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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1918 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Οι δραστηριότητες μηχανικών στους ΚΑΔ που πλήττονται από την 
κρίση – χρειάζεται όμως να προστεθούν και άλλοι 
Σελ 1 και 9 
Αδ. Γεωργιάδης: Επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής εγγυοδο-
σίας στις επιχειρήσεις
Σελ 3 
Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα στο Π.Σ. Εργάνη για να εντα-
χθούν οι εργοδότες και να δηλώσουν τους εργαζόμενους που οι 
συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή
Σελ 4 
Γ. Βρούτσης: Αναλυτικά τα μέτρα για εργαζόμενους, ανέργους, 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
Σελ 5
Χρ. Σταϊκούρας: Νέα μέτρα από την επόμενη εβδομάδα για την 
προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων
Σελ 6, 7 και 8 
ΥΠΟΙΚ: Όλοι οι  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εντάσ-
σονται στα μέτρα στήριξης - Οι 100 νέοι ΚΑΔ
Σελ 10 
ΥΠΠΟΑ: Πράσινο φως από το ΚΑΣ στην κατεδάφιση κτισμάτων 
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
Σελ 11
Αδ. Γεωργιάδης: Στο καλό σενάριο της επανεκκίνησης της οικονο-
μίας, θα ξεκινήσει και το έργο του Ελληνικού
Σελ 12
Σε βιομηχανίες και κλάδους που πλήττονται από την πανδημία, 
προτίθεται να επικεντρώσει τις νέες χρηματοδοτήσεις της για φέτος, 
ύψους 900 εκατ. ευρώ, η Παρευξείνια Τράπεζα
Σελ 13
Κ .Χατζηδάκης: Ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος μήνας. Αδιάλειπτη η 
παροχή ενέργειας 
Σελ 14
Διαγωνισμός για ΔΕΠΑ Εμπορίας: Το σκεπτικό συμμετοχής της ΔΕΗ 
- Το προφίλ όλων των υποψηφίων   
Σελ 15 
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα πιθανόν αναβάλλεται για 
το 2021, σύμφωνα με τον συμπρόεδρο των διαπραγματεύσεων
Σελ 16 
Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
Σελ 17 
Οι τεχνολογικοί γίγαντες μπορεί να βγουν ακόμη πιο δυνατοί από 
την κρίση του κορωνοϊού   
Σελ 18, 19 και 20 
Μηνύματα πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας για την 25η Μαρτίου
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:

Οι δραστηριότητες με ΚΑΔ «7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτό-
νων» και «7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών», που αφο-
ρούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, 
αλλά και οι άμεσα συναφείς «ΚΑΔ 7022 Δραστηριότητες 
παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβου-
λών διαχείρισης» και «7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις», 
περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα που ανακοι-
νώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για τις πληττόμενες 
από την κρίση επιχειρήσεις. Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι 
μηχανικοί, όπως και αν εργάζονται, όποια δραστηριότητα και 
αν έχουν, πλήττονται από την πανδημία και πρέπει να ενι-
σχυθούν, όπως όλοι οι αντίστοιχοι κλάδοι. Πετύχαμε αυτό να 
αναγνωριστεί με τη νέα απόφαση των συναρμόδιων Υπουρ-
γείων, όπου περιλαμβάνονται οι βασικές δραστηριότητες των 
μηχανικών. Εμπιστευόμαστε τις δημόσιες αρχές υγείας και 
πολιτικής προστασίας για να αποφασίσουν πότε και αν πρέπει 
να περιοριστούν οι τεχνικές δραστηριότητες, για την προστα-
σία της υγείας μας, αλλά λαμβάνουμε πάντα με επιμέλεια τα 
μέτρα που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ. Αναμένουμε από την 
κυβέρνηση τόσο την υλοποίηση και των άλλων προτάσεών 

μας, όσο και την συμπερίληψη στους πληττόμενους και των 
άλλων σχετικών ΚΑΔ, καθώς όλοι γνωρίζουν, όπως από 
την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώσαμε, αρμοδίως αλλά 
και δημοσίως, ότι καμία δουλειά από τις δραστηριότητες μη-
χανικών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από την αρχή μέχρι το 
τέλος της. Και αυτό ισχύει ιδίως μετά τις συνεχείς αναστολές 
λειτουργίας επιχειρήσεων όσο και δημοσίων υπηρεσιών. Ζη-
τήσαμε ίση αντιμετώπιση με όλους όσοι πλήττονται από την 
κρίση και είμαστε σε αυτό τον δρόμο.» Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ 
έχει αποστείλει με επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία ειδική 
λίστα όπου περιλαμβάνονται και άλλοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων 
που αφορούν μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό 
κόσμο και περιλαμβάνονται, πλέον των ανωτέρω, οι εξής: 
Κατασκευαστικές δραστηριότητες: 4110, 4120, 4211, 4212, 
4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 
4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, Επεξεργα-
σία δεδομένων: 6311, Μελετητικές δραστηριότητες, υπηρε-
σίες και άλλες: 70221500, 70221504, 70221505, 70221508, 
70221509, 70221510, 702216, 702220, 7111, 7112, 7211, 
7219, 7120, 741011, 741012, 741020, 74202400, 7490, 
749010, 749013, 749019, 749020, 9412, 9420 και 9511.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής εγγυοδοσίας στις επι-
χειρήσεις και ενδεχομένως θα προχωρήσει η δανειοδότηση 
κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων από τις αρχές Μαΐου, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, για την εξειδί-
κευση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώ-
σεων του κορωνοϊού: «η κυβέρνηση επιταχύνει, όσον αφορά 
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τους στόχους για 
το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Ενώ στην αρχή είχαμε ανακοινώσει 
ότι στόχος ήταν να το έχουμε έτοιμο στα τέλη Μαΐου, υπολο-
γίζουμε ότι μετά την πάρα πολύ εντατική προσπάθεια που κά-
ναμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, κ. Τσακίρη, θα πάμε αρκετά 
γρηγορότερα και θα είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε 
σε δανειοδότηση κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων, εν-
δεχομένως και από τις αρχές Μαΐου, κάτι που θα εξαρτηθεί 
και από τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Στόχος μας 
είναι όταν με το καλό η Ελλάδα ξεπεράσει την κρίση της επι-
δημίας του κορωνοϊού, με ένα μεγάλο σοκ ρευστότητας στην 
πραγματική οικονομία, να βάλουμε γρήγορα μπρος όλες τις 
ελληνικές επιχειρήσεις χωρίς να αφήσουμε καμία απολύτως 
πίσω ως “θύμα” αυτής της πολύ μεγάλης και πρωτοφανούς 
κρίσης». Τα μέτρα δεν είναι τα τελευταία Ο υπουργός υπο-
γράμμισε: «Θέλω να πω σε όλους τους επιχειρηματίες και 
όλους τους εργαζομένους ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε 
σήμερα, δεν είναι τα τελευταία. Εβδομάδα με την εβδομάδα 
κι όσο η κυβέρνηση αναγκαστικά αποφασίζει δραστικότερα 
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, και άρα δημιουργείται 
μεγαλύτερη ζημία στην πραγματική οικονομία, τόσο εμείς 
εδώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περισσότερα και πλέον δι-
ευρυμένα μέτρα στήριξης του κόσμου της εργασίας και των 
επιχειρήσεων. Αναλυτικά στη σελ 9 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Χρειάζεται όμως να προστεθούν και άλλοι

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Μετά την αναβολή της ITB Berlin, ο Εκθεσιακός Οργανισμός 
του Βερολίνου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος για την 
Ελλάδα είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο, επιβεβαιώνει ότι θα πραγματοποιηθεί 
κανονικά η αντίστοιχη έκθεση στη Σιγκαπούρη, ITB Asia, 
από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2020, στο Sands Expo and 
Convention Centre. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ITB Asia, ο ΕΟΤ έχει 
αναλάβει την οργάνωση Εθνικού Ομαδικού Περίπτερου, 
αφού η έκθεση αποτελεί μία απαραίτητη πλατφόρμα δι-
κτύωσης για μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες στον 
κόσμο. Ειδικά, μετά τις τρέχουσες εξελίξεις του κορωνοϊού, 
η ITB Asia θα φέρει πιο κοντά τους παγκόσμιους «παίκτες» 
της βιομηχανίας με σκοπό την ταχύτερη ανάκαμψη και τη 
σύναψη νέων συνεργασιών για το έτος 2021. 
Τη σκυτάλη για το έτος 2021, θα αναλάβει η ITB Berlin 
2021, η οποία θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 14 Μαρτίου, 
στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, όπου ο ΕΟΤ διορ-
γανώνει Εθνικό Ομαδικό Περίπτερο, ενώ στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει η νέα προσθήκη της ITB, η ITB India, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στο Μουμπάι από τις 7 έως τις 9 
Απριλίου 2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι 
(Bombay Exhibition Centre). 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες 
να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο.

Την μετάθεση του 4ου Συνεδρίου Υποδομών-Μεταφορών  (ITC 
2020)  για τις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισαν οι διορ-
γανώτριες ιστοσελίδες metaforespress.gr και ypodomes.com.
«Η απόφαση μας λήφθηκε βάσει της σημερινής κατάστασης που 
επικρατεί στη χώρα, αλλά και παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας 
του COVID-19, με την ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η απόφαση 
αυτή τρεις μήνες πριν την αρχική διεξαγωγή του συνεδρίου, και 
το γεγονός ότι το συνέδριο μετατίθεται κατά τρεις μήνες αργότε-
ρα, ευχόμαστε ότι θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο, στους αρμό-
διους φορείς και την κυβέρνηση, την επιχειρηματική κοινότητα, 

αλλά και την ίδια την κοινωνία να «αναρρώσει» από αυτή την 
πρωτόγνωρη κατάσταση.
Η ασφάλεια και η υγεία όλων, συνέδρων, ομιλητών, εργαζομέ-
νων και οργανωτών είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και σε 
αυτό βασιστήκαμε για την απόφαση μας αυτή. Προσμένοντας 
όλοι να ξεπεραστεί σύντομα η σημερινή κατάσταση, ευχαρι-
στούμε όλους όσους είχαν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον να 
υποστηρίξουν ή να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, και 
ενημερώνουμε ότι η προετοιμασία του συνεχίζεται απρόσκοπτα 
και δίνουμε ραντεβού τον Σεπτέμβριο».

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ITB AsIA 2020   

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ ΤΟ 4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ITC 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

Περισσότερες από 50 επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- υπηρεσίες δωρεάν ή με χαμηλότερο κό-
στος μέσα από την πλατφόρμα, digitalsolidarity.gov.gr που 
υλοποίησε η γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών. 
Μέσω του digitalsolidarity.gov.gr η καθημερινότητα των πο-
λιτών διευκολύνεται σημαντικά. Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία 
τίθενται στην υπηρεσία πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων 
για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα για τον Covid 19. 

Δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, δωρεάν online 
κινηματογραφικές παραγωγές, δωρεάν πρόσβαση για Video 
Streaming και Enterprise Video Streaming για να βοηθηθούν 
επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εργαλεία για 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ώστε να δημιουργήσουν τη 
δική τους «ψηφιακή πλατφόρμα», συστήματα τηλεδιάσκε-
ψης, συστήματα τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, είναι ορι-
σμένες μόνο από τις υπηρεσίες που διατίθενται προς όφελος 
των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ψΗΦΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Τέθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης σε λειτουργία η δυ-
νατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Π.Σ. 
Εργάνη για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει 
ΚΑΔ προκειμένου να δηλώσουν την κατηγορία στην 
οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις 
τους τέθηκαν σε αναστολή, όπως είχε προαναγγείλει χθες 
βράδυ ο υπουργός Εργασίας Γ.Βρούτσης, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην πλατφόρμα, θα μπορούν να ενταχθούν οι εργοδότες 
- οι επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν την 
αίτησή τους από την 1η Απριλίου, διευκρίνισε ο υπουργός
Νωρίτερα δημοσιεύτηκε στο ΑΠΕ, ότι με τη συμπλήρωση 
των ηλεκτρονικών εντύπων, τα οποία συνοδεύουν τις δύο 
υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν σήμερα, θα δοθεί 
η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους, 
ύψους 800 ευρώ και η στήριξη στους εργαζόμενους, αλλά 
και στις επιχειρήσεις, μέσα από τη μείωση των μισθωμά-

των κύριας κατοικίας και επαγγελματικής, ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου να μειώσει 
τις «πληγές» της κρίσης του κορωνοϊού, δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης.
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο κ. 
Βρούτσης ανέφερε ότι τα ηλεκτρονικά έντυπα θα τα συ-
μπληρώσουν οι εργαζόμενοι από τη μία και η πλευρά των 
επιχειρήσεων από την άλλη. «Η εκτίμηση είναι ότι απόψε, 
πριν από τα μεσάνυχτα, θα ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι 
ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν οι εργοδότες 
- οι επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν την 
αίτησή τους από την 1η Απριλίου» διευκρίνισε ο αρμόδιος 
υπουργός.
Όπως είπε, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 
ευρώ, θα αρχίσει να καταβάλλεται εντός του Απριλίου, 
καταρχήν στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποί-
ες βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω διοικητικής 

εντολής. «Αυτοί οι εργαζόμενοι θα προηγηθούν και θα 
ακολουθήσουν, όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που 
έχουν πληγεί. Να σημειώσω ότι υπάρχει και μία ακόμη 
κατηγορία, την οποία ως κυβέρνηση αποφασίσαμε να 
την καλύψουμε με την αποζημίωση ειδικού σκοπού και 
σε αυτήν εντάσσονται, όσοι βρέθηκαν άνεργοι από την 
1η Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου 2020- είτε οικειοθελώς 
είτε επειδή το επέλεξε η επιχείρηση» συμπλήρωσε ο κ. 
Βρούτσης.
Ερωτηθείς για το Δώρο Πάσχα, ο υπουργός Εργασίας 
απάντησε: «Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι το Δώρο Πά-
σχα θα καταβληθεί σε όλους τους εργαζόμενους, με μία 
διαφορά. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είτε έχουν αναστείλει 
τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή είτε έχουν πληγεί, 
δικαιούνται να μετακινήσουν την πληρωμή του Δώρου 
Πάσχα. Όμως, οι άλλες επιχειρήσεις θα το πληρώσουν 
κανονικά, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευ-
ξή του στην ΕΡΤ δήλωσε πως θα εμπλουτίζεται συνεχώς 
η λίστα εκείνων που θα ενισχυθούν από την κυβέρνηση 
καθώς πλήττονται από την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Είπε ότι το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη, είναι η πτώση 
του τζίρου. «Αν χρειαστεί θα εντάξουμε, το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, και άλλους κλάδους της οικονομίας στο 
πρόγραμμα ενίσχυσης. Τα δημοσιονομικά και τα ταμειακά 
περιθώρια που έχει όμως το Κράτος δεν είναι απεριόρι-
στα. Άρα, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, με σύνεση, 
ώστε όλοι όσοι έχουν ανάγκη να στηριχθούν - με κάποιο 
τρόπο - από το Κράτος και να περάσουμε όλοι μαζί αυτή 
την κρίση», σημείωσε.
Ανέφερε επίσης ότι δόθηκε ήδη παράταση της καταβο-
λής τακτικής επιδότησης ανεργίας, σε όσους ανέργους 
λήγει στις 31 Μαρτίου και πως θα ενταχθούν και εκείνοι 
των οποίων η επιδότηση έληξε πιο πριν. «Αρά, θα δοθεί 
η παράταση η οποία χρειάζεται για να καλυφθούν οι άν-
θρωποι οι οποίοι θα έπιαναν δουλειά, οι πιο πολλοί από 
αυτούς την 1η Απριλίου, αλλά, τώρα δεν θα μπορέσουν 
να το κάνουν για ένα χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο 
μηνών», συμπλήρωσε ενώ μίλησε και για τη στήριξη του 
τουρισμού. «Θα υπάρξει ένα ισχυρό μήνυμα και προς τους 
επισκέπτες στην Πατρίδα μας, οι οποίοι θα έχουν να επιλέ-
ξουν μεταξύ ορισμένων τουριστικών προορισμών, αυτό 
το Καλοκαίρι, ώστε να προτιμήσουν την Ελλάδα γιατί θα 
την βρουν μια ασφαλή χώρα για να περάσουν αυτό το 
λίγο χρόνο των διακοπών τους, μετά από αυτή τη μεγάλη 
περιπέτεια. Γι’ αυτό ο τουριστικός κλάδος θα στηριχθεί ό,τι 
και να γίνει. Είναι η βασική σημαία, που θα μας οδηγήσει 

έξω από την κρίση», υπογράμμισε.
Ο κ. Πέτσας επανέλαβε επιπλέον ότι οι απολύσεις έχουν 
απαγορευτεί με ΠΝΠ. «Εμείς έχουμε βάλει ένα πλαίσιο ευ-
ελιξίας. Μπορεί να γίνει η αναστολή της σύμβασης εργα-
σίας και αυτοί οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται τα 800 ευρώ. 
Μπορεί να υπάρξει και εκ περιτροπής απασχόληση. Αν νο-
μίζει κάποιος ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί για 
έναν-δύο μήνες με μηδενικό τζίρο, αλλά, ταυτόχρονα, να 
πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της στους εργαζόμενους, 
να πληρώνει την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, να 
πληρώνει τις τράπεζες, νομίζω ότι κάνει λάθος. Γι’ αυτό 
δώσαμε την ευελιξία στις επιχειρήσεις που πλήττονται να 
χρησιμοποιούν με ευελιξία το προσωπικό. Γι’ αυτό ανα-
στείλαμε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις», 
ανέφερε προσθέτοντας πως οι τράπεζες σε συνεννόηση 
με την κυβέρνηση έδωσαν περίοδο χάριτος για κάποιους 
μήνες, προκειμένου να μην έχουν οι επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα και αυτό τον βραχνά.
«Αλλά δεν μπορεί να μην μοιραζόμαστε το βάρος της 
κρίσης. Και θα το μοιραστούμε όλοι μαζί. Όσοι νομίζουν 
ότι πέφτουν τα χρήματα από τα δέντρα, κάνουν λάθος», 
ξεκαθάρισε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως σημασία τώρα 
έχει να σταματήσουμε ή να περιορίσουμε τη διασπορά του 
ιού και να μοιραστούν τα κρούσματα σε βάθος χρόνου και 
γι’ αυτό λαμβάνονται αυτά τα μέτρα περιορισμού των με-
τακινήσεων και του συγχρωτισμού.
«Γι’ αυτό στέλνουμε το μήνυμα να μένουμε στο σπίτι μας. 
Γιατί μόνον έτσι, όταν θα χρειαστεί, θα μπορέσει το Σύστη-
μα Υγείας να αντέξει την πίεση που θα έρθει. Έχουμε ήδη 
πάει πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ευρώπης και του κόσμου, αλλά θα έρθει η πίεση στο Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας. Γι’ αυτό ας φροντίσουμε όλοι να έχου-
με κάνει ό,τι είναι δυνατόν, να έχουμε επεκτείνει σε βάθος 
χρόνου την κορύφωση του ιού και οι συμπολίτες μας που 
θα χρειαστούν νοσηλεία να έχουν το κρεβάτι που θα τους 
περιμένει, τον αναπνευστήρα που θα τους βοηθήσει να 
αναπνεύσουν και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπι-
κό δίπλα τους για να τους θεραπεύσει», πρόσθεσε.
Σε ότι αφορά του εγκλωβισμένους Έλληνες στο αεροδρό-
μιο του Λονδίνου, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως πρόκειται για 
εγκληματική ανευθυνότητα της αεροπορικής εταιρείας 
ενώ γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι έχουν απαγορευτεί οι 
πτήσεις από τις έξι το πρωί της προηγούμενης ημέρας. «Οι 
σχετικές οδηγίες είχαν δοθεί, η επικοινωνία είχε υπάρξει. 
Παραπέμπω και στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας χθες το βράδυ. Θα κινηθεί η 
διαδικασία από το Υπουργείο Εξωτερικών για επαναπα-
τρισμό τους», ανέφερε.
Τέλος ανακοίνωσε ότι από αύριο θα είναι κανονικά στο 
γραφείο του αφού ολοκληρώνεται το 14ήμερο της καρα-
ντίνας, πάντα με μέτρα προστασίας, και το briefing θα γί-
νει εξ αποστάσεως από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας. «Να επαναλάβω όμως: Ακόμη και με το 
παραμικρό σύμπτωμα μένουμε στο σπίτι. Παίρνουμε τις 
οδηγίες του γιατρού μας και φροντίζουμε να τηρούμε 
αυτές τις οδηγίες, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, 
τα πρόσωπα που αγαπάμε και το κοινωνικό σύνολο», 
υπογράμμισε.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
Για να ενταχθούν οι εργοδότες και να δηλώσουν τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ, ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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«Όλοι μαζί ενωμένοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν 
την πρωτοφανή και χωρίς προηγούμενο κρίση, έτσι ώστε στο 
τέλος αυτής της δύσκολης δοκιμασίας να ξαναχτίσουμε την 
Ελλάδα και να ξανακερδίσουμε ό,τι χάσαμε το προηγούμενο δι-
άστημα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με 
τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό 
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την εξειδίκευση των 
μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από 
τον κορωνοϊό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Τα τρία συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Εργασίας, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη 
γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση των εργαζομένων, 
των ανέργων και των επιχειρήσεων, που επλήγησαν από αυτήν 
την πρωτοφανή πανδημία του κορωνοϊού, εξειδικεύουμε τις 
δέσμες μέτρων, που έχουν ανακοινωθεί» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Βρούτσης.
   Ειδικότερα, όπως είπε, οι τελευταίες δέσμες μέτρων εξειδικεύ-
ονται, ως εξής:
   Α. Μέτρα για εργαζόμενους
   Για τους εργαζόμενους στους οποίους έχει γίνει προσωρινή 
αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις, (δηλα-
δή με διοικητική εντολή ή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί 
πληττόμενες), προβλέπεται:
   - Η αποζημίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορο-
λόγητη και μη συμψηφιστέα.
   - Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και 
των δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
   - Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του 
ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.
   - Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών 
ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών 
οφειλών, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομη-
νία τους.
   - Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τρά-
πεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες.
   - Η καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για 
τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε 
προσωρινά τη λειτουργία τους, από τη στιγμή που αυτή είναι 
πρώτη κατοικία.
   - Η διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους 
τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
   - Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και 
στην περίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης ερ-
γασίας τους, με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα 
διατήρησης των θέσεων εργασίας.
   Β. Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολού-
μενους
   Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχο-
λουμένων και ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 
πέντε εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ, προβλέπονται:
   (α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, απο-
ζημίωση 800 ευρώ.
   (β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ό,τι και για τους εργα-

ζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.
   Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολό-
γοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και 
ερευνητές), προβλέπονται:
   (α) Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ό,τι και για τις επι-
χειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή 
ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήρι-
ξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να 
προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική 
δραστηριότητα.
   (β) Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ό,τι και για τους εργα-
ζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.
   - Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών ει-
σφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου 
απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξό-
φληση των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμημα-
τικά σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η 
Σεπτεμβρίου του 2020.
   - Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμί-
σεων, ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν, των οποί-
ων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 
2020 έως και τις 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι 
ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 
1η Ιουνίου 2020.
   - Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλη-
σης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εφόσον εξοφληθούν 
στην προβλεπόμενη ημερομηνία.
   Γ. Μέτρα για τους άνεργους
   - Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς 
και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήμα-
τος ανεργίας, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενους για δύο μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης 
έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020.
   - Αποζημίωση, ύψους 800 ευρώ, για όσους έχουν αποχωρήσει 
οικειοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, 
εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
   Άρα, αυτοί που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, ύψους 800 ευρώ, είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μπει 
σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που, βάσει ΚΑΔ, πλήτ-
τονται (εκτός από τις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις 
επιστημονικών κλάδων) και οι εργαζόμενοι αυτών, καθώς και 
όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικειοθελώς αποχώρησαν από την 
1η Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαρτίου.
   Δ. Μέτρα για τις επιχειρήσεις
   Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται -είτε γιατί 
το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί 
βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ- προβλέ-
πονται:
   - Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και 
δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
   - Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και 
δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών.

   Συγκεκριμένα:
   α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλι-
στικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, 
οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 
31/10/2020, αντίστοιχα.
   β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων 
ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες 
ήταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και όλων των επόμενων 
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
   - Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, 
των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών, εκτός ΦΠΑ, σε 
περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και κατα-
βληθούν στα αρχικώς προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.
   - Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπε-
ζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
   - Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού 
ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά 
τη λειτουργία τους.
   - Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους 
εργαζόμενους επεκτείνεται, μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει 
η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντος 
νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.
   - Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας 
προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτετα-
μένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
   - Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης 
επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για 
χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων 
με επιδότηση επιτοκίου.
   - Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της 
σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των 
ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.
   Ε. Ειδικές πλατφόρμες αποζημίωσης-μισθώματα για εργαζό-
μενους και επιχειρήσεις
   Υπογράφηκαν και αναρτήθηκαν, σήμερα, οι δύο ιδιαίτερα 
σημαντικές υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα 
υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνη-
σης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, που είναι 
η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους, ύψους 
800 ευρώ, καθώς και η στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων 
μέσα από τη μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας και 
επαγγελματικής).
   Παράλληλα, είναι έτοιμα τα δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που 
αφορούν εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθε-
νται στις δύο ειδικές πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ 
γρήγορο χρόνο: η μία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι για 
τους εργοδότες, η οποία θα ανοίξει σήμερα και θα βρίσκεται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και η ειδική πλατφόρμα για 
τους εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr θα βρίσκεται 
στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργεί-
ου και θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
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Για βαθιά κρίση λόγω κορωνοϊού, που θα γίνει βαθύτερη 
και θα προκαλέσει ύφεση στην οικονομία εφέτος (έστω 
και παροδική), καθώς και για σημαντική βραχυπρόθεσμη 
ζημία στην οικονομία που θα διευρυνθεί, και για συρρί-
κνωση του πλούτου της χώρας, έκανε λόγο ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε δήλωσή του αμέ-
σως μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Για να περιοριστούν οι δυσμενείς αυτές συνέπειες από 
την πανδημία, ο υπουργός προανήγγειλε τη σημαντική 
διεύρυνση από την επόμενη εβδομάδα του πλαισίου 
προστασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Τα νέα 
μέτρα, είπε, θα υλοποιηθούν παράλληλα με πολιτικές, τον 
επόμενο μήνα, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για 
την ενίσχυση της ρευστότητας, την απασχόληση και την 
κοινωνική συνοχή. Ενώ, με την εξειδίκευση σήμερα των 
πρωτοβουλιών, καλύπτονται περίπου 600.000 επιχειρή-
σεις, 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί- που αντιστοιχούν στο 
60% των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας- 
και 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμε-
νοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
   Το νέο πακέτο έρχεται να προστεθεί σε αυτά που έχουν 
ήδη ληφθεί και έχουν συνολική ταμειακή επιβάρυνση 6 
δισ. ευρώ- μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο-, ενώ 
το δημοσιονομικό κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 4,7 
δισ. ευρώ, ή στο 2,5% του ΑΕΠ, υψηλότερο από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο, που χθες ήταν στο 2% του ΑΕΠ. Είναι δε 
δεδομένη η αύξηση της επιβάρυνσης του προϋπολογι-
σμού από την επόμενη εβδομάδα, μέσα τον Απρίλιο, τόσο 
λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων, όσο και λόγω της 
μείωσης των εσόδων από την οικονομική συρρίκνωση.
   Ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε, τέλος, ότι είναι 
χρέος όλων να υπάρξει συμπεριφορά με ψυχραιμία και 
υπομονή και με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, 
ώστε η έξοδος από αυτήν την έκτακτη και εξωγενή κρίση 
να γίνει με το λιγότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος, και 
να δρομολογηθεί, αμέσως μετά, μία δυναμική επανεκκί-
νηση της οικονομίας.
   Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε τα εξής:
   «Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, συλλογικά, 
έγκαιρα και με πλήρη επίγνωση της εξελισσόμενης υγει-
ονομικής κρίσης, κατέστρωσε, και μέρα με την ημέρα 
υλοποιεί, ένα σοβαρό, συνεκτικό και δυναμικό πακέτο 

μέτρων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για ανέργους 
και ευάλωτα εισοδηματικά στρώματα.
   Στόχος μας είναι να παρεμβαίνουμε με αποτελεσματι-
κότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Γι’ αυτό, συντονισμέ-
να, μεθοδικά και ψύχραιμα, προβαίνουμε σε εξειδίκευση 
στοχευμένων μέτρων, που δυναμικά ξετυλίγονται. Δημι-
ουργούμε κύκλους κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμ-
βάνοντας όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού 
που πλήττονται. Και μάλιστα πλήττονται σημαντικά, όλο 
και περισσότεροι, όλο και περισσότερο.
   Εξασφαλίζουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη 
των αναγκών της κάθε κοινωνικής ομάδας. Έχουμε ήδη 
ανακοινώσει 3 δέσμες μέτρων, για τον εργαζόμενο, τον 
ελεύθερο επαγγελματία και τον επιχειρηματία.
  Καλύπτουμε έτσι, για τον μήνα Μάρτιο, ένα σημαντικό 
κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που πλήττε-
ται ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες εβδομάδες.
   Προφανώς η κατάσταση στην πραγματική οικονομία 
έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Και συνε-
χίζει να επιδεινώνεται. Γι’ αυτό, από την επόμενη εβδομά-
δα, θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας. Και 
θα υλοποιηθούν παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα, 
πολιτικές, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, για την 
ενίσχυση της ρευστότητας, την απασχόληση και την κοι-
νωνική συνοχή. 
   Είμαστε εδώ, υλοποιώντας άμεσα πολιτικές, χωρίς να εί-
ναι ξεκάθαρη η χρονική έκταση της πανδημίας στη χώρα 
μας. Στηρίζουμε την κουλτούρα της συνέπειας, αλλά και 
του σεβασμού στις μεγάλες θυσίες της κοινωνίας. Το κρά-
τος απλώνει δίχτυ ασφαλείας, προστατεύοντας, στο μέτρο 
του εφικτού, τους εργαζόμενους και τον παραγωγικό ιστό 
της οικονομίας. Κατανέμουμε, δίκαια, το βάρος της υγει-
ονομικής κρίσης, με μεγαλύτερη συμμετοχή του Κράτους, 
αλλά και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Εφαρμόζουμε 
πολιτικές ώστε να κρατήσουμε την οικονομία μας όρθια 
και ζωντανή, με το βλέμμα μας και στην μετά-κορωνοϊό 
εποχή.
   Συγκεκριμένα, με τις πρωτοβουλίες που εξειδικεύουμε 
σήμερα:
   1ον. Καλύπτονται περίπου 600.000 επιχειρήσεις.
   2ον. Καλύπτονται 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί, που αντι-
στοιχούν στο 60% των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων της χώρας. 

   3ον. Καλύπτονται, επιπλέον, 550.000 ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων.
   Για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών, οι αναστολές 
φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. 
Επιπλέον, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων 
επαγγελματιών, διαμορφώνεται επίσης στα 2 δισ. ευρώ. 
Η συνολική ταμειακή επιβάρυνση αυτών των μέτρων 
ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ, μόνο για τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων 
ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Κόστος το οποίο, μαζί με την 
επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστό-
τητας επιχειρήσεων, τις επιπρόσθετες δαπάνες για την δη-
μόσια υγεία και το δώρο Πάσχα προς τους εργαζόμενους 
στα νοσοκομεία, διαμορφώνεται πλέον στα 4,7 δισ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ. Υψηλότερο από τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο, που χθες, σύμφωνα με την παρου-
σίαση των Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Ecofin, ήταν 
στο 2% του ΑΕΠ.
   Είναι μάλιστα δεδομένη η αύξηση της επιβάρυνσης του 
προϋπολογισμού από την επόμενη εβδομάδα, μέσα τον 
Απρίλιο, τόσο λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων όσο 
και λόγω της μείωσης των εσόδων από την οικονομική 
συρρίκνωση. Και δεν γνωρίζουμε ακόμη τη διάρκεια της 
κρίσης.
   Απαιτείται συνεπώς σωφροσύνη και ρεαλισμός, μακριά 
από δημαγωγικές εξάρσεις.
   Θέλω να είμαι ειλικρινής: Η κρίση είναι βαθιά, θα γίνει 
βαθύτερη, και η οικονομία θα γυρίσει, σύμφωνα με τις 
σημερινές προβλέψεις, σε ύφεση το 2020. Θα είναι όμως 
παροδική. Ωστόσο, η ζημιά στην οικονομία, βραχυπρό-
θεσμα, είναι σημαντική και θα διευρυνθεί. Ο πλούτος της 
χώρας θα συρρικνωθεί. Όμως, με τις κατάλληλες πολιτι-
κές, χρονικά κλιμακούμενες, θα περιορίσουμε αυτές τις 
δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορoνοϊού. 
   Έχουμε χρέος, όλοι μας, να συμπεριφερόμαστε με ψυ-
χραιμία και υπομονή, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλλη-
λεγγύη, ώστε να βγούμε από αυτή την έκτακτη και εξωγε-
νή κρίση, με το λιγότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος, 
και να δρομολογήσουμε, αμέσως μετά, μία δυναμική 
επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα τα καταφέρουμε!».

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕβΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Tους 100 νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας ( ΚΑΔ) οι 
επιχειρήσεις και ο εργαζόμενοι των οποίων εντάσσονται στα μέ-
τρα στήριξης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοίνωσε 
το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι από την ερχόμενη 
εβδομάδα θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας. Ει-
δικότερα το υπουργείο ανακοίνωσε την επικαιροποιημένη λίστα 
στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι ΚΑΔ που είχαν ήδη ενταχθεί 
στα μέτρα όσο και αυτοί που εντάσσονται με τη νέα απόφαση, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι “ Οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατω-
τέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφι-
ου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων 
και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα 
είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές 
Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.
Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περί τις 600.000 ιδιωτικές επι-
χειρήσεις με 1.200.000 μισθωτούς και μηνιαίο τζίρο περί τα 8,3 
δισ. ευρώ, όπως και 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. Καλύπτεται 
με αυτό τον τρόπο, για τον μήνα Μάρτιο, ένα σημαντικό κομμάτι 
του ενεργού πληθυσμού της χώρας που πλήττεται, ιδιαίτερα τις 
δύο τελευταίες εβδομάδες. Προφανώς η κατάσταση στην πραγ-
ματική οικονομία έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. 
Και συνεχίζει να επιδεινώνεται. Γι’ αυτό, από την επόμενη εβδομά-
δα, θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας”.
 Αναλυτικά ολόκληρη η επικαιροποιημένη λίστα του υπουργείου 
Οικονομικών είναι η εξής:
ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ (με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι κα-
τηγορίες που προστίθενται)
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
01192 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων 
ανθέων
01293 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για 
σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
0130 Πολλαπλασιασμός των φυτών
01491902 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκά-
στορα, τσιντσιλά και άλλων)
01493 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφο-
ρων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
01631012 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων 
πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01631013 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων 
πώληση για λογαριασμό τρίτων)
0311 Θαλάσσια αλιεία
0312 Αλιεία γλυκών υδάτων
0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
0322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
103923 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών 
με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμέ-
να, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
1052 Παραγωγή παγωτών
10711101 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων 
ειδών
107112 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκι-
σμάτων

1082 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
1083 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
1085 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
1101 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων πο-
τών
1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστα-
νται ζύμωση
1105 Ζυθοποιία
1310 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
1320 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
1391 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης 
κροσέ
1392 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός 
από ενδύματα
1393 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
1394 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και 
διχτυών
1395 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋ-
φαντουργικών ειδών
1399 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
1411 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
1414 Κατασκευή εσωρούχων
1419 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
1420 Κατασκευή γούνινων ειδών
1431 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης 
κροσέ
1439 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
1511 Κατεργασία και δέψη δέρματος• κατεργασία και βαφή γου-
ναρικών
1512 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και πα-
ρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
1520 Κατασκευή υποδημάτων
16292 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή Άλλα υλικά σπαρτο-
πλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
162911 Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών ερ-
γαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων 
για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, 
από ξύλο
162912 Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από 
ξύλο
162913 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής 
ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιρο-
πίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16291401 Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
16291402 Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
16291403 Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
16291404 Κατασκευή ξύλινων σκαλών
16291405 Κατασκευή οδοντογλυφίδων
1712 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
1721 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπο-

ρευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
172213 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών 
και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
1723 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
1811 Εκτύπωση εφημερίδων
1812 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
1814 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
2030 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρι-
σμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20414 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
2042 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπι-
σμού
205113 Παραγωγή πυροτεχνημάτων
205114 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βρο-
χής, σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρου-
μένων των πυροτεχνημάτων)
2053 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
222925 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από 
πλαστικές ύλες
23192201 Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς 
κρυστάλλους
2592 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
2599 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
2651 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης
2660 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
2740 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
3092 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
3101 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
3102 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103 Κατασκευή στρωμάτων
3109 Κατασκευή άλλων επίπλων
3212 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
3213 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230 Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
3250 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προ-
μηθειών
3299 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
3312 Επισκευή μηχανημάτων
3313 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
3314 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
3315 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
35302 Υπηρεσίες παροχής πάγου• υπηρεσίες παροχής ψυχρού 
αέρα και νερού
4511 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχη-
μάτων
4519 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
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4520 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
4531 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
οχημάτων
4532 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4540 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των 
μερών και εξαρτημάτων τους
461112 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λουλουδιών και φυτών
46111902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώλη-
ση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 
προβιών και δερμάτων
46111926 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώλη-
ση υφαντικών ινών
4614 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη-
χανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
4615 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
4616 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, 
υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
461712 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ποτών
46171124 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώλη-
ση τσαγιού και καφέ
46171125 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώλη-
ση τυποποιημένων ειδών διατροφής
461812 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, 
εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργά-
νων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού 
εξοπλισμού
461819 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
46181102 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώλη-
ση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
4619 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διαφόρων ειδών
4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου 
δέρματος
46311215 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων 
αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημέ-
νων
4634 Χονδρικό εμπόριο ποτών
4636 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαρο-
πλαστικής
4637 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
4638 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
4639 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού
4641 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
4643 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλι-
κών καθαρισμού
4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
4648 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερεια-
κού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού και εξαρτημάτων

4664 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουρ-
γική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτο-
μηχανών
4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
47191003 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47191004 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, 
μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
47191006 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστή-
ματα outlet
47191007 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστή-
ματα stock
47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47191009 Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sex 
shop)
47241608 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων 
ειδών
47241610 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων
47241611 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
472417 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζά-
χαρη
4725 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα
4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα
4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα
4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξει-
δικευμένα καταστήματα
4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα
4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου 
και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα
4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικι-
ακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα
4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα
4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα
4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα
4774 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα
4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού 
υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 
47.75.76.19
47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών 
τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και 

παρόμοιων ειδών
47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και 
λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 
47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρή-
σης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο 
ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό 
εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυ-
μάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές
4799 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πά-
γκων ή αγορών
4910 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
4920 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932 Εκμετάλλευση ταξί
4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
4941 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
5020 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
5040 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
5221 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52212901 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
52212902 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
5224 Διακίνηση φορτίων 
5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης δια-
μονής
5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυ-
χής και ρυμουλκούμενα οχήματα
5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-
δων εστίασης
5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56291 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών 
εγκαταστάσεων
56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυ-
λικεία)
56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811 Έκδοση βιβλίων
5812 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813 Έκδοση εφημερίδων
5814 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
5819 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
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5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπο-
μπών
61901002 Υπηρεσίες ραδιοταξί
61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους 
που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 
6391 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6399 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
6820 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
6910 Νομικές δραστηριότητες
69202 Λογιστικές υπηρεσίες
69203 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69204 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης
7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών
7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
7211 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
7219 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και 
τη μηχανική
7220 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστι-
κές επιστήμες
7311 Διαφημιστικά γραφεία
7312 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α.
7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνη-
των οχημάτων
7712 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης
7733 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
781012 Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρε-
σιών αναζήτησης στελεχών
78101101 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα
782011 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
782012 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 

παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
782013 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
782014 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του 
εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
782015 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
782019 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή λοιπού προσωπικού
783011 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
783012 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
υποστήριξης γραφείου
783013 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
στον τομέα του εμπορίου
783014 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
783015 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδο-
χεία και εστιατόρια
783019 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δρα-
στηριότητες
8030 Δραστηριότητες έρευνας
8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυα-
σμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθα-
ρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8292 Δραστηριότητες συσκευασίας
8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 
π.δ.κ.α.
841315 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο 
και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
841316 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
8423 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
8510 Προσχολική εκπαίδευση
8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552 Πολιτιστική εκπαίδευση
8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
869012 Υπηρεσίες νοσοκόμου
869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869014 Υπηρεσίες ασθενοφόρων
869015 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
869016 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμό-
σχευσης
869017 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
8810 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
8899 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύ-
ματος π.δ.κ.α.
9001 Τέχνες του θεάματος
9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003 Καλλιτεχνική δημιουργία
9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
9102 Δραστηριότητες μουσείων
9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων 
έλξης επισκεπτών
9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 
βιοτόπων
9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94991602 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
9512 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και 
κήπου
9523 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
9524 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
9525 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
9529 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96091902 Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96091905 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907 Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96091910 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών 
(μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κ.λπ.)
96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, 
βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)
96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνερ-
γασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα 
εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμέ-
νων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, 
οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στη Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) κατά την έκδοση της 
παρούσας ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και θα ενταχθούν σε 
αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

ΥΠΟΙΚ: ΌΛΟΙ ΟΙ  ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΙ 100 ΝΕΟΙ ΚΑΔ
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Ανεύθυνες οι «πληροφορίες» για επιβολή capital controls. Κανένα 
τέτοιο ενδεχόμενο
Επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής εγγυοδοσίας στις επιχειρή-
σεις και ενδεχομένως θα προχωρήσει η δανειοδότηση κεφαλαίου 
κίνησης των επιχειρήσεων από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, για την εξειδίκευση των μέτρων 
αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού: 
«η κυβέρνηση επιταχύνει, όσον αφορά το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, τους στόχους για το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Ενώ 
στην αρχή είχαμε ανακοινώσει ότι στόχος ήταν να το έχουμε 
έτοιμο στα τέλη Μαΐου, υπολογίζουμε ότι μετά την πάρα πολύ 
εντατική προσπάθεια που κάναμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, 
κ. Τσακίρη, θα πάμε αρκετά γρηγορότερα και θα είμαστε έτοιμοι 
για να προχωρήσουμε σε δανειοδότηση κεφαλαίου κίνησης 
των επιχειρήσεων, ενδεχομένως και από τις αρχές Μαΐου, κάτι 
που θα εξαρτηθεί και από τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 
Στόχος μας είναι όταν με το καλό η Ελλάδα ξεπεράσει την κρίση 

της επιδημίας του κορωνοϊού, με ένα μεγάλο σοκ ρευστότητας 
στην πραγματική οικονομία, να βάλουμε γρήγορα μπρος όλες τις 
ελληνικές επιχειρήσεις χωρίς να αφήσουμε καμία απολύτως πίσω 
ως “θύμα” αυτής της πολύ μεγάλης και πρωτοφανούς κρίσης». 
Τα μέτρα δεν είναι τα τελευταία Ο υπουργός υπογράμμισε: «Θέλω 
να πω σε όλους τους επιχειρηματίες και όλους τους εργαζομένους 
ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα, δεν είναι τα τελευταία. 
Εβδομάδα με την εβδομάδα κι όσο η κυβέρνηση αναγκαστικά 
αποφασίζει δραστικότερα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, 
και άρα δημιουργείται μεγαλύτερη ζημία στην πραγματική οικο-
νομία, τόσο εμείς εδώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περισσότερα 
και πλέον διευρυμένα μέτρα στήριξης του κόσμου της εργασίας 
και των επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω: Το σχέδιο μας προχωράει 
με σταθερότητα. Είμαστε γρηγορότερα στο χρονοδιάγραμμα και 
χάρη στις πολύ καλές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχου-
με ολοένα και μεγαλύτερους βαθμούς ευελιξίας για να κάνουμε 
την δουλειά μας. Δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ -γιατί η πατρίδα 
μας πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και μια μεγάλη φάση αντιευ-
ρωπαϊσμού – τι θα συνέβαινε εάν στην παρούσα κρίση, είμαστε 

χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι το καταλαβαίνουμε και καλό 
είναι να το συνεκτιμήσουμε για να συνειδητοποιήσουμε πόσο ση-
μαντικό είναι ότι καταφέραμε να είμαστε πλήρες μέλος της ΕΕ και 
της ευρωζώνης παρά τις προηγούμενες περιπέτειες». Διάψευση 
Τέλος, ο υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά «πληροφορίες» 
για επιβολή capital controls, τις οποίες χαρακτήρισε «ανεύθυνες», 
σημειώνοντας ότι αποτελούν πρωτοφανή προσπάθεια κάποιων 
να βλάψουν τη χώρα. Όπως είπε: «Ανεύθυνες πληροφορίες 
που έχουν να κάνουν με διάφορες ανακοινώσεις περί επιβολής 
capital controls κατά τον τρόπο που ακούστηκαν σήμερα, απο-
τελούν πρωτοφανείς προσπάθειες να βλάψουν και να πλήξουν 
πραγματικά την χώρα. Κανένα τέτοιο ενδεχόμενο προφανώς δεν 
υφίσταται καθώς το τραπεζικό μας σύστημα – κι ευτυχώς γι’ αυτό 
– είναι απολύτως σταθερό, ίσως και από τα πλέον σταθερά σήμε-
ρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα καταφέρνει να ξεπεράσει την κρίση 
με επιτυχία και όλοι μαζί, με πειθαρχία, μέθοδο και οργάνωση, 
εάν συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε, σύντομα θα έχουμε ένα 
πολύ καλύτερο μέλλον. Γι’ αυτό εργαζόμαστε, αυτό θα κάνουμε 
και αυτό θα πετύχουμε».

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσής της, σχετικά με τις συναλ-
λαγές που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με φυσική παρουσία 
στα τραπεζικά καταστήματα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δι-
ευκρινίζει το εξής: «Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως 
προς τις ελεύθερες αναλήψεις μετρητών και οι συναλλασσόμενοι 
δύνανται να αναλαμβάνουν όποια ποσά επιθυμούν από τους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς τους» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ειδικότερα, για λόγους συμμόρφωσης του τραπεζικού τομέα 
στους τεθέντες περιορισμούς και για λόγους διαφύλαξης της δη-
μόσιας υγείας, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
τη χρεωστική τους κάρτα για αναλήψεις μέχρι ποσού 400 ευρώ 
ημερησίως. Για ποσά υψηλότερα των 400 ευρώ, και εφόσον οι 
συναλλασσόμενοι δεν επιθυμούν να επιλέξουν τα ΑΤΜ, οι ανα-
λήψεις μπορούν να γίνονται και από τα ταμεία», αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε προηγούμενη πρωινή της ανα-

κοίνωση, ενημέρωσε τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές 
που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα 
από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ, 
εντείνουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας των εργαζο-
μένων και των συναλλασσομένων, μετά την επιβολή του μέτρου 
του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19».
Για το λόγο αυτό, από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, περιορί-
ζονται οι συναλλαγές στα καταστήματα με φυσική παρουσία και 
διαμορφώνονται ως εξής:
1. Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ πραγματοποιούνται απο-
κλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

2. Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ πραγματοποιούνται στα 
ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.
3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια, ύδρευ-
ση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) 
εξοφλούνται μέσω internet/mobilebanking ή στα ΑΤΜ και στα 
Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημά-
των δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση 
μετρητών στο ταμείο.
4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγ-
ματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενη-
μερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο 
Καταστημάτων.
Η ΕΕΤ συστήνει στους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους 
να αξιοποιήσουν τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς τους και τους 
κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της τράπεζας 
συνεργασίας τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να 
συμβάλλουν, ώστε να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα του 
δικτύου λόγω των αυξημένων αναγκών εν μέσω πανδημίας, 
καθώς επίσης να βοηθήσουν για την ανταλλαγή ανωνυμοποι-
ημένων μεταδεδομένων των χρηστών, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η ανάπτυξη μοντέλων για την πρόβλεψη της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σχετική τηλεδιάσκεψη είχε ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί 
Μπρετόν με διευθύνοντες συμβούλους ευρωπαϊκών εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών και με την GSMA (την Ένωση φορέων εκμε-
τάλλευσης κινητής τηλεφωνίας). Ο επίτροπος τόνισε την ανάγκη 
προστασίας των πλέον ευάλωτων καταναλωτών, καθώς επίσης 

των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
που δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
 «Όλες οι εταιρείες είναι προσηλωμένες στη διαφύλαξη της ομαλής 
λειτουργίας του ανοικτού διαδικτύου και στην παρακολούθηση 
και αποτροπή τυχόν συμφόρησης. Το γεγονός αυτό αποτελεί καλή 
είδηση για όλους τους Ευρωπαίους», ανέφερε ο κ. Μπρετόν μετά 
την τηλεδιάσκεψη.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, σύμ-
φωνα με την Επιτροπή, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη 
θετική αντίδραση των παρόχων περιεχομένου (π.χ. Netflix) στην 
έκκληση της Επιτροπής για μείωση του φορτίου που δέχεται το 
δίκτυο και ανέφεραν ότι ήδη διαπιστώνουν μεγάλες βελτιώσεις.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε η ανάγκη συλλογής ανωνυμο-
ποιημένων μεταδεδομένων κινητής τηλεφωνίας με στόχο την 
ανάλυση των μοντέλων διάδοσης του κορωνοϊού κατά τρόπο 
που να συνάδει πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR) και με τη νομοθεσία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ακόμη, και οι δύο 
πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της προστασίας των δικτύων 
από κυβερνοεπιθέσεις και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συζή-
τηση σχετικά με τους διάφορους τρόπους συνεργασίας.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗψΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η ΕΕ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΜβΟΛΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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«Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση στο αίτημα της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ Α.Ε. που αφορά στην κατεδάφιση κτισμάτων, εντός 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, 
απέστειλε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά την 
τηλεδιάσκεψή του χθες το απόγευμα, στην υπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη», ενημερώνει 
με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ. Εξαιρούνται όπως επιση-
μαίνει η ανακοίνωση, τα προβλεπόμενα από το σχετικό 
Προεδρικό Διάταγμα διατηρητέα ή διατηρούμενα κτήρια, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
το ίδιο θέμα θα εισαχθεί προς συζήτηση και στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων την Πέμπτη 2 Απριλίου 
2020.
Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ, «η περιοχή του Μητροπολι-
τικού Πόλου χωροθετείται ανάμεσα στον Υμηττό και στον 
Σαρωνικό κόλπο και στην έκταση αυτή έχουν καταγραφεί 
958 κτιριακοί όγκοι, που συγκροτούν 450 κτήρια, εγκα-
ταστάσεις, συνοδές υποστηρικτικές υποδομές, καθώς και 
κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο τους».
«Στη συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνεται, στα ΒΑ ένα 
τμήμα του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού 
χώρου της περιοχής Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης, όπως και ο κηρυγμένος και οριοθετημένος αρχαιολο-
γικός χώρος Αγίου Κοσμά, στο ΒΔ τμήμα. Στο ακρωτήρι 
του Αγίου Κοσμά έχει ανασκαφεί προϊστορικός οικισμός 
και νεκροταφεία. Επίσης βρίσκεται ο μεταβυζαντινός Ι.Ν. 
των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ενώ σε απόσταση 500 μ., 
στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας, ΒΑ της χερσονή-
σου του Αγίου Κοσμά, βρίσκεται αρχαίο οικοδόμημα και 
τμήμα αρχαίου δρόμου», συμπληρώνει η ανακοίνωση 
του ΥΠΠΟΑ.
«Με το άρθρο 67 του ν. 4663/2020 «Ρυθμίσεις για τα Υφι-
στάμενα Κτίσματα και τις Εγκαταστάσεις εντός του Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», ορίστηκαν 
ως νομίμως υφιστάμενες όλες οι υφιστάμενες εγκατα-
στάσεις (κτήρια, κατασκευές). Οι διαπιστωτικές πράξεις 
επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης για όλα τα κτήρια, με 
εξαίρεση τα διατηρητέα ή τα διατηρούμενα», διευκρινίζει 
η ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, τα διατηρητέα ή 
διατηρούμενα (σύμφωνα με προβλεπόμενα στον χάρτη 
που δημοσιεύτηκε με το ΠΔ/1.3.2018) είναι τα ακόλουθα:
1. Τα διατηρητέα Υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας Α, Β, Γ 
(ΦΕΚ ΑΑΠ 400/2009)
2. Το διατηρητέο Κτίριο του Πρώην Ανατολικού Αεροδρο-
μίου Αθηνών (ΦΕΚ Β 351/2006)
3. Το διατηρητέο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα) (ΦΕΚ ΑΑΠ 
307/2016)
4. Οι εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ
5. Οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρα-

σκευής και Αγίας Τριάδας
6. Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μετρό Αργυρούπολης
7. Το Κέντρο Διανομής Ελληνικού (ΔΕΗ)
8. Τα κτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων (τμήμα, 
Baseball I, Κανόε Καγιάκ)
9. Τα κτήρια της ΥΠΑ - Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας 
Αθηνών
10.Οι εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ
11. Τα κτήρια της ΕΜΥ
12. Τα τρία διατηρητέα κτήρια επί της οδού 3ης στο κάτω 
Ελληνικό
13. Το κτήριο επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου 
και 27ης (πρώην ΛΕΚ)
«Τα υπόλοιπα (περί τους 900 κτιριακούς όγκους) θα απο-
ξηλωθούν και θα κατεδαφιστούν. Σημειώνεται ότι 149 κτι-
ριακοί όγκοι και κατασκευές διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου βρίσκονται εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών 
χώρων ή εντός των ζωνών/ακτίνας προστασίας υφιστά-
μενων μνημείων», τονίζει το ΥΠΠΟΑ στην ανακοίνωσή 
του. Επιπλέον, αναφέρονται και οι όροι της γνωμοδότησης 
των μελών του ΚΑΣ, που τάχθηκαν ομόφωνα θετικά υπέρ 
του υποβληθέντος σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Οι όροι αυ-
τοί είναι οι εξής:
1) Το σύνολο των εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης 
κτισμάτων, εγκαταστάσεων, συνοδών υποστηρικτικών 
δομών και κατασκευών διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου, εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου περι-
οχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού - Αργυρούπολης 
και του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, καθώς και 
πέριξ μνημείων (αρχαίο λατομείο, Ταφικός Περίβολος 
Ελληνικού) να γίνουν υπό την άμεση και συνεχή επίβλε-
ψη εκπροσώπου της αρμόδιας ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων 
και σύμφωνα με τους όρους σύναψης του Μνημονίου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του 
κυρίου του Έργου.
2) Ο ανωτέρω όρος ισχύει για τις αντίστοιχες εργασίες 
κατεδάφισης και αποξήλωσης του συνόλου της χερσαίας 
έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, εφόσον απαιτούνται 
εκσκαφικές εργασίες.
3) Για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης στην πε-
ριοχή Γ (Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1), να προηγηθεί η λήψη 
μέτρων ασφάλειας και προστασίας του εκ μεταφοράς πιό-
σχημου ταφικού περιβόλου, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
την κατασκευή εργοταξιακής περίφραξης του μνημείου, 
σε ικανή απόσταση, και με κατάλληλη σήμανση, καθώς 
και την κάλυψή του, με κατάλληλο υλικό, για λόγους 
προστασίας από τα αιωρούμενα προϊόντα των τεχνικών 
εργασιών.
Τα ως άνω μέτρα θα εφαρμοστούν με τις κατευθύνσεις της 

αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, 
αφού προηγηθεί συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
του ΥΠΠΟΑ, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 
14β της Υ.Α. έγκρισης του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ και στον όρο 
9 της Υ.Α. έγκρισης της ΜΠΕ του έργου.
4) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, κατά τη δι-
άρκεια των τεχνικών εργασιών, θα διακοπούν αμέσως 
οι εργασίες και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική 
έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. Από 
τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω 
πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ.
5) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατεδά-
φισης των κτηρίων 569, 568 και 570, στην περιοχή πολε-
οδόμησης Α-Π4, όπου στεγάζονται προσωρινά αρχαιολο-
γικές αποθήκες και εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, πρέπει να εξασφα-
λιστεί και να έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των 
παραπάνω σε χώρο/κτήριο αντίστοιχης επιφάνειας (τ.μ.).
6) Το σύνολο των προϊόντων των εργασιών κατεδαφίσε-
ων και αποξηλώσεων θα μεταφερθεί σε χώρο εκτός των 
ορίων των αρχαιολογικών χώρων και σε ικανή απόσταση 
από τα υφιστάμενα μνημεία της περιοχής. Ο χώρος θα 
επιλεγεί σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Πειραιώς και Νήσων, ενώ σε περίπτωση που απαι-
τηθούν εκσκαφές για τη διαμόρφωση του, να προηγηθεί 
η κατά νόμο έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιο-
τήτων.
7) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των τεχνικών ερ-
γασιών κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων, παραστεί ανά-
γκη λήψης επιπλέον μέτρων προστασίας που να αφορούν 
στην ασφάλεια παρακείμενων μνημείων και αρχαιοτήτων, 
θα λαμβάνονται άμεσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρ-
μόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
8) Για την προστασία των μεταβυζαντινών ναών των 
Αγίου Κοσμά & Δαμιανού και της Αγίας Παρασκευής, 
κατά τις εργασίες κατεδάφισης των κτηριακών όγκων 
που γειτνιάζουν με αυτούς (κτήρια αρ. 3, 801, 949, 567), 
καθώς και των κατασκευών διαμόρφωσης του περιβάλ-
λοντος χώρου τους, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας τους (από δονήσεις, αιωρούμενα υλικά προϊ-
όντα των εργασιών κλπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων, και εφόσον απαιτηθεί μετά από 
συνεννόησή της με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ.
9) Το σύνολο των δαπανών που θα προκύψουν για τις ως 
άνω αρχαιολογικές εργασίες θα καλυφθούν από τον κύριο 
του έργου.

ΥΠΠΟΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
Εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
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Ομόφωνα αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
σχετικά με τις κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων στον χώρο του 
παλιού αεροδρομίου, στα πλαίσια της σύμβασης με τη Lamda 
Development, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Αυτό δήλωσε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνέντευξή του σε εκπομπή 
της ΕΡΤ και συμπλήρωσε ότι η Hard Rock International, μετά την 

απόρριψη της προσφυγής της από την Αρχή Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της απόφασης της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την οποία αποκλείστη-
κε από τον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό, προσέφυγε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και η προσφυγή ορίστηκε να δικαστεί 
σε ένα μήνα. Ο υπουργός συμπλήρωσε, ότι μπορεί να μην συζη-

τάμε στις παρούσες καταστάσεις το θέμα των επενδύσεων και 
της επένδυσης στο Ελληνικό, αλλά οι διαδικασίες προχωρούν και 
μόλις βγει και η απόφαση του ΣτΕ, το έργο θα ξεκινήσει. Υπάρχουν 
κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες στη δημοκρατία, συνέχισε ο ίδιος 
και πρόσθεσε ότι στο καλό σενάριο της επανεκκίνησης της οικονο-
μίας, θα ξεκινήσει και το έργο του Ελληνικού.

