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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1916 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
ΤΕΕ: Και οι μηχανικοί θα ενισχυθούν ως πληττόμενοι από την κρίση 
Τηλεφωνική νομική υποστήριξη μελών του ΤΕΕ
Μέτρα στήριξης για ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
Σελ 1 και 3
Κ. Χατζηδάκης: Δημιουργείται μηχανισμός εγγυοδοσίας για την 
αγορά ρεύματος
Σελ 3 
Κατατέθηκαν οι ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα λόγω της επιδημικής 
κρίσης
Σελ 4 
ΤΕΕ, ΥΠΕΝ και ΕΣΗΕΑ αποχαιρετούν τη δημοσιογράφο και μηχανικό 
Χαρά Τζαναβάρα
Αναστολή καταβολής ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρή-
σεων που επλήγησαν από τον κορωνοιό 
Σελ 5, 6 και 7  
Την τρίτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κορονοϊού στην οικονομία εξειδίκευσε η κυβέρνηση - Δηλώσεις Γ. 
Βρούτση,  Χρ. Σταϊκούρα, Αδ. Γεωργιάδη
Σελ 8
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «προσωρινό πλαίσιο για τις κρατι-
κές ενισχύσεις»
Σελ 9 
Σε δοκιμαστική λειτουργία το gov.gr - Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας
Σελ 10 
Επίσπευση της ψηφιοποίησης του Δημοσίου
Σελ 11
Τ. Θεοδωρικάκος: Τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να απαλλάξουν 
από τα δημοτικά τέλη τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
Σελ 12
Τα «big data» ως τεχνολογικό όπλο για την αντιμετώπιση ασθενειών
Σελ 13
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: «Το νερό σημαντικό εργαλείο πρόληψης 
του κορωνοϊού», δηλώνει ο Κων. Αραβώσης, γ.γ. Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ
Σελ 14 
Δ. Μιχαηλίδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τα μέτρα για τη θωράκιση του τομέα 
πρόνοιας απέναντι στον κορονοϊό
Σελ 15 
Κλιμάκια των υπηρεσιών της Περιφέρειας θα ελέγχουν συστηματικά 
την εφαρμογή των μέτρων
Σελ 16 
Η ΕΕ χαιρετίζει τα μέτρα των υπηρεσιών συνεχούς ροής για μείωση 
της πίεσης που δέχεται το διαδίκτυο 
Σελ 17,18 και 19 
Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας
Σελ 19 και 20 
Ομάδες αλληλεγγύης και ενημέρωσης για την COVID-19 κατακλύ-
ζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης   
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:

Μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης 
για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού, και κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός έκανε την Παρασκευή την ακόλουθη δήλωση: «Ζητή-
σαμε ίση αντιμετώπιση με όλους όσοι πλήττονται από την κρίση. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης με διαβεβαίωσε σήμερα, καθώς η λίστα 
που ανακοινώθηκε είναι δυναμική, ότι και οι μηχανικοί θα ενισχυ-
θούν, όπως όλοι οι κλάδοι που πλήττονται. Τον ευχαριστώ θερμά. 
Αναμένουμε από την κυβέρνηση τις λεπτομέρειες αλλά και την 
υλοποίηση και των άλλων προτάσεών μας.» Οι προτάσεις του 
Προέδρου του ΤΕΕ αναλυτικά στο  web.tee.gr 

Τη δημιουργία μηχανισμού εγγυοδοσίας που θα παρέχει κεφά-
λαιο κίνησης στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν τη μείωση εσόδων που έχει προκαλέσει 
η πανδημία του κορονοϊού ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στις τηλεοράσεις 
του ΣΚΑΪ και του ΑΝΤ-1, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα 
ζήτησε από τις τράπεζες να διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές, ενώ υπογράμμισε ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που 
εκμεταλλεύονται διάφορες καταστάσεις για να μην πληρώνουν, 
ενώ έχουν οικονομική άνεση, εξακολουθούν να βρίσκονται στο 
στόχαστρο της Πολιτείας.
Παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλε-

κτρικής ενέργειας ο υπουργός ΠΕΝ τόνισε πως σύμφωνα με τους 
σχετικούς υπολογισμούς, μια μείωση των εισπράξεων των εται-
ρειών προμήθειας ρεύματος κατά 30% επί τρεις μήνες «μεταφρά-
ζεται» σε δυνητικές απώλειες 650 εκατ. ευρώ. Οι απώλειες επη-
ρεάζουν όχι μόνο τους προμηθευτές, αλλά και μια σειρά άλλων 
φορέων όπως τους Διαχειριστές των Δικτύων (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ), 
την τοπική αυτοδιοίκηση (αφού οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν 
και τα δημοτικά τέλη) και τους παραγωγούς ΑΠΕ (που πληρώ-
νονται μέσω του ΕΤΜΕΑΡ).  «Δεν είναι ένα ποσό που μπορεί να 
ξεπεράσει κανείς. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των μηχανικών ανακοινώνεται ότι 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, παρέχεται τηλεφωνική 
νομική υποστήριξη καθημερινώς στα μέλη του ΤΕΕ, τις εργάσι-
μες ημέρες, κατά τις ώρες 10.00 πμ-14.00 μμ από το Γραφείο 

Δικαστικού ΤΕΕ για θέματα απτόμενα του επαγγέλματος του 
μηχανικού, ιδίως στα θέματα που αφορούν τα έκτακτα μέτρα 
προστασίας από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2103291244.

Παρατείνεται, έως τις 31 Μαΐου 2020, η διάρκεια της τακτικής επιδό-
τησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοη-
θήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων 
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ - τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του βοηθή-
ματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-α-
σφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας 
ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε 
ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου, με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».
Επισημαίνεται ότι, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνεται 
περαιτέρω η διάρκεια των παροχών.

Παράλληλα, η ΠΝΠ προβλέπει μέτρα στήριξης των ελεύθερων 
επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των ιδιοκτητών 
ατομικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, για τη 
λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών 
επιχειρήσεων.
Επιπλέον, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχει-
ρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας για την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσε-
ων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ΤΕΕ: ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΩΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ   Και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων

https://web.tee.gr/eidisis/paremvasi-stasinoy-pros-tin-politeia-gia-tin-antimetopisi-toy-koronoioy-kai-ton-epiptoseon-toy-se-michanikoys-technikes-etaireies-kai-ton-techniko-kosmo/


ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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•  Αναβάλλεται το συνέδριο για τον τουρισμό στην Κω που θα 
διοργάνωναν το Υπουργείο Τουρισμού και η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, στο 
νησί της Κω στις 15 και 16 Μαΐου. 

•  Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι, λόγω των τρεχουσών 
συνθηκών δημόσιας υγείας εξαιτίας του κορωνοϊού, απο-
φάσισε να αναστείλει την λειτουργία των δράσεών του που 
συνδέονται με επισκέψεις κοινού. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την 
λειτουργία του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου, της Βιβλιοθήκης, 
του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας και του εργαστηρίου 
Utech Lab.

•  Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, λαμβάνοντας προ-
ληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού, αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του, σε 
Αθήνα (Κεντρικό κτήριο, Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη), Θεσσα-
λονίκη (Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς) και περιφέρεια 
(Δίκτυο Μουσείων).

•  Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανακοίνωσε την αναστολή 
των εκδηλώσεών της, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων 
για τη δημόσια υγεία. «Η ασφάλεια των θεατών και των εργα-
ζομένων είναι προτεραιότητά μας, αναφέρει η σχετική ανακοί-
νωση της Στέγης.

Το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα πραγματο-
ποιηθεί στο νησί της Ρόδου στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2020, 
στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός των συνεδρί-
ων είναι «να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος στο θέμα 
Αρχιτεκτονική και Τουρισμός, ενώ στόχος είναι η εδραίωση 
διεθνών συνεδρίων που θα αποτελούν ισχυρό θεσμό στην 
Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες διεθνώς. Τα συνέδρια κα-
λύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό 
με το τουριστικό προϊόν ώστε να γίνονται γνωστές οι νέες τά-
σεις αλλά και να αναδεικνύεται παράλληλα η πορεία αυτής της 
δημιουργικής σύνθεσης σε ένα τόπο που έχει ως βασικό του 
πυρήνα τον τουρισμό. 
Στο φετινό συνέδριο θα υπάρξουν νέες θεματολογίες όπως η 
σχέση των φυσικών πόρων και των ενεργειακών πηγών και η 
επίδρασή τους σε έναν τόπο, καθώς και οι μεταβολές σε χωρο-
ταξικούς – πολεοδομικούς σχεδιασμούς διαχρονικά.
 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, η Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Ελληνικό Τμήμα της UIA (Διε-
θνής ‘Ένωση Αρχιτεκτόνων) προσκαλούν τους Αρχιτέκτονες 
και τους επαγγελματίες του Τουρισμού που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν ως εισηγητές στο 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής 

και Τουρισμού, να αποστείλουν εκτεταμένες περιλήψεις των 
εισηγήσεών τους».
Θεματολογία:
1. Θεματικός τουρισμός
2. Αειφόρος σχεδιασμός –Οικολογική αρχιτεκτονική
3. Βραβευμένο –διακεκριμένο –δημοσιευμένο (υλοποιημένο 
η  μη) αρχιτεκτονικό –πολεοδομικό έργο συναφές με τον του-
ρισμό
4. Σχέση φυσικών πόρων και υποδομών με την τουριστική 
ανάπτυξη
5. Χωροταξικά –πολεοδομικά σχέδια και διαμορφώσεις σε 
συνάφεια με τον τουρισμό.
Δικαίωμα αποστολής εισηγήσεων έχουν όλοι οι διπλωμα-
τούχοι Έλληνες αρχιτέκτονες και οι επαγγελματίες του του-
ρισμού. Οι εισηγήσεις (εκτεταμένες περιλήψεις) θα πρέπει να 
αποσταλούν στο email: sunedrio.rodos@gmail.com μέχρι τις 
18/05/2020. 
Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι αναγνωρισμένοι αρχιτέκτονες 
από όλον τον κόσμο. Τα συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρι-
σμού απευθύνονται σε όλον τον τεχνικό κλάδο, μηχανικούς και 
μη, σε όλους του επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς και στο 
ευρύ κοινό.

ΑΝΑβΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 - 17 Μαΐου 2020

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

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

23 - 27 Μαΐου 2020

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

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

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

Δίκτυο Major Cities of Europe



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Κατατέθηκαν την Παρασκευή στη Βουλή, προς κύρω-
ση και το Σάββατο δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου με τα «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», 
τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τα «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις ΠΝΠ παρατίθενται τα μέτρα πρόληψης υγειονομικής 
παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νό-
σου.
Προβλέπεται δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την αγορά 
υγειονομικού υλικού ατομικών μέτρων προστασίας και 
φαρμάκων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης 
ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης παρέ-

χεται η δυνατότητα να διατάσσεται αναγκαστική διάθεση 
στο Δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλι-
νικών, ΜΕΘ.
Ενόψει του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις και αυτοα-
πασχολούμενοι επλήγησαν από τα επιβαλλόμενα μέτρα, 
εισάγεται η προθεσμία καταβολής ΦΠΑ και η αναστολή 
είσπραξης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις 
ΦΠΑ, χωρίς επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, σε επιχειρή-
σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορονοϊού. Επίσης μπορεί να παρατείνεται 
η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη 
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ενώ παρέχεται εξου-
σιοδότηση για την παράταση με ΚΥΑ, άτοκα και χωρίς 
προσαυξήσεις, της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών.
Στις ΠΝΠ περιλαμβάνονται και τα προσωρινά μέτρα για 
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας και θε-
σπίζεται η άδεια ειδικού σκοπού και ο ειδικός μηχανισμός 

στήριξης των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρή-
σεις που η λειτουργία τους έχει προσωρινά απαγορευτεί.
Εισάγονται επίσης και οι ρυθμίσεις για την εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση στα ΑΕΙ και προβλέπεται και η ματαίωση 
των στρατιωτικών παρελάσεων και των παρελάσεων 
της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την 25η 
Μαρτίου.
Εξάλλου περιλαμβάνονται και τα έκτακτα μέτρα για την 
τροφοδοσία της αγοράς και λειτουργία των υπεραγορών 
τροφίμων και των επιχειρήσεων εστίασης και τα μέτρα για 
την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασί-
ας και προσωπικής υγιεινής.
Περιλαμβάνονται επίσης οι ρυθμίσεις για την πρόσληψη 
επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σε προνοια-
κούς φορείς.

Τη δημιουργία μηχανισμού εγγυοδοσίας που θα παρέχει 
κεφάλαιο κίνησης στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μείωση εσόδων 
που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού ανήγγειλε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-
δάκης μιλώντας στις τηλεοράσεις του ΣΚΑΪ και του ΑΝΤ-1. 
Παράλληλα ζήτησε από τις τράπεζες να διευκολύνουν τις 
ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ υπογράμμισε ότι οι στρατη-
γικοί κακοπληρωτές που εκμεταλλεύονται διάφορες κα-
ταστάσεις για να μην πληρώνουν, ενώ έχουν οικονομική 
άνεση, εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο της 
Πολιτείας.
Παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας ο υπουργός ΠΕΝ τόνισε πως σύμ-
φωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, μια μείωση των 
εισπράξεων των εταιρειών προμήθειας ρεύματος κατά 
30% επί τρεις μήνες «μεταφράζεται» σε δυνητικές απώ-
λειες 650 εκατ. ευρώ. Οι απώλειες επηρεάζουν όχι μόνο 
τους προμηθευτές, αλλά και μια σειρά άλλων φορέων 
όπως τους Διαχειριστές των Δικτύων (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ), 
την τοπική αυτοδιοίκηση (αφού οι λογαριασμοί περιλαμ-
βάνουν και τα δημοτικά τέλη) και τους παραγωγούς ΑΠΕ 
(που πληρώνονται μέσω του ΕΤΜΕΑΡ).
«Δεν είναι ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει κανείς. Σε 

συνεννόηση λοιπόν με το υπουργείο Οικονομικών, εργα-
ζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό εγγυο-
δοσίας για τις επιχειρήσεις ρεύματος, το οποίο θα παρέ-
χει κεφάλαιο κίνησης στις εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό 
βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης. Έχοντας λοιπόν κάνει αυτή την 
προσπάθεια που θα ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες, 
έχοντας δημιουργήσει αυτό το «μαξιλάρι», οι εταιρείες θα 
μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις. Στο πλαί-
σιο αυτό, ενθαρρύνουμε τις εταιρίες του κλάδου ενέργειας 
και τη ΔΕΗ που έχει το 70% της αγοράς και τους ιδιώτες 
(που έχουν το υπόλοιπο 30%) να πάρουν τα μέτρα εκείνα 
που μπορούν να αντέξουν. Καλούμε τις εταιρίες, κάνοντας 
τους λογαριασμούς τους, να πάρουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε 
ένδειξη αλληλεγγύης στους πληττόμενους αυτήν την ώρα 
Έλληνες, στην κοινωνία που πλήττεται αυτήν την ώρα 
από την κρίση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, 
προσθέτοντας ότι η κάθε εταιρεία θα ανακοινώσει την 
πολιτική της τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα το υπουργείο θα κινηθεί προς τις τράπεζες για 
να επανεξετάσουν τις χρεώσεις τους προκειμένου να διευ-
κολυνθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών «δι-

ότι υπάρχουν πολίτες που θέλουν να πληρώσουν και φο-
βούνται να πάνε στα γκισέ και πρέπει να ενθαρρυνθούν».
Για τις αποκοπές ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι προ-
σπάθεια της Πολιτείας είναι να μην εκμεταλλευθούν την 
κρίση οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Όπως είπε, «υπάρχει 
μία φιλολογία: Κόψανε αυτές τις μέρες το ρεύμα κάποιου 
φτωχού, κάποιου ανήμπορου. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, δε-
σμεύομαι ότι θα αποκατασταθεί το θέμα. Αλλά δεν έχουμε 
τέτοια πολιτική. Η πολιτική μας είναι να κυνηγάμε τους 
«πονηρούληδες», οι οποίοι εκμεταλλεύονται διάφορες κα-
ταστάσεις για να μην πληρώνουν ενώ έχουν οικονομική 
άνεση. Για τους αδύναμους υπάρχει ένα σαφές και ενισχυ-
μένο πλαίσιο το οποίο ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει. 
Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους ανθρώπους 
που έχουν πραγματικά ανάγκη».
Τέλος, ο υπουργός ευχαρίστησε τη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΗΕ 
και την κινεζική State Grid (μέτοχος μειοψηφίας στον 
ΑΔΜΗΕ) για τις δωρεές προς το εθνικό σύστημα υγείας. 
«Θα ακολουθήσουν, όπως είπε και άλλες εταιρείες, ήδη 
έχει κάνει η Motor Oil, θα ακολουθήσουν τα ΕΛΠΕ και η 
ΔΕΠΑ. Η δική μας κατεύθυνση είναι να ενθαρρύνουμε 
όλες τις εταιρείες αυτές να βοηθήσουν στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης»

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΝΠ ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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Άμεσα προχωρά η υλοποίηση του πακέτου μέτρων για την 
ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας το οποίο ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός 
Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης 
του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, υπέγραψε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- δύο υπουργικές αποφάσεις αναστολής 
στην καταβολή του ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών των 
επιχειρήσεων που πλήττονται απο την πανδημία. Με τις απο-
φάσεις αναστέλλεται η είσπραξη και δίνεται παράταση των 
προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, καθώς 
και των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις 
Φ.Π.Α., στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19).
Ειδικότερα, με την πρώτη απόφαση του υφυπουργού Οικονο-
μικών παρατείνονται μέχρι και την 31η/08/2020 οι προθεσμί-
ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως 
και 30/04/2020 των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομι-
κά λόγω του κορωνοϊού.
Επιπλέον, έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω 
οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες κα-
ταβολής των δόσεων των ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
Περαιτέρω, αναστέλλεται μέχρι και την 31η/08/2020 η 
είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 
11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
Επισημαίνεται ότι οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής δεν υπολογίζονται κατά την κα-
ταβολή.
Ταυτόχρονα, με τη δεύτερη απόφαση του υφυπουργού 
Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 31η/08/2020 οι 
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα 
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό 
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν 
από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού.
Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι και την 31η/08/2020 η είσπρα-
ξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/3/2020 
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή 
(χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. Ομοίως, επισημαί-
νεται ότι κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Τέλος, για τη διαφύλαξη και προστασία των υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας, ορίζεται στις ως άνω υπουργικές αποφά-

σεις ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων οι εργαζόμε-
νοί τους (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της 
σύμβασης εργασίας τους, δεν επιτρέπεται να καταγγείλουν 
καμία σύμβαση εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, μετά την 
ολοκλήρωση του μέτρου είναι υποχρεωμένες να διατηρούν 
ίδιο τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τον ίδιο χρόνο 
που έχει χορηγηθεί η αναστολή. Σε διαφορετική περίπτωση, 
η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές 
βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής 
ημερομηνίας βεβαίωσης.
«Στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών 
είναι να στηρίξουν έμπρακτα και ουσιαστικά την πραγματική 
οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, προσφέ-
ροντάς τους τον αναγκαίο χρόνο για να ανακάμψουν, μόλις 
τελειώσει η πρωτοφανής δοκιμασία που βιώνουν. Η δύσκολη 
αυτή προσπάθεια θα συνεχιστεί. Επιδίωξη όλων μας είναι να 
βγούμε από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση με τις ελάχιστες δυ-
νατές απώλειες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός για το θάνατο της δη-
μοσιογράφου και μηχανικού Χαράς Τζαναβάρα προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση:
«Η Χαρά Τζαναβάρα υπηρέτησε για δεκαετίες με συνέπεια τη 
δημοσιογραφία και προσέφερε πολλά στην ενημέρωση των 
πολιτών για τις εξελίξεις σε τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. 
Ήταν Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ, μέλος 

του ΤΕΕ από το 1980, δεν άσκησε για πολύ το επάγγελμα 
καθώς την κέρδισε νωρίς η δημοσιογραφία και κυρίως το 
τεχνικό ρεπορτάζ. Παρούσα σε όλες τις εξελίξεις του τεχνικού 
κόσμου τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, πολυγραφότατη, με 
άποψη, βοηθούσε τους αναγνώστες να αντιληφθούν σύνθε-
τα θέματα μέσα από τις εφημερίδες όπου έγραφε, από το κρα-
τικό ραδιόφωνο, αλλά και για πολλά χρόνια από το Γραφείο 

Τύπου και το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Εκ μέρους του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως θεσμοθετημένου τεχνικού 
συμβούλου της ελληνικής πολιτείας και φορέα του τεχνικού 
επιστημονικού κόσμου της χώρας, εκφράζω την θλίψη μου 
για την απώλεια της γνωστής δημοσιογράφου και τα θερμά 
συλλυπητήρια μου στην οικογένεια, τους οικείους της και το 
δημοσιογραφικό κλάδο».

