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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1919 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Μέτρα ενίσχυσης άμεσης απόδοσης για επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες ζητά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Σελ 1 και 3
Γ. Στασινός: Να δώσει η Πολιτεία άμεση λύση και απαντήσεις για την 
κυκλοφορία και την εργασία των μηχανικών 
Σελ 4
Ολοκληρώθηκε το market test για τον πλωτό σταθμό Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – προσφορές για 2,6 δισ. κυβικά 
μέτρα ετησίως   
Σελ 5 
Κώστας Α. Καραμανλής: Δεν κόβεται το νερό της ΕΥΔΑΠ όσο διαρκεί η κρίση 
του κορονοϊού. Κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς τις ώρες αιχμής 
Σελ 6 
Μόνο με ραντεβού οι επισκέψεις στα Γραφεία Κτηματογράφησης
Σελ 7 και 8  
Ι. Βρούτσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Έκτακτα, προσωρινά, αλλά αναγκαία τα 
μέτρα για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας απέναντι στον κίνδυνο 
της κατάρρευσης   
Σελ 8
Η Swissport και η Skyserv αναστέλλουν τις εργασίες τους για τα αερο-
δρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Σελ 9 
ΡΑΕ: Τηλεδιάσκεψη με φορείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Σελ 10 
Υπουργείο Εργασίας: Στη «Διαύγεια» η απόφαση για τις ασφαλιστικές 
εισφορές κύριας σύνταξης των μη μισθωτών
Σελ 11 
Tι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες στο διαδίκτυο με αφορμή προ-
σπάθειες εξαπάτησής τους και διασποράς ψευδών ειδήσεων για τον 
κορωνοϊό
Σελ 12 
Ενημέρωση για την υπηρεσία SMS 13033 και τη λειτουργία των τηλε-
πικοινωνιακών υποδομών
Σελ 13 και 14  
3D Printing:- ένα «όπλο» υψηλής τεχνολογίας ρίχνεται στη μάχη κατά 
του κορωνοϊού και στην Ελλάδα 
Σελ15 
Οι επιπτώσεις του COVID-19 στο επίκεντρο διαδικτυακής ενημερωτικής 
ημερίδας της EY (Ernst & Young)
Σελ 16 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίζει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
Σελ 17 
Κανονικά θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2020 η IFA, η 
Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρο-
νικών Συσκευών στο Βερολίνο
Σελ 18 
Γιατί ζητείται η έκδοση κορωνο-ομολόγων
Σελ 19
Χρ. Σταϊκούρας: Ένταξη σχεδόν όλων των επιχειρήσεων στα μέτρα 
στήριξης 
Σελ 20 
Πρωτογενές πλεόνασμα 831 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό το δίμη-
νο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για τον 
κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός με επιστολές του την 
προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε πληθώρα μέτρων από την 
Πολιτεία τόσο για την ασφάλεια των εργαζόμενων σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων του μηχανικού όσο και για τα μέ-
τρα ενίσχυσης του τεχνικού κόσμου.  Η Πολιτεία ανταποκρίθηκε 
εν μέρει, μόνο όσον αφορά την ένταξη στους πληττόμενους από 
την επιδημία του κορωνοϊού κλάδους, συγκεκριμένων ΚΑΔ 
των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών – και όχι όλων. 
Επιπλέον η εφαρμογή στην πράξη της απαγόρευσης κυκλο-
φορίας, που ρητά εξαιρεί τους περισσότερους μηχανικούς είτε 
ως αυταπασχολούμενους είτε ως μισθωτούς, δεν εξελίσσεται 
ομαλά, όπως ενημέρωσε αρμοδίως και δημοσίως το ΤΕΕ νωρί-
τερα χθες. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός δήλωσε:
Η ένταξη τεσσάρων ΚΑΔ για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
μηχανικούς στην λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων δεν 
είναι αρκετή. Οι δραστηριότητες που πλήττονται ήδη, εδώ και 
πολλές ημέρες, από την κρίση είναι πολλοί περισσότεροι. Πρέπει 
να ενταχθούν τουλάχιστον οι ΚΑΔ που προτείνουμε. Επιπλέον, η 
Πολιτεία οφείλει, τώρα:
•  Να ενισχύσει χρηματικά, άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, όλες τις ατομικές, προσωπικές, και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, που πλήττονται, περιλαμβανομένων των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών, όχι ως βοήθημα ή επίδομα, αλλά ως ένα 
αναγκαίο εργαλείο ρευστότητας άμεσης απόδοσης για τη λει-
τουργία της οικονομίας στο μίκρο- επίπεδο των επιχειρήσεων. 
• Να χορηγήσει την έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές και φορο-

λογικές υποχρεώσεις που πληρώνονται – από όσους μπορούν 
– μέχρι το τέλος Μαρτίου, ως κίνητρο. Δεν μπορεί το μέτρο να 
αφορά μόνο τις υποχρεώσεις του Μαρτίου που πληρώνονται 
τον Απρίλιο, γιατί κάτι τέτοιο αφαιρεί πολύτιμη, αυτή την ώρα, 
ρευστότητα από τις επιχειρήσεις. Είναι αυτονόητο, άμεσης ανά-
γκης και κακώς δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη
• Να καθιερώσει κανόνα ότι για όσους δεν πληρώσουν τα ποσά 
κάθε είδους ρυθμίσεων αυτούς τους 2-3 μήνες, δεν θα χάσουν 
τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί, είτε αφορούν φορολογικές, 
είτε ασφαλιστικές είτε δανειακές υποχρεώσεις.
•  Να προχωρήσει άμεσα - όχι τον Μάϊο - καθώς όλα μπορούν 
να γίνουν ηλεκτρονικά, τις εξαγγελίες για τα προγράμματα ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 
• Να δώσει άμεσα, μέσα στον Απρίλιο, τη δυνατότητα χορήγη-
σης άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευέλικτους όρους 
από τις τράπεζες. 
• Να αποφασίσει αν πρέπει και είναι ασφαλές να εργάζεται ο 
τεχνικός κόσμος της χώρας. Σήμερα, που τα εργοτάξια σε έργα 
και οικοδομές, αλλά και τα γραφεία μελετών και μηχανικών, 
οι βιομηχανίες και τα εργαστήρια, εργάζονται κανονικά, όσο 
είναι εφικτό και με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, βλέπουμε τα 
όργανα επιτήρησης των μέτρων να επιβάλλουν πρόστιμα σε 
αυταπασχολούμενους και μισθωτούς – κατά παράβαση των 
ανακοινωθέντων.
• Να αποφασίσει αν απαγορεύονται ή επιτρέπονται οι μετακινή-
σεις τεχνικών συνεργείων και επαγγελματιών για κάθε είδους 
έργα σε νησιά και μεταξύ Περιφερειών. Αναλυτικά στη σελ 3

Μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλε η Πολιτεία 
και παρά τις συγκεκριμένες, διαυγείς και κατανοητές οδηγίες 
που έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
όπως περιγράφονται και στην ιστοσελίδα forma.gov.gr, τα 
όργανα επιτήρησης των μέτρων φαίνεται να επιβάλλουν 
πρόστιμα σε ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς μηχα-
νικούς που προσπαθούν, υπό αντίξοες συνθήκες, να κάνουν 
τη δουλειά τους. Και αυτό την ώρα που δεν έχει απαγορεύσει 
ακόμη η Πολιτεία τις εργασίες.
Συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη 26/3, υπάρχουν ήδη επανα-
λαμβανόμενα κρούσματα επιβολής προστίμων, τόσο στην 
Αττική όσο και στην Περιφέρεια, όπου σε επιβλέποντες έρ-
γων μηχανικούς, στο δρόμο προς εργοτάξια ή οικοδομές, 

τα οποία επιβλέπουν (και δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
χωρίς τη δική τους ευθύνη ΚΑΙ για λόγους ασφαλείας), επι-
βάλλονται πρόστιμα κατά την κίνησή τους, ενώ διαθέτουν 
τόσο τη φόρμα μετακίνησης εργαζόμενου, όπως προβλέπεται 
(σφραγισμένη κλπ) όσο ακόμη και αποδεικτικά των έργων 
στα οποία κατευθύνονται. Μάλιστα πληροφορίες από την 
περιφέρεια, τις οποίες το ΤΕΕ προσπαθεί να ελέγξει, μιλούν 
ακόμη και για συλλήψεις! Επίσης σημειώνεται ότι συνεργεία 
έργων και οικοδομών, με ποικίλες ειδικότητες μηχανικών και 
άλλων επαγγελματιών, δυσκολεύονται στις μετακινήσεις τους 
από Περιφέρεια σε Περιφέρεια και ειδικά στη μετακίνηση από 
και προς τη νησιωτική χώρα. 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΖΗΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΝΑ ΔΩΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Σε ψηφιακή περιήγηση στα κοινοβουλευτικά αρχεία καλεί τους 
πολίτες το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τη Δημοκρατία 
και τον Κοινοβουλευτισμό, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μέ-
νουμε σπίτι». 
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Ακολουθώντας 
τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και των αρμόδιων αρχών 
για την προστασία όλων μας από τον κορονοϊό, μένουμε σπίτι 
και σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε ψηφιακά στον κοινο-
βουλευτισμό, τη δημοκρατία και την ιστορία».
    Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που προτείνει το Ίδρυμα είναι:
   * βιβλία σε ψηφιακή μορφή 
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=113I435I1120I646I465276
   * ερευνητικά προγράμματα
   - Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). 
Έρευνα-τεκμηρίωση-διάχυση 
http://refugeesingreece.gr/
   - Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό. Βιο-
γραφική Τεκμηρίωση  
http://representatives1821.gr/
   * ψηφιακές εκθέσεις 
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I469I1252I646I459004
   * ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες 
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I335I915I646I450378

«Οι κρίσιμες ημέρες που βιώνουμε πειθαρχώντας στις οδηγίες 
των ειδικών #μένουμε_σπίτι, μπορούν να γίνουν ευχάριστες 
και δημιουργικές με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
διαδικτύου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού. 
«Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) συμμετέχοντας ενερ-
γά στην προσπάθεια του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, για την προσφορά ψηφιακών τρόπων διάθεσης πολι-
τιστικού υλικού, έχει εμπλουτίσει την κεντρική του ιστοσελίδα 
www.tap.gr με ορισμένες από τις πιο σημαντικές εκδόσεις του, 
που απευθύνονται σε όλους!», συμπληρώνει η ανακοίνωση του 
ΥΠΠΟΑ. Συγκεκριμένα, μπορείτε: 
Να «περιηγηθείτε» στα μνημεία της Ακρόπολης και όχι μόνο 
στα γνωστά! Να δείτε τα μικρότερα κτίσματα του βράχου, τις 
πηγές, τα σπήλαια, τα ιερά, το θέατρο, τα ωδεία και τα χορηγικά 
μνημεία. 
Να επισκεφθείτε Συλλογές, στο β  ́όροφο του Εθνικού Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Αθηνών, που είναι μοναδικές: 
 Τη «Συλλογή Βλαστού - Σερπιέρη» που μας ξεναγεί σε 450 αρ-
χαιότητες από την Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία. Τα «Πήλινα Ει-
δώλια», που μας ανοίγουν τον μικρόκοσμο της κοροπλαστικής 
τέχνης με 600 ειδώλια, από διάφορα εργαστήρια, αποκαλύπτο-
ντάς μας πτυχές από τη ζωή των αρχαίων. 
Να «ξεφυλλίσουμε» καταλόγους/λευκώματα και από τις τρεις 
περιοδικές εκθέσεις που διοργάνωσε το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Αθήνας, στο τριετές αφιέρωμα για τα 150 χρόνια 
από τη θεμελίωσή του: 
α. «Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…». Περίπατος 
στην Αθήνα των περιηγητών, η οποία μας προσκαλεί σε ένα 
νοερό περίπατο στην Αθήνα του 17ου-19ου αιώνα, τότε που 
τα κατάλοιπα του παρελθόντος ήταν αναπόσπαστο μέρος του 
αττικού τοπίου. 
 β. Οι Οδύσσειες, δηλαδή, η συνεχής Οδύσσεια του ανθρώπου, 
από τα αρχαία χρόνια για να επιβιώσει, να αφήσει το αποτύπω-
μά του στις εκφάνσεις της καθημερινής του ζωής, στη πνευματι-
κή και κοινωνική του δραστηριότητα. 
 γ. Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη, επειδή ο 
άνθρωπος από την νεολιθική περίοδο μέχρι την ύστερη ελληνι-
κή αρχαιότητα αναζητά, ανακαλύπτει και εφευρίσκει το Ωραίο. 
Το εντάσσει στην καθημερινότητά του, από τα πιο μικρά αντικεί-
μενα μέχρι τα εμβληματικά μνημεία του δημόσιου χώρου. 
 «Ερευνητές, φοιτητές, αρχαιολόγοι, εκπαιδευτικοί αλλά και 
όποιος ενδιαφέρεται για την Αρχαιολογία, θα βρει, με ελεύθερη 
πρόσβαση, στην «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη», επιλεγμένα τεύχη 
Αρχαιολογικών Δελτίων, πρακτικά αρχαιολογικών και ιστο-
ρικών συνεδρίων, μονογραφίες κι επιστημονικές εκδόσεις να 
αντλήσει πληροφορίες στο πλαίσιο του ερευνητικού, μελετητι-
κού ή του εκπαιδευτικού έργου του, τώρα που η παρουσία μας 
στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία δεν είναι εφικτή». 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ψΗΦΙΑΚΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ, 
ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΛΕΙ ΝΑ …ΣΕΡΦΑΡΟΥΜΕ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ   

