτές έχει 
ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Ανταποδοτικών Τε-
λών και ΤΑΠ του δήμου για συναλλαγές με το κοινό, αυτός 
είναι στην παρούσα φάση και ο μοναδικός τρόπος για να 

εξυπηρετηθούν. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η υποβολή της σχε-
τικής αίτησης γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 
https://eservices.cityofathens.gr/ και με τη χρήση των κω-
δικών taxisnet. «Επίσης μετά από συνεργασία του δήμου 
Αθηναίων με τον συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων 
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου παρέχεται η 
δυνατότητα να εκδώσουν την βεβαίωση ηλεκτρονικά οι πο-

λίτες απευθείας από τους συμβολαιογράφους», αναφέρεται 
στη ανακοίνωση. «Είναι ακόμη ένα βήμα στην πορεία που 
έχουμε χαράξει. Εξυπηρέτηση των πολιτών με τη χρήση της 
τεχνολογίας, χωρίς ουρές και γραφειοκρατία. Όχι μόνο σε 
αυτή την περίοδο της πανδημίας, αλλά μόνιμα. Άλλη μία 
πλατφόρμα που φέρνει τον δήμο των Αθηναίων πιο κοντά 
στον στόχο να γίνει σύγχρονος, πρακτικός και αποτελεσμα-
τικός», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. 

Σε θετική κατεύθυνση κινούνται οι διατάξεις του σχεδίου 
νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». 
Η ορθή εφαρμογή τους μπορεί να επιτύχει τη χρυσή ισορ-
ροπία μεταξύ της ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της ανάπτυξης, απαιτούνται όμως βελτιώσεις σε 
κρίσιμες διατάξεις του νομοσχεδίου.
   Αυτά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επισημαίνει η Ελληνική 
Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) στο 
υπόμνημα για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που έθεσε 
σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ.
   «Το σχέδιο νόμου εισάγει αποκλειστικές προθεσμίες για 
τη Διοίκηση σε ορισμένες φάσεις της διαδικασίας περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης. Περιλαμβάνει, επίσης, πρόνοιες 

για το πώς δεν θα παγώνουν οι επενδύσεις στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας. Είναι σημαντικό όμως αυτή η προ-
σέγγιση να επεκταθεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις του 
σχεδίου, όπως για παράδειγμα στις διαδικασίες τροποποί-
ησης των περιβαλλοντικών αδειών και στις γνωμοδοτή-
σεις των αρχαιολογικών συμβουλίων», τονίζει η Ένωση.
   Όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, η ΕΛΕΤΑΕΝ 
θεωρεί πιο αποτελεσματικό το νέο σύστημα διαχείρισής 
τους, ζητά όμως να υιοθετηθεί πιο ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση για την εκπόνηση και την έγκριση των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για την προστασία 
τους, ώστε οι μελέτες αυτές να διασφαλίζουν την περι-
βαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ισορροπία στο 

πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. «Για να επιτευχθεί αυτό 
θα πρέπει το σχέδιο νόμου να προβλέψει ότι θα συνοδεύ-
ονται από εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων που 
προτείνουν στο κλίμα, την ανάπτυξη και την κοινωνία και 
ότι θα εμπλέκουν και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες 
χωροταξίας, ενέργειας και δασών του ΥΠΕΝ. Στην ίδια 
κατεύθυνση, θα πρέπει το σχέδιο νόμου να μην διαγράψει 
τη διάταξη ότι, ύστερα από εκτίμηση και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι δυνατό να εγκαθί-
στανται Α.Π.Ε. σε περιοχές που δεν είναι απόλυτης προ-
στασίας ή προστασίας της φύσης ή RAMSAR ή οικότοποι 
προτεραιότητας», καταλήγει η Ένωση.

Σε τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, προχώρησε, λόγω κορoνο-
ϊού, το ΤΑΙΠΕΔ. 
    Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- έγινε γνωστό από το Τα-
μείο, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει η 
Δευτέρα 23 Μαρτίου, έως τις 17.00. 

   Αυτό που προβλέφθηκε, είναι η δυνατότητα αποστολής 
της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των σχετικών νομιμο-
ποιητικών εγγράφων και ηλεκτρονικά μέσω email, λόγω 
των συνθηκών που έχει διαμορφώσει παγκοσμίως η παν-
δημία του κορoνοϊού. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι επεν-
δυτές που θα επιλέξουν στην παρούσα φάση την εκδήλω-

ση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αποστείλουν 
τα έγγραφα και σε φυσική μορφή έως τις 24/4/2020. Η 
σχετική τροποποίηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΤΑΙΠΕΔ (http://bit.ly/33vdRok). 

Γ. Πατούλης: «Ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας και υποστή-
ριξης των πολιτών μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και 
παρεμβάσεις. Κανένας πολίτης δεν θα είναι μόνος του»
Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία 
που έλαβε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, να ενεργοποιήσουν 
τον τετραψήφιο Τηλεφωνικό Κέντρο 1110, στο οποίο οι πολί-
τες από χθες έχουν τη δυνατότητα, χωρίς καμία χρέωση, να 
καταγγέλλουν φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια 
και ενημέρωση για τον κορωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώ-
σεις μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη.
Ειδικότερα την πρώτη μέρα της λειτουργίας του το τηλεφω-
νικό κέντρο δέχθηκε πάνω από 1.500 κλήσεις. Το 60% των 
κλήσεων έγιναν για θέματα σχετικά με τον κορωνοϊό, το 8% 

των πολιτών αναζήτησε οδηγίες για ψυχολογική υποστήριξη, 
το 31% των κλήσεων αφορούσε θέματα κοινωνικής παρέμ-
βασης, ενώ το 1% των πολιτών κάλεσε για να καταγγείλει 
φαινόμενα αισχροκέρδειας. Το 61% των κλήσεων έγιναν από 
γυναίκες, έναντι του 39% που έγινε από άνδρες.
Οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον 
Νομό Αττικής 86% και αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλο-
νίκη με 3%.
Να σημειωθεί ότι με βάση το σχεδιασμό του νέου τετραψή-
φιου αριθμού 1110 οι πολίτες θα μπορούν να το αξιοποιούν 
και ως Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης 
για τον κορωνοϊό, όπως έπρατταν μέχρι σήμερα μέσω του 
2142142000.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης επισημαίνει:
«Ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας και υποστήριξης των πολι-
τών μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. 
Κανένας πολίτης δεν θα είναι μόνος του. Μέσα από τις καταγ-
γελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1110, θα ενταθούν στοχευμένα 
οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ παράλληλα θα γίνει χαρτογράφη-
ση και των αναγκών των ευπαθών ομάδων που έχουν άμεση 
ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης. Όλοι μαζί ενωμένοι σαν 
μία γροθιά θα δώσουμε αυτή την εθνική μάχη και θα την 
κερδίσουμε».

ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ βΕβΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΙΜΑ Η ΕΛΕΤΑΕΝ

ΤΑΙΠΕΔ: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 1.500 ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1110 
Της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ για την καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας και την ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό
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Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από εντολή του περιφερειάρχη, Γ. 
Πατούλη σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων και 
τα στελέχη του ΕΔΣΝΑ, προχώρησε στην κατάρτιση οδηγιών 
για τη σωστή συσκευασία των απορριμμάτων κατά την περίοδο 
εφαρμογής των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού, κατάρτισε η Περιφέρεια 
Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης 
κρίσεων τόσο για την αυτοπροστασία των πολιτών όσο και των 
εργαζομένων στην καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμά-
των.
Οι τελευταίοι επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση αποτελούν 
τη δεύτερη ανθρώπινη ασπίδα της δημόσιας υγείας, μετά τους 
εργαζόμενους στα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας. Υφίστα-
νται δε επιπρόσθετη πίεση καθώς το κλείσιμο των σχολείων και η 
χρήση αδειών ειδικού σκοπού μειώνουν το προσωπικό, που είχε 

ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις την περίοδο των μνημονίων. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν και να 
πράττουν τα παρακάτω:
- Να τοποθετούν σε σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων όλα 
τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε όπως γάντια, μαντή-
λια απολύμανσης, μάσκες, απολυμαντικά τα οποία δεν ανακυ-
κλώνονται.
- Να κλείνονται ερμητικά οι ειδικές σακούλες απορριμμάτων με 
κορδόνι σε περίοδο πανδημίας. 
- Να τοποθετούνται οι σακούλες εντός των κάδων και αυτοί να 
κλείνονται για να μην υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης ανθρώ-
πων ή περαστικών ζώων. Εάν ο κάδος είναι γεμάτος να αναζη-
τείτε άλλος κοντινός. 
- Να αποφεύγονται εργασίες όπως επισκευές και μερεμέτια ώστε 
να μη βγαίνουν στο δρόμο ογκώδη αντικείμενα. 