Από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:  «Έφυ-
γε» χθες (Κυριακή 22 Μαρτίου 2020) από τη ζωή η δημοσιο-
γράφος Χαρά Τζαναβάρα. Η Χαρά Τζαναβάρα γεννήθηκε στην 
Κόρινθο το 1953. Το 1976 ανακηρύχθηκε πτυχιούχος της Σχολής 
Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνεί-
ου, αλλά δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς 
την κέρδισε η δημοσιογραφία. Μετά την αποφοίτησή της, άρχισε 
να εργάζεται στον περιοδικό Τύπο και από το 1978 στον «Ριζοσπά-
στη» στην αρχή σε θέματα Νεολαίας και Τεχνικής Εκπαίδευσης και 
στη συνέχεια στο τμήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ειδικότητα 

σε θέματα μόλυνσης περιβάλλοντος, αποχέτευσης και πρασίνου.  
Το 1983 πηγαίνει στην «Ελευθεροτυπία», όπου θα εργάζεται έως 
το κλείσιμο της εφημερίδας καλύπτοντας τα θέματα Περιβάλλο-
ντος, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, ενώ στη συνέχεια και 
μέχρι το τέλος της κάλυπτε το ίδιο ρεπορτάζ για την «Εφημερίδα 
των Συντακτών». 
Η Χαρά Τζαναβάρα υπηρέτησε το ρεπορτάζ για τέσσερις δεκαετίες 
εργαζόμενη σκληρά και αποδοτικά. Κατάφερε έτσι να διακριθεί 
ιδιαίτερα και να αναγνωριστεί ως μια δημοσιογράφος, η οποία 
εκτός της γνώσης του αντικειμένου της υπήρξε ανεξάρτητη, αμε-

ρόληπτη, ενώ κατάφερε να ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό με 
σαφήνεια και απλότητα για θέματα που πολλές φορές είναι πολύ-
πλοκα, δαιδαλώδη και δύσκολα στην κατανόηση. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την καλή συνάδελφο και 
συλλυπείται τους οικείους της. Η Χαρά Τζαναβάρα άφησε ανεξί-
τηλο αποτύπωμα στο ρεπορτάζ του Περιβάλλοντος και τα κείμενά 
της θα μνημονεύονται. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της θα θυμού-
νται την αξιοπρέπεια και τον αδαμάντινο χαρακτήρα της.  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΗΕΑ 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Χαράς Τζαναβάρα, μιας δημοσιογράφου που 
κάλυπτε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπηρετούσε πιστά και έντιμα 
το επάγγελμά της. Θα τη θυμόμαστε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα της, τη διεισδυτικότητα της 

γραφής της, για την άκοπη και άοκνη δημοσιογραφική της έρευνα.
Προσωπικά θα τη θυμάμαι και για την ευγένειά της.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ βΕβΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Δημοσιεύτηκαν  οι υπουργικές αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου  

ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΣΗΕΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΑ ΤΖΑΝΑβΑΡΑ
Δήλωση Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού για την απώλεια της Χαράς Τζαναβάρα

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τη Χαρά Τζαναβάρα

Συλλυπητήριο μήνυμα του Κωστή Χατζηδάκη για τον αδόκητο θάνατο της Χαράς Τζαναβάρα
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«Τα νέα θετικά δεδομένα που προέκυψαν από την 
επιτυχία της κυβέρνησης να ενταχθεί η χώρα μας σε 
καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης μας δίνουν τη δυ-
νατότητα, πάντα προσεκτικά, υπεύθυνα και απόλυτα 
μελετημένα, να διευρύνουμε το δίχτυ της κοινωνικής 
και της οικονομικής μας παρέμβασης υπέρ των εργα-
ζομένων, των ανέργων και των επιχειρήσεων», δήλω-
σε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, κατά τη 
διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό 
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τη νέα δέσμη 
μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
τον κορωνοϊό.
   Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ως έκτακτο μέτρο, για 
τους εργοδότες που πλήττονται και μειώνεται σημαντι-
κά ο τζίρος τους, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστη-
ριότητας, τη δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων 
σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. 
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο καθεστώς αναστο-
λής της εργασιακής σύμβασής τους, γίνονται δικαι-
ούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 
ευρώ, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη 
επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού.
   Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας γνωστοποίησε τα 
εξής:
   - Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες πλήττονται σημαντικά 
από τις συνέπειες του φαινομένου του κορωνοϊού και 
προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους 
ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον, που δημιουργείται, 
ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν, με απόφασή τους, 
να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθε-
στώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρή-
σεις-εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το 
υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται, βάσει Κωδικού 
Αριθμού Δραστηριότητας.
   - Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για έναν μήνα, 
με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιω-
θεί οι σημερινές συνθήκες.
   - Το μέτρο είναι απολύτως προσωρινό, έκτακτο και 
αναγκαίο, για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη 
συγκράτηση των απολύσεων, την παρεμπόδιση των 
καταχρηστικών πρακτικών και τη μείωση των λει-
τουργικών εξόδων όσον αφορά το μισθολογικό και 
μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που πλήττο-
νται, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αντέξουν τις 

αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του κορωνοϊού. 
«Απλώνουμε δίχτυ κοινωνικής και οικονομικής προ-
στασίας στον κόσμο της εργασίας και δίνουμε σημα-
ντικές «ανάσες» στις επιχειρήσεις, για να αντέξουν» 
τόνισε ο κ. Βρούτσης.
   - Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση 
αυτού του μέτρου, ένεκα των έκτακτων συνθηκών, 
απαγορεύεται ρητά να προβεί σε καταγγελία των συμ-
βάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της 
και, σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει, η απόλυ-
ση είναι άκυρη.
   - Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται 
να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το 
ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση 
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
   - Οι εργαζόμενοι που θα είναι τελικά δικαιούχοι της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, θα είναι όλοι οι εργα-
ζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελέσουν σε καθε-
στώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, μέχρι τις 30 
Απριλίου 2020, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν 
εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.
   - Το ποσό των 800 ευρώ είναι ακατάσχετο, αφορολό-
γητο και μη συμψηφιστέο.
   - Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους εργαζόμενους που 
τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους και 
να το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα και στους εργαζό-
μενους.
   - Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν δηλώσει στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους εργαζόμε-
νους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας 
τους, θα αποκλείεται από την υπαγωγή στα ευνοϊκά 
μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών 
προς το δημόσιο.
   - Ο εργαζόμενος, για να λάβει την οικονομική ενίσχυ-
ση, θα πρέπει να δηλώσει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
που θα τηρείται γι’ αυτόν το σκοπό στη Γενική Γραμ-
ματεία Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, ότι έχει 
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.
   - Δικαιούχοι των 800 ευρώ θα είναι και οι απολυ-
μένοι και όσοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση ή απο-
λύθηκαν, από την έναρξη της κρίσης, δηλαδή από 
την 1η Μαρτίου 2020 έως τώρα, ανεξάρτητα από το 
εάν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας. «Κι 

αυτό, γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κανέναν 
συμπολίτη μας ως παράπλευρη απώλεια των δυσμε-
νών συνθηκών, που δημιούργησε η πανδημία. Έτσι, 
στηρίζουμε το σύνολο του κόσμου της εργασίας, 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς» διευκρίνισε ο κ. 
Βρούτσης.
   - «Προκειμένου να δώσουμε οξυγόνο στις επιχει-
ρήσεις και στους εργοδότες που δέχονται απίστευτη 
πίεση στη ρευστότητά τους και οι οποίες πρέπει να μεί-
νουν όρθιες για την επόμενη μέρα, μετά την κρίση που 
περνάμε, προσφέρουμε τη δυνατότητα να καταβάλουν 
το Δώρο του Πάσχα στο σύνολό του και σύμφωνα με 
τον προβλεπόμενο νόμο, στους εργαζόμενους το κα-
λοκαίρι, μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η ανα-
βολή να επιφέρει κυρώσεις. Αντίθετα, με τη χρονική 
μετάθεσή του, μεταφέρονται και οι ποινικές και άλλες 
κυρώσεις μη πληρωμής στο νέο χρόνο καταβολής 
του. Ασφαλώς, όσοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα 
να καταβάλουν κανονικά το Δώρο του Πάσχα στους 
εργαζόμενους, μπορούν να το κάνουν» σημείωσε ο 
υπουργός Εργασίας.
   - Για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιού-
χων, αλλά και στην προσπάθεια αποφυγής συνωστι-
σμού στις τράπεζες για την είσπραξη της σύνταξής 
τους, σήμερα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ), με σκοπό να λάβει απόφαση, βάσει της 
οποίας οι συντάξεις θα καταβληθούν σε προγενέστερο 
χρόνο και σε διαφορετικούς χρόνους για την αποφυγή 
του συνωστισμού των συνταξιούχων.
   Συγκεκριμένα, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, ως 
εξής:
   - Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν 
στις 24 Μαρτίου.
   - Οι συντάξεις του δημοσίου θα καταβληθούν στις 
27 Μαρτίου.
   - Οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβληθούν στις 
30 Μαρτίου.
   «Οι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να πάνε στις τράπε-
ζες, διότι τα χρήματά τους θα πιστωθούν στους λογα-
ριασμούς τους. ‘Αρα, δεν χρειάζεται η παρουσία τους 
στις τράπεζες, για να ενημερώσουν τα βιβλιάριά τους» 
υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕ Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ 
Δηλώσεις Γ. Βρούτση 
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   Η κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού με 
αύξηση του αποθεματικού του υπουργείου Οικονομι-
κών κατά 4 δισ. ευρώ, η επέκταση της χορήγησης του 
επιδόματος των 800 ευρώ (που θα είναι ακατάσχετο) 
σε 1.400.000 μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες, η χορήγηση 
του δώρου του Πάσχα και σε 108.000 εργαζόμενους στο 
Δημόσιο (νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας) αλλά και η δυνατότητα στις επιχει-
ρήσεις να το καταβάλλουν μεταγενέστερα (το καλοκαίρι 
με το επίδομα άδειας) χωρίς ποινικές κυρώσεις, περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- στην 
τρίτη δέσμη των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσαν 
τα συναρμόδια υπουργεία. 
Συνολικά το κόστος των μέτρων που λαμβάνονται έως 
τώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κο-
ρωνοϊό ανέρχεται σε 10 δισ. ευρώ, ενώ ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απηύθυνε παράλληλα 
έκκληση στους οικονομικά ισχυρούς να λειτουργήσουν 
αλληλέγγυα προς τους οικονομικά αδύναμους. 
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρ. Σταϊκούρας, για την τρίτη δέσμη μέτρων: 
1.Τράπεζες και διαχειριστές δανείων (services) παρέχουν 
διευκολύνσεις και στα φυσικά πρόσωπα που θα πάρουν 
το επίδομα των 800 ευρώ με αναστολή των δόσεων για τα 
ενήμερα δάνεια για 3 μήνες. Έτσι, εργαζόμενοι, ελεύθεροι 
επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, θα 
έχουν τη δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα 

τριών μηνών.
2.Συνολικά 1,4 εκατομμύριο μισθωτοί, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιτηδευματίες θα 
λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, το οποίο είναι ακατά-
σχετο. 
Το μέτρο αφορά:
*Σε όσους βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής συμβάσε-
ων εργασίας
*Σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους 
και επιτηδευματίες που πλήττονται 
*Το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη της ασφαλιστικής 
δαπάνης
*Το συνολικό κόστος για τον Απρίλιο υπερβαίνει τα 2 δισ. 
ευρώ
*Σήμερα θα δοθεί στη δημοσιότητα ο πρώτος κατάλογος 
των κλάδων, μέσω των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ), που πλήττονται. Η λίστα, όπως είπε ο υπουρ-
γός, είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις 
συνθήκες με τον κορωνοϊό. Έως τώρα υπολογίζεται ότι 
περιλαμβάνονται περίπου 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
με 1 εκατομμύριο εργαζομένους, και μηνιαίο τζίρο περί-
που 6,5 δισ. ευρώ.
3.Θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ και όσοι απολύ-
θηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από την 1η έως 
και τις 17 Μαρτίου.
4.Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του, 
από όλες τις επιχειρήσεις, προς όλους τους εργαζόμε-
νους. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών, δίδεται η 
δυνατότητα στους εργοδότες, χωρίς τις ποινικές κυρώ-

σεις, να το καταβάλλουν μεταγενέστερα. Σύμφωνα με 
τον κ. Σταϊκούρα, αυτό γίνεται για να ανακουφιστούν οι 
επιχειρήσεις από τις δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου 
του κορoνοϊού στη ρευστότητά τους, και να επιτευχθεί η 
δίκαιη διασπορά του στο σύνολο της οικονομίας και όχι 
μόνο σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις και κλάδους που σή-
μερα δεν βρίσκονται σε αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα 
λειτουργίας τους.
Δώρο του Πάσχα θα λάβουν επιπλέον 108.000 εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό 
και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργα-
ζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παρά το γεγονός ότι τα 
δώρα- επιδόματα έχουν καταργηθεί για το Δημόσιο. 
5.Θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, με 
την αύξηση του τακτικού αποθεματικού του υπουργείου 
Οικονομικών κατά 4 δισ. ευρώ και χωρίς να χρειαστεί, τα-
μειακά, η οποιαδήποτε παρέμβαση στο «μαξιλάρι ασφα-
λείας» των περίπου 35 δισ. ευρώ.
Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, η χθεσινή απόφαση 
της ΕΚΤ με την υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος αγο-
ράς ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών σε 
ύψος περίπου 12 δισ. ευρώ, έχει ήδη αποκλιμακώσει το 
κόστος δανεισμού του Δημοσίου και κατ’ επέκταση των 
ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, με ό,τι θετικό 
αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής 
οικονομίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, όσες 
επιχειρήσεις - εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις 
συνέπειες του φαινομένου του κορωνοϊού και για να προ-
σαρμοσθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές 
περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, 
θα μπορούν –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- με απόφασή τους 
να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς 
αναστολής σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις ή οι ερ-

γοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών και μόνον, και ορίζονται βάσει του Κωδικού 
Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) [η σχετική λίστα θα με-
ταβάλλεται, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Χρ. Σταϊκούρας]. Το 
μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί για ένα μήνα, με δυνατότητα 
παράτασης, ανέφερε επίσης.
«Απλώνουμε δίχτυ κοινωνικής και οικονομικής προστα-
σίας στον κόσμο της εργασίας και δίνουμε σημαντικές 
ανάσες στις επιχειρήσεις για να αντέξουμε το μπουγάζι 

στο οποίο βρισκόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ι. 
Βρούτσης διευκρινίζοντας ότι:
Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέ-
τρου, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία συμ-
βάσεων εργασίας, διαφορετικά η απόλυση είναι άκυρη. 
Επίσης, με την ολοκλήρωση της αναστολής των συμβά-
σεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, οι υπουργοί Χρ. Σταϊκούρας, Αδ. 
Γεωργιάδης και Ι. Βρούτσης εξειδικεύουν την ώρα αυτή 
την τρίτη δέσμη μέτρων από την κυβέρνηση.
Εισαγωγικά –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικο-
νομικών γνωστοποίησε ότι τράπεζες και διαχειριστές δα-
νείων αποφάσισαν να στηρίξουν και τα φυσικά πρόσωπα 
με διευκόλυνση δόσεων των ενήμερων δανείων. Όσοι θα 
πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ, δικαιούνται αναστολή 

δόσεων επί τρίμηνο.
Επίσης 1,4 εκατ. εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, επιτηδευματίες κ.α. θα πάρουν το επίδομα 
των 800 ευρώ, το οποίο, επιπλέον, θα είναι ακατάσχετο. 
Το συνολικό κόστος της κυβερνητικής παρέμβασης για 
τους 1,4 εκατ. συμπολίτες ανέρχεται στα δυο δισεκατομ-
μύρια, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών. 
Όσον αφορά το δώρο Πάσχα αυτό θα δοθεί σε όλους τους 
εργαζόμενους από όλες τις επιχειρήσεις, σημείωσε με 

έμφαση ο Χρ. Σταϊκούρας, με τη διευκρίνιση ότι δίδεται 
η δυνατότητα να καταβληθεί μεταγενέστερα χωρίς κυρώ-
σεις. 
Επίσης ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την κατα-
βολή δώρου Πάσχα και σε 108.000 εργαζόμενους στα 
νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και Πολιτική Προστασία. 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕ Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ 
Δηλώσεις Χρ. Σταϊκούρα 

Ι. Βρούτσης για αναστολή σύμβασης εργασίας   

Χρ. Σταϊκούρας για δώρο Πάσχα, προσωπικά δάνεια και επέκταση επιδόματος 800 ευρώ   
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Δεν θα υπάρξουν πλέον συνεχείς οχλήσεις προς τους δανειολήπτες, 
διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις 
Γεωργιάδης, προειδοποιώντας ότι αν οι καταγγελίες συνεχισθούν, 
τότε η συμφωνία δεν θα ισχύσει. «Όλοι κρινόμαστε (…) Όποιος 
πλήττεται δεν θα πρέπει να ενοχλείται», δήλωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υπουργός.

Για τα αντισηπτικά και τις μάσκες προειδοποίησε ότι τα πρώτα πρό-
στιμα σε όσους αισχροκερδούν, θα επιβληθούν την επόμενη εβδο-
μάδα. Ενώ παρότι προμηθεύτηκαν τις αναγκαίες ποσότητες τα super 
market, από το απόγευμα παρατηρήθηκε έλλειψη γιατί, προφανώς, 
δεν τηρήθηκε η οδηγία για τα τρία τεμάχια ανά πελάτη. Όμως, τόνισε 
ο Αδ. Γεωργιάδης, με τη δημοσίευση της ΠΝΠ σήμερα, η οδηγία γί-

νεται νόμος του κράτους με σοβαρές ποινές για όλους.
Τέλος, για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μετά την κρίση, μετά και 
τις αποφάσεις της ΕΚΤ, το σχετικό ποσό που δύναται να διατεθεί σε 
δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω τραπεζών προς τις ΜΜΕπιχειρή-
σεις διπλασιάζεται και άρα, μπορεί να ανέλθει ως τα 6 δισ., ανέφερε 
ο υπουργός.