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 - 17 Μαΐου 2020

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

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

23 - 27 Μαΐου 2020

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

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

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

Δίκτυο Major Cities of Europe
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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός με επιστολές του την προ-
ηγούμενη εβδομάδα ζήτησε πληθώρα μέτρων από την Πολιτεία 
τόσο για την ασφάλεια των εργαζόμενων σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων του μηχανικού όσο και για τα μέτρα ενίσχυσης 
του τεχνικού κόσμου.  Η Πολιτεία ανταποκρίθηκε εν μέρει, μόνο 
όσον αφορά την ένταξη στους πληττόμενους από την επιδημία 
του κορωνοϊού κλάδους, συγκεκριμένων ΚΑΔ των ελεύθερων 
επαγγελματιών μηχανικών – και όχι όλων. Επιπλέον η εφαρμο-
γή στην πράξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας, που ρητά εξαιρεί 
τους περισσότερους μηχανικούς είτε ως αυταπασχολούμενους 
είτε ως μισθωτούς, δεν εξελίσσεται ομαλά, όπως ενημέρωσε αρ-
μοδίως και δημοσίως το ΤΕΕ νωρίτερα χθες. Κατόπιν των ανωτέ-
ρω, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
Η ένταξη τεσσάρων ΚΑΔ για τους ελεύθερους επαγγελματίες μη-
χανικούς στην λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων δεν είναι 
αρκετή. Οι δραστηριότητες που πλήττονται ήδη, εδώ και πολλές 
ημέρες, από την κρίση είναι πολλοί περισσότεροι. Πρέπει να εντα-
χθούν τουλάχιστον οι ΚΑΔ που προτείνουμε. Επιπλέον, η Πολιτεία 
οφείλει, τώρα:
• Να ενισχύσει χρηματικά, άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, όλες τις ατομικές, προσωπικές, και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, που πλήττονται, περιλαμβανομένων των ελευθέρων 
επαγγελματιών, όχι ως βοήθημα ή επίδομα, αλλά ως ένα ανα-
γκαίο εργαλείο ρευστότητας άμεσης απόδοσης για τη λειτουργία 
της οικονομίας στο μίκρο- επίπεδο των επιχειρήσεων. 
•  Να χορηγήσει την έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές και φορολο-
γικές υποχρεώσεις που πληρώνονται – από όσους μπορούν – μέ-
χρι το τέλος Μαρτίου, ως κίνητρο. Δεν μπορεί το μέτρο να αφορά 
μόνο τις υποχρεώσεις του Μαρτίου που πληρώνονται τον Απρί-
λιο, γιατί κάτι τέτοιο αφαιρεί πολύτιμη, αυτή την ώρα, ρευστότητα 
από τις επιχειρήσεις. Είναι αυτονόητο, άμεσης ανάγκης και κακώς 
δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη
• Να καθιερώσει κανόνα ότι για όσους δεν πληρώσουν τα ποσά 
κάθε είδους ρυθμίσεων αυτούς τους 2-3 μήνες, δεν θα χάσουν 
τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί, είτε αφορούν φορολογικές, είτε 
ασφαλιστικές είτε δανειακές υποχρεώσεις.
•  Να προχωρήσει άμεσα - όχι τον Μάϊο - καθώς όλα μπορούν να 
γίνουν ηλεκτρονικά, τις εξαγγελίες για τα προγράμματα ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 

•    Να δώσει άμεσα, μέσα στον Απρίλιο, τη δυνατότητα χορήγησης 
άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευέλικτους όρους από τις 
τράπεζες. 
• Να αποφασίσει αν πρέπει και είναι ασφαλές να εργάζεται ο τε-
χνικός κόσμος της χώρας. Σήμερα, που τα εργοτάξια σε έργα και 
οικοδομές, αλλά και τα γραφεία μελετών και μηχανικών, οι βιομη-
χανίες και τα εργαστήρια, εργάζονται κανονικά, όσο είναι εφικτό 
και με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, βλέπουμε τα όργανα επιτή-
ρησης των μέτρων να επιβάλλουν πρόστιμα σε αυταπασχολού-
μενους και μισθωτούς – κατά παράβαση των ανακοινωθέντων.
• Να αποφασίσει αν απαγορεύονται ή επιτρέπονται οι μετακινήσεις 
τεχνικών συνεργείων και επαγγελματιών για κάθε είδους έργα σε 
νησιά και μεταξύ Περιφερειών.
Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ απέστειλε στα συναρμόδια Υπουργεία ειδι-
κή λίστα όπου περιλαμβάνονται και άλλοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων 
που αφορούν μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό κόσμο 
και περιλαμβάνονται, πλέον των ενταχθέντων 7111, 7112, 7022, 
7120, οι εξής, οι οποίοι εδώ και μεγάλο ήδη διάστημα πλήττονται:
Κατασκευαστικές δραστηριότητες: 
4110, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
4120, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
4211, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
4212, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
4213, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
4221, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΑ ΥΓΡΩΝ
4222, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4291, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑ-
ΤΩΝ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
4299, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α
4311, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
4312, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
4313, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
4321, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4322, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4329, ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μονώσεις, ανελ-
κυστήρες κλπ)
4331, ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
4332, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
4333, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ
4334, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
4339, ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
4391, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ
4399, ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
Ηλεκτρονικά συστήματα και Επεξεργασία δεδομένων: 
6201, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6202, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
6203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6209 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6311, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μελετητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες και άλλες: 
7211, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7219, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
741011, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
741012, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
741020, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
74202400, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
749010, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
749013, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
749019, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ-
ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
749020, ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
9511, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
9512, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλε η Πολιτεία και 
παρά τις συγκεκριμένες, διαυγείς και κατανοητές οδηγίες που έχει 
δώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως περιγρά-
φονται και στην ιστοσελίδα forma.gov.gr, τα όργανα επιτήρησης 
των μέτρων φαίνεται να επιβάλλουν πρόστιμα σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες και μισθωτούς μηχανικούς που προσπαθούν, υπό αντίξο-
ες συνθήκες, να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό την ώρα που δεν 
έχει απαγορεύσει ακόμη η Πολιτεία τις εργασίες.
Συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη 26/3, υπάρχουν ήδη επαναλαμβανό-
μενα κρούσματα επιβολής προστίμων, τόσο στην Αττική όσο και 
στην Περιφέρεια, όπου σε επιβλέποντες έργων μηχανικούς, στο 
δρόμο προς εργοτάξια ή οικοδομές, τα οποία επιβλέπουν (και δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη δική τους ευθύνη ΚΑΙ για λό-

γους ασφαλείας), επιβάλλονται πρόστιμα κατά την κίνησή τους, ενώ 
διαθέτουν τόσο τη φόρμα μετακίνησης εργαζόμενου, όπως προβλέ-
πεται (σφραγισμένη κλπ) όσο ακόμη και αποδεικτικά των έργων στα 
οποία κατευθύνονται. Μάλιστα πληροφορίες από την περιφέρεια, τις 
οποίες το ΤΕΕ προσπαθεί να ελέγξει, μιλούν ακόμη και για συλλήψεις! 
Επίσης σημειώνεται ότι συνεργεία έργων και οικοδομών, με ποικίλες 
ειδικότητες μηχανικών και άλλων επαγγελματιών, δυσκολεύονται 
στις μετακινήσεις τους από Περιφέρεια σε Περιφέρεια και ειδικά στη 
μετακίνηση από και προς τη νησιωτική χώρα.
Η Πολιτεία οφείλει να αποφασίσει τί και πώς επιτρέπεται να λειτουργεί 
και να δώσει σαφείς εντολές επιτήρησης της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας (και των εξαιρέσεων) στα όργανα της τάξης και στους πολίτες.
 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Είτε κινδυνεύουμε 

όλοι, παντού, άμεσα, από τη διάδοση του κορωνοϊού, και η Πο-
λιτεία πρέπει να κλείσει όλες τις επιχειρήσεις, είτε όσοι καλούνται να 
δουλέψουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να έχουν την αρωγή 
και βοήθεια των οργάνων της τάξης. Δυστυχώς σήμερα συμβαίνει 
το αντίθετο. Αντί η Πολιτεία να επαινεί και να αναγνωρίζει όσους 
προσπαθούν να κάνουν την δουλειά τους, λαμβάνοντας πρωτο-
φανή και δύσκολα μέτρα ασφαλείας, τους τιμωρεί με μια αδιανόητη 
υπέρβαση των διαταγών που ανακοίνωσε η Πολιτεία από αστυ-
νομικά όργανα. Ζητάμε ξεκάθαρες κουβέντες, γραπτές οδηγίες και 
απαντήσεις τώρα.»

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΖΗΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΝΑ ΔΩΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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Δεσμευτικές προσφορές για διακίνηση 2,6 δισ. κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου ανά έτος υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του του 
market test για τη δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό σταθ-
μό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανακοίνωσε η Gastrade, που αναπτύσσει το έργο, το 
market test ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, ενώ σε αυτό 
συμμετείχαν τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς εταιρείες εμπο-
ρίας φυσικού αερίου, αλλά και τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι 
«σφράγισαν το ενδιαφέρον τους για τη δέσμευση δυναμικότη-
τας επαναεριοποίησης στον πλωτό τερματικό σταθμό».

Οι ποσότητες φυσικού αερίου θα παραδίδονται στο Ελληνικό 
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και θα διοχετεύο-
νται στις αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
«Η ανταπόκριση της αγοράς στο market test του LNG Αλεξαν-
δρούπολης υπήρξε άκρως ικανοποιητική και ξεπέρασε κατά 
πολύ εκείνη που εκδηλώθηκε σε πρόσφατες αντίστοιχες περι-
πτώσεις νέων έργων στην περιοχή μας», αναφέρει η Gastrade.
«Το εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα της δεύτερης, δεσμευ-
τικής φάσης, του market test για το έργο της Αλεξανδρούπολης 
και η συμμετοχή πολύ σημαντικών ενεργειακών ομίλων της 
αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, απο-

τελεί το πλέον ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου 
και εν τέλει για την ενεργειακή αναβάθμιση, την ασφάλεια και 
τον ενεργειακό πλουραλισμό στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά και αποδεικνύει με τον 
πλέον εμφατικό τρόπο τις σταθερές βάσεις πάνω στις οποίες έχει 
δομηθεί η συγκεκριμένη επένδυση» δήλωσε ο Κωνσταντίνος 
Σπυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade. Το market 
test διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας (ΡΑΕ) και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας.

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν ερευνητές από το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και την Πνευμονολογική κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι 
συνεργάζονται με στόχο την παραγωγή αναλωσίμων υλικών 
πρώτης ανάγκης, που είναι αναγκαία για τη θεραπεία ασθενών 
με κορωνοϊό στα νοσοκομεία, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
Πρόκειται για προστατευτικές ασπίδες προσώπου (faceshields) 
για όλο το βασικό και βοηθητικό προσωπικό που έρχεται σε 
επαφή με τους ασθενείς, για βαλβίδες αναπνευστικών συσκευ-
ών αποκατάστασης και υποστήριξης της αναπνοής, για φίλτρα 
αναπνευστικών συσκευών, καθώς επίσης για «hands free» 

λαβές, σε μία προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης του ιού 
μέσω της αφής. Σύντομα οι πρώτες ποσότητες των παραπάνω 
ειδών θα παραδοθούν στα νοσοκομεία του Βόλου και της Λά-
ρισας.  
Την πρωτοβουλία είχαν η ερευνητική ομάδα του TED3D (Ελένη 
Ρηγάκη και Ηλίας Φρυτζαλάς), ο επίκουρος καθηγητής Γεώρ-
γιος Σαχαρίδης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολο-
γικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
Οι ερευνητές έκαναν αυτοψία στα νοσοκομεία, μελέτησαν και 

κατέγραψαν τις βασικές ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
για την προστασία γιατρών και εργαζόμενων, καθώς και την 
περίθαλψη των ασθενών. Επίσης μελέτησαν τα παραδείγματα 
άλλων ερευνητικών ομάδων στο εξωτερικό καθώς και τη διε-
θνή βιβλιογραφία που αφορά την παραγωγή ειδών πρώτης 
ανάγκης, τα οποία συμβάλλουν στη μάχη κατά της μετάδοσης 
της νόσου Covid-19. 
Οι υπηρεσίες προσφέρονται από τους συνεργαζόμενους εθε-
λοντικά, ενώ τα έξοδα σχεδιασμού, αγοράς πρώτων υλών και 
παραγωγής των τελικών ειδών θα καλυφθούν από τους ίδιους. 