- Οι δήμοι να απολυμαίνουν τακτικά τους κάδους και οι πολίτες 
να τους ανοίγουν με τα ειδικά πεντάλ, ή με γάντια καθώς μετα-
τρέπονται πολύ εύκολα σε εστίες μικροβίων
Εάν είμαστε σε καραντίνα ή έχουμε κρούσματα ή υποψία κρού-
σματος στο σπίτι μας:
- Δεν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (πλαστικά, 
χαρτιά, μέταλλα) για να προστατέψουμε τόσο τους εργαζόμε-
νους στη συλλογή όσο και αυτούς στα κέντρα διαλογής υλικών. 
- Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων μέχρι τα 
2/3 το πολύ, τις δένουμε σφιχτά και τις τοποθετούμε σε δεύτερη 
σακούλα που επίσης κλείνουμε σφιχτά. χρησιμοποιούμε και τρί-
τη σακούλα. 
- Χρησιμοποιούμε γάντια για να δέσουμε τις σακούλες και να 
τις μεταφέρουμε στον κάδο - τα γάντια, τα πετάμε αμέσως στις 
επόμενες σακούλες. 

Επιπλέον περιοριστικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί δια-
σπορά του κορωνοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Πο-
λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.
Ειδικότερα , από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 23 
Μαρτίου, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων δωδεκά-
μηνης λειτουργίας έως το τέλος Απριλίου, με την υποχρέωση να 
λειτουργεί τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περι-
φερειακής ενότητας και τρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδική 

μέριμνα θα υπάρξει για τα ξενοδοχεία των νομών της Θράκης, 
αλλά και των νησιών που φιλοξενούν ενισχυτικές δυνάμεις της 
χώρας και της ΕΕ. Το ποια ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτά 
θα αποφασίσουν οι Σύλλογοι των ξενοδόχων.
Επίσης υπενθύμισε ότι όσοι Έλληνες επιστρέφουν στη χώρα είναι 
υποχρεωτική η 14ημερη απομόνωση τους στο σπίτι τους και 
από αύριο η επιτήρηση του μέτρου θα είναι αυστηρή σε όλη τη 
χώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε επίσης την αυστηρή σύσταση , ότι 
οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους , ώστε να 
αποφύγουν σε μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του 
στενού οικογενειακού κύκλου τους . Η κυκλοφορία, είπε, εκτός 
οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Αυτό που προέχει 
αυτή τη στιγμή είναι η πειθαρχία και η προσήλωση στις οδηγίες, 
κατέληξε.

Προτάσεις για την ανακούφιση και τη στήριξη πολιτών και επιχει-
ρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατέθεσε, εκ μέρους του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος, στον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, σε επικοινωνία που είχε χθες μαζί 
του για τα θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των δρά-
σεων αντιμετώπισης και διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊού, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Οι προτάσεις που κατέθεσε ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος είναι οι εξής: 
   1. Καμία διακοπή παροχής φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος 
και νερού για ένα 6μηνο
   2. Καμία αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης, φυσικού 
αερίου και ηλεκτρισμού, μέχρι το τέλος του 2020, μέτρο που πρέπει 
να αφορά όλους τους παρόχους
   3. Παράταση εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης, 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού για 6 μήνες

   4. Διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης του κόστους ύδρευ-
σης-αποχέτευσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, από το 
υπουργείο Οικονομικών, για την περίοδο της πανδημίας, βάσει 
κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων που θα περιλαμβάνουν 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις ή εργαζόμενους που 
έχασαν ή σταμάτησαν την εργασία τους.
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος ενημε-
ρώθηκε από τον κ. Χατζηδάκη για τη συνεργασία του ΥΠΕΝ με τους 
αρμόδιους Διαχειριστές και τις εταιρίες παροχής ενέργειας (ηλεκτρι-
σμός, φυσικό αέριο) ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και 
αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων, καθώς και η πρόσβαση των 
μονάδων υγείας, των πολιτών, και των επιχειρήσεων σε ηλεκτρική 
ενέργεια, φυσικό αέριο και καύσιμα. Δήλωσε στον κ. Χατζηδάκη 
ότι, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η εξασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης των 
δομών υγείας, των πολιτών και των επιχειρήσεων στα αγαθά του 
νερού και της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας, ιδιαίτερα αυ-

τές τις κρίσιμες ημέρες. Για το λόγο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει όλες τις 
πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτή την κατεύ-
θυνση, όπως και κάθε μέτρο για την ασφάλεια των εργαζομένων.
   Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Εσωτερικών, για την ενίσχυση της καθα-
ριότητας, την αποκομιδή και τη διαχείριση απορριμμάτων, την 
ανακύκλωση, τη λειτουργία μονάδων αποβλήτων και λυμάτων, 
τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, αλλά και την ασφάλεια 
των εργαζομένων σε αυτές τις υπηρεσίες. Επιπλέον, ζήτησε να 
παραταθεί η διαβούλευση «του πολύ κρίσιμου για το περιβάλλον 
σχεδίου νόμου που έληξε σήμερα, όπως άλλωστε ζήτησαν και οι 
ΜΚΟ και άλλοι φορείς περιβάλλοντος, ώστε να μην υπάρξει κανέ-
νας αποκλεισμός από τη διαβούλευση και να αποτραπεί τυχόν ελλι-
πής επεξεργασία του νομοσχεδίου, εφόσον αυτές τις μέρες προέχει 
η προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας». 

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
Ώστε να μη βγαίνουν στο δρόμο ογκώδη αντικείμενα συνιστά η Περιφέρεια Αττικής

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Αυστηρή επιτήρηση του μέτρου της απομόνωσης για όσους επιστρέφουν στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς

“ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ»
Ζήτησε ο Σ. Φάμελλος, στην επικοινωνία του με τον Κ. Χατζηδάκη. Οι προτάσεις που κατέθεσε
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Πολλαπλές κρούσεις και ερωτήματα από ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, αλλά και από δημόσιους οργανισμούς, που σπεύδουν 
να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να οργανώσουν 
καλύτερα την τηλεργασία του προσωπικού τους, ώστε η πα-
ραγωγικότητα να μείνει ανεπηρέαστη και η λειτουργία τους 
ασφαλής, δέχονται τις τελευταίες ημέρες οι εταιρίες πληροφο-
ρικής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τώρα 
κατ’ ανάγκη την τηλεργασία, μετά τον κατ’ οίκον περιορισμό 
χιλιάδων εργαζομένων, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού; Πόσο έτοιμες 
είναι για αυτή τη μετάβαση; Ποια είναι τα βασικότερα ερωτή-
ματα που πρέπει να απαντήσουν, σχεδιάζοντας την τηλεργα-
σία των εργαζομένων τους και ποια τα σημαντικότερα κενά;
   Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συζήτησε για το θέμα με τον επίτιμο πρόεδρο 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), 
Τάσο Τζήκα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Κωστή Καγγελίδη 
και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας πληροφορικής 
Dataways, Λευτέρη Τσακιρίδη.
   Τι ζητούν οι επιχειρήσεις
   «Τις τελευταίες ημέρες έχουμε πολλαπλά ερωτήματα από 
ιδιωτικές εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς. Οι ανάγκες 
που επιδιώκουν να καλύψουν αφορούν κατά κύριο λόγο σε 
μακρόθεν πρόσβαση σε εταιρικό δίκτυο (σ.σ. εικονικά ιδιωτικά 
δίκτυα, VPN) και σε φορητούς υπολογιστές για το προσωπικό 
τους, καθώς στο προηγούμενο διάστημα δεν είχε προβλεφθεί 
αυτό το μοντέλο εργασίας κι η ανάγκη για αυτό το περιβάλλον 
κι αυτά τα συστήματα, οπότε υπήρχαν ελλείψεις», λέει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης.
   Προσθέτει, δε, πως ακολουθούν στη ζήτηση οι διαδικτυα-
κές εφαρμογές cloud (σ.σ. υπολογιστικού νέφους), όπως το 
«Office 365», διότι παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία, για 
να πάψει να έχει σημασία ο παράγοντας «τοποθεσία» στην ερ-
γασία, οι εφαρμογές video-conferencing (σ.σ τηλεδιάσκεψης 
με εικόνα) και τα εργαλεία μεθοδολογίας έργου.
   Το μεγάλο παγόβουνο
   «Η μεθοδολογία διαχείρισης έργου θεωρώ ότι είναι το «με-
γάλο παγόβουνο», όταν μιλάμε για τηλεργασία, καθώς δεν 