Να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των 
συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται οι επιχειρήσεις-εργοδότες που 
τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, 
κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής - και για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Σε 
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυ-
ρες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου, με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».
Επίσης:
- Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται 
σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του 
κορωνοϊού-COVID-19, δύνανται να αναστέλουν τις συμβάσεις ερ-
γασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου 
να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές 
περιβάλλον, που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργα-
σίας μπορεί να εφαρμοστεί, μέχρι έναν μήνα από τη δημοσίευση της 
παρούσας ΠΝΠ, με δυνατότητα παράτασης, με κοινή απόφαση των 
υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. (περ. α) 
της υποπαρ. 2Α).
- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση 
της ανωτέρω ρύθμισης, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγ-
γελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού 
τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση 
της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να δι-
ατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 
ίσο με εκείνο της αναστολής.
Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχει-
ρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν οριστεί από το 
υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξά-
πλωση του κορωνοϊού COVID-19.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε ανα-
στολή- είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με 
εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. 
α) της υποπαρ. 2Α -είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού, είναι, επίσης, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση 
εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020- 
είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση 
από τους ίδιους.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και 
δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των εργαζομένων, των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται 
από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυ-
ψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για 
την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 
εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμε-
νους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους, 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή- είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας 
αρχής είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συ-
μπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους, των 
οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 
20 Μαρτίου 2020- είτε με καταγγελία από τους ίδιους είτε με οικειο-
θελή αποχώρηση του εργαζομένου.
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν 
υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώ-
σεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής 
οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημε-
ρόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλ-
λου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού 
σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Ερ-
γασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης 
στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των 
δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προ-
σωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού 
τους IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της 
υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Παρατάσεις προθεσμιών για συγκεντρωτικές και δηλώσεις μισθωτη-
ρίων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ), 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια των φορολογουμένων 
πολιτών και των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν όσο πιο ανώδυνα 
τις δυσκολίες από την πανδημία του κορωνοϊού, η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων διευρύνει την προθεσμία για την εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσι-
λή:
• Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 
για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του ημερολογιακού έτους 
2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020, ενώ η προθεσμία για τη 
διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών 
παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020.
• Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοι-

χείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών 
μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία 
τροποποίησής της από 01/02/2020 έως 30/04/2020, καθώς και των 
αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ανα-
χώρησης του μισθωτή από 01/02/2020 έως 31/05/2020, ή αρχικών 
ακυρωτικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία 
ακύρωσης της διαμονής από 01/02/2020 έως 31/05/2020, παρατεί-
νεται έως την 30η Ιουνίου 2020.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕ Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ 
Αδ. Γεωργιάδης για εισπρακτικές, αντισηπτικά-μάσκες και δάνεια επιχειρήσεων

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Η διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ   
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις», δίνοντας μεγάλη ευελιξία στα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις οικονομίες τους, λόγω της έξαρσης της 
νόσου COVID-19, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το προσωρινό πλαίσιο το οποίο προστίθεται στα άλλα μέτρα 
στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας «επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για τις επιχειρή-
σεις όλων των ειδών και να διατηρήσουν τη συνέχιση της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης 
της COVID-19 και μετά από αυτήν» ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να διαχειριστούμε τις 
επιπτώσεις στο μέτρο του δυνατού. Και πρέπει να δράσουμε 
συντονισμένα. Αυτό το νέο προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που 
προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο 
τη στήριξη της οικονομίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», 
δήλωσε η 
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια 
για την πολιτική ανταγωνισμού.
 Το προσωρινό πλαίσιο προβλέπει πέντε είδη ενισχύσεων:
 1. Αμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτή-
ματα και προκαταβολές: τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατό-
τητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 
000 ευρώ σε μια επιχείρηση για την κάλυψη των επειγουσών 
αναγκών ρευστότητας•
 2. Κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων: τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν κρατικές 
εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολου-

θούν να δίνουν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται•
 3. Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις: τα κράτη 
μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν στις εταιρείες δά-
νεια με ευνοϊκά επιτόκια. Τα δάνεια αυτά μπορούν να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσα κεφάλαια κίνησης 
και επενδυτικές ανάγκες•
 4. Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές 
ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία: ορισμένα κράτη μέλη 
σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες δανειοδοτικές 
ικανότητες των τραπεζών και να τις χρησιμοποιήσουν ως 
μέσο στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως για τις μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις. Το πλαίσιο καθιστά σαφές ότι οι εν λόγω 
ενισχύσεις θεωρούνται άμεσες ενισχύσεις στους πελάτες των 
τραπεζών και όχι στις ίδιες τις τράπεζες και παρέχει οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ελάχιστης δυνατής 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών•
 5. Βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων: το 
πλαίσιο προβλέπει πρόσθετη ευελιξία ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο αποδεικνύεται ότι ορισμένες χώρες παρουσιάζουν 
μη εμπορεύσιμους κινδύνους, επιτρέποντας έτσι στα κρά-
τη μέλη να παρέχουν, εφόσον απαιτείται, βραχυπρόθεσμη 
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
 «Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ, η κύρια απόκριση θα προέλθει από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών». 
 Για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους ίσους 
όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, «το προσωρινό 
πλαίσιο συνδέει τα επιδοτούμενα δάνεια ή τις εγγυήσεις προς 
τις επιχειρήσεις με το μέγεθος της οικονομικής τους δραστηρι-

ότητας, με το μισθολογικό κόστος, τον κύκλο εργασιών ή τις 
ανάγκες ρευστότητάς τους, καθώς και τη χρήση της δημόσιας 
στήριξης για κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικά κεφάλαια». 
 «Το προσωρινό πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυ-
νατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για 
τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
έξαρσης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τους κανόνες της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» προσθέτει η ανακοίνωση και 
αναφέρεται στην απόφαση της 13ης Μαρτίου από την Επιτρο-
πή σχετικά με τη «συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην 
έξαρση της νόσου COVID-19», στην οποία περιγράφονται οι 
εν λόγω δυνατότητες. 
Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν σε αλ-
λαγές γενικής εφαρμογής υπέρ των επιχειρήσεων (π.χ. ανα-
βολή φόρων ή επιδότηση της μερικής απασχόλησης σε όλους 
τους τομείς), οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Μπορούν επίσης να χορηγούν αποζημίωση σε επιχειρήσεις 
για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα λόγω της έξαρσης της 
νόσου COVID-19, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, ο ξενοδο-
χειακός τομέας και το λιανικό εμπόριο.
Το πλαίσιο θα εφαρμοστεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Για 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογή-
σει πριν από την εν λόγω ημερομηνία εάν το πλαίσιο θα πρέπει 
να παραταθεί.
Η Επιτροπή είχε εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο το 2008 για την 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα κτηματολογικά γραφεία και 
τα υποθηκοφυλακεία της χώρας μέχρι τις 2 Απριλίου του 
2020, ενώ μετατίθεται για την 1η Ιουνίου η διαδικασία της 
ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων στον Δήμο της 
Αθήνας. 
   Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- έκανε γνωστό το Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε, οι 
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στον Δήμο της Αθήνας, θα 
ενημερωθούν με κάθε δυνατό τρόπο για τις διαδικασίες, τις 
προθεσμίες και τις ψηφιακές διευκολύνσεις για τον έλεγχο, την 
επιβεβαίωση ή τη διόρθωση της καταγραφής των δικαιωμά-
των τους στο Κτηματολόγιο.

   Ειδικότερα, σε συνέχεια των μέτρων πρόληψης που έχουν 
ήδη ληφθεί για το Κτηματολόγιο, με σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται 
η προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων 
και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολο-
γικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών 
γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματο-
λογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προ-
ληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα 
από 20.03.2020 έως και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην 
από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

   Αναστέλλονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο 
έλεγχος των αρχείων, κάθε προθεσμία σχετική με τη μετα-
γραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη 
λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγραφή κάθε 
συναφούς αξιώσεως.
   Σημειώνεται ότι από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρού-
νται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλα-
κείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέ-
ρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστη-
μάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»
Δίνοντας ευελιξία στα κράτη-μέλη να στηρίξουν την οικονομία κατά τη διάρκεια και μετά την έξαρση του covid-19

ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Την 1η Ιουνίου η ανάρτηση της Αθήνας   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογρα-
φήσεις θα μπορούν πλέον να γίνουν από το κινητό ή τον 
υπολογιστή μας, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειο-
κρατία, καθώς από το πρωί του Σαββάτου τέθηκε σε δοκι-
μαστική λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου 
που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
gov.gr. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας επισπεύστηκε 
κατά δύο μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών., και πε-
ριλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαι-
τούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό 
τμήμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (503) 
που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρε-
σία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται 
στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα 
να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσι-
οδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Παρέχεται, επίσης, 
η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιο-
δοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην αρχή η οποία 
ζητά την έκδοσή τους χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να 
μεταβεί σε αυτήν.
Όπως γνωστοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, οι διαδικασίες πρόσβασης των πολιτών στο gov.gr 
καθώς και της έκδοσης των πιστοποιητικών ρυθμίζονται 
με διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου της 20-03-2020. Η ταυτοποίηση θα 
διενεργείται -σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας- μέσω 
των κωδικών Taxisnet και τα έγγραφα που θα εκδίδονται 

μέσω του gov.gr θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό 
αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα, θα γί-
νονται, δε, υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς 
του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η διαδικασία συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης είναι 
παρεμφερής με αυτήν της εξουσιοδότησης.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση εξουσιοδότησης
   1) Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγουμε την ενότη-
τα «Πολίτης και καθημερινότητα».
   2) Στην καρτέλα της ενότητας επιλέγουμε «Υπεύθυνη 
δήλωση και εξουσιοδότηση».
   3) Ανάλογα με το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, 
επιλέγουμε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» ή «Έκδοση 
εξουσιοδότησης».
   4) Επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία».
   5) Στην καρτέλα «Δηλώσεις» επιλέγουμε «Ξεκινήστε 
εδώ».
   6) Στην καρτέλα «Επιλέξτε ενέργεια» επιλέγουμε «Δη-
μιουργία νέου εγγράφου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί 
«Συνέχεια».
   7) Επιλέγουμε ανάμεσα σε προδιατυπωμένες φόρμες 
εξουσιοδοτήσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων και σε ελεύ-
θερο κείμενο και κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί 
«Επιλογή» που εμφανίζεται.
   8) Επιλέγουμε «Σύνδεση» και μεταφερόμαστε στο παρά-
θυρο αυθεντικοποίησης χρήστη του Taxisnet.
   9) Εκεί καταχωρούμε το username και το password, 
ελέγχουμε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Έγκριση» και κά-

νουμε κλικ στο κουμπί «Αποστολή».
   10) Επιστρέφοντας αυτόματα στη σελίδα του gov.gr, θα 
μας ζητηθεί να επιβεβαιώσουμε αν είναι ορθά καταχωρη-
μένα στο Taxisnet το όνομα, το επώνυμο και ο ΑΦΜ μας 
και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση».
   11) Στην επόμενη καρτέλα καταχωρούμε τα στοιχεία που 
ζητούνται και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
   12) Συμπληρώνουμε το κείμενο της εξουσιοδότησης 
(εφόσον έχουμε επιλέξει ελεύθερο κείμενο), καθώς και τα 
στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Επιλέγουμε «Συνέχεια».
   13) Στην «Επισκόπηση εξουσιοδότησης» ελέγχουμε αν 
τα στοιχεία είναι σωστά και επιλέγουμε «Έκδοση».
   14) Σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνουμε στο κινητό που 
καταχωρήσαμε στο στάδιο 11 ένα SMS με τον εξαψήφιο 
κωδικό που πρέπει να εισάγουμε στο πεδίο «Κωδικός» και 
επιλέγουμε «Συνέχεια».
   15) Στην αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζεται ένα 
πράσινο πλαίσιο το οποίο μας ενημερώνει ότι το έγγρα-
φο εκδόθηκε, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του. Στη δεξιά 
στήλη επιλέγουμε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουμε 
το έγγραφο στον υπολογιστή μας, «Αποστολή e-mail» για 
να στείλουμε το έγγραφο στη δική μας διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου ή/και «Αποστολή SMS» για να 
στείλουμε το έγγραφο στον δικό μας αριθμό τηλεφώνου. 
Αν θέλουμε να ακυρώσουμε το έγγραφο που συντάξαμε, 
επιλέγουμε «Ανάκληση».

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η ΔΕΗ αποφάσισε σήμερα να προχωρήσει στη μεγαλύτε-
ρη μέχρι στιγμής προσφορά που έχει κάνει το τελευταίο 
διάστημα οποιαδήποτε επιχείρηση στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
κρίσης του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση αποφάσισε να προβεί σε 
δωρεά ύψους άνω  των 5 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν 
ανάγκες  σε μάσκες, προστατευτικές στολές και γυαλιά και 
άλλα αναλώσιμα υλικά.  Με υψηλό αίσθημα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, την ώρα που δοκιμάζεται το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, η ΔΕΗ  στέκεται δίπλα στους γιατρούς, 
τους νοσηλευτές, το κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο αυτό, επικοινώνησε από την πρώτη στιγμή με 
το υπουργείο Υγείας και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προ-
μηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), προκειμένου να καταγράψει τις 
ανάγκες σε προμήθεια εξοπλισμού και υλικών.  Μετά την 

καταγραφή των ελλείψεων, η ΕΚΑΠΥ ενημέρωσε τη ΔΕΗ 
ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εξασφάλιση του εξειδι-
κευμένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας των επαγγελ-
ματιών υγείας, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.
Έτσι, η  ΔΕΗ προχώρησε άμεσα στην αγορά από την Κίνα:
• 1.500.000 μασκών FPP2Q και FPP3Q
• 75.000 προστατευτικών στολών Q, TYVEC 
800  Series Q και  TYVEC 600  Series Q
• 50.000 προστατευτικών γυαλιών Q.
Το υλικό θα έρθει με ειδική ναυλωμένη πτήση  από την 
Κίνα, το κόστος της οποίας θα καλύψει εξ ολοκλήρου η 
ΔΕΗ.  Η Επιχείρηση επιδεικνύει έτσι  έμπρακτα την αλ-
ληλεγγύη της απέναντι στην κοινωνία που δοκιμάζεται, 
παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η αγο-
ρά ενέργειας εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού.
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κωστής 
Χατζηδάκης δήλωσε: «Με τη σημερινή της απόφαση, η 
ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι νοιάζεται για την κοινωνία. Οι κα-

ταναλωτές της άλλωστε  είναι η ίδια η κοινωνία. Κάνει μια 
μεγάλης κλίμακας κοινωνική προσφορά. Καλώ όλες τις 
επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας –ανάλογα με τις δυνα-
τότητές τους-  να ακολουθήσουν το παράδειγμά της ΔΕΗ».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώρ-
γος Στάσσης δήλωσε: «Η ΔΕΗ αποδεικνύει για άλλη μια 
φορά τη διαχρονική στήριξή της στην ελληνική κοινωνία. 
Οι ήρωες με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες δίνουν τη 
μάχη για την υγεία όλων μας και το λιγότερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις 
κρίσιμες στιγμές για τη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, 
που δίνουν και εκείνοι τη δική τους μεγάλη μάχη για να δι-
ασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, απευθύ-
νουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή και φροντίζουν, ώστε να βγούμε από 
αυτή τη δοκιμασία με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. 
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε».

ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ GOV.GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΔΩΡΕΑ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Ψηφιοποίηση του Δημοσίου εδώ και τώρα επέβαλλε ο φόβος 
διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού επισπεύδοντας κάθε 
σχέδιο και δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Οι πολίτες κλήθηκαν να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω διαδι-
κτύου, ενώ υιοθετήθηκε η εξ αποστάσεως εργασία, εκπαίδευση, 
ψυχαγωγία. Οι κύριες δράσεις που ετοίμασε και ολοκλήρωσε 
εντός ολίγων ημερών και ανακοίνωσε μέχρι στιγμής το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνοψίζονται στις παρακάτω πρωτο-
βουλίες που από τη μια πλευρά «λύνουν» τα χέρια των πολιτών 
στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο και από την άλλη πλευρά τούς 
«κλείνουν» εντός σπιτιού.
 Gov.gr
Εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογραφήσεις 
μπορούν να γίνουν από το κινητό ή τον υπολογιστή μας μέσω της 
ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου που υλοποιεί το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, μια σειρά από διαδικα-
σίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ 
ή αστυνομικό τμήμα θα διεκπεραιώνονται πιλοτικά από τον προ-
σωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο χωρίς με-
τακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία. Το gov.gr συγκεντρώνει το 
σύνολο των υπηρεσιών (περισσότερες από 500) που παρέχονται 
ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιεί-
ται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ο 
πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπο-
γράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, 
αλλά προστίθεται κι η υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. 
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής 
εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην Αρχή, η οποία 
ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σ’ 
αυτές.
Η ταυτοποίηση θα διενεργείται μέσω των κωδικών Taxisnet και τα 
έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr θα φέρουν μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα, 

θα γίνονται, δε, υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
e:Presence.gov.gr
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥ-
ΤΕ) σχεδίασε και κατασκεύασε μια υπηρεσία τηλεδιασκέψεων, το 
e:presence, την εποπτεία της οποίας έχει το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία e:Presence.gov.gr δίνει τη δυνατό-
τητα στους φορείς του ελληνικού δημοσίου να οργανώνουν και 
να πραγματοποιούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτη-
ρίζονται από υψηλή ασφάλεια, ποιότητα και αλληλεπίδραση. Να 
αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής, από την αρχή της λειτουργίας της 
υπηρεσίας, από τις 16 Μαρτίου μέχρι σήμερα, έχουν πραγματο-
ποιηθεί περίπου 900 τηλεδιασκέψεις και υπολογίζεται ότι 1.412 
άτομα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μια τηλεδιάσκεψη.
Ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα για τις πληρω-
μές από το Δημόσιο
      Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊ-
όντα απαλλάσσονται σταδιακά από την υποχρέωση να προσκομί-
ζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πλη-
ρωθούν, καθώς η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα. Η Βουλή των 
Ελλήνων αποτελεί τον πρώτο δημόσιο φορέα που θα αξιοποιήσει 
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για την αυτοματοποιημένη αναζή-
τηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των 
δαπανών της.
Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία οφείλει να επεκταθεί και σε 
όλους τους φορείς του Δημοσίου. Ήδη αρκετοί φορείς έχουν εκδη-
λώσει σχετικό ενδιαφέρον
Πρωτοβουλία DigitalSolidarityGR
Με σύνθημα την ψηφιακή αλληλεγγύη η ηγεσία του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με 
τους διευθύνοντες συμβούλους του τηλεπικοινωνιακού κλάδου 
προκειμένου να διασφαλίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η 
αποτελεσματική λειτουργία των λύσεων τηλεργασίας που χρη-
σιμοποιούν τόσο φορείς του Δημοσίου όσο και μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλες οι σχετικές 
υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται προς τους πολίτες. Όπως 
τονίζεται, η Πολιτεία παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και 
πώς επηρεάζεται η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδο-
μών, προκειμένου να παρεμβαίνει ουσιαστικά και εφόσον αυτό 
καθίσταται αναγκαίο.
Μέσω της πρωτοβουλίας DigitalSolidarityGR, κλήθηκαν οι επι-
χειρήσεις τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να 
εξετάσουν ποιες από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που πα-
ρέχονται με συνδρομή, μπορούν να διατεθούν δωρεάν για όσο 
διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.
Έκτακτα μέτρα λειτουργίας των ΚΕΠ
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το 
υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί έκτακτα μέτρα σχετικά με τη 
λειτουργία των ΚΕΠ, με σκοπό την προστασία υπαλλήλων και πο-
λιτών. Ήδη, από τις 16 Μαρτίου 2020, και μέχρι νεωτέρας τα ΚΕΠ 
λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 07.30 έως 
15.00. Η προσέλευση των πολιτών γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής 
προσυνεννόησης (ραντεβού), ενώ το υπουργείο θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή περαιτέρω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στην πύλη «ΕΡΜΗΣ» (ermis.gov.gr), με στόχο την 
απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση προ-
σέλευσής τους στα ΚΕΠ. Να αναφέρουμε ότι οι διευθυντές έχουν 
την ευθύνη της χρονικής ιεράρχησης για τη διεκπεραίωση των 
σχετικών αιτημάτων.
Τέλος, να προσθέσουμε ότι και η εφαρμογή για την ηλεκτρονική 
υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινή-
των στους δήμους της χώρας έχει συνέβαλε στην αποφυγή συνω-
στισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία έχουν γίνει πάνω 2.700 επισκέψεις στην εν λόγω πλατ-
φόρμα, έχουν υποβληθεί 260.000 αιτήσεις με 6.500.000 επιπλέον 
τετραγωνικά για τους δήμους. 