Η επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού http://www.visitgreece.gr/ , ανανεώνεται και ανα-
βαθμίζεται πλήρως, με στόχο να καταστεί διεθνώς, η κύρια και 
βασική πηγή πληροφόρησης για τον Ελληνικό Τουρισμό, με το 
πλέον λειτουργικό για τον χρήστη και τεχνικά άρτιο λογισμικό.
 Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, με απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΤ 
προκηρύχθηκε, ήδη, ο σχετικός διαγωνισμός για την επιλογή 
αναδόχου του έργου: «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της 
διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr». Κύριο κριτήριο επι-
λογής, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 
άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας /τιμής.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. Δημήτρη Φραγκάκη, 

η δουλειά στον ΕΟΤ συνεχίζεται, παρά την κρίση του κορονο-
ϊού. «Υπέγραψα την διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την 
ριζική αναβάθμιση του  visitgreece.gr , του κεντρικού portal 
προβολής του τουρισμού της χώρας μας». 
Χρήσιμα στοιχεία
 Βασικό ζητούμενο του διαγωνισμού, είναι η τεχνική βελτίωση 
portal και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με στόχο την:
- Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για να είναι πιο φιλικό 
στο χρήστη
- Ενημέρωση βασικού περιεχομένου και βελτίωσή του με νέα 
δεδομένα
- Γενικότερη αναβάθμιση ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα ζη-

τούμενα της αγοράς και
των επισκεπτών ως ένα κεντρικό portal προβολής του τουριστι-
κού μας προϊόντος στο εξωτερικό.
 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε 
η: 6η Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο 
του ΕΟΤ (5ος όροφος, γραφείο 5.14 επί της οδού Αν. Τσόχα 7, 
Αθήνα).
Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην 
χώρα, εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο παράτασης. Για περισσό-
τερες πληροφορίες: 
 http://www.gnto.gov.gr/el/diagonismos-visitgreece

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ MARKET TEST ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΩΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
προσφορές για 2,6 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως  

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Για τα νοσοκομεία Βόλου και Λάρισας

ΤΟ WWW.VISITGREECE.GR ΑΝΑβΑΘΜΙΖΕΤΑΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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Για διπλή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, του κορω-
νοϊού και του μεταναστευτικού, μίλησε στον τηλεοπτικό 
σταθμό KONTRA ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Πρέ-
πει σήμερα οι Έλληνες να δείξουμε έναν πατριωτισμό και 
αυτός ο πατριωτισμός πρέπει να είναι ο πατριωτισμός 
της ψυχραιμίας», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Εκτίμησε δε 
ότι η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός έχουν επιδείξει 
ψυχραιμία, γεγονός που δείχνει πως «οι Έλληνες έχουμε 
ωριμάσει έπειτα από μια 10ετή κρίση και μπορούμε και 
αντιμετωπίζουμε τέτοιες πολύ δύσκολες καταστάσεις με 
πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία θα έλεγα από άλλες χώρες, 
που η αλήθεια είναι ότι είναι πιο οργανωμένες από ότι 
είμαστε εμείς». 
 Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τις προκλήσεις της 
Τουρκίας, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι η Άγκυρα προ-
καλεί συνοριακά επεισόδια σε μία δύσκολη στιγμή για την 
Ελλάδα και όλες τις χώρες της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα, 
όταν η Τουρκία είχε πληγεί από σεισμό, είχε επιδείξει μία 
άλλη πολιτική βοήθειας στη γείτονα. 
   Ερωτηθείς για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, ο κ. Καραμανλής σημείωσε: «Όλοι δίνουμε εξετάσεις, 
τόσο στην κυβέρνηση, τόσο στην αντιπολίτευση, αλλά και 
εσείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτετε τα γεγονότα, όλοι 
δίνουμε εξετάσεις σε μια πρωτοφανή κρίση». Εκτίμησε δε 
ότι όλοι έχουν αναγνωρίσει με πόση μεγάλη σοβαρότητα, 
με πόσο μέτρο και με πόση ψυχραιμία έχει αντιμετωπίσει 
ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση την κρίση αυτή και 
συμπλήρωσε: «Δεν είναι ώρα λοιπόν για πολιτικές αντι-
παραθέσεις, είναι ώρα για ενότητα και για ομοψυχία.. Ας 
αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και νομίζω ότι 
δείχνουμε μια απίστευτη ωριμότητα και ως πολιτικό σύ-
στημα σήμερα και ως λαός αν θέλετε».
  Δεν κόβεται το νερό της ΕΥΔΑΠ όσο διαρκεί η κρίση του 
κορωνοϊού
   Ο κ. Καραμανλής, απαντώντας σε μηνύματα τηλεθεα-
τών, επισήμανε ότι έχει δοθεί εντολή να μη διακόπτεται η 
υδροδότηση της ΕΥΔΑΠ, λόγω καθυστέρησης πληρωμών 
αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού 
των μετακινήσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κο-
ρωνοϊού.
    «Η ΕΥΔΑΠ αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρία που μπορεί 

να κάνει μία αναστολή πληρωμών για ένα εύλογο χρο-
νικό διάστημα διότι ζούμε μια πρωτοφανή υγειονομική 
κρίση», εξήγησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. 
Σημείωσε ότι οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ μπορούν να εξυπηρε-
τηθούν και με εναλλακτικούς τρόπους, τηλεφωνικώς και 
μέσω διαδικτύου και τόνισε: «Θα πρέπει να αποφεύγουμε 
να βγούμε από το σπίτι μας για να πάμε να πληρώσουμε 
π.χ. το λογαριασμό του νερού. Μπορούμε να το κάνου-
με αυτό και τηλεφωνικά μέσω της πιστωτικής μας ή μίας 
άλλης κάρτας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι πληρωμής». 
Πρόσθεσε όμως ότι «υπάρχουν αρκετοί ηλικιωμένοι 
συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς δεν γνωρίζουν ούτε 
αυτή τη μέθοδο πληρωμής και για αυτό το λόγο δεν πρέ-
πει να υπάρχει η παραμικρή ανησυχία για διακοπή υδρο-
δότησης».
    Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά στις 
ώρες αιχμής
   Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι τα μέσα μεταφοράς λει-
τουργούν κανονικά στις ώρες αιχμής. Επισήμανε όμως 
ότι η κίνηση έχει μειωθεί, ειδικά στα λεωφορεία και στο 
τραμ, κάτω από το 50%. Εξήγησε επομένως ότι από την 
έναρξη της βάρδιας έως τις 10 το πρωί - που είναι η ώρα 
αιχμής - και από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8, τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν εκείνοι που πρέπει να πάνε στις δουλειές 
τους. Εκ των πραγμάτων, τα δρομολόγια μειώνονται στις 
υπόλοιπες ώρες της ημέρας.
   «Αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί το παραμικρό 
πρόβλημα, διότι - για να το πούμε απλά - τα λεωφορεία 
και τα τραμ πηγαινοέρχονται άδεια. Αλλά, σε καμία περί-
πτωση δεν θα σταματήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς. Δε μπορεί σε μία πόλη σαν την Αθήνα, ακόμα και σε 
μία πόλη σε καραντίνα, να σταματήσουν να υπάρχουν 
κάποια ελάχιστα δρομολόγια ασφαλείας που πρέπει να 
πραγματοποιήσουν τα λεωφορεία. Εμείς έχουμε καταρτί-
σει ένα πρόγραμμα με τον ΟΑΣΑ και πρέπει να καταλάβει ο 
κόσμος ότι δεν πρέπει να συνωστίζεται μέσα στα λεωφο-
ρεία, κάτι που ως φαινόμενο δεν έχει παρατηρηθεί αυτή 
τη στιγμή ούτε στο Μετρό. Υπάρχει μία οδηγία από τον 
ΕΟΔΥ, τα λεωφορεία να είναι στο μισό της διαθεσιμότη-
τας που έχουν, να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας 
και μέχρι στιγμής όλα λειτουργούν καλώς», ανέφερε ο κ. 

Καραμανλής. 
   Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι 
στο Μετρό, οι χρονοαποστάσεις παραμένουν στα 4-5 
λεπτά, ενώ στα λεωφορεία εκ των πραγμάτων έχουν 
μειωθεί κάποια δρομολόγια στις ώρες που δεν είναι ώρες 
αιχμής. «Αυτά τα ζητήματα τα εξετάζουμε καθημερινά 
και πάντα με τη συνεργασία του ΟΑΣΑ, κάνουμε τα πάντα 
ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη μετακίνηση 
των πολιτών», κατέληξε.
    Επιτρέπονται δύο επιβάτες στα ταξί, εφόσον η μετακίνη-
ση αφορά ιατρικό λόγο 
   Ο κ. Καραμανλής σημείωσε τέλος ότι τα ταξί εξακολου-
θούν να κυκλοφορούν και πως ο περιορισμός των δύο 
ατόμων ανά όχημα ισχύει και στα ταξί, πλην ορισμένων 
περιπτώσεων ανάγκης και πάντα με τη λήψη των μέτρων 
ασφαλείας και υγιεινής.
   «Έχουμε περιπτώσεις καρκινοπαθών που πρέπει να 
πάνε για εξετάσεις. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που 
κάνουν αιμοκάθαρση και πρέπει να συνοδεύονται ή ηλι-
κιωμένοι που πρέπει να πάνε σε ένα επείγον ιατρικό ρα-
ντεβού και επίσης πρέπει να συνοδεύονται» εξήγησε και 
πρόσθεσε: «Είμαστε η χώρα του μέτρου και της λογικής. 
Εμείς, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διευ-
κολύνουμε τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε όταν πρέπει 
- λόγω ανάγκης - να εξυπηρετηθούν, να μπορούν να το 
κάνουν χωρίς κανένα φόβο».
   Όσον αφορά στον επαναπατρισμό 13 οδηγών φορτη-
γών που είχαν εγκλωβιστεί την περασμένη εβδομάδα στα 
σύνορα μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας, ο κ. Καραμανλής ση-
μείωσε πως η γειτονική χώρα για άλλη μία φορά κράτησε 
απαράδεκτη στάση και ενώ από τους 7.000 εγκλωβισμέ-
νους οδηγούς φορτηγών οι περισσότεροι κατάφεραν και 
πέρασαν τα τουρκικά σύνορα στους Έλληνες οδηγούς δεν 
δόθηκε αυτή η ευκαιρία, με αποτέλεσμα να κινηθεί μία 
ολόκληρη διαδικασία για να επιστρέψουν στην πατρίδα 
με μία ειδική πτήση.
   Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ακόμα, μεταξύ άλλων, ότι 
εξακολουθούν να πραγματοποιούνται πτήσεις επαναπα-
τρισμού, με τη συνδρομή και την έγκριση της ειδικής διεύ-
θυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο έρχεται σε 
επαφή με τις κυβερνήσεις των ξένων χωρών.

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΔΕΝ ΚΟβΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς τις ώρες αιχμής
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Ακολουθώντας τις αποφάσεις της ελληνικής Πολιτείας για την 
πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού, το Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι όσοι πολίτες επιθυ-
μούν την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα κατά τόπους Γραφεία 
Κτηματογράφησης για διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεών 
τους, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν έρθει σε επικοινωνία 
με αυτά για να οριστεί ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
που θα τεκμηριώνεται με τη λήψη e-mail ή sms. 
Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο 

του Κτηματολογίου είτε ηλεκτρονικά (ktimagen@ktimatologio.
gr) είτε τηλεφωνικά (210 6505600 ή στο 1015) το οποίο θα τους 
παραπέμπει στο αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης. Σημειώνε-
ται ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πραγματοποιείται μόνο για 
υποθέσεις πολιτών που δεν μπορούν να διενεργηθούν ηλεκτρονι-
κά ή τηλεφωνικά. 
Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, εφόσον το Γραφείο Κτηματογρά-
φησης κρίνει πως η υπόθεση είναι εξαιρετικά επείγουσα και δεν 
μπορεί να επιλυθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, θα συνεννοείται με τους 

πολίτες οι οποίοι θα προσέρχονται στο γραφείο μόνο με προκαθο-
ρισμένο ραντεβού.
Όπως υπογραμμίζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο καταλήγοντας, «η 
κτηματογράφηση συνεχίζεται με τρόπο πιο ασφαλή και προσαρ-
μοσμένη στις ιδιαίτερες και πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνου-
με. Προτρέπουμε τους πολίτες για άλλη μια φορά να αξιοποιήσουν 
τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μένοντας σπίτι και διαφυ-
λάσσοντας την υγεία τόσο τη δική τους όσο και των γύρω τους. 
Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς». 

Να γίνουν ακόμη και σπατάλες στην διάθεση των πόρων αντι-
μετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού ζητά ο ΣΕΒ, προκει-
μένου να διασφαλισθεί η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των 
μέτρων, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εκτιμά δε ότι τα μέτρα που 
έχει λάβει η κυβέρνηση πιθανώς να χρειαστεί να συμπληρωθούν 
με νέα, σε περίπτωση που η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνο-
ϊού δεν περιοριστεί μέσα στον Απρίλιο.
Συγκεκριμένα ο ΣΕΒ προτείνει με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομι-
κών εξελίξεων «Να διοχετευθούν οι πόροι άμεσα, χωρίς γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, ενδεχομένως και ανεξαρτήτως κριτηρίων 
αναγκαιότητας και σκοπιμότητας, σε όλους τους εργαζομένους 
και επιχειρήσεις» (πηγές του Συνδέσμου διευκρίνιζαν πάντως στο 
ΑΠΕ -ύστερα από σχετική ερώτηση - ότι ο Σύνδεσμος δεν ζητά 
κατάργηση της ρήτρας διατήρησης της απασχόλησης).
«Αυτή η επιλογή, προσθέτει, δημιουργεί τον κίνδυνο της σπατά-
λης για κάποιους από τους έκτακτους πόρους, που θα διοχετευ-
θούν στην οικονομία, όμως υπό τις τρέχουσες συνθήκες μεγα-
λύτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στο όφελος που θα προκύψει 

από την ταχεία ένεση ρευστότητας στην οικονομία, η οποία συρ-
ρικνώνεται ταχύτατα λόγω των έκτακτων συνθηκών της κρίσης. 
Η απελευθέρωση των πόρων πρέπει να γίνει αξιοποιώντας τα 
ηλεκτρονικά μέσα, παρακάμπτοντας τις δαιδαλώδεις διαδικασίες 
αιτήσεων, υποβολής δικαιολογητικών κ.ο.κ., δεδομένου ότι λόγω 
της άμεσης ανάγκης για τη διοχέτευση πόρων στην οικονομία, 
εξαντλητικές διαδικασίες πιστωτικών κριτηρίων, χειρουργικής 
ακριβείας παρεμβάσεις κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 
ή κριτήρια προσβασιμότητας, τα οποία είναι δύσκολο να αξιολο-
γηθούν ταχέως αν συντρέχουν ή όχι, θα καταστήσουν τα μέτρα 
ατελέσφορα».
Ο ΣΕΒ καλεί επίσης την κυβέρνηση να διερευνήσει την δυνατότητα 
να δανειστεί στις διεθνείς αγορές, τώρα που μπορεί να αξιοποιήσει 
και το πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων ύψους Euro12 
δισ. από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, ταυτόχρονα, να 
κάνει χρήση, σε συμφωνία με τους εταίρους, μέρους του αποθέ-
ματος ασφαλείας, που διαθέτει (άνω των Euro30 δισ., πόροι που 
χτίστηκαν με τα πρωτογενή πλεονάσματα και με προσφυγή σε 

εξωτερικό δανεισμό, για να στηρίξουν την έξοδο της χώρας στις 
αγορές), για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας.
Ο Σύνδεσμος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η επικεφαλής της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε στους 
ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη Σύνοδο Κορυφής στις 17 Μαρτίου 
2020, ότι αν τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού 
διαρκέσουν τρεις μήνες η ύφεση στην Ευρώπη μπορεί να φτάσει 
στο -5% το 2020.
έχουμε μια οικονομική κρίση που δεν έχει σχέση με την προηγού-
μενη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση και ύφεση του 2008-9, 
που απαιτεί, όμως, μαζική κρατική παρέμβαση για περιορισμένη 
χρονική διάρκεια. Αργά ή γρήγορα, η κανονικότητα θα επανέλ-
θει. Όταν αυτό συμβεί, προέχει οι απώλειες ανθρώπινης ζωής να 
έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, ενώ παράλληλα να μην 
έχουν χαθεί παρά όσο το δυνατό λιγότερες θέσεις εργασίας και 
επιχειρήσεις.