«Δεν είναι άπειρες οι δυνατότητες του κράτους. Κάνω έκκληση 
σε όσους μπορούν να πληρώσουν, να πληρώσουν. Κάναμε 
και μια κίνηση για έκπτωση 25% σε όσους καταβάλουν τώρα 
υποχρεώσεις.» Αυτό τόνισε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνης 
Γεωργιάδης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι δύσκολη η εκτίμηση της οικονομικής 
επίπτωσης της κρίσης, καθώς όλα εξαρτώνται από το πιο σενά-
ριο θα επαληθευτεί,. «Δεν ξέρει κανείς το ύψος της επίπτωσης 

π.χ. στην ανεργία, καθώς δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσουν τα 
μέτρα» ανέφερε.
Σε σχέση με την παροχή ρευστότητας στην οικονομία, σημείωσε 
ότι μέχρι το Μάιο θα έχει ετοιμαστεί το πλαίσιο για παροχή εγ-
γυήσεων σε δάνεια με την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. 
«Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις και 
παίρνουμε εργαλεία και τα μοχλεύουμε, ώστε όταν λήξει ο συ-
ναγερμός να κάνουμε ένα σοκ στην οικονομία» τόνισε.ο υπουρ-
γός και προσέθεσε: «Αρχές Μάη θα ξεκινήσει η πρώτη σοβαρή 

κίνηση παροχής ρευστότητας μέσα από την διαδικασία των μη-
χανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε πρώτη φάση θα ανέλθει 
στα 3 δισεκ. και μετά μπορεί να ανέλθει στα 6 δισεκ.».
Αναφορικά με τους ελέγχους στην αγορά τόνισε πως «στα σού-
περ μάρκετ έχει περάσει η μείωση του ΦΠΑ. Από χτες έχουμε 
ξεκινήσει ελέγχους με μικτά κλιμάκια. Μάλιστα, βρήκαμε κι ένα 
σοβαρό περιστατικό αισχροκέρδιας. Θα είναι πολύ μεγάλο το 
πρόστιμο».

Σε δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, βουλευτή Επικρατείας και το-
μεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 
τονίζεται ότι η κυβέρνηση θέσπισε δυνατότητα άμεσης περικοπής 
των μισθών στο 50% σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μετά την φαστ-
τρακ διαδικασία μαζικών απολύσεων, το υπουργείο Εργασίας θε-
σμοθετεί και φαστ-τρακ διαδικασία εκ περιτροπής εργασίας, στην 
οποία οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με το 50% του μισθού τους 

για 6 μήνες! Μάλιστα, το μέτρο αυτό θα επιβάλλεται μονομερώς 
από την επιχείρηση ανεξαρτήτως εάν έχει περιορισμό δραστηριο-
τήτων ή είναι κερδοφόρα. Αυτές οι παρεμβάσεις βαφτίζονται από 
το υπουργείο ως «μέτρα προστασίας της εργασίας». Στην πραγμα-
τικότητα φαίνεται ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτή την κρίση 
ως ευκαιρία για γενικευμένη επίθεση στην εργασία. Η κατάσταση 
είναι κρίσιμη. Τέτοιες ενέργειες δεν συμπιέζουν μόνο το εισόδημα 

των εργαζομένων αλλά πλήττουν συνολικά την οικονομία και την 
κοινωνική συνοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται πλήρης 
προστασία των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας, κάλυψη των 
μισθών και του δώρου Πάσχα από το κράτος. Οι δημοσιονομικές 
δυνατότητες υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να αλλά-
ξει κατεύθυνση στα εργασιακά.

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ για το 
χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου έως και 31 Μαρτίου, με απόφα-
ση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλο-
γιάννη, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στα δημόσια ΚΤΕΟ θα εξακολουθούν να διενεργού-
νται οι τεχνικοί έλεγχοι για τα φορτηγά και τα λεωφορεία που εκτε-
λούν διεθνείς μεταφορές, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου 
Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), που λαμβάνουν χώρα εντός της περιόδου από 

16-3-2020 έως και 30-4-2020. Καλούνται οι αρμόδιες Περιφέρειες 
για την εφαρμογή των ανωτέρω. Υπενθυμίζεται ότι κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστημα έχει επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) στο 
σύνολο της επικράτειας - πλην αυτών που διαθέτουν εγκεκριμένη 
αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημά-
των για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων 
οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός 

έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Ενδεχόμενη παράταση του χρονικού διαστήματος που 
αναφέρεται  στην απόφαση για τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ επισύρει αντίστοιχη 
παράταση απαγόρευσης λειτουργίας των δημοσίων ΚΤΕΟ, προκει-
μένου να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

«Γάντια και μάσκες μίας χρήσης να μην πετιούνται στον μπλε 
κάδο ανακύκλωσης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Γιάννης Σι-
δέρης ύστερα από σχετική οδηγία που εξέδωσε ο ΕΟΑΝ για την 
αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού.
Όπως επισημαίνει ο κ. Σιδέρης, «τα γάντια και μάσκες μίας 
χρήσεως κατασκευάζονται από υλικά, που έτσι κι αλλιώς δεν 
ανακυκλώνονται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταλή-
γουν σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών». Όπως εξη-
γεί: «Επειδή ο ιός έχει αντοχή και ζει και στο περιβάλλον και στις 
επιφάνειες, καλό είναι να τα πετάμε στον πράσινο κάδο, προ-
κειμένου να κατευθυνθούν κατευθείαν για ταφή». «Έτσι ώστε 

πραγματικά να θάψουμε τον ιό», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σιδέρη, «ο κίνδυνος που ελλοχεύει 
έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον μπλε κάδο μάσκες και γάντια 
ανακατεύονται και με άλλα υλικά ανακύκλωσης, ενώ καταλή-
γουν σε χειροδιαλογή. ‘Αρα ένα μολυσμένο από τον ιό αντικεί-
μενο, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα».
«Με αυτή την οδηγία προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε 
κ ενημερώσουμε τους πολίτες προκειμένου να αποφύγουμε τη 
διασπορά του ιού», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σιδέρης.
Ενώ, όπως τονίζει, παράλληλα, «βασική προτεραιότητα για τον 
ΕΟΑΝ είναι η προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν στα 
κέντρα διαλογής». «Προέχει η δημόσια υγεία. Αν θεωρούμε ότι 

στο σπίτι μπορεί να υπάρχει άτομο που έχει μολυνθεί και είναι σε 
περιορισμό, τότε θα πρέπει να αποφεύγουμε σε κάθε περίπτω-
ση την ανακύκλωση υλικών», ξεκαθαρίζει, συμπληρώνοντας 
ότι «όλη η ουσία είναι να μην καταλήξει ένα «ύποπτο» υλικό 
σε μονάδα διαλογής». Καταλήγοντας, ο κ. Σιδέρης επισημαίνει 
ότι παρατηρείται και το απαράδεκτο φαινόμενο να πετιούνται 
μάσκες και γάντια στον δρόμο, κάτι το οποίο πρέπει να πάψει, 
όπως αναφέρει.
«Σε όλες μας τις υποθέσεις προέχει η δημόσια και η ατομική 
υγεία. Κάνουμε το καλύτερο για την αποφυγή της μετάδοσης 
του ιού. Σε κάθε περίπτωση προστατευόμαστε και μένουμε σπί-
τι», δηλώνει καταλήγοντας ο κ. Σιδέρης.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

βΑΡΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΦ. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΘΕΣΠΙΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ 50%

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΕΟ ΑΠΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

«ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
Τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΟΑΝ Γιάννης Σιδέρης
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Την πρόθεση της Παρευξείνιας Τράπεζας να επικεντρώσει τις 
νέες χρηματοδοτήσεις της, ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ 
για φέτος, στις βιομηχανίες και τους κλάδους, που πλήττονται 
περισσότερο από την πανδημία του COVID-19, γνωστοποιεί σε 
σημερινή ανακοίνωσή του το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Γνωστοποιεί παράλληλα πως θα επικεντρωθεί στην παροχή 
βοήθειας σε  δήμους, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες 
και φαρμακευτικές εταιρείες, που βρίσκονται -όπως επισημαί-
νει- στην πρώτη γραμμή της πάλης εναντίον του Covid-19, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανά-
πτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) επιδοκιμάζει τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν τα κράτη- μέλη της για να περιορίσουν την 
εξάπλωση του κορωνοϊού και να μειώσουν τις αρνητικές επι-

πτώσεις που έχει στις ανθρώπινες ζωές, τις κοινωνίες και την 
οικονομική δραστηριότητα. Η ΤΕΑΕΠ δεσμεύεται να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει να υποστηρίζει τους 
πελάτες και τις χώρες μέλη της» υπογραμμίζεται στην ανακοί-
νωση.
Στις τρέχουσες κρίσιμες συνθήκες και αλλαγές στην αντίληψη 
των αγορών για τους κινδύνους και τη ρευστότητα, όπως επι-
σημαίνεται, η Τράπεζα συνεχίζει να βοηθά τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, το πιο ευάλωτο τμήμα της οικονομίας, και να πα-
ράσχει την υποστήριξη που χρειάζονται τα κράτη- μέλη και οι 
πελάτες της.
«Θα προσφέρουμε πρόσθετη τεχνική βοήθεια στους ενδιαφερό-
μενους πελάτες για την ευκολότερη προετοιμασία των χρηματο-
δοτικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών 
σχεδίων, μελετών σκοπιμότητας, εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κλπ» υπογραμμίζεται.
Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Παρευ-
ξείνια Τράπεζα) είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το 
οποίο ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊ-
τζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη 
Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία.
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η Τράπεζα στηρίζει την οικονομική 
ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία χορηγώντας δά-
νεια, πιστωτικές γραμμές, συμμετοχές και εγγυήσεις για χρη-
ματοδότηση επιχειρήσεων και εμπορίου στο δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα στις χώρες-μέλη της. Το εγκεκριμένο μετοχικό 
κεφάλαιό της ανέρχεται σε 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μα-
κροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγησή της είναι «Α-» από την 
Standard and Poor’s και «Α2» από την Moody’s._

Η εξάπλωση της νόσου Covid-19, που προκαλεί ο νέος κορω-
νοϊός SARS-CoV-2, ανάγκασε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δια-
στήματος (ESA) να βάλει στον «πάγο» τέσσερις ευρισκόμενες 
σε εξέλιξη διαστημικές αποστολές σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Πρόκειται για αποστολές που βρίσκονται σε σταθερή τροχιά 
εδώ και καιρό. Οι ελεγκτές εδάφους της ESA έδωσαν εντολή 
στις αντίστοιχες διαστημοσυσκευές να σταματήσουν τη λει-
τουργία των επιστημονικών οργάνων τους και τη συλλογή 
δεδομένων και να τεθούν πλέον σε κατάσταση ασφαλούς 
λειτουργίας, εωσότου περάσει η κρίση.
Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, λόγω της επιδείνωσης της 
πανδημίας στην Ευρώπη, η ESA αποφάσισε να περιορίσει πε-
ραιτέρω, στο ελάχιστο δυνατό, το προσωπικό της στο κέντρο 

ελέγχου στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας. «Ήταν μια δύσκολη 
απόφαση, αλλά η σωστή. Η μεγαλύτερη ευθύνη μας είναι η 
ασφάλεια των ανθρώπων και όλοι μας στην επιστημονική 
κοινότητα κατανοούμε γιατί κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο», 
δήλωσε ο διευθυντής του τομέα επιστήμης της ESA Γκίντερ 
Χάσινγκερ.
Οι τέσσερις αποστολές που επηρεάζονται -από τις συνολικά 21 
που έχει στο διάστημα σήμερα η ESA- είναι τα σκάφη ExoMars 
Trace Gas Orbiter (εκτόξευση το 2016) και MarsExpress (εκτό-
ξευση το 2003) που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ‘Αρη, 
το σκάφος Solar Orbiter που εκτοξεύθηκε φέτος το Φεβρουά-
ριο με προορισμό τον Ήλιο και η αποστολή Cluster (εκτόξευση 
το 2000) πέριξ της Γης.

«Τα σκάφη αυτά έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν για και-
ρό με περιορισμένη ή καθόλου παρέμβαση από το έδαφος. 
Έχουμε εμπιστοσύνη ότι, με πολύ περιορισμένες και αραιές 
παρεμβάσεις από το κέντρο ελέγχου, οι αποστολές αυτές μπο-
ρούν με ασφάλεια να συνεχίσουν έτσι ακόμη και για μήνες, αν 
απαιτηθεί κάτι τέτοιο από τα μέτρα για τον κορωνοϊό», ανέφε-
ρε ο επικεφαλής των αποστολών της ESA Πάολο Φέρι.
Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων της ESA -μετά 
και την εύρεση κρούσματος Covid-19 στο κέντρο ESOC- κάνει 
τηλεργασία εδώ και δύο εβδομάδες. Πλέον στις εγκαταστάσεις 
της ESA ανά την Ευρώπη παραμένουν μόνο ελάχιστοι εργα-
ζόμενοι σε θέσεις κλειδιά, μεταξύ άλλων όσοι ελέγχουν την 
αποστολή BepiColombo με προορισμό τον Ερμή.

Επιστολή στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
απέστειλε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, 
ζητώντας να μην τροποποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι 
αναφορικά με τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής τσιμέ-
ντου και να μην ανοίξει ο δρόμος για τη δυνατότητα καύσης 
υπολειμμάτων ανακύκλωσης σε μονάδα της Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πρόκειται για ένα ζήτημα κρισιμότατης σημασίας για όλους 
τους Θεσσαλονικείς και κυρίως για τους κατοίκους της δυτι-
κής Θεσσαλονίκης. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να 
αναβληθεί κάθε τέτοια απόφαση, ιδιαίτερα σε αυτήν την πολύ 
κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, και να ξεκινήσουν σοβαρές 
διαβουλεύσεις με τους δήμους που επηρεάζονται από αυτήν, 
όταν αρθούν οι έκτακτες συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι τοπι-

κές κοινωνίες σήμερα», τονίζει στην επιστολή του ο δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου.
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου με ομό-
φωνο ψηφισμά του έχει ταχθεί κατά της καύσης υπολειμμά-
των ανακύκλωσης.

Πάνω από 630.000 είναι πλέον οι ενεργοί μαθητικοί λογαρια-
σμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οι 310.311 εκ των οποί-
ων δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες. Αποτέλεσμα, 
η αναβάθμιση της υπηρεσίας eClass, η οποία ξεκίνησε σήμερα 
το βράδυ στις 22:00, και θα γίνει σταδιακά, ώσπου να ολο-
κληρωθεί μεθαύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό 
ενδέχεται η υπηρεσία να μην είναι διαθέσιμη κατά διαστήματα 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε με άτυπη 
ενημέρωση το υπουργείο Παιδείας, από τις 13 Μαρτίου μέ-

χρι σήμερα, ώρα 21:00, ο αριθμός των μαθητικών λογαρια-
σμών που δημιουργήθηκαν μετά τις 13/3/2020 ανέρχεται σε 
463.874, εκ των οποίων οι 310.311 τις τελευταίες δυο ημέρες.
Αυτό διαμορφώνει το σύνολο των ενεργών μαθητικών λο-
γαριασμών στο ΠΣΔ (αθροιστικά με τους προϋπάρχοντες της 
13ης/3/2020) στους 631.269.
Σημειώνεται ότι με την επαναλειτουργία της εφαρμογής, δί-
νεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν 
«ανοικτά μαθήματα», τα οποία δεν απαιτούν την σύνδεση 
των μαθητών στο μάθημα με λογαριασμό ΠΣΔ.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
οργανώνει το υλικό του στο ανοικτό μάθημα και οι μαθητές 
να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Στη συνέχεια, τα 
μαθήματα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε «κλειστά» από 
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτό θα επιτρέπει την σταδιακή 
προσαρμογή των μαθητών στην ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευ-
ση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των μα-
θητικών λογαριασμών.

ΣΕ βΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
Για φέτος, ύψους 900 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΓΩΝΕΙ» ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Τέσσερις ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαστημικές αποστολές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 
ΚΑΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑβΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECLAss ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

«Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε ούτε λεπτό διότι τα δύσκολα είναι 
μπροστά. Φαίνεται ότι ολόκληρος ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος 
μήνας», ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες το πρωί 
στον ρ/σ «Σκάι 100,3». Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «θα έχουμε 
συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου και υγρών καυσίμων, το οποίο είναι βασικό για να μείνει 
η δημόσια υγεία και η χώρα όρθια».
   Σε ερώτηση για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών ρεύμα-
τος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «εάν γίνει αναστολή πληρω-
μών στη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους ρεύματος, οι εταιρείες 
θα καταρρεύσουν», κάτι που θα είχε ευρύτερες επώδυνες συνέ-
πειες. «Η ΔΕΗ και οι άλλοι συγκεντρώνουν τα δημοτικά τέλη. Το 
50% των δημοτικών τελών, των χρημάτων που μπαίνουν στις 

τσέπες των δήμων, προέρχονται από τους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ. Εάν δεν πληρώνει ο κόσμος -και ξεκίνησε ήδη ένα κομμάτι 
κόσμου να μην πληρώνει λόγω της κρίσης- η ΔΕΗ δεν θα μπορεί 
να καταβάλει τα χρήματα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν είναι απλό πράγμα. 
Ένας από τους λόγους για τον οποίο κάνουμε αυτό το μηχανισμό 
εγγυοδοσίας είναι για να έχουν οι ΔΕΗ και οι άλλοι ένα «τράτο» 
να μπορούν να καταβάλουν αυτά τα χρήματα και να μην την 
«πατήσουμε» και από πλευράς συλλογής απορριμμάτων. Πρό-
κειται για σύνθετη και δύσκολη άσκηση», υπογράμμισε ο κ. 
Χατζηδάκης.
   Για τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας ο υπουργός ΠΕΝ 
ανέφερε:
   «Υπάρχουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα, ο λόγος που δεν λαμβά-

νονται έχει να κάνει και με τις δημόσιες και ατομικές ελευθερίες, 
αλλά έχει να κάνει και με την οικονομική δραστηριότητα. Όσο 
αυστηρότερος είσαι με τα θέματα της υγείας, τόσο περισσότερο 
επιβαρύνεις την οικονομία. Έχουμε επιλέξει συνειδητά να ρίξου-
με το βάρος στην υγεία, διότι αν ξεχάσουμε την αξία της ανθρώ-
πινης ζωής και μιλάμε μόνο οικονομίστικα τότε θα οδηγηθούμε 
εκεί που οδηγήθηκε και η Μεγάλη Βρετανία. Αν χρειαστεί λοιπόν 
να λάβουμε και αυστηρότερα μέτρα, θα τα λάβουμε».
   Υπογράμμισε τέλος ότι η κυβέρνηση χειρίζεται το πρόβλημα 
αποτελεσματικά -σίγουρα πολύ πιο αποτελεσματικά από άλλες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις-, τόνισε ωστόσο την ανάγκη διεθνούς 
συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού στην ΕΕ.