Στη λήψη μέτρων από το Σάββατο 21/03 για τον προσωρινό περιο-
ρισμό των μετακινήσεων επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας 
με πλοία και σκάφη κάθε τύπου, προς περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού CΟVID-19 προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας σε συ-
νεργασία με την υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα μέτρα, που σύμφωνα με πληροφορίες εξειδικεύονται σε Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, προβλέπουν τον προσωρινό περιορισμό 
όλων των μετακινήσεων επιβατών δια θαλάσσης με κάθε τύπο 
πλοίου και σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών 
και ερασιτεχνικών σκαφών αναψυχής, από την ηπειρωτική Ελλάδα 
προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του 
κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. 
Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει τους μόνιμους κατοίκους των νη-
σιών που μετακινούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά 

και αντίστροφα. 
-τους μόνιμους κατοίκους νησιών που μετακινούνται μεταξύ νησιών 
που εξυπηρετούνται από πλοία που εκτελούν συμβάσεις ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας.
-το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινούνται για υπηρεσι-
ακούς λόγους.
-τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό κα-
θεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής 
ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας.
- το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάσης φύσεως του δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα, τους ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα 
της υγείας, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δη-

μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης 
ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε 
αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 -τους μετακινούμενους για λόγους έκτακτης κοινωνικής ανάγκης 
εφόσον τούτο σαφώς αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά. 
Η απόδειξη της ιδιότητας θα πιστοποιείται πριν την επιβίβαση των 
επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας ή τα σκάφη. 
Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή θα αποδεικνύ-
εται με την επίδειξη είτε του ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής 
δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη είτε, σε περίπτωση 
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, βεβαίωσης μόνιμης 
διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο.
Οι περιορισμοί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα ισχύουν για το 
χρονικό διάστημα έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00.

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ 
ΣΚΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19. -Ποιοί εξαιρούνται από τους περιορισμούς  
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Τα δημοτικά συμβούλια έχουν τη δυνατότητα να απαλλάξουν 
τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, 
από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και από το ενι-
αίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, 
Τάκη Θεοδωρικάκου που περιλαμβάνεται στη νέα Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου, η απαλλαγή θα ισχύει για το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του Covid-19.
Όπως δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ, για τις επιχειρήσεις οι οποίες 
κλείνουν εξαιτίας της κατάστασης του κορωνοϊού ή μειώνεται ο 
τζίρος και οι δραστηριότητές τους με τις κρατικές αποφάσεις, δί-

νεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν 
ότι δεν θα πληρώνουν τα ανταποδοτικά τέλη για όσο διάστημα 
θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις 
μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους». Επεξηγηματικά 
δε, πρόσθεσε «εστιατόρια που λειτουργούσαν μέχρι τώρα 
κανονικά και έχουν κρατήσει μόνο το delivery. Οι επιχειρήσεις 
αυτές θα απαλλαγούν κατά το μέρος που αφορά την υποχρέ-
ωσή τους να πληρώνουν κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. 
Αλλού, όπου έκλεισαν, δεν θα πληρώνουν καθόλου δημοτικά 
τέλη, όσο κρατά αυτή η απαγόρευση».
Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ακόμη ότι για όσο διάστημα τα σχολεία 
είναι κλειστά οι άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους 

του δημοσίου που τις έχουν ζητήσει, θα είναι σε ισχύ.
Στην ίδια εκπομπή ο υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε τους 
δημοσίους υπαλλήλους που με την διαρκή παρουσία τους συ-
νεισφέρουν στη λειτουργία του δημοσίου και εξήρε το έργο των 
εργαζομένων στην καθαριότητα, λέγοντας ότι «όσο σπουδαία 
είναι η μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές στα νοσοκομεία, 
άλλο τόσο σπουδαίο είναι μέσα σε αυτήν την κρίση να κρατή-
σουμε καθαρές τις πόλεις μας». Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι «θα 
στηρίξουμε τους εργαζόμενους, διαρκώς και πιστεύω ότι την 
επόμενη μέρα θα έχουμε και πιο πρακτικούς τρόπους να ανα-
γνωρίσει η πολιτεία με πράξεις τη μεγάλη συνεισφορά τους».

Αναστέλλεται προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020, η 
λειτουργία των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημά-
των (ΙΚΤΕΟ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η απόφαση, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνεται με βάση τα 
αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επι-
τροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού Covid-19 και προς περιορισμό του κινδύνου 
διασποράς του.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα 

Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που 
διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή 
τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο 
φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που 
εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Ο τεχνικός έλεγχος των οχημά-
των της κατηγορίας αυτής εξακολουθεί να διενεργείται σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι ελέγχονται 
και από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.
Ως αρμόδια Υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς 
την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνι-
κού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
Υπενθυμίζεται ότι με στόχο την αποφυγή συνωστισμού είχε 
ήδη παραταθεί μέχρι την 30η Απριλίου η ισχύς των αδειών 
οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).
Επιπλέον, δεν θα πραγματοποιηθούν και οι εξετάσεις υποψη-
φίων ελεγκτών ιδιωτικών ΚΤΕΟ που ήταν προγραμματισμέ-
νες για την 30η Μαρτίου.

Κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου Υποδομών εστάλησαν 
στο Καναλάκι και την Πάργα με εντολή του υπουργού Κώστα 
Καραμανλή για να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στην σεισμό-
πληκτη περιοχή και να ελέγξουν την στατικότητα των κτιρίων 
ξεκινώντας από τα σχολεία και τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
γγ Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης το πρώτο κλιμάκιο 10 
μηχανικών της ΔΑΕΦΚ αναχώρησε το πρωί από την Θεσσα-
λονίκη. Στην πληγείσα περιοχή έχει μεταβεί και κλιμάκιο του 
ΟΑΣΠ με επικεφαλής τον πρόεδρο του Οργανισμού καθηγη-

τή Ευθύμιο Λέκκα. Σημειώνεται ότι ισχυρή σεισμική δόνηση 
μεγέθους 5,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 
2:49 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 14 χιλιόμετρα ανατολι-
κά-βορειοανατολικά της Πάργας. Το εστιακό βάθος σύμφωνα 
με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν 10 χιλιόμετρα, 
ενώ σημειώνεται ότι το ίδιο επίκεντρο είχε και ο σεισμός των 
4,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε 21 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. 
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Θεσπρωτία και την 
Πρέβεζα όπου ο κόσμος πετάχτηκε έντρομος στον δρόμο. 
Επίσης αισθητός έγινε στο Ιωάννινα την ‘Αρτα, την Κέρκυρα 

και γενικότερα στη ευρύτερη περιοχή.
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο Καναλάκι την Πάργα και τα 
χωριά που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. 
Όλη η περιοχή έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, ενώ σύμφωνα με τις 
πρώτες πληροφορίες προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστή-
ματα, έσπασαν τζάμια, έπεσαν σοφάδες στους δρόμους, ενώ 
σε πολλά σπίτια δημιουργήθηκαν ρωγμές. Οι πρόεδροι των 
κοινοτήτων καθώς και συνεργεία των Δήμων της περιοχής 
βγήκαν στα χωριά προκειμένου να έχουν εικόνα της κατά-
στασης μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

«Θα ζήσουμε μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες που 
μπορεί να χαρακτηρισθούν πολεμικές και για το λόγο αυτό 
πρέπει όλοι να κινηθούμε με ενότητα, αλληλεγγύη και πειθαρ-
χία», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, 
σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο 
κ. Θεοδωρικάκος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων 

περιοριστικών μέτρων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξε-
τάζει κάθε μέτρο που θα διασφαλίζει την υγεία των πολιτών. 
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλή-
νων συμπεριφέρεται θετικά και επέκρινε την συμπεριφορά 
εκείνων που έφυγαν για τα χωριά τους το σαββατοκύριακο 
με κίνδυνο να διασπείρουν τον ιό. Επίσης, ο υπουργός Εσωτε-

ρικών ανέφερε ότι εξετάζεται η διεύρυνση του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες τρο-
φοδοσίας σε εκείνους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 
βγουν από το σπίτι τους.

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜβΟΥΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
Τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΓΑ

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΙΡΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

Εμβόλια, φάρμακα, θεραπείες, έρευνα είναι μερικές 
μόνο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της υγείας που χρειάζονται την εξέλιξη της τεχνολογίας 
για να αποδώσουν αποτελέσματα στον μικρότερο δυ-
νατό χρόνο. Στο σημείο αυτό είναι ακριβώς που η τε-
χνολογική εξέλιξη βοηθάει στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
τους επιστήμονες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Χαρακτηριστικό της αλματώδους τεχνολογικής εξέ-
λιξης είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες παρου-
σιάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δύο νέας γενιάς 
οικιακών παιχνιδομηχανών, που θα κυκλοφορήσουν 
στην αγορά μέσα στη χρονιά. Πρόκειται για τεχνικά 
χαρακτηριστικά τόσο εξελιγμένα, που τις κάνουν να 
ξεπερνούν σε ισχύ υπερυπολογιστές εκατομμυρίων 
δολαρίων προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό είναι κάτι 
που δείχνει πως «σήμερα υπάρχει διαθέσιμη τεράστια 
υπολογιστική ισχύς», εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ο Παναγιώτης Τζαμτζής, Analytics Implementation 
Consultant, ειδικός της τεχνολογίας «big data», από τη 
Θεσσαλονίκη.
   Πρόκειται για ισχύ που το σημαντικό είναι πως «συν-
δυάζεται πια με αυτό που ονομάζεται «big data», τα 
«μεγάλα δεδομένα» δηλαδή», τονίζει και προσθέτει 
πως είναι «τα «big data» που μαζί με την Τεχνητή 
Ευφυΐα, μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς διαφο-
ρετικούς τρόπους, σήμερα, στην αντιμετώπιση ασθε-
νειών».
   Τι είναι και γιατί έχουν εξαιρετική σημασία και στην 
εποχή του Covid-19 τα «big data»
   «Πριν από μερικές μέρες και πριν να αρχίσει όλη η 
Ελλάδα να ανησυχεί για τον κορωνοϊό, είχαμε μια εί-
δηση, η οποία ίσως δεν έτυχε της απαραίτητης προσο-
χής. Ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ανακάλυψε 
ένα καινούργιο αντιβιοτικό, το οποίο καταφέρνει να 
σκοτώσει ακόμα και επικίνδυνα βακτήρια που παρα-
δοσιακά είχαν αποκτήσει ανοσία σε φάρμακα. Είναι η 
πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε, με επιτυχές απο-
τέλεσμα, μια τέτοια τεχνική. Η διαδικασία και η είδηση 
ακούγεται εξωπραγματική, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι 
επιστήμονες απλώς «οργάνωσαν» στη σωστή μορφή 
την πληροφορία που υπήρχε από παλιότερα πειράματα 
και αφήσαν τους υπολογιστές να «τρέξουν» όλους τους 
πιθανούς συνδυασμούς, να αναλύσουν τα δεδομένα 
και να καταλήξουν στο πιο σωστό συμπέρασμα», λέει 
ο κ. Τζαμτζής.

   Με τον παραπάνω τρόπο εξηγεί τον λόγο, για τον 
οποίο οι τεχνολογίες «big data» είναι πλέον ένα ισχυ-
ρό «όπλο» στη μάχη της υγείας για την ανθρωπότητα. 
Όπως λέει, με τη χρήση τους είναι εφικτή ακόμη και η 
αξιοποίηση δεδομένων, που είχαν ίσως ήδη στη διά-
θεσή τους οι επιστήμονες, αλλά δεν είχαν αξιοποιήσει 
μέχρι τώρα.
   «Αυτή είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην καταπολέμη-
ση του Covid-19», εξηγεί ο Έλληνας «big data expert», 
υπογραμμίζοντας πως εκτός από την ανακάλυψη 
λύσεων σε προβλήματα, όπως το τρέχον (της δημι-
ουργίας εμβολίων και θεραπειών για τον Covid-19), η 
ανάλυση των δεδομένων «μπορεί να μας βοηθήσει να 
πάρουμε και πιο σωστές αποφάσεις βάσει γεγονότων 
και όχι με τη διαίσθηση».
   Αυτή, τονίζει, είναι μια δυνατότητα που παρέχουν 
οι τεχνικές των «μεγάλων δεδομένων» συνδυαστικά με 
την τεχνολογική ισχύ που έχει στα χέρια της, σήμερα, η 
επιστημονική κοινότητα.
   Σωστές αποφάσεις για τις πολιτικές ηγεσίες
   «Αυτό είναι που συνέβη και στην περίπτωση του 
Covid-19. Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την 
καινούργια απειλή, θα ήταν εύκολο να πάρουμε βιαστι-
κές αποφάσεις. Η παγκόσμια επίπτωση, όμως, του φαι-
νομένου και η πληθώρα των δεδομένων που υπήρχαν 
διαθέσιμα από άλλες χώρες που έπληξε ο SARS-CoV-2, 
επέτρεψαν και στην Ελλάδα να πάρει σωστές αποφά-
σεις. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες που μετρούσαμε 
ελάχιστα επιβεβαιωμένα κρούσματα, φαινόταν ότι 
οδηγούμαστε σε εξάπλωση του ιού, κάτι που αντιλαμ-
βανόμασταν, συγκρίνοντας την πρόοδο των κρουσμά-
των στην Ελλάδα με αυτή των άλλων χωρών. Ήταν, 
συνεπώς, προφανές ότι χωρίς τη λήψη δραστικών 
μέτρων θα ακολουθούσαμε την ίδια μοίρα», εξηγεί ο 
κ. Τζαμτζής που παραθέτει και μια σειρά από δράσεις 
εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών που έγιναν εφικτές 
«μέσα από την ανάλυση «μεγάλων δεδομένων»».
   «Αρχικά, από τον αριθμό νέων κρουσμάτων στην 
Κίνα είχε ήδη φανεί ότι το μέτρο του κοινωνικού απο-
κλεισμού ήταν πολύ αποτελεσματικό, κάτι που έδειξαν 
τα στοιχεία και παρατήρησαν οι επιστήμονες», σημει-
ώνει ο κ. Τζαμζτής.
   Αναλύοντας περαιτέρω την ευρωπαϊκή εμπειρία, 
σημειώνει: «Από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε φανεί 

ότι αν ο αριθμός των καθημερινών νέων κρουσμάτων 
παρουσίαζε αύξηση μεγαλύτερη από το 40% θα είχαμε 
μια τρομακτική αύξηση των ασθενών κάθε δύο μέρες, 
που το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορούσε να αντιμε-
τωπίσει το σύστημα υγείας μας».
   Τα «big data» και η «σωτηρία του Κόσμου» σε περιό-
δους έκτακτης ανάγκης
   Ο κ. Τζαμτζής χαρακτηρίζει πολύ ενδιαφέρουσα και 
ιδιαίτερα χρήσιμη την εικόνα που έδωσαν και δίνουν 
τα «big data» για «χώρες που είχαν χτυπηθεί από τον 
SARS το 2003» και οι οποίες, όπως λέει, «τα «μεγάλα 
δεδομένα» που πήραμε από αυτές έδειξαν πως ήταν 
πολύ πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια απει-
λή».
   Πρόκειται για γεωγραφικές περιοχές με μεγάλους 
πληθυσμούς σε μικρές εκτάσεις, όπου «δεν είδαμε να 
υπάρχει εκθετική αύξηση των κρουσμάτων -για παρά-
δειγμα Ιαπωνία, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Χονγκ 
Κόνγκ», χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν, τα οποία 
και ήταν προϊόν της εμπειρίας του SARS, εξηγεί ο κ. 
Τζαμτζής.
   Όσο για το πώς μπορεί να φτάσει στο βέλτιστο απο-
τέλεσμα όσο πιο γρήγορα γίνεται η ανθρωπότητα, 
όταν αντιμετωπίζει καταστάσεις όπως του κορωνο-
ϊού SARS-CoV-2, ο κ. Τζαμτζής εξηγεί πως απαιτείται 
συνδυαστική προσπάθεια πολλών ειδικοτήτων. «Τα 
δεδομένα από μόνα τους σίγουρα δεν θα σώσουν τον 
κόσμο, αλλά με σωστά καταρτισμένους επιστήμονες, 
που ξέρουν να διαχειριστούν τα δεδομένα και να τα 
χρησιμοποιήσουν προς όφελος της ανθρωπότητας, 
μπορούμε να έχουμε πιο γρήγορες και πιο σωστές 
αντιδράσεις σε ανάλογες απειλές ή ακόμη και πιο γρή-
γορο εντοπισμό λύσεων σε προβλήματα που απαιτούν 
πολλές ώρες ανθρώπινης δουλειάς», αναφέρει.
   Ο κ. Τζαμτζής τονίζει ακόμα πως, σύμφωνα με την 
εμπειρία του, κοινός παρονομαστής σε κάθε προσπά-
θεια αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων, όπως 
αυτή με τον Covid-19, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. 
«Στη σημερινή εποχή, με όποια θετικά και αρνητικά 
συνεπάγεται αυτό, ο Άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει 
να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις και τα δεδομένα μπο-
ρούν να του δώσουν έξυπνες και σωστά τεκμηριωμέ-
νες απαντήσεις», καταλήγει.

ΤΑ «BIG DATA» ΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
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Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει θέμα «Νερό και Κλιματική Αλλα-
γή». Ωστόσο, ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νε-
ρού παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, αφού γίνεται στο 
πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει σε γραπτό μήνυμά του ο γενικός γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης «το νερό σε αυτές 
τις πρωτόγνωρες συνθήκες με την πανδημία του κορωνοϊού 
παίζει σημαντικό ρόλο ως εργαλείο πρόληψης και αποφυγής 
της μετάδοσής του». Μάλιστα υπενθυμίζει, ότι «το σχολαστικό 
πλύσιμο των χεριών συστήνεται από όλους του ειδικούς για την 
προστασία μας καθώς και η κατανάλωση άφθονου νερού για 

να παραμείνουμε σωματικά και πνευματικά υγιείς στην κρίση», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Αραβώσης, «στόχος και 
μέριμνα του υπουργείου είναι να έχουμε επάρκεια νερού καλής 
ποιότητας για όλους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και αποτε-
λεσματικά τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής». Και 
συνεχίζει «είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφα-
ση στη διαχείριση της ζήτησης και να μην θεωρούνται πλέον ως 
δεδομένες οι παραδοσιακές καταναλώσεις της αλόγιστης χρή-
σης του. Θεωρείται πλέον ύψιστη προτεραιότητα η προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης του νερού σε 
συνδυασμό με τεχνικές εξοικονόμησης και δράσεις ευαισθητο-

ποίησης του κοινού».
Από το ΥΠΕΝ σημειώνεται, ότι το νερό είναι το κύριο μέσο με 
το οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα οικοσυστήματα της 
γης και κατά συνέπεια τη ζωή όλων μας. Η ορθή διαχείριση των 
υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των πλημ-
μυρών, της ξηρασίας και της ρύπανσης, αντιμετωπίζοντας απο-
τελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρωταρχι-
κός στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του, είναι η εφαρμογή των κοι-
νοτικών οδηγιών για το νερό, των πολιτικών παρακολούθησης 
της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, της διαχείρισης των 
λυμάτων καθώς και της επαναχρησιμοποίησης τους.

Tη σημασία της έγκαιρης λήψης μέτρων και της εφαρμογής 
πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, αναδεικνύει 
το φετινό επικοινωνιακό μήνυμα του ΟΗΕ -«δεν περισσεύει 
χρόνος για αναμονή»- ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, 
όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Υδροτεχνική 
Ένωση (E.Y.E.). Υπενθυμίζει ακόμα ότι το νερό είναι βασικός 
σύμμαχος της ανθρωπότητας στην πρόληψη και την αποφυ-
γή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ..

«Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) καθι-
ερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλ-
λον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο της Βραζιλίας, το 1992. Το θέμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Νερού για το 2020 είναι «Νερό και Κλιματική Αλλα-
γή» και η αδιάρρηκτη διασύνδεσή τους. Η ορθή διαχείριση 
των υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των 
πλημμυρών, της ξηρασίας, της έλλειψης και της ρύπανσης, 
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής και συνεισφέρει στη συνδυασμένη επίτευξη των 

Στόχων 6 και 13 του Ο.Η.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη» επιση-
μαίνεται στην ανακοίνωση.
Τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το νερό, επιση-
μαίνει η Ένωση, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ορθο-
λογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, που αποτελεί κύ-
ριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας της σύγχρονης αλλά και 
μελλοντικής κοινωνίας. «Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής 
χρειάζεται τη διαρκή ενεργό συμμετοχή όλων μας, σε ατομικό 
και συλλογικό επίπεδο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Μήνυμα για την παγκόσμια Ημέρα της Δασοπονίας που γιορτά-
ζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, την πρώτη ημέρα της Άνοιξης 
απέστειλε το ΥΠΕΝ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει για τη σημερινή ημέρα, 
«συμβολίζει την ελπίδα του ανθρώπου για ένα καλύτερο μέλ-
λον του πλανήτη μας σε συνδυασμό με το ρόλο του δάσους» 
και προσθέτει ότι «ατυχώς αυτή τη χρονιά η σημερινή ημέρα 
σκιάζεται από τη μεγάλη κρίση του κορωνοϊού σε ολόκληρο τον 
πλανήτη». Όπως τονίζει το υπουργείο: «Μια αποτελεσματική 
πολιτική για τα δάση είναι από την πλευρά της μια απάντηση 
στις ανησυχίες όλων για την ποιότητα της ζωής στο μέλλον αλλά 
και για την ίδια τη δημόσια υγεία». 
   Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο μήνυμά του το ΥΠΕΝ: «Η 
φετινή παγκόσμια ημέρα είναι αφιερωμένη από τον ΟΗΕ στην 

θεματική «Δάση και Βιοποικιλότητα». Κάθε θεματική που επι-
λέγεται ανά χρονιά αναδεικνύει και μια διαφορετική διάσταση 
των δασικών οικοσυστημάτων. Τα δασικά οικοσυστήματα φι-
λοξενούν σχεδόν το 80% των έμβιων ζώων παγκοσμίως και η 
διατήρησή τους εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προ-
στασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών 
και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση διαφόρων 
φυτικών ειδών».
   Και συνεχίζει: «Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι τα 
δάση εξαιτίας της βιοποικιλότητας που περικλείουν είναι φυσική 
τράπεζα γονιδίων φυτών και ζώων, μέσα στην οποία κρύβεται 
ένα αστείρευτο απόθεμα γνώσεων που αφορά στην ιατρική, τη 
γεωργία, τη βιομηχανία και τη γενετική μηχανική και οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή νέων ειδών τροφί-

μων, φαρμάκων και βιομηχανικών προϊόντων. Με αυτό τον 
τρόπο, συμβάλλουν στη διατήρηση της «πλανητικής υγείας» 
και τη σύνδεση της ευζωίας του ανθρώπινου είδους με τα άλλα 
είδη και τα οικοσυστήματα».
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «λαμβάνοντας 
υπόψιν τις ανάγκες της δασικής πολιτικής και σε απόλυτη σύνδε-
ση με την επιστημονική κοινότητα, διαμορφώνει έναν σύγχρονο 
και αειφορικό σχεδιασμό διαχείρισης των δασικών οικοσυστη-
μάτων με σκοπό τη διατήρηση των πολλαπλών υπηρεσιών και 
προϊόντων που προσφέρουν, την ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, καθώς και την αποτελεσματικότερη μάχη κατά 
της κλιματικής κρίσης». 

Τη μετάθεση διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Ύδατος, Απο-
χέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Κα-
θαριότητας πόλης, IFAT 2020, στις 7-11 Σεπτεμβρίου 2020, στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Ορ-
γανισμός του Μονάχου, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
και με βάση τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας 
της Γερμανίας και του κρατιδίου της Βαυαρίας σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανασχεδιάζει το πλάνο 
του, προκειμένου να υποστηρίξει, για τον Σεπτέμβριο πλέον, τη 
διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στην έκθεση με σκοπό 
την εξωστρέφεια των ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη 52η εμφάνιση της IFAT, η οποία 
πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια στο Μόναχο. Στην τελευταία 
διοργάνωση έλαβαν συνολικά μέρος 3.305 εκθέτες από 58 χώ-
ρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα με 8 ελληνικές εταιρίες, οι οποίες 

είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις 
καινοτομίες τους, σε περισσότερους από 140.000 εμπορικούς 
επισκέπτες από 160 χώρες.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες ανα-
φορικά με τις αλλαγές, που έχουν επέλθει στη διοργάνωση της 
IFAT, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ»
Δηλώνει ο Κων. Αραβώσης, γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
Με θέμα «Νερό και κλιματική αλλαγή»

ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ – ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ IFAT 2020
Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης, στο Μόναχο
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Μία σειρά μέτρων για τη θωράκιση των φορέων πρόνοιας και 
την προφύλαξη ευπαθών ομάδων και εργαζομένων απέναντι 
στον κορωνοϊό, αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών στη 
χώρα μας, έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εν μέσω της υγειονομικής 
κρίσης, που αντιμετωπίζει η χώρα.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, 
μαζί με τις υπηρεσίες του υπουργείου, δούλευαν χωρίς διακο-
πή σε πλήρη συντονισμό με το υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των μέτρων αυτών. Χαρακτηριστικά, όλες οι διαδι-
κασίες από πλευράς υπουργείου για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού ολοκληρώθηκαν μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 
κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δράσουμε προλη-
πτικά, γρήγορα και έγκαιρα. Ως προς την αναστολή λειτουργίας 
προνοιακών δομών και υπηρεσιών, ζητήσαμε τις κατευθύνσεις 
του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την αποφυγή της δια-
σποράς του ιού, ως οφείλαμε. Ως προς τις δημόσιες προνοιακές 
δομές, από τις οποίες εξαρτώνται χιλιάδες συμπολίτες μας, η 
κινητοποίησή μας ήταν άμεση: προχωρήσαμε ήδη στην πρό-
σληψη 500 επιπλέον υπαλλήλων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαταραχθεί η 
εύρυθμη λειτουργία τους. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρί-
σιμες για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, βρισκόμαστε σε 
επιφυλακή για την προσαρμογή των μέτρων, που έχουν ληφθεί 
ή και τη λήψη επιπλέον, εφόσον κριθούν απαραίτητα».
Αναλυτικότερα, τα μέτρα που έλαβε η υφυπουργός Εργασίας, 
αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Δόμνα Μιχαηλίδου, για τον τομέα της πρόνοιας κινήθηκαν σε 
τρεις άξονες:

1. Μέτρα για τη στήριξη των φορέων πρόνοιας και 
των εργαζομένων
- Το υπουργείο προβαίνει στην άμεση πρόσληψη με ειδική 
ταχύρρυθμη διαδικασία 500 επαγγελματιών (ιατρών, των 
νοσηλευτών- νοσοκόμων, των φροντιστών-επιμελητών, των 
μαγείρων-τραπεζοκόμων και των καθαριστών-ιών), αριθμός 
που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 28% του έμψυχου δυναμικού 
των δομών. Από το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου, που 
εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μέχρι αυτήν την 
Παρασκευή 20 Μαρτίου, νομοθετήθηκαν και προκηρύχθηκαν 
οι 500 θέσεις σε προνοιακές δομές και ολοκληρώθηκε η διαγω-
νιστική διαδικασία γι’ αυτές.
- Ανεστάλη η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχό-
λησης ανηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των Κέντρων 
Δημιουργικής Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και, εν γένει, 
όλων των προνοιακών δομών ανοιχτής φροντίδας, στις οποίες 
δεν διανυκτερεύουν ωφελούμενοι, με ταυτόχρονη διασφάλιση 
πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους.
- Χορηγήθηκε άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που είναι ωφελούμενοι δομών 
ανοιχτής φροντίδας και οι οποίοι, λόγω της αναστολής λειτουρ-
γίας των δομών, θα έχουν την ευθύνη των παιδιών τους όλο 
το 24ωρο.
- Δόθηκε εντολή για συνέχιση της εξυπηρέτησης των πολιτών 
στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Κέντρα 
Αποκατάστασης, δεδομένης της αναγκαίας νοσηλευτικής 
φροντίδας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ, ταυτόχρονα, 
ζητήθηκε η αραίωση της συχνότητας των επισκέψεων για την 
αποφυγή του συγχρωτισμού τόσο σε αυτά, όσο και σε όλες τις 
προνοιακές δομές, που εποπτεύονται από το υπουργείο.
- Ανεστάλησαν τα επισκεπτήρια σε κλειστές δομές, προκειμένου 
να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού σε φιλοξενούμενους σε αυ-
τές από τρίτους.

2. Επιδοματικές παροχές
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, για να περιορίσουν 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προσέλευσή τους σε σημεία εξυ-
πηρέτησης, όπως τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και τα κατά 
τόπους γραφεία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), αποφασίστηκε:
- Η παράταση καταβολής για τρεις μήνες αναπηρικών συντάξε-
ων και επιδομάτων σε περίπτωση επανεξέτασης από το αρμόδιο 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) έως τις 31 Μαρτίου 
2020.
- Η παράταση καταβολής για έναν μήνα του Ελάχιστου Εγγυη-
μένου Εισοδήματος και του επιδόματος στέγασης, σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος δεν έχει ήδη υποβάλει νέα αίτηση ή δεν την 
έχει υποβάλει ηλεκτρονικά. Ήδη, μάλιστα, έχουν ενημερωθεί 
σχετικά οι δικαιούχοι, μέσω της αποστολής περισσότερων από 
120.000 μηνυμάτων και e-mails.
- Η μη προσμέτρηση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για το 
επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ των μηνών Μαρτίου-Απρι-
λίου.
3. Εξυπηρέτηση πολιτών
- Λήφθηκαν μέτρα ενίσχυσης της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης 
των δικαιούχων επιδομάτων από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, 
όπως η αύξηση των γραμμών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και 
η διάθεση για ηλεκτρονική αλληλογραφία περισσότερων ηλε-
κτρονικών διευθύνσεων των υπηρεσιών του οργανισμού, ενώ 
σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης προβλέπεται η προσέλευση 
των πολιτών στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού, κα-
τόπιν ραντεβού.
- Δόθηκε εντολή στη διαχειριστική αρχή του Ταμείου Ευρωπα-
ϊκής Βοήθειας προς Απόρους οι προγραμματισμένες διανομές 
τροφίμων στους δικαιούχους  να πραγματοποιηθούν - όπου 
αυτό είναι εφικτό - κατ’ οίκον και να ληφθούν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού και αυστηρής τήρησης 
κανόνων υγιεινής στα σημεία διανομής με φυσική παρουσία.

«Επιβάλλεται να αποφύγουμε τον πανικό, την κατάθλιψη και 
την απόγνωση. Απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα, εντατική 
προσοχή και πειθαρχία στις υπεύθυνες κυβερνητικές και υγει-
ονομικές οδηγίες», διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, χθες ο Αρχιεπί-
σκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, 
μέσω των αλβανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Προτρέπει, μάλιστα, «Παραμένοντας μέσα στο σπίτι, 
ας μην επιτρέψουμε εκνευρισμούς και διαμάχες, αλλά ας καλ-
λιεργήσουμε τη δημιουργικότητα, την ειρηνική διάθεση, την 
καλοσύνη, την κατανόηση, τη στοργή και την αγάπη»
Αναλυτικότερα, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου έχει 
ως εξής:
«Προσφιλείς μου αδελφοί και αδελφές,
Όλοι έχουμε αιφνιδιαστεί, σαν να έχει κηρυχθεί νέος Παγκόσμιος 
Πόλεμος από έναν αθέατο εχθρό, τον κορωνοϊό.
Όλοι στέκουμε αμήχανοι μπροστά στις απρόοπτες αλλαγές, που 
η πρωτόγνωρη αυτή πανδημία έχει φέρει στη ζωή πλούσιων 

και φτωχών, μορφωμένων και απλών ανθρώπων, στην υγεία, 
στην οικονομία, στις μετακινήσεις, στις μορφές αναψυχής, στους 
εορτασμούς.
Επιβάλλεται να αποφύγουμε τον πανικό, την κατάθλιψη και την 
απόγνωση. Απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα, εντατική προ-
σοχή και πειθαρχία στις υπεύθυνες κυβερνητικές και υγειονο-
μικές οδηγίες. Οφείλουμε, επίσης, ολόψυχη ευχαριστία σε εκεί-
νους που φροντίζουν για την καθαριότητα, τη δημόσια τάξη, 
την ενημέρωση και προπάντων στους ιατρούς και νοσηλευτές 
, που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη νοσηλεία των 
ασθενών.
Παραμένοντας μέσα στο σπίτι, ας μην επιτρέψουμε εκνευρι-
σμούς και διαμάχες, αλλά ας καλλιεργήσουμε τη δημιουργικό-
τητα, την ειρηνική διάθεση, την καλοσύνη, την κατανόηση, τη 
στοργή και την αγάπη.
Όσοι πιστοί, ας εντείνουμε την προσευχή μας, για να μην παρα-
ταθή η περίοδος της δοκιμασίας, να θεραπευθούν όσοι έχουν 

σοβαρά ασθενήσει και να περιοριστεί η επέκταση της πανδημίας 
‘‘COVID-19’’. Ακόμη, να φωτίσει ο Θεός τις ερευνητικές ομάδες 
να προσδιορίσουν το ταχύτερο την κατάλληλη προληπτική και 
θεραπευτική αγωγή.
Επιτακτική, κυρίως, είναι η ανάγκη να δυναμώσουμε την εμπι-
στοσύνη μας στον Θεό. Η πίστη και η αγάπη είναι τα πιο ισχυρά 
αμυντικά όπλα στην επίθεση και αυτού του αθέατου ιού που 
απειλεί την ανθρωπότητα. Κάτι καλό τελικά, θα βγει από αυτή 
την κρίση και οι ανθρώπινες κοινωνίες ελπίζουμε να αναθεω-
ρήσουν τις αξίες και τις προτεραιότητές τους.
Όχι, λοιπόν, ταραχή και ανησυχία, αδελφοί μου! Ας έχουμε 
περισσότερο θάρρος, πρόσχαρη αντιμετώπιση και προπαντός 
ειλικρινή αλληλεγγύη. Η ειρήνη και η ελπίδα του Θεού ας δυνα-
μώνουν τις υπομονές και τις αντοχές μας και ας κατευθύνουν τις 
αποφάσεις μας για τις επιβεβλημένες πλέον επιλογές και αλλαγές 
στη ζωή μας».

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ» ΣΥΝΙΣΤΑ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 
ΑΛβΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη από την ερχόμενη 
Δευτέρα, κλιμάκια των υπηρεσιών της Περιφέρειας θα ελέγχουν συ-
στηματικά την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση 
και αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η εφαρμογή των πρόσθετων 
μέτρων για να παραμείνουν ανοικτές οι λαϊκές αγορές  
– Πάνω από όλα η  προστασία της υγείας των πολιτών.
Ευχαριστούμε την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελμα-
τιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) και τον Πρόεδρό της Δ. 
Μουλιάτο για την προσφορά προϊόντων στην Περιφέρεια, με στόχο 
τη στήριξη ευπαθών ομάδων πολιτών»
 Η αυστηρή και συστηματική επιτήρηση των νέων μέτρων που 
αποφασίστηκαν από τη κυβέρνηση για τη λειτουργία των λαϊκών 
αγορών, με στόχο την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών 
αλλά και τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών, θα είναι από την ερχόμενη Δευτέρα, η αποστολή κλιμακίου 
αρμόδιων υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.  Με εντολή του Περι-
φερειάρχη το κλιμάκιο θα ελέγχει αν οι λαϊκές λειτουργούν κάτω από 
τα αυξημένα μέτρα πρόληψης που ανακοινώθηκαν και αφορούν 
μεταξύ άλλων στη μείωση κατά 50% του αριθμού των παραγωγών 

και στην αύξηση της απόστασης των πάγκων στα 5 μέτρα.
Ο Περιφερειάρχης ζητεί στους σχετικούς ελέγχους τη συνδρομή και 
των Δήμων που διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία προκειμένου να 
ελέγχεται η συνολική εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε: «Στόχος 
μας παραμένει η προάσπιση της υγείας όλων των πολιτών. Για το 
λόγο αυτό είναι αναγκαία η εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων 
που αποφασίστηκε. Πάνω από όλα είναι η υγεία των πολιτών. Έχω 
δώσει σαφή εντολή στα κλιμάκια της Περιφέρειας να προβούν σε 
αυστηρούς ελέγχους από τη Δευτέρα προκειμένου να διαπιστωθεί 
η ορθή τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων. Στην προσπάθεια 
αυτή ζητούμε τη συνδρομή και των Δήμων που διαθέτουν Δημοτική 
Αστυνομία».
Παράλληλα ο κ. Πατούλης συστήνει:
- Nα γίνεται  αυστηρός έλεγχος των πολιτών που εισέρχονται στο 
χώρο των λαϊκών αγορών για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός
-  Οι πάγκοι να διαθέτουν αυστηρά και μόνο είδη πρώτης ανάγκης για 
την διατροφή των πολιτών
-Να διατίθενται από τους παραγωγούς γάντια μιας χρήσεως για να 
παίρνουν τα προϊόντα

-Οι πωλητές να φορούν μάσκα και γάντια
Επιπλέον συστήνεται στις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους να 
αποφεύγουν τη μετάβασή τους στις λαϊκές αγορές. (Την προμήθεια 
αγαθών να αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους έμπιστα πρόσωπα 
συγγενείς, γείτονες, φίλοι κ.α.).
Ευχαριστίες του κ. Πατούλη προς τους Πωλητές Λαϊκών 
Αγορών για την πρωτοβουλία αλληλεγγύης
Ο Περιφερειάρχης Αττικής απευθύνει και θερμές ευχαριστίες προς 
την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών 
Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) και προσωπικά προς τον Πρόεδρό της 
Δ. Μουλιάτο για την προσφορά αλληλεγγύης και την έμπρακτη συμ-
βολή τους στην στήριξη ευπαθών ομάδων πολιτών, καθώς σήμερα 
διατέθηκαν από την Ομοσπονδία σε κοινωνικές δομές της Περιφέρει-
ας, προϊόντα που είχαν προμηθευθεί οι επαγγελματίες πωλητές για 
τις λαϊκές αγορές που θα γίνονταν σήμερα Σάββατο αλλά λόγω της 
κυβερνητικής απόφασης παρέμειναν αδιάθετα.
Η παράδοση των προϊόντων, που θα διατεθούν από την Περιφέρεια 
σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πραγματοποιήθηκε υπό 
την τήρηση αυστηρών όρων υγιεινής, στο κτήριο του Δυτικού Τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής.

Σε επιπλέον αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων της προχωρά 
από την Δευτέρα 23 Μαρτίου η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.
   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας:
   Κυκλοφορούν
   ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις, οι αμα-
ξοστοιχίες:    Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη: 52, 56, 58. Από Θεσσαλονί-
κη προς Αθήνα: 53, 57, 59.
  Ενδιάμεσες σταθμεύσεις: Θεσσαλονίκη, Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα, Πα-
λαιοφάρσαλος, Λειανοκλάδι, Τιθορέα, Λειβαδειά, Θήβα, Οινόη, Αθήνα, 
και αντίστροφα.
   Αναστέλλεται η κυκλοφορία του ζεύγους 600/601 από την Κυριακή 
22.03.2020. Αναστέλλεται η κυκλοφορία στην Γραμμή Διακοπτό - Κα-

λάβρυτα - Διακοπτό.
   Τροποποιούνται τα δρομολόγια:    ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ: Κυκλοφορούν οι 
αμαξοστοιχίες 1571/1572 & 2571/2572.
   ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ: Τροποποιούνται, ώστε να συνδυ-
άζονται με τα τραίνα ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
   ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ σε αναστολή ανά διαδρομή:
   ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ: 11530, 1534, 1542, 1546, 1550, 2532, 
2534, 1533, 1539, 1547, 1551, 1555, 2537, 25390.
   Επιπλέον  ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΕΣ τα 1554 και 1559.
   Ειδικά το δρομολόγιο 2534 από την Κυριακή 22.03.2020.
   ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:
2206, 2214, 2222, 2226, 2230 2234, 2238, 2246, 2254, 2262, 2207, 

2215, 2223, 2227, 2231, 2235, 2239, 2247, 2255, 2263.
   (Παραμένουν τα 2202, 2210, 2218, 2242, 2250, 2258, 2203, 2211, 
2219, 2243, 2251, 2259)
   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 
1226, 1232, 1234, 1205, 1209, 1217, 1219, 1221, 1227, 1235, 1237.
   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1304, 1310, 1312, 1314, 1316, 1322, 
1328, 2300, 2302, 2304, 1303, 1309, 1313, 1315, 1317, 1321, 1327, 
2301, 2303, 2305.
   ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ - ΚΙΑΤΟ:
   Κυκλοφορούν: Λ8, Λ12, Λ22, Λ7, Λ11, Λ21. 
   Το επιβατικό κοινό να συμβουλεύεται την ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
tickets.trainose.gr για καλύτερο προγραμματισμό της μετακίνησής του.

