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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1917 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 6 
ΤΑΙΠΕΔ: Ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ Εμπορίας από εννέα επενδυτικά 
σχήματα   - Κωστής Χατζηδάκης: Αχτίδα αισιοδοξίας για την ελλη-
νική οικονομία 
Σελ 1 και 11
Υπουργική Απόφαση για τη σειρά ένταξης μονάδων ΑΠΕ
Σελ 1 και 17
Μηδενική ανάπτυξη προβλέπει για φέτος η έκθεση της ΤτΕ λογω 
κορωνοϊου - Εκτιμήσεις για αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην 
Ευρωζώνη
Σελ  3 
Κ. Χατζηδάκης: Μέτρα «ανάσα» για τις επιχειρήσεις και τις κοινω-
νικά ευάλωτες ομάδες από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 
Σελ 4 
Μέτρα ελάφρυνσης από τη ΔΕΗ για τους καταναλωτές: Δωρεάν 
πάγιο, εκπτώσεις, βελτίωση της εξυπηρέτησης
Σελ 5 
Απώλειες 1,8 εκατ. εβδομαδιαίως μετρούν οι ιχθυοκαλλιέργειες
Σελ 7 
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις 
μας μετά τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού
Σελ 8 
Πρακτικός οδηγός για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας 
από τον ΣΕΒ
Σελ 9
Κ. Μίχαλος: Να συμπεριληφθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΚΑΔ στα ευ-
εργετικά μέτρα της κυβέρνησης   
Σελ 10
Κυβέρνηση: Σταματούν οι πτήσεις από Τουρκία και Μεγάλη Βρετα-
νία. Ο κόπος των πολιτών δεν πάει χαμένος. Πρωτοφανής συστρά-
τευση κράτους και κοινωνίας  
Σελ 12
Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρη-
σιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς με το Δημόσιο
Σελ 13
Κομισιόν: Οι αρχές ανταγωνισμού αίρουν τους περιορισμούς για 
τον συντονισμό των προμηθευτών προκειμένου να καταπολεμηθεί 
η πανδημία, προειδοποιώντας όμως για  απόπειρες αισχροκέρδειας
Σελ 14cκαι 15
18 ερωτήσεις-απαντήσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας
Σελ 16
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ζητούν να περνούν γρηγορότερα από τα σύνορα 
τα οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα 
Σελ  18
Πως βοηθά την οικονομία η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο 
qe
Σελ 19
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για 
τον κορωνοϊό
Σελ 20
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 21,22
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με 
δυνατότητα απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας δυνάμει Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των μετό-
χων της ΔΕΠΑ, του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ.  Όπως ανακοίνωσε το 
ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήμα-
τα (με αλφαβητική σειρά): 
1) C.G. GAS LIMITED. 
2) MET HOLDING AG. 
3) POWER GLOBE LLC. 
4) SHELL GAS B.V. 

5) VITOL HOLDING B.V. 
6) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. 
7)Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON 
INTERNATIONAL HOLDING N.V. 
8) Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε. 
9) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. 
Τώρα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογή-
σουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβά-
λουν την εισήγησή τους προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υπο-
ψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη 
φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών). 

Η σειρά προτεραιότητας για την αξιολόγηση των αιτήσεων σύν-
δεσης στο δίκτυο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας καθορίζεται με απόφαση του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β/940/20.3.2020) 
σύμφωνα με το ΑΠΕ. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, στόχος των 
ρυθμίσεων είναι η αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργει-
ας, και ιδίως του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος 
ηλεκτρικός χώρος για νέους παραγωγούς ΑΠΕ.  Στο πλαίσιο αυτό, 
δίνεται προτεραιότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο σε τεχνολογίες 
σταθμών ΑΠΕ που προωθούν τη μετάβαση στην κυκλική οικονο-

μία, τη διαχείριση των αποβλήτων, την προώθηση της έρευνας 
και της καινοτομίας, τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, 
την ενίσχυση του ρόλου του καταναλωτή και τον περιορισμό των 
απωλειών δικτύου μέσω της αυτοπαραγωγής. 
Προωθείται επίσης η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ στις λιγνιτικές 
περιοχές (Δυτική Μακεδονία και Δήμος Μεγαλόπολης), καθώς 
προβλέπεται ότι για τις περιοχές αυτές θα συντάσσεται ειδικός 
κατάλογος προτεραιότητας ενώ θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα 
εξέτασης στον ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωσή 
τους.  Αναλυτικά στη σελ 11

Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης για φέτος και σημαντική απόκλιση 
από τους δημοσιονομικούς στόχους προβλέπει –όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ- η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην ετήσια Έκθεση του Διοικητή 
Γ. Στουρνάρα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα διαπιστώνε-
ται ότι «η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική άποψη, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός 
κλυδωνισμός που επιδρά από την πλευρά της ζήτησης, από την 
πλευρά της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος». Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολο 
στη φάση αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι 
θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπόμενο ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος αναμένεται να είναι μηδενικός, 
έναντι 2,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Για την οικονο-
μία της ευρωζώνης η ΤτΕ εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει 
σε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 
Αναλυτικά στη σελ 17 

«Η συμμετοχή 9 μεγάλων ομίλων - ελληνικών και ξένων - στην 
αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ξεπερνά τις προσδοκίες 
και είναι μια εξαιρετικά θετική είδηση», επισημαίνει ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις 
του ύστερα από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΤΑΙΠΕΔ όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.

«Είναι, προσθέτει ο υπουργός, μια αχτίδα αισιοδοξίας για την 
ελληνική οικονομία μέσα στην διεθνή καταιγίδα. Είναι όμως 
και μια απόδειξη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική 
οικονομία οικοδομήθηκε σε σωστές βάσεις. Δεσμευόμαστε ότι 
θα εργαστούμε σκληρά και συστηματικά για να ξεπεράσουμε τις 
συνέπειες της κρίσης και να προσελκύσουμε πολλές και σοβαρές 
επενδύσεις στην πατρίδα μας».

ΤΑΙΠΕΔ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ   

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  Εκτιμήσεις για αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Κωστής Χατζηδάκης: Αχτίδα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία η υψηλή 
συμμετοχή στην πρώτη φάση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας



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 διεθνές φεστιβάλ ρομποτικής, που επρόκειτο 
να διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 4 και 5 Απριλίου 2020.
«Δεδομένων των αυξανόμενων κρουσμάτων του ιού 
COVID-19 και το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση δημοσίων συνεδριακών 
εκδηλώσεων έως τις 6 Απριλίου 2020, τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση. Αυτό το γεγονός μας καθιστά ανέφικτη τη διεξα-
γωγή της εκδήλωσης στις προγραμματισμένες ημερομηνίες. 
Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες το συντομότερο δυνατό».

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab και το Τμήμα Χη-
μείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
συνδιοργανώνουν  το 8ο Συνέδριο Μετρολογίας το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου, 2021, στη Θεσσαλονίκη 
(Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ).
Το συνέδριο –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- φιλοδοξεί να 
αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού 
όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας 
λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση των Εθνικών 
& Ευρωπαϊκών εργαστηριακών και μετρολογικών υποδομών.
Η θεματολογία του 8ου συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους τους 
τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με έμφαση να δίδεται στις 
Χημικές Μετρήσεις.
Πληροφορίες: 
https://www.greekmetrology.gr/conferences/8th-metrology-conference/ 
https://www.chem.auth.gr/proti-anakinosi-8o-synedrio-metrologias/
e-mail:  info@greekmetrology.gr

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
(ΕΚΤ), συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, κα-
λεί τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού & της Θα-
λάσσιας Τεχνολογίας στο forum επιχειρηματικών συναντήσεων 
MariMatch-SMM 2020 που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 
Σεπτεμβρίου 2020, στο Αμβούργο της Γερμανίας.
Το forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise 
Europe Network, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης SMM 2020 
(International Trade Fair for Shipbuilding, Machinery & Marine 
technology).
Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητές που αναζη-
τούν:
• Διεθνείς επιχειρηματικές & ερευνητικές συνεργασίες
• Ενημέρωση για καινοτόμες τεχνολογίες από όλη την Ευρώπη
• Επαφές με δυνητικούς συνεργάτες για μελλοντικές συνεργασίες
• Προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων (σε στάδιο αξιοποίη-
σης/προώθησης)
Αναμένεται να συζητηθούν θέματα και αιτήματα για καινοτομικές 
λύσεις στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας, όπως:
• Βιωσιμότητα του κλάδου
• Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση
• Προσθετικές κατασκευές
• Εναλλακτικοί τρόποι πρόωσης και μείωσης εκπομπών
• Βιοδιασπώμενα υλικά και κυκλική οικονομία στη ναυπηγία
Οι εταιρείες που θα πάρουν μέρος, θα έχουν την δυνατότητα διε-

θνούς δικτύωσης σε όλους τους κλάδους που καλύπτει η διεθνής 
έκθεση SMM 2020: 
• Ναυπηγική Βιομηχανία
• Εξοπλισμός πλοίων
• Πρόωση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Εσωτερικός εξοπλισμός στόλου
• Τεχνολογίες λιμένος & Συστήματα διαχείρισης φορτίου
• Θαλάσσιες υπηρεσίες
• Ναυτιλιακές υπηρεσίες
• Θαλάσσια τεχνολογία
Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα 
συμμετοχής online & να υποβάλουν ένα προφίλ. Η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή προφίλ και τις αιτήσεις για συναντή-
σεις είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2020. 
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν στο HALL 2/Hamburg Messe , ενώ 
η επικοινωνία κατά την διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί 
στην αγγλική γλώσσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνής έκθεση SMM (Shipbuilding, 
Machinery & Marine technology Ιnternational Τrade Fair) 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις στον συγκε-
κριμένο θεματικό τομέα και θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως 
τις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Η συμμετοχή στην εκδήλωση SMM 
(Shipbuilding, Machinery & Marine technology Ιnternational 
Τrade Fair) είναι δωρεάν. 
Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ. Χριστίνα Πα-
σκουάλ, e-mail: cpascual@ekt.gr). 

ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙβΑΛ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΤΟ 8Ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SMM 2020

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 - 17 Μαΐου 2020

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

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

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

Δίκτυο Major Cities of Europe
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Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 
παρουσιάζονται από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας απ όπου εκδόθηκε η ακό-
λουθη ανακοίνωση:
Η άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης και του ΥΠΕΝ 
άνοιξε τον δρόμο για να ξεκινήσουν οι εταιρείες προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας –αρχής γενομένης από τη 
ΔΕΗ και την Elpedison- να ανακοινώσουν μέτρα «ανάσα» 
για τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από την κρίση του 
κορωνοϊού και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, υπο-
γράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 
Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση 
του ΑΝΤ1.
Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «πιστεύω ότι θα ανακοινώ-
σουν ανάλογα μέτρα και οι υπόλοιπες εταιρείες, η καθεμία 
ανάλογα με το προφίλ της, με το προφίλ των πελατών της 
και τη δική της εμπορική πολιτική. Θα ήθελα να συμβου-
λεύσω τους καταναλωτές να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες 
των επιμέρους ενεργειακών εταιρειών, να δουν τις προ-
σφορές τους που θα γίνουν αυτές τις μέρες και να αποφα-
σίσουν από εκεί και πέρα τι θα κάνουν. Εμείς επιδιώξαμε 
να τους ενθαρρύνουμε να πάνε προς αυτή την κατεύθυν-
ση λόγω της μεγάλης κρίσης που βιώνουμε. Το γεγονός 
ότι οι εταιρείες βγαίνουν τώρα προς τα έξω με «πακέτα» 
μέτρων προφανώς οφείλεται και στη δική τους ευαισθη-
σία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά οφείλεται και 
στις κινήσεις της κυβέρνησης και του δικού μας Υπουρ-
γείου από την πρώτη στιγμή. Υπήρξαν συζητήσεις και με 
τους παραγωγούς και με τους προμηθευτές και αυτούς 
που είναι στο χώρο των ΑΠΕ και όλους που είναι στο χώρο 
της ενέργειας. Εμείς θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε αυ-
τές τις επιχειρήσεις με αυτές τις ενέσεις ρευστότητας. Αλλά 
από την άλλη πλευρά προφανώς τους ζητάμε να δείξουν 
μια ευαισθησία απέναντι στην κοινωνία, μέχρι το σημείο 
που αντέχουν φυσικά».

Αναφορικά με τον μηχανισμό εγγυοδοσίας των επιχειρή-
σεων προμήθειας, σημείωσε ότι είναι σε εξέλιξη οι συζη-
τήσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Γεράσιμου Θωμά με το Υπουργείο Οικονομικών, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων –μεταξύ άλλων-, έτσι ώστε να 
υπάρχει ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας για τις εταιρείες και να 
μπορέσουν να αντέξουν τα μέτρα στήριξης των πληττόμε-
νων από την κρίση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Ερωτώμενος γιατί απαιτούνται χρηματοδοτικά εργαλεία 
για τις ενεργειακές εταιρείες, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι 
«οι εταιρείες αυτές που κερδίζουν αυτές τις μέρες από την 
πτώση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, 
ξεκίνησαν να χάνουν -και μάλλον θα χάνουν περισσότερο 
τις επόμενες μέρες- επειδή πολύς κόσμος λόγω του πε-
ριορισμού των μετακινήσεων και της κρίσης δεν πάει να 
πληρώσει. Αυτές οι εταιρείες όμως -πέραν του ότι πρέπει 
να μείνουν όρθιες-  είναι υποχρεωμένες κάποια χρήματα 
τα οποία εισπράττουν από τους καταναλωτές για λογα-
ριασμό τρίτων να τα αποδίδουν. Ένα παράδειγμα είναι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέρος των δημοτικών τε-
λών εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αυτά 
πρέπει να αποδίδονται αμέσως στους ΟΤΑ. Εάν δεν τα 
εισπράττει η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι, θα δημιουργηθεί θέμα 
ρευστότητας. Και γι’ αυτό κάνουμε όλους αυτούς τους μη-
χανισμούς έτσι ώστε να δουλέψει όλο το σύστημα ομαλά 
χωρίς προβλήματα».
«Τα νοικοκυριά προφανώς πιέζονται. Οι ενεργειακές 
εταιρείες θα πάνε  όσο αντέξουν λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτροπές της κυβέρνησης και τις διευκολύνσεις που τους 
παρέχει. Ειδικά η ΔΕΗ ξέρετε ότι δεν είναι μια εταιρεία που 
«φυσάει» ή «πετάει». Αν πάει από ένα σημείο και πέρα θα 
ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν το περσινό καλοκαίρι 
και δεν έχουμε τη δυνατότητα μέσα στα υπόλοιπα να αντι-
μετωπίσουμε και αυτό», εξήγησε ο υπουργός ΠΕΝ. 
«Είμαστε εδώ. Νομίζω ότι τα μέτρα που ανακοινώνο-

νται είναι μέτρα-ανάσα. Είναι μέτρα ισορροπημένα διότι 
αφορούν και τις επιχειρήσεις από τη μία πλευρά, αλλά 
αφορούν και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι 
οι ανάπηροι και οι ηλικιωμένοι. Είναι επίσης μέτρα που 
ενθαρρύνουν σε αυτή τη φάση με αντίστοιχες εκπτώσεις 
και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των λογαριασμών. Οι 
συνταξιούχοι πρέπει να ξέρουν ότι με το πακέτο της ΔΕΗ 
-και είμαι βέβαιος και των άλλων εταιρειών- τους δίνε-
ται η δυνατότητα να πληρώνουν λιγότερα εάν πάνε στις 
ηλεκτρονικές πληρωμές και εγκαταλείψουν τα γκισέ. Αυτό 
είναι ένα κίνητρο. Δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα το να κάνει 
κανείς αυτή τη σύνδεση και μετά θα έχει σε κάθε τιμολόγιο 
5 ευρώ έκπτωση». 
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε με έμφαση ότι αποκοπές γίνονται 
μόνο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. «Υπάρχουν 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ξέρει και η ΔΕΗ και οι υπό-
λοιποι ποιοι πραγματικά μπορούν και δεν πληρώνουν. 
Τώρα για τους πραγματικά ευάλωτους, σήμερα κάναμε 
μειώσεις. Έκανε η ΔΕΗ μειώσεις στους ευάλωτους και από 
εκεί και πέρα υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο που είναι υποχρε-
ωμένες και οι ίδιες οι εταιρείες να το εφαρμόζουν, που 
προβλέπει απόλυτη κάλυψη αυτών που πραγματικά είναι 
ευάλωτοι. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι 
έχει γίνει μια αδικία, είμαστε εδώ, όχι μόνο η ΔΕΗ και οι 
υπόλοιποι πάροχοι, αλλά και το γραφείο μου, για να βλέ-
πουμε τέτοιου είδους αδικίες. Αλλά δεν θέλω σε καμία 
περίπτωση να ανοίξει ένα παράθυρο για διαφόρους οι 
οποίοι ζουν επί ζημία του συνόλου, να εκμεταλλευτούν 
αυτή την κρίση και να μην πληρώσουν ενώ μπορούν».
Ο ίδιος σημείωσε ότι η επιβολή περιορισμών στην κυκλο-
φορία δεν επηρέασε την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων. Ανέδειξε 
τέλος και τις άλλες δράσεις των εταιρειών ενέργειας στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, με σημα-
ντικές προσφορές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σε ανακοίνωση της ΕΔΕΜ που υπογράφει η Πρόεδρος 
Έφη Τριτοπούλου και η Γενική Γραμματέας Μαρία Τσαρ-
μποπούλου σημειώνεται ότι «λόγω των σοβαρών εξελί-
ξεων και των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για την 
καθυστέρηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα 
μας, καθώς και της απόφασης του ΤΕΕ για αναστολή όλων 
των εκδηλώσεων/συγκεντρώσεων στις εγκαταστάσεις 

του, το Διοικητικό Συμβούλιο της EΔΕΜ αποφάσισε ομό-
φωνα την ΑΝΑΒΟΛΗ της Τακτικής - Εκλογοαπολογιστικής 
Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΕΜ, που είχε προγραμματισθεί 
για τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00 στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ και εφόσον δεν υπήρχε η 
απαιτούμενη απαρτία, θα γινόταν οπωσδήποτε και ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων τη Δευτέ-

ρα, 30 Μαρτίου 2020, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.  Οι 
νέες ημερομηνίες για την Τακτική –Εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΜ θα ορισθούν από το ΔΣ της 
ΕΔΕΜ σε επόμενη συνεδρίασή του ανάλογα με τις εξελίξεις 
σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού». 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΜΕΤΡΑ «ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας
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Έως και την 1η Ιουνίου 2020 παρατείνεται –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το Κτηματολό-
γιο στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, 
ύστερα από απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Δημήτρη Οικονόμου. 
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, για τους κατοίκους 
της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο, η 

παράταση αφορά στα ακίνητα που βρίσκονται:
α) εντός των ορίων των προ-καποδιστριακών κοινοτήτων 
Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου, Λαδοχωρίου, 
Μαυρουδίου, Νέας Σελευκείας, Κεστρίνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, 
β) εντός των ορίων των προ-καποδιστριακών κοινοτήτων 
Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Ασφάκας, Βουνοπλαγιάς, 

Ελεούσης, Ζωοδόχου, Καρυών, Κάτω Λαψίστης, Μεγάλου 
Γαρδικίου, Πετσαλίου, Ροδοτοπίου, Αμπελείας, Αμφιθέας, 
Βασιλικής, Καστρίτσης, Κουτσελίου, Κρανούλας, Κρύας, Λογ-
γάδων, Μαρμάρων, Μπάφρας, Μπιζανίου, Νεοκαισαρείας, 
Νεοχωροπούλου, Νήσου Ιωαννίνων, Πεδινής.