Με στόχο τη συνεχή συνεργασία και το συντονισμό δράσεων για 
την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των πολιτών στην αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
συγκάλεσε χθες σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, με Εντεταλμέ-
νους και Περιφερειακούς Συμβούλους, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
Ο κ. Πατούλης επισήμανε πως μέχρι τώρα η Περιφέρεια Αττικής 
έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο πρόλη-
ψης, όσο και σε επίπεδο προστασίας των πολιτών καθώς και των 
στελεχών των Δήμων και των νοσοκομείων. Στη συνέχεια ζήτησε 
να επικοινωνήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις δράσεις της Περι-
φέρειας με στόχο τη διευκόλυνση και στήριξη των πολιτών στις 
δύσκολες αυτές ώρες. 
Μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στην έγκαιρη κινη-
τοποίηση της Περιφέρειας για τη υλοποίηση δράσεων όπως η 
δημιουργία του τηλεφωνικού αριθμού 1110, την εθελοντική 

αιμοδοσία, τους ελέγχους στην αγορά και στις λαϊκές αγορές, 
την ανάπτυξη πλατφόρμας για τη δωρεάν παροχή προσφορών 
και υπηρεσιών σε μαθητές και ευπαθείς ομάδες, τη δημιουργία 
ειδικού προγράμματος για την απευθείας οπτική επικοινωνία με 
γιατρούς, την απαγόρευση επισκεπτηρίου σε μονάδες φιλοξενίας 
ηλικιωμένων, τη λήψη προληπτικών μέτρων (κλείσιμο, παιδικών 
χαρών, ΚΑΠΗ) κ.α. 
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης επισήμανε:
 «Πρέπει να είμαστε σε μία συνεχή επαγρύπνηση και να λειτουρ-
γούμε με συνοχή, προκειμένου να μην αισθάνεται κανείς πολίτης 
μόνος του. Με σχέδιο, συνεχή συνεργασία και επαγρύπνηση, συ-
νεχίζουμε ως Περιφέρεια Αττικής να είμαστε δίπλα στους πολίτες 
μας που έχουν ανάγκη. Σας καλώ όλους να είστε σε επαγρύπνηση, 
να καταθέτετε τις σκέψεις σας και να βοηθάτε στην υλοποίηση των 
δράσεων της Περιφέρειας».

Από την πλευρά τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αναφέρθηκαν 
μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση 
και υλοποίηση τεχνικών έργων, στη σωστή χρήση των ατομικών 
μέσων προστασίας, στην ανάγκη τα στελέχη των σούπερ μάρκετ 
και φαρμακείων να αλλάζουν τακτικά τα γάντια, στην προστασία 
των αδέσποτων ζώων, στο συντονισμό δράσεων, κ.α. 
Στη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με την πλατ-
φόρμα e:Presence (https://epresence.gov.gr) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετείχε ο Πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Χ. Θεοδωρόπουλος, καθώς και οι Εντεταλμένοι 
και Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Ε. Αβραμοπούλου, Δ. Αγγελάκη, 
Γ. Αγγελόπουλος, Γ. Αδαμοπούλου, Κ. Αδαμοπούλου, Χ. Αλεξαν-
δράτος, Μ. Βάρσου, Γ. Βλάχου, Γ. Βλάχος, Γ. Γεωργόπουλος, Φ. 
Δαλιάνη, Θ. Κατσιγιάννης, Γ. Κεχρής, Ε. Κοσμίδη, Π. Λεονάρδου, Ε. 
Μπαρμπαγιάννη, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης. 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕβΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕψΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΣΕβ: ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕψΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΟΥΣ
Γ. Πατούλης: «Με σχέδιο, συνεχή συνεργασία και επαγρύπνηση, συνεχίζουμε ως Περιφέρεια Αττικής να είμαστε δίπλα στους πολίτες μας που έχουν ανάγκη»
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«Έκτακτα, προσωρινά, αλλά αναγκαία, είναι τα μέτρα 
που λαμβάνουμε για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργα-
σίας απέναντι στον κίνδυνο της κατάρρευσης» δηλώνει ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθη-
ναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με τα 
μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων από τον κορωνοϊό.
Ερωτηθείς για τις ενστάσεις που διατυπώνονται για το 
μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας, ο υπουργός Εργασίας 
απαντά, μεταξύ άλλων: «η πρωτοφανής παράλυση στην 
οποία εξαναγκάζει την οικονομία η οργανωμένη αποτρο-
πή της διασποράς του κορωνοϊού δεν αφήνει κανένα πε-
ριθώριο για επιπολαιότητες και λαϊκισμούς: νοιαζόμαστε 
για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, δεν αδι-
αφορούμε για τις επιχειρηματικές ανάγκες και τον αγώνα 
επιβίωσης που δίνουν. Τους θέλουμε όλους όρθιους την 
επόμενη μέρα. Προτιμούμε την εργασία από την ανεργία. 
Προτιμούμε να υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις, ειδικά 
μικρομεσαίες, την επόμενη μέρα, παρά καθόλου επιχει-
ρήσεις».
Γενικότερα για το θέμα της αντιμετώπισης των επιπτώσε-
ων του κορωνοϊού, ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι, από 
την πρώτη στιγμή, ο πρωθυπουργός έθεσε ως κορυφαία 
προτεραιότητα το αγαθό της υγείας. «Να κρατήσουμε 
όρθια την κοινωνία και τον άνθρωπο. Να διασώσουμε 
τις θέσεις εργασίας» υπογραμμίζει ο κ. Βρούτσης, περι-
γράφοντας αναλυτικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
προστασία των θέσεων εργασίας και τη σταθεροποίηση 
της αγοράς εργασίας, καθώς και τα μέτρα για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων και την ύπαρξή τους και την επόμενη 
μέρα.
Αναλύοντας τις προοπτικές που διαμορφώνονται το 2020 
στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης στη 
χώρα μας, ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ότι, όπως ανακοί-
νωσαν τα κράτη μέλη της Ομάδας των Είκοσι (G20) το 
2020, όλες οι οικονομίες της Ευρώπης θα βρεθούν σε 
ύφεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Εργασίας, ενδεικτικό της κρίσης 
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι 
60.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΕΡΓΑΝΗ» αίτηση για τα μέτρα στήριξης μέσα σε μία 

ημέρα. «Γι’ αυτό, καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις, 
για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα και να αντι-
στρέψουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες και να βάλουμε 
μπροστά την οικονομία» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρού-
τση, στη δημοσιογράφο Γεωργία Μπάρλα και το Αθηναϊ-
κό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:
 Ερ: Από τα συνολικά μέτρα που λαμβάνονται, αυτό για 
το οποίο διατυπώνονται έντονες ενστάσεις είναι το μέτρο 
της εκ περιτροπής εργασίας, με κύριο επιχείρημα ότι θα 
προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις υφιστάμενες εργα-
σιακές σχέσεις. Σας προβληματίζει μια τέτοια προοπτική;
Απ: Τα μέτρα εσωτερικής οργανωτικής ευελιξίας, όπως 
είναι αυτό της λειτουργίας με «προσωπικό ασφαλούς 
λειτουργίας», λαμβάνονται, έτσι ώστε να μπορούν να λει-
τουργούν με λιγότερο αριθμό εργαζομένων ή με τη μετα-
φορά εργαζομένων εντός ομίλων, αλλά με υποχρέωση δι-
ατήρησης των θέσεων εργασίας και στις δύο περιπτώσεις.
Επισημαίνουμε ότι το «προσωπικό ασφαλούς λειτουρ-
γίας», με εκ περιτροπής εργασία, αφορά αποκλειστικά 
επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα στην οι-
κονομική δραστηριότητά τους και εντάσσονται σε συγκε-
κριμένο και καθορισμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ). Πρόκειται για ένα εντελώς προσωρινό, αναγκαίο 
και επείγον μέτρο, που θα λήξει άμεσα με τον τερματισμό 
της κρίσης, σε δύο ή τρεις μήνες και, σε κάθε περίπτωση, 
όχι πέραν του εξαμήνου.
Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πλήρης κατάρρευση 
της αγοράς εργασίας και η ενεργοποίηση άλλων δυσχε-
ρέστερων μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, όπως 
μαζικές διαθεσιμότητες και απολύσεις. Έτσι, διασώζουμε 
τις θέσεις εργασίας με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες.
Ας είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς. Τους προσεχείς μήνες, 
θα αντιμετωπίσουμε οικονομική κρίση, πρωτόγνωρη σε 
βάθος και έκταση. Η οικονομία της Ευρώπης θα βρεθεί σε 
ύφεση και η ανεργία θα ανέβει σε όλες ανεξαιρέτως τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο.
Η πρωτοφανής παράλυση στην οποία εξαναγκάζει την 
οικονομία η οργανωμένη αποτροπή της διασποράς του 
κορωνοϊού δεν αφήνει κανένα περιθώριο για επιπολαι-
ότητες και λαϊκισμούς: νοιαζόμαστε για τους εργαζόμε-

νους και τα δικαιώματά τους, δεν αδιαφορούμε για τις 
επιχειρηματικές ανάγκες και τον αγώνα επιβίωσης που 
δίνουν. Τους θέλουμε όλους όρθιους την επόμενη μέρα. 
Προτιμούμε την εργασία από την ανεργία. Προτιμούμε να 
υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις και, ειδικά, μικρομεσαίες 
την επόμενη μέρα, παρά καθόλου επιχειρήσεις.
Το κράτος στηρίζει και τις δύο πλευρές της αγοράς εργα-
σίας ως πυλώνες της αναπτυξιακής προοπτικής και της 
κοινωνικής συνοχής.
Συνεπώς, για να αντέξουμε ως χώρα, πρέπει όλοι κάτι να 
κάνουμε, κάτι να συνεισφέρουμε: η πρωτοφανής κρίση 
απαιτεί υπομονή και αντοχή από εργαζόμενους και επιχει-
ρήσεις, στήριξη και οργανωμένα μέτρα από την πολιτεία.
Η κομματική αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης σε τέτοιες 
στιγμές εθνικής ανάγκης και εν μέσω μίας πανανθρώπινης 
κρίσης δεν βοηθά.
Είμαστε εδώ και δηλώνουμε «παρών» σε αυτό που επι-
τάσσει το εθνικό και κοινωνικό καθήκον για όλους.
 Ερ: Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα ευρύ φάσμα μέ-
τρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορω-
νοϊού. Ποιες προτεραιότητες τέθηκαν;
Απ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, εν μέσω των πρω-
τόγνωρων συνθηκών και της- παγκοσμίων διαστάσεων 
-κρίσης δημόσιας υγείας, που απειλεί όλες ανεξαιρέτως 
τις κοινωνίες, η κυβέρνηση της χώρας μας αποτελεί αξι-
όπιστη δύναμη σταθερότητας και εγγύηση της αυριανής 
μέρας.
Από την πρώτη στιγμή, ο πρωθυπουργός έθεσε ως κορυ-
φαία προτεραιότητα το αγαθό της υγείας. Να κρατήσουμε 
όρθια την κοινωνία και τον άνθρωπο. Να διασώσουμε τις 
θέσεις εργασίας.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, στυλοβάτης της κοινωνικής 
συνοχής και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργα-
σίας, προχωράει σταδιακά σε μία σειρά ξεχωριστών πα-
ρεμβάσεων. Μέτρα αναγκαία και αναλογικά, με πνεύμα 
αλληλέγγυας ευθύνης όλων, κράτους, εργοδοτών και 
εργαζομένων. Δεν πρόκειται για κλασικά μέτρα πολιτικής 
που θα εφαρμόζονταν σε μία οποιαδήποτε φυσιολογική 
κατάσταση. Συνέχεια στη σελ. 8