Μειώνεται στο 6% από 24% ο ΦΠΑ σε μάσκες, αντισηπτικά, 
σαπούνια, μαντηλάκια κ.ά. για την ατομική προστασία από τον 
κορωνοϊό, ενώ επιταχύνεται η επιστροφή από την ΑΑΔΕ φόρου 
εισοδήματος και ΦΠΑ εκκρεμών υποθέσεων και έως 30.000 ευρώ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπονται:
1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν. 2859/2000, Α  ́248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:
    «50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προ-
στασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών- νοσοκο-
μειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 
6307).

    Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ 
ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402). Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντι-
λάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 
3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).
    Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορί-
ζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
    Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέ-
λευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη 
στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 
2969/2001 (Α  ́281) (ΔΚ ΕΧ 2207).
    Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογι-
κών κλάσεων ορίζεται σε 6%».
    2. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προ-

στιθέμενης αξίας.
    Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις 
ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προ-
σώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το 
συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι 
του ύψους των 30.000 ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, 
η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί πα-
ραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου 
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται 
να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170).

Αεροσκάφος της Air China προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μεταφέροντας υγειονομικό υλικό από την Κίνα για τα ελληνικά νοσοκομεία σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 6% ΑΠΟ 24% Ο ΦΠΑ 
Σε μάσκες, αντισηπτικά, σαπούνια, μαντηλάκια κ.ά. για την ατομική προστασία από τον κορωνοϊό

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ AIR CHINA
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Κατόπιν συνομιλιών με το Netflix και το YouTube, ο Επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του για τη δέσμευση των δύο παρόχων συνεχούς ροής να 
λάβουν μέτρα για τη μείωση της πίεσης που δέχεται η διαδι-
κτυακή υποδομή από την αυξημένη ζήτηση για συνδεσιμό-
τητα λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης στο πλαίσιο 
καταπολέμησης της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Reed 
Hastings, το Netflix ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον ρυθμό με-
τάδοσης όλων των ροών στην Ευρώπη για 30 ημέρες, μειώ-
νοντας έτσι κατά 25 % την κίνηση του Netflix στα ευρωπαϊκά 
δίκτυα. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβου-
λο της Google Sundar Pichai και τη διευθύνουσα σύμβουλο 
του YouTube Susan Wojcicki, και το YouTube δεσμεύτηκε να 
θέσει προσωρινά ως προεπιλογή την κανονική ανάλυση για 
όλη την κίνηση στην ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή βρίσκεται σε 
επαφή με ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και με άλ-
λους παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών. 

Ο Επίτροπος Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Καθώς εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι προσαρμόζονται στα μέτρα κοινωνικής απόστασης 
χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες που επιτρέπουν την τηλεργα-
σία και την ηλεκτρονική μάθηση και ψυχαγωγία, χαιρετίζω 
θερμά τις πρωτοβουλίες της Google και της Netflix για τη 
διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας του Διαδικτύου κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19. Εκτιμώ ιδιαίτερα την έντονη 
αίσθηση ευθύνης που επέδειξαν οι δύο υπηρεσίες συνεχούς 
ροής. Μαζί, θα παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη της 
κατάστασης. Επίσης θα συνεχίσω τις συζητήσεις με άλλους 
παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών.» 
Των ανακοινώσεων προηγήθηκαν οι χθεσινές δηλώσεις του 
Επιτρόπου Μπρετόν, με τις οποίες κάλεσε τις υπηρεσίες συνε-
χούς ροής, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους χρήστες να 
φερθούν υπεύθυνα και να διαφυλάξουν το ανοιχτό διαδίκτυο. 
Συνέστησε στις πλατφόρμες συνεχούς ροής να προσφέρουν 
κανονική και όχι υψηλή ανάλυση και να συνεργαστούν με τις 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα 

πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα και μέτρα μετριασμού. 
Ο Επίτροπος Μπρετόν παρακίνησε επίσης τους χρήστες να 
χρησιμοποιούν ρυθμίσεις που μειώνουν την κατανάλωση δε-
δομένων, όπως η χρήση Wi Fi και η προβολή περιεχομένου σε 
χαμηλότερη ανάλυση. 
Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται γενικευμένη 
συμφόρηση του δικτύου λόγω της αυξημένης ζήτησης για 
διαδικτυακή συνδεσιμότητα, η Επιτροπή και ο Φορέας Ευρω-
παϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) δημιούργησαν προληπτικά έναν μηχανισμό αναφο-
ράς για την παρακολούθηση της κατάστασης της διαδικτυακής 
κίνησης σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να μπορούν να αντιμετω-
πίσουν τυχόν προβλήματα χωρητικότητας. 
Σε κοινή τους δήλωση, η Επιτροπή και ο BEREC «δεσμεύτηκαν 
να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια για στήριξη των 
ατόμων και των επιχειρήσεων ώστε να συνεχίσουν τις δρα-
στηριότητες και τις επαφές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
μέσω του διαδικτύου στους πρωτόγνωρους αυτούς καιρούς».

Η ΕΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Και συστήνει μηχανισμό αναφοράς μαζί με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές

   Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή 
της και τις ευχαριστίες της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
της χώρας, που αυτές τις ώρες δίνει άοκνο αγώνα για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Με την σειρά του ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας σχετικά με την εξάπλωση, μέχρι στιγμής, της νόσου 
στον ελληνικό πληθυσμό και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει 

το υπουργείο τόσο για την πρόληψή της όσο και για τη νοσηλεία 
όσων έχουν νοσήσει.
   Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν το 
έργο των γιατρών, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες των ειδι-
κών επιστημόνων και των αρμόδιων κρατικών αρχών: «Αντιλαμ-
βάνομαι τις δυσκολίες που περνάμε όλοι. Όμως οι περιορισμοί που 

έχουν επιβληθεί είναι απόλυτα αναγκαίοι για να προστατεύσουμε 
ο ένας τον άλλον και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας. 
Είναι προσωπική ευθύνη όλων μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε 
να βγούμε νικητές και από αυτήν την περιπέτεια», τόνισε η κ. Σα-
κελλαροπούλου.

Εκατόν είκοσι χιλιάδες εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνονται 
στα μέτρα οικονομικής βοήθειας για όσους εργαζομένους πλήττο-
νται άμεσα από το κλείσιμο ή την μερική λειτουργία των επιχειρή-
σεων/εργοδοτών τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό σημειώνεται στην επιστολή του Ελληνικού Συνδέσμου για 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic Facility 
Management Association) στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη.
Υπενθυμίζεται ότι, το H.F.M.A. αντιπροσωπεύει τις εταιρείες στην 
Ελλάδα που έχουν ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, που μεταξύ άλ-
λων περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης, 
φύλαξης, σίτισης, διαμόρφωσης και συντήρησης πρασίνου, απε-
ντομώσεων, κλπ αλλά ταυτόχρονα και την παροχή υπηρεσιών κα-
θαρισμού είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά με λοιπές υπηρεσίες.
«Εκπροσωπούμε μία αγορά με κύκλο εργασιών άνω των 950 
εκατομμυρίων και προσωπικού άνω των 120.000 εργαζομένων» 

όπως σημειώνεται στην επιστολή με την οποία εκφράζεται η ανη-
συχία διότι δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα οικονομικής βοήθειας 
που εξήγγειλε η κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι των εταιρειών του 
κλάδου. Οι εργαζόμενοι αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (ως 
φύλακες, καθαριστές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μηχανικοί, καμα-
ριέρες, κηπουροί κ.λπ.) στις εγκαταστάσεις αυτών των επιχειρήσε-
ων οι οποίες αποφασίστηκε να λάβουν βοήθεια από το κράτος και 
που ουσιαστικά είναι οι έμμεσοι εργοδότες τους.
«Πλην όμως, οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται εξίσου και με τον 
ίδιο τρόπο με τους άμεσους εργαζόμενους των εταιρειών αυτών. 
Θεωρούμε, συνεπώς, ότι, για λόγους ισότητας αλλά και ηθικής 
και κοινωνικής δικαιοσύνης, πρόσβαση στην εξαγγελθείσα οικο-
νομική στήριξη θα πρέπει να έχουν, όχι μόνο οι εργαζόμενοι που 
απασχολούνται άμεσα στις επιχειρήσεις που κλείνουν υποχρεωτικά 
ή τίθενται σε μερική λειτουργία, αλλά και οι εργαζόμενοι που απα-
σχολούνται σε αυτές μέσω των εταιρειών του κλάδου μας» όπως 
υποστηρίζει ο σύνδεσμος.ο οποίος σημειώνει ότι ως σωματείο 
είναι μέλος του ΣΕΒ, του ευρωπαϊκού οργανισμού EuroFM καθώς 

και του οργανισμού I.F.M.A.
Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των εργαζομένων 
του κλάδου από το κράτος είναι αναγκαία «διότι οι εταιρείες είναι 
εντάσεως εργασίας και δεν διαθέτουν αξιόλογα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, δεν έχουν ούτε τα αναγκαία διαθέσιμα ούτε τη δυνατότη-
τα λήψης δανείων, αλλά ούτε και αξιόλογα μεταβλητά κόστη τα 
οποία θα μπορούσαν να περικόψουν, ώστε να μπορούν να κα-
λύψουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων των οποίων οι έμμεσοι 
εργοδότες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και έχουν διακόψει/
αναστείλει τις συμβάσεις με τις εταιρείες του κλάδου μας. Είναι, επο-
μένως, μαθηματικώς βέβαιο ότι αν οι εργαζόμενοι αυτοί των εται-
ρειών μας δεν ενταχθούν στο εξαγγελθέν πρόγραμμα ενίσχυσης, 
οι εταιρείες του κλάδου μας είτε θα προβούν σε απολύσεις (όσες 
έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τις αποζημιώσεις απόλυσης) 
είτε απλώς θα πτωχεύσουν».
Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ωστόσο στο τέλος της επιστολής ότι, 
στην παρούσα κατάσταση, δεν είναι στις προθέσεις του η απόλυση 
προσωπικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Την εφαρμογή των πρόσθετων αυστηρών μέτρων με 
απαγόρευση κυκλοφορίας, για τον περιορισμό της διά-
δοσης του κορωνοϊού, που ανακοίνωσε στο διάγγελμά 
του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς 
και τον τρόπο που θα διασφαλίζεται η υλοποίησή τους 
παρουσίασε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε κοινή 
υπουργική συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο 
Χαλάνδρι.
Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, 
ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικο-
νόμου, ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης 
και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Χαρδαλιά, όπως 
ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, απα-
γορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία από τη Δευτέρα 23-
3-2020 στις 06.00 το πρωί, στην ελληνική Επικράτεια 
χωρίς καμία χωροταξική εξαίρεση.
Το μέτρο, όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, «περιλαμβάνει 
εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμό-
ζουν, μια και η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους 
υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνά-
μεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους».
Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται μόνο για 
τους ακόλουθους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες 
ώρες.
β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, 
εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών 
αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η απο-
στολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυ-
νατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρί-
σκονται σε ανάγκη.
στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση 
ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο 
νόμος.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κα-
τοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην 
τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 
μέτρου.
η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ- ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι,:
- Η Ελληνική Αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους 
ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτι-
κή Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 
τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου 
χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο.
- Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους 
την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς 
και βεβαίωση κίνησης. Ενώ για κάθε παράβαση που 
εντοπίζεται θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ.
- Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων 
δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η 
βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργα-
ζόμενων. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται μια φορά 
και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος 
από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περί-
πτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου 
επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. 
Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον 
τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο 
προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη 
φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του 
προς και από την εργασία του.
- Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρ-
κετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη 
κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά 
τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο 
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς 
και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.
- Επίσης από τη Δευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και 
απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, 
χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, 
πάρκα και άλση.
- Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν επηρεάζει τη λει-
τουργία όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές έως 

σήμερα με σχετική απόφαση του κράτους (π.χ. Σούπερ 
μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία, βενζινάδικα κοκ), μιας και 
συνολικά η λειτουργία τόσο των επιχειρήσεων όσο και 
των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοικτές συ-
νεχίζεται κανονικά, λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη 
τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζομένων από 
και προς αυτές.
«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το τονίζω κατηγορημα-
τικά ότι το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παρα-
λύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προ-
σωπικό και με βάση τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις 
κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων 
που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις μας», 
είπε ο κ. Χαρδαλιάς.
Τέλος, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε 
περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κί-
νησης των εργαζομένων. Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα 
κυκλοφορούν για όλους τους λόγους-εξαιρέσεις που 
προβλέπονται παραπάνω μόνο με τον οδηγό και έως 
έναν επιβάτη.
Σε ό,τι αφορά την απόφαση της επιβολής απαγόρευσης 
κυκλοφορία ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε:
«Είναι, ίσως, το τελευταίο βήμα μίας οργανωμένης δη-
μοκρατικής Πολιτείας, που, όπως είπε, πρέπει να γίνει 
εγκαίρως για να μην γίνει μάταιο. Γιατί ο χρόνος δεν με-
τριέται, πλέον, με μέρες, αλλά με ώρες. Και απαιτούνται 
τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες. Αυτές τις πρω-
τοβουλίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση από την πρώτη 
στιγμή αυτής της κρίσης» και κατέληξε:
«Δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία. Μένουμε στο σπίτι. 
Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μας εκείνους που μάχο-
νται νύχτα-μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μας υγεία. 
Δεν πρέπει να επιτραπεί, οι λίγοι ανεύθυνοι να βλάψουν 
την πλειοψηφία των υπεύθυνων. Καθώς, λοιπόν, στη 
μάχη έρχονται δύσκολες στιγμές, πρέπει να κλείσει κάθε 
κερκόπορτα στο κακό. Και αυτόν το στόχο έχει ο περι-
ορισμός της κυκλοφορίας από αύριο. Η παραμονή στο 
σπίτι είναι, στον πυρήνα της, ένα εξόχως δημοκρατικό 
σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν είναι περιορισμός. 
Αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. Κι αυτό τον σε-
βασμό οφείλουμε να δείξουμε όλοι».

ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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Την παραβίαση της καραντίνας από 13 πολίτες που ήταν 
υποχρεωμένοι να τηρήσουν λόγω άφιξης τους από το εξω-
τερικό και την επιβολή του προστίμου των 5.000 ευρώ, 
ανακοίνωσε εκτός των άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, διευκρινίζοντας παράλληλα 
τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους αύριο, πρώτη μέρα 
της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, όπως είπε ο υφυπουργός, από σήμερα το 
βράδυ είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα forma.gov.gr, για τη 
συμπλήρωση των αδειών κυκλοφορίας. Οι εργαζόμενοι, 
όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, αύριο θα μεταβούν στην εργα-
σία τους με υπεύθυνη δήλωση, αλλά θα αποχωρήσουν με 
σχετική βεβαίωση του εργοδότη και μόνο.
Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παραβιάσεις 
της καραντίνας που εντοπίστηκαν από ελέγχους της αστυ-
νομίας, τονίζοντας:
«Σήμερα πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα -και 
θέλω να σταθώ σε αυτό- 217 δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
σε συμπολίτες μας που έπρεπε και ήταν υποχρεωμένοι να 
βρεθούν σε καραντίνα ερχόμενοι αεροπορικώς από διά-
φορους προορισμούς. Από το σύνολο των 217 ελέγχων σε 
όλη τη χώρα, εντοπίστηκαν 13 περιπτώσεις που βρέθηκαν 
είτε εκτός είτε πέριξ της οικίας τους και όχι εντός αυτής. 
Στον καθένα από αυτούς επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 
ευρώ και ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο ποι-
νικές διώξεις»
Και ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε την έκκληση του προς όλους:
«Αγαπητοί μου συμπολίτες, δεν κυκλοφορούμε χωρίς αι-
τία. Μένουμε στο σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση 
μας εκείνους που μάχονται νύχτα-μέρα στα νοσοκομεία και 
έξω στην κοινωνία για τη δική μας υγεία. Δεν πρέπει να επι-
τραπεί, οι λίγοι ανεύθυνοι να βλάψουν την πλειοψηφία των 
υπεύθυνων. Καθώς, λοιπόν, στη μάχη έρχονται δύσκολες 
στιγμές, πρέπει να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό. Και 
αυτόν το στόχο έχει ο περιορισμός της κυκλοφορίας από 
αύριο. Η παραμονή στο σπίτι είναι, στον πυρήνα της, ένα 
εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν 
είναι περιορισμός. Αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. 
Κι αυτό τον σεβασμό οφείλουμε να δείξουμε όλοι».
Και πυροσβέστες στους ελέγχους για την απαγόρευση κυ-
κλοφορίας
Σημειώνεται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σε 
πρώτη φάση μέχρι τις 6 Απριλίου, αλλά αν η κατάσταση το 
επιβάλει θα παραταθεί.