Αύξηση 0,2% σημείωσαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών στο σύνολό 
τους τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς υπήρξαν ανατιμήσεις στην πλειο-
νότητα των επιμέρους κατηγοριών των υλικών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (6,2%), 
Μαρμαρόσκονη (2,1%), ‘Αμμο λατομείου (1,8%), Κιγκλιδώματα 
σιδερένια (1,3%), Διακόπτες (1,3%), Γρανίτες (1,3%), Ενισχυτικά κονι-
αμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (1,3%), Κουφώματα αλουμινίου 
(1,3%), Μαρμαρόπλακες (1%), Κιγκλιδώματα αλουμινίου (0,9%), 

Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (0,9%), Μηχανισμούς 
γκαραζόπορτας (0,8%), Θερμαντικά σώματα (0,7%), Ανελκυστήρες 
(0,5%) και Παράθυρα ξύλινα (0,3%). Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών 
υπήρξαν σε: Έτοιμο σκυρόδεμα (0,3%), Τούβλα (0,6%), Σωλήνες 
χαλκού (0,9%), Ασβέστη (1,4%), Τσιμέντο (1,8%) και Πετρέλαιο κίνη-
σης- Diesel (2%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευ-
ής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Φεβρουά-

ριο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, 
έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοι-
χων δεικτών το 2019 με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Φεβρουά-
ριο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2020, ενώ κατά τη 
σύγκριση των αντιστοίχων μηνών το 2019 παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Η ελληνική εταιρία KAMARIDIS GLOBAL WIRE S.A., συμμετείχε στη 
Διεθνή Κλαδική Έκθεση για την Οικοδομή και την Τεχνολογία Κτιρί-
ων, bautec 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο 
Βερολίνο από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο 
και αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 425 εκθέτες από 19 χώρες, οι 

οποίοι παρουσίασαν σε περισσότερους από 31.000 επισκέπτες τα 
προϊόντα τους.
H έκθεση bautec πραγματοποιείται ανά δύο έτη στο Εκθεσιακό Κέ-
ντρο του Βερολίνου και η επόμενη θα ανοίξει τις πύλες της από τις 
22 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2022. Στο πλαίσιο αυτής, θα παρουσια-
στούν δομικά υλικά, πόρτες, παράθυρα, συστήματα και τεχνολογία 
για την οικοδομή, μηχανήματα οδοποιίας, εγκαταστάσεις, στέγες, 

μονωτικά και στεγανωτικά υλικά, πλακάκια και κεραμικά, προϊό-
ντα από γυαλί, σίδερο και αλουμίνιο, χημικά, προϊόντα ψύξης, θέρ-
μανσης, κλιματισμού και ασφάλειας, συστήματα περίφραξης κ.α.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες αναφο-
ρικά με την έκθεση bautec, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής χορήγησης 
της βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας. Τη σχετική εγκύ-
κλιο υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στο πλαίσιο της διαρκούς ψηφιοποίησης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες/κά-
τοχοι αυτοκινήτων οχημάτων, που επιθυμούν να τα μεταβιβάσουν 
ή να τα διαγράψουν, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης.

Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή, 
μέσω του aade.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet 
και να λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση.
Η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής 
της και αφορά εξόφληση οφειλών του τελευταίου κατόχου του 
οχήματος, που το μεταβιβάζει ή το διαγράφει, λόγω εξαγωγής ή 
επαναταξινόμησης, για όσο χρόνο το είχε στην κατοχή του.
Η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά, εφόσον τα τέλη έχουν εξοφλη-
θεί. Εάν παραμένουν ανεξόφλητες οφειλές τελών κυκλοφορίας, κα-

θώς και σε περιπτώσεις, όπως εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των οχημάτων (π.χ. κληρονόμοι), απαλλαγές οχημάτων, 
κλπ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια 
για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. για την τακτοποίηση των σχετικών 
εκκρεμοτήτων και την έκδοση της βεβαίωσης.
Επισημαίνεται ότι, μόνο για το 2019, η διαδικασία εξόφλησης με 
φυσική παρουσία, που ακολουθείτο μέχρι σήμερα, προκάλεσε 
πάνω από 600.000 επισκέψεις στις ΔΟΥ όλης της χώρας.

Κ .ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΗΝΑΣ. ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 0,2% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
BAUTEC 2020
Η  οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο Βερολίνο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η βΕβΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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Η πρόσβαση σε προμήθεια φυσικού αερίου σε χαμηλότερες 
τιμές είναι η βασική αιτία για τη συμμετοχή της ΔΕΗ στο διαγω-
νισμό ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, από κοινού με την 
Μότορ Όιλ του ομίλου Βαρδινογιάννη.
Αυτό επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της ΔΕΗ, υπενθυ-
μίζοντας ότι η επιχείρηση είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής 
φυσικού αερίου στη χώρα για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
σε Κομοτηνή, Αλιβέρι, Λαύριο και Μεγαλόπολη. Το χαρτοφυ-
λάκιο λιανικής στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 
μέσω της «Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας» (πρώην ΕΠΑ Αττικής) 
είναι ένα ακόμη περιουσιακό στοιχείο το οποίο ωστόσο αποτε-
λεί σχετικά περιορισμένο μέγεθος σε σύγκριση με την πελατει-
ακή βάση της ΔΕΗ.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η συμμετοχή της ΔΕΗ στην Κοινο-
πραξία θα είναι μειοψηφική. Η ανταπόκριση στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση της ΔΕΠΑ ήταν 
ευρεία καθώς ανταποκρίθηκαν τόσο μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι 
όσο και πολυεθνικές. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης 
έκανε λόγο χθες σε δηλώσεις του για «αχτίδα αισιοδοξίας για 
την ελληνική οικονομία μέσα στην διεθνή καταιγίδα» αλλά και 
για «απόδειξη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική 

οικονομία οικοδομήθηκε σε σωστές βάσεις». 
Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για την εξαγορά του 65 % των 
μετοχών της ΔΕΠΑ (το υπόλοιπο 35 % ανήκει στα ΕΛΠΕ τα 
οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό και είτε θα αγοράσουν το 
υπόλοιπο 65%, αν κερδίσουν το διαγωνισμό, είτε θα πουλή-
σουν το 35 % στον πλειοδότη) εξέφρασαν χθες τα εξής επεν-
δυτικά σχήματα:
C.G. GAS LIMITED (όμιλος Κοπελούζου, δραστηριοποιείται 
σε ευρύ φάσμα ενεργειακών τομέων, αλλά και σε έργα υπο-
δομών, παραχωρήσεις, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, 
εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, κ.α.)
MET HOLDING AG (ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα στην Ελβετία, 
με δραστηριότητες στο φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό και το 
πετρέλαιο)
POWER GLOBE LLC (Η Powerglobe Qatar είναι ο ενεργειακός 
βραχίονας της Optimized Holding (ALFAISAL), μιας ιδιωτικής 
εταιρείας που ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1960.)
SHELL GAS B.V. (η πολυεθνική εταιρεία ενέργειας που συμμε-
τείχε έως πρόσφατα με 49 % στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ 
Αττικής)
VITOL HOLDING B.V. (δραστηριοποιείται στην διύλιση, αγο-
ραπωλησία εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων, στην 

παραγωγή ενέργειας και στην έρευνα, παραγωγή και προμή-
θεια πετροχημικών προϊόντων και είχε συμμετάσχει στον πρό-
σφατο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ).
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. (δραστηριοποιείται σε παραγωγή και εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές, παραχωρήσεις, κ.α.)
Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON 
INTERNATIONAL HOLDING N.V. (ο ελληνικός ενεργειακός όμι-
λος που δραστηριοποιείται σε πετρελαιοειδή, παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, κ.α., συνεργάζεται με 
την ιταλική Edison στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου μέσω της Elpedison)
Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε. 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. (ο όμιλος δραστηριοποιείται στην μεταλ-
λουργία, στον σχεδιασμό - προμήθεια - κατασκευή έργων 
(EPC), στην ηλεκτρική ενέργεια και την εμπορία φυσικού αε-
ρίου).
Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, αφού αξιολογήσουν 
τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή 
τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σχετικά με 
τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για 
την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών).

Σε ένα νέο σχεδιασμό για τον τουρισμό της περιοχής, προσαρ-
μοσμένο στην εποχή μετά τον κορωνοϊό, προχωρά ο Δήμος 
Αριστοτέλη Χαλκιδικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανακοίνωσε, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύου-
με ο Δήμος προχωρά σε νέες δράσεις, αρχής γενομένης από 
τη δημιουργία τουριστικού λογότυπου παραμένοντας όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά, σε εγρήγορση, προκειμένου να 
κερδίσει το χαμένο έδαφος στον τομέα του τουρισμού, μετά τις 
διεθνείς εξελίξεις και την υγειονομική κρίση.
«Κανένας αναπτυξιακός σχεδιασμός δε θα βγει αλώβητος από 
την κρίση που διανύουμε, αλλά αποτελεί ρητή επιλογή μας η 
δράση, αντί της μεμψιμοιρίας», ανέφερε ο δήμαρχος Αριστο-
τέλη Στέλιος Βαλιάνος. Σε συνεχή επικοινωνία με τον τοπικό 

τουριστικό κόσμο, εστιάζουμε, -πρόσθεσε- στο να αποδώ-
σουμε την «επόμενη μέρα» με τον πιο επωφελή και αισιόδοξο 
τρόπο. Με βάση το εγκεκριμένο πλάνο τουριστικής προβολής, 
το οποίο μέχρι την ημέρα επιβολής των περιοριστικών μέτρων 
τηρούσε στον απόλυτο βαθμό τα χρονοδιαγράμματα των επί 
μέρους παρεμβάσεων, μεταφέρουμε χρονικά δραστηριότητες 
προκειμένου αυτές να ενισχύσουν ποιοτικά την επανεκκίνη-
ση».
Στο τουριστικό λογότυπο του, κυριαρχούν το μεσογειακό 
μπλε- χρώματα του Αιγαίου Πελάγους, δεδομένου ότι η περιο-
χή αποτελεί κατεξοχήν μεσογειακό προορισμό με «θαλασσινά» 
στοιχεία.
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο ψηφιδωτός κύκλος που ορί-

ζεται από το γράμμα «Α», το πρώτο του ονόματος «ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ».
Ο Δήμος Αριστοτέλη θα διοχετεύσει το νέο τουριστικό λογό-
τυπο σε όλες τις τοπικές κλαδικές επιχειρήσεις, προκειμένου 
αυτές να το τοποθετήσουν στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδό-
σεις τους, αλλά και στις ιστοσελίδες τους. Όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της φιλοσοφίας 
για το νέο λογότυπο, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς 
όλων των τοπικών σημάνσεων, ώστε από το 2021 να επιτυγ-
χάνεται ομοιομορφία, ισορροπία, καλαισθησία και αναγνωρι-
σιμότητα του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Σε διαβούλευση δόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων το «ερανιστικό» νομοσχέδιο. «Το συγκεκρι-
μένο νομοσχέδιο έρχεται να επιλύσει μία σειρά ζητημάτων τα 
οποία χρονίζουν χωρίς τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμί-
σεις με άμεση συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής των πολιτι-
κών του Υπουργείου», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου το ΥΠΑΑΤ με αυτή την 

κίνηση έχει ως «κύριο γνώμονα την απλούστευση και τη 
βελτίωση των διαδικασιών του Υπουργείου και έχοντας ως 
βασικό στόχο την απελευθέρωση της παραγωγικής διαδικα-
σίας του αγροτικού τομέα από δυσλειτουργίες και διοικητικές 
αγκυλώσεις».
Στο νομοσχέδιο «σκούπα» περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και 
διατάξεις οι οποίες προκύπτουν ως ανάγκη από τις διάφορες 
Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του ΥΠΑ-
ΑΤ και εισάγει μία σειρά καινοτόμων διατάξεων στις οποίες 

περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:
-Η σύσταση Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώ-
ου και η θέσπιση Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας
-Η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν αγροτικά αδικήματα 
φθοράς εξαιτίας βόσκησης
-Η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά ελέγχους σε 
κτηνιατρικά φάρμακα
-Η λειτουργία περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλ-
λιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

Δωρεάν σύστημα τηλεδιάσκεψης για την συνεδρίαση των 
δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών τους, παρέχει 
σ΄ όλους τους δήμους της χώρας, η Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, Δημήτρης Πασπαστεργίου, απέστειλε σχετική επιστολή 
προς όλους τους δημάρχους, με την οποία τους ενημερώνει για 

τη δυνατότητα αυτή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 
Το προφίλ όλων των υποψηφίων  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΕ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ «ΕΡΑΝΙΣΤΙΚΟ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕψΕΙΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΚΕΔΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
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Η 15η σύνοδος της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα 
(COP15) αναμένεται να μετατεθεί για το 2021 εξαιτίας της επιδη-
μίας του κορωνοϊού, δήλωσε σήμερα υπεύθυνος των διαπραγ-
ματεύσεων, ενώ αναστέλλονται άλλα σημαντικά συνέδρια για το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η απόφαση μένει να υιοθετηθεί επίσημα από τη Σύμβαση για τη 
βιοποικιλότητα (CBD) και να βρεθούν νέες ημερομηνίες. 
Η COP15, που επρόκειτο να διεξαχθεί τον Οκτώβριο στο Κουν-
μίνγκ της Κίνας, θα διεξαχθεί σίγουρα «το 2021 στην Κίνα» το 
«πρώτο τρίμηνο», δήλωσε ο συμπρόεδρος των διαπραγματεύ-
σεων Μπαζίλ βαν Χαβρ. 
Η γραμματεία της CBD ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες για 
τον Μάιο συνεδριάσεις σε τεχνικό επίπεδο αναβάλλονται για τον 

Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
Συνεπώς, οι ημερομηνίες μιας ενδιάμεσης διαπραγματευτικής 
συνόδου που προβλέπονταν φέτος το καλοκαίρι στην Κολομβία 
και της COP15 «αναμένεται θα πρέπει να προσαρμοστούν», έκανε 
γνωστό χωρίς να διευκρινίσει.
Η διεξαγωγή τον Ιούνιο στη Μασσαλία του παγκόσμιου συνεδρί-
ου της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (UICN) επίσης 
εκκρεμεί. Η UICN πραγματοποιεί το συνέδριό της κάθε τέσσερα 
χρόνια, με χιλιάδες συμμετέχοντες, και θεωρείται το μεγαλύτερο 
γεγονός για την προστασία της φύσης σε όλο τον κόσμο. Σύμφω-
να με καλά ενημερωμένη πηγή, εξετάζεται η μεταφορά του για τον 
Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ίσως τον Ιανουάριο του 2021.
Το ίδιο ερώτημα τίθεται για την Διάσκεψη για το κλίμα COP26, που 

είχε προγραμματιστεί τον Νοέμβριο στη Γλασκόβη. «Επί του πα-
ρόντος συνεχίζουμε τις προετοιμασίες μας για να φιλοξενήσουμε 
την 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκόβη από τις 9 
έως τις 20 Νοεμβρίου», δήλωσε η γραμματεία της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για το Κλίμα (CCNUCC) στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Μια απόφαση μπορεί να ληφθεί την 1η Απριλίου όσον αφορά μια 
ενδιάμεση συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί στη Βόννη τον 
Ιούνιο.
Η Πορτογαλία που επρόκειτο να φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου τη 
σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τον ωκεανό, ζήτησε τη μεταφορά 
της γι αργότερα. Η Κένυα είναι συνδιοργανώτρια χώρα. Και εδώ, 
η απόφαση θα πρέπει να υιοθετηθεί επίσημα από τον ΟΗΕ.

Οι ηγέτες 9 κρατών της ΕΕ, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσαν σήμερα την Ένωση να 
δημιουργήσει κορωνο-ομόλογα, προκειμένου να διαθέσει σημα-
ντικά κονδύλια μπροστά στην υγειονομική κρίση, σε μια επιστολή 
που απέστειλαν σήμερα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Πρέπει να εργαστούμε σε έναν κοινό χρεωστικό τίτλο που θα 
εκδοθεί από κάποιον ευρωπαϊκό θεσμό προκειμένου να συγκε-

ντρωθούν χρήματα στην αγορά (...) προς όφελος όλων των Κρα-
τών μελών (...) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που θα 
προκληθούν από τον κορωνοϊό» επισημαίνεται στην επιστολή με 
ημερομηνία 25 Μαρτίου.
«Αυτός ο κοινός χρεωστικός τίτλος θα πρέπει να είναι επαρκούς με-
γέθους και διάρκειας προκειμένου να είναι πλήρως αποτελεσμα-
τικός και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης τώρα ή 
στο μέλλον» επισημαίνεται στην επιστολή προς τον πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Την επιστολή υπογράφουν, πέραν του Έλληνα πρωθυπουργού, 
οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, 
της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβενίας, του Βελγίου 
και καλούν την Ένωση να «εξερευνήσει άλλα εργαλεία όπως 
συγκεκριμένη χρηματοδότηση δαπανών που συνδέονται με τον 
κορωνοϊό στον προϋπολογισμό της ΕΕ» για το 2020 και το 2021.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι μια «έκτακτη σύνοδος» της G20, των 20 ισχυρότερων οικονομιών παγκο-
σμίως, που θα είναι αφιερωμένη στην πανδημία του νέου κορωνοϊού, θα διεξαχθεί την Πέμπτη μέσω 
τηλεδιάσκεψης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Στις 26 Μαρτίου, ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ Πούτιν) θα συμμετάσχει στην έκτακτη σύνοδο της G20, που 

θα διεξαχθεί υπό τη μορφή τηλεδιάσκεψης» επισημαίνει το Κρεμλίνο σε δελτίο Τύπου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύνοδος «θα επικεντρωθεί στη μάχη εναντίον της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία».

Κάθε υπηρεσία του Δημοσίου που ψηφιοποιείται θα παρέχεται 
αποκλειστικά μέσω του gov.gr., ενώ οι πολίτες έχουν την δυνα-
τότητα να στέλνουν απευθείας τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση 
στην αρμόδια υπηρεσία που την ζητά, χωρίς να χρειάζεται εκτύ-
πωση. Αυτά –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- προβλέπονται μεταξύ 
άλλων στην έκδοση των δύο εγκυκλίων από αναφορικά με τη λει-
τουργία του gov.gr. που προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης εξειδικεύοντας 
την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Συγκεκριμένα, η πρώτη εγκύκλιος αναφέρεται στην υποχρεωτι-
κότητα παροχής όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr με ενιαίο σχεδιασμό, 

ενώ με τη δεύτερη παρέχονται σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες 
και τους δημόσιους φορείς για τις εξουσιοδοτήσεις και τις υπεύθυ-
νες δηλώσεις που εκδίδονται μέσω της Πύλης. 
Όπως ορίζει η υπ’ αρ. 7334 εγκύκλιος, στο εξής κάθε υπηρεσία του 
Δημοσίου που ψηφιοποιείται θα παρέχεται αποκλειστικά μέσω 
του gov.gr. Επιπλέον, προβλέπεται ανασχεδιασμός όλων των ήδη 
υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών που εντάχθηκαν στο gov.gr, 
ώστε να ανταποκρίνονται και αυτές στις προδιαγραφές του. Έτσι, 
όλες οι νέες υπηρεσίες θα έχουν ενιαίο σχεδιασμό και φιλοσοφία, 
διευκολύνοντας τους πολίτες οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να αναζη-
τούν οδηγίες χρήσης κάθε επιμέρους πλατφόρμας.  
Με την υπ’ αρ. 7335 εγκύκλιο ρυθμίζονται οι διαδικασίες έκδοσης, 

αποστολής, ελέγχου και αποδοχής των εξουσιοδοτήσεων και 
των υπεύθυνων δηλώσεων του gov.gr. Αναλυτικά, παρέχονται 
οδηγίες προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν απαιτείται καμία 
επικύρωση των εγγράφου που εκδίδονται μέσω του gov.gr. Οι 
πολίτες έχουν την δυνατότητα να στέλνουν απευθείας τη δήλω-
ση ή την εξουσιοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία που την ζητά, 
χωρίς να χρειάζεται εκτύπωση. Επιπλέον, δίνονται λεπτομερείς 
οδηγίες προς τους δημόσιους φορείς αναφορικά με τη διαδικασία 
ελέγχου της γνησιότητας των εγγράφων αυτών μέσω της διαδι-
κασίας επαλήθευσης και του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού 
που φέρει κάθε έγγραφο, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα 
άσκοπων αμφισβητήσεων. 