έχουμε κατακτήσει τη μεθολογία και τη νοοτροπία αυτή, που 
κρίνει τον εργαζόμενο με βάση τη «μετρική» πρόοδο του έρ-
γου και όχι τη φυσική του παρουσία, που τον αξιολογεί δηλαδή 
με βάση τη συνεισφορά του στην εταιρεία και όχι τις ώρες της 
φυσικής του παρουσίας σε έναν χώρο», επισημαίνει ο Κωστής 
Καγγελίδης, ερωτηθείς για τα κυριότερα προσκόμματα που 
ανακύπτουν.
   Σημειώνει, πάντως, πως ο βαθμός της ετοιμότητας των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις εξελίξεις είναι 
μεγάλος. 
   Η τηλεργασία αναδεικνύει περαιτέρω τον ρόλο του 
cybersecurity κι ανοίγει τον δρόμο για θέσεις εργασίας στον 
τομέα
   Ερωτηθείς αν η απομακρυσμένη εργασία χιλιάδων ανθρώ-
πων θα αυξήσει την ανάγκη και για εφαρμογές κυβερνοα-
σφάλειας (cybersecurity), ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ επισημαίνει: 
«Το cybersecurity είναι μια αυτόνομη ανάγκη στην εποχή που 
ζούμε, αλλά θεωρώ ότι όσο αυξάνεται η «αποϋλοποίηση» της 
εργασίας και η ψηφιοποίησή της, θα αυξάνεται και η ζήτηση 
για τέτοιες υπηρεσίες και το ήδη υπάρχον trend (τάση) ανό-
δου θα ενισχυθεί. Παράλληλα, εκτιμώ ότι θα ανοίξουν και νέες 
θέσεις εργασίας υπευθύνων ασφαλείας. Η «αποϋλοποίηση» 
της εργασίας και η ανάγκη εφαρμογής information security 
policies (πολιτικής για την ασφάλεια της πληροφορίας), πχ. για 
data loss prevention (σ.σ. πρόληψη απώλειας δεδομένων), 
εκτιμώ ότι θα επιταχύνει σημαντικά τις εξελίξεις που έχουν ήδη 
δρομολογηθεί και θα αυξήσει τη ζήτηση για τέτοιους επαγγελ-
ματίες», καταλήγει. 
   «Σχετικά εύκολη» η μετάβαση
   Την εκτίμηση ότι η μετάβαση των επιχειρήσεων του κλάδου 
των υπηρεσιών στην εποχή της τηλεργασίας θα είναι σχετικά 
εύκολη, καθώς «όλες οι εταιρίες έχουν πλέον εφαρμογές cloud 
και δίκτυα VPN, πάνω στα οποία μπορούν να εργαστούν τα 
περισσότερα τμήματα, από την πληροφορική μέχρι το sales 
department (τμήμα πωλήσεων)» διατυπώνει ο επίτιμος 
πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Τάσος Τζήκας, προσθέτοντας ότι, με τις 
εφαρμογές cloud και το VPN, «είναι και δυνατή και ασφαλής 
και αποδοτική η τηλεργασία».
   Μεγάλο μέρος της επένδυσης έχει γίνει, σημαντική η νομική 

ρύθμιση
   «Η αίσθησή μου είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της απαιτού-
μενης επένδυσης πάνω στην τηλεργασία, τις εφαρμογές και τα 
συστήματα που απαιτούνται, έχει ήδη γίνει (από τις επιχειρή-
σεις). Το ζήτημα κατά τη γνώμη μου είναι να αντιμετωπιστεί το 
θέμα και νομικά, ώστε να δοθεί σε εταιρείες και εργαζόμενους 
η δυνατότητα να μπορούν να εργάζονται αποδοτικά από μα-
κριά. Όταν λέω «νομικά», εννοώ όλα τα ζητήματα, που διέ-
πουν τους νόμους για την εργασία. Αλλάζει το status της εργα-
σίας, οπότε πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να μη χάσουν ούτε 
οι μεν (οι εργοδότες) ούτε οι δε (οι εργαζόμενοι)» σημειώνει ο 
Τάσος Τζήκας (για τη νομική πτυχή του θέματος, βλ. χτεσινό 
σχετικό τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ με τίτλο «Ανεπαρκές το 
νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία στην Ελλάδα»).
   «Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε την ερ-
γασία στο σπίτι από τον προσωπικό χρόνο, γιατί αν η εργασία 
ενσωματωθεί χωρίς πλαίσιο στον προσωπικό χρόνο, αυτό θα 
είναι αρνητικό. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, χρειάζεται να 
ρυθμιστεί» επισημαίνει και προσθέτει πως χρειάζεται μέριμνα 
της επιχείρησης για οργάνωση και στο σπίτι του εργαζόμενου, 
να μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρό κατ’ οίκον εργασιακό 
περιβάλλον.
   Εκθετική αύξηση αιτημάτων από επιχειρήσεις για το τι πρέπει 
να κάνουν. Η κοινή αγωνία
   «Τις τελευταίες ημέρες, εκθετικά αυξάνονται τα αιτήματα από 
υπάρχοντες πελάτες μας και μη, για το πώς πρέπει να δράσουν, 
τι πρέπει να κάνουν, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να εργά-
ζονται από το σπίτι τους και να συνεχίσει η εταιρεία τους να 
είναι παραγωγική. Παρόλο που η κάθε επιχείρηση είναι μονα-
δική στο τι ακριβώς δομές θα πρέπει να έχει για εργασία από 
απόσταση, (λόγω της διαφορετικότητας τους σε τεχνολογική 
οργάνωση), η αγωνία τους είναι κοινή: «μπορώ να συνεχίσω 
να λειτουργώ απροβλημάτιστα;»» επισημαίνει, απαντώντας 
σε σχετικό ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο CEO της εταιρείας πληρο-
φορικής Dataways, Λευτέρης Τσακιρίδης. Συνέχεια στη σελ. 17

ΠΟΣΟ ΕΤΟΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
Πολλαπλές οι κρούσεις για πληροφορίες στις εταιρείες πληροφορικής

«Ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θεωρούμε 
θετικά τα μέτρα στήριξης στις επιχειρήσεις που εξήγγειλε η κυ-
βέρνηση προς τις επιχειρήσεις. Απαιτείται όμως συνεχής παρα-
κολούθηση της αγοράς». Αυτό δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος στην χθεσινή τηλεδιά-
σκεψη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και την τομεάρχη 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του κόμματος, Έφη 
Αχτσιόγλου και τον τομεάρχη Οικονομίας, Νίκο Παππά.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς εξέφρασε την ανησυχία του 
για τις βαθιές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού σε επιχει-

ρήσεις και εργαζόμενους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αποσαφή-
νισης και διεύρυνσης των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
«Με βάση αυτή την αναγκαιότητα», τόνισε ο κ. Καββαθάς, «η 
ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε σήμερα μία σειρά από συμπληρωματικά μέτρα σε 
εκείνα που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία 
των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν 
υποβοηθητικά για την διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου βιωσι-
μότητας των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητο και για την δια-
τήρηση των θέσεων απασχόλησης. Το εισόδημα, κυρίως των αυ-

τοαπασχολούμενων, των ΕΒΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
βασίζεται ως επί των πλείστων στην καθημερινή τους λειτουργία 
και δραστηριότητα, τόσο για την προσωπική τους επιβίωση όσο, 
και για την δυνατότητα τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους. Οι προτάσεις αφορούν κατ’ αρχάς στις επιχειρήσεις που ανα-
στέλλουν τη λειτουργία τους με εντολή της κυβέρνησης και πρέπει 
να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα πλήττο-
νται από τις συνέπειες της εξάπλωσης της πανδημίας».

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕβΕΑ Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ 
Στην τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσίπρα
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Δύο επιφανείς μαθηματικοί, ο Ισραηλινός Χιλέλ Φούρστεν-
μπεργκ και ο Ρωσο-Αμερικανός Γκρεγκόρι Μαργκούλις, θα 
μοιρασθούν το φετινό Βραβείο Abel, γνωστό και ως «Νό-
μπελ» των Μαθηματικών, τιμώμενοι για το ευρύ και καινο-
τόμο έργο τους, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο Φούρστενμπεργκ, καθηγητής έως το 2003 στο Εβραϊκό 
Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ (γεννημένος στο Βερολίνο το 
1935), και ο Μαργκούλις, καθηγητής ακόμη στο Πανεπιστή-
μιο Γιέηλ των ΗΠΑ (γεννημένος στη Μόσχα το 1946), αν και 

ποτέ δεν συνεργάσθηκαν, και οι δύο εφάρμοσαν ήδη από τις 
δεκαετίες του 1960 και του 1970 θεωρίες των πιθανοτήτων, 
της τυχαιότητας και των δυναμικών συστημάτων σε άλλα 
μαθηματικά πεδία, όπως στη θεωρία των αριθμών και στη 
θεωρία ομάδων. Ο Μαργκούλις είναι επίσης κάτοχος από τα 
32 του, ενός άλλου σημαντικού βραβείου, του Fields, για νεό-
τερους μαθηματικούς. 
Οι δύο μαθηματικοί θα μοιρασθούν 7,5 εκατομμύρια νορ-
βηγικές κορώνες (περίπου 834.000 δολάρια). Το Βραβείο, 

που φέρει το όνομα του Νορβηγού μαθηματικού Νιλς Χένρικ 
Άμπελ (1802-29), καθιερώθηκε το 2003 και απονέμεται από 
τη Νορβηγική Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων. Λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, η Ακαδημία ανακοίνωσε ότι 
αποφάσισε να ματαιώσει την τελετή απονομής του βραβείου, 
που θα γινόταν στο Όσλο τον Ιούνιο, και θα απονείμει τα φετι-
νά βραβεία μαζί με εκείνα του 2021.