Ι. βΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΕΚΤΑΚΤΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
Για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της κατάρρευσης
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Στην αναστολή των εργασιών τους στα αεροδρόμια Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης προχωρούν η Swissport και η Skyserv, 
εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, που έχουν πληγεί όπως και 
όλος ο κλάδος των αερομεταφορών, από την πανδημία του 
κορoνοιού.
Και οι δυο εταιρείες, σε αντίστοιχες ανακοινώσεις τους, το-
νίζουν πως το κόστος από τη μείωση της κίνησης στα αερο-
δρόμια είναι τεράστιο και απειλεί τη βιωσιμότητα ολόκληρου 
του κλάδου. Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρουν σύμφωνα με 
το ΑΠΕ, ότι την εποχή αυτή η μείωση στο Διεθνές Αεροδρό-

μιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ξεπερνά το 90% σε σχέση με τις 
αντίστοιχες περυσινές ημερομηνίες. Για το λόγο αυτό, όπως 
σημειώνουν, προχωρούν σε αναστολή εργασιών για τα αε-
ροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μέχρι η κατάσταση να 
ομαλοποιηθεί.
Για όσο διαρκεί η αναστολή θα καλύπτονται βασικές λειτουρ-
γίες, όπως η συντήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (cargo), 
η εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών, κάλυψη έκτακτων 
αναγκών, οι οποίες και θα καλυφθούν από την εκ περιτροπής 
εργασία του 10% του προσωπικού της. Οι εταιρίες Swissport 

και η Skyserv στις ανακοινώσεις τους θεωρούν ιδιαίτερα ση-
μαντικό και θετικό ότι ο κλάδος της επίγειας εξυπηρέτησης έχει 
υπαχθεί στους τομείς εκείνους που πλήττονται από την παν-
δημία του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου όλοι οι εργαζόμενοι των 
εταιρειών θα καλυφθούν από τις ευεργετικές διατάξεις που 
προβλέπουν οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις. 
«Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι η κρίση αυτή να μην κρα-
τήσει πολύ. Και όταν η κατάσταση ομαλοποιηθεί να επιστρέ-
ψουμε όλοι στα καθήκοντά μας ασφαλείς και αισιόδοξοι» 
καταλήγει η ανακοίνωση της Swissport.

Συνέχεια από τη σελ 7
Συνιστούν εξ ολοκλήρου έκτακτα και επείγοντα μέτρα, 
που θέτουν την οικονομία σε μία κατάσταση προσωρινής 
«αδράνειας», για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
της ίδιας της παραγωγικής υποδομής της χώρας, ώστε την 
επόμενη μέρα να υπάρχουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, 
όλοι υγιείς και δυνατοί, έτοιμοι για τη νέα εκτίναξη της 
αναπτυξιακής δυναμικής, που είχαμε δρομολογήσει και 
που διακόπηκε βίαια από αυτή την παγκόσμια κρίση.
Ερ: Πώς διαμορφώνονται πλέον για το 2020 οι προοπτι-
κές για την οικονομία και την απασχόληση στη χώρα μας; 
Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία από την πλατφόρμα, που 
άνοιξε χθες στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», για 
την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις;
Απ: Όπως ανακοίνωσαν οι G20, το 2020, όλες οι οικονο-
μίες της Ευρώπης θα βρεθούν σε ύφεση, συμπεριλαμβα-
νομένης και της δικής μας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 
απώλειες εισοδήματος για τους Έλληνες και απώλεια θέ-
σεων εργασίας.
Ενδεικτικό της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, είναι ότι, μέχρι πριν από λίγο, στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», 60.000 επιχειρήσεις έχουν 
υποβάλει αίτηση για τα μέτρα στήριξης μέσα σε μία ημέρα.
Γι’ αυτό, καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να είμα-
στε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα και να αντιστρέψουμε 
όλους τους αρνητικούς δείκτες και να βάλουμε μπροστά 
την οικονομία.
 Ερ: Για λόγους άμεσης αντιμετώπισης της εξάπλωσης της 
πανδημίας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας επιχει-

ρήσεων από μία σειρά κλάδων. Ποια είναι τα κυριότερα 
μέτρα που έχετε λάβει για τη διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας σε αυτές; Πώς εκτιμάτε την αποτελεσματικότητά 
τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες, όπως η Ισπανία, 
καταγράφεται έκρηξη της ανεργίας με 500.000 απολύσεις 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα;
Απ: Τα μέτρα αυτά έχουν δύο βασικούς πυρήνες: αφενός 
μεν την απαγόρευση των απολύσεων, μέτρο που καμία 
κυβέρνηση στο παρελθόν, παρά τα εύκολα λόγια, δεν τόλ-
μησε να πάρει αφετέρου δε την παροχή στις επιχειρήσεις 
μίας νέας, εντελώς προσωρινής, δυναμικής εργαλειοθή-
κης, για την επιβίωσή τους.
Για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη σταθερο-
ποίηση της αγοράς εργασίας:
- Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη 
λειτουργία τους, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται 
σημαντικά από την οικονομική κρίση, λαμβάνουν σημα-
ντική οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Ακόμη πιο σημαντικό: οι εργαζόμενοι αυτοί διασφαλίζουν 
τις θέσεις εργασίας τους («ρήτρα διατήρησης των θέσεων 
εργασίας»), ακόμη και μετά τη λήξη των μέτρων, τους 
όρους της εργασιακής τους σχέσης, που παραμένει αμε-
τάβλητη («ρήτρα διατήρησης της εργασιακής σχέσης»), 
καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
- Για τη στήριξη των ανέργων, όσοι είναι δικαιούχοι τα-
κτικής επιδότησης ανεργίας είτε επιδόματος μακροχρόνιας 
ανεργίας είτε βοηθήματος ανεργίας και το σχετικό δικαί-
ωμά τους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, 
συνεχίζουν να το λαμβάνουν για δύο ακόμη μήνες.

- Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και σε 
όσους έμειναν, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφορι-
ακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», άνεργοι για οποιονδήποτε 
λόγο στο διάστημα 1-20 Μαρτίου.
- Μείωση κατά 40% των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας 
των εργαζομένων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που ανε-
στάλη η λειτουργία τους.
 Ερ: Με δεδομένη τη συνεπακόλουθη επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας, λόγω του κορωνοϊού, σε 
ποιες κινήσεις έχετε προχωρήσει για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων;
Απ: Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και την ύπαρξή τους και 
την επόμενη μέρα:
- Με μέτρα τόνωσης της ρευστότητάς τους.
- Με αναστολή όλων των διοικητικών υποχρεώσεών τους 
για εκ των προτέρων καταχώριση αλλαγών χρόνου εργα-
σίας, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά στις πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουργίας τους.
- Με ειδική πρόνοια για τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να 
προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στην έκτακτη αύξηση 
της ζήτησης (λειτουργία τις Κυριακές, υπερωριακή απα-
σχόληση, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια).
- Με αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών και φο-
ρολογικών υποχρεώσεών τους, καθώς και με τη μείωση 
κατά 40% των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης πλητ-
τόμενων εργοδοτών.

Η SWISSPORT ΚΑΙ Η SKYSERV ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι. βΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΈΚΤΑΚΤΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
Για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της κατάρρευσης  
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Κανονικά θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για τους αιολι-
κούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχει προγραμματι-
σθεί για τις 2 Απριλίου, επεσήμανε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ο 
πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκος Μπουλαξής στην τηλεδιάσκεψη με 
φορείς της αγοράς ανανεώσιμων πηγών που πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα.
Τόνισε ακόμη πως η Αρχή είναι έτοιμη για τη διενέργεια των 
επόμενων ανά τεχνολογία διαγωνισμών, ενώ εξέφρασε τον 
προβληματισμό του για την «ρευστότητα της ενεργειακής 
αγοράς την τρέχουσα περίοδο, κάτι που θα επηρεάσει και τον 

Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και κατ’ επέκταση τις πληρωμές των 
παραγωγών, ζήτημα το οποίο επεξεργάζεται από κοινού με 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για την εξεύρεση των προσφο-
ρότερων λύσεων».
Οι φορείς από την πλευρά τους επεσήμαναν τα ζητήματα 
που ανακύπτουν εξαιτίας του κορωνοϊού, και συγκεκριμένα 
τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης του Ειδικού Λογα-
ριασμού Α.Π.Ε. λόγω της πτώσης της οριακής τιμής και της 
τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών αλλά και τον κίνδυνο 
για την απομείωση των ταμειακών ροών λόγω της ενδεχό-

μενης αύξησης των καθυστερήσεων πληρωμών από τους 
καταναλωτές. Παράλληλα, αναλύθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εν εξελίξει επενδύσεις ΑΠΕ λόγω της καθυ-
στέρησης ανταπόκρισης από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες, 
των περιορισμών μετακίνησης και διαμονής των στελεχών 
τους και του τεχνικού προσωπικού, των καθυστερήσεων στα 
χρονοδιαγράμματα παράδοσης εξοπλισμών, αλλά και απο-
κατάστασης προβλημάτων σε ήδη λειτουργούντα έργα κλπ.

Στη διάθεση του ΕΟΔΥ θέτει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο εκτυπωτή 
που κατέχει εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής του, προ-
κειμένου να αξιοποιηθεί για την παραγωγή αναλώσιμου υγει-
ονομικού υλικού και εξαρτημάτων νοσοκομειακού εξοπλι-
σμού, που εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκονται 
σε έλλειψη παγκοσμίως, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα 
προσφέρει χρηματικό πόσο 20.000 για τις ανάγκες του νοσο-
κομείου ΑΧΕΠΑ. 
   «Τις κρίσιμες αυτές στιγμές για την πατρίδα μας, που η ατομι-
κή ευθύνη καθενός και καθεμιάς είναι να προστατεύσουμε τη 
δημόσια υγεία και ιδιαίτερα τους ευάλωτους συμπολίτες μας 
και να δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί 
στην επιδημία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
στέκεται δίπλα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των 
Νοσοκομείων που δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Το 
μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας οφείλει να είναι ανοιχτό 
στην κοινωνία και σε ετοιμότητα να συνδράμει την Πολιτεία 

σε έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτή που βιώνουμε», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα, υπενθυμίζοντας πως 
το ΑΧΕΠΑ, Νοσοκομείο αναφοράς για τον SARS-CoV-2, είναι 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του ΑΠΘ και βρίσκεται εντός της 
Πανεπιστημιούπολης, ενώ «το ανθρώπινο δυναμικό όλων 
των κλινικών του Νοσοκομείου, αλλά κυρίως των κλινικών 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως και 
του Β’ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής 
του Αριστοτελείου --εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τον 
κορωνοϊό, χρειάζεται τη συμπαράσταση, την ευγνωμοσύνη 
μας και την αναγνώριση του έργου που προσφέρει αυτή τη 
δύσκολη περίοδο».
   Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΑΠΘ ανακοίνωσε τα εξής:
   «Προσφέρουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ, το ποσό των 20.000 ευρώ για την προμή-
θεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 
ΑΧΕΠΑ. Μετά τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας για 

την πρόθεση να αξιοποιηθεί η τεχνολογία της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης για την παραγωγή αναλώσιμου υγειονομικού 
υλικού και ανταλλακτικών εξοπλισμού, συνεισφέρουμε στην 
προσπάθεια αυτή με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που 
παρέχουν τα Εργαστήρια του ΑΠΘ και ειδικότερα το Εργα-
στήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του ΑΠΘ, που διαθέτει τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο 
εκτυπωτή στο Αριστοτέλειο».
   Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ δηλώνουν ότι «η στήριξή μας 
στην εθνική προσπάθεια και στον ΕΟΔΥ είναι διαρκής και θα 
συνεχίσει να εξειδικεύεται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες», 
ενώ απευθύνουν έκκληση σε «όλα τα μέλη της Πανεπιστημι-
ακής Κοινότητας του ΑΠΘ, καθώς και όλους τους συμπολίτες 
μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το 
σύστημα υγείας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μένοντας σπίτι, 
μένοντας υγιείς».

Οι έλεγχοι καραντίνας το επόμενο διάστημα θα είναι σαρω-
τικοί σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και 
κάλεσε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία απομόνωσης 
να είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις.
Όπως είπε, 5.824 πολίτες- επαφές κρουσμάτων ή ταξιδιώ-
τες από χώρες του εξωτερικού- βρίσκονται σε κατ οίκον 
καραντίνα σε όλη τη χώρα. Έχουν ολοκληρώσει το 7ημερο 
ή 14ημερο απομόνωσής τους, 825 πολίτες. Συνολικά έχουν 
γίνει 1116 μέχρι σήμερα δειγματοληπτικοί έλεγχοι και 92 

πολίτες έχουν βρεθεί εκτός του σπιτιού τους με αποτέλεσμα 
να τους επιβληθεί το πρόστιμο των 5000 ευρώ και να τους 
ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. 
Ανέφερε επίσης ότι στο κάλεσμα εθελοντικής προσφοράς 
στο Σύστημα Υγείας έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα 
8.785 επαγγελματίες υγείας και γενικά άνθρωποι που μπο-
ρούν να βοηθήσουν σε αυτή τη φάση το σύστημα.
Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι η ελληνική κοινωνία στο μεγαλύτερο 
μέρος της επιδεικνύει αξιέπαινη ωριμότητα και ψυχραιμία 
σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.
«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο κορωνοϊός 

δεν κάνει εξαιρέσεις, ναι μεν οι ευπαθείς ομάδες είναι πιο 
ευάλωτες αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι είμαστε 
ασφαλείς», τόνισε. Ο υφυπουργός πρόσθεσε, ότι «ο καλύ-
τερος τρόπος να σπάσουμε την αλυσίδα, να νικήσουμε την 
πανδημία, είναι περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις 
μας».
Επανέλαβε ότι «όσο πιο αυστηρά εφαρμόσουμε τα μέτρα, 
όσο πιο πειθαρχημένα και με συνέπεια μείνουμε σπίτι μας 
τόσο πιο γρήγορα θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω και θα επι-
στρέψουμε στην κανονικότητα της καθημερινότητας που 
αφήσαμε πίσω». 