Επιτάχυνση στο έργο της εκτελεστικής εξουσίας και εκσυγχρονισμό 
του κράτους φέρνει η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για την ψηφι-
ακή υπογραφή και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων του Υπουργι-
κού Συμβουλίου που υλοποίησε μέσα σε λίγες ημέρες το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και παραδόθηκε λειτουργικό στην προε-
δρία της κυβέρνησης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.... Από το απόγευμα 
της Τρίτης, η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται από την Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τα μέλη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.       Έτσι, μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε την ανα-
ζήτηση των εκάστοτε αρμοδίων προκειμένου να υπογράψουν έγ-
γραφα που αφορούν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Πράξεις 
Υπουργικού Συμβουλίου, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Σχέδια 
Νόμου, ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Επιπλέον, οι παραπάνω 
πράξεις θα αναρτώνται ευανάγνωστες και προσιτές για τους πολίτες, 

αντί για απλώς σκαναρισμένα έγγραφα που δυσκόλευαν την ανά-
γνωση, τον σχολιασμό και την διαβούλευση.
      Η πλατφόρμα φιλοξενείται στο g-cloud της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η ΔΙΑΣΚΕψΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ βΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Σύμφωνα με τον συμπρόεδρο των διαπραγματεύσεων

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Με επιστολή που συνυπογράφουν, ο Κυρ. Μητσοτάκης και άλλοι 8 ηγέτες κρατών της ΕΕ

G20-COVID-19: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ G20 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕψΗΣ

ΠΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ψΗΦΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ
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Η οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 
δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποφασίστηκε στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και της λήψης 
έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά ερ-
γασίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η αναστολή, όπως αναφέρει η απόφαση του υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη ισχύει από 1ης Φεβρουα-
ρίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.
Η απόφαση αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, 
την υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι 

ενδεικτικά η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολο-
γητικών για τις αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων πιστοποίησης 
και επαλήθευσης πράξεων κ.α.
Οι δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυ-
ξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης- B’ Κύκλος
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξω-
στρεφή Προσανατολισμό
Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευ-
ση
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό ‘Αλμα
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Σύσταση προς τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας 
εξουσιοδότησης εργαζομένων στην εταιρεία, βάσει εγγράφων 
οδηγιών ψήφου, προκειμένου να ψηφίσουν στην επικείμενη 
(27 Μαρτίου) έκτακτη Γενική Συνέλευση απηύθυνε σήμερα η 
MYTILINEOS. Η συνέλευση συνεδριάζει με μοναδικό θέμα την 
έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και, όπως 
ενημέρωσε σήμερα η εταιρεία, από τις εξουσιοδοτήσεις που έχει 
ήδη λάβει, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η αναγκαία απαρτία για τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. . 

«Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της ανω-
τέρω δυνατότητας, μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέ-
τηση Μετόχων στο 210-6877436 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στο IR@mytilineos.gr. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει και να υποστηρίξει τους 
μετόχους για την παραλαβή της εξουσιοδότησης και των οδηγι-
ών ψήφου και την με τον τρόπο αυτό άσκηση του δικαιώματος», 
αναφέρει η εταιρεία.
Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η πρόσφατη επιβολή 

μέτρων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας πολιτών 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και 
το γεγονός ότι εξαιρέσεις μετακίνησης παρέχονται εφόσον η συ-
γκεκριμένη ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
«Η MYTILINEOS συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης. 
Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών και προτρέ-
πει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυ-
χόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη 
Γενική Συνέλευση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε το Οικονομικό Επιμελητήριο διότι 
το επάγγελμα του οικονομολόγου και του λογιστή - φοροτεχνι-
κού έχει ενταχθεί, μαζί με τα υπόλοιπα επαγγέλματα των επι-
στημόνων, στους πληττόμενους κλάδους επαγγελμάτων και θα 
τύχουν των ευεργετικών διατάξεων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. .

Ταυτόχρονα, το επιμελητήριο γνωστοποιεί στη σχετική ανακοί-
νωσή του ότι , δεδομένων των συνθηκών, σε συνεργασία με 
το υπουργείο Οικονομικών - και σύμφωνα με τις προτάσεις που 
κατέθεσε - προσπαθεί για την μετάθεση όλων των προθεσμιών 
υποβολής φορολογικών υποχρεώσεων, πλην των απολύτως 

απαραίτητων.
Τέλος, σε συνεννόηση και συνεργασία με το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και το υπουργείο Εργασίας, εκπονείται 
σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης των οικονομολόγων και των λογι-
στών - φοροτεχνικών, για τη στήριξη της δραστηριότητάς τους.

Η Aston Martin, ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την παραγωγή 
στις μονάδες παραγωγής που διαθέτει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ξεκινώντας από αύριο έως τις 20 Απριλίου για να αντιμετωπίσει 
την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία έχει πλήξει τη ζήτηση για 
τα αυτοκίνητά της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η πολυτελής βρετανική μάρκα δήλωσε ότι η επιδημία αύξησε 
τους κινδύνους για την οικονομική της απόδοση το 2020, καθώς 
μόνο το ένα τρίτο του παγκόσμιου δικτύου αντιπροσώπων της 
λειτουργεί σήμερα, αναφέρει το Reuters.
Η Aston Martin, διαθέτει δύο εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το εργοστάσιό στη πόλη Gaydon στην Αγγλία κατασκευάζει τα 
παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα, ενώ το εργοστάσιο στη πόλη St 
Athan στην Ουαλία, κατασκευάζει το νέο DBX SUV της εταιρείας. 
Πρόκειται για το πρώτο SUV της μάρκας, από το οποίο προσδο-
κούσε να αυξήσει τα κέρδη της.
Η Aston Martin εισέρχεται στη λίστα των αυτοκινητοβιομηχα-
νιών Bentley, Vauxhall, Mini, Rolls-Royce, Nissan, Jaguar Land 
Rover, Toyota και Honda, που σταμάτησαν την παραγωγή οχη-
μάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της πανδημίας. Η Ford έχει 

επίσης σταματήσει την παραγωγή κινητήρων στο εργοστάσιο 
της Ουαλίας.
Σχετικά με το νέο μοντέλο DBX, η Aston Martin, ανακοίνωσε ότι 
εδώ και πολλά χρόνια έχει ειδικευτεί στη κατασκευή από αλου-
μίνιο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία με μεγάλη επιτυχία στα 
σπορ αυτοκίνητα της. Αξιοποιώντας αυτή τη γνώση κατά τη 
δημιουργία της δομής του αμαξώματος για το DBX, θεωρεί ότι 
προσέδωσε και στο SUV, τα ίδια πλεονεκτήματα του μικρού βά-
ρους και της υψηλής ακαμψίας στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν 
και τα σπορ μοντέλα της.
Με τη δημιουργία μιας ολοκαίνουριας αλουμινένιας δομής ειδι-
κά για το DBX, οι ομάδες σχεδιασμού και μηχανικής της Aston 
Martin συνεργάστηκαν για να επιτύχουν τους αντίστοιχους 
στόχους.
Ένα παράδειγμα για το πώς όλες οι πτυχές του αυτοκινήτου 
συμπεριλήφθηκαν στο σχεδιασμό από το πρώιμο στάδιο είναι 
η ψύξη των φρένων. Ένα τμήμα των αγωγών που διοχετεύουν 
ψυχρό αέρα στους δίσκους αποτελούν δομικό τμήμα του αυ-
τοκινήτου. Ένα ειδικά ενσωματωμένο τμήμα του πλαισίου σχε-

διάστηκε για να συνδέεται με το υπόλοιπο τμήμα του αγωγού, 
εξοικονομώντας έτσι υλικό και βελτιώνοντας τη δρομολόγηση 
του αέρα.
Η στρεπτική ακαμψία του είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά ίσως και 
πιο σημαντική είναι η πολύ μεγαλύτερη ακαμψία σε βασικά ση-
μεία, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού, 
αναφέρει η φίρμα.
Η επιλογή υλικών για τις επενδύσεις των αψίδων των τροχών 
και η νέα προστασία από το δάπεδο συμβάλουν στη μείωση του 
θορύβου από την κύλιση των ελαστικών, χωρίς να προστεθούν 
άλλα εξαρτήματα.
Το συνολικό βάρος του DBX είναι 2.245 κιλά, τοποθετώντας το 
βρετανικό SUV, μεταξύ των ελαφρύτερων μοντέλων της κατη-
γορίας του.
Η αντιπροσωπεία της Aston Martin στην Ελλάδα εξετάζει το εν-
δεχόμενο να εισάγει το νέο DBX.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΕ 12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

MYTILINEOs: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Των οικονομολόγων και των λογιστών – φοροτεχνικών

Η AsTON MARTIN ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ βΑΣΙΛΕΙΟ
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Μπορεί η υπόλοιπη οικονομία διεθνώς να ζορίζεται λόγω της 
κρίσης του κορωνοϊού, αλλά ο τεχνολογικός τομέας έχει μεγάλες 
προσδοκίες, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μερικοί αναλυτές θεω-
ρούν πιθανό ότι ιδίως οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας θα βγουν 
ακόμη πιο ισχυρές μετά τη λήξη του συναγερμού.
Καθώς κατεβαίνουν τα ρολά στα φυσικά καταστήματα και τα 
γραφεία αδειάζουν, η ανθρωπότητα βρίσκει καταφύγιο στην τη-
λεργασία, στην τηλεκπαίδευση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην online ψυχαγωγία και στο 
υπολογιστικό «νέφος». Και οι εταιρείες τεχνολογίας είναι εκεί για 
να προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, «ξεπλένοντας» εν μέρει 
τις επικρίσεις που έχουν δεχτεί τα τελευταία χρόνια.
Τα σημάδια είναι ήδη ορατά. Οι περιορισμοί εξαιτίας της νόσου 
Covid-19 έχουν καταστήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακό-
μη πιο χρήσιμα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού για ενημέ-
ρωση, επαφές με φίλους, ανταλλαγή απόψεων ή ψυχαγωγία. Το 
Twitter μόλις ανακοίνωσε ότι οι ενεργοί χρήστες του αυξάνονται 
συνεχώς μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Είναι η πρώτη μεγά-
λη πλατφόρμα social media που έκανε γνωστό με ποιο τρόπο 
έχει επηρεαστεί από τον κορωνοϊό: Τα διαφημιστικά έσοδα του 
Twitter πέφτουν, αλλά οι χρήστες του αυξάνονται, σύμφωνα με 
το πρακτορείο Ρόιτερς.
Ο επικεφαλής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοίνωσε 
ότι η ζήτηση για βιντεοκλήσεις και ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 
της μεγαλύτερης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζει 

εκρηκτική αύξηση. Η κίνηση φωνητικών κλήσεων μέσω της 
εφαρμογής WhatsApp (που ανήκει στο Facebook) έχει διπλασια-
στεί, ενώ παρόμοια αύξηση κίνησης έχει το Messenger.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει στο YouTube της Google, αλλά επίσης 
στο Netflix και στις άλλες υπηρεσίες streaming, που βλέπουν το 
δυνητικό κοινό τους να αυξάνεται, καθώς τόσος κόσμος κάθεται 
σπίτι του πια χωρίς πολλές εναλλακτικές λύσεις ψυχαγωγίας. 
Στην Ιταλία το «κατέβασμα» σε συσκευές της εφαρμογής για 
παρακολούθηση του Netflix αυξήθηκε κατά 66%, στην Ισπανία 
κατά 35%, ενώ στις ΗΠΑ κατά 9%, σύμφωνα με την εταιρεία 
ερευνών Sensor Tower. Μέχρι στιγμής, το Netflix δεν έχει απο-
καλύψει πόσο έχουν αυξηθεί οι συνδρομητές του παγκοσμίως. 
Το γεγονός, πάντως, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ ημερών 
κάλεσε το Netflix να υποβαθμίσει εθελοντικά την ποιότητα με-
τάδοσης των εκπομπών του, ώστε να μην υπερφορτωθούν τα 
ευρωπαϊκά ευρυζωνικά δίκτυα (το Netflix δεσμεύθηκε να το 
κάνει για 30 ημέρες), είναι μία έμμεση ένδειξη ότι έχει αυξηθεί το 
κοινό του (Netflix).
Η Microsoft ανέφερε ότι μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκε κατά 
σχεδόν 40% ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν το νέο 
λογισμικό της για online συνεργασία, το Teams, το οποίο πλέον 
χρησιμοποιούν περισσότεροι από 44 εκατομμύρια χρήστες κα-
θημερινά. Η Amazon δήλωσε ότι θα προσλάβει 100.000 υπαλ-
λήλους για να ανταποκριθεί στη θεαματική αύξηση που έχουν 
οι πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς τα φυσικά 

καταστήματα κλείνουν στη μία χώρα μετά την άλλη εξαιτίας της 
επιβολής μέτρων αποφυγής των κοινωνικών επαφών.
«Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες μπορεί να περάσουν στην 
αντίπερα όχθη της κρίσης πολύ πιο δυνατές», εκτιμά ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας Wedbush Securities, Ντάνιελ Άιβς, 
σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης».
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα μείνουν αλώ-
βητοι. Η διαφήμιση -ζωτική πηγή εσόδων για Google, Facebook 
κ.ά.- πάντα υποφέρει από τις κρίσεις, ενώ οι μετοχές όλων των 
τεχνολογικών εταιρειών έχουν ήδη μεγάλες απώλειες στο αμερι-
κανικό Χρηματιστήριο. Άλλες εταιρείες, όπως η Uber και η Lift ή 
το Airbnb, βλέπουν τους πελάτες τους να εξαφανίζονται.
Παραμένει ακόμη ασαφές πόσο θα πληγεί φέτος η ύψους 3,9 τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας. 
Όταν όμως υπάρξει φως στο τούνελ (και ασφαλώς θα υπάρξει), 
η «παρέα», γνωστή συλλήβδην και ως Big Tech, θα δρέψει τους 
καρπούς από τις αλλαγές συνηθειών των καταναλωτών που θα 
έχουν μεσολαβήσει λόγω του κορωνοϊού.
Οι τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού «νέφους» 
(Amazon, Microsoft, Google) θα είναι κατ’ εξοχήν ωφελημένες. 
«Πιστεύουμε ότι αυτή η ξαφνική παγκόσμια στροφή προς την εξ 
αποστάσεως εργασία θα αποτελέσει κομβικό σημείο στο πώς ερ-
γαζόμαστε και μαθαίνουμε», σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της 
Microsoft, Τζάρεντ Σπάταρο.

Θα υπάρξει λύση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές κατά τα 
πρότυπα των «capital controls», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στον τηλεοπτικό σταθμό 
Mega, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο υπουργός δεν επεκτάθηκε στο θέμα σημειώνοντας ότι οι όποιες 
ανακοινώσεις θα γίνουν από το υπουργείο Οικονομικών.
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύ-
ρος Καφούνης, ενημέρωσε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και 

τα επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά για την πρόταση του ΕΣΑ με 
θέμα το πρόβλημα των μεταχρονολογημένων επιταγών, που 
έστειλε στους αρμόδιους υπουργούς.
Επισήμανε την επιτακτική ανάγκη άμεσης επίλυσης του συγκε-
κριμένου προβλήματος, που θα συμβάλει στο να παραμείνουν 
ζωντανές οι παραγωγικές  δυνάμεις της χώρας, ανεξαρτήτως 
μεγέθους και κλάδου και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΕΣΑ υπο-
λογίζει και τις δύο συναλλασσόμενες πλευρές, έχει συμπεριλάβει 

απόψεις τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών παραγόντων 
της χώρας και αποτελεί μία δίκαιη και τεκμηριωμένη λύση που 
καλύπτει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της χώρας.
Στη συνέχεια ζήτησε από τους προέδρους των φορέων να στη-
ρίξουν την πρόταση του ΕΣΑ ώστε να καταγραφεί μία ενιαία και 
δυνατή φωνή όλου του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδος.

Εκδόθηκαν οι δύο πρώτες υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν 
τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων από τις επιχειρή-
σεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά 
τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήτ-
τονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο 
Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 
μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. Όπως 

είπε, μόλις ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο. «Αυτό αφορά τις επι-
χειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με διοικητική εντολή, 
οι οποίες έχουν το δικαίωμα να το συμπληρώσουν, μέχρι τις 31 
Μαρτίου, ενώ οι υπόλοιπες που είναι εν λειτουργία, αλλά έχουν 
πληγεί και έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριότητας, μπορούν έως τις 20 Απριλίου» σημείωσε ο κ. Βρού-
τσης, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι θα συμπληρώσουν το 
έντυπο από την 1η Απριλίου.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, την οικονομική ενίσχυση 

των 800 ευρώ την δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
εντάσσονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων ως εξαρτώ-
μενοι με μισθωτή εργασία που ανεστάλη η λειτουργία τους με 
διοικητική εντολή, η δεύτερη κατηγορία είναι οι εργαζόμενοι σε 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, λόγω του κορωνοϊού, σύμ-
φωνα με συγκεκριμένους ΚΑΔ και οι επιχειρηματίες ανέστειλαν 
τη σύμβαση της εργασίας τους. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και 
οι εργαζόμενοι οι οποίοι, από την 1η Μαρτίου έως τις 20 Μαρτί-
ου, απολύθηκαν από τις επιχειρήσεις και δεν δικαιούνται επίδομα 
ανεργίας.

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ βΓΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ   

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Που πλήττονται από τον κορωνοϊό   
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«Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρί-
σκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε 
ανάγκη» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου στο τηλεοπτικό της μήνυμα προς τον ελ-
ληνικό λαό στην ΕΡΤ, με την ευκαιρία εορτασμού της Εθνικής 
Εορτής της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η φετινή επέ-
τειος βρίσκει την χώρα μας αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη 
απειλή που έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας: 
την πανδημία του κορωνοϊού και σημειώνει ότι για να θω-
ρακίσουμε το «εμείς» και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, 
καλούμαστε να παραμερίσουμε το «εγώ», καθώς και προ-
σωρινά ατομικές μας ελευθερίες, για να προασπίσουμε το 
υπέρτατο συλλογικό αγαθό της δημόσιας υγείας.
Υποστηρίζει, ακόμη, ότι τα νέα αυστηρά μέτρα που ισχύ-
ουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης και 
εκφράζει την βεβαιότητά της, ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών καταλαβαίνει την αναγκαιότητά τους, και θα τα 
τηρήσει σχολαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι, αφού αποτε-
λούν τον μόνο τρόπο, ώστε να αντιμετωπισθεί η πανδημία.
Ταυτόχρονα, επισημαίνει, ότι την γεμίζει ελπίδα η επιστημο-
νική επάρκεια, το ήθος, η αποτελεσματικότητα και η πειθώ 
του επικεφαλής των αρμόδιων επιστημόνων του υπουργεί-
ου Υγείας, καθώς και το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα συ-
νεννοούνται και ομονοούν για την αντιμετώπιση του κοινού 
εχθρού. «Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, η ομοψυχία του πολιτικού 
κόσμου εμπνέει και καθοδηγεί τους πολίτες» σημειώνει.
Υπενθυμίζει, ότι φέτος αναπόφευκτα, δεν θα γίνουν οι καθι-
ερωμένες παρελάσεις, αλλά παρατηρεί ότι «παρελαύνουν, 
μπροστά μας, και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι, 
οι ήρωες της όλο και πιο δύσκολης καθημερινότητας που 
βιώνει η χώρα: οι ένοπλες δυνάμεις που προστατεύουν τα 
σύνορά μας από την επιθετικότητα της Τουρκίας, τα σώματα 
ασφαλείας που επαγρυπνούν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, 
οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού, οι εργαζόμενοι που 
καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες, όσοι ανώνυμα 
προσφέρουν χωρίς να προσδοκούν όφελος ή αναγνώριση».
Εκφράζει τέλος, την βεβαιότητά της ότι η κρίση θα περά-
σει και σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή της επόμενης 
μέρας, όλοι θα συνδράμουμε σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυ-
γκρότησης, που θα κινητοποιήσει το πολιτικό σύστημα, την 
κοινωνία των πολιτών και τις παραγωγικές δυνάμεις του 
ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων.
Καταλήγοντας σημειώνει ότι «Σήμερα, οι Έλληνες δίνουμε 
ακόμα μια ιστορική μάχη», τονίζοντας ότι «δεν είμαστε μό-
νοι» και εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι «θα νικήσουμε. 

Και ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε με λαμπρότητα τα 200 
χρόνια από την επανάσταση του 1821».