«Ανάσα στα ελληνικά ομόλογα» έδωσε η απόφαση της Ευ-
ρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να τα συμπεριλάβει στο 
έκτακτο πρόγραμμα παρέμβασης ύψους 750 δισ. ευρώ, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
    Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς 
η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε δραστικά στο 
2,8% από το 4,5% που είχε φθάσει χθες. 
   Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας 

με αυτό το νέο πρόγραμμα η ΕΚΤ θα μπορέσει να αγοράσει 
ελληνικά ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ. 
   Υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ήταν απο-
κλεισμένα απο το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (το 
περίφημο QE) που εφαρμόζει η ΕΚΤ από το 2015, καθώς το 
Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοληπτική 
διαβάθμιση εκ μέρους των κυριότερων οίκων αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας. 

    Αργά προχθές το βράδυ η επικεφαλής της ΕΚΤ Κρ. Λαγκάρντ 
μετά την απόφαση που έληφθη στη διάρκεια έκτακτης τηλεδι-
άσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης δήλωσε 
ότι «οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση. 
Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. 
Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυ-
ναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της 
εντολής μας». 

Συνέχεια από τη σελ. 16

   Τα κυριότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει μια επι-
χείρηση εφαρμόζοντας την τηλεργασία του προσωπικού της
   Ανεξάρτητα του μεγέθους μιας επιχείρησης, υπάρχουν -κατά 
τον κ. Τσακιρίδη- μερικά κοινά απαραίτητα βήματα/ ερωτή-
ματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν/ απαντηθούν ώστε η 
απομακρυσμένη εργασία να είναι αποδοτική και ασφαλής:
   - Πώς μπορεί να συνδεθεί και να εργασθεί απομακρυσμένα 
ένας υπάλληλος με την εταιρία;
   - Πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα meetings;
   - Πώς οι υπάλληλοι που εργάζονται από μακριά αποθηκεύ-
ουν και διαμοιράζονται αρχεία εύκολα και με ασφάλεια;
   - Πώς εξασφαλίζεται μια επιχείρηση εάν υποκλαπεί κάποιο 
συνθηματικό χρήστη;
   - Πώς μπορεί να προστατευθεί ο υπολογιστής ενός απομα-
κρυσμένου χρήστη από malware, phishing και κακόβουλους 
ιστότοπους;
   - Μπορεί η φυσική υποδομή (εντός της εταιρίας) να παρέχει 
απαιτήσεις υψηλής διαθεσιμότητας; 
   - Έχουμε ικανή σύνδεση/ πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η οποία 

θα μπορεί να καλύψει τέτοιες απαιτήσεις;
   - Τι θα πρέπει να αλλάξουμε/ προσθέσουμε/ επιλέξουμε ως 
νέα πολιτική με την επάνοδο στην κανονικότητα, πάλι σχετικά 
με την ανάγκη λειτουργίας σε καθεστώς υψηλής διαθεσιμό-
τητας;
   «Απαντώντας στα παραπάνω, μια εταιρεία ενισχύει όχι μόνο 
τη δυνατότητα της να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο 
απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και να δει το κατά πόσο 
τελικά ήταν η ίδια ανοχύρωτη σε έκτακτα περιστατικά και το 
πόσο σημαντική είναι η επένδυση στον κατάλληλο ψηφιακό 
μετασχηματισμό, ο οποίος είναι ικανός να θωρακίσει τη μελ-
λοντική της λειτουργία», επισημαίνει ο Λευτέρης Τσακιρίδης.
   Υπάρχει σχέδιο εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας;
   Προσθέτει ότι η ετοιμότητα με την οποία μια επιχείρηση μπο-
ρεί να υιοθετήσει ένα εργασιακό μοντέλο απομακρυσμένης 
εργασίας για τους υπαλλήλους της είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την ύπαρξή η όχι, κάποιου ολοκληρωμένου σχεδίου εξα-
σφάλισης της επιχειρησιακής τους συνέχειας.
   Αυτό, εξηγεί, πιο απλά σημαίνει ότι εάν μια επιχείρηση είχε 
μελετήσει και σχεδιάσει εν καιρώ ένα πλάνο για το πώς μπο-
ρεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που διάφορα 

απρόβλεπτα σενάρια συμβούν σε αυτήν, μπορεί πολύ πιο 
άμεσα και εύκολα να υλοποιήσει ένα σχέδιο απομακρυσμένης 
εργασίας για τους εργαζομένους της, από μια αντίστοιχη που 
δεν έχει.
   «Επίσης σε επιχειρήσεις που το δυναμικό τους ήταν ήδη 
mobile και χρειάζονταν να δουλεύει απομακρυσμένα από τις 
δομές της, είναι περισσότερο κατανοητό να ανοίξουν το μο-
ντέλο αυτό και σε περισσότερους ή όλους τους εργαζομένους 
τους. Αυτό γιατί έχουν ήδη σε θέση συστήματα, δομές αλλά 
και γνώση για το πώς αυτό επιτυγχάνεται. Φυσικά η απότομη 
αύξηση του αριθμού που δουλεύουν απομακρυσμένα φέρνει 
νέες προκλήσεις στις δομές πληροφορικής της κάθε επιχείρη-
σης και φυσικά στην ασφάλεια», λέει και συμπληρώνει: «Η 
μελέτη για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας από 
μια εταιρεία με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων και cloud 
υποδομών, private και public (σ.σ.ιδιωτικών και δημόσιων), 
είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες 
εταιρρίες αρχίζουν να υλοποιούν. Πολλές όμως επιχειρήσεις 
ακόμα, έχουν εξετάσει την πολύ σημαντική αυτή παράμετρο 
λειτουργίας σε πολύ μικρό βαθμό είτε και καθόλου».

ΤΟ «ΝΟΜΠΕΛ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (βΡΑβΕΙΟ ABEL) ΓΙΑ ΤΟ 2020 
Απονέμεται στον Ισραηλινό Χιλέλ Φούρστενμπεργκ και στον Ρωσο-Αμερικανό Γκρεγκόρι Μαργκούλις  

«ΑΝΑΣΑ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
Μετά την απόφαση της ΕΚΤ να τα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 

ΠΟΣΟ ΕΤΟΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
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Σε 22 χρήσιμες ερωτήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθ-
μίσεις σχετικά με τον κορωνοϊό, απαντά με ανακοίνωσή 
της η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι ερω-
τήσεις και οι απαντήσεις σχετίζονται με τα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με τα μέτρα για 
το Δημόσιο, τα νέα μέτρα αποφυγής μετάδοσης της ίωσης, 
τη διευκόλυνση ασθενών καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για 
τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 
Ακολουθούν αναλυτικά οι 22 ερωτήσεις και απαντήσεις, 
όπως παρατίθενται από το ΑΠΕ:
 
Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμε-
νων
1.Τι περιλάμβανε το πρώτο πακέτο μέτρων που ανακοίνω-
σε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα;
Την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε η πρώτη δέ-
σμη μέτρων των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 
κινούνταν σε τρεις κατευθύνσεις:
* Την ενίσχυση του συστήματος υγείας, με τουλάχιστον 
200 εκατ. ευρώ, επιπλέον του υφιστάμενου προϋπολογι-
σμού του υπουργείου Υγείας.
* Τη δυνατότητα άδειας ειδικού σκοπού, το κόστος της 
οποίας θα επιμερίζεται μεταξύ του Δημοσίου, της επιχεί-
ρησης και του εργαζόμενου, καθώς και τη νομοθέτηση 
διευκολύνσεων πρόσβασης στην εργασία, μέσω ευελιξίας 
ως προς τα ωράρια και διευκόλυνση της εξ αποστάσεως 
εργασίας.
* Την δυνατότητα αναστολής της καταβολής φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις που 
έκλεισαν με κρατική απόφαση, καθώς και των δόσεων για 
ρυθμίσεις που έχουν κάνει στην εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία.
2.Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δέσμη μέτρων που μπαίνει σε 
εφαρμογή τώρα;
Τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοίνωσαν για 
τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται, τα 
παρακάτω μέτρα:
Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων, ελεύθε-
ρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς και 
των δόσεων για ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών προς 
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρε-
πτέας προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δισ. 
ευρώ από τις τράπεζες μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων.
Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού για χορηγήσεις 
δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
έως 3 δισ. ευρώ, καθώς και για δάνεια επενδυτικού σκο-
πού που θα φτάσουν τα 500 εκατ. ευρώ.
Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκατ. ευρώ, 
για την χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται από τον κορωνοϊό, με επιδότηση 100% του επιτοκί-
ου, για δύο μήνες.
Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 
για 3 μήνες, για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττο-
νται άμεσα από τον κορωνοϊό.
Αποζημίωση από τον κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 800 
ευρώ, στους εργαζόμενους για τους οποίους αναστέλλεται 
προσωρινά η σύμβαση εργασίας, με πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη.
Ενίσχυση 800 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους, ελεύ-
θερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται, για το διάστημα 15 Μαρτίου-30 Απριλίου.
Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου, σε επιχειρήσεις 
όπου έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής 
δημόσιας Αρχής. Σε περίπτωση απολύσεων, αυτές θα θε-
ωρούνται άκυρες.
Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρή-
σεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους, ως προϋπόθεση 
για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογι-
κών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτι-
κών εργαλείων στήριξης.
Παράταση της καταβολής της τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, 
όπως και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μή-
νες.
Μείωση κατά 40%, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, του 
επαγγελματικού μισθώματος που καταβάλλουν επιχειρή-
σεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους. 
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που αναστέλλεται 
η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη 
κατοικία.
Μείωση του Φ.Π.Α. στο 6%, από 24%, σε προϊόντα που 
είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορωνοϊό.
Αναστολή της αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών 

των ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο σημερι-
νό καθεστώς, και οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν 
από την επόμενη χρονιά.
‘Αμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων του Δημοσίου προς τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις, ύψους έως 30.000 ευρώ.
Αναστολή από τις τράπεζες έως τον Σεπτέμβριο, των πλη-
ρωμών χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
3.Τι ακριβώς προβλέπεται για τις αναστολές φόρων και 
εισφορών επιχειρήσεων;
Αφορούν τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που 
πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν 
τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Για τις επιχειρήσεις αυτές 
αναστέλλεται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου η κα-
ταβολή - χωρίς τόκους και προσαυξήσεις - των οφειλών 
Μαρτίου, για Φ.Π.Α., για βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. ή 
τα Ελεγκτικά Κέντρα και για δόσεις που αφορούν ρυθμίσεις 
προηγούμενων οφειλών. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά 
ταμεία, αναστέλλεται για 3 μήνες η καταβολή ασφαλιστι-
κών εισφορών του Φεβρουαρίου, χωρίς τόκους και προ-
σαυξήσεις, σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται. 
Επίσης αναστέλλεται για 3 μήνες η καταβολή δόσεων για 
ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, 
για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.
4.Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των αναστολών, οι 
υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ;
Με τα ισχύοντα δεδομένα ναι, αλλά το θέμα εξετάζεται και 
θα δοθεί η βέλτιστη δυνατή λύση, σε συνάρτηση με την 
ένταση και την έκταση των προβλημάτων.
5.Πως θα γίνει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την 
επιστρεπτέα προκαταβολή;
Πρόκειται για ένα νέο μέτρο με εκτεταμένο χρονικό ορίζο-
ντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επι-
χειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού και θα έχει συνολικό ύψος 1 
δισ. ευρώ. Για την χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης με τη 
μορφή αυτή, θα λαμβάνεται υπόψη η μείωση του τζίρου 
της, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος 
των εργαζομένων. Προϋπόθεση και σε αυτή την περίπτω-
ση, είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 
Θα δοθεί εντός του επόμενου διμήνου μέσω του Taxisnet, 
θα πάει δηλαδή απευθείας στους λογαριασμούς των επι-
χειρήσεων. 
Συνέχεια στη σελ. 19

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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Συνέχεια από τη σε. 18

6. Εκτός από την επιστρεπτέα προκαταβολή τι άλλο προβλέ-
πεται για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων;
Επιπλέον, θα διατεθούν 1,8 δισ. ευρώ μέσα από το Ειδικό Ευ-
ρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο που δημιουργήθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η αξιοποίηση των σχετικών 
πόρων θα είναι άμεση. 
Συνολικά, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων, με τον βέλτιστο συνδυασμό πόρων από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, την Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, κατά τρόπο που να διασφαλιστεί η 
μέγιστη μόχλευση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται: 
* Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 
για 3 μήνες, για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται 
άμεσα από τον κορωνοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχι-
στεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά. 
* Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίο-
δο επανεκκίνησης της οικονομίας, θα υλοποιηθεί εγγυοδοτι-
κός μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ. 
* Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει ρευστό-
τητα στις τράπεζες για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών 
δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ. 
* Σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανισμός για 
δάνεια επενδυτικού σκοπού, έως 500 εκατ. ευρώ. 
Απλοποιείται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας και αυξάνονται οι πόροι του, κατά 
250 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρή-
σεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό με επιδότηση 100% 
του επιτοκίου για δύο χρόνια. 
7.Πώς θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που 
έκλεισαν με κρατική εντολή; 
Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσω-
ρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργί-
ας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα λάβουν το πρώτο 
δεκαήμερο του Απριλίου αποζημίωση ύψους 800 ευρώ από 
τον κρατικό Προϋπολογισμό. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 
500.000 εργαζομένους, με κόστος περίπου στα 400 εκατ. 
ευρώ. Η αποζημίωση αφορά διάστημα 45 ημερών, από τα 
μέσα Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, και θα είναι αφορολό-
γητη. 

Επιπλέον, το κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα υγείας 
των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με 
βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού. Το δημοσι-
ονομικό κόστος του Μαρτίου και Απριλίου για τους περίπου 
500.000 εργαζομένους, ανέρχεται περίπου στα 450 εκατ. 
ευρώ. 
Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, αναστέλλονται 
οι πληρωμές των φορολογικών υποχρεώσεων του Μαρτίου 
για 4 μήνες, και των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουα-
ρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. 
8.Η αποζημίωση των 800 ευρώ καλύπτει και εργαζόμενους 
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης; 
Καλύπτει κάθε εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με 
κρατική εντολή, είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης, με 
σύμβαση εργασίας κατατεθειμένη στο σύστημα «Εργάνη» 
του υπουργείου Εργασίας. 
Στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με δική τους απόφαση, οι ερ-
γοδότες εξακολουθούν να υποχρεούνται να καταβάλλουν τη 
μισθοδοσία στους εργαζόμενους. 
9.Πώς θα λάβουν την αποζημίωση οι εργαζόμενοι που τη 
δικαιούνται; 
Θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετική δήλωση σε ηλε-
κτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργήσει το υπουργείο 
Εργασίας και να δηλώσουν εκεί τον τραπεζικό λογαριασμό 
τους. Η αποζημίωση θα πιστωθεί απευθείας στους εργαζό-
μενους. Οι εργοδότες θα δηλώσουν στο σύστημα «Εργάνη», 
σε ειδική ενότητα που θα δημιουργηθεί, τους εργαζόμενους 
που απασχολούσαν σε επιχείρηση που διεκόπη η λειτουργία 
της με κρατική εντολή.
10.Από πότε ισχύει η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων 
εργασίας και πώς ελέγχεται; 
Από χθες απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένου σε επιχει-
ρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής 
δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα, 
θα θεωρείται άκυρη. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων θα 
ελέγχεται μέσω του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου 
Εργασίας. 
11.Πώς θα βοηθηθούν οι άνεργοι; 
Προβλέπεται παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης 
ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέρ-
γων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μήνες, 
σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος 
λήγει την 31/3/2020. 