Κατάργηση της πάγιας χρέωσης για όλους τους καταναλωτές, 
έκπτωση 5 ευρώ για όσους λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογα-
ριασμό και επιπλέον 8% για τους ευάλωτους πελάτες και για 
καταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατώρες, θέτει σε εφαρ-
μογή η ΔΕΗ από τις 26 Μαρτίου και για τρεις μήνες, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα τα 
έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των πελατών της 
επιχείρησης είναι:
• Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης.
• Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες κατηγορίας Β’ & Γ’ 
(ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε μηχανική υποστή-
ριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ). Οι ευάλωτοι πελάτες-δι-
καιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου συνεχίζουν να 
τιμολογούνται με τα ειδικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες 
εκπτώσεις.
• έκπτωση 5 ευρώ για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς 
και νέους. Η ΔΕΗ συμβουλεύει όλους τους καταναλωτές να 
εγγραφούν από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή τους 
στην υπηρεσία e-bill και να επωφεληθούν τόσο από τις 
απλοποιημένες διαδικασίες, όσο και από την έκπτωση στους 
λογαριασμούς τους. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πληρωμή 
του λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδα της επιχείρησης ήταν 
και παραμένει χωρίς προμήθεια.
• Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τά-
σης με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh, ώστε να μην επι-
βαρυνθούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο διάστημα 
παραμείνουν στο σπίτι με τις οικογένειές τους, αλλά και για τις 
επιχειρήσεις, που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλοι πάροχοι ενέργειας 
ετοιμάζουν ανάλογα μέτρα διευκόλυνσης των πελατών τους.
«Η ΔΕΗ στέκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία τις δύσκο-
λες ώρες που περνάμε. Βασική της προτεραιότητα είναι η 
διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και συγ-
χρόνως η στήριξη των καταναλωτών της. Ειδικά αυτή την 
κρίσιμη περίοδο, που επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή 
παραμονή μας στο σπίτι. Στο βαθμό των δυνατοτήτων της, 
προχωρά σε μια σειρά μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης των 
πολιτών. Ενώ παράλληλα, βοηθά όλους τους πελάτες της να 
πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους και να εξυπηρετη-
θούν από το σπίτι τους καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της 
ΔΕΗ 11770 ή μέσα από την ιστοσελίδα www.dei.gr», αναφέ-
ρει η επιχείρηση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη προβεί σε σειρά παρεμβάσεων 
για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της από το 
τηλεφωνικό κέντρο 11770 και την ιστοσελίδα της www.dei.
gr. Συγκεκριμένα:
• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 λειτουργεί με διευρυμένο 
ωράριο καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 21:00 το 
βράδυ.
• Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 11770 για 
όλες τις συναλλαγές τους (νέα συμβόλαια, αλλαγές στοιχείων, 
διακανονισμοί, κλπ.).
• Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr/epayment όλοι οι 
πελάτες μπορούν να πληρώσουν απλά και γρήγορα χωρίς 
καμία επιπλέον προμήθεια με όλες τις χρεωστικές και πιστω-
τικές κάρτες.
• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 εξυπηρετεί όσους πελάτες δεν 
είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές δίνοντάς 
τους οδηγίες βήμα-βήμα για την πληρωμή μέσω της ιστοσε-
λίδας της ΔΕΗ.
• Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 θα μπορεί, σε περίπτωση που 
ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής υπερβαίνει τα 3 λεπτά, να 
καλεί όσους πελάτες το επιθυμούν, ώστε να βελτιωθεί η διαδι-
κασία εξυπηρέτησής τους.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, υπεύθυνος 
για τον εκσυγχρονισμό της Εμπορίας, Γιώργος Καρακούσης 
δήλωσε πως «η ΔΕΗ σε αυτή τη δοκιμασία στέκεται δίπλα 
στο κοινωνικό σύνολο. Οι εργαζόμενοί μας δίνουν τη μάχη 
για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Οι πελάτες μας αυτές 
τις κρίσιμες ώρες πρέπει να μείνουν σπίτι για να παραμείνουν 
ασφαλείς».
 Οι πάροχοι, παγκοσμίως, θα επενδύσουν €770 δισ. στο 5G 
έως το 2025
“Βαριά” επενδυτική ατζέντα έχουν διαμορφώσει για την επό-
μενη πενταετία οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, παγκοσμίως, 
με την πλειοψηφία των δρομολογούμενων επενδύσεων να 
κατευθύνεται στα δίκτυα 5ης γενιάς στις κινητές επικοινωνί-
ες, το γνωστό 5G. Για την περίοδο 2020-2025, οι πάροχοι, σε 
διεθνές επίπεδο, έχουν δρομολογήσει επενδύσεις συνολικού 
ύψους €1,1 τρισ. (€970 δισ.). Το 80% αυτών των επενδύσε-
ων, ήτοι $880 δισ. ή €770 δισ., θα κατευθυνθεί σε δράσεις 
που σχετίζονται με την τεχνολογία 5G, σύμφωνα με το sepe.gr
.Σήμερα, η τεχνολογία 5G είναι διαθέσιμη σε 24 αγορές, πα-

γκοσμίως. Ειδικότερα, έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020, περίπου 
46 πάροχοι σε 24 αγορές του κόσμου είχαν προχωρήσει στο 
εμπορικό λανσάρισμα της τεχνολογίας 5G. Με τα μέχρι σήμε-
ρα δεδομένα, πάντως, οι κινητές επικοινωνίες εξακολουθούν 
να κινούνται σε ρυθμούς 4G, με την προηγούμενη γενιά δι-
κτύων να ευθύνεται για το 52% των παγκόσμιων συνδέσεων 
κινητών επικοινωνιών.
Ωστόσο, η εικόνα αυτή σταδιακά αλλάζει: σύμφωνα με σχετι-
κό report του GSMA (Mobile Economy Report), έως το 2025, 
το 5G θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 56% των συνολικών συν-
δέσεων κινητών επικοινωνιών.
“Στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών έχουμε δει εκατομ-
μύρια καταναλωτές να μεταναστεύουν στο 5G, ενώ οι επι-
χειρήσεις αρχίζουν να αγκαλιάζουν τις μεγάλες δυνατότητες, 
που υπόσχεται η νέα τεχνολογία”, αναφέρει στο report του το 
GSMA. 
Στήριξη στην οικονομία
Η σχετική έκθεση προβλέπει ότι το 5G θα συνεισφέρει $2,2 
τρισ. (€1,95 τρισ.) στην παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2034, 
με κλάδους όπως η βιομηχανία και η μεταποίηση, οι επιχει-
ρήσεις κοινής ωφέλειας, η παροχή χρηματοπιστωτικών και 
επαγγελματικών υπηρεσιών να είναι εκείνοι με τα μεγαλύτερα 
οφέλη.
Συνολικά, ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών το 2019 συ-
νεισέφερε $4,1 τρισ. στην παγκόσμια οικονομία ή το 4,7% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο κλάδος υποστήριξε, άμεσα και έμμεσα, 
πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2019 και συ-
νέβαλε ουσιαστικά στη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα 
με $490 δισ. που έφτασαν στα δημόσια ταμεία με τη μορφή 
φόρων.
Επίσης, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση του GSMA, 
οι παγκόσμιοι μοναδικοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας 
ανήλθαν στα 5,2 δισ. στα τέλη του 2019 (το 67% του παγκό-
σμιου πληθυσμού). Οι αναλυτές, μάλιστα, προβλέπουν ότι ο 
αριθμός των μοναδικών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
θα ανέλθει σε 5,8 δισ. έως τα τέλη του 2025 (ήτοι το 70% του 
παγκόσμιου πληθυσμού).
Σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού το 2019 και 
συγκριμένα 3,8 δισ. άτομα συνδέθηκαν στο Διαδίκτυο μέσω 
φορητών συσκευών, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 
61% (5 δισ. άτομα) μέχρι τα τέλη του 2025.

ΕΩΣ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ   

ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: 
Δωρεάν πάγιο, εκπτώσεις, βελτίωση της εξυπηρέτησης
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Το 80% της ελληνικής παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 
εξάγεται, με τους κυριότερους προορισμούς αυτών να είναι 
κυρίως χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κάποιες άλ-
λες τρίτες χώρες, με πιο σημαντικές τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα στην «Καθημερινή» Σε δυ-
σχερή θέση έχει περιέλθει ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών. 
Οι εγχώριες εταιρείες μετρούν απώλειες οι οποίες υπολογίζε-
ται ότι φτάνουν το 1,8 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως, με την πρό-
βλεψη ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερες το επόμενο διάστημα. 
Η δραστική μείωση των εξαγωγών προς την Ιταλία, τον κύριο 
προορισμό μέχρι πρότινος για τα ελληνικά ψάρια, αλλά σταδι-
ακά και η υποχώρηση των εξαγωγών προς τις άλλες μεγάλες 
αγορές του κλάδου, όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία, θέτουν 
ακόμη και θέμα επιβίωσης για ορισμένες εταιρείες, που πλέον 
δεν λαμβάνουν καθόλου παραγγελίες από το εξωτερικό.
Η εξαιρετικά αυτή δυσμενής εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη 
καμπή για τον πολύπαθο εδώ και περίπου μία δεκαετία κλάδο 
των ιχθυοκαλλιεργειών, έναν κλάδο που ταλαιπωρήθηκε ήδη 
από την υπερχρέωση, τις πολύ χαμηλές τιμές, ειδικά την τε-
λευταία διετία, και τον ανταγωνισμό –στην ουσία άνισο– από 
την Τουρκία. Και μπορεί πλέον η «Σελόντα» και η «Νηρεύς» 
να βρίσκονται στο σχετικά ασφαλές καταφύγιο του ομίλου 
«Ανδρομέδα» και της στήριξης από τα funds Amerra και 
Mubadala, δεν ισχύει όμως το ίδιο για δεκάδες άλλες εταιρείες 
του κλάδου, οι οποίες είναι άγνωστο εάν θα υπάρχουν πια 
όταν περάσει η πρωτοφανής κρίση του κορωνοϊού.
Για ποιο λόγο ο κλάδος των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών, 
ένας κλάδος που η αξία των πωλήσεών του σε ετήσια βάση 
υπερβαίνει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, βρίσκεται στη δίνη 
αυτής της κρίσης; Διότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του μέχρι 
τις αρχές του έτους, και βασικό ζητούμενο για πολλούς ακόμη 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η εξωστρέφεια δηλαδή, 
μετατρέπεται στο μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Το 80% της 
ελληνικής παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας εξάγεται, 
με τους κυριότερους προορισμούς αυτών να είναι κυρίως 
χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες άλλες τρίτες 

χώρες, με πιο σημαντικές τις ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αγορά για τα ελληνικά 
ψάρια είναι η Ιταλία, η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη από την πανδημία του κορωνοϊού. Το 
2019 οι εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας από την Ελλά-
δα στην Ιταλία ήταν 42.000 τόνοι, αξίας 200 εκατ. ευρώ, με 
περίπου το 50% των πωλήσεων να κατευθύνεται στο κανάλι 
της μαζικής εστίασης. Το δυστύχημα είναι ότι η μείωση των 
παραγγελιών από την Ιταλία ξεκίνησε ήδη από τα τέλη Ιανου-
αρίου, πριν δηλαδή εμφανισθούν κρούσματα κορωνοϊού στη 
χώρα. Ο λόγος; Η απουσία τουριστών από Κίνα και Ιαπωνία, 
όπου ήδη είχε εμφανισθεί η επιδημία, καθώς και η αποφυγή 
και αρκετών άλλων καταναλωτών των εστιατορίων κινεζικής 
και ιαπωνικής κουζίνας. Τα εστιατόρια αυτού του είδους στην 
Ιταλία χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ελληνικά ψάρια, 
με το λαβράκι να αποτελεί βασικό συστατικό για την παρα-
σκευή σούσι στη γείτονα. Τα όσα ακολούθησαν στην Ιταλία 
οδήγησαν ακόμη και σε ακύρωση παραγγελιών που είχαν 
γίνει και ενώ τα ψάρια είχαν αφαιρεθεί από τους κλωβούς και 
ήταν έτοιμα προς φόρτωση.
Η Ισπανία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς απορροφά 
σχεδόν το 12,6% της ελληνικής παραγωγής και αντιπροσω-
πεύει το 15,5% των συνολικών εξαγωγών ελληνικής τσιπού-
ρας και λαβρακίου, ενώ στη Γαλλία γίνεται περίπου το 12% 
των ελληνικών εξαγωγών.
Η απαγόρευση που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις πτή-
σεις από Ευρωπαϊκή Ενωση δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλη-
μα: Ο πιο σύντομος τρόπος να φτάσουν τα ελληνικά ψάρια 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι η Turkish Airlines. Η 
τελευταία, όμως, επιβάλλει υπερβολικά υψηλούς ναύλους, 6 
ευρώ / κιλό, αντί για 2,5 ευρώ / κιλό που πλήρωναν οι ελ-
ληνικές εταιρείες, καθιστώντας ουσιαστικά τις εξαγωγές απα-
γορευτικές.
«Εάν επιχειρήσεις να πουλήσεις πάνω από το κόστος, δεν θα 
τα αγοράσει κανείς. Εάν πουλήσεις κάτω από το κόστος, θα 

είναι αυτοκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Κ» παρά-
γοντας του κλάδου, περιγράφοντας στην ουσία μια αδιέξοδη 
κατάσταση.
Το πρόβλημα έχει τρεις ακόμη διαστάσεις: Οι πελάτες των 
εταιρειών, κυρίως από Ιταλία, έχουν καθυστερήσει τις πλη-
ρωμές, το κόστος εκτροφής των ψαριών αυξάνεται, καθώς 
αυτά παραμένουν για μεγαλύτερο χρόνο στους κλωβούς, 
ενώ εάν παραταθεί η μείωση των εξαλιεύσεων (δηλαδή η 
αφαίρεση των ψαριών από τους κλωβούς για να οδηγηθούν 
στην κατανάλωση) και συνεχισθεί έως τους θερινούς μήνες, 
τότε θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τη διαχείριση των 
ιχθύων. Αξίζει να σημειωθεί αφενός ότι οι ιχθυοτροφές απο-
τελούν περίπου το 65% του κόστους εκτροφής των ψαριών 
και αφετέρου ότι το καλοκαίρι ο πληθυσμός τους αυξάνεται με 
ταχύτερους ρυθμούς. Κάποιες από τις μεγάλες εταιρείες διαθέ-
τουν καθετοποιημένη παραγωγή και παράγουν ιχθυοτροφές, 
αυτό όμως δεν ισχύει για τις δεκάδες μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Συνολικά στην Ελλάδα δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο περί τις 63 επιχειρήσεις με 320 
μονάδες εκτροφής, ενώ οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας 
αγγίζουν τις 12.000.
Μια άλλη συνέπεια, τέλος, μεσομακροπρόθεσμη ίσως, αλλά 
ιδιαιτέρως σημαντική για τον κλάδο από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού, είναι το πιθανό «πάγωμα» επενδύσεων.
Οι θεσμικοί φορείς του κλάδου στην Ελλάδα έχουν ζητήσει 
από την κυβέρνηση τη λήψη μέτρων, τα οποία ξεκινούν, 
σύμφωνα με πληροφορίες, από το αίτημα για την ένταξη των 
εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας στα οριζόντια μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, έως πιο ειδι-
κά μέτρα, όπως η πρόβλεψη για χορήγηση αποζημιώσεων σε 
εταιρείες υδατοκαλλιέργειας για λόγους δημόσιας υγείας. Εως 
τώρα, αποζημιώσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας προβλέπονταν σε περίπτωση περιβαλ-
λοντικών ατυχημάτων. Η προσθήκη των λόγων δημόσιας 
υγείας έχει προταθεί, σημειωτέον, και από την Κομισιόν και 
από το Ευρωκοινοβούλιο.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε ανακοίνωση του σημειώνει ότι από Δευτέρα 23 Μαρ-
τίου   οι Υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παρέχονται με τους εξής τρόπους:
Για θέματα γραμματείας, πρωτοκόλλου, μητρώου και γενικές πλη-
ροφορίες: 
Ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας teetak@tee.gr  και τηλεφωνική  
γραμμή εξυπηρέτησης με χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας λόγω 
εκτροπής κλήσεως, στο τηλέφωνο 2810-342520 
Για θέματα μηχανικών, ΔΕ, Πραγματογνωμοσύνες,   Πειθαρχικό & 
Εκπροσωπήσεις :
Ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας mafounargi@central.tee.gr και 
τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης με χρεώσεις κινητής τηλεφωνί-
ας λόγω εκτροπής κλήσεως,  στο τηλέφωνο 2810-341455
Για την βιβλιοθήκη 
μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να 
αναζητήσετε ψηφιοποιημένο υλικό του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΑΚ που 
αφορά μελέτες, συνέδρια και Ομάδες εργασίας.

http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targets.egw
Αιτήσεις ΤΕΕ εδώ :
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/entypa 
Για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ): 
(e-mail:engineer-help@central.tee.gr)
Τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (HELP-DESK ΚΕΝΑΚ)
(e-mail:kenak-help@central.tee.gr)
Τα θέματα φοροτεχνικής υποστήριξης
(e-mail: tax-help@central.tee.gr)
Τα θέματα νομικής υποστήριξης
(e-mail: nomiki-ypiresia@central.tee.gr)
Υπενθυμίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω των 
παρακάτω υπηρεσιών του ΤΕΕ:
MYTEE
Μέσω της υπηρεσίας myTee έχετε την δυνατότητα να:
διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Μητρώο Μελών,

εκδίδετε βεβαιώσεις ΤΕΕ,
εξοφλείτε τη συνδρομή σας,
Για Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (για όσους δεν έχουν ήδη κωδι-
κούς MyTEE) πατήστε ΕΔΩ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ
Δίνεται η δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
μέσω fax για τα εξής: 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ 
- ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ
Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1,8 ΕΚΑΤ. ΕβΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΜΕΤΡΟΥΝ ΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/MyTEE_YD.doc
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kem
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Εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδια-
φέροντος για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της 
ΔΕΠΑ Εμπορίας, με δυνατότητα απόκτησης του συνόλου 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει Μνημο-
νίου Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων της ΔΕΠΑ, του 
ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ.  Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, εν-
διαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα 
(με αλφαβητική σειρά): 

1) C.G. GAS LIMITED. 
2) MET HOLDING AG. 
3) POWER GLOBE LLC. 
4) SHELL GAS B.V. 
5) VITOL HOLDING B.V. 
6) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. 
7) Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON 
INTERNATIONAL HOLDING N.V. 

8) Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε. 
9) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. 
Τώρα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξι-
ολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, 
θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά 
με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετο-
χής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή 
δεσμευτικών προσφορών). 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την 
εφαρμογή του μέτρου περιορισμού της άσκοπης κυκλο-
φορίας των πολιτών που τέθηκε σε ισχύ χθες στις 6 το 
πρωί, ανακοίνωσε στην καθιερωμένη ενημέρωση για τον 
κορωνοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Δια-
χείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς σύμφωνα μ το ΑΠΕ. 
Όπως είπε, η πλειοψηφία αντιλαμβάνεται πλήρως την 
αναγκαιότητα αυτής της απόφασης και ακολουθεί τις οδη-
γίες. «Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα συγκριμένα μέτρα 
και ο έλεγχος τους, όσο πιο αυστηρά είναι τόσο λιγότερο 
θα κρατήσουν», τόνισε. 
Έλεγχοι πολιτών που έχουν τεθεί σε καραντίνα 
Η έρευνα σήμερα επεκτάθηκε και σε ασυμπτωματικούς 
που είχαν χαρακτηρισθεί θετικοί στο ιό. Έγιναν 34 έλεγχοι 
και βρέθηκαν όλοι στα σπίτια τους. Αντίθετα σε σημερινό 
έλεγχο σε απομόνωση χαρακτηρισμένων ως στενών επα-
φών σε σύνολο 176 ελέγχων, 4 βρέθηκαν εκτός σπιτιού 
και τους επιβλήθηκαν το πρόστιμο των 5.000 ευρώ και 
ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο κ. Χαρδαλιά, τόνισε ότι τα 
χρήματα από τα πρόστιμα θα διατεθούν στην ενίσχυση 
του νοσηλευτικού προσωπικού και του ΕΣΥ. 
Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις 
Ο κ. Χαρδαλιάς, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις βεβαι-
ώσεις μετακίνησης, οι οποίες είναι: 
Το δημόσιο θα δέχεται μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες 
περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού , το οποίο θα πιστοποιείται 
με email, ή επιστολή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον 
πολίτη που θα δεχθεί. 
Επίσης στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν 
οδηγεί και εξυπηρετείται από συγγενή πρώτου βαθμού, 

τον οδηγό θα πιστοποιεί με βεβαίωση ο εργοδότης του 
εργαζομένου και μόνο για τις ώρες και την κίνηση της 
μετακίνησης. 
 
Στην περίπτωση των δημοσιογράφων και εργαζομένων 
σε ΜΜΕ απαιτείται σχετική κάρτα η βεβαίωση του εργο-
δότη του μέσου που εργάζονται και αντί των ωρών, θα 
πρέπει να αναγράφεται το είδος του ρεπορτάζ που καλύ-
πτει.  
Για την κίνηση των φορτηγών τροφοδοσίας σε όλη την 
Ελλάδα, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του οδηγού 
και του ατόμου που μπορεί να τον συνοδεύει και δελτίο 
αποστολής ή δελτίο κίνησης.
Για την κίνηση των minibus και ιδιωτικών λεωφορείων 
χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη και το σχετικό δελτίο κί-
νησης. Επιπλέον πρέπει να χρησιμοποιείται το 50% των 
καθισμάτων.  
Για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο εργα-
ζόμενος πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση εργοδότη το 
δελτίο της κίνησης ή της αποστολής, τα κούριερ και οι 
διανομείς χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα 
το ημερήσιο δελτίο ή δελτίο αποστολής.  
Στα ΤΑΧΙ και τα ΙΧ πέρα από τον οδηγό επιτρέπεται να 
επιβαίνει ακόμη ένα άτομο. Σε περίπτωση που υπάρχει 
ασθενής που χρήζει βοηθείας για την μετακίνησή του, 
επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα και δεύτερος επιβάτης 
με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό έγγραφο που βε-
βαιώνει την κατάσταση του ασθενούς.  
Επίσης σε σχέση με ΙΧ υπάρχει εξαίρεση στην περίπτωση 
των ανήλικων τέκνων, δηλαδή, ένας γονέας με δύο ανή-

λικα τέκνα είναι αποδεκτό.  
Το όριο των δύο επιβατών ανά όχημα ισχύει και στην 
περίπτωση μετάβασης σε τελετή με εξαίρεση συνύπαρξης 
συγγενών α΄ βαθμού έως τρεις επιβάτες.  
Οι οδηγοί ΜΜΜ χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη ημερή-
σια ή εβδομαδιαία, βεβαίωση ωραρίου, ενώ σε περίπτω-
ση κυλιόμενου ωραρίου αυτό αναφέρεται ρητά στην ίδια 
την βεβαίωση. 
Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαίωση εργοδότη σε 
όλους τους υπαλλήλους τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. 
Ο έλεγχος θα γίνεται επί των βεβαιώσεων και μόνο.  
Οι αγρότες , οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι αυτοαπασχολού-
μενοι πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α υπογεγραμμέ-
νη από τους ίδιους με συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία.  
Επίσης, από σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα διακόπτονται 
όλες οι αεροπορικές συνδέσεις με Ηνωμένο Βασίλειο και 
από σήμερα το πρωί διεκόπησαν όλες οι συνδέσεις με την 
Τουρκία. Επιτρέπεται μόνο η είσοδος από το τελωνείο των 
Κήπων όλων των Ελλήνων υπηκόων και μόνο.  
Επίσης η AEGEAN αναστέλλει όλες τις πτήσεις εξωτερικού 
από 26 Μαρτίου έως 30 Απριλίου. 
« Η μάχη είναι δύσκολη και η τελική της έκβαση εξαρτάται 
απ’ όλους μας . Ο στόχος ένας η χώρα μας να βγει νική-
τρια, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά όταν συνεργαζόμαστε. Μένουμε σπίτι και 
έχουμε ένα στοίχημα να νικήσουμε μια πανδημία, και θα 
τα καταφέρουμε», κατέληξε. 

«Η συμμετοχή 9 μεγάλων ομίλων - ελληνικών και ξένων 
- στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ξεπερνά τις 
προσδοκίες και είναι μια εξαιρετικά θετική είδηση», επιση-
μαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης σε δηλώσεις του ύστερα από τις σχετικές ανα-
κοινώσεις του ΤΑΙΠΕΔ όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
«Είναι, προσθέτει ο υπουργός, μια αχτίδα αισιοδοξίας για 
την ελληνική οικονομία μέσα στην διεθνή καταιγίδα. Είναι 
όμως και μια απόδειξη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για 

την ελληνική οικονομία οικοδομήθηκε σε σωστές βάσεις. 
Δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε σκληρά και συστημα-
τικά για να ξεπεράσουμε τις συνέπειες της κρίσης και να 
προσελκύσουμε πολλές και σοβαρές επενδύσεις στην 
πατρίδα μας».
Από την πλευρά του ο υφυπουργός ΠΕΝ, Γεράσιμος Θω-
μάς, τόνισε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι η 
καλή προετοιμασία της ΔΕΠΑ, του ΤΑΙΠΕΔ και των συμ-
βούλων τους ανταμείφθηκε. Η υψηλή συμμετοχή από 

Έλληνες και ξένους επενδυτές δικαιώνει την απόφασή 
μας να συνεχίσουμε σταθερά. Δίνουμε ένα ισχυρό σήμα 
ότι προχωράμε - παρά τις αντιξοότητες - τις διαρθρωτικές 
αλλαγές που έχει ανάγκη η αγορά ενέργειας και ευρύτερα 
η οικονομία μας. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα καλό 
σημάδι όχι μόνο για τον κλάδο της ενέργειας, αλλά και για 
το προσωπικό της ΔΕΠΑ που στηρίζει την εταιρεία σε αυτή 
τη δύσκολη στιγμή».

ΤΑΙΠΕΔ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ   

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Πρόστιμα σε απείθαρχους

Κωστής Χατζηδάκης: Αχτίδα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία η υψηλή συμμετοχή στην πρώτη φάση του διαγωνισμού 
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας
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Απαντήσεις σε ερωτήματα που εξηγούν τι αλλάζει στις μετακινήσεις 
μας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μετά τα περιοριστικά μέτρα της 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δίνονται με ενη-
μερωτικό σημείωμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού για την 
υφιστάμενη κατάσταση. 
1. Η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών συνεχίζεται κανονικά; 
Οι αστικές συγκοινωνίες εξακολουθούν να λειτουργούν, καθώς πο-
λίτες όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, εργαζόμενοι στα σουπερμάρκετ 
κ.λπ., μετακινούνται για την εργασία τους. Συνεπώς τα Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς επιτελούν κοινωνικό έργο. 
Ήδη, έχουν μειωθεί τα δρομολόγιά τους, αφού πριν από τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας είχε μειωθεί η κίνηση του επιβατικού 
κοινού σε ποσοστό πάνω από 50%. Έχει επίσης ληφθεί και λαμβά-
νεται μέριμνα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις ώρες 
αιχμής. 
2. Τι αλλάζει στα δρομολόγια λεωφορείων, μετρό, τραμ, τρόλεϊ κ.λπ.; 
Συγκεκριμένα, τις ώρες αιχμής, δηλαδή από την έναρξη της βάρδιας 
έως τις 10:00 π.μ. και από τις 15:00 έως τις 18:00, τα δρομολόγια θα 
διεξάγονται κανονικά, μετά από συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ για την 
Αθήνα και τον ΟΑΣΘ για τη Θεσσαλονίκη. 
Για τις υπόλοιπες ώρες, τα δρομολόγια θα είναι σημαντικά μειωμένα, 
έως και 50%. 
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην Αθήνα έχουν σταματήσει εντελώς τα 
μεταμεσονύκτια δρομολόγια του Μετρό για την Παρασκευή και το 
Σάββατο, δεδομένου ότι έχουν κλείσει μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.. Ενώ 
στη Θεσσαλονίκη, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία της νυχτε-
ρινής γραμμής 01Ν του ΟΑΣΘ προς το αεροδρόμιο. 
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν για όσο καιρό διαρκούν τα μέτρα περι-
ορισμού της κυκλοφορίας. 
Για την Αθήνα, το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για 

το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε 
γραμμή από την εφαρμογή OASA Telematics, την ιστοσελίδα της 
τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185. 
3. Τα ταξί θα εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν και σε ποιες περι-
πτώσεις επιτρέπεται η χρήση τους; 
Τα ταξί συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά και επιτρέπεται η 
χρήση τους για όλους τους λόγους και με όλες τις προϋποθέσεις που 
επιτρέπεται η μετακίνηση. Πάντα είναι αναγκαία η ανάλογη δήλωση. 
4. Ο περιορισμός δύο ατόμων (οδηγός και ένας επιβάτης) που έχει 
ανακοινωθεί για τα ΙΧ, ισχύει και για τα ταξί; 
Ειδικά στα ταξί επιτρέπεται εκτός του οδηγού να μεταφέρονται σε πε-
ριπτώσεις ανάγκης και πάντα με τη λήψη όλων των μέτρων ασφα-
λείας και υγιεινής, έως δύο επιβάτες, ιδίως όταν ο λόγος μετακίνησης 
αφορά επίσκεψη σε ιατρό. 
5. Τι αλλάζει στα τρένα και τον προαστιακό; 
Στα τρένα διατηρούνται: 
ένα ζεύγος (από και προς) Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 
δύο ζεύγη (από και προς) Θεσσαλονίκη - Λάρισα, 
ένα ζεύγος (από και προς) Σέρρες - Θεσσαλονίκη. 
Στον προαστιακό Αθήνας διατηρούνται: 
6 ζεύγη (από και προς) Αθήνα - Χαλκίδα, 
6 ζεύγη (από και προς) Πειραιά - Αεροδρόμιο, 
6 ζεύγη (από και προς) Πειραιά - Κιάτο. 
Στον προαστιακό Πάτρας διατηρούνται: 
4 ζεύγη (από και προς) ‘Αγιος Ανδρέας - ‘Αγιος Βασίλειος και 
2 ζεύγη (από και προς) Καστελόκαμπο - Νοσοκομείο/Πανεπιστήμιο. 
6. Υπάρχουν αλλαγές και στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ; 
Στα ΚΤΕΛ επίσης, τα δρομολόγια προσαρμόζονται αναλόγως με τις 
κατά τόπους ανάγκες. Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται 
από τις ανακοινώσεις των οικείων ΚΤΕΛ. 
7. Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται οι 

μετακινήσεις από πόλη σε πόλη με αεροπλάνο, πλοίο, ΚΤΕΛ, τρένο; 
Για τις μετακινήσεις με όλα τα Μέσα Μεταφοράς, ισχύουν όλα τα 
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και οι συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις εξαίρεσης από αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. 
8. Σταματούν τελείως οι πτήσεις από και προς το εξωτερικό; 
Έχουν ήδη σταματήσει από τις 14 Μαρτίου οι πτήσεις από και προς 
την Ιταλία και από τις 15 Μαρτίου από και προς την Ισπανία. Από 
τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Μαρτίου προς Τρίτη 24 Μαρτίου, 
σταματούν και οι πτήσεις από και προς τη Μεγάλη Βρετανία και την 
Τουρκία. 
9. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στα αεροδρόμια; 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για 
θερμομέτρηση/ έλεγχο πιθανών κρουσμάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι 
στα ελληνικά αεροδρόμια, που έρχονται σε επαφή με ταξιδιώτες, 
έχουν εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό (μάσκες, γάντια, 
κ.λπ..). 
10. Πώς και από ποιες αρχές θα γίνεται ο έλεγχος στα διόδια; 
Οι οδηγοί ΙΧ που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να έχουν τη 
δήλωση μετακίνησης (ή το SMS) μαζί τους. Υπενθυμίζεται ότι εάν η 
εργασία τους βρίσκεται σε άλλη πόλη, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 
δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’). Υπεν-
θυμίζεται επίσης ότι εάν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού 
μετακινήσεων κάποιος πολίτης που βρίσκεται σε άλλο σημείο της 
Ελλάδας από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, μπορεί να επιστρέ-
ψει, αλλά πρέπει να διαθέτει μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 
που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/
bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δή-
λωσης εισοδήματος Ε1. Ο έλεγχος στους αυτοκινητόδρομους πραγ-
ματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι υπάλληλοι των 
διοδίων δεν έχουν τη σχετική δικαιοδοσία. 

Σε επιπλέον τροποποιήσεις των δρομολογίων της προχωρά η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, λόγω των εκτάκτων μέτρων που αφορούν στην 
απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, από την 
Τρίτη 24.03.2020 κυκλοφορούν ως ακολούθως:
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις:
Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη: αμαξοστοιχία 56.
Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα: αμαξοστοιχία 57.
Ενδιάμεσες σταθμεύσεις: Θεσσαλονίκη, Πλατύ, Κατερίνη, Λάρι-
σα, Λειανοκλάδι, Τιθορέα, Λειβαδειά, Θήβα, Οινόη, Αθήνα, και 
αντίστροφα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι παραπάνω αμαξοστοιχίες δεν σταματούν σε ΠΑΛΑΙΟΦΑΡ-
ΣΑΛΟ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Αμαξοστοιχίες 3631 & 3632.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ:
Αμαξοστοιχίες 1590, 1593, 2592 & 2595.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ–ΧΑΛΚΙΔΑ–ΑΘΗΝΑ:
Αμαξοστοιχίες 1530, 1532, 1538, 1552, 1554, 1558, 1535, 
1537, 1543, 1557, 1559, 2533.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι αμαξοστοιχίες 1554 και 1559 δεν κυκλοφορούν Σάββατο, 
Κυριακή και αργίες.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ–ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ–ΠΕΙΡΑΙΑΣ:
Αμαξοστοιχίες 202, 1206, 1210, 1222, 1224, 1228, 1203, 1207, 
1211, 1223, 1225, 1229.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ–ΚΙΑΤΟ–ΠΕΙΡΑΙΑΣ:
Αμαξοστοιχίες 1300, 1306, 1308, 1318, 1324, 1326, 1301, 
1305, 1311, 1319, 1323, 1329.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αμαξοστοιχίες 11301, 11303, 12307, 12309.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ–ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΡ11301, ΛΡ11303, ΛΡ12307, ΛΡ12309.
Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναστέλλονται 
μέχρι νεοτέρας.
Το επιβατικό κοινό να συμβουλεύεται την ιστοσελίδα της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, www.trainose.gr & tickets.trainose.gr για καλύτερο 
προγραμματισμό της μετακίνησής του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 
Μετά τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
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Σύσταση προς τις επιχειρήσεις να κρατούν ημερολόγιο επα-
φών για τη διευκόλυνση της ιχνηλάτησης σε περίπτωση 
κρούσματος, απηύθυνε σήμερα ο ΣΕΒ, μέσω του «Οδηγού 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας» που έδω-
σε στη δημοσιότητα. 
Σύμφωνα με τον Οδηγό, αν εντοπισθεί κρούσμα σε επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τρία βήματα:
- Ενημερώνεται ο προϊστάμενος (ή ιατρός εργασίας αν 
υπάρχει) και ο εργαζόμενος απομακρύνεται άμεσα λαμβά-
νοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
- Ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραί-
τητες οδηγίες. 