Ακολουθεί το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρα-
τίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου:
«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
H 25η Μαρτίου είναι μέρα ανεξίτηλα χαραγμένη στη συλ-
λογική μας μνήμη. Με την επανάσταση του 1821 ενάντια 
στον οθωμανικό δεσποτισμό, ο λαός μας διεκδίκησε και 
κέρδισε οριστικά το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του. 
Ο αγώνας του ‘21 και οι θυσίες των προγόνων μας άνοιξαν 
τον δρόμο για ένα σύγχρονο κράτος, που σήμερα βρίσκεται 
στον πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης και είναι εγγυητής στα-
θερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
Η φετινή επέτειος βρίσκει την χώρα μας αντιμέτωπη με 
μια πρωτόγνωρη απειλή που έχει αλλάξει δραματικά την 
καθημερινότητά μας: την πανδημία του κορωνοϊού. Ανα-
πόφευκτα, δεν θα γίνουν οι καθιερωμένες παρελάσεις. 
Παρελαύνουν, όμως, μπροστά μας, και μας κάνουν να 
νιώθουμε περήφανοι, οι ήρωες της όλο και πιο δύσκολης 
καθημερινότητας που βιώνει η χώρα: οι ένοπλες δυνάμεις 
που προστατεύουν τα σύνορά μας από την επιθετικότητα 
της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας που επαγρυπνούν, οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι του κρατικού μηχα-
νισμού, οι εργαζόμενοι που καλύπτουν τις καθημερινές μας 
ανάγκες, όσοι ανώνυμα προσφέρουν χωρίς να προσδοκούν 
όφελος ή αναγνώριση.
Με γεμίζει ελπίδα η επιστημονική επάρκεια, το ήθος, η απο-
τελεσματικότητα και η πειθώ του επικεφαλής των αρμόδιων 
επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας.
Με γεμίζει επίσης ελπίδα το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα 
συνεννοούνται και ομονοούν για την αντιμετώπιση του κοι-
νού εχθρού. Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, η ομοψυχία του πολι-
τικού κόσμου εμπνέει και καθοδηγεί τους πολίτες.
Η 25η Μαρτίου μας διδάσκει ότι, για να πετύχει μια εθνική 
προσπάθεια, το «εμείς» πρέπει να μπει πριν από το «εγώ». Η 
ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται 

στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη. Κι 
όπως τότε, έτσι και σήμερα, για να θωρακίσουμε το «εμείς» 
και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, καλούμαστε να πα-
ραμερίσουμε το «εγώ». Να θυσιάσουμε προσωρινά ατομικές 
μας ελευθερίες, για να προασπίσουμε το υπέρτατο συλλογι-
κό αγαθό της δημόσιας υγείας. Τα νέα αυστηρά μέτρα που 
ισχύουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και τα περιθώρια περιορισμού 
των ατομικών ελευθεριών ορίζονται στο Σύνταγμα και στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είμαι σίγουρη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
καταλαβαίνει την αναγκαιότητα των μέτρων. Και θα τα τη-
ρήσει σχολαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι, αφού αποτελούν 
τον μόνο τρόπο, ώστε να αντιμετωπισθεί η πανδημία.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόβος. Τόσο για τις ζωές και την 
υγεία μας όσο και για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. 
Δεν θα τον αφήσουμε να μας κυριεύσει. Μένοντας σπίτι, 
προφυλάσσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και άλλους. 
Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσουμε αποθέματα συνοχής 
και αλληλεγγύης. Το «μακριά ο ένας από τον άλλον» να μην 
μετατραπεί σε παραμέληση ή άγνοια των συμπολιτών μας. 
Ας βοηθήσουμε ιδίως τους ηλικιωμένους και τους ανήμπο-
ρους, τους το χρωστάμε.
Η κρίση θα περάσει. Και από την πρώτη στιγμή της επόμενης 
μέρας, όλοι θα συνδράμουμε σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυ-
γκρότησης. Σχέδιο που θα κινητοποιήσει το πολιτικό σύστη-
μα, την κοινωνία των πολιτών και τις παραγωγικές δυνάμεις 
του ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων. Θα αξιοποιήσει 
κάθε δυνατότητα και θα έχει ως αποστολή την επανεκκίνη-
ση της οικονομίας, την επαναφορά του τόπου σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, την ανόρθωση του ηθικού, την απά-
λυνση των πληγών, τη μείωση των ανισοτήτων.
Η πανδημία που ζούμε ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά όρια 
και συμπαρασύρει κράτη και κοινωνίες σε μεγάλες αλλαγές. 
Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι οι προκλήσεις που 
απειλούν όλους μας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν παρά 
σε διεθνές επίπεδο, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και επι-
στημονικό. Μας δίνεται η ευκαιρία να ξανασκεφτούμε όλοι 
την πατρίδα, τη σχέση μας με το συλλογικό, τις ευθύνες και 
τις δυνατότητές μας ως ισότιμα μέλη της παγκόσμιας κοινό-
τητας.
Σήμερα, οι Έλληνες δίνουμε ακόμα μια ιστορική μάχη. Δεν 
είμαστε όμως μόνοι. Είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. Και ότι 
του χρόνου θα γιορτάσουμε με λαμπρότητα τα 200 χρόνια 
από την επανάσταση του 1821».

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
«Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη» τονίζει 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της για την 25η Μαρτίου



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

19

«Ένας είναι, τώρα, ο δικός μας αγώνας: Να κρατήσουμε την 
Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας 
κοστίσει. Θα μας αφήσει, όμως, νικητές και πιο ώριμους. 
Χαλυβδωμένους όσο ποτέ για να ξαναπάμε την πατρίδα 
μπροστά», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του 
για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η εθνική επέτειος βρίσκει, 
φέτος, τη χώρα μας σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
«Δεν την γιορτάζουμε σε δρόμους και πλατείες. Αλλά την 
τιμούμε από το σπίτι μας. Με τις σημαίες μας να κυματίζουν 
ψηλά και τη σκέψη μας στον αγώνα των προγόνων μας για 
Ελευθερία. Όμως με συνείδηση ότι ο εχθρός, τώρα, είναι η 
πανδημία. Απέναντί της θα παρελάσουν, σήμερα, η ισχύς και 
η ενότητά μας. Σ’ αυτό το μέτωπο κρίνεται ο πατριωτισμός 
της ευθύνης. Και εκεί δοκιμάζεται στην πράξη, και όχι στα 
λόγια, η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι σε 
τούτη τη μάχη», σημειώνει.
Συμπληρώνει ότι η φροντίδα της Πολιτείας απευθύνεται 
στον κάθε πολίτη κι αυτός, με τη σειρά του, αναλαμβάνει το 
δικό του μερίδιο προσφοράς.
«Αυτή είναι η άλλη όψη της δύναμής μας στον πόλεμο ενα-

ντίον της κοινής απειλής. Κανείς μόνος. Αλλά όλοι από την 
ίδια θέση, στην πρώτη γραμμή», τονίζει.
Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως πριν από 200 χρόνια 
οι Έλληνες διεκδίκησαν και έγιναν από υπόδουλοι ελεύθεροι 
και από υπήκοοι, πολίτες. «Συγκρότησαν Έθνος. Και ίδρυσαν 
κράτος Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης. Αυτές τις μεγάλες αξί-
ες καλούμαστε να δικαιώσουμε, στις μέρες μας, με ένα νέο 
περιεχόμενο, αυτό της αμοιβαίας ευθύνης. Γιατί μόνο οι 
ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Κανένα 
κοινωνικό οικοδόμημα δεν στέκει χωρίς το θεμέλιο της Υγεί-
ας. Και κανείς πολίτης δεν θα είναι καλά αν και οι γύρω του 
δεν είναι καλά», επισημαίνει και προσθέτει: «Αυτή τη μεγάλη 
ημέρα, λοιπόν, μετουσιώνουμε την εθνική μνήμη σε ευθύνη 
για το παρόν. Με πειθαρχία στεκόμαστε δίπλα στην Πολιτεία. 
Όπως κι αυτή μάχεται δίπλα μας. Γιατί την ίδια «αρετή και 
τόλμη» που ήθελε η ελευθερία τότε, απαιτεί και ο αγώνας 
σήμερα. Όσο πιο γρήγορα κερδίζονται οι μικρές και μεγάλες 
αναμετρήσεις με τον κορωνοϊό, τόσο ταχύτερα θα κερδηθεί 
και ο πόλεμος. Απώλειες έχουμε και θα έχουμε. Και η οικονο-
μία μας θα υποφέρει. Αλλά χρέος μας είναι να περιορίσουμε 
τον πόνο στο ελάχιστο. Και να επιμερίσουμε το κόστος της 
προσαρμογής στην νέα οικονομική πραγματικότητα με τρό-
πο δίκαιο».
Ο κ. Μητσοτάκης λέει επίσης ότι οι οπλαρχηγοί και οι πυρ-
πολητές του καιρού μας είναι οι γιατροί κι οι νοσηλευτές. «Οι 
ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες. Οφείλουμε να 
τους εξοπλίσουμε με τα πολεμοφόδια που σώζουν ζωές. Και 
να τους δώσουμε δύναμη και φρόνημα, πειθαρχώντας στις 
συστάσεις τους: Δεν κυκλοφορούμε, μένουμε σπίτι! Έτσι τι-
μούμε φέτος την εθνική επέτειο», υπογραμμίζει.
Και συνεχίζει: «Το 1821 οι πρόγονοί μας ενώθηκαν, ξεση-
κώθηκαν και απελευθέρωσαν την πατρίδα. Και οι επόμενες 

γενιές την ξανάχτισαν και την μεγάλωσαν. Σήμερα, τα παιδιά 
της αγρυπνούν σε άλλα μέτωπα: Στα σύνορα, στα νοσοκο-
μεία, στην καθημερινότητα. Σε αυτούς τους συμπολίτες μας 
της πρώτης γραμμής, απευθυνόμαστε με τα λόγια του εθνι-
κού μας ποιητή: «Η δύναμη σου πέλαγο, η θέλησή μου βρά-
χος». Η διεθνής συγκυρία, ωστόσο απλώνει τα μηνύματα της 
Ελληνικής Επανάστασης και πέρα από σύνορα. Και αν, τότε, 
το κύμα του Φιλελληνισμού υπήρξε πανευρωπαϊκό, σήμερα 
επιστρέφει ως το ζητούμενο μιας νέας Ευρώπης. Αυτής που 
δεν θα περιοριστεί στην κοινή υπέρβαση της υγειονομικής 
κρίσης. Αλλά, κυρίως, θα στηρίξει την οικονομική αναγέννη-
ση μετά από αυτήν. Ποτέ η σημασία της Ενωμένης Ευρώπης 
δεν ήταν μεγαλύτερη. Ήρθε η ώρα να την αξιοποιήσει προς 
όφελος όλων των πολιτών της».
Ο πρωθυπουργός λέει επίσης ότι η δοκιμασία που βιώνουμε 
απελευθερώνει ήδη δυνάμεις του λαού μας που βρίσκονταν 
σε λήθαργο.
«Μέσα στην κρίση οι δομές μας εκσυγχρονίζονται. Η τεχνο-
λογία ταξιδεύει παντού, αλλάζοντας τον τρόπο που εργαζό-
μαστε. Αλλά και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ο εθελοντι-
σμός ριζώνει. Εμείς οι ίδιοι λειτουργούμε, πλέον, πιο ομαδικά 
και πειθαρχημένα. Και χτίζουμε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης 
στο κράτος, που στα δύσκολα δείχνει ότι στέκεται στο ύψος 
των περιστάσεων. Όλα αυτά θα είναι τα όπλα μας για την 
επόμενη μέρα. Τα πολύτιμα εργαλεία με τα οποία θα ξανα-
χτίσουμε ό,τι και αν χάθηκε. Και του χρόνου, όταν αυτή η 
περιπέτεια θα είναι παρελθόν, θα γιορτάσουμε υπερήφανοι, 
τους δύο αιώνες ελευθερίας μας. Καλή δύναμη, και Χρόνια 
Πολλά σε όλες και σε όλους!», καταλήγει στο μήνυμά του ο 
πρωθυπουργός.

«Τιμούμε τους ήρωες του ΄21 αλλά και τους ήρωες του σή-
μερα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook για την 25η 
Μαρτίου, ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
«Τιμούμε, σήμερα, τους αγωνιστές για την ελευθερία της 
Πατρίδας μας, τους ήρωες του ‘21, εκείνους που έδωσαν τη 
ζωή τους, αλλά κι εκείνους που χάρισαν την περιουσία τους 
στον αγώνα του Έθνους. Τιμούμε, ταυτόχρονα, και εκείνους 
που παρατάσσονται τώρα απέναντι σε καραδοκούντες γεί-
τονες, άγρυπνοι φύλακες των συνόρων μας, της εδαφικής 
ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τους 

στρατιωτικούς, τους λιμενικούς, τους αστυνομικούς που 
φυλάττουν Θερμοπύλες. Και βέβαια τους ηγέτες των καιρών 
με τις λευκές και πράσινες μπλούζες, τους γιατρούς, τους νο-
σηλευτές, τους φαρμακοποιούς, που μάχονται ενάντια στο 
φονικό ιό. Όλους εκείνους που με σθένος και αυταπάρνηση 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του διπλού μετώπου για 
την ασφάλειά μας, για το εθνικό συμφέρον και το συλλογικό 
καλό», υπογραμμίζει ο κ.Καλαφάτης.
Προσθέτει, δε, πως «οι μέρες που έρχονται είναι εξαιρετικά 
δύσκολες. Περιθώρια για διαξιφισμούς, λαϊκισμούς κι ανευ-
θυνότητες δεν υπάρχουν. Μεγάλα λόγια δεν ταιριάζουν. 
Ούτε μικρόψυχες κι ανέμελες μαγκιές κόντρα στο κοινό καλό. 

Είναι η ώρα της ατομικής υπευθυνότητας και της συλλογικής 
συνείδησης. Η ώρα που το ατομικό οφείλει να υποτάσσεται 
στο συλλογικό. Και το «εγώ», να μπαίνει κάτω, πολύ πιο 
κάτω, από το «εμείς»».
Ο Γ.Γ. της Κ.Ο. της ΝΔ, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, συ-
μπληρώνει πως «η διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η 
Πατρίδα μας, η εισβολή του κορωνοϊού και οι εξ Ανατολών 
επιθετικές προκλήσεις, επιβάλλουν ετοιμότητα και επαγρύ-
πνηση, ενότητα και ομοψυχία, αυτοσυγκράτηση και πειθαρ-
χία».

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Μήνυμα Κυρ. Μητσοτάκη: Ο δικός μας αγώνας τώρα είναι να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Μόνο οι 
ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες

«Τιμούμε τους ήρωες του ‘21 αλλά και τους ήρωες του σήμερα» αναφέρει σε μήνυμα για την 25η Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας 
της Κ.Ο. της ΝΔ, Στ.Καλαφάτης
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Το 1821 υπήρξε πάντοτε πηγή έμπνευσης στους αγώνες για 
ελευθερία και δικαιοσύνη, σημειώνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-
ξης Τσίπρας στο μήνυμά του με αφορμή την εθνική επέτειο, ενώ 
αναφερόμενος στην τελευταία τουρκική πρόκληση υπογραμμί-
ζει ότι «οι Έλληνίδες και οι Έλληνες θα σταθούμε ενωμένοι στην 
προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου» σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ...
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το μήνυμά του υπογραμμίζοντας 
ότι έναν χρόνο πριν από τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την 
Ελληνική Επανάσταση, η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε 
δύσκολες προκλήσεις: Η επέλαση του κορωνοϊού στη δημόσια 
υγεία, οι οικονομικές επιπτώσεις που θα φέρει η πανδημία, οι 
αναταράξεις στην Ε.Ε. που ακόμη δεν λέει να καταλάβει ότι οικο-
δομήθηκε στην αρχή της αλληλεγγύης, αλλά και η συνεχιζόμενη 
τουρκική προκλητικότητα εν μέσω της κορύφωσης της προσφυ-
γικής κρίσης.
Απαράδεκτη κλιμάκωση από τη πλευρά της Τουρκίας
Αναφερόμενος στην μονομερή κατάθεση συντεταγμένων από 
την Τουρκία, σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, λέει 
απερίφραστα ότι « Πρόκειται για μια απαράδεκτη κλιμάκωση 
της έντασης» και προσθέτει: «Η Ελλάδα πλέον έχει κάθε λόγο να 

ασκήσει τα δικαιώματά της για την κατάθεση συντεταγμένων. 
Ωστόσο, όποτε και αν το πράξει, θα πρέπει πρώτα να έχει δοθεί 
ένα αυστηρό μήνυμα από την Ευρώπη, ότι μονομερείς ενέργειες 
όπως αυτή, οδηγούν σε κυρώσεις. Και η Τουρκία θα πρέπει να 
κατανοήσει ότι διάλογος χωρίς σεβασμό δεν μπορεί να υπάρξει. 
Ότι τα επικίνδυνα παιχνίδια δεν θα πετύχουν. Και ότι οι Έλληνί-
δες και οι Έλληνες θα σταθούμε ενωμένοι στην προάσπιση των 
εθνικών μας δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Ευτυχώς, 
την ίδια προκλητικότητα δεν αντιμετωπίζουμε πια στα βόρεια 
σύνορά μας, χάρη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και χθες, οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μαζί και η Ελλάδα - άναψαν 
πράσινο φως στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία  για έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Μια περιοχή, που μόλις πριν 
λίγα χρόνια βυθιζόταν στις κρίσεις, σήμερα αλλάζει κεφάλαιο, 
αποκτά σαφή ευρωπαϊκή προοπτική  και κάνει βήματα προς τη 
σταθερότητα. 
Αναγκαίο ένα μέτωπο ζωής για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι «πέρα από τις εξωτερικές προκλήσεις,  
η μεγάλη πρόκληση των καιρών μας  είναι η αντιμετώπιση της 
επιδημίας του κορωνοϊού» και προσθέτει: «Ένα μέτωπο ζωής 

είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Για την υγεία όλων, και για την κοι-
νωνική συνοχή.
 Για να μη μείνει κανένας αβοήθητος, ιδιαίτερα από τις κοινω-
νικά πιο ευάλωτες ομάδες. Για να μην επιστρέψουμε στις άδικες 
πολιτικές  που οδήγησαν στην πρόσφατη οδυνηρή οικονομική 
κρίση. Για να μην ξαναγίνει η Πολιτεία εχθρός των πολλών. Η κυ-
βέρνηση οφείλει να δώσει μάχη στην Ευρώπη  για να ληφθούν 
γενναίες αποφάσεις, 
απέναντι στις  νεοφιλελεύθερες συνταγές. Να σταθεί δίπλα σε 
χώρες που ζητάνε μια νέα Ευρώπη ανάπτυξης και κοινωνικής 
μέριμνας. Ενώ στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, πρέπει να κα-
ταλάβουν  πως οφείλουμε να αλλάξουμε πολλά, αν θέλουμε η 
Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη και ισχυρή.  
Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Το 21 υπήρξε πάντoτε πηγή έμπνευσης στους αγώνες για ελευθε-
ρία και δικαιοσύνη. Μας διδάσκει ότι ένας μικρός λαός, όταν είναι 
ενωμένος και δεν είναι προβλέψιμος και πειθήνιος, κερδίζει αυτά 
που δικαιούται. Μας θυμίζει, τέλος, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η 
πατρίδα μας, αλλά και οι αξίες μας. Και ότι το ένα δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς το άλλο.
Χρόνια πολλά και καλή δύναμη σε όλους και σε όλες!

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, 
που θα παραστεί στη κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, υπογραμμίζει σε δήλωσή της για την 
επέτειο της 25 Μαρτίου πως «Το 21 μας εμπνέει, μας διδά-
σκει, μας δείχνει το δρόμο στο αγώνα: Για τη ζωή, την ελευ-
θερία, την ανεξαρτησία.
Για να προστατεύσουμε τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα.

Να διασφαλίσουμε τα αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά μας δι-
καιώματα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις» σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
Η κ. Γεννηματά τονίζει ακόμη ότι η επέτειος της Απελευθέ-
ρωσης «μας δίνει δύναμη στο σημερινό αγώνα κατά της 
πανδημίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, για να 
πάμε ξανά τη ζωή μας μπροστά».