12.Πώς θα στηριχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις, σε κλάδους με μεγά-
λη μείωση του τζίρου τους, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού; 
Καταρχάς, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις 
πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες,  
Επιπλέον, για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 
επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται (π.χ. 
δικηγόροι, που πλήττονται από το κλείσιμο των δικαστηρί-
ων), για το διάστημα 15 Μαρτίου - 30 Απριλίου, θα δοθεί, 
στις αρχές Απριλίου ενίσχυση 800 ευρώ. Για την ενίσχυση 
αυτή, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
Επίσης προβλέπεται αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολού-
μενων, μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και 
προσαυξήσεις, για τους κλάδους που πλήττονται. 
13.Δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ αυτοαπα-
σχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχει-
ρήσεις της παραπάνω περίπτωσης με παράλληλη μερική 
απασχόληση ως μισθωτοί; 
Εάν δεν έχουν άλλη πλήρη απασχόληση, δικαιούνται την 
αποζημίωση. 
14.Ιδιοκτήτης περισσοτέρων της μίας ατομικών επιχειρήσε-
ων οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, θα 
λάβουν παραπάνω από μία αποζημίωση; 
Όχι, θα λάβουν μία αποζημίωση των 800 ευρώ.
15.Πώς θα διευκολυνθούν στην πληρωμή του επαγγελμα-
τικού ενοικίου τους, επιχειρήσεις που πλήττονται από την 
κρίση του κορωνοϊού και πώς οι εργαζόμενοί τους που κα-
ταβάλλουν ενοίκιο για την πρώτη κατοικία τους; 
Είναι δίκαιο να μοιραστεί το βάρος της δύσκολης αυτής κα-
τάστασης, μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών. Έτσι, για τις 
επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότη-
τά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, θα προβλεφθεί 
νομοθετικά, ότι θα καταβάλουν το 60% του μισθώματος του 
επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, 
για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων 
που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω 
της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση 
εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία. Η 
καταβολή του 60% του μισθώματος, αντί του 100%, δεν θα 
έχει καμία νομική συνέπεια για τον μισθωτή.

Συνέχεια στη σελ. 20
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Συνέχεια από τη σελ. 19

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσε-
ων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών 
τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες.
16.Τι θα γίνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς 
τους ιδιώτες;
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση 
αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά 
όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. 
Ήδη, από 25 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έκδοσης της πρώτης 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έως 13 Μαρτίου, έχουν 
επιστραφεί 218 εκατ. ευρώ.
17.Πως θα συμβάλλει το τραπεζικό σύστημα στην αντιμετώπι-
ση των οικονομικών συνεπειών;
Ήδη οι τράπεζες αναστέλλουν, έως τον Σεπτέμβριο, τις πληρω-
μές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση 
αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποί-
οι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Πρέπει όμως οι 
τράπεζες να προχωρήσουν και σε άλλες παρεμβάσεις, και για 
τα φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, θα πρέπει με την βοήθεια 
χρηματοδοτικών εργαλείων, να ενισχυθεί μέσω τραπεζών η 
ρευστότητα των επιχειρήσεων.
18.Τι θα γίνει με τις μεταχρονολογημένες επιταγές;
Το θέμα θα αντιμετωπιστεί άμεσα.
19.Μέτρα για το Δημόσιο. Τα 9 μέτρα που λαμβάνει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών για το Δημόσιο:
* 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.
* Δίνεται ειδική άδεια απουσίας σε όλους τους εργαζόμενους 
του Δημοσίου τομέα που κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς 
έχουν ήδη βαριές παθήσεις, όπως πνευμονοπάθειες, καρ-
διοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο ή είναι μεταμο-
σχευμένοι. Οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να παραμείνουν στο 
σπίτι τους και τους δίνουμε τη δυνατότητα να εργαστούν, αν 
θέλουν, εξ αποστάσεως. 
* Θεσπίζουμε άδεια αναρρωτική ειδικού σκοπού για όσους 
υπαλλήλους έχει δοθεί οδηγία για κατ’ οίκον περιορισμό, χω-
ρίς υποχρέωση να παραστούν σε υγειονομική επιτροπή.
* Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική 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 άλ-
λους εργαζόμενους που συνεργάζονται στην υπηρεσία τους. 
Ταυτόχρονα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προε-
τοιμάζει κατά προτεραιότητα με τα υπουργεία Οικονομικών 
και Εσωτερικών, τη δυνατότητα λειτουργίας από απόσταση, 
για να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξ 
αποστάσεως.

* Κάθε υπουργείο έχει εκπονήσει κατόπιν οδηγιών, το δικό 
του σχέδιο έκτακτης κατάστασης, ώστε να μπορεί να λειτουρ-
γήσει με τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, τις επόμενες ημέρες. Ήδη εφαρμόζει πρόγραμμα 
εργασίας ως προς το ωράριο.
* Προκρίνουμε σε όλο το Δημόσιο την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών μέσω τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. Οι 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται μόνο 
κατόπιν ραντεβού. Αυτό θα ισχύει και στα Κ.Ε.Π. σε πολύ λίγες 
ημέρες.
* Μεταθέτουμε 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 τετραγωνικά μέτρα.
Μεριμνήσαμε για την αδιάλειπτη λειτουργία των δήμων και 
των Περιφερειών, καθώς και των νομικών τους προσώπων, 
με συνεδρίαση όλων των συλλογικών οργάνων με τηλεδιά-
σκεψη ή δια περιφοράς. Έχουν δοθεί οδηγίες για την αδιάλει-
πτη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α..
* Δώσαμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μέτρων ατομικής 
προστασίας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες έχουν τη δυ-
νατότητα για απευθείας αναθέσεις σε προμήθειες υλικού που 
αφορούν την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
* Εντάσσονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» οι εργαζό-
μενοι των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν λει-
τουργούν, για να συνδράμουν στην στήριξη των ηλικιωμένων 
συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.
Λήψη νέων μέτρων για τη μη μετάδοση
20. Ποια άλλα μέτρα παίρνετε για την αποτροπή της διάδοσης 
του ιού;
Απαγορεύονται από σήμερα οι δημόσιες συναθροίσεις δέκα 
και πέρα ατόμων, με κύρωση διοικητικού προστίμου 1.000 
ευρώ ανά πρόσωπο και ανά περίπτωση, ενώ δίνονται ισχυρές 
συστάσεις για τις ιδιωτικές. Επίσης αποθαρρύνονται αυστηρά 
οι ψυχαγωγικές συναθροίσεις σε δημόσιο χώρο με την συμ-
μετοχή 10 ή περισσοτέρων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και αποστάσεων 
μεταξύ των προσώπων. Επαναλαμβάνεται και η αυστηρή σύ-
σταση στους πολίτες να μένουν στην κατοικία τους, ώστε να 
αποφύγουν στον μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του 
στενού οικογενειακού τους κύκλου. Η κυκλοφορία εκτός οικίας 
πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκε-
κριμένους λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτη-
ση ζωτικών και μόνο αναγκών.
ΕΟΠΥΥ
21.Ποια μέτρα παίρνει ο ΕΟΠΥΥ για τη διευκόλυνση ασθενών;
Ο ΕΟΠΥΥ προχωρά στα παρακάτω μέτρα
* Δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να εκδίδουν επανα-
λαμβανόμενες συνταγές φαρμάκων μέχρι 30/6/2020 για τις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

* Όσοι ασθενείς λαμβάνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) 
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανήκουν στις ευπαθείς ομά-
δες, μπορούν να ορίσουν άτομο που θα παραλαμβάνει τα 
φάρμακά τους με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, η οποία δεν 
χρειάζεται θεώρηση.
* Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η εφαρμογή της προγραμματι-
σμένης παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (με ραντε-
βού) στο κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι και 
κατόπιν η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των φαρ-
μακείων του Οργανισμού.
* Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών υποβολών για εκτελέ-
σεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής από πι-
στοποιημένους (μη συμβεβλημένους) θεραπευτές, μέσω των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών του οργανισμού (eΔΑΠΥ Ανοικτής) 
χωρίς να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι.
* Παρατείνεται η ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και απο-
στολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον 
ΕΟΠΥΥ παροχών υπηρεσιών υγείας για το μήνα Φεβρουάριο, 
έως και 31/03/2020.
Μεταναστευτικό
22.Ποια μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στα ΚΥΤ των νησιών 
έχουν ληφθεί και τι θα γίνει με τα κλειστά κέντρα;
Υπάρχει ήδη δραστικός περιορισμός της κυκλοφορίας των 
διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των 
νησιών. Συγκεκριμένα:
* Παραμένουν εκτός των υπαρχόντων ΚΥΤ οι αφιχθέντες μετά 
την 1η Μαρτίου και εντός των προσεχών ημερών θα μεταφερ-
θούν σε κλειστές δομές της ηπειρωτικής Ελλάδος.
* Η μετάβασή, όσων διαμένουν στα ΚΥΤ, προς τα αστικά κέ-
ντρα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα είναι ελεγχόμενη. 
Θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης ανά μία ώρα και για ένα 
άτομο ανά οικογένεια, στα γειτονικά αστικά κέντρα από 7 το 
πρωί έως και 7 το βράδυ. Ο συντονισμός και έλεγχος θα πραγ-
ματοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ η μετάβασή τους θα γίνεται 
μόνο με την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.
* Ξεκινά άμεσα η διαδικασία μετατροπής των ΚΥΤ Κω και Λέ-
ρου, μετά από έγγραφο του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σε 
κλειστές δομές.
* Επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του νέου Κλειστού 
Κέντρου Σάμου, σε μικρότερη έκταση σε σχέση με τον αρχικό 
σχεδιασμό, σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης δημοτικού 
συμβουλίου, με ταυτόχρονο κλείσιμο της ανοιχτής δομής στο 
Βαθύ.
* Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης μέσα στα 
ΚΥΤ, ειδικών υγειονομικών μονάδων, που περιλαμβάνουν 
ιατρεία, χώρους νοσούντων απομόνωσης για την περαιτέρω 
πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού.
* Έχουν ήδη ανασταλεί όλες οι επισκέψεις ατόμων/φορέων, 
καθώς και δράσεις τους εντός των Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και των δομών φιλοξενίας. Η είσοδος πλέον 
επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν εργασία.
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 800 
ΕΥΡΩ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΕΝΟΙΚΙΑ

 ΤΑ ΝΕΑ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 19-22-35                                          20/03/2020

Με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας συνδέονται αυστηρά 
τα κυβερνητικά μέτρα, δηλαδή όσοι εργοδότες απολύουν δεν 
θα μπαίνουν στα ευεργετικά πακέτα ρευστότητας και αναστο-
λής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Επίσης 
από την Τετάρτη 18 Μαρτίου απαγορεύονται οι απολύσεις 
στις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή.
Όπως εξήγησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Γιάννης Βρούτσης, η αγορά εργασίας διά μέσου του 
συστήματος Εργάνη είναι αποκαρδιωτική τον μήνα Μάρτιο 
λόγω των αυξημένων απολύσεων σημειώνοντας δε ότι «ο 
μήνας που διανύουμε έχει μια τρομακτική εικόνα η οποία δεν 
έχει προηγούμενο». Μέχρι στιγμής, με τα έως τώρα επίσημα 
στοιχεία, τον μήνα Μάρτιο έχουν γίνει περίπου 41.000 απολύ-
σεις, όταν ολόκληρο τον Ιανουάριο έγιναν 115.454 απολύσεις 
από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμ-
βάσεων ορισμένου χρόνου.
Η πλειονότητα των απολύσεων σημειώθηκε όταν ξεκίνησαν 
τα λουκέτα σε καφετερίες, εστιατόρια, μπαρ, θέατρα κ.λπ. στο 
σύστημα Εργάνη. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι απο-
λύσεις γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, 
προκειμένου να μπουν στο ταμείο ανεργίας του ΟΑΕΔ για όσο 
διάστημα παραμείνει κλειστή η επιχείρηση με τη δέσμευση 
του εργοδότη, προφορική τουλάχιστον, ότι θα προσληφθούν 
εκ νέου όταν τελειώσουν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού.
Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε ο Βρούτσης υπογράμμισε πως 
«όλα τα ευνοϊκά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις συνδέο-
νται άρρηκτα με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας».
Την ίδια στιγμή, πολλαπλασιάζονται καθημερινά οι μετα-
τροπές των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες 
μορφές εργασίας, όπως η εκ περιτροπής και η μερική απα-
σχόληση. Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο εργα-
ζόμενοι πλήττονται σφοδρά από την προσωρινή αναστολή 
λειτουργίας σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, ενώ 
εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι αγωνιούν για το αν και κατά πόσο 
θα «δουν» μισθό στο τέλος του μήνα λόγω της πτώσης του 
τζίρου στις επιχειρήσεις όπου απασχολούνται. Τα περισσότε-
ρα κρούσματα εντοπίζονται στον κλάδο του τουρισμού, που 
πλήττεται βίαια από την κρίση του κορωνοϊού.
Τα μεγάλα προβλήματα αφορούν τα ξενοδοχεία 12μηνης 
διάρκειας, τα οποία βλέποντας τις πληρότητές τους να κα-
ταρρέουν προχωρούν μαζικά στη χορήγηση αδειών άνευ 
αποδοχών στους εργαζομένους τους.
«ΤΑ ΝΕΑ» για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών 
τους ετοίμασαν έναν μικρό χρηστικό οδηγό με τα κυβερνητι-

κά μέτρα τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχει-
ρήσεις.
-Τι είναι και πώς θα δοθεί η αποζημίωση των 800 ευρώ; 
Παρέχεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, 
για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζομένους 
επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία. Η αποζη-
μίωση θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου. Το 
ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα δοθεί μέσω αιτήσεων 
που θα κάνουν οι εργοδότες και υπεύθυνων δηλώσεων που 
πρέπει να υποβάλουν οι εργαζόμενοι στο σύστημα Εργάνη. 
Επίσης θα δοθούν 800 ευρώ και στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες οι οποίοι με βάση τον ΚΑΔ τους επλήγησαν από 
τις συνέπειες του κορωνοϊού. Επισημαίνεται ότι η διατήρηση 
των θέσεων εργασίας ώστε να μην έχει προβεί ο εργοδότης 
σε απόλυση εργαζομένου από τις 18 Μαρτίου που ανακοινώ-
θηκαν αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει μια επιχείρηση 
να ωφεληθεί από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη μη εξά-
πλωση του κορωνοϊού.
-Ποια θα είναι η διαδικασία για να καταβληθεί η αποζημίωση 
των 800 ευρώ; 
Ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται 
εκτός αγοράς εργασίας καθώς οι επιχειρήσεις όπου εργά-
ζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδό-
τες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της 
προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας Αρχής, 
υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία θα δηλώνουν ότι 
η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας.
Αρχικά, οι εργοδότες θα πρέπει να μπουν στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Εργάνη, στη συνέχεια να επιλέξουν την καρτέλα «Ει-
δικά έντυπα» και από εκεί την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής 
Δραστηριοτήτων Εργοδοτών».
Αφού συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα πεδία, θα πρέπει να 
αναφέρουν όχι μόνο τους εργαζομένους που δεν εργάζονται 
λόγω του υποχρεωτικού λουκέτου, αλλά και εκείνους που 
μπορεί να εξακολουθούν να εργάζονται (στην περίπτωση 
που λειτουργεί κάποιος από τους κλάδους της επιχείρησης, 
π.χ. στην εστίαση το delivery). Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες 
πρέπει να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η 
επιχείρησή τους τελεί η υπό το καθεστώς προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επι-
χειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ Εργάνη.
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων - 
εργοδοτών υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα Συνέχεια στη Σελ. 24

Εργάνη.
Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα 
στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού 
(ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία ερ-
γάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικο-
νομικές στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστι-
κής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, 
που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν 
λόγω εργαζομένων. Για την εφαρμογή όλων αυτών λαμβά-
νονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 
τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
των υποκειμένων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του 
θεσπίζονται στο παρόν. Από τη διαδικασία εξαιρούνται: όσοι 
εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πόσης φύσεως 
νόμιμη άδεια, όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας, και εν 
γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευ-
σης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
- Εκτός από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ποια άλλα μέ-
τρα θα ληφθούν για τους εργαζομένους; 
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λει-
τουργία τους με κρατική εντολή - εκτός από την αποζημίωση 
των 800 ευρώ - δικαιούνται: Μέχρι στιγμής τον Μάρτιο έχουν 
γίνει περίπου 41.000 απολύσεις με την πλειονότητα αυτών να 
σημειώνεται όταν ξεκίνησαν τα λουκέτα σε εμπορικά κατα-
στήματα, καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, θέατρα κ.λπ.
Αναλογία του κανονικού τους μισθού έως τη στιγμή του ανα-
γκαστικού κλεισίματος από τον εργοδότη. Για παράδειγμα, 
εργαζόμενος σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου που έκλεισε 
αναγκαστικά από τις 18 Μαρτίου θα πρέπει να λάβει ας νόμι-
μες αποδοχές που αντιστοιχούν στον μισθό του για το χρονικό 
διάστημα από 1-3-2020 έως και 17-3-2020.
Ψαλίδι 40% στο ενοίκιο που πληρώνει για το σπίτι του αν κι 
εφόσον είναι πρώτη κατοικία. Δηλαδή αν ο εργαζόμενος εί-
ναι ενοικιαστής θα μπορεί από τον νόμο να καταβάλει μόνο 
το 60% του συμφωνημένου ενοικίου για το δίμηνο Μάρτιος 
Απρίλιος.
Αναστολή για τέσσερις μήνες πληρωμής φορολογικών υπο-
χρεώσεων που έπρεπε να καταβληθούν τέλη Μαρτίου. Για 
παράδειγμα, εργαζόμενος σε επιχείρηση που ανέστειλε τη λει-
τουργία της και ο οποίος έπρεπε να πληρώσει στα τέλη Μαρτί-
ου τη δόση από τον βεβαιωμένο φόρο εισοδήματος του 2019 
θα μπορέσει να πληρώσει τη δόση έως ας 31 Ιουλίου.
- Τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές των εργαζομένων που θα λά-
βουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού; 
Θα υπάρξει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω ερ-
γαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη με βάση τον ονομαστικό τους 
μισθό.
- Ποια είναι τα μέτρα για τους άνεργους; 
Θα υπάρξει δίμηνη παράταση καταβολής επιδόματος ανερ-
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Το μέγεθος της πτώσης των φορολογικών εσόδων τον μήνα 
Μάρτιο περιμένει να δει με αγωνία το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης, προκειμένου να προχωρήσει στις πρώτες 
αξιόπιστες εκτιμήσεις για το ύψος της ζημιάς που θα υποστεί 
ο κρατικός προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους από τη 
νέα οικονομική κρίση, την οποία προκαλεί η επιδημία του 
κορονοϊού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία των φορολογικών εσόδων 
τους δύο πρώτους μήνες του 2020 παρουσίασε ήδη μια 
υστέρηση ύψους 140 εκατ. ευρώ από τους στόχους που εί-
χαν τεθεί στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό, η οποία δεν 
μπορεί να συνδεθεί καθόλου με την κρίση του κορονοϊού, 
δεδομένου ότι μέχρι το τέλος Φεβρουάριου η κρίση αυτή 
δεν είχε επηρεάσει την ελληνική οικονομία και τόσο οι επι-
χειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και οι μισθω-
τοί εργαζόμενοι ασκούσαν κανονικά τις επαγγελματικές 
δραστηριότητές τους
Η κρίση του κορονοϊού είναι βέβαιο ότι θα εκτινάξει την 