- Απολυμαίνεται ο χώρος μετά την αποχώρηση του εργα-
ζόμενου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ το ίδιο 
γίνεται και σε κάθε χώρο από όπου έχει περάσει.
«Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό από όλους ότι επιχειρή-
σεις και εργαζόμενοι έχουν αμοιβαία συμφέροντα και στην 
κρίση αυτή λειτουργούν μαζί», σημειώνει ο σύνδεσμος και 
προσθέτει:
«Με δεδομένο ότι η προστασία της υγείας και τα μέτρα για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού είναι η πρώ-
τη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, εξίσου σημαντικό 
είναι να διασφαλιστεί παράλληλα η οικονομική λειτουργία 
των επιχειρήσεων, για την προσφορά των απαραίτητων 

αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες, για τη διατήρηση 
του παραγωγικού ιστού την επόμενη μέρα, και για την προ-
στασία των θέσεων εργασίας». Όπως σημειώνεται, κάθε 
επιχείρηση καλείται να προσαρμοστεί στις σημερινές πρω-
τόγνωρες συνθήκες, προστατεύοντας τους εργαζόμενους, 
διατηρώντας τη λειτουργία, τις γραμμές εφοδιασμού, ενέρ-
γειας, επικοινωνίας και συναλλαγών, σε απρόβλεπτο προς 
το παρόν, χρονικό ορίζοντα. 
Ο Οδηγός είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ, στη 
δ/νση: http://www.sev.org.gr/uploads/documents/Odigo
sSynexisisEpixeirimatikisLeitourgias.pdf

Παρατείνεται η αναστολή των προγραμμάτων κατάρτισης 
ΛΑΕΚ 0.24 για μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως που υλο-
ποιούνται, έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Συνε-
πώς, θα πρέπει να γίνουν από τους δικαιούχους οι προβλεπό-
μενες ενέργειες μετάθεσης των προγραμμάτων, τουλάχιστον 
για μετά τις 10 Απριλίου και, μέχρι νεωτέρας.
Αυτό γνωστοποίησε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με την οποία παρατείνεται η αναστολή κάθε διά 
ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας έως και την Παρασκευή 
10 Απριλίου 2020. Το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς 
λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού.
Υπενθυμίζεται πως, με βάση την ανακοίνωση του Οργανι-

σμού, στις 20 Μαρτίου 2020, εξαιρούνται από την παραπά-
νω αναστολή μόνο τα προγράμματα ΛΑΕΚ που αφορούν σε 
παρακολούθηση προγραμμάτων στα ΑΕΙ και στα οποία η 
παρακολούθηση μετατρέπεται σε εξ αποστάσεως, βάσει της 
απόφασης του εκάστοτε ΑΕΙ.

Σε τουριστικά καταλύματα θα τακτοποιηθούν μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
όσοι φοιτητές, Έλληνες ή αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα δεν 
έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. 
Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με τα συναρμόδια υπουργεία, συμπεριλήφθηκε σε Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση η πρόβλεψη διαμονής σε τουριστικά 
καταλύματα φοιτητών των ΑΕΙ και αλλοδαπών επισκεπτών 
των ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίοι στεγάζονται 

σε φοιτητικές εστίες ή σε ξενοδοχεία με φροντίδα των ΑΕΙ ή/
και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και οι οποίοι δεν δύνανται να διαμείνουν σε 
κατοικία στην ημεδαπή.
Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, ο αρμό-
διος υφυπουργός, Βασίλης Διγαλάκης, έχει ήδη εκδώσει οδη-
γίες εφαρμογής των εν λόγω νομοθετικών προβλέψεων και 
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τις διοικήσεις των ΑΕΙ με σκοπό την άμεση 

υλοποίηση τους.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά από εισήγηση του ΕΟΔΥ, επιβλήθη-
κε για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή 
απαγόρευση της λειτουργίας των εστιών των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τις 25 Μαρτίου έως και τις 10 
Απριλίου.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξής θα συντονιστούν 
για τον επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών χρησιμο-
ποιώντας από κοινού κυρίως τα αεροσκάφη τους, ανακοί-
νωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, 
του οποίου η χώρα επαναπάτρισε 120.000 Γερμανούς. 
«Ανοίγουμε τις πτήσεις μας, εκεί όπου υπάρχουν ακόμη δυ-
νατότητες, και στους πολίτες των άλλων κρατών μελών της 
Ένωσης. Αντίστοιχα, άλλες χώρες κάνουν το ίδιο, έτσι ώστε 
αυτό να οργανωθεί καλύτερα και να μπορούμε να αλληλοβο-
ηθηθούμε», δήλωσε ο Μάας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης 
με τους Ευρωπαίους ομολόγους του.
«Αυτές τις τελευταίες ημέρες μπορέσαμε ήδη να επαναπα-
τρίσουμε 120.000 Γερμανούς ταξιδιώτες, αφενός μέσω των 

ίδιων των ταξιδιωτικών γραφείων και αφετέρου εν μέρει με 
μέσα που ναύλωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», διευκρίνι-
σε.
Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά σε 200.000 των αριθμό των 
πολιτών της που βρίσκονταν στο εξωτερικό και οι οποίοι, 
λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, 
επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. 
Ο Μάας διευκρίνισε ότι η Γερμανία εστιάζει στο εξής στον 
επαναπατρισμό των πολιτών της που ζουν σε χώρες πιο μα-
κρινές όπου «η επιμελητειακή υποστήριξη είναι πιο περίπλοκη 
καθώς οι τοπικοί πληθυσμοί πρέπει αρχικά να μεταβαίνουν 
στα αεροδρόμια». 
Ο Γερμανός υπουργός ανέφερε τη Χιλή, το Μεξικό, τη Νέα 

Ζηλανδία, την Γκάμπια.
Την Πέμπτη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν είχε δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά στον επα-
ναπατρισμό σχεδόν 100.000 Ευρωπαίων εγκλωβισμένων 
στο εξωτερικό.
«Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στο 
σπίτι τους, εργαζόμαστε μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι 
Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανά τον κόσμο προσφέρουν τη βοή-
θειά τους», είχε προσθέσει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί αυτές τις πτήσεις 
μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕβ

ΟΑΕΔ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0.24 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ποια εξαιρούνται

ΠΡΟβΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Εν όψει του κλεισίματος των φοιτητικών εστιών

ΕΕ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ
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Τρία επιπρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των ελληνικών επι-
χειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, ζητάει από την 
κυβέρνηση η επιμελητηριακή κοινότητα, όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, δεδομένης της αρνητικής 
συγκυρίας της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει πλήξει σο-
βαρά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς, ζητεί 
από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα τα εξής επιπρόσθετα μέτρα:
1. Να συμπεριληφθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΚΑΔ στα ευεργετικά 

μέτρα της κυβέρνησης, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις που 
σήμερα λειτουργούν και δεν εξαιρούνται από την αναστολή, θε-
ωρούν ότι λόγω μειωμένου ή και ανύπαρκτου τζίρου πρέπει να 
προβούν σε μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας τους.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόμενοι στους οποίους αναστέλ-
λεται η σύμβαση εργασίας, να επωφεληθούν και αυτοί από τα 
ευεργετήματα του ισχύοντος νόμου.
2. Το ίδιο να ισχύσει και για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών.

3. Να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε τα τραπεζικά 
ιδρύματα να σταματήσουν άμεσα τη σφράγιση επιταγών στο 
οκταήμερο και να δοθεί παράταση τουλάχιστον δύο μηνών 
για να θεωρηθεί ακάλυπτη μία επιταγή με όλες, βέβαια, τις νο-
μοθετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται για τον εκδότη, να 
παραμένουν σε ισχύ.
Το μέτρο να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της υπο-
χρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Να ληφθεί άμεση απόφαση για την οριζόντια υποστήριξη 
όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ (Κω-
δικός Αριθμός Δραστηριότητας), απέναντι στις επιπτώσεις 
από την πανδημία του κορωνοϊού, ζητά η διοίκηση του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με σημερινή επιστολή 
προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. 
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΒΕ προτείνει να αποτελέσει κρι-
τήριο για την ένταξη μιας επιχείρησης στον κατάλογο όσων 
θα υποστηριχθούν, η πτώση τζίρου άνω του 30% από την 
1η Μαρτίου μέχρι σήμερα. «Επί της ουσίας, ο “νέος” κατά-
λογος προτείνουμε να περιλαμβάνει και όσες επιχειρήσεις 
υπολειτουργούν, και, όχι μόνο όσες έκλεισαν αναγκαστικά» 
υπογραμμίζεται. 

Παράλληλα, ο ΣΒΕ προτείνει να προβλέπεται ρητή εξαίρεση 
από τέτοιες αποφάσεις για επιχειρήσεις που λειτουργούν 
απρόσκοπτα την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπως τα σούπερ 
μάρκετ ή τα φαρμακεία.
«Η συγκεκριμένη πρόταση προέκυψε διότι μετά τη δημοσιο-
ποίηση του καταλόγου με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα 
ενισχυθούν, ο ΣΒΕ έχει γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυρι-
ών, από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την 
ελληνική περιφέρεια, οι οποίες, παρότι πλήττονται σοβαρά και 
ορισμένες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, δεν συμπερι-
λαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, άρα, δεν μπορούν να 
λάβουν τα μέτρα οικονομικής υποστήριξης» υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ακόμη ότι «ο 

κατάλογος των ΚΑΔ που δημοσιοποιήθηκαν δημιουργεί προ-
φανείς αδικίες, αφού σ’ αυτόν δε συμπεριλαμβάνονται κλάδοι 
της μεταποίησης, οι οποίοι πλήττονται καίρια και στους οποί-
ους εντάσσονται δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχει-
ρήσεις που προμήθευαν προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες επι-
χειρήσεις που έχουν κλείσει λόγω της επιβολής των μέτρων, 
επιχειρήσεις που προμήθευαν υλικά για δημόσια έργα που 
έχουν σταματήσει, επιχειρήσεις που υπολειτουργούν λόγω 
κρουσμάτων κλπ».
Η διοίκηση του ΣΒΕ συγχαίρει, τέλος, την κυβέρνηση «για τη 
σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει 
στην έγκαιρη αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρωτοφα-
νούς κρίσης».

Η κυβέρνηση να προστατεύσει όλες τις επιχειρήσεις από τις 
οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ζη-
τάει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Στη δήλωσή του ο πρόεδρος αναλυτικά αναφέρει:
«Σίγουρα πρώτο μέλημά μας είναι και παραμένει η προστασία 
του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του κορωνοϊού και 
όλοι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.
Η κυβέρνηση όμως οφείλει να στηρίξει και οικονομικά όλες τις 
επιχειρήσεις που σήμερα δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν 
λόγω του κορωνοϊού και δεν μπορεί να στρουθοκαμηλίζει 
και να «νίπτει τας χείρας της». Μέχρι σήμερα το Επαγγελμα-

τικό Επιμελητήριο Αθηνών με επιστολές προς υπουργούς έχει 
επισημάνει λάθη ή παραλείψεις που έχουν γίνει και που επη-
ρεάζουν αρνητικά κλάδους της οικονομίας, αλλά δεν έχουμε 
εισακουστεί μέχρι τώρα.
Άραγε, με απαγόρευση της κυκλοφορίας πώς θα δουλέψουν 
οι επιχειρήσεις που με απόφαση της κυβέρνησης τυπικά και 
μόνο παραμένουν σε λειτουργία; Πώς θα πληρώσουν το 
προσωπικό τους; Πώς θα πληρώσουν τις επιταγές τους; Πώς 
θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έστω και με αναβολή 
κάποιων μηνών;
Για άλλη μία φορά καλούμε την κυβέρνηση να πάρει οριζό-
ντια μέτρα στήριξης για όλες τις επιχειρήσεις αλλά και για τους 

επαγγελματίες που θίγονται από τις οικονομικές συνέπειες της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οριζόντια μέτρα απαιτούνται και 
για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών καθώς κα-
νείς δεν θέλει λόγω της κρίσης του κορωνοϊού να κλείσουν 
χιλιάδες επιχειρήσεις και να βρεθούν στην ανεργία πολλαπλά-
σιοι εργαζόμενοι.
Ζητάμε άμεσα μέτρα γιατί κάθε μέρα αργοπορίας κοστίζει 
ακριβά στην ελληνική επιχειρηματικότητα.
Αν δεν αρκούν τα χρήματα για να ενισχυθούν όλοι, τότε η 
κυβέρνηση οφείλει να τα καταβάλει αναλογικά καθώς επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες παραμένουν φορολογούμενοι του 
κράτους».

Την αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης Δομικών Μηχανημάτων 
και Μηχανημάτων οδοποιίας, bauma CTT RUSSIA 2020, ανα-
κοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, του οποίου 
επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
   Η αναβολή της διοργάνωσης, που κατατάσσεται στην 5η 

θέση των μεγαλύτερων εκθέσεων κατασκευαστικού εξοπλι-
σμού στον κόσμο, κρίθηκε σκόπιμη στο πλαίσιο των μέτρων 
που λαμβάνουν όλοι οι φορείς διεθνώς, με σκοπό την προ-
στασία της δημόσιας υγείας από τη ραγδαία εξάπλωση του 
κορωνοϊού. 
   Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της bauma CTT RUSSIA 2020 

θα ανακοινωθεί στα τέλη Μαρτίου.
   Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες να 
απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΚΑΔ ΣΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ   

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΧΕΤΩΣ ΚΑΔ
Στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία, ζητά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Και τους επαγγελματίες που θίγονται από τις οικονομικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορωνοϊού

ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
bauma CTT RUSSIA 2020, στη Μόσχα
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Στα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας που ισχύουν 
από τις 06:00 χθες το πρωί, στον περιορισμό συνδέ-
σεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στον 
περιορισμό της κυκλοφορίας στα ΚΥΤ και τις δομές 
φιλοξενίας, καθώς και στα νέα μέτρα για την ενίσχυση 
του συστήματος υγείας και με εθελοντισμό, αναφέρθη-
κε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η αναπληρώτρια κυβερνητι-
κή εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση 
των πολιτικών συντακτών. 
«Το πρώτο και κύριο μέτωπο σε αυτόν τον πόλεμο 
είμαστε όλοι εμείς. Ο καθένας ξεχωριστά. Ο ιός δεν δι-
ασπείρεται από μόνος του. Εμείς τον διασπείρουμε με 
ανεύθυνες συμπεριφορές που δεν λαμβάνουν υπόψη 
τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτουν τόσο τις ευπαθείς 
ομάδες, όσο και τον γενικό πληθυσμό. Η πλειοψηφία 
της κοινωνίας αυτοπεριορίστηκε συνειδητά και επέ-
δειξε ατομική και συλλογική υπευθυνότητα, αντα-
ποκρινόμενη στα μέτρα που έλαβε από πολύ νωρίς η 
κυβέρνηση» τόνισε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκ-
πρόσωπος σημειώνοντας ότι δυστυχώς, υπήρξαν και 
μειοψηφικές συμπεριφορές, που έθεσαν σε κίνδυνο την 
προσπάθεια για τη μη διασπορά του ιού και οδήγησαν 
στην απόφαση της κυβέρνησης για αυστηρό περιορι-
σμό της κυκλοφορίας. 
   «Πρέπει να γνωρίζουν οι συνεπείς και υπεύθυνοι πο-
λίτες ότι ο κόπος τους δεν πάει χαμένος κι ότι το μέτρο 
που ακολουθείται σε όλες τις αποφάσεις είναι ο σεβα-
σμός στο κοινωνικό σύνολο, με πρώτο κριτήριο την 
διαφύλαξη και την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
Αυτή την ώρα υπάρχει μια πρωτοφανής συστράτευση 
κράτους και κοινωνίας, καθώς οι πολίτες συμμορφώ-
νονται με τους κανόνες και οφείλουμε να τους ευχαρι-
στήσουμε» υπογράμμισε. 
   Επανέλαβε ότι στόχος των νέων αυστηρών περιορι-
σμών στις μετακινήσεις, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό του διάγγελμα, εί-
ναι να «κλείσει» κάθε κερκόπορτα στο κακό. 
   Αναφέρθηκε στην απαγόρευση των άσκοπων με-
τακινήσεων και τον περιορισμό της κυκλοφορίας που 
τέθηκε σε ισχύ από σήμερα στις 6:00 το πρωί και αφο-
ρά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. «Επιπλέον, από 
σήμερα δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παρα-
μονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής 
άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση. 
   Στο εξής η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται 
για τους εξής λόγους:
   α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργά-
σιμες ώρες. 
   β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, 
εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
   γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθει-
ών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η 
αποστολή τους.
   δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
   ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που 
βρίσκονται 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 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας 
στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόστα-
ση 1,5 μέτρου.
   η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοι-
κίας» είπε.
   Επισήμανε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι επιφορτι-
σμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών και η 
Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή 
ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέ-

χουν, όπου χρειάζεται, στο ελεγκτικό έργο. 
   Αναφερόμενη στη βεβαίωση κίνησης σημείωσε ότι 
δημιουργούνται δύο τύποι εγγράφων και εξήγησε: «Το 
πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις 
των εργαζομένων, συμπληρώνεται μια φορά και πα-
ρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από 
τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περί-
πτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθε-
ρου 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. Για τις 
υπόλοιπες μετακινήσεις και για κάθε μεμονωμένη κίνη-
ση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν τη βεβαίωση 
τύπου Β΄ με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο προορισμού τους, καθώς και τον συγκεκρι-
μένο λόγο της μετακίνησης. Οι βεβαιώσεις μπορεί να 
λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.
gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη. Υπάρχει 
ακόμα η δυνατότητα χειρόγραφης βεβαίωσης κίνη-
σης, στην οποία πρέπει να δηλώνονται τα απαραίτητα 
στοιχεία που περιλαμβάνει και η έντυπη βεβαίωση».
   «Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα δωρεάν αποστολής 
μηνύματος στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από 
το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου. Σε αυτό το 
μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματε-
πώνυμο του, τη διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο 
που αντιστοιχεί στην έξοδο από το σπίτι. (περιπτώσεις 
β έως η)» προσέθεσε. 
   «Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. 
Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό 
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» τόνι-
σε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. 