Στον γενικότερο σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, προ-
βλέπεται η συγκρότηση ειδικών ομάδων ελέγχου, για την 
εφαρμογή του μέτρου και την βεβαίωση παραβάσεων.
Για το λόγο αυτό έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες και 
εντολές από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, σε όλες τις αστυνομικές 
διευθύνσεις της χώρας.
Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο επιστρατεύτηκε από 
το Υπουργείο και η Πυροσβεστική. Παράλληλα με τις 
ομάδες των αστυνομικών, κλιμάκια πυροσβεστών, σε όλη 
τη χώρα, αλλά κυρίως στις μεγάλες πόλεις, θα επιτηρούν 
πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους και σε 
περίπτωση που αντιλαμβάνονται άτομα να κυκλοφορούν 
άσκοπα και χωρίς άδεια, θα ενημερώνουν την αστυνομία 
και την άμεση επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ και 
των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων.
Πώς θα μπορείτε να δηλώνετε τις μετακινήσεις σας
Από σήμερα αργά το βράδυ οι πολίτες θα μπορούν να 
μπουν στην ιστοσελίδα, forma.gov.gr στην οποία θα 
βρουν τα σχετικά έγγραφα για τη δήλωση τύπου Α και Β 
για τις μετακινήσεις μας.
«Βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι» τόνισε ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης και συμπλήρωσε: «Η συλλογική μας μοίρα εξαρτάται 
απόλυτα από την ατομική μας ευθύνη. Ο αγώνας έναντι 
στην πανδημία επιβάλλει σήμερα, για να μπορούμε αύριο 
να βρούμε αυτά που τώρα στερούμαστε. Έτσι οι μετακι-
νήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών μας που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με 
άλλο τρόπο.
Ήδη έχει αναρτηθεί ένας ιστότοπος, forma.gov.gr όπου 
όλες οι οδηγίες αναφέρονται αναλυτικά. Σε αυτήν την ιστο-
σελίδα βρίσκονται οι δυο τύποι των εγγράφων, η βεβαί-
ωση κίνησης τύπου Α που αφορά τους εργαζόμενους. Για 
τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων η βεβαίωση 
τύπου Α συμπληρώνεται άπαξ, μια φορά, και παρέχεται με 
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντα από τον εργοδότη 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοα-
πασχολούμενου από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, 
τον τόπο κατοικίας και εργασίας του εργαζομένου, καθώς 
και το ωράριο προσέλευσης κι αποχώρησής του. Ο εργα-
ζόμενος την φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακι-
νήσεις του προς και από την εργασία του».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμπλήρωσε ότι 
για τις υπόλοιπες μετακινήσεις τύπου Β, υπάρχουν έξι λόγοι 
για κατ εξαίρεση μετακίνηση και έχουν προβλεφθεί τρεις 
εναλλακτικές διαδικασίες :
Πρώτος τρόπος είναι η φόρμα που βρίσκεται στο site, 
forma.gov.gr, ο δεύτερος είναι ένα λευκό χαρτί στο οποίο 
μπορεί κανείς να γράψει απλώς μια δήλωση με αυτά τα 
στοιχεία με το ονοματεπώνυμό του κι ο τρίτος τρόπος 
αφορά την αποστολή sms σε έναν πενταψήφιο αριθμό, 
τον 13033 όπου γράφει κανείς έναν από τους 6 αριθμούς 
(λόγους), 1-6 κενό κι έπειτα το ονοματεπώνυμό του και την 
διεύθυνση κατοικίας του. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται στο 
forma.gov.gr.
Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το sms στο 13033 είναι δω-
ρεάν, καθώς και το ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν 
κρατούν δεδομένα των πολιτών. «Τα δεδομένα αυτά δια-
γράφονται αυτομάτως. Χρησιμοποιούμε το sms μόνο σαν 
απόκομμα αντί χαρτιού για να μπορεί ο κάθε πολίτης χρη-
σιμοποιήσει την τεχνολογία».
Οι έξι λόγοι για κατ΄εξαίρεση μετακίνηση είναι οι παρακά-
τω:
Λόγος 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό 
εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία
Λόγος 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμη-
θειών αγαθών αναγκών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, 
μίνι μάρκετ όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους
Λόγος 3. Μετάβαση στην τράπεζα στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή
Λόγος 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ανάγκη
Λόγος 5. Μετάβαση σε τελετή υπό τους όρους που προβλέ-
πει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων 
που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για την δια-
σφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις
Λόγος 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ατομικά ή ανά δυο άτομα.
Κλείνοντας ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «πο-
λεμάμε μαζί, κράτος και πολίτες την πανδημία, τον αόρατο 
εχθρό» και κάλεσε «να κάνουμε όλοι το καθήκον μας και 
να κάνουμε την δουλειά μας ώστε να είμαστε σε θέση να 
χτίσουμε ένα αύριο με ελπίδα και εμπιστοσύνη».

ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Βαριές καμπάνες και πρόστιμα 5.000 ευρώ σε 13 που παραβίασαν την καραντίνα. Μέχρι τις 6 Απριλίου η απαγόρευση 
κυκλοφορίας. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους από τη Δευτέρα
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Με ελικόπτερα και drone από αέρος σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, αυστηρότατους ελέγχους στους δρόμους και στα 
διόδια σε όλη την Ελλάδα, με επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων ακόμα και αυτόφωρο, θα επιβάλλεται από την 
αστυνομία η απαγόρευση της κυκλοφορίας από αύριο στις 
6 το πρωί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, στην κοινή 
συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής 
στο Χαλάνδρι.
Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, για την εφαρμογή των μέτρων 
η ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν 
καταρτίσει ειδικό σχέδιο που προβλέπει:
1. Αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα από αυξημένες 
περιπολίες αστυνομικών, οι οποίοι, εκτός από την επιβολή 
του προστίμου των 150 ευρώ που προβλέπεται για τους 
παραβάτες, θα επιβάλλουν και σοβαρότερες ποινικές κυ-
ρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και επιφέ-
ρουν ακόμα και αυτόφωρα αδικήματα.
2. Θα υπάρχει επιτήρηση από αέρος σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, από ελικόπτερα της αστυνομίας και drone, από 
τα οποία θα ενημερώνονται οι επίγειες δυνάμεις και θα 
επεμβαίνουν για την βεβαίωση των παραβάσεων και την 
επιβολή των κυρώσεων.
3. Στα διόδια θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι 
και όσοι προσπαθήσουν να περάσουν χωρίς να έχουν την 
ειδική άδεια θα υποχρεώνονται σε αναστροφή και επι-
στροφή στα σπίτια τους, συν το πρόστιμο των 150 ευρώ. 
Ή των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται ανάλογα με 
την περίπτωση.
«Πρόκειται για αυστηρό περιορισμό της κυκλοφορίας» 
είπε ο κ. Οικονόμου και συνέχισε: «Οι ώρες είναι και θα 
παραμείνουν κρίσιμες. Οι συνεπείς πολίτες που κατανόη-
σαν την ανάγκη περιορισμού των κοινωνικών επαφών, το 

μόνο που θα δουν να αλλάζει είναι να εφοδιάζονται με την 
βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας. Μπορούν να κάνουν ό,τι 
έκαναν μέχρι σήμερα, υπακούοντας στις συμβουλές των 
ειδικών. Τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα γι’ αυτούς που, 
ακόμη και σήμερα, παρά τα όσα συμβαίνουν, δεν κατανο-
ούν την ανάγκη του αυτοπεριορισμού και της συλλογικής 
ευθύνης ως συλλογικό μας όπλο για την αναχαίτιση της 
πανδημίας... Τώρα είναι η ώρα, όλοι μαζί αλλά και ο καθέ-
νας προσωπικά να συμβάλουμε στη θωράκιση της χώρας. 
Να περάσουμε αυτή την κρίση με όσο το δυνατό λιγότερα 
θύματα... Είναι η ώρα του πολίτη και είμαστε πατριώτες και 
άνθρωποι και δεν πρέπει να υπάρξει αδύναμος κρίκος στον 
όλο σχεδιασμό».
β. Κοντοζαμάνης: Το σύστημα υγείας θα δοκιμα-
στεί τις επόμενες ημέρες
Το σύστημα υγείας θα δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες, 
ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, σε 
κοινή υπουργική συνέντευξη Tύπου, που πραγματοποιή-
θηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο 
Χαλάνδρι. Διαβεβαίωσε ότι «έχει προετοιμαστεί και κάθε 
μέρα που περνάει προετοιμάζεται ακόμα περισσότερο». 
Διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, υπάρ-
χει επάρκεια υλικού και εξοπλισμού και κάθε μέρα, όπως 
είπε, «καινούργια υλικά, νέος εξοπλισμός προστίθεται στο 
σύστημα υγείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδε-
χόμενο».
Για άλλη μια φορά τόνισε ότι η ατομική ευθύνη θα κρίνει 
την έκβαση της μάχης αυτής. Είναι πολύ σημαντικό, είπε, 
οι πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του υπουρ-
γείου Yγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ).
Θ. Λιβάνιος: Οι βασικές υπηρεσίες των ΟΤΑ δεν θα 
σταματήσουν ούτε λεπτό να εξυπηρετούν τους 

πολίτες
Το υπουργείο Εσωτερικών έχει φροντίσει ώστε οι δήμοι 
και οι περιφέρειες της χώρας να συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους. Οι βασικές υπηρεσίες τους δεν θα σταματήσουν ούτε 
λεπτό να εξυπηρετούν τους πολίτες, επισήμανε ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη διάρ-
κεια της ανακοίνωσης για απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι η διανομή των τροφίμων από 
τα συσσίτια των δήμων θα γίνεται μόνο κατ’ οίκων ή στη 
δομή που φιλοξενούνται εφόσον είναι άστεγοι. Είπε ακό-
μα ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στους άστεγους, τους 
τοξικοεξαρτημένους και τους Ρομά. Οι δημοτικές αρχές 
οφείλουν άμεσα να φροντίσουν ώστε κανένας άστεγος να 
μην βρίσκεται στο δρόμο, ενώ είναι επίσης επιφορτισμένοι 
για την ενημέρωση των Ρομά και τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων. Με επιστολή του ΥΠΕΣ προς τους δημάρχους της 
χώρας, ζητείται να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και για τα αδέ-
σποτα ζώα.
«Η καθαριότητα, η πολιτική προστασία, οι κοινωνικές δο-
μές, τα ληξιαρχεία, η δημοτική αστυνομία, οι υπηρεσίες 
εμπορίου και οι επόπτες υγείας βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών και 
πρόσθεσε ότι οι πολίτες ενθαρρύνονται να πραγματοποι-
ούν τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο ηλεκτρονικά.
Ο ίδιος ανέφερε ότι με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου 
Εσωτερικών αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» ώστε να δίνεται δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών, 
οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και να διεκπεραι-
ώνονται οι εργασίες είτε ακόμα και οι προμήθειες σε σού-
περ μάρκετ μέσω δημοτικών υπαλλήλων.
Θύμισε, τέλος, ότι επιχορηγήθηκαν με 5 εκατ. ευρώ οι περι-
φέρειες και με 11 εκατ. ευρώ οι δήμοι για την κάλυψη των 
πρώτων άμεσων επειγουσών αναγκών.

Ένα κύμα αλληλεγγύης κι ενημέρωσης έχει πλημμυρίσει 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την πανδημία 
του κορωνοϊού. Πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας πα-
ρότι τηρούν το «Μένουμε Σπίτι», δεν ξεχνούν ότι πρέπει να 
παραμείνουν ενεργοί στηρίζοντας άμεσα και έμμεσα όσες 
κοινωνικές ομάδες το ‘χουν ανάγκη. Εδώ και μία εβδομάδα 
οι ομάδες και σελίδες αλληλεγγύης, ενημέρωσης, υποστή-
ριξης καθώς και ομάδες κατοίκων που δραστηριοποιού-
νται σε γειτονιές αυξάνονται γοργά, θέλοντας να δείξουν 
ότι απέναντι σε αυτό τον ιό κανείς δεν είναι μόνος του σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Οι δράσεις ποικίλλουν, από ένα μήνυμα γραμμένο σε 
χαρτί και κολλημένο σε μία πολυκατοικία για προσφορά 
βοήθειας σε όποιον από τους γείτονες την χρειάζεται μέχρι 
και αγορές από σουπερ μάρκετ και φαρμακεία για όσους 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν πρέπει να διακινδυ-
νεύσουν να βγουν από το σπίτι τους. 
«Αν κάποιος/α στην πολυκατοικία αντιμετωπίζει έλλειψη 
σε τρόφιμα ή φάρμακα ή ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, ας 
μας ζητήσει βοήθεια. Παρακαλώ να συνεργαστούμε όλοι 
και να δείξουμε αλληλεγγύη σε όποιον γείτονά μας έρθει 
σε δύσκολη θέση. Όσο μπορούμε μένουμε σπίτι», αναφέρει 

χαρακτηριστικά μήνυμα που κολλήθηκε σε πολυκατοικία 
γράφοντας δίπλα τον όροφο που διαμένει το άτομο που 
προσφέρθηκε να συνδράμει εθελοντικά.
Οι ομάδες και οι σελίδες που έχουν φτιαχτεί μετρούν ήδη 
χιλιάδες μέλη και φιλοξενούν αναρτήσεις που αφορούν 
ερωτήσεις γύρω από την COVID-19, επιστημονικά άρθρα, 
ερωτήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτή την 
περίοδο σε διάφορους τομείς απασχόλησης. 

Συνέχεια στη σελ 20 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Λ. Οικονόμου: Με ελικόπτερα και drone, ελέγχους στους δρόμους και στα διόδια, πρόστιμα και αυτόφωρα, ο έλεγχος της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας

ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19 ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ 18
 
Ο Αντρέας Μπλουμ, κάτοικος Κυψέλης συμβάλλει σε όλη 
αυτή την προσπάθεια συμμετέχοντας σε δύο ομάδες στο 
facebook . Η μία ονομάζεται «Ομάδα Αλληλοβοήθει-
ας κατά του Covid-19» και η άλλη «Solidarity against 
Covid-19 Kentro-Exarcheia-Kypseli-Gyzi» και αφορά τις 
γειτονιές του κέντρου της Αθήνας (Κυψέλη, Εξάρχεια, 
Γκύζη). «Ο κόσμος χρειάζεται τα απαραίτητα για να 
μπορέσει να μείνει μέσα. Τρόφιμα, φάρμακα, ασφάλεια, 
και μία βεβαιότητα ότι οι άλλοι δε θα σε ξεχάσουν. Οι 
άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας δεν έχουν τα 
μέσα (πολλοί πρέπει να μείνουν σε σπίτια—δεν έχουν) 
να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό οπότε είναι σημαντικός 
οποιοσδήποτε σχεδιασμός. Δεν υπάρχει χώρος για λάθη. 
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν ιό που δεν κάνει δια-
κρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Η αντιμετώπισή του 
είναι ένας συνδυασμός ατομικής, συλλογικής και δημόσι-
ας υποχρέωσης, κι ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν 
ιό που δεν κάνει διακρίσεις δεν είμαστε προετοιμασμένοι 
να τον αντιμετωπίσουμε διότι έχουμε να κάνουμε με ένα 
σύστημα το οποίο παρουσιάζει βαθιές ανισότητες. Αυτές 
τις ανθρώπινες αδυναμίες βρίσκει ο ιός και μας τσακίζει», 
εξηγεί ο κ. Μπλουμ μιώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ προσθέτει ότι «χρειαζόμαστε 
ένα συλλογικό πακέτο μέτρων το οποίο θα επιτρέψει σε 
όλους να μείνουμε όντως στα σπίτια μας, χωρίς να πλη-
ρώσουμε ένα δυσβάσταχτο κόστος». «Να βγούμε από 
αυτήν την κρίση όχι μόνο ζωντανοί, αλλά κοινωνικά και 
οικονομικά υγιείς», λέει.
Στην ομάδα που συμμετέχει έχουν φτιάξει έναν μικρό 
οδηγό για το τι μέτρα πρέπει να πάρει κάποιος για να πάει 
πράγματα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη και πρέπει να 
μείνει σπίτι του. Σύμφωνα με τον κ. Μπλουμ, τα περισσό-
τερα αιτήματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα σχετίζονται με 
φαγητό. «Βλέπουμε αν υπάρχει κάποιος κοντά στην περι-
οχή, αν είναι υγιής κι αν έχει τα απαραίτητα για να μπορέ-
σει να βγει από το σπίτι του για να κάνει αγορές. Αφότου 
ολοκληρώσει τις αγορές του κοιτάζουμε αν μπορεί να 
τα αφήσει στην πόρτα του ανθρώπου που τα χρειάζεται 
με έναν τρόπο που δεν θα διακινδυνεύεται η δημόσια 
υγεία», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ακόμη, παρακινούν τα 
μέλη της ομάδας να αφήσουν σημειώματα σε κεντρικά 
σημεία των πολυκατοικιών που διαμένουν, γράφοντας 
τα ονόματά τους και το τηλέφωνό τους σε περίπτωση 
που κάποιος γείτονάς τους χρειαστεί το ο,τιδήποτε. «Η 
σκέψη ήταν να μην εκτεθεί κάποιος που ανήκει στις ευπα-

θείς ομάδες στον κίνδυνο», συμπληρώνει ο κ. Μπλούμ.
Για τους περισσότερους συμμετέχοντες σε αυτές τις ομά-
δες, οι πρωτοβουλίες αυτές θα έπρεπε να λαμβάνονται 
συχνότερα. Στο επίκεντρο των δράσεων αλληλεγγύης 
δεν είναι μόνο οι ευπαθείς ομάδες ή εκείνοι με βαρύ ια-
τρικό ιστορικό. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν ακόμη 
τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους κρατούμενους 
στις φυλακές, αλλά και εκείνους τους ανθρώπους που 
η επέλαση του κορωνοϊού θα φέρει συνέπειες στην ερ-
γασία τους, στο εισόδημά τους αλλά και στην ίδια την 
ψυχική τους υγεία.
Η Ειρήνη, είναι εργαζόμενη στον τομέα της έρευνας 
και συμμετέχει στην σελίδα «Μένουμε Ενεργοί - υγεία, 
συλλογικότητα, αλληλεγγύη». Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
η σελίδα προσπαθεί να είναι ένας κόμβος οργάνωσης 
κάποιων δράσεων αλληλεγγύης κατά τόπους, ενώ αυτό 
που θέλει να τονίσει είναι η ανάγκη για δημόσια και κα-
θολική δωρεάν υγεία. «Μένουμε ενεργοί, καθώς παρότι 
τηρούμε τα μέτρα τα οποία η επιστημονική και ιατρική 
κοινότητα έχει θέσει ωστόσο δεν αφήνουμε στην τύχη 
τους τούς εργαζόμενους, τους άνεργους, τους πρόσφυ-
γες, τους φυλακισμένους, όλες εκείνες τις ομάδες που 
χρειάζονται βοήθεια, μέχρι να περάσει αυτή η περίοδος. 
Μένουμε ενεργοί μέσα στην πανδημία», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά. Μέσω της σελίδας προσπαθούν να στη-
ρίξουν όποιες δράσεις και διαμαρτυρίες αφορούν τους 
χώρους εργασίας, ενώ στηρίζουν και μία φόρμα καταγ-
γελιών που οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αναφέρουν 
όποιες παραβιάσεις γίνονται στα εργασιακά τους δικαιώ-
ματα. «Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες αν 
σκεφτεί κανείς ότι μέσα σε λίγες μέρες έχουν καταγγελθεί 
40.000 απολύσεις. Είναι σημαντική η αλληλεγγύη και 
πρέπει να περνάει και στις πράξεις, αυτό θέλουμε να επι-
σημάνουμε εμείς. Η μεγαλύτερη ευθύνη φαίνεται να πέ-
φτει στις ελλείψεις που υπάρχουν στις υποδομές κι αυτό 
φαίνεται από την συνολική εξέλιξη, σε όλο τον κόσμο», 
υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Περισσότερα από 14.000 μέλη αριθμεί η ομάδα ενη-
μέρωσης και αλληλοβοήθειας ενάντια στην ασθένεια 
COVID-19 που έχει δημιουργηθεί στο facebook. Όπως 
εξηγούν οι διαχειριστές της ομάδας σε ανάρτησή τους 
πρόκειται για «μια εθελοντική προσπάθεια ενημέρωσης 
και πληροφόρησης για τον κορωνοΐό. Δεν είναι κάποιος 
επίσημος φορέας, ενώ στους διαχειριστές της σελίδας 
υπάρχουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, δημο-
σιογράφοι και απλοί άνθρωποι που βοηθούν στο ορ-
γανωτικό κομμάτι. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 