ΡΑΕ: ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕψΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΑΠΘ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 
Για την παραγωγή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού  

Ν.ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ
Σε 92 πολίτες επιβλήθηκε πρόστιμο 
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Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, για τις ασφα-
λιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των αγροτών, από 
την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 
2020, αναμορφώνεται το καθεστώς των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολου-
μένων και των αγροτών, που υπάγονται στην ασφάλιση του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
για κύρια σύνταξη.
Κύριο γνώρισμα του νέου συστήματος είναι η δυνατότητα ελεύ-
θερης επιλογής από τον ασφαλισμένο της ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας στην οποία θα ενταχθεί. Οι ασφαλιστικές εισφορές αποσυν-
δέονται πλέον από το φορολογητέο εισόδημα και τον κατώτατο 
μισθό και θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, μία εκ των 
οποίων οφείλει να επιλέξει ο ασφαλισμένος, έχοντας, ωστόσο, τη 
δυνατότητα να διαφοροποιεί ετησίως την επιλογή του με βάση 
την οικονομική δυνατότητά του και την προσδοκία για σύνταξη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, πέραν των έξι ασφαλιστικών 
κατηγοριών, θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, στην 
οποία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυ-
τοτελώς απασχολούμενοι για χρονικό διάστημα πέντε ετών από 
την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος.
Οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2020, 
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση ένα σύστημα έξι 
ασφαλιστικών κατηγοριών. Παράλληλα, προβλέπεται τριετής 
μεταβατική περίοδος σταδιακής αύξησης των εισφορών.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπέβαλε στις 24/03/2020 αίτημα 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση απαλλαγής από 
τους αναλογούντες δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που 
κρίνονται αναγκαία για την καταπολέμηση του κορωνοϊού 
(COVID-19).
Ειδικότερα, η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα να συμπεριληφθεί σε 
απόφαση της Επιτροπής για τη χορήγηση απαλλαγής από 
δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την ατομική προστασία και την αποφυγή 
μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), καθώς και σε ιατρικές 

συσκευές, εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται από τις 
μονάδες βοήθειας κατά τη δράση τους στο πλαίσιο καταπολέ-
μησης της διασποράς της πανδημίας. Κατά τις αμέσως επόμε-
νες ημέρες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα 
αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλυτικός κατάλογος 
των ειδών, τα οποία η χώρα μας αιτείται να συμπεριληφθούν 
στις απαλλακτικές διαδικασίες.
Το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει έμπρακτα τους εργαζο-
μένους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι υπό δύσκολες 
συνθήκες αγωνίζονται για την υγεία όλων μας, αλλά και τους 
πολίτες που με τη μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση τους έχουν 

συμβάλει επιτυχώς στον περιορισμό της ευρείας διασποράς 
του θανατηφόρου ιού στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση αξιοποιεί έγκαιρα όλες τις 
ευκαιρίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αντιμετωπιστεί η 
κρίση με το μικρότερο δυνατό ατομικό και κοινωνικό κόστος. 
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η 
απειλή του κορωνοϊού να μη θέσει σε κίνδυνο τις μέχρι τώρα 
προσπάθειες και θυσίες των Ελλήνων, ώστε μετά την υποχώ-
ρηση της πανδημίας η ελληνική οικονομία να ανακάμψει και 
πάλι με γοργούς ρυθμούς.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με χθεσινή της ανακοίνωση ενη-
μερώνει τους συναλλασσόμενους για την αύξηση του ορίου 
των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη 
χρήση ΡΙΝ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, 
οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στο πλαίσιο της διαρκούς συνδρο-
μής τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
(COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, 
αυξάνουν από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου και έως την Κυριακή 31 
Μαΐου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών 
καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έναντι 25 
ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το συγκεκριμένο μέτρο - αναφέρεται στην ανακοίνωση - είναι 
προσωρινής εφαρμογής και συγκεκριμένα για τους επόμενους 
δυο μήνες και εκτιμάται ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των 
συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήρια καυσίμων 
και φαρμακεία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πλη-
κτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο της χρεωστικής, πιστωτι-
κής και προπληρωμένης κάρτας. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστο-
ποιείται σημαντικά η φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το 
πληκτρολόγιο του POS. 
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου 
ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να παραδίδεται η 

κάρτα πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος 
που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του πο-
σού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της 
κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS. 
Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συναλλασ-
σόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.
Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευσή τους, παρακο-
λουθούν τις εξελίξεις και επικαιροποιούν συνεχώς τα μέτρα προ-
στασίας για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των 
πελατών τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Να προχωρούν οι δικαστές στην έκδοση αποφάσεων κατά την 
διάρκεια της μερικής αναστολής των δικαστηρίων, η οποία 
αναμένεται να παραταθεί, ζήτησε από τους προέδρους των 
Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, 
Κωνσταντίνος Τσιάρας, προκειμένου να αποφευχθεί η επιπλέον 
επιβάρυνση των ρυθμών απονομής της Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο πρόεδρος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, Αθανάσιος Ράντος έχει ξεκινήσει τις 
τηλεδιασκέψεις επί υποθέσεων που έχουν ήδη συζητηθεί στο 
ακροατήριο, πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού.
   Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται η έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία 

θα παρατείνεται η μερική, πανελλαδική αναστολή λειτουργίας 
των δικαστηρίων για το μετά το Πάσχα διάστημα.
         Όπως είναι γνωστό, τόσο με την ισχύουσα υπουργική από-
φαση μερικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, όσο 
και με τη νέα που αναμένεται, η δημοσίευση των αποφάσεων 
εξαιρείται από το μέτρο της αναστολής.
      Παράλληλα, κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπενθύ-
μιζαν ότι οι δικαστηριακές εργασίες που μπορούν να πραγμα-
τοποιηθούν, χωρίς να διακινδυνεύεται η δημόσια υγεία, πρέπει 
αναμφίβολα να πραγματοποιούνται κανονικά, προκειμένου να 
μειωθεί ο όγκος της εκκρεμούς δικαστικής ύλης, η οποία εκ των 
πραγμάτων συσσωρεύεται και θα εμφανιστεί εντονότερη μετά 

την λήξη της πανδημίας. 
   Την ίδια στιγμή, με πρωτοβουλία του προέδρου του ΣτΕ Αθα-
νάσιου Ράντου, ξεκίνησαν με επιτυχία οι τηλεδιασκέψεις επί υπο-
θέσεων οι οποίες έχουν συζητηθεί ήδη επί έδρας, προκειμένου 
να μην υπάρξουν καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων. 
   Ήδη έχουν γίνει τηλεδιασκέψεις στο Β  ́και Γ  ́Τμήμα του ΣτΕ, 
ενώ σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια. Μά-
λιστα, ο κ. Ράντος συμμετείχε στις δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις 
που έγιναν με την υποστήριξη του τεχνικού-ηλεκτρονικού τμή-
ματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 
Των ειδών που εισάγονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ

Ο ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, ενώ στο ΣτΕ ξεκίνησαν οι τηλεδιασκέψεις
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Για ακόμη μια φορά, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος (Δ.Δ.Η.Ε) εφιστά την προσοχή των πολιτών για 
προσπάθειες εξαπάτησής τους και διασποράς ψευδών ειδή-
σεων για τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με την Δ.Δ.Η.Ε, το τελευ-
ταίο διάστημα γίνονται καταγγελίες πολιτών, ενώ υπάρχει 
και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας,από την Interpol και 
την Europol, για πολλές περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης, 
από δράστες που εκμεταλλεύονται την ανησυχία των πολι-
τών εξαιτίας του κορωνοϊού (COVID-19), και επιχειρούν να 
αποκομίσουν χρήματα.
Ο επικεφαλής της Δ.Δ.Η.Ε, Βασίλης Παπακώστας, με αφορ-
μή τις προσπάθειες εξαπάτησης των πολιτών αναφέρει τι 
πρέπει να προσέχουν οι πολίτες που κάνουν αγορές ειδών 
προστασίας από τον κορωνοϊό μέσω του διαδικτύου (μά-
σκες, γάντια, αντισηπτικά και άλλα παρεμφερή υλικά): «Αρ-
χικά, αγοράζουμε από έγκυρους πωλκητές στο διαδίκτυο 
τέτοια είδη, επαληθεύοντας προηγουμένως, την ύπαρξή 
τους», τονίζει. «Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε ασφα-
λείς μεθόδους πληρωμής, αλλά και να ελέγχουμε εάν ο 
τραπεζικός λογαριασμός μιας εταιρείας είναι στην ίδια χώρα 
με την έδρα της. Παράλληλα, λόγω ψευδών ειδήσεων που 
κυκλοφορούν στο διακδίκτυο για θέματα σχετικά με τον κο-
ρωνοϊό, βασιζόμαστε για την ενημέρωσή μας σε αξιόπιστες 
πηγές ενημέρωσης», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ.Πα-
πακώστας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Δ.Δ.Η.Ε, οι δράστες επιχει-
ρούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους με τους εξής τρόπους:
- Απατηλές ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου κ.λ.π., που εμπορεύονται προϊόντα υψηλής ζήτησης 
(μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.α.)
Οι δράστες εκμεταλλεύονται την αυξημένη ζήτηση για μά-
σκες, γάντια, αντισηπτικά και άλλα υλικά, δημιουργούν 
απατηλές ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, 
λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και διευ-

θύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούμενοι ότι 
πωλούν τα συγκεκριμένα είδη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
χρησιμοποιούν και επωνυμίες γνωστών εταιριών που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο αυτό, προκειμένου να γίνονται 
πειστικοί. Στη συνέχεια, ζητούν από τους ενδιαφερόμενους 
αγοραστές να προπληρώσουν τις παραγγελίες με εμβάσμα-
τα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συνήθως του εξωτερικού, 
όμως οι υποτιθέμενες παραγγελίες δεν παραδίδονται ποτέ 
και οι δράστες διακόπτουν κάθε επικοινωνία, ενώ οι απατη-
λές ιστοσελίδες ή πλατφόρμες απενεργοποιούνται. 
- Απάτες με τη μέθοδο ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing):
Οι δράστες αποστέλλουν απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, προερχόμενα δήθεν από εθνικές ή παγκό-
σμιες υγειονομικές Αρχές και περιέχουν, είτε συνδέσμους 
(links), είτε συνημμένα αρχεία, με υποτιθέμενες χρήσιμες 
πληροφορίες για την προστασία από τη διάδοση του ιού. 
Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν, είτε να υποκλέψουν δια-
πιστευτήρια εισόδου των χρηστών (λογαριασμών ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, 
ηλεκτρονικής τραπεζικής κ.α.) είτε να εγκαταστήσουν κακό-
βουλο λογισμικό στο υπολογιστικό σύστημα των παραλη-
πτών και να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες.
- Τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα της μόλυνσης συγγε-
νικών προσώπων από τον κορωνοϊό
Οι δράστες καλούν τηλεφωνικά ανυποψίαστους πολίτες, 
συνήθως ηλικιωμένους, και προσποιούμενοι συγγενικά 
τους πρόσωπα, δηλώνουν ότι νοσηλεύονται σε νοσοκο-
μεία ή κλινικές, διότι μολύνθηκαν από τον ιό. Οι δράστες 
για να γίνουν πιο πειστικοί, πραγματοποιούν και επιπλέον 
κλήσεις, προσποιούμενοι ιατρούς ή διευθυντές των νοσο-
κομείων ή κλινικών, για την επιβεβαίωση της περίθαλψης. 
Αμέσως μετά, προσπαθούν να πείσουν τα θύματά τους να 
πληρώσουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης μέσω 
εμβάσματος ή παραδίδοντας μετρητά σε άτομα που προ-

σποιούνται εκπροσώπους της υποτιθέμενης κλινικής - και 
εμφανίζονται στην οικία τους.
Σημειώνεται επίσης, ότι η Δ.Δ.Η.Ε δέχθηκε καταγγελίες 
σχετικά με ψευδείς ειδήσεις που δημοσιεύονται και αναπα-
ράγονται στο διαδίκτυο, οι οποίες αφορούν είτε γεγονότα 
της τρέχουσας επικαιρότητας για το θέμα του κορωνοϊού, 
είτε προτεινόμενες θεραπείες, προϊόντα και σκευάσματα για 
την αντιμετώπισή του, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα και ανά περίπτωση σχηματίζονται σχετικές 
δικογραφίες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες:
* Μην ανοίγετε ύποπτους ηλεκτρονικούς συνδέσμους 
(links) ή ύποπτα επισυναπτόμενα αρχεία που λαμβάνετε 
μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
* Να αναβαθμίζετε και να ενημερώνετε το λογισμικό τεχνι-
κής ασφαλείας.
* Να πραγματοποιείτε αγορές μόνο από αξιόπιστους πωλη-
τές-ηλεκτρονικά καταστήματα και να ελέγχετε τις κριτικές 
των πελατών τους. 
* Μην ανταποκρίνεστε σε ύποπτα μηνύματα ή κλήσεις.
* Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν εντοπίζετε στο διαδί-
κτυο προς πώληση, προϊόντα που φαίνεται να έχουν εξα-
ντληθεί στην αγορά. Αν η προσφορά φαίνεται υπερβολικά 
καλή για να είναι αληθινή, διατηρείστε επιφυλάξεις, γιατί 
μάλλον δεν είναι πραγματική. 
* Να ενημερώνεστε από έγκυρες και επίσημες πηγές και να 
μη μοιράζεστε ειδήσεις και δημοσιεύσεις που δεν προέρχο-
νται από αξιόπιστες πηγές. 
* Μην κάνετε δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις χωρίς 
να ελέγχετε τη γνησιότητα και αξιοπιστία τους.
* Απευθυνθείτε στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές όταν αντι-
ληφθείτε ότι πέσατε θύμα απάτης.