Επιπλέον αναφέρθηκε στους νέους περιορισμούς που 
ισχύουν από σήμερα και αφορούν τον προσωρινό 
περιορισμό μέχρι τις 15.4.2020 της προσγείωσης αε-
ροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς 
και των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συν-

δέσεων με τη χώρα αυτή. «Επιπλέον, απαγορεύεται η 
είσοδος στην ελληνική επικράτεια προσώπων από την 
Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κο-
ρωνοϊού» είπε και προσέθεσε ότι επίσης, περιορίζεται 

μέχρι τις 15.4.2020 η προσγείωση αεροσκαφών που 
προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο για προληπτι-
κούς λόγους προστασίας της δημόσιας Υγείας από την 
περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού.

ΚΥβΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ βΡΕΤΑΝΙΑ
Ο κόπος των πολιτών δεν πάει χαμένος. Πρωτοφανής συστράτευση κράτους και κοινωνίας 

Σταματούν οι πτήσεις από Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία
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Η σειρά προτεραιότητας για την αξιολόγηση των αιτήσεων σύν-
δεσης στο δίκτυο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας καθορίζεται με απόφαση του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β/940/20.3.2020) 
σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, στόχος των ρυθμίσεων είναι η ανα-
βάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως του ΔΕΔ-
ΔΗΕ προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για 
νέους παραγωγούς ΑΠΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται προτεραιότητα στην πρόσβαση στο 
δίκτυο σε τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ που προωθούν τη μετά-
βαση στην κυκλική οικονομία, τη διαχείριση των αποβλήτων, 
την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, τη μείωση της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση του ρόλου του κα-
ταναλωτή και τον περιορισμό των απωλειών δικτύου μέσω της 
αυτοπαραγωγής. 
Προωθείται επίσης η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ στις λιγνιτικές 
περιοχές (Δυτική Μακεδονία και Δήμος Μεγαλόπολης), καθώς 
προβλέπεται ότι για τις περιοχές αυτές θα συντάσσεται ειδικός 

κατάλογος προτεραιότητας ενώ θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα 
εξέτασης στον ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωσή 
τους.
Μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά τις Ενεργειακές Κοινότητες 
είναι ότι διατηρείται σχετική προτεραιότητα για όσες συμμετέ-
χουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν διανέμουν κέρδη 
και όσες έχουν περισσότερα από 60 μέλη. Για τις υπόλοιπες κα-
τηγορίες η προτεραιότητα περιορίζεται σημαντικά.

Σε αναστολή των δρομολογίων εξωτερικού από 26 Μαρτί-
ου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020, από όλες τις βάσεις της, 
προχωρά η Aegean. Θα εκτελείται μόνο μικρός αριθμός 
εβδομαδιαίων πτήσεων από Αθήνα και προς Βρυξέλλες όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ.  
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η εταιρία τονίζει «πως λόγω 
της διασποράς του Covιd-19, των ταξιδιωτικών περιορισμών 
από την Ελλάδα, την ΕΕ αλλά και τρίτα κράτη, αλλά και τη ση-
μερινή ενεργοποίηση περαιτέρω εκτάκτων μέτρων από την 
ελληνική πολιτεία, η AEGEAN ανακοινώνει ότι υποχρεούται να 
προχωρήσει σε αναστολή των δρομολογίων εξωτερικού από 
26/3.H αναστολή αυτή γίνεται με προτεραιότητα την ασφά-
λεια των επιβατών και εργαζομένων της αλλά φυσικά και τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας της δραστηριότητας της». 
Ειδικότερα από την Πέμπτη 26 Μαρτίου και μέχρι 30 Απριλίου, 

αναστέλλονται όλες οι πτήσεις του δικτύου εξωτερικού από 
όλες τις βάσεις της εταιρείας. Θα εκτελείται μόνο μικρός αριθ-
μός εβδομαδιαίων πτήσεων από Αθήνα και προς Βρυξέλες, 
για λόγους διατήρησης της συνδεσιμότητας της χώρας με το 
διοικητικό κέντρο της ΕΕ. 
Νωρίτερα, μετά από σημερινή οδηγία (NOTAM) της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Προστασίας, από αύριο διακόπτονται όλες οι 
πτήσεις από και προς την Αγγλία (οι τελευταίες πτήσεις προς/
από Λονδίνο θα πραγματοποιηθούν σήμερα 23 Μαρτίου). 
Επισημαίνεται ότι η AEGEAN σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Εξωτερι-
κών θα συνεχίζει, εφόσον της ζητηθεί από τις αρχές, να εκτελεί 
ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών 
ή και για άλλες έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. 
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 πτήσεις επα-

ναπατρισμού από Μαρόκο, Ισπανία, Τσεχία, Πολώνια, Σερβία 
και Γεωργία για λογαριασμό του ελληνικού κράτους και 1 
πτήση από το Λονδίνο προς τη Λάρνακα για λογαριασμό της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η AEGEAN ενημερώνει ότι, προς το παρόν, διατηρείται ένα μι-
κρό σε συχνότητες πτητικό πρόγραμμα εσωτερικού σε όλους 
τους προορισμούς του δικτύου και με μοναδικό σκοπό τη 
συνδρομή στην ειδική μετακίνηση προσώπων και αναγκαίων 
υλικών για κάλυψη των βασικών αναγκών. 
Για όποιες πληροφορίες σχετικά με τις ακυρώσεις των πτή-
σεων και την απόκτηση του ειδικού πιστωτικού voucher που 
προσφέρεται ήδη από την εταιρεία, οι επιβάτες παρακαλού-
νται να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.
aegeanair.com καθώς όλες οι σχετικές ενημερώσεις και δια-
δικασίες είναι διαθέσιμες online. 

Ενώ η πανδημία του κoρωνοϊού πλήττει σκληρά μεγάλα τμήμα-
τα της οικονομίας, η αναγκαστική δουλειά από το σπίτι αυξάνει 
κατακόρυφα τις παραγγελίες προς τους κατασκευαστές φορη-
τών υπολογιστών: μεγάλες παραγγελίες συσκευών δικτύου, 
φορητών υπολογιστών και ημιαγωγών που γίνονται πλέον 
μόδα. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Η ανάγκη επικοινωνίας και εργασίας μέσα σε τέσσερις τοίχους 
απαιτεί νέες αγορές και αναβαθμίσεις. «Καταγράφουμε μια 
αυξημένη ζήτηση ειδών γραφείου για εργασία από το σπίτι 
(Home-Office) στα ηλεκτρονικά μας καταστήματα (Online-
Shops). Πρόκειται για φορητούς υπολογιστές, οθόνες, καλώ-
δια και εκτυπωτές», δήλωσε ένας εκπρόσωπος των αλυσίδων 
ηλεκτρονικών ειδών Media Markt και Saturn. Και για την  κα-

τασκευάστρια AVM, την εταιρεία του Βερολίνου Fritz!Box  είναι 
πολύ θετικό το ότι το σπίτι πρέπει να μετατραπεί σε γραφείο: 
«Βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυξημένο ενδιαφέρον για το VPN, με 
άλλα λόγια για μια ασφαλή σύνδεση με το δίκτυο της εταιρείας  
από το σπίτι. Δεδομένου ότι τα smartphones και τα tablets χρη-
σιμοποιούνται περισσότερο, αυξάνεται έντονα η ζήτηση και για 
προϊόντα μεγαλύτερης εμβέλειας WLAN».
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από 
τον κορωνοϊό, όλο και περισσότερες γερμανικές εταιρείες 
προωθούν με ταχείες διαδικασίες την εξ αποστάσεως εργασία 
των υπαλλήλων τους. Εταιρείες αγόρασαν άδειες λογισμικού 
για ασφαλείς συνδέσεις VPN και, από την άλλη, αναβάθμισαν 
την κεντρική υποδομή στην έδρα τους με τις αντίστοιχες άδειες 

επέκτασης, όπως διαπιστώνει η γερμανική εταιρεία προμήθειας 
τεχνολογίας δικτύων Lancom. Προβλήματα για την προμήθεια 
προϊόντων με αυξημένη ζήτηση που κατασκευάζονται στη Γερ-
μανία δεν υπάρχουν πάντως, διότι, όπως λέει εκπρόσωπος της 
ίδιας εταιρείας: «Mπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγική μας 
ικανότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να επωφεληθούμε 
από τις σύντομες διαδρομές παράδοσης». 
Σύμφωνα με τον πάροχο Cloud-τηλεφωνίας Nfon, όλο και πε-
ρισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται τώρα για τις δυνατότητες 
πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων. Οι κατασκευαστές φορη-
τών υπολογιστών προετοιμάζονται επίσης γί  αυτό. Έτσι, η NEC 
προσφέρει εν τω μεταξύ καλύτερα ενσωματωμένα ηχεία.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

AEGEAN: ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
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Ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσι-
λή, εξέδωσε απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
χορήγησης/εφαρμογής απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. των παρα-
δόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιεί 
ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής προς δωρητή, εφόσον 
ο τελευταίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς 
που συνάπτει είτε με φορέα του δημοσίου τομέα, είτε με Ν.Π.Ι.Δ. 
που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον, είτε 
τέλος με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω 

φορείς.
Με την απόφαση αυτή -όπως σημειώνει το ΑΠΕ-καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής 
από τον ΦΠΑ, οι υποχρεώσεις του δωρητή ή του φορέα υλοποί-
ησης της δωρεάς καθώς και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή 
των παραδοτέων αγαθών και υπηρεσιών. 
Η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κου Βεσυρόπου-
λου διευκολύνει ουσιωδώς την πραγματοποίηση σημαντικών 
δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (κινητά και ακίνητα για 
κοινωφελείς σκοπούς, όπως δωρεές στο χώρο της υγείας, της 

παιδείας, του πολιτισμού και της δημόσιας ασφάλειας), ενισχύει 
τις συνέργειες του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα και ενθαρρύ-
νει τις δράσεις προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. 
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η Κυβέρνηση, αξιοποιεί όλα τα 
νομικά εργαλεία που διαθέτει με στόχο όλοι μαζί, δημόσιος και 
ιδιωτικός τομέας, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την 
απειλή του κορωνοϊού (COVID-19), δείχνοντας έμπρακτα την 
αλληλεγγύη μας προς τους συμπολίτες μας και υπηρετώντας το 
δημόσιο συμφέρον.

Σε περαιτέρω μείωση της συχνότητας των δρομολογίων του 
προχωρά ο ΟΑΣΑ μετά και την εφαρμογή των αυστηρότερων 
μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας από την κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στη χώρα μας σύμφωνα με 
το ΑΠΕ.
Με δεδομένο και τη μείωση της επιβατικής κίνησης, η οποία 
πλέον αγγίζει το 80%, τα δρομολόγια εκτελούνται πλέον με 
πρόγραμμα ακόμη πιο περιορισμένο και από αυτό του 15Αύ-
γουστου. Ειδικότερα, κατά τις περιόδους αιχμής από έναρξη 
βάρδιας έως τις 10.00, και από τις 15.00 έως τις 18.00, τα δρο-

μολόγια θα διεξάγονται κανονικά, βάσει του ειδικού προγράμ-
ματος που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την προηγούμενη εβδο-
μάδα (16 Μαρτίου). Για τις υπόλοιπες περιόδους, από 10.00 έως 
15.00 και από 18.00 έως το τέλος της βάρδιας, θα ισχύσει από 
24/3/2020 νέο τροποποιημένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο 
στη νέα ζήτηση, με δρομολόγια μειωμένα έως 50%.  Το επι-
βατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το ειδικό ημερήσιο 
πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την 
εφαρμογή OASA Telematics, τις ιστοσελίδες της τηλεματικής( 
http://telematics.oasa.gr/) και της ΣΤΑΣΥ 

(http://stasy.gr/), καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 
11185. 
«Με στόχο τη διαρκή κάλυψη των αναγκών όλων των εργαζο-
μένων, αλλά και ειδικών εργασιακών ομάδων όπως νοσοκομει-
ακών υπαλλήλων, κ.ά. και με προσήλωση στο κοινωνικό έργο 
που επιτελεί ο ΟΑΣΑ, θα συνεχίσει απρόσκοπτα η συγκοινωνια-
κή εξυπηρέτηση σε όλες τις γραμμές των θυγατρικών εταιρειών 
του Οργανισμού (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ)» επισημαίνει σε ανακοίνωσή 
του ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας.

Σε δωρεά ISOBOX ειδικής κατασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο - 
Κέντρο Υγείας Κύμης προχωρά ο Όμιλος «Ηρακλής». Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση, το νέο και ειδικά διαμορφωμένο κοντέ-
ινερ που παραδόθηκε σήμερα, σκοπεύει τόσο στην ενίσχυση 
της ασφάλειας όσο και την ετοιμότητα του νοσοκομείου για τη 
διαχείριση και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων από τον 
κορωνοϊό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η μονάδα αυτή θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο και 
προορίζεται για την υποδοχή και τον έλεγχο των ασθενών 
που πιθανόν νοσούν από τον κορωνοϊό, με στόχο την άμεση 
εξυπηρέτησή τους καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας του 

νοσοκομείου μέσω της αποφυγής του συγχρωτισμού με άλ-
λους ασθενείς.
Η αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου 
Υγείας Κύμης, Βασιλική Αγγελοπούλου, τόνισε: «Ευχαριστούμε 
θερμά τον Όμιλο «Ηρακλής», που από την πρώτη στιγμή στά-
θηκε δίπλα μας και ικανοποίησε το αίτημά μας για τη δωρεά του 
ειδικού ISOBOX, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε 
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, αναφορικά με την μείωση της διασποράς 
του ιού και την προστασία των ασθενών και των εργαζομένων. 
Είναι πολύ σημαντικό για όλους όσοι βρισκόμαστε στην πρώτη 
γραμμή της μάχης κατά του άγνωστου βιολογικού εχθρού που 

πλήττει τη χώρα μας αλλά και τον πλανήτη γενικότερα, να γνω-
ρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι».
Ο Βασίλης Καμπάνης, διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι, δήλωσε σχετικά: «Σε αυτή τη δύσκολη 
για όλους μας συγκυρία, η προστασία της υγείας των εργαζο-
μένων μας, των συνεργατών μας, των συμπολιτών μας και των 
οικογενειών τους αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητά μας. 
Προχωράμε στη δωρεά αυτή, με στόχο τη διευκόλυνση του 
πολύτιμου και δύσκολου έργου που επιτελούν οι γιατροί και οι 
υγειονομικοί εργαζόμενοι».

Βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες οι νέες εγγραφές μαθητών στην 
πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Συνολικά, 
μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, το ΠΣΔ «μετρούσε» 393.381 
χρήστες, εκ των οποίων οι 137.580 εκπαιδευτικοί και οι 255.801 
μαθητές. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΑΠΕ οι μισοί 
από τους μαθητές έχουν εγγραφεί το τελευταίο διήμερο. Η συ-
νολική εικόνα της ανταπόκρισης της εκπαιδευτικής και μαθητι-
κής κοινότητας για συμμετοχή στην ασύγχρονη μορφή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης έχει δημιουργήσει ικανοποίηση στην 
ηγεσία του υπουργείου, σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Μάλιστα, το υπουργείο, σε άτυπη ενημέρωση, έδωσε ενδεικτι-
κά κάποια στοιχεία για τη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των 
μαθητών.  
Πιο συγκεκριμένα: Στις 13/3/2020 έγιναν 358 νέες εγγραφές 
μαθητών στο ΠΣΔ.  
Στις 20/3/2020 (ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου 
για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), έγιναν 
19.172 νέες εγγραφές.  
Στις 21/3/2020, έγιναν 27.570 νέες εγγραφές.  
Προχθές, Κυριακή 22/3/2020, έγιναν 34.989 νέες εγγραφές μα-
θητών μέχρι τις 9 το βράδυ.  

Χθες, Δευτέρα 23/3/2020 και έως ώρα 13:00 έχουν γίνει ήδη 
20.851.  
Όσον αφορά την αντοχή των συστημάτων του υπουργείου 
στην αυξημένη κίνηση που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν από 
εδώ και στο εξής, από το υπουργείο ξεκαθαρίζεται ότι γίνονται 
διαρκώς όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις για να υποστηριχθεί 
η αυξημένη κίνηση στην εγγραφή λογαριασμών. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς με το Δημόσιο

ΟΑΣΑ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Μετά τα μέτρα περιορισμού στις μετακινήσεις

ΔΩΡΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ–ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 
Από τον όμιλο «Ηρακλής» για τις ανάγκες αντιμετώπισης της επιδημίας

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
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Οι ευρωπαϊκές αρχές κατά των μονοπωλίων έδωσαν σήμερα 
άδεια στους προμηθευτές να συντονίσουν τις διανομές εν ελ-
λείψει προϊόντων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού, δίχως να 
κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για παραβίαση των σχετικών 
κανονισμών, αλλά προειδοποίησαν συνάμα ενάντια σε όποια 
απόπειρα αισχροκέρδειας.
Η κίνηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN), έπει-
τα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών 
αρχών ανταγωνισμού των 27 κρατών μελών, ακολουθεί την 
πρωτοβουλία της Βρετανίας να χαλαρώσει τη σχετική νομοθε-
σία περί ανταγωνισμού, ώστε να επιτρέψει στα σουπερμάρκετ 
να συνεργασθούν, επιβάλλοντας ακόμη και δελτίο στην αγορά 
προϊόντων.