Καταλήγει επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας για να ξεπε-
ραστούν οι δυσκολίες.
«Ενωμένοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξεπερνάμε τις δυ-
σκολίες. Η ενότητα και η ομοψυχία δεν είναι δρόμος, είναι 
μονόδρομος. Η διχόνοια δεν έχει θέση πια», καταλήγει η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, δεν έχει θέση μια «εθνική ομο-
ψυχία» εθνικιστικού ή κοσμοπολίτικου τύπου. Η ομοψυχία 
του ελληνικού λαού πρέπει να εκφραστεί απέναντι στις πολι-
τικές που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του, εξαι-

τίας των τεράστιων ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό 
στον τομέα της υγείας, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεων. Γιατί, τίποτα δεν αλλάζει στην κατεύθυνση 
της κοινωνικής προόδου, εάν ο λαός δεν πάρει την υπόθεση 

στα δικά του χέρια, υλοποιώντας τις απαιτούμενες κοινω-
νικές, οικονομικές, πολιτικές ανατροπές» δήλωσε ο ΓΓ της 
ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την 25η Μαρτίου 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Ήταν ένας διαφορετικός εορτασμός της εθνικής επετείου της 
25ης Μαρτίου, ο φετινός: υπό το φόβο εξάπλωσης του κορω-
νοϊού, στον ‘Αγνωστο Στρατιώτη ήταν μόνον η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, αρ-
χηγοί κομμάτων και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ -όλοι σε ευθεία γραμμή 
και σε απόσταση ασφαλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Πολί-
τες με τα παιδιά τους δεν υπήρχαν στο αντικριστό πεζοδρόμιο 
και η μπάντα αποτελείτο από μόλις δέκα άτομα.

Αλλά και η στρατιωτική παρουσία είχε διαφορετικό χαρακτήρα 
φέτος: μόνον από αέρος, ενώ δεν υπήρχαν ούτε και τα αγήμα-
τα απόδοσης τιμών. Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Μι-
ράζ, και έξι ελικόπτερα της αεροπορίας Στρατού και Ναυτικού 
πετούσαν πάνω από το χώρο, όσο διαρκούσε η τελετή.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατ. Σακελλαροπούλου, στα 
4,5 λεπτά παραμονής της στον ‘Αγνωστο Στρατιώτη, κατέθεσε 
στεφάνι στο μνημείο και ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην πο-

λιτική ηγεσία του τόπου και τους άλλους παρευρισκόμενους, 
στην πιο ουσιαστική ευχή που μπορεί να δώσει κανείς τις ημέ-
ρες αυτές…
Μετά την αποχώρηση της Προέδρου, ακολούθησαν σύντομοι 
διάλογοι, ανά δύο και πάλι από απόσταση, του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, του Κώστα Τασούλα, του Αλέξη Τσίπρα, της Φώφης 
Γεννηματά και του Δημήτρη Κουτσούμπα.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Μήνυμα Αλ. Τσίπρα: Η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε δύο δύσκολες προκλήσεις

Φ. Γεννηματά: Η ενότητα και η ομοψυχία δεν είναι δρόμος, είναι μονόδρομος

Δ. Κουτσούμπας: Η ομοψυχία του ελληνικού λαού πρέπει να εκφραστεί απέναντι στις πολιτικές που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και 
την υγεία του

Εορτασμός 25ης Μαρτίου: Κατάθεση στεφάνων από ΠτΔ, πρωθυπουργό στη λιτή τελετή στον Άγνωστο Στρατιώτη





 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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ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                              26/03/2020

Τη δυνατότητα των εργοδοτών επιχειρήσεων να 
εφαρμόζουν ένα νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας 
και να απασχολούν τους εργαζομένους τους δύο εβδο-
μάδες τον μήνα, γεγονός που συνεπάγεται και μείωση 
κατά 50% των αποδοχών τους, προβλέπει η πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα αντι-
μετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας.
Το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που πλήττονται, 
δηλαδή όσες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους 
ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαρκώς 
εμπλουτίζεται. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν και τη δυ-
νατότητα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή τις συμ-
βάσεις εργασίας του προσωπικού τους, ώστε να μην 
καταβάλλουν τους μισθούς. Σε αυτή την περίπτωση οι 
εργαζόμενοι θα λάβουν 800 ευρώ από το κράτος. Το 
νέο καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας αναμένεται να 
μπορεί να λειτουργήσει και συνδυαστικά με το μέτρο 
της αναστολής συμβάσεων εργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ, το μέτρο αυτό 
μπορεί να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της, δηλαδή έως 20 Σεπτεμβρίου. Όπως ρητώς 
αναφέρεται, ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να 
ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρη-
σης ως εξής:
 • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελά-
χιστον 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, 
συνεχόμενα ή διακεκομμένα. 
• Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται 
ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 
50% του προσωπικού της επιχείρησης.
• Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο ορ-
γάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον 
ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά 
την έναρξη εφαρμογής του.
Στο τέλος κάθε μήνα ο εργοδότης υποχρεούται να δη-
λώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε 
ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εφόσον το μέτρο εφαρμόζεται συνδυαστικά με την 
αναστολή συμβάσεων, το 50% υπολογίζεται στο σύ-
νολο των εργαζομένων πριν από τις αναστολές συμ-
βάσεων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης υποστήριξε πως στην παρούσα, 
έκτακτη περίοδο «το ζητούμενο είναι να διατηρηθούν 
οι θέσεις εργασίας την επόμενη μέρα. Για να υπάρξουν 
θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξουν και επιχειρήσεις. 
Και για να υπάρξουν επιχειρήσεις πρέπει να δώσουμε 
ευέλικτα εργαλεία διατήρησης των θέσεων εργασίας. 
Στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί αλλά λειτουργούν 
με βάση τις ΚΑΔ δώσαμε δύο εργαλεία:
 • Να αξιολογήσουν το προσωπικό τους και σε ένα 
τμήμα να αναστείλουν τη σύμβαση εργασίας τους με 
απαγόρευση απόλυσης και να πάρουν τα 800 ευρώ.
• Για τους άλλους δώσαμε το εργαλείο της ευελιξίας. 
Να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους 50% στη 
βάση του μήνα, με τις μισές αποδοχές, για να ζήσουν 
οι επιχειρήσεις».
Η αίτηση για τα 800 ευρώ 
Στο μεταξύ, από την Τρίτη τέθηκε σε λειτουργία η 
πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» 
για την υποβολή της αίτησης των 800 ευρώ, η οποία 
αφορά επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει διά νόμου 
τη λειτουργία τους ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ, προκει-
μένου να δηλώσουν τους εργαζομένους των οποίων 
οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή. Μέσω της ίδιας 
πλατφόρμας θα «περάσει» και η μείωση των επαγγελ-
ματικών μισθώσεων για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν 
βάσει κρατικής απόφασης.
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Η μάχη κατά του κοροναϊού δίνεται αυτή την ώρα 
στα νοσοκομεία και στα εργαστήρια για την εύρεση 
φαρμάκων, όμως, η μάχη για την επόμενη ημέρα 
δίνεται στα κέντρα αποφάσεων για την οικονομία. 
Ολες οι προβλέψεις δείχνουν ότι η πανδημία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη θα προκαλέσει ύφεση παγκο-
σμίων διαστάσεων, και σίγουρα πολύ χειρότερη 
από αυτή του 2008.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αλλά και ο 
ΟΗΕ μόλις χθες έκαναν λόγο για τεράστια οικονο-
μική κρίση και για απώλεια τουλάχιστον 25 εκατ. 
θέσεων εργασίας. 
Τα πάντα έχουν καταρρεύσει, οι αγορές κλυδωνί-
ζονται, η ναυτιλία βρίσκεται στο χείλος της κατα-

στροφής, η κατανάλωση είναι σε πτώση και κάθε 
οικονομική δραστηριότητα έχει παγώσει μιας και 3 
δις άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα.
Οι ηγέτες όλων των χωρών καλούνται να πάρουν 
πολύ σημαντικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα 
καθώς μια ύφεση τεραστίων διαστάσεων μπορεί να 
προκαλέσει κοινωνικές εκρήξεις αλλά και οικονομι-
κή καταστροφή που δύσκολα θα αναστραφεί.
Ηδη στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιληφθεί τι 
ακριβώς πάει να γίνει και προχωρούν σε παρεμβά-
σεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν τα 7-8 τρισεκα-
τομμύρια ευρώ. Κάθε οικογένεια θα λάβει επιταγή 
1.200 ευρώ, ενώ η FED κόβει ζεστό χρήμα προκει-
μένου να κρατήσει ζωντανή την οικονομία.
Στην Ευρώπη, πέραν της γενναίας απόφαση της ΕΚΤ 
να προχωρήσει σε επαναγορά ομολόγων 750 δις 
ευρώ, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται διστακτικές.
 Πολεμικό ομόλογο τώρα
Μια δειλή απόφαση για χορήγηση 400-450 δις 
ευρώ αλλά με τη μορφή πιστοληπτικής γραμμής, 
δηλαδή μνημόνιο, είναι τόσο αστεία που δεν συζη-
τείται καν ως σοβαρή προσπάθεια αναχαίτησης της 
κρίσης. Σήμερα θα συζητηθεί η πρόταση ηγετών 
της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, για την έκδοση κορονο-ομολόγου. Ουσια-
στικά για ένα ευρωομόλογο σαν κι αυτό που ποτέ η 
ΕΕ δεν έβγαλε όταν η Ελλάδα ικέτευε για σωτηρία.
Μια έκδοση αυτού του «πολεμικού ομολόγου» είναι 
επί της ουσίας εκτύπωση χρήματος προκειμένου να 
αποφευχθεί ακόμη και κατάρρευση του ευρωπαϊ-
κού οικοδομήματος.
Μόνο με μια γενναία παρέμβαση θα μπορέσει και 
η Ελλάδα να ξεφύγει από το σπιράλ θανάτου που 
στήνεται γύρω από την επιδημία.
Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για 
στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων είναι απλό 
τσιρότο σε μια μεγάλη πληγή ενώ και τα 12 δις που 
θα εξασφαλίσει από το έκτακτο QE της ΕΚΤ δύσκο-
λα μπορεί να επαναφέρει την οικονομία σε ενάρετη 
τροχιά.
Ηδη εκφράζονται φόβοι για το κατά πόσο θα αντέ-
ξουν οι τράπεζες, ειδικά σε περίπτωση που παρα-
τηρηθούν φαινόμενα 2015 με εκροή καταθέσεων.
Όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής»:
Παγκόσμια ύφεση αναμένουν πλέον για το 2020 
οι οικονομολόγοι κορυφαίων διεθνών τραπεζών, 
εκτιμώντας πως το βάθος της θα είναι λιγότερο 
οδυνηρό σε σχέση με τις ισχυρές υφέσεις που βίωσε 
ο κόσμος το 1981-1982 και 2008-09, αλλά θα είναι 
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ισχυρότερη των ηπιότερων υφέσεων του 2001 και 
των αρχών της δεκαετίας του 1990.
Αγορές και αναλυτές αναρωτιούνται πλέον αν οι 
παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών αλλά και 
τα δημοσιονομικά πακέτα των κυβερνήσεων που 
ξεπερνούν συνολικά τα 9 τρισ. δολ. θα μπορέσουν 
τελικά να «γυρίσουν» τις οικονομίες, καθώς, όπως 
εκτιμούσαν και ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων, 
η αλήθεια είναι ότι «όσα λεφτά και να πέσουν από 
τον ουρανό, αυτά δεν θεραπεύουν τον ιό».
Σύμφωνα με μια άτυπη ενημέρωση της Goldman 
Sachs σε 1.500 θεσμικούς επενδυτές της πάντως η 
αμερικανική τράπεζα εκτίμησε πως κατά τις επόμε-
νες οκτώ εβδομάδες αναμένεται η κορύφωση του 
κορωνοϊού (Covid-19), ενώ οι χρηματιστηριακές 
αγορές που κατέρρευσαν σημειώνοντας απώλει-
ες 23 τρισ. δολ. (28 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών) σε λιγότερο από έναν μήνα θα ανακάμ-
ψουν στο 2ο εξάμηνο του έτους.
Ωστόσο, αν η ταχύτατη εξάπλωση του Covid-19 
συνεχιστεί και στο τρίτο τρίμηνο, τότε η ύφεση θα 
είναι βαθύτερη και το σοκ για τις αγορές και τις οι-
κονομίες ισχυρότερο.
 Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση των οικονομο-
λόγων επικεντρώνεται πλέον στο βάθος και στην 
έκταση της ύφεσης, την ώρα που τεχνικά θεωρείται 
πως η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση 
όταν ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κινεί-
ται στο όριο του 2% ή και χαμηλότερα.
Το βασικό σενάριο π.χ. πλέον του Chetan Ahya, 
επικεφαλής οικονομολόγου της Morgan Stanley, 
προβλέπει παγκόσμια ύφεση με το παγκόσμιο ΑΕΠ 
να κινείται στο 0,9% για το 2020, επίδοση χειρό-
τερη από την κρίση του 2001 και αυτές των αρχών 
της δεκαετίας του 1990, αλλά και καλύτερη από την 
ύφεση του 2009 (+0,5%).
Ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος της 
Goldman Sachs και η ομάδα του, αναμένουν απο-
δυνάμωση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 1,25% 
εφέτος, καθώς τα δρακόντεια μέτρα για τον περι-
ορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού επιβα-
ρύνουν την οικονομική δραστηριότητα σε κάθε γω-
νιά του πλανήτη, ενώ η σοβαρότητα και διάρκεια 
της πανδημίας, το πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν 
οι δαπάνες όταν το φαινόμενο υποχωρήσει και η 
αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσι-
ονομικής πολιτικής θα καθορίσουν τις εξελίξεις.

Η Ιαπωνία και η ευρωζώνη εισέρχονται σε ύφεση, 
με το ΑΕΠ τους να συρρικνώνεται κατά 2,1% και 
1,7% αντίστοιχα, όπως και οι ισχυρές οικονομίες 
του ευρώ: Γερμανία (-1,9%), Γαλλία (-0,9%), Ιτα-
λία (-3,4%), Ισπανία (-1,3%). Στις ΗΠΑ η ανάπτυξη 
υποχωρεί στο 0,4% και δεν αποκλείεται να υποπέ-
σει σε ύφεση, ενώ η ανάπτυξη στην Κίνα θα υποχω-
ρήσει στο 3%, όταν απαιτείται ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ τουλάχιστον διπλάσιος για πηγαίνει καλύτερα 
ο κόσμος.
Κρίσιμο το καλοκαίρι για την Ελλάδα
Ενώ το έκτακτο «πακέτο πανδημίας» της ΕΚΤ των 
€750 δισ. που ανεβάζει τις προγραμματισμένες 
αγορές ομολόγων στα €1,1 τρισ. ευρώ οδήγησε σε 
αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού κυρίως της 
Ελλάδας και της Ιταλίας η οικονομία της ευρωζώ-
νης σύμφωνα με τη Citigroup θα βρεθεί σε ύφεση 
1,2% το 2020. Κλειδί για την εξέλιξη του ΑΕΠ της 
Ελλάδας αποτελεί ο έλεγχος του Covid-19 να επι-
τευχθεί προτού προχωρήσει το καλοκαίρι, αν και 
το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνώνεται για τρία τρί-
μηνα εφέτος, για να βρεθεί με βάση τις σημερινές 
εκτιμήσεις σε θετικό έδαφος το 4ο τρίμηνο και την 
ανάπτυξη να επανέρχεται στο 1,5% το 2021.
Η χειρότερη πτώση από το 1929 στις αγορές
«Η αφορμή της αναπόφευκτης ύφεσης (καθώς οι 
συνθήκες είχαν ωριμάσει) προέκυψε απρόβλεπτα 
από έναν μεταδοτικό ιό που άλλαξε ουσιαστικά άμε-
σα τις παγκόσμιες οικονομικές σταθερές» ανέφερε ο 
κ. Γιώργος Κοφινάκος, διευθύνων σύμβουλος της 
Stormharbour LLP London. Οπως τόνισε, έχουμε 
φτάσει στο σημείο να βλέπουμε τα χρηματιστήρια 
παγκοσμίως να σημειώνουν κάθετη πτώση (-30% 
κατά μέσο ορό σε έναν μήνα, η χειρότερη πτώση 
από το 1929), τις αποδόσεις των ομολόγων να εκτι-
νάσσονται με την αύξηση του κόστους δανεισμού 
(εταιρικά και κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγο-
ρών έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων 
να αυξάνει από 1% έως και 20%), τον δείκτη Δι-
ακύμανσης VIX (Δείκτης Φόβου) να βρίσκεται στα 
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 χρόνων 
(από το 10 στο 82).
 Ζοφερά σενάρια
Για την Ευρώπη ειδικότερα, την ήπειρο που πλήττε-
ται προσώρας βαρύτερα από την πανδημία, οι προ-
βλέψεις είναι ζοφερές. Οπως επίσης και για τις ΗΠΑ. 
Η JP Morgan προβλέπει για τις ΗΠΑ πτώση του ΑΕΠ 

κατά 2% το πρώτο τρίμηνο του έτους και κατά 3% 
το δεύτερο. Για την ευρωζώνη η αμερικανική τρά-
πεζα προβλέπει πτώση του ΑΕΠ κατά 1,8% το πρώ-
το τρίμηνο και κατά 3,3% το δεύτερο. Ακόμα πιο 
απαισιόδοξος ο ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής 
Αγοράς Τιερί Μπρετόν προέβλεψε ύφεση συνολικά 
για το έτος 2020 στο σύνολο της ΕΕ. «Πριν από την 
κρίση πιστεύαμε ότι θα έχουμε το τρέχον έτος ανά-
πτυξη της τάξεως του 1,4%. Τώρα σκεπτόμαστε ότι 
θα βιώσουμε μια συρρίκνωση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ 
κατά 2% έως 2,5%» εξήγησε ο Μπρετόν.
Το παρήγορο στην παρούσα συγκυρία είναι ότι οι 
ιθύνοντες δείχνουν να αντιδρούν εγκαίρως. Κά-
ποιοι και αντισυμβατικά! Οχι δυστυχώς η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα, που η πρώτη «μετά-Ντράγκι» 
παρέμβασή της ήταν μια σκέτη απογοήτευση. Η Fed 
έδρασε πιο αποτελεσματικά προχωρώντας σε διπλή 
μείωση των επιτοκίων του δολαρίου. Και η Τράπε-
ζα της Αγγλίας παρενέβη ουσιαστικότερα της ΕΚΤ. 
Επίσης προ ολίγων ημερών η επικεφαλής του ΔΝΤ 
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανακοίνωσε ότι το Ταμείο 
είναι έτοιμο να εκταμιεύσει κονδύλια ύψους 1 τρισ. 
δολαρίων για να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις 
να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό – είκοσι κυβερ-
νήσεις έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για στήριξη, 
αποκάλυψε η Γκεοργκίεβα.
 Τα περιθώρια
Με τα επιτόκια, όμως, να είναι εδώ και χρόνια ουσι-
αστικά μηδενικά ή και αρνητικά, όλοι αντιλαμβάνο-
νται ότι τα περιθώρια νομισματικών παρεμβάσεων 
είναι περιορισμένα. Ο,τι μπορεί να περιμένουν οι 
χειμαζόμενες οικονομίες και οι επιχειρήσεις, όπως 
και οι κατατρομοκρατημένοι πολίτες είναι από δη-
μοσιονομικές και εν γένει πολιτικές αποφάσεις των 
κυβερνήσεων. Και το ελπιδοφόρο είναι ότι υπάρχει 
κινητικότητα στις κυβερνήσεις. Ακόμη και στην 
κυβέρνηση του Βερολίνου, η οποία παρέμεινε επί 
μακρόν άπρακτη και παγερά απαθής κατά την προ-
ηγούμενη κρίση, κερδοσκοπώντας ουσιαστικά από 
την οικονομική συντριβή των, υποτίθεται, εταίρων 
της του ευρωπαϊκού Νότου.