Δημοσίευμα της Daily Telegraph επαινεί τους Έλληνες για τη 
στάση που έχουν επιδείξει απέναντι στα μέτρα για την καταπο-
λέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, παρά τη γενικότερη 
τάση τους ως έθνος να παραβιάζουν τους κανόνες, σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτή την φορά επισημαίνει ότι οι Έλληνες έχουν 
πάρει στα σοβαρά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και έχουν 
δείξει ότι αναγνωρίζουν τη σημασία της παγκόσμιας κρίσης 
που βρίσκεται σε εξέλιξη τηρώντας τους κανόνες με ψυχραι-
μία, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.
Όπως αναφέρει η συντάκτρια του άρθρου, οι Έλληνες δύσκο-
λα συμμορφώνονται με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομέ-
νων εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση ζώνης ασφαλείας 
στο αυτοκίνητο, κράνη σε μοτοσικλέτες και την απαγόρευση 
καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Αυτό όμως δεν ισχύει με 
τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει 

την εξάπλωση του κορωνοϊου. 
Η 25η Μαρτίου ήταν ένα τεστ για τους Έλληνες, οι οποίοι γιορ-
τάζουν την ανεξαρτησία τους με παρελάσεις στους δρόμους. 
Η εικόνα, ωστόσο, φέτος ήταν διαφορετική. Οι Έλληνες παρέ-
μειναν στα σπίτια τους και περιορίστηκαν στο να κρεμάσουν 
την ελληνική σημαία στα μπαλκόνια τους.
Ακόμα και η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ εξελίσσεται ομα-
λά, ανέφερε η συντάκτρια, χωρίς να υπάρχουν ελλείψεις σε 
προϊόντα. Δεν έχουν επηρεαστεί ούτε οι εισαγωγές, όπως είπε 
συγκεκριμένα, καθώς μπόρεσε να προμηθευτεί ακόμη και το 
αγαπημένο της τυρί τσένταρ.
Στο άρθρο επισημαίνεται η συμμόρφωση των Ελλήνων με 
έναν ακόμη κανονισμό που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 23 
Μαρτίου και σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται ειδική άδεια 
κυκλοφορίας στους δρόμους. Οι πολίτες της χώρας στέλνουν 

το απαραίτητο sms πριν βγουν από το σπίτι τους και φέρουν 
πάντα μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα για τυχόν 
έλεγχο.
Μετά από αρκετά χρόνια οικονομική κρίσης και προβλημά-
των που ταλάνισαν τη χώρα λόγω του μεταναστευτικού, οι 
Έλληνες φαίνεται πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άλλη 
μία δυσκολία. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί είναι κάτι 
ακόμα με το οποίο πρέπει να συμμορφωθούν και να τα βγά-
λουν εις πέρας.
Όπως φαίνεται, οι Έλληνες αναγνωρίζουν τη σημασία αυτής 
της παγκόσμιας κρίσης και δίνουν μαθήματα φιλότιμου σε 
άλλες χώρες, όπως η Βρετανία. Επίσης, οι Έλληνες εστιάζουν 
στην αξία της οικογένειας που τους ενώνει στις δύσκολες 
στιγμές και καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές, καταλήγει η 
συντάκτρια.

TΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Με αφορμή προσπάθειες εξαπάτησής τους και διασποράς ψευδών ειδήσεων για τον κορωνοϊό
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Μεγάλος είναι ο αριθμός των πολιτών που επιλέγουν την αποστο-
λή μηνύματος SMS στο 13033 για την κατ’ εξαίρεση μετακίνησή 
τους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό 
Covid-19. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ:
• Κατά το πρώτο 24ωρο λειτουργίας της (από τις 6 το πρωί της 
23ης Μαρτίου ως τις 6 το πρωί της 24ης Μαρτίου) η υπηρεσία 
του13033 διεκπεραίωσε 1,3 εκατ. έγκυρα μηνύματα SMS, τα 
οποία αντιστοιχούν στο 65% των συνολικών μηνυμάτων που 
έλαβε.
• Στο δεύτερο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της 24ης Μαρτίου ως τις 6 
το πρωί της 25ης Μαρτίου, το 13033 διεκπεραίωσε 1,8 εκατ. έγκυ-
ρα μηνύματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 81% των συνολικών 
μηνυμάτων που έλαβε η υπηρεσία. Σε σχέση με το πρώτο 24ωρο 
παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό των έγκυρων μηνυμάτων 

κατά 38,5%.
• Στο τρίτο 24ωρο, από τις 6 το πρωί της 25ης Μαρτίου ως τις 6 το 
πρωί της 26ης Μαρτίου, το 13033 διεκπεραίωσε 1,3 εκατ. έγκυρα 
μηνύματα, που αντιστοιχούν στο 85% των συνολικών μηνυμά-
των που έλαβε η υπηρεσία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και κυρίως η καθημερινή αύξηση στο 
ποσοστό των έγκυρων μηνυμάτων, δείχνουν πως οι πολίτες 
εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την υπηρεσία. Με την ευ-
καιρία, σημειώνεται ότι οι οδηγίες για τη σύνταξη μηνύματος και 
αποστολή του στο 13033 είναι διαθέσιμες στη σχετική ενότητα του 
forma.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή SMS στο 13033 δεν 
έχει χρέωση.
Επίσης, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι 
κατά τις τελευταίες εβδομάδες και σε σύγκριση με τις αρχές Μαρ-
τίου, καταγράφεται αύξηση στην κίνηση δεδομένων -κυρίως στα 

σταθερά δίκτυα-, η οποία διαμορφώνεται στο 50%, ως αποτέ-
λεσμα της επικοινωνίας των πολιτών, η οποία πραγματοποιείται 
σχεδόν αποκλειστικά μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
Η επιπλέον κίνηση έχει διεκπεραιωθεί με επάρκεια από τα σχετικά 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. 
Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πόροι δεν είναι 
απεριόριστοι και πως οι αντίστοιχες υποδομές έχουν συγκεκριμέ-
νες χωρητικότητες και δυνατότητες αναβαθμίσεων. 
Η υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι 
βασική παράμετρος κατά τις παρούσες συνθήκες και οι αναλυτικές 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες που εξέδωσε το 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 16 Μαρτίου 2019, είναι 
σημαντικό να τηρούνται από όλους μας ώστε να διασφαλίζεται η 
αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών. 

Συμπληρωματική λίστα με ΚΑΔ επιχειρήσεων για την ένταξή τους 
στις ευεργετικές διατάξεις που θα θεσπιστούν, έστειλε στο υπουρ-
γείο Οικονομικών η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιο-
τεχνών , Εμπόρων Ελλάδος.
Αναλυτικά η λίστα περιέχει τις εξής δραστηριότητες:
46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων
4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
2825 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικι-
ακής χρήσης
76905 Λιανικό εμπόριο διαφόρων οικιακών σκευών, μαχαιροπή-
ρουνων, πιατικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου
4673 Χονδρικό εμπόριο υλικών και ειδών υγιεινής
4662 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
9511 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού
2370 Κοπή και μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
4673 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών
1439 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
2041 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών προϊόντων 
καθαρισμού και στίλβωσης
2229 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
2232 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, 
από οπτή γη

2341 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμι-
κών διακοσμητικών ειδών
2349 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
2369 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο, τσι-
μέντο
2370 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
2441 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
2599 Κατασκευή άλλων μεταλλικών π.δ.κ.α.
2811 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους 
κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
3212 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
3299 ‘Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και υαλικών και υλι-
κών καθαρισμού
4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
4778 ‘Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
9003 Καλλιτεχνική δημιουργία
8122 ‘Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανι-

κού καθαρισμού
1072 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατη-
ρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
9522 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπι-
τιού και κήπου
2511 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών
2740 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
7311 Διαφημιστικά γραφεία
4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικι-
ακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
1812 ‘Αλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
4226 Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους από 
αργίλιο
1011 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
1413 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
4722 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα
4632 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
47191001 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά
32502203 Κατασκευή τεχνιτών δοντιών (εργασία οδοντοτεχνίτη)
4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και συνολικά ο 
ασφαλιστικός κλάδος στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια ενίσχυ-
σης του συστήματος υγείας, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Με πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές εταιρίες-μέλη της 
προσφέρουν 150.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι 
ανάγκες των νοσοκομείων σε σύγχρονο ιατρο-τεχνολογικό εξο-
πλισμό όπως monitors παρακολούθησης των ασθενών, αντλίες 
έγχυσης για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και αναπνευστήρες. 

 Οι εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς, εκτός από την άμεση αντα-
πόκριση σε αυτήν την κινητοποίηση της ΕΑΕΕ, αναλαμβάνουν πα-
ράλληλα και δικές τους πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση 
δηλώνοντας την ετοιμότητα της ασφαλιστικής αγοράς να συμ-
βάλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως 
είναι αυτή που βιώνει η χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. 
 Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε: «Εν μέσω αυτής της πρωτό-
γνωρης κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας, ο ασφαλιστικός κλάδος 

δηλώνει έτοιμος να συνδράμει τη συλλογική προσπάθεια και να 
ενισχύσει όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, δη-
λαδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων 
μας. Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, παρακολουθούμε 
στενά τις εξελίξεις και συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία για να βο-
ηθήσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε». 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMS 13033 ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΕΑ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣΕβΕΕ

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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Στις ΗΠΑ, η Ford Motor Company θα συνεργαστεί με 
την GE Healthcare για να επεκταθεί η παραγωγή ανα-
πνευστήρων, όπως δήλωσε την περασμένη Τρίτη στο 
«CBS This Morning», ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, ενώ η πολυεθνική ανακοίνωσε πως διαθέτει τα 
εργοστάσια 3D εκτυπώσεων που διαθέτει στην υπηρε-
σία των αρχών και σχεδιάζει ήδη τη συναρμολόγηση 
100.000 «τυπωμένων» οφθαλμικών ασπίδων προστα-
σίας την εβδομάδα. 
   Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε παρόμοιες 
κινήσεις εμπλέκονται η Volkswagen και η Hewlett-
Packard Company, η οποία, μάλιστα, δοκιμάζει πολλά 
3D-printed εξαρτήματα για νοσοκομεία των ΗΠΑ, ενώ 
έχει ζητήσει από τα 3D κέντρα έρευνας και εξέλιξής της 
στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, όπως και στο Όρεγκον, 
το Σαν Ντιέγκο και την Καλιφόρνια των ΗΠΑ να εργάζο-
νται για πληθώρα σχετικών πρότζεκτ. 
   Μπορεί πριν από μερικά χρόνια οι 3D εκτυπωτές να 
έδιναν ένα σχετικά πρωτόγονο αποτέλεσμα, όμως σή-
μερα είναι ένα ακόμη νέο «όπλο» τεχνολογίας, χρήσιμο 
στην κατασκευή καινοτόμων εξαρτημάτων, το οποίο, 
με τις σημερινές ανάγκες, μπορεί να αξιοποιηθεί και 
στην κατασκευή υλικών και αναλώσιμων για τον κλάδο 
της υγείας.
   Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι βασικό εργαλείο 
για τον επαγγελματικό κλάδο που αναδύεται και στην 
Ελλάδα, τους ειδικούς του 3D Printing, που έχουν ήδη 
ριχτεί στη μάχη για να καλύψουν ανάγκες που προκύ-
πτουν από την πανδημία του κορωνοϊού. «Τις τελευ-
ταίες ημέρες η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει ακουστεί, 
είτε με αφορμή εξελιγμένες εταιρείες, όπως αυτές της 
Formula 1 που διαθέτουν την τεχνογνωσία τους για να 
παράξουν με τεχνικές 3D εκτύπωσης όσα έχουν ανάγκη 
οι γιατροί και θεραπευτές, είτε με αφορμή τις προ-
σπάθειες εθελοντών να βρουν λύσεις στις διαδικασίες 
θεραπείας και όχι μόνο», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώ-
στας Κουτρέτσος, οικονομολόγος, ιδρυτής και project 
manager της 3DHUB Greece.
   Όπως τονίζει ο ίδιος, η τρισδιάστατη εκτύπωση «δι-
αθέτει σήμερα δυνατότητες άμεσης εξέλιξης ενός πρω-
τοτύπου ή εύκολης κατασκευής κάποιου εξαρτήματος» 
και είναι «σίγουρα ένα τεράστιο «όπλο» στην επίλυση 
πολλών προβλημάτων».