Το ECN ανακοίνωσε πως έχει επίγνωση για τις κοινωνικές κι οι-
κονομικές συνέπειες της κρίσης, τονίζοντας πως «η έκτακτη αυτή 
κατάσταση ενδέχεται να πυροδοτήσει την ανάγκη της συνεργα-
σίας μεταξύ των εταιρειών προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
τροφοδοσία και τη δίκαια διανομή των εν ελλείψει προϊόντων, 
προς όλους τους καταναλωτές».
«Υπό τις παρούσες συνθήκες το ECN δεν πρόκειται να επέμβει 
κατά των αναγκαίων και περιορισμένων χρονικά μέτρων που 
θα τεθούν εν ισχύι, ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις στην τρο-
φοδοσία», τονίζει το Δίκτυο, προσθέτοντας ότι ο ορισμός μίας 
διατίμησης στα προϊόντα, που συνήθως επιτρέπεται μόνον 
για ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στο 
σημερινό κλίμα, προκειμένου να περιορισθούν αδικαιολόγητες 
αυξήσεις από τους διανομείς.

Όπως τόνισε ο Ασημάκης Κομνηνός της νομικής εταιρείας White 
& Case, η κοινή δήλωση θα αποσαφηνίσει κάθε αμφιβολία για 
τη συνεργασία: «αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι προσφέρει μία 
συντονισμένη απάντηση στην κρίση και μία καλόδεκτη αποσα-
φήνιση. Αποδεικνύει μία κοινή απόφαση από σύμπασες τις αρχές 
και δείχνει πως οι ισχύοντες νόμοι είναι ελαστικοί».
Ενδεικτικά, η αντίστοιχη ελληνική επιτροπή ορμώμενη από την 
αναγκαιότητα των συνθηκών της πανδημίας χαλάρωσε τους 
κανονισμούς για τις συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και δια-
νομέων, ενώ η γερμαανική ανακοίνωσε πως θα επιτρέπεται η 
εκτενέστερη συνεργασία τους δεδομένων των συνθηκών της 
παρούσας συγκυρίας.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει 
η πατρίδα μας από τη μεταπολίτευση και μετά», τόνισε ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας, μέσω τηλεδιάσκεψης, 
στους Περιφερειάρχες και στο προεδρείο της ΚΕΔΕ αναφορικά με την 
εφαρμογή των περιοριστικών όρων κίνησης και τα άμεσα προβλήματα 
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ στην προσπάθεια περιορισμού 
του κορωνοϊού. 
Ο υπουργός Εσωτερικών –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- τόνισε την ανάγκη 
να δοθεί έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων και ζήτησε 
προτάσεις για στήριξη -πέραν των οικονομικών μέτρων που ανακοί-

νωσε η κυβέρνηση- όσων εργαζομένων έχασαν τη δουλειά τους ή 
περνάνε σε ένα καθεστώς μεγάλης ανασφάλειας». 
Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε, επίσης, την καθοριστική συμβολή των 
δήμων, της δημοτικής αστυνομίας και των περιφερειακών υπηρεσιών 
στην αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυ-
πουργός. 
«Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε θα κρατήσει αρκετό χρονικό 
διάστημα. Αυτό απαιτεί ψυχραιμία, υπομονή, σχεδιασμένη δουλειά και 
απόλυτη συνεργασία με την κυβέρνηση για να στηρίξουμε τις αποφά-
σεις και τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε σε 

πέρας αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή», τόνισε ο υπουργός. 
Οι Περιφερειάρχες και το προεδρείο της ΚΕΔΕ έθεσαν μια σειρά θέματα 
που αφορούν στον συντονισμό, στη στήριξη και στην τροφοδοσία των 
ευπαθών ομάδων και την ανάγκη συμβολής τους για τη στήριξη του 
συστήματος υγείας ιδίως στην περιφέρεια. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη 
επισήμαναν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των Περιφερειών και 
των Δήμων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και επισήμαναν την 
ανάγκη στήριξης των ευπαθών ομάδων. 

Επιστολή με την οποία ζητάει την αναστολή δανειακών υποχρε-
ώσεων των επιχειρήσεων και προς διαχειριστές χρηματοοικονο-
μικών απαιτήσεων (funds), απέστειλε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το 
ΕΒΕΘ προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα.
   Στην επιστολή, ο Α’ αντιπρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) Εμμανουήλ Βλαχογιάννης ση-

μειώνει ότι «επικροτεί αναφανδόν την απόφαση της κυβέρνησης 
για την αναστολή καταβολής δόσεων, προς εξυπηρέτηση οφειλών 
που προέρχονται από δάνεια προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», 
σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «η αναστολή αυτή πρέπει να καλύπτει 
και τις δανειακές υποχρεώσεις προς τους διαχειριστές χρηματοοι-
κονομικών απαιτήσεων (funds), γιατί -όπως είναι γνωστό- πολλά 
δάνεια έχουν εξαγοραστεί/μεταβιβαστεί από τα τραπεζικά ιδρύμα-

τα προς τις εταιρείες διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων». 
   Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, με την προσθήκη της προ-
αναφερόμενης διάταξης, «θα καταστεί λυσιτελέστερη η κυβερνη-
τική απόφαση για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που εξαιτίας των 
περιοριστικών μέτρων, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ή/και 
αντιμετωπίζουν κάθετη πτώση των πωλήσεών τους».

«Ο ΣΕΦΥΜΕΝ με όραμα την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του 
κλάδου, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται συστημα-
τικά για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες 
των Μελών του και να προβάλλει τη συνεισφορά του κλάδου στην 
ελληνική οικονομία και κοινωνία» επισημαίνει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κ. Δ. Μεντεκίδης, με αφορμή 
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και 
συνεχίζει: «Ο ΣΕΦΥΜΕΝ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, στοχεύει στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου για την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πλούτου και 
τη διαφύλαξη των πηγών ενώ, εξακολουθεί να παίζει ηγετικό ρόλο 
στην προώθηση της ανακύκλωσης, στη μείωση της συσκευασίας 

και στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού 
κατά την παραγωγική διαδικασία».
Ο κλάδος σήμερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, 
αντιμετωπίζει πληθώρα προκλήσεων, που απαιτούν εγρήγορση 
και άμεση ανταπόκριση. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η κλι-
ματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στις προκλήσεις 
αυτές η βιομηχανία ανταποκρίνεται επενδύοντας στην έρευνα και 
την καινοτομία για την βελτίωση της διατροφής και τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατανάλωση τροφίμων. 
Παράλληλα, ο ΣΕΦΥΜΕΝ ανταποκρίνεται έχοντας ως στρατηγι-
κή του προτεραιότητα μεταξύ άλλων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για 
την επίτευξή της αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την 

ενεργοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου και τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων με την:
- εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών,
- καλύτερη αξιοποίηση των πηγών (ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες),
- βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
Στόχος αφενός είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου και αφετέρου η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Βιομηχανίας μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η πανδημία, προειδοποιώντας όμως για  απόπειρες αισχροκέρδειας

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΕΔΕ:
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση μετά τη μεταπολίτευση 
Ζήτησε ενίσχυση του συστήματος βοήθειας των ευπαθών ομάδων

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Και προς διαχειριστές χρηματοοικονομικών απαιτήσεων (funds) ζητάει το ΕΒΕΘ 

ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ   
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Έναν λεπτομερή και απόλυτα χρηστικό κατάλογο, με 
18 ερωτήσεις απαντήσεις, που αφορούν στο μέτρο της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας και τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι πολίτες εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, προκειμένου να λυθεί κάθε απορία για 
τα ισχύοντα και τις απαιτούμενες διαδικασίες για κάθε 
περίπτωση.
Την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα 
μιας συγκεκριμένης στάσης, προκειμένου να βγούμε με 
όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από αυτή την κρί-
ση, συνοψίζει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, σε τρία σημεία: 
«Μένουμε σπίτι, Αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό, Ακο-
λουθούμε τους κανόνες υγιεινής»
Ο υφυπουργός στο μήνυμα του προς τους πολίτες ανα-
φέρει: «Τρεις αποφάσεις, τρεις αποφάσεις, για τη ζωή 
μας, για τους οικείους μας, για τα παιδιά μας, για τις 
γειτονιές μας, για τις πόλεις μας, για την πατρίδα μας, 
3 αποφάσεις 18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την 
επικράτεια Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020».
Ο κατάλογος με τις ερωτήσεις απαντήσεις περιλαμβάνει 
τους λόγους της εφαρμογής του μέτρου, ποιες είναι οι 
εξαιρέσεις, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες αν πρέπει να 
βγουν από το σπίτι τους και με ποιες προϋποθέσεις θα 
γίνεται αυτό, πού θα βρουν και πώς θα συμπληρώσουν 
τα έντυπα άδειας κυκλοφορίας, καθώς και τι ισχύει με 
τις ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι άστεγοι, τα 
τοξικοεξαρτημένα άτομα και οι Ρομά.
1. Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και 
γιατί λαμβάνεται τώρα ως μέτρο;
Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού θέ-
τει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπα-
θών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το 
σύστημα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρονη 
νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η 
κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων 
χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μι-
λάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πο-
λιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες 

δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και 
μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε 
τα χειρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων 
χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.
2. Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας των πολιτών;
Από τη Δευτέρα 23/3/2020 στις 6πμ με ισχύ έως τις 6 
Απριλίου 2020 και ώρα 6πμ.
3. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή όλη την επικράτεια;
Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς καμία εξαί-
ρεση.
4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να 
την εφαρμόζουν;
Ναι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν καταλαμ-
βάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις 
ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
5. Σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η κυκλοφορία 
των πολιτών;
Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους 
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργά-
σιμες 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 
αποστολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή 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 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας 
στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία από-

σταση 1,5 μέτρου. η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της 
μόνιμης κατοικίας.
6.Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω 
εξαιρέσεων;
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.
7. Θα υπάρχουν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνο-
νται;
Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει δι-
οικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
8. Τι είναι η βεβαίωση κίνησης;
Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων 
δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η 
βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των ερ-
γαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται 
με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον 
εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτω-
ση 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.
9. Και για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται 
τι κάνουμε;
Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, 
φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κί-
νηση 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. 

Συνέχεια στη σελ.15

18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 14

10. Πού βρίσκω αυτές τις βεβαιώσεις;
Οι βεβαιώσεις μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες από την 
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται 
από τον πολίτη. Μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, 
και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά 
περίπτωση.
* Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)
* Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)
* Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)
* Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (MS-Word)
Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρό-
γραφης φόρμας σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρό-
σβαση στην ιστοσελίδα.
Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες: 
Όνομα/Επίθετο Διεύθυνση κατοικίας Λόγο μετακίνησης που 
εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύ-
θυνση προορισμού Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή
11. Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις μετακινήσεις μου με 
άλλο τρόπο (πχ κινητό) ώστε να μην συμπληρώνω χειρόγρα-
φα τις βεβαιώσεις;
Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπι-
κοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 
απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου 
κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το 
μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμο 
του, τη Διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί 
στην έξοδο από το σπίτι (περιπτώσεις β έως η). Το SMS πρέπει 
να είναι της μορφής: X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση 
κατοικίας όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 
που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον 
αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγα-

θών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή 
τους.
3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή 
η ηλεκτρονική συναλλαγή. 4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε 
ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλο-
γες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικί-
διο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία 
αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. Θα 
λαμβάνετε ως απάντηση:. Μετακίνηση κενό X κενό ονομα-
τεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας Σε περίπτωση ελέγχου, 
επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.
12. Αν η εργασία μου βρίσκεται εκτός της πόλης που κατοικώ;
Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση 
εργαζομένου εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο 
βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’).
13. Και αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακι-
νήσεων βρίσκομαι σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας μου και πρέπει να επιστρέψω; Θα μου επι-
τραπεί;
Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και μια Βεβαίω-
ση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον 
ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosikatoikias-eidikis-
hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος 
Ε1.
14. Σε ποιους δημόσιους χώρους δεν επιτρέπεται να πηγαίνω;
Από τη Δευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η 
παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής 
άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.
15. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζει τη λειτουργία 
όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές έως σήμερα με 
σχετική απόφαση του κράτους (π.χ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, 
φαρμακεία, βενζινάδικα κοκ);
Όχι. Η λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημοσίων 

υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοικτές συνεχίζεται κανονικά, 
λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη τις οδηγίες για την κυ-
κλοφορία των εργαζομένων από και προς αυτές.
16. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν;
Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη 
συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας 
επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομέ-
νων. Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα κυκλοφορούν για όλους 
τους λόγους εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω μόνο με 
τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.
17. Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας 
για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;
Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχί-
ζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση 
τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις κάθε φορέα, υπό το αυ-
στηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί 
στις μετακινήσεις μας.
18. Τι συμβαίνει με ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τοξι-
κοεξαρτημένοι, Ρομά και άστεγοι;
Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε 
πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά κάθε περιοχής, ώστε να 
παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορι-
σμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών. ‘Αστεγοι και 
τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα 
του δήμου, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας 
και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και πε-
ρίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μερι-
μνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου 
σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους 
προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 
(ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε 
λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται 
τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία.

Αναστέλλει τη λειτουργία όλων των περιφερειακών της κέ-
ντρων μέχρι νεότερης ενημέρωσης και ενισχύει τα εναλλα-
κτικά κανάλια εξυπηρέτησης (ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά) 
η ΕΥΔΑΠ, σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες εξελίξεις περί 
απαγόρευσης κυκλοφορίας και προς διασφάλιση της Δημό-
σιας Υγείας.
   Ειδικότερα:
  Η πληρωμή λογαριασμού μπορεί να γίνεται μέσω: 
* Του www.eydap.gr για την πληρωμή λογαριασμών με 
χρήση χρεωστικής, πιστωτικής, ή προπληρωμένης κάρτας 

των συνεργαζόμενων Τραπεζών. 
   * Των ATMs, αυτόματων μηχανημάτων, πάγιας εντολής, 
web banking συνεργαζόμενων Τραπεζών. 
   Η υποβολή ερωτημάτων ή/και αιτημάτων μπορεί να γίνεται: 
   * Στο 1022@eydap.gr 
   * Στο www.eydap.gr
με εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα eΕΥΔΑΠ για υπο-
βολή αιτήσεων διακανονισμών, αίτηση υπαγωγής σε ειδικά 
τιμολόγια, και άλλων αιτημάτων 
   * Τηλεφωνικά στο 1022 ή στο 210 214 44 44. 

   «H ΕΥΔΑΠ συναισθανόμενη τον κοινωνικό της ρόλο και 
τη συμβολή της στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, έχει 
αναστείλει τις διακοπές υδροδότησης, λόγω καθυστέρησης 
πληρωμών λογαριασμών, για το σύνολο των πελατών και 
για όσο διάστημα οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις 
μετακινήσεις τους λόγω κορωνοϊού. Επίσης, μέριμνα έχει λη-
φθεί για τη διατήρηση ενεργών των υφιστάμενων δοσιακών 
διακανονισμών λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας ή καθυστέρη-
σης πληρωμής δόσεων» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  ΕΥΔΑΠ, ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε τις 27 χώρες μέλη της να 
ανοίξουν τα σύνορά τους και να επιτρέψουν στα οχήματα που 
μεταφέρουν εμπορεύματα να περνούν από το ένα κράτος στο 
άλλο μέσα σε διάστημα 15 λεπτών ώστε να διασφαλίσουν την 
ομαλή ροή ειδών πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικού 
εξοπλισμού.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της ανέφερε ότι τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του νέου 
κορωνοϊού επιβράδυναν επίσης –σε κάποιες περιπτώσεις μά-
λιστα παρέλυσαν– τις μεταφορές, προκαλώντας καθυστερή-
σεις και εγείροντας τον κίνδυνο να παρουσιαστούν ελλείψεις.
«Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε κάποιες μεθοριακές διαβά-
σεις με ουρές 40 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει αναμονή έως και 
18 ωρών. Πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Οι οδικές μεταφορές, που συνιστούν το 75% των μεταφορών 
φορτίων εντός της ΕΕ, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα, κυ-
ρίως στα σύνορα Πολωνίας-Γερμανίας. Η Βαρσοβία αποφά-
σισε να κλείσει τα σύνορά της για όλους, εκτός των Πολωνών 
υπηκόων, με αποτέλεσμα Λετονοί, Λιθουανοί και Εσθονοί να 
μην μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας είπε νωρί-
τερα ότι πολλά από τα προβλήματα στα σύνορα των δύο χω-
ρών έχουν ήδη επιλυθεί και ότι οι ουρές είναι πλέον μικρότερες.
Η Κομισιόν ζητά από τις χώρες μέλη να χαρακτηρίσουν 
«πράσινες λωρίδες» τις κύριες μεθοριακές διαβάσεις, συμπε-
ριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών, αεροπορικών και 
υδάτινων διόδων. Ο χρόνος που θα χρειάζεται για να περά-
σουν τα οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα από αυτές τις 
«πράσινες λωρίδες» δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, 

μαζί με τους ελέγχους και τη μέτρηση της θερμοκρασίας των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν μποτιλι-
αρίσματα, θα πρέπει να ανοίγονται και άλλες διαβάσεις, απο-
κλειστικά για τη μεταφορά προϊόντων.
Επιπροσθέτως, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να άρουν προσωρι-
νά τυχόν άλλες απαγορεύσεις, όπως την οδήγηση φορτηγών 
τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι οδηγοί από την πλευρά τους θα πρέπει να τηρούν το μέτρο 
της «κοινωνικής απόστασης», να παραμένουν στην καμπίνα 
των φορτηγών τους ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλους 
ανθρώπους στα σύνορα.
Οι Βρυξέλλες ζητούν επίσης να έχουν στενή συνεργασία στο 
θέμα αυτό με τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός ΕΕ, όπως την 
Ελβετία και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Οι 27 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επι-
κύρωσαν σήμερα την απόφαση αναστολής των κανόνων 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, μια ιστορική απόφαση που θα 
επιτρέψει στις χώρες να δαπανήσουν όσα χρήματα χρει-
άζονται για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες 
από την πανδημία του νέου κορωνοϊού.
«Συμφωνήσαμε ότι πληρούνται οι όροι χρήσης της γενικής 
ρήτρας διαφυγής (…). Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα 
να στηρίξουμε περαιτέρω τις οικονομίες μας» ανακοίνωσε 
μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης του Ecofin ο Ζντράβκο 
Μάρτις, ο υπουργός Οικονομικών της Κροατίας η χώρα 

του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξά-
μηνο.
Η ρήτρα αυτή επιτρέπει να παρακαμφθεί προσωρινά το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που καθορίζει 
τους δημοσιονομικούς κανόνες στις χώρες μέλη οι οποίες 
έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Είναι η πρώτη φορά 
που ενεργοποιείται από το 2011.
Η δήλωση που υιοθέτησε το Ecofin αναφέρει ότι «η παν-
δημία COVID-19 οδήγησε σε σοβαρό οικονομικό κλονισμό 
που έχει ήδη σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες για τις οικονομίες μας θα 

εξαρτηθούν τόσο από τη διάρκεια της πανδημίας όσο και 
από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο». 
«Η σοβαρή οικονομική ύφεση που αναμένεται τώρα φέτος 
απαιτεί μια αποφασιστική, φιλόδοξη και συντονισμένη πο-
λιτική απάντηση. Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά ώστε 
να διασφαλίσουμε ότι το σοκ θα παραμείνει όσο το δυνα-
τόν συντομότερο και όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και 
ότι δεν θα δημιουργήσει μόνιμες ζημίες στις οικονομίες μας 
και συνεπώς στη μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δη-
μόσιων οικονομικών», ξεκαθαρίζουν οι 27.