υστέρηση των φορολογικών εσόδων σε πολύ μεγάλα ύψη 
και εν τέλει θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να διαγράψει 
από τα... μόνιτορ παρακολούθησης των φετινών δημοσιο-
νομικών μεγεθών και να αναθεωρήσει ριζικά επί τα χείρω 
τους εισπρακτικούς στόχους του φετινού κρατικού προϋπο-
λογισμού.
Κριτήριο το ποσοστό ανοικτών επιχειρήσεων 
Αναλυτικότερα, κριτήριο για τη διαμόρφωση του ύψους 
των απωλειών στα φορολογικά έσοδα θα αποτελέσει το πο-
σοστό των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματι-
ών που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα 
στην κρίση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εκπληρώνουν 
κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
καθώς δεν υπάγονται στα πρόσφατα ανακοινωθέντα μέτρα 
φορολογικών διευκολύνσεων που προβλέπουν αναστολές 
στην καταβολή φόρων (π.χ. επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
ειδών διατροφής, επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
επιχειρήσεις παραγωγής αγροτικών και λοιπών προϊόντων 
διατροφής, επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας πετρελαι-
οειδών, φαρμακεία, συνεργεία επισκευής οχημάτων, επιχει-
ρήσεις εστίασης που παρέχουν έτοιμα γεύματα τα οποία δεν 
καταναλώνονται επιτόπια, λογιστές, οικονομολόγοι, σύμ-
βουλοι επιχειρήσεων, ιατροί κ.λπ.) Εκτιμήσεις για αναστολή 
λειτουργίας 600.000 
Οι ροές πληρωμών προς το Δημόσιο στο τέλος Μαρτίου, 
που λήγουν οι προθεσμίες εκπλήρωσης διαφόρων φορολο-
γικών υποχρεώσεων, αναμένονται σημαντικά μειωμένες σε 
σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο, καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσε-
ων, που -σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του υπουργείου 
Οικονομικών- φθάνει τις 320.000 έχουν αναστείλει ήδη, εν 
όλω ή εν μέρει, τη λειτουργία τους, κατόπιν εκτάκτων κυ-
βερνητικών αποφάσεων που ελήφθησαν με στόχο τον πε-
ριορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Αναμένεται δε έτος 
το τέλος Μαρτίου οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμε-
νοι που θα έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ολικώς 
ή μερικώς να έχουν υπερβεί τις 600.000, στο πλαίσιο των 
μέτρων προστασίας του κοινού από τον &νίά-19. Υπάρχει 
όμως και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων οι 
οποίες, αν και εξακολουθούν να λειτουργούν, έχουν δει 
τους τζίρους τους να συρρικνώνονται δραματικά εξαιτίας 
της αναστολής λειτουργίας χιλιάδων άλλων επιχειρήσεων 
με τις οποίες συνδέονται συναλλακτικά.
Μελετώντας εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρων 
«Δείκτες» καταμέτρησης των επιπτώσεων της κρίσης του 
κορονοϊού στις εισπράξεις φορολογικών εσόδων που θα 
έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται 
να αποτελέσουν: 

1) Οι εμπρόθεσμες υποβολές περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 
για τον μήνα Φεβρουάριο, οι οποίες πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν έως το τέλος Μαρτίου από τις επιχειρήσεις που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και οι εμπρόθεσμες 
πληρωμές των ποσών ΦΠΑ οι οποίες θα πραγματοποι-
ηθούν από όσες επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής δεν 
περιλαμβάνονται στα μέτρα αναστολής πληρωμών που 
ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
2) Οι εμπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων απόδοσης φόρων 
που παρακρατήθηκαν από μισθούς, άλλου είδους αμοιβές, 
μερίσματα, τόκους κ.λπ. και οι εμπρόθεσμες πληρωμές των 
ποσών που θα έχουν βεβαιωθεί από τις δηλώσεις αυτές. 
Οι υποχρεώσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν για εκα-
τοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν θα υπαχθούν στο 
μέτρο της αναστολής πληρωμών.
3) Οι εμπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων απόδοσης διαφό-
ρων άλλων φόρων και τελών και οι εμπρόθεσμες πληρω-
μές των αντίστοιχων ποσών που θα έχουν βεβαιωθεί από 
τις δηλώσεις αυτές.
4) Οι εμπρόθεσμες πληρωμές μηνιαίων δόσεων ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής φορολογικών οφειλών, οι οποίες 
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 
από χιλιάδες νομικά και φυσικά πρόσωπα με χρέη προς τη 
Φορολογική Διοίκηση, για τα οποία δεν ισχύει το μέτρο της 
αναστολής πληρωμών που ανακοίνωσε πρόσφατα τα οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Σε 3 βάρδιες η λειτουργία στα τελωνεία 
 Φαινόμενα συνωστισμού εκτελωνιστών και λοιπών συ-
ναλλασσόμενων καταγράφονται τις τελευταίες μέρες έξω 
από τελωνεία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την παρέμβαση 
της ΑΑΔΕ, η οποία με ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι: «Με 
σκοπό την εξασφάλιση της διαρκούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των Τελωνείων, αλλά και την προστασία του 
συναλλακτικού κοινού και των εργαζομένων στα Τελω-
νεία, προβλέπεται με σχετική απόφαση η λειτουργία των 
τελωνείων σε 3 βάρδιες, ώστε, σε περίπτωση εμφάνισης 
κρούσματος σε μία βάρδια, να μπορεί να γίνει απολύμαν-
ση στο χώρο και να λειτουργήσει η επόμενη βάρδια ή το 
προσωπικό ασφαλείας. Επίσης οι εκτελωνισμοί γίνονται με 
αίτημα τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Περαιτέρω, έχει ήδη 
μειωθεί από 60 σε 30 λεπτά ο χρόνος αυτόματου τελωνι-
σμού (timer) των εμπορευμάτων, σημαντικές αποστολές 
και λήψεις εγγράφων γίνονται ήδη ηλεκτρονικά». 

γίας για όλους όσων η επιδότηση λήγει στις 31 Μαρτίου. 
Συνεπώς θα λάβουν και οι άνεργοι επιπλέον επιδότηση 800 
ευρώ (το μηνιαίο επίδομα ανεργίας είναι 400 ευρώ). Το ίδιο 
δικαίωμα ισχύει και για τους επιδοματούχους μακροχρόνια 
άνεργους και τους ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχο-
λουμένους που λαμβάνουν το βοήθημα ανεργίας του ΟΑΕΔ. 
Επίσης η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία είναι 
δυνατή μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού που ορίζεται 
μέσω της διεύθυνσης www.oaed.gr/menoumespiti.
Όλοι όσοι θα υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 3 Απρι-
λίου, η επιδότησή τους θα ξεκινάει αναδρομικά από την 7η 
ημέρα μετά την ημερομηνία απόλυσής τους, ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία της αίτησης.
- Ποια είναι τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολουμένους; 
Θα υπάρξει αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων μηνός 
Φεβρουαρίου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξή-
σεις.
- Ποια είναι τα μέτρα για επιχειρήσεις - εργοδότες; 
Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φε-
βρουάριου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, 
σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται. Αναστολή κατα-
βολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις 
μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.