να ενημερώνουμε υπεύθυνα και να καταρρίπτουμε την 
παραπληροφόρηση». Παράλληλα, «η ομάδα έχει σαν 
σκοπό πέρα από την ενημέρωση και την αλληλοβοήθεια, 
τη στήριξη, για αυτό η ομάδα των διαχειριστών (admins) 
καταθέτει μια σειρά άμεσα και αναγκαία μέτρα ανακού-
φισης των πολιτών που θα επηρεαστούν από την οικο-
νομική κατάρρευση και (ίσως) όχι από τον ίδιο τον ιό».
Ομάδα που διαθέτει δωρεάν ακίνητα βραχυχρόνιας μί-
σθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και 
σε όσους διαμένουν με ευπαθή άτομα. 
Ο Σπύρος Ζαφειριάδης είναι διαχειριστής ακινήτων 
από την Ζάκυνθο και διαχειριστής της ομάδας AIRBNB 
GREECE, στην οποία συμμετέχουν ιδιοκτήτες ακινήτων 
που τα νοικιάζουν με βραχυχρόνια μίσθωση. Μαζί με 
άλλα άτομα έφτιαξαν μία ομάδα στο Facebook (I offer 
my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis) ώστε 
να διαθέσουν δωρεάν κάποιο από τα ακίνητά τους σε 
όσους έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο και κυρίως σε 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Σκεφτήκαμε πώς 
θα μπορούσαμε κι εμείς από τη μεριά μας να συνεισφέ-
ρουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, ώστε να 
διαθέσουμε κάποια από τα ακίνητά μας στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται νυχθημερόν 
στα νοσοκομεία μας και θέλαμε να τους δώσουμε μία επι-
λογή ώστε όσοι διαμένουν μαζί με άτομα που ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες, να μπορέσουν να μείνουν κάπου 
αλλού και να μην φοβούνται μήπως τους κολλήσουν», 
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζαφειριάδης. Αυτή την στιγμή 
έχουν στη διάθεσή τους δεκάδες ακίνητα κατά βάση 
στην Αθήνα , στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές, 
όπως στη Ζάκυνθο. «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να 
διαθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα διότι 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ήδη με το που γίνεται διαθέ-
σιμο κάποιο σπίτι απευθείας υπάρχει ανταπόκριση από 
γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, από ανθρώπους που 
έχουν ήπια συμπτώματα και φοβούνται μήπως κολλή-
σουν τους γονείς τους», αναφέρει , ενώ προσθέτει ότι 
«είναι μία δύσκολη περίοδος για όλους και είναι πάρα 
πολύ σημαντικό ο καθένας από την πλευρά του να βάλει 
έστω το πιο μικρό λιθαράκι».
Οι ομάδες και οι σελίδες που έχουν δημιουργηθεί στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται να υπενθυμίσουν 
ότι ναι μεν «μένουμε σπίτι» αλλά δεν είμαστε μόνοι στη 
μάχη απέναντι στον κορωνοϊό και στις επιπτώσεις που 
θα φέρει.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19 ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ





 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



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

23

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΟ ΥΨΟΣ Ο 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                      23/03/2020

Απρόβλεπτο τείνει πλέον να γίνει το ύψος της συνολικής δη-
μοσιονομικής δαπάνης που θα κοστίσει στην ελληνική οικο-
νομία η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Η κυβέρνηση 
έχει δεσμευτεί μέχρι στιγμής να ενισχύσει την οικονομία με 
10 δισ. ευρώ από χρηματοδοτήσεις (5 δισ. ευρώ μέσω του 
κρατικού προϋπολογισμού και άλλων 5 δισ. ευ ρω μέσω 
ευρωπαϊκών πόρων), προκειμένου να αποζημιώσει εκα-
τομμύρια επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, λοιπούς 
αυτοαπασχολουμένους, αλλά και μισθωτούς εργαζομένους 
για τις τεράστιες απώλειες εισοδημάτων που υφίστανται ήδη 
από τον τρέχοντα μήνα και αναμένεται να υποστούν και τον 
επόμενο μήνα.
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η πρωτο-
φανής αυτή υγειονομική κρίση, η οποία εξελίσσεται ραγδαία 
και σε παγκόσμια οικονομική κρίση, χειρότερη ίσως και από 
αυτήν που έλαβε χώρα το 2008. Οι επιπτώσεις της εξάπλωσης 
της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία είναι ουσιαστι-
κά αδύνατο να εκτιμηθούν αυτή τη στιγμή. Με βάση τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα, οι αυστηροί περιορισμοί και οι απαγορεύ-
σεις στη λειτουργία περισσότερων από 440.000 επιχειρήσε-
ων, καθώς και η χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης για καθο-
λική απαγόρευση της κυκλοφορίας εκτός οικιών, παρά μόνο 
για εργασία και ικανοποίηση βασικών αναγκών των πολιτών, 
θα προκαλέσουν πολύ μεγάλες μειώσεις στα έσοδα του Δημο-
σίου από φόρους, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν και σε θεα-
ματική αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού 
τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου.
Ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναγνώρισε 
μια άμεση επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση της τάξεως 
των 4 δισ. ευρώ, κατά το ύψος της οποίας αποφάσισε να 
αυξήσει το τακτικό αποθεματικό του κρατικού προϋπολογι-
σμού προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό κόστος των 
αποζημιώσεων προς επιχειρήσεις και εργαζομένους και την 
καταβολή «Δώρου Πάσχα» σε περισσότερους από 108.000 
υπηρετούντες στους τομείς της Υγείας και της Πολιτικής Προ-
στασίας. Επιπλέον, έχει προϋπολογίσει να διαθέσει άλλο 1 δισ. 
ευρώ για την παροχή της λεγάμενης «επιστρεπτέας προκατα-
βολής» προς χιλιάδες επιχειρήσεις που πλήττονται από την 
κρίση. Προσδοκά επίσης να διαθέσει άλλα 3 δισ. ευρώ μέσα 
από αναδιάταξη προγραμμάτων και ανακατεύθυνση πόρων 
του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και άλλο 1,8 δισ. ευρώ που ήδη 
εξασφάλισε η χώρα μας από το νεότευκτο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού. Το άθροισμα όλων 
αυτών των ποσών αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ, αλλά όπως όλα 
δείχνουν θα φθάσει ίσα ίσα για να καλύψει τις άμεσες επιπτώ-

σεις του πρώτου χρονικού διαστήματος της καθαρά υγειονο-
μικής κρίσης, δηλαδή της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου, εντός 
της οποίας εκτιμάται ότι μπορεί να επεκταθούν τα περιοριστι-
κά μέτρα στη λειτουργία της αγοράς και στην καθημερινότητα 
των νοικοκυριών.
Οι πληγές που θα αφήσει πίσω της η υγειονομική κρίση μετά 
το τέλος της θα είναι τόσο βαθιές ώστε είναι βέβαιο ότι θα 
απαιτηθεί ποσό υπερδιπλάσιο των 10 δισ. ευρώ για να επου-
λωθούν πλήρως και να αρχίσει δειλά-δειλά η επιστροφή στην 
κανονικότητα. Κι όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υπάρξουν άλλες απρόοπτες εξελίξεις στο κομμάτι της υγειο-
νομικής κρίσης που θα παρατείνουν ακόμη περισσότερο τα 
περιοριστικά μέτρα.
Ήδη, εν τω μεταξύ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
προτίθεται να προχωρήσει στον εμπλουτισμό της λίστας των 
επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 
θεωρείται ότι πλήττονται οικονομικά από την εξάπλωση της 
επιδημίας του κορονοϊού.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, εντός των 
προσεχών ημερών θα υπάρξει επικαιροποίηση της λίστας με 
τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), που ανα-
κοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του υπουργού, αλλά και με βάση πληροφορίες από το 
υπουργείο Οικονομικών, στη λίστα θα περιληφθούν μεταξύ 
άλλων δραστηριότητες συναφείς με αεροπορικές μεταφορές, 
χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων, υπαίθριοι πά-
γκοι, δραστηριότητες φωτορεπόρτερ, βιοτεχνίες κατασκευής 
ειδών δώρων Πάσχα, παιχνιδιών, δραστηριότητες εκμετάλ-
λευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης κ.λπ.

Συνέχεια στη Σελ. 24

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙβΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 18-39                                                  23/03/2020

Την 1η Ιουνίου 2020 πρόκειται να αρχίσει η ανάρτηση στον 
Δήμο Αθηναίων - που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει 
στις 8 Απριλίου. Στο μεταξύ, παγωμένες είναι αυτή τη στιγμή 
οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών, ενώ «μπλοκάρουν» - για 
τουλάχιστον δύο μήνες - τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα για το 
Κτηματολόγιο - που επρόκειτο να θεσμοθετηθούν τον ερχό-
μενο μήνα.
Ο κορωνοϊός επιβάλλει να μένουμε όλοι στα σπίτια μας. Ωστό-
σο, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που ανησυχούν πως μήπως 
δεν προλάβουν τις καθορισμένες ημερομηνίες και καταγραφεί 
λάθος η περιουσία τους.
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν, πως η καθυστέρηση 
στην επιβολή των νέων κλιμακωτών προστίμων (από τον Σε-
πτέμβριο και μετά) σημαίνει πως πρακτικά παίρνει... σιωπηρή 
παράταση και η συλλογή δηλώσεων στο τρέχον πρόγραμμα 
κτηματογράφησης.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν οδηγό επιβίωσης των ιδιοκτη-
τών ακινήτων τις μέρες του κορωνοϊού. Περιλαμβάνονται 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, για τους δασικούς χάρτες, 
την εξέταση των εμπρόθεσμων δηλώσεων, τις νέες ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μην ανησυχούν 
εξαιτίας της απομόνωσης που επέβαλε η πανδημία.
Σημειώνεται πως η απόφαση να δοθεί παράταση στην ανάρ-
τηση της Αθήνας πάρθηκε, επειδή αρκετές συναλλαγές - που 
αφορούν αλλαγές στις δηλώσεις - απαιτούν φυσική παρουσία 
στο Γραφεία Κτηματογράφησης στο Γαλάτσι.
Δασικοί χάρτες: πάγωσαν οι αναρτήσεις
Σήμερα, με βάση εγκύκλιο του ΥΠΕΝ, δεν γίνεται καμία νέα 
ανάρτηση δασικών χαρτών. Η ανάρτηση, όπως λένε πηγές 
που γνωρίζουν καλά το θέμα, αναμένεται να ξεκινήσει και 
πάλι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.
Αυτό γίνεται προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία της 
εξέτασης των δασικών αντιρρήσεων. Σήμερα, στις Επιτροπές 
Αντιρρήσεων, όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 
υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, εκκρεμούν 
160.000 αντιρρήσεις στο 50% της χώρας. Και τα δυο τελευ-
ταία χρόνια έχουν εξεταστεί μόλις 10.000 αιτήσεις, γεγονός 
που σημαίνει πως με τα σημερινά δεδομένα οι αντιρρήσεις 
επί των δασικών χαρτών θα ολοκληρωθούν σε 27 χρόνια (!).
Ο προγραμματισμός που πάγωσε και θα ξεπαγώσει μετά την 
ψήφιση του νομοσχεδίου. Αυτή τη στιγμή, πάγωσε η διαδι-
κασία (αμέσως μόλις ξεκίνησε) της ανάρτησης των δασικών 
χαρτών σε Καστοριά, Φλώρινα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λέσβο, 
Σάμο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ο αρχικός προγραμματισμός 
προέβλεπε μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο να ξεκινήσει η ανάρ-
τηση στις Περιφερειακές Ενότητες Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, 
Γρεβενών, Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιθάκης, Κεφαλο-
νιάς, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, 
Βοιωτίας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ικαρίας, Λήμνου, 
Χίου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Ανδρου, Νάξου, Θήρας (Δήμος 
Ιητών), Πάρου, Ρέθυμνου και Χανίων.
Υπενθυμίζεται πως 27 Φεβρουαρίου έληξε η προθεσμία για 
την υποβολή αντιρρήσεων για τους κατοίκους εσωτερικού σε 
Νέα Ερυθραία, Θρακομακεδόνες, Ζεφύρι, Πεύκη, Λυκόβρυ-
ση, Ψυχικό και Μεταμόρφωση. Για τους κατοίκους εξωτερι-
κού η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 18η Μαρτίου 2020.
Η εξέταση των εμπρόθεσμων δηλώσεων 
Το Κτηματολόγιο, πριν ακόμη κάνει την εμφάνισή του ο κο-
ρωνοϊός, σε μια προσπάθεια να μην μπλοκάρει το σύστημα, 
έδωσε τη δυνατότητα στους αργοπορημένους ιδιοκτήτες να 
λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό εμπρόθεσμης δήλωσης, δηλα-
δή να κλείσουν ένα ραντεβού στο μέλλον.
Ετσι, τα ραντεβού έχουν ως εξής: στο Ηράκλειο της Κρήτης 
για 270.000 δικαιούχους δόθηκαν βεβαιώσεις εμπρόθεσμης 
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προσέλευσης των ιδιοκτητών μέχρι τα τέλη Απριλίου 2020. 
Η ημερομηνία αυτή ισχύει και για την Αρκαδία για 100.000 
δικαιώματα.
Για την Αιτωλοκαρνανία για 85.000 δικαιώματα δόθηκαν 
βεβαιώσεις για τα τέλη Μαΐου. Σε Βοιωτία, Φθιώτιδα για 
190.000 δικαιώματα κλείστηκαν ραντεβού για τα μέσα Ιου-
νίου 2020, ενώ στην Ηλεία για περίπου 130.000 δικαιώματα 
για τον ερχόμενο Ιούλιο.
Κλειστά Γραφεία. Τόσο τα Κτηματολογικά Γραφεία όσο και τα 
Υποθηκοφυλακεία (έμμισθα και άμισθα) θα μείνουν - σε αυτή 
τη φάση - κλειστά έως τις 2 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο των 
προληπτικών μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Για τον 
λόγο αυτό αναστέλλονται οι κάθε είδους συναλλαγές καθώς 
και ο έλεγχος των αρχείων.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η απομόνωση στο σπίτι λόγω 
κορωνοϊού δεν σημαίνει ότι αφήνονται τα πάντα στην τύχη. 
Χάρη στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου, 
ένας ιδιοκτήτης μπορεί πλέον από το σπίτι του να ελέγξει τα 
προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης, να υπο-
βάλει ηλεκτρονικά αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δα-
σικού χάρτη, να δει τα στοιχεία της κτηματογράφησης και να 
διαβιβάσει το αντίγραφο του μετεγγραμμένου συμβολαίου. 
Το μόνο που έχει να κάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτων είναι να 
κάνει «κλικ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κτηματολογίου 
(www.ktimatoIogio.gr).

ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Ο 
ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΕΝΑ ΔΙΣ. 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

 
kathimerini.gr

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό κατέγρα-
ψαν νέα εκθετική αύξηση χθες Κυριακή στην Ευρώπη 
-ιδίως στην Ιταλία, όπου καταγράφεται μια ανείπωτη 
«τραγωδία»- αλλά και στις ΗΠΑ, όπου εντείνονται οι 
φόβοι για τον κίνδυνο τα νοσοκομεία να μην είναι πλέ-
ον σε θέση να αντεπεξέλθουν σύντομα.
Υπό πίεση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) μισά-
νοιξε χθες την πόρτα στην αναβολή των Ολυμπιακών 
Αγώνων που κανονικά θα διεξαχθούν το καλοκαίρι 
στο Τόκιο, αλλά έδωσε στον εαυτό της περιθώριο τέσ-
σερις εβδομάδες για να αποφασίσει.
Ένα δεύτερο κύμα μοιάζει να χτυπάει την Ασία, ενώ τα 
βλέμματα στρέφονται επίσης στην Αφρική.
«Μείνετε σπίτι»: η προτροπή για την αποφυγή των συ-
γκεντρώσεων και των κοινωνικών επαφών, που διευ-
κολύνουν τον επιπολασμό, επαναλαμβάνεται, ολοένα 

περισσότερο και πιο εκτενώς, σε όλο τον κόσμο.
Από τη Γουχάν της κεντρικής Κίνας, από όπου άρχισε η 
πανδημία, ως τη Νέα Υόρκη, περίπου ένα δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους 
για να αποφύγουν τη μόλυνση από τον ιό, ο οποίος 
έχει πλέον προσβάλει πάνω από 324.000 ανθρώπους, 
τους μισούς εξ αυτών στην Ευρώπη.
Κάπου 14.400 από τους ανθρώπους που μολύνθηκαν 
έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πάνω από 7.500 
στην Ευρώπη. Η χώρα που έχει δεχθεί το πιο βαρύ 
πλήγμα (5.476 νεκροί) είναι η Ιταλία, η οποία ζει μια 
τραγική κατάσταση, που τρέμουν όλοι οι υπόλοιποι, με 
ορισμένες περιοχές με επίπεδα εξάπλωσης εκτός κάθε 
ελέγχου και απόλυτο κορεσμό των δομών υγείας.
Καθώς η πανδημία στοίχισε τη ζωή σε 651 ανθρώπους 
μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, ο πρωθυπουργός 
Τζουζέπε Κόντε ανήγγειλε την διακοπή «κάθε παρα-
γωγικής δραστηριότητας που δεν είναι απολύτως 
απαραίτητη».
Για τον περιφερειάρχη της Λομβαρδίας, η κατάστα-
ση έχει πάρει πλέον διαστάσεις «τραγωδίας». Χθες 
Κυριακή, στους έρημους δρόμους της Ρώμης ο ήχος 
που κυριαρχούσε ήταν αυτός από τις καμπάνες των 
εκκλησιών, ενώ αστυνομικοί έλεγχαν τους λιγοστούς 
διερχόμενους.
Η χώρα που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα 
στην Ευρώπη, η Ισπανία, κατέγραψε σχεδόν 400 νέους 
θανάτους μέσα σε 24 ώρες (+30%), γεγονός που αύ-
ξησε το σύνολο των νεκρών που θρηνεί η χώρα στους 
1.720. Ένα γιγαντιαίο νοσοκομείο εκστρατείας τέθηκε 
σε λειτουργία στη Μαδρίτη, ενώ η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε ότι παρατείνει τον περιορισμό του πληθυσμού 
ως την 11η Απριλίου.
Ο ισπανός τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο ανακοίνω-
σε ότι έχει μολυνθεί, αν και διαβεβαίωσε πως είναι 
«καλά». Διευκρίνισε πως δεν βρίσκεται στην Ισπανία.
Στη Γαλλία, όπου πάνω από 670 άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους, το «κύμα» χτυπά τη χώρα, συνόψισε ο 
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι τα μέτρα περιορισμού θα παραταθούν.
Στη γειτονική Βρετανία, ο τόνος άλλαξε: «Οι αριθμοί 
(...) επιταχύνονται. Απέχουμε μερικές εβδομάδες από 
μια επιδημιολογική κατάσταση παρόμοια με την Ιτα-
λία», προειδοποίησε χθες ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον.
Αντιμέτωπη με την εξάπλωση του κορωνοϊού, η κυ-
βέρνησή του διέταξε να κλείσουν σχολεία, παμπ, σινε-
μά και αθλητικοί χώροι, αλλά δεν επέβαλε γενικευμένο 
περιορισμό της κίνησης του πληθυσμού.
Η Γερμανία απαγόρευσε χθες τις συγκεντρώσεις περισ-

σοτέρων των δύο ανθρώπων σε δημόσιους χώρους. 
Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, η οποία είχε έλθει σε 
επαφή με γιατρό που επιβεβαιώθηκε πως έχει μολυν-
θεί, τέθηκε σε καραντίνα.
Κίνδυνος «ελλείψεων»
Στις ΗΠΑ, ο κορωνοϊός στοίχισε τη ζωή, για πρώτη 
φορά, σε πάνω από 100 ανθρώπους μέσα σε 24 ώρες, 
γεγονός που αύξησε τον απολογισμό της πανδημίας σε 
πάνω από 400 νεκρούς εκεί μέχρι χθες.
Ενώ πάνω από το ένα τρίτο των Αμερικανών αντι-
μετωπίζει κάποιο βαθμό περιορισμού της κίνησης, ο 
Δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μπιλ ντε 
Μπλάζιο, στηλίτευσε χθες τη διαχείριση της πανδημί-
ας από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους θανά-
τους «ανθρώπων που θα μπορούσαν να ζήσουν».
«Βρισκόμαστε, ειλικρινά, δέκα ημέρες πριν από τη 
γενικευμένη έλλειψη αναπνευστήρων, χειρουργικών 
μασκών, υλικών απαραίτητων ώστε ένα νοσοκομείο 
να μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί», προειδοποίησε 
ο δήμαρχος μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο από 
την πλευρά του στηλίτευσε το γεγονός ότι πολλές αμε-
ρικανικές πολιτείες ανταγωνίζονται η μια την άλλη 
όσον αφορά τις αγορές εξοπλισμού και αναλωσίμων 
που χρειάζονται απελπιστικά.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του 
επέκρινε μέσω Twitter «ορισμένους» κυβερνήτες πο-
λιτειών που «επιρρίπτουν την ευθύνη για τα δικά τους 
σφάλματα και τις δικές τους παραλείψεις στην ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση».
Ενώ ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, ο επικεφαλής ειδικός του 
Λευκού Οίκου, διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση θα στείλει μαζικά στη Νέα Υόρκη, στην Κα-
λιφόρνια και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, εστίες της 
πανδημίας στις ΗΠΑ, εξοπλισμό και υλικό.