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Eurogroup, που έδωσε 
στη χώρα μας, καθώς και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικά περιθώρια ελευθερίας για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του 
κορωνοϊού, σήμερα, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομι-
κών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να ενεργοποιή-
σει ακόμα ένα όπλο. Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει: τη 
ρήτρα γενικής διαφυγής (general escape clause).
Η ρήτρα αυτή, που θεσπίστηκε το 2011, ενεργοποιείται 
για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας την ισχυρή βούληση 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών της να αξιο-
ποιήσουν στον μέγιστο βαθμό κάθε διαθέσιμο εργαλείο, 

προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της υγειονομι-
κής κρίσης και να διασφαλιστεί ότι αυτές θα είναι παροδι-
κές.
Με βάση τη ρήτρα γενικής διαφυγής, που ισχύει και για την 
Ελλάδα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν 
να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την υποστήριξη της 
δημόσιας υγείας, της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, αποκλίνοντας 
από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο του Συμφώ-
νου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για όσο διαρκεί η κρίση 
του κορωνοϊού.
Επομένως, η χώρα μας, ισότιμα, διαθέτει, σε δημοσιονο-
μικό επίπεδο, όλους τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας, 

ώστε να αντιμετωπίσει, με σύνεση και επιμέλεια, έγκαιρα 
και αποτελεσματικά, την πανδημία. 
Και η ζημιά στην οικονομία, η οποία θα είναι σημαντική, να 
είναι αναστρέψιμη, το συντομότερο δυνατό.
Σήμερα όμως, προέχει η ατομική ευθύνη και η συλλογική 
συνείδηση, για να εξέλθουμε από την κρίση με τις ελάχιστες 
δυνατές απώλειες. Το σύστημα δημόσιας υγείας έχει και θα 
έχει όσους πόρους χρειάζεται, για να αντιμετωπιστεί, με 
επάρκεια, η πρωτόγνωρη κρίση.
Η ελληνική κοινωνία πρέπει να βγει, και θα βγει, όρθια και 
με συνοχή από τη μεγάλη δοκιμασία!

ΕΕ: ΟΙ βΡΥΞΕΛΛΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΕ-ECOFIN-ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ECOFIN
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Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης για φέτος και σημαντική 
απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους προβλέπει 
–όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην 
ετήσια Έκθεση του Διοικητή Γ. Στουρνάρα που δόθηκε σή-
μερα στη δημοσιότητα διαπιστώνεται ότι «η ομαλή πορεία 
της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική άποψη, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυ-
δωνισμός που επιδρά από την πλευρά της ζήτησης, από 
την πλευρά της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος».
Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολο στη φάση 
αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι 
θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπόμενο 
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος αναμένεται να 
είναι μηδενικός, έναντι 2,4% που ήταν η προηγούμενη 
πρόβλεψη. Για την οικονομία της ευρωζώνης η ΤτΕ εκτιμά 
ότι είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς 
οικονομικής ανάπτυξης.
Η ΤτΕ αναμένει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να 
εκδηλωθούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το 
δεύτερο, και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο 

τελευταία τρίμηνα, εν μέρει και ως αποτέλεσμα του συντο-
νισμού των οικονομικών πολιτικών που ήδη υλοποιείται 
παγκοσμίως.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο η 
ΤτΕ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά 
στοιχεία της γενικής κυβέρνησης για το 2019 υπήρξε, για 
πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση του στόχου του πρω-
τογενούς πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, σύμφωνα 
με τα προσωρινά στοιχεία, ότι έκλεισε κοντά στο 4% του 
ΑΕΠ. Ωστόσο για το 2020, η εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού αφενός δημιουργεί νέες υψηλές δαπάνες για 
την αντιμετώπιση της νόσου, τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και αφετέρου έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με 
αυτά τα δεδομένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής 
κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετές ποσοστι-
αίες μονάδες του ΑΕΠ κάτω από τον αρχικό στόχο 3,5% 
του ΑΕΠ, αν και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω όμως της ευελιξίας που εν-
σωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
για έκτακτες συνθήκες, η διαμόρφωση του δημοσιονομι-
κού αποτελέσματος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να 

θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραβίαση του στόχου.
Τέλος για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα η ΤτΕ εκτιμά 
πλέον ότι τα επιχειρησιακά σχέδια που είχαν εκπονήσει οι 
τράπεζες για την μείωση των κόκκινων δανείων πλέον τε-
λούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων περιστάσε-
ων και των συνθηκών μεγάλης αβεβαιότητας. Αναμένεται 
δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά η πορεία προς την επίτευ-
ξη του στόχου της σημαντικής μείωσης του ποσοστού των 
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα, όχι όμως και ο τελικός στόχος για μείω-
ση τους κάτω από το 20% στο τέλος του 2021. 
Σημειώνεται ότι τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέ-
μειναν σε ψηλό επίπεδο και ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ 
(ή 40,3% του συνόλου των δανείων, έναντι 3,4% του ευ-
ρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019), 
μειωμένα κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος 
Δεκεμβρίου του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του 
Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο 
επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ 
κατά τη διάρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις 
δανείων ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 
4,3 δισεκ. ευρώ.

Έως τα 6 δισεκατομύρια ευρώ, από 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ που είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη, αυξάνεται το 
ποσό που θα δοθεί μέσω του εγγυοδοτικού μηχανισμού 
για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο μέ-
τρων προς τις επιχειρήσεις στα 8,75 δισ. ευρώ.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση του τρίτου 
πακέτου μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας λόγω της 
πανδημίας.
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά χορηγήσεις δανείων κε-
φαλαίου κίνησης μέσω των τραπεζών στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 
«Στόχος μας είναι όταν με το καλό η επιδημία περάσει αμέ-
σως να βάλουμε μπρος ξανά την ελληνική οικονομία. Είμαι 
απολύτως βεβαίως ότι αυτό θα το πετύχουμε με τη συνερ-
γασία όλων μας», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Τα 9 Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών στην Αττική Οδό 
και τα 3 Σημεία Εξυπηρέτησης στον Αυτοκινητόδρομο Μο-
ρέα (Σπαθοβούνι, Νεστάνη, Καλαμάτα) θα παραμείνουν 
κλειστά για το κοινό, μέχρι νεωτέρας, στο πλαίσιο των 
προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού SARS-CoV-2, σύμφωνα με ενημέρωση 
των εταιρειών «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές Διαδρομές 

Α.Ε.», όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Οι δύο εταιρείες ενημερώνουν επίσης τους συνδρομητές 
τους πως για ό,τι χρειαστείτε (π.χ. υπόλοιπο, λογαριασμοί, 
αλλαγή στοιχείων, κ.τλ.) μπορούν να εξυπηρετούνται 
μέσω της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210-
6682222 ή ηλεκτρονικά με email στο customercare@
attikesdiadromes.gr.

Επίσης, οι πληρωμές και η ανανέωση του χρηματικού υπο-
λοίπου του λογαριασμού μπορούν να πραγματοποιούνται 
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας συνδρομητών my 
e-PASS και στους Σταθμούς Διοδίων με τραπεζική κάρτα, 
με ανέπαφες, ιδανικά, συναλλαγές. Οι εγγραφές συνδρο-
μητών και η χορήγηση πομποδεκτών εξυπηρετούνται στο 
πρώτο στάδιο τηλεφωνικά και ακολούθως μέσω courier.

Επτά πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα στην Αθήνα προ-
σφέρει η Ένωση Επενδυτών Κίνας - Ελλάδας για την κά-
λυψη των αναγκών διαμονής ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα σε επιστολή της ένωσης προς τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, αναφέρεται ότι δεδο-
μένης της εξάπλωσης του κορωνοϊού και στην Ελλάδα 

και της αυξημένης ανάγκης σε ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό η ένωση παραχωρεί επτά πλήρως εξοπλι-
σμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα για την 
κάλυψη των αναγκών διαμονής ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού εργαζομένων σε νοσοκομεία αναφοράς 
κρουσμάτων κορωνοϊού.
Η ένωση θα αναλάβει τα έξοδα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, 

κοινοχρήστων και θέρμανσης για όσο διάστημα θα χρησι-
μοποιηθούν τα σπίτια αυτά από γιατρούς και νοσηλευτείς 
που θα της υποδειχθούν από την περιφέρεια.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Εκτιμήσεις για αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

ΣΤΑ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.»: 
Μόνο τηλεφωνικά η ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση συνδρομητών

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΙΝΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ
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Η ραγδαία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελλη-
νικών ομολόγων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να τα εντάξει, για πρώτη φορά, στο 
πρόγραμμα αγορών τίτλων της (γνωστό και ως ποσοτική 
χαλάρωση ή QE), έδειξε τη σημασία του μέτρου αυτού 
στην περίοδο της κρίσης του κορωνοϊού. Ενώ η απόδο-
ση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου είχε 
υποχωρήσει κάτω από το 1% τον Φεβρουάριο, η εξά-
πλωση του κορωνοϊού στην Ευρώπη, με επίκεντρο την 
Ιταλία, οδήγησε σε αλλαγή των δεδομένων στις αγορές. 
Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η απόδοσή τους σκαρφάλωσε 
και την περασμένη Τετάρτη έφθασε στο 4%, εν μέσω πα-
νικού στις αγορές για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΚΤ μετά από τη-
λεδιάσκεψη αργά το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 
αποτέλεσαν τον καταλύτη για να ηρεμήσουν οι αγορές. 
Την Πέμπτη η απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολό-
γων υποχώρησε θεαματικά στο 2,4% και την Παρασκευή 
σταθεροποιήθηκε στα ίδια επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή έχει 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς η απόδοση των ομολόγων 
προσδιορίζει το κόστος δανεισμού του ελληνικού Δη-
μοσίου, όπως και των τραπεζών και των επιχειρήσεων, 
στον βαθμό που αυτές χρηματοδοτούνται με εκδόσεις 

ομολόγων. Παράλληλα, τα μέτρα της ΕΚΤ οδήγησαν στην 
ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου, που βρισκόταν σε ελεύ-
θερη πτώση. Κυρίως, όμως, η απόφαση για την ένταξη 
των ελληνικών ομολόγων στο QE έδωσε τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση να ενισχύσει το πακέτο μέτρων για τη 
στήριξη της οικονομίας, λαμβάνοντας επιπλέον δημοσι-
ονομικά μέτρα, με το συνολικό πακέτο να φθάνει τα 10 
δισ. ευρώ. Χωρίς την ομπρέλα του QE, μία μεγάλη αύξη-
ση των δημοσίων δαπανών θα έκανε τις αγορές πιο δι-
στακτικές να κρατούν τα ελληνικά ομόλογα, οδηγώντας 
σε περαιτέρω άνοδο τις αποδόσεις τους.
Αυτό φάνηκε και από το ότι οι αποδόσεις όλων των 
ομολόγων της Ευρωζώνης - και κυρίως των χωρών της 
Νότιας Ευρώπης - αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις ανα-
κοινώσεις των πακέτων δημοσιονομικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου του κορωνοϊού.
Η παρέμβαση της ΕΚΤ άλλαξε το κλίμα στην αγορά, 
γιατί η κεντρική τράπεζα έκανε σαφές ότι δεν θα δεχθεί 
μεγάλες διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις των ομολό-
γων των χωρών της Ευρωζώνης, οι οποίες θα υπονό-
μευαν τον σκοπό της πολιτικής της που είναι η παροχή 
της αναγκαίας ρευστότητας στις οικονομίες τους. Για 
τον σκοπό αυτό, ανακοίνωσε έκτακτο πρόγραμμα αγο-
ρών ομολόγων, ύψους 750 δισ. ευρώ έως το τέλος του 

2020, επιπλέον των 120 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώ-
σει στις 12 Μαρτίου και των αγορών 20 δισ. ευρώ τον 
μήνα που έκανε ούτως ή άλλως. Παράλληλα, αποφάσισε 
ότι θα αγοράζει και ελληνικά ομόλογα, αλλά και ότι θα 
κατευθύνει τις αγορές της εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη 
ανάγκη, δηλαδή στους τίτλους χωρών που δέχονται τη 
μεγαλύτερη πίεση. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ προανήγγειλε 
ότι, αν χρειαστεί, θα παρακάμψει το ανώτατο όριο αγο-
ρών ομολόγων μίας χώρας, το οποίο αντιστοιχεί στο ένα 
τρίτο των διαπραγματεύσιμων στις αγορές ομολόγων 
της. Το πλαφόν αυτό το είχε επιβάλει η ίδια η ΕΚΤ από το 
2015 που άρχισε να εφαρμόζει το QE, αλλά η επικεφαλής 
της, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι δεν «υπάρχει κανένα 
όριο», παραφράζοντας την περίφημη φράση του προκα-
τόχου της, Μάριο Ντράγκι, ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» 
για να σώσει την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με αναλυτές, με 
τη φράση αυτή η Λαγκάρντ είχε στο νου της κυρίως την 
Ιταλία και τη δυνατότητα η ΕΚΤ να αγοράσει περισσότερα 
από το ένα τρίτο των ιταλικών ομολόγων που διαπραγ-
ματεύονται στη δευτερογενή αγορά. Η απόφαση αυτή, 
όμως, λειτουργεί σε κάθε περίπτωση ευνοϊκά και για τα 
ελληνικά ομόλογα, όπως και τα ομόλογα άλλων χωρών 
της Νότιας Ευρώπης.

H εποπτική Αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
αποφάσισε σήμερα να ελαφρύνει περαιτέρω τις τράπεζες 
της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω 
της έξαρσης του κορωνοϊού, δίνοντας σε αυτές περιθώ-
ρια κινήσεων όσον αφορά τα «κόκκινα» δάνεια και την 
εφαρμογή λογιστικών κανόνων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Με τμήματα της οικονομίας της Ευρωζώνης να βρίσκο-
νται εκτός λειτουργίας και τις χρηματοπιστωτικές αγορές 
να είναι σε αναταραχή, η ΕΚΤ χαλαρώνει με δυναμικό 
τρόπο τους όρους της για τη χορήγηση δανείων καθώς 
και τις απαιτήσεις που έχει από τις τράπεζες που επο-
πτεύει. Μόλις μία εβδομάδα μετά τη δυνατότητα που 
έδωσε στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τα κεφαλαιακά 
«μαξιλάρια» τους, η ΕΚΤ τις ενθαρρύνει να αποφύγουν 
τον σχηματισμό πολύ υψηλών προβλέψεων για δάνεια, 
καθώς αυτό θα συμπίεζε περαιτέρω τη ροή των πιστώ-

σεων στην οικονομία. «Στο πλαίσιο της εποπτικής αρ-
μοδιότητάς της, η ΕΚΤ συνιστά σε όλες τις τράπεζες να 
αποφεύγουν προκυκλικές παραδοχές στα μοντέλα τους 
για τον καθορισμό των προβλέψεων», αναφέρει η ΕΚΤ 
σε ανακοίνωσή της. Προσθέτει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
επιλέξουν τους λεγόμενους μεταβατικούς κανόνες για το 
λογιστικό πρότυπο IFRS 9, κάτι που θα τους δώσει περαι-
τέρω περιθώριο χειρισμών όσον αφορά τα υφιστάμενα 
λογιστικά πρότυπα που απαιτούν από τις τράπεζες να 
σχηματίζουν εν μέρει προκαταβολικά τις προβλέψεις για 
τα δάνεια, κάνοντας την παραδοχή ζημιών από το πρώτο 
έτος.
Η ΕΚΤ ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι εποπτικές Αρχές θα είναι 
ευέλικτες όσον αφορά τα «κόκκινα» δάνεια που καλύπτο-
νται από κρατικές εγγυήσεις ή από αναστολές πληρωμών 
που επιβάλλονται από δημόσιες Αρχές. Οι εποπτικές 
Αρχές θα δείξουν πλήρη ευελιξία κατά τις συζητήσεις 

με τις τράπεζες «της εφαρμογής των στρατηγικών για 
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λαμβά-
νοντας υπόψη τον έκτακτο χαρακτήρα των τρεχουσών 
συνθηκών στην αγορά», αναφέρει η ανακοίνωση. «Αυτό 
δείχνει πραγματικά ότι (οι εποπτικές Αρχές) βλέπουν τις 
τράπεζες ως μέρος της λύσης, έτσι κινούνται για να τις 
βοηθήσουν από όλες τις πλευρές», δήλωσε διευθυντής 
της Scope Ratings. Με τα μέτρα αυτά, «μειώνουν την 
άμεση ανάγκη για σχηματισμό προβλέψεων, περιορίζο-
ντας τη ζημιά στον ισολογισμό τους», πρόσθεσε.
Η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ αναφέρει, εξ άλλου, ότι 
ενεργοποιεί μία σειρά μέτρων που ανακοίνωσε την πε-
ρασμένη εβδομάδα (στις 12 Μαρτίου), λέγοντας ότι αυτά 
παρέχουν κεφαλαιακή ελάφρυνση ύψους 120 δισ. ευρώ 
για τις τράπεζες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την απορρόφηση ζημιών τους ή για τη χρηματοδότηση 
πιστώσεων ύψους 1,8 τρισ. ευρώ.

ΠΩΣ βΟΗΘΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ QE

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΝΕΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
«ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ»





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 12                                                          24/03/2020

Εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, απλές επαναλαμ-
βανόμενες συνταγές για φάρμακα χρονίως πασχόντων και 
σύσταση νέων επιχειρήσεων είναι οι πρώτες υπηρεσίες της 
νέας διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr, που 
προσφέρονται ηλεκτρονικά σε όλους τους πολίτες που είναι 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Από το σπίτι, το γραφείο ή ακόμα και από το κινητό τους τη-
λέφωνο οι πολίτες θα μπορούν σε πρώτη φάση να αναζητούν 
απευθείας και να παίρνουν ηλεκτρονικά την υπηρεσία που 
τους ενδιαφέρει μέσα από 11 κατηγορίες υπηρεσιών που θα 
παρέχουν διαδικτυακά 14 υπουργεία, 31 φορείς και οργανι-
σμοί του Δημοσίου και τρεις ανεξάρτητες Αρχές.
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης έθεσε εσπευσμένα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
σε δοκιμαστική λειτουργία την ενιαία πύλη gov.gr, μέσω της 
οποίας επιδιώκεται να παρέχονται σε πρώτη φάση συνολικά 
503 υπηρεσίες και διάφορα πιστοποιητικά που τώρα παρέχο-
νται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τα άλλα 
πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, taxisnet, 
ΕΦΚΑ κ.λπ.).
Η πύλη, σε αυτή την αρχική δοκιμαστική της λειτουργία, είναι 
προσπελάσιμη μόνο με τους κωδικούς του Taxisnet, με τους 
οποίους θα γίνεται η ταυτοποίηση του κάθε ενδιαφερομένου 
να λάβει κάποια υπηρεσία.
ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
Σε αυτή την πρώτη φάση, αφορά τις απλές επαναλαμβανό-
μενες συνταγές για φάρμακα και αναλώσιμα υλικά χρονίως 
πασχόντων ασθενών.
Ο ασθενής θα πρέπει αρχικά να πιστοποιηθεί στο Σύστη-
μα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https:// www.e-
syntagografisi.gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης 
του ίδιου του συστήματος, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με 
ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.
Εκεί δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συντα-
γές των φαρμάκων του και επίσης δηλώνει υποχρεωτικά τον 
τρόπο λήψης τους: Είτε μέσω μηνύματος (SMS) στο κινητό 
του τηλέφωνο, καταχωρίζοντας τον αριθμό του κινητού τη-
λεφώνου στο σύστημα.
Είτε και μέσω μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου του, καταχωρίζοντας στο σύστημα το 
e-mail του.
Μόλις ο γιατρός εκδώσει τη συνταγή, ο ασθενής ενημερώνε-
ται με τη λήψη SMS στο κινητό ή με e-mail.

To SMS θα περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του 
συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό 
διάστημα ισχύος της. Το = e-mail θα περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της συνταγής, δηλαδή αριθμό | συνταγής, φάρμακο, 
διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος.
ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγουμε την ενότητα «Πο-
λίτης και καθημερινότητα». Στην καρτέλα της ενότητας επιλέ-
γουμε «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση». Ανάλογα με 
το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, επιλέγουμε «Εκδοση 
υπεύθυνης δήλωσης» ή «Εκδοση εξουσιοδότησης». Επιλέ-
γουμε «Είσοδος στην υπηρεσία». Στην καρτέλα «Δηλώσεις» 
επιλέγουμε «Ξεκινήστε εδώ».
Στην καρτέλα «Επιλέξτε ενέργεια» επιλέγουμε «Δημιουργία 
νέου εγγράφου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». 
Επιλέγουμε ανάμεσα σε προδιατυπωμένες φόρμες εξουσι-
οδοτήσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων και κάνουμε κλικ στο 
αντίστοιχο κουμπί «Επιλογή» που εμφανίζεται.
Επιλέγουμε «Σύνδεση» και μεταφερόμαστε στο παράθυρο 
αυθεντικοποίησης χρήστη του Taxisnet..
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Κάντε μόνοι σας τη σύσταση της εταιρείας σας χωρίς να πάτε 
σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
Τι πρέπει να κάνετε: Ενας από τους ιδρυτές της εταιρείας ή ένα 
εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο μπαίνει στην εφαρμογή 
e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προ-
σωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Επιλέγετε 
«Σύσταση νέας εταιρείας», κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και 
δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας.
Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου 
καταστατικού. Όλα τα μέλη της εταιρείας αποδέχονται το 
καταστατικό που τους αποστέλλεται. Στη συνέχεια, γίνονται 
αυτόματα όλες οι απαραίτητες ενέργειες (εγγραφή σε ΓΕΜΗ / 
Επιμελητήριο, λήψη ΑΦΜ, ενημέρωση ΕΦΚΑ) και εκδίδεται η 
βεβαίωση σύστασης.
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Η κυβέρνηση έριξε στη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού και το -μέχρι σήμερα- πιο βαρύ όπλο της. Η καθολική 
απαγόρευση εξόδου από το σπίτι, με εξαίρεση την κάλυψη 
βασικών αναγκών και μόνον κατόπιν ενημέρωσης στις Αρχές, 
αποτελεί το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μέσο που μπορούσε να 
ανακοινώσει ώστε να υπάρξει μείωση της εξάπλωσης του ιού.
Τα μέτρα, όπως ανακοίνωσε κατά την επίσημη ενημέρωση ο 
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν. Χαρδαλιάς, τέθηκαν 
σε εφαρμογή έως τις 6 Απριλίου. Τίποτα όμως δεν μπορεί να 
αποκλείσει, το αντίθετο μάλιστα, πως δεν θα υπάρξει χρονι-

κή επέκταση των μέτρων τουλάχιστον μέχρι τέλος Απριλίου. 
Η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή ολόκληρο το επιτελείο της 
κυβέρνησης είναι κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα.
Χθες ο υπουργός Επικράτειας Γ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «είναι ιδιαίτερα κρίσιμο 
για το επόμενο διάστημα και πάντως μέχρι τέλος Απριλίου να 
ελέγξουμε την εξάπλωση». Η αναφορά του στο τέλος Απριλί-
ου είναι αποκαλυπτική των προθέσεων για το πότε θα περιμέ-
νουμε μια κάμψη του ιού και ακολούθως σταδιακή χαλάρω-
ση των μέτρων, κάτι που φωτογραφίζει και το γεγονός πως τα 
έκτακτα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης προβλέπονται έως τις 
30 Απριλίου. Ο κ. Γεραπετρίτης άλλωστε και σε άλλο σημείο 
της συνέντευξής του είπε πως «προχωράμε μέρα μέρα αντα-
ποκρινόμενοι στα στοιχεία της κάθε ημέρας» προσθέτοντας 
πως «υπάρχουν πρωτόκολλα που αντιστοιχούν στην έκταση 
των κρουσμάτων». Συνεπώς, ο υπουργός αποκάλυψε εμμέ-
σως πλην σαφώς πως τα μέτρα θα παραταθούν. Είναι πάντως 
γεγονός πως πρόκειται για έναν αγώνα πολυπαραγοντικό, 
που εξαρτάται από μια σειρά πραγμάτων, που έχουν να κά-
νουν αρχικά και κυριότερα με την εξάπλωση του ιού. Δεν είναι 
μόνο τα κρούσματα, που σε μία από τις πρόσφατες ενημερώ-
σεις ο κ. Τσιόδρας ανέφερε πως σύντομα θα περάσουν σε δεύ-
τερη μοίρα. Είναι κυρίως οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας 
σε ΜΕΘ και η ανάλογη θνησιμότητα που προκαλείται από τον 
ιό. Όλα αυτά είναι απολύτως δυναμικά και μπαίνουν διαρκώς 
στο μικροσκόπιο και οδηγούν με τη σειρά τους σε νέες αποφά-
σεις. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας, που οδηγεί 
με βεβαιότητα σε παράταση των μέτρων. Το γεγονός ότι με-
σολαβεί το Πάσχα και συνεπώς, αν δεν υπάρχουν μέτρα, θα 
υπάρχει μεγάλη έξοδος εκδρομέων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 
κάνει ακόμη πιο βέβαιη την επέκταση των περιορισμών. Επι-
πλέον, το γεγονός πως έχουμε να κάνουμε με έναν νέο ιό που 
δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται, επιβάλλει πως ακόμη και 
αν αρχίσει να πέφτει η καμπύλη εξάπλωσής του -που σύμφω-
να με όσα προβλέπονται θα γίνει περί τα τέλη Απριλίου αυτό 
δεν συνεπάγεται άμεσα χαλάρωση των μέτρων
«Μενού» μέτρων 
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Επικράτειας κ. Γεραπετρίτης δεν 
απέκλεισε εκτός από την παράταση των μέτρων και την επι-
βολή νέων.
Με δεδομένο πως εφαρμόστηκε καθολική απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, το ερώτημα είναι ποια μπορεί να είναι αυτά. Ο 
περιορισμός αυστηρά κατ’ οίκον των ευπαθών ομάδων και 
η γενική απαγόρευση των πτήσεων μπορεί να είναι επιπρό-
σθετα μέτρα. Ο υπουργός δεν αρνήθηκε την επέκταση των 
μέτρων, αναφέροντας πως υπάρχουν «πρωτόκολλα πολλα-
πλών σταδίων για το πώς θα ανταποκριθούμε στην κλιμάκω-
ση της κρίσης». Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την εξάπλωση 
του ιού και πόσο θα αποδώσουν οι μέχρι τώρα απαγορεύσεις. 
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Ιστορική χαρακτηρίζεται η απόφαση που ελήφθη χθες από 
το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊ-
κής ‘Ενωσης (ECOFIN).
Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο Χρήστος Σταϊκούρας, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ενεργοποιήσει το ισχυ-
ρότερο όπλο που διαθέτει και αυτό είναι η ρήτρα γενικής 
διαφυγής (general escape clause).
Το στίγμα το έδωσε και ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο 
Σεντένο, ο οποίος δήλωσε χθες ότι η απάντηση της Ευρω-
ζώνης στην κρίση θα είναι «χωρίς όρια» αλλά με «πολλή 
αλληλεγγύη» για τα μέλη της.
Όπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, η ρήτρα αυτή θεσπίσθηκε 
το 2011 και ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Στη σημερινή 
συνεδρίαση του Eurogroup αναμένονται περαιτέρω εξει-
δικεύσεις μέτρων, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με την 
πιθανή έκδοση ευρωομολόγου ή την αξιοποίηση των κε-
φαλαίων-μαμούθ που διαθέτη ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας.
Δραματικές οι προβλέψεις
 Οι αποφάσεις λαμβάνονται ενώ οι προβλέψεις για τις επι-
πτώσεις στην οικονομία γίνονται εφιαλτικές. Λίγες ημέρες 
μετά την έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, ο οποίος κατέβασε 
τον πήχη στο... μηδέν για φέτος (δηλαδή μηδενική μετα-
βολή του ΑΕΠ, ενώ μέχρι τώρα προβλέπαμε ανάπτυξη 
2,5%2,8%), χθες ο υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε 
ότι η ζημιά θα είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία. 
Επίσης, η αμερικανική τράπεζα Morgan Stanley προβλέπει 
ύφεση άνω του 5% για την Ελλάδα. Παρήγορο βέβαια θε-
ωρείται το γεγονός ότι το 2021 προβλέπεται εντυπωσιακός 
ρυθμός ανάπτυξης που θα καλύψει το χαμένο έδαφος.
Με βάση τη ρήτρα γενικής διαφυγής, που ισχύει και για την 
Ελλάδα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν 
να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την υποστήριξη της δη-
μόσιας υγείας, της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της απα-
σχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, αποκλίνοντας από 
τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για όσο διαρκεί η κρίση του 
κορονοϊού. «Επομένως, η χώρα μας, ισότιμα, διαθέτει, σε 
δημοσιονομικό επίπεδο, όλους τους αναγκαίους βαθμούς 
ευελιξίας, ώστε να αντιμετωπίσει, με σύνεση και επιμέλεια, 

Από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των ειδι-
κών ψηφιακών υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργοδότες 
στο σύστημα «Εργάνη», με την οποία θα λάβουν οι εργα-
ζόμενοί τους την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 
ευρώ.
Οι ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών θα μπο-
ρούν να υποβάλλονται για μια εβδομάδα έως την επόμενη 
Τρίτη 31 Μαρτίου. 
Οι μισθωτοί αλλά και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν 
σε παραίτηση το πρώτο 20ήμερο του Μαρτίου αναμένεται 
να πάρουν την σκυτάλη των ηλεκτρονικών αιτήσεων το 
πρώτο 10ήμερο του Απριλίου, ώστε να δηλώσουν ΙΒΑΝ και 
να λάβουν τα 800 ευρώ.
Η πλατφόρμα
Tην ειδική ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κάνουν :
-Οι εργοδότες επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε αναστολή 
λειτουργίας από το κράτος και παραμένουν προσωρινά 
κλειστές. Την επιδότηση των 800 ευρώ λαμβάνουν όλοι οι 
εργαζόμενοι της επιχείρησης.
-Οι εργοδότες επιχειρήσεων που δεν έχουν τεθεί σε αναστο-
λή λειτουργίας και συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά ο ΚΑΔ 
τους (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπεριλαμβά-

έγκαιρα και αποτελεσματικά, την πανδημία».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο 
ECOFIN, η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει ήδη 
σοβαρό οικονομικό κλονισμό, με σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ακριβείς συνέπειες 
θα εξαρτηθούν τόσο από τη διάρκεια της πανδημίας όσο 
και από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζει. Όπως τονίζεται, η σοβαρή 
οικονομική ύφεση που αναμένεται φέτος απαιτεί μια απο-
φασιστική, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση. 
«Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά, ώστε να διασφαλί-
σουμε ότι το σοκ παραμένει όσο το δυνατόν συντομότερο 
και όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και δεν δημιουργεί 
μόνιμες ζημίες στις οικονομίες μας και κατ’ επέκταση στη 
μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομι-
κών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ECOFIN.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τώρα στη σημερινή συνε-
δρίαση του Eurogroup. Η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμμα-
τισμένη για τις 18:30 και κατά τη διάρκειά της αναμένεται 
να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η 
χρήση κεφαλαίων από τον ESM, αλλά και η πιθανή έκδοση 
ευρωομολόγων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πάντως πως αυτή τη στιγμή η Ελ-
λάδα είναι μακριά από όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες, οι 
καμπύλες εξάπλωσης του ιού είναι εντός πρωτοκόλλων και 
τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι προληπτικά για να 
σταματήσει η περαιτέρω εξάπλωση.

νεται στην λίστα που έχει ήδη δημοσιοποιήσει το υπουρ-
γείο Οικονομικών, εφόσον θέτουν οι ίδιοι σε αναστολή τις 
συμβάσεις μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους. 
Σε αυτή την περίπτωση, την  επιδότηση των 800 ευρώ λαμ-
βάνουν οι εργαζόμενοι, οι συμβάσεις των οποίων μπαίνουν 
σε αναστολή. Οι υπόλοιποι πρέπει να πληρωθούν από τον 
εργοδότη.
Σύμφωνα με την σχετική ΠΝΠ :
-Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, με την οποία 
δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της 
λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε 
λόγω εφαρμογής του νέου μέτρου περί αναστολής συμβά-
σεων εργαζομένων σε επιχειρήσεις εν λειτουργία.
-Οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν αναφέρουν μόνο τους 
εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης, αλλά 
υποχρεούνται να συμπεριλάβουν 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 οικειοθελή απο-
χώρηση του εργαζόμενου. Δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράψουν και τους εργαζόμενους που απέλυσαν ή τους 
εργαζόμενους που παραιτήθηκαν. 
-Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, αποκλείο-
νται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών 
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το 
Δημόσιο.
Προσοχή! Η σειρά των ενεργειών είναι ως εξής : Πρώτοι 
υποβάλλουν την ειδική ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση οι ερ-
γοδότες και ακολούθως υποβάλλουν την δική τους αίτηση 
οι εργαζόμενοι ώστε να λάβουν τελικά στον τραπεζικό τους 
λογαριασμό τα 800 ευρώ.
 Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι
Και οι εργαζόμενοι όμως θα πρέπει ο καθένας ατομικά να 
υποβάλλει υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Θα πρέπει να αναφέρει:
– τα προσωπικά του στοιχεία,
– τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαρια-
σμού (ΙΒΑΝ),
– τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, προ-
κειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήρι-
ξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, 
έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θε-
σπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω 
εργαζομένων. 