   Τη δική του οπτική για τον συγκεκριμένο κλάδο και 
την εξέλιξη των τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης 
δίνει ο Δημήτριος Κουρτέσης, program manager του 
OK!Thess και μέλος της ομάδας συντονισμού της εθε-
λοντικής δράσης «COVID-19 Response Greece» (www.
covid19response.gr). Όπως τονίζει, «η μέθοδος του 3D 
Printing προσφέρει άμεσες λύσεις, εκεί όπου απαιτείται 
γρήγορη ταχύτητα αρχικής αντίδρασης, αλλά δεν απαι-
τείται μεγάλος όγκος παραγωγής. Συνεπώς, πρόκειται 
για μία πολύ καλή λύση για την αναπλήρωση κάποιων 
ειδικών εξαρτήματων που βρίσκονται σε έλλειψη και 
δεν χρειάζεται να παράγονται σε χιλιάδες τεμάχια ανά 
ημέρα (π.χ. βαλβίδες αναπνευστήρων, όπως έγινε στην 
Ιταλία). Ωστόσο, το 3D Printing δεν αποτελεί πρακτική 
λύση για την παραγωγή υλικού, όπως προστατευτικές 
ασπίδες προσώπου ή χειρουργικές μάσκες, που χρειά-
ζονται τα νοσοκομέια άμεσα και σε πολύ μεγάλες ποσό-
τητες. Αυτά είναι τα είδη που βρίσκονται σε μεγαλύτερη 
έλλειψη στο σύστημα υγείας σήμερα. Εκεί απαιτούνται 
έξυπνες λύσεις σχεδιασμού και παραγωγής που συνδυ-
άζουν γρήγορη εκκίνηση με μεγάλη ικανότητα παρα-
γωγής ανά ημέρα. Σε τέτοιες λύσεις εστιάζουν τα μέλη 
της δράσης «COVID-19 Response Greece»». 
Το «COVID-19 Response Greece», οι δοκιμές 
στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και οι Έλληνες 
ιατροί 
   Μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις 
εγκαταστάσεις της 3DHUB Greece, μεσημέρι της 25ης 
Μαρτίου 2020 και ενώ ο γενικός πληθυσμός παραμέ-
νει στο σπίτι, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, 
σε μια γωνία του κέντρου της Θεσσαλονίκης οι Χάρης 
Γερεμτζές και Δημήτρης Μουστάκας, συνάδερφοι του 
ειδικού της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη Βόρεια Ελ-
λάδα, έρχονται σε επαφή με άλλους ειδικούς από διά-
φορα σημεία της Ελλάδας, με στόχο να βάλουν μπρος 
την παραγωγή αναλώσιμων και λοιπών υλικών για τις 
υγειονομικές ανάγκες της χώρας.
   «Μαζί με μια μεγάλη εθελοντική ομάδα, την 
«COVID-19 Response Greece», έχουμε βάλει στόχο να 
παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στις ανάγκες 
που έχουν αυτή τη στιγμή οι γιατροί και οι ασθενείς 
κατά τη διάρκεια της μάχης κατά του κορωνοϊού. Εί-
μαστε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με διαφορετικούς 

εθελοντές και διαφορετικά backround και έτσι ο ένας να 
βοηθά και συμπληρώνει τον άλλον σε αυτή την προ-
σπάθεια», εξηγεί ο κ. Μουστάκας, που μαζί με τον κ. 
Γερεμετζέ είναι οι συνιδρυτές της AidPlex.
   Σε ποιο σημείο όμως βρίσκεται αυτή η προσπάθεια; 
«Τα πρότζεκτ που αυτή τη στιγμή «τρέχουν» είναι 
οφθαλμικές ασπίδες προστασίας προσώπου που στό-
χος είναι να δοθούν στο υγειονομικό προσωπικό, όπως 
και μάσκες, στις οποίες υπάρχει μεγάλη έλλειψη αυτή 
την περίοδο. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, δεν ασχο-
λούμαστε μόνο με τον εξοπλισμό για την εκτύπωση 
αυτών των αντικειμένων, αλλά ασχολούμαστε και με 
ανάγκες που αφορούν σε software (σ.σ. λογισμικό)», 
εξηγεί ο κ. Γερεμετζές και αναφέρεται σε όσα η ομάδα 
πέτυχε μέχρι την 25η του Μάρτη.
   «Ξεκινήσαμε αρχικά το 3D Printing με την παρο-
χή πρωτοτύπων σε σύντομο χρονικό διάστημα, το 
«prototyping» όπως ονομάζεται, ώστε να δείξουμε 
γρήγορα κάποια δείγματα στους γιατρούς. Μετά την 
επιτυχημένη δοκιμή- παρουσίαση που είχαμε σε για-
τρούς στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ξεκινήσαμε να αναζη-
τούμε τρόπους ώστε αυτά τα πρωτότυπα να βγούνε σε 
μαζική παραγωγή και μέσα σε λίγες ημέρες να αρχίσου-
με να τροφοδοτούμε τα νοσοκομεία με χιλιάδες ασπίδες 
οφθαλμικής προστασίας», προσθέτει ο κ. Μουστάκας. 
   Τονίζει, δε, ότι αν και η χρήση του 3D printing είναι 
διαδεδομένη, τώρα όμως είναι «η πρώτη φορά που 
γίνεται κάτι μαζικό, με στόχο τη λύση ενός υπαρκτού, 
ευρύτερα κοινωνικού προβλήματος». 
   Τα δύο νεαρά μέλη της «COVID-19 Response Greece» 
επισημαίνουν πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, 
είναι σημαντικό το γεγονός ότι επαγγελματίες, μαζί με 
εθελοντές του χώρου, «βοήθησαν μέσα σε σύντομο δι-
άστημα ώστε να βρεθεί μια ακόμη λύση στο πρόβλημα 
των ελλείψεων στα συγκεκριμένα υλικά», αλλά και το 
ότι από τη γρήγορη δημιουργία του πρωτοτύπου γί-
νονται άμεσα προσπάθειες για μαζική παραγωγή των 
υλικών με άλλες μεθόδους. Προσθέτει ακόμα ότι «η 
ταχύτητα με την οποία εργαζόμαστε είναι αυτή που μας 
δείχνει την αξία της συνεργατικότητας». 

Συνέχεια στη σελ. 14

3D PRINTING:  ΕΝΑ «ΟΠΛΟ» ΥψΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΙΧΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Συνέχεια από τη σελ. 13

Επαγγελματίες και εθελοντές προσπαθούν 
να δημιουργήσουν πανελλαδικό δίκτυο 3D 
Printing κατά της πανδημίας 
   Την ίδια ώρα, 508χλμ μακριά, στο κέντρο του Πει-
ραιά, ο κ. Κουτρέτσος της 3DHUB Greece εξηγεί πως 
σε εθνικό επίπεδο η πρωτοβουλία «Hellas COVID19 3D 
Printing Supplies group» «αριθμεί περί τα 500 μέλη 
από επαγγελματίες του κλάδου» όπως και «εθελοντές 
με μικρότερο εξοπλισμό» για την παροχή υλικών σε συ-
νεννόηση με το Υπουργείο Υγείας.
   Ο κ. Κουτρέτσος περιγράφει πως το τελευταίο διά-
στημα χρησιμοποιήθηκε η 3D τεχνολογία ώστε «να 
δημιουργηθεί ένα διάσπαρτο εναλλακτικό δίκτυο πα-
ραγωγής εξαρτημάτων που είναι σε έλλειψη ή που κα-
θυστερούν να έρθουν από τα εργοστάσια παραγωγής 
τους στο εξωτερικό λόγω των προβλημάτων σε όλα τα 
κράτη». 
   Σύμφωνα με τον ειδικό της τρισδιάστατης εκτύπω-
σης, ο κλάδος του 3D printing δίνει αντίστοιχες λύσεις 
ήδη καθημερινά στην Ελλάδα, σε δεκάδες επιχειρήσεις 
ή «ιδιώτες που αναζητούν κάποιο εξάρτημα που δεν 
το βρίσκουν στην αγορά», κάποιο προσωποποιημένο 
αντικείμενο που δεν θα είχε νόημα να παραχθεί μαζικά 
ή οποιοδήποτε άλλο ανταλλακτικό.
   Σήμερα, με αντίπαλο τον Covid-19 «είναι η πρώτη 
φορά όμως που ενώθηκε ταυτόχρονα και η κοινότητα 
χρηστών, η πρώτη φορά που ακόμα και όσοι χρησιμο-
ποιούσαν την εκτύπωση για hobby, φάνηκαν με σωστό 
συντονισμό συλλογικά χρήσιμοι», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο κ. Κουτρέτσος. 
Τρισδιάστατη εκτύπωση: από τους κινητήρες 
αεροσκαφών στα προστατευτικά υλικά για 
γιατρούς
   Η 3D εκτύπωση ξεκίνησε από βιομηχανίες- κολοσ-
σούς, που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η αερο-
διαστημική, η παραγωγή αυτοκινήτων. Οι βιομηχανίες 
αυτές είχαν επαρκώς στελεχωμένα ειδικά τμήματα 
έρευνας και εξέλιξης ώστε να παράγουν εξαρτήματα με 
τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
   Είναι ελάχιστα γνωστό πως πάνω σε αεροσκάφος με 
το οποίο πετάμε, ένα σχετικά μικρό, κρίσιμο, εξάρτημα 
μέσα στον εκατοντάδων τόνων κινητήρα της General 
Electric που είναι υπεύθυνο για την έκχυση καυσίμου 
δεν έχει φτιαχτεί από τεχνίτες αλλά έχει «τυπωθεί» από 

σπάνια υλικά. Τέτοιου είδους εφαρμογές έκαναν την 
αρχή και, σήμερα, το 3D Printing βρίσκεται παντού, 
ενώ στην εποχή του Covid-19 τα τυπωμένα εξαρτήματα 
ίσως καταφέρουν να σώσουν ζωές. Είναι, λοιπόν, ώρι-
μη λύση το 3D Printing για επείγοντα προβλήματα της 
κοινωνίας; «Είναι μεγάλο το εύρος των δυνατοτήτων. 
Το παράδειγμα της πανδημίας όντως μας δείχνει πως 
ένα αναγκαίο ιατρικό ανταλλακτικό που κανονικά θα 
χρειαζόταν εβδομάδες ή μήνες να φτιαχτεί, οι εταιρείες 
με βιομηχανικούς εκτυπωτές το εξέλιξαν και παρέδω-
σαν τεμάχια μέσα σε μερικές ημέρες. Επίσης, βλέπουμε 
και κοινότητες των ερασιτεχνών χρηστών 3D printer 
παγκοσμίως να συγκεντρώνονται και οργανωμένα να 
παρέχουν 3D εκτυπωμένα μέσα ατομικής προστασί-
ας για νοσηλευτές με όσο πιο ασφαλή τρόπο γίνεται», 
απαντά ιδρυτής της 3DHUB.
   «Η 3D εκτύπωση είναι πολύ παλιά σαν τεχνολογία 
αλλά, λόγω κόστους, προοριζόταν κυρίως για βιομη-
χανική χρήση. Σήμερα, οι σύγχρονες τεχνολογίες και 
κυρίως η λήξη κάποιων πατεντών έδωσαν ώθηση 
στην εξάπλωσή της καθώς δημιουργήθηκαν προσιτές 
εκδόσεις αυτών των εκτυπωτών και αυτοί έγιναν προ-
σβάσιμοι τόσο σε μικρότερες επιχειρήσεις όσο και σε 
ερασιτέχνες», επισημαίνει ο κ. Κουτρέτσος. 
   Ταυτόχρονα, εξηγεί πως όταν άρχισαν να γίνονται 
αντιληπτά τα οφέλη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης, ξεκίνησε παγκοσμίως μια αδιάκοπη εξέλιξη 
των τεχνολογιών αυτών, «σε σημείο που πλέον, με σχε-
τικά μικρά κόστη, μπορούμε να έχουμε στο τραπέζι μας 
εξαιρετικά ισχυρές δυνατότητες πρωτοτυποποίησης με 
δεκάδες υλικά και πολύ μεγάλη ακρίβεια». 
Επαγγελματικές ευκαιρίες για τους Έλληνες σε 
ένα κλάδο που βρίσκεται ακόμη «στα σπάργα-
να» 
   «Η Ελλάδα, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ιδιαί-
τερα ανεπτυγμένο τον βιομηχανικό και κατασκευαστι-
κό κλάδο, δεν έχει τόσο μεγάλη εξάπλωση στο κομμάτι 
των μεγάλων βιομηχανικών εκτυπωτών, είναι όμως 
πολύ μπροστά σε άλλους κλάδους 3D τυπώματος, όπως 
η οδοντιατρική (σ.σ. dental) και το κόσμημα, όπου έχει 
πολύ μεγάλη διείσδυση. Η τεχνογνωσία στις εταιρείες 
αμιγώς παροχής υπηρεσιών 3D εκτύπωσης και 3D 
εξοπλισμού, όπως η δική μας, είναι πολύ υψηλή, ίσως 
υψηλότερη από πολλές του εξωτερικού. Αυτό συμ-
βαίνει, διότι σε ξένες, πιο υγιείς αγορές, οι αντίστοιχες 
επιχειρήσεις αρκούνται στο να καλύπτουν ένα με δύο 

μόνο κλάδους, ενώ εδώ πρέπει να υπάρχει η γνώση να 
καλύπτονται σχεδόν όλοι. Στην εξάπλωση της 3D εκτύ-
πωσης, ειδικά για όσους νέους εισέρχονται στον χώρο, 
βοήθησε και η συγκυρία πρόσφατης επιδότησης (σ.σ 
νεοφυής επιχειρηματικότητα), όπου αρκετές δεκάδες 
νέες επιχειρήσεις μπήκαν στον κλάδο, με μικρότερης 
κλίμακας τοπικά καταστήματα που βοηθούν πολύ στην 
εξάπλωση της τεχνολογίας στο κοινό», εξηγεί ο κ. Κου-
τρέτσος που καλεί όσους ενδιαφέρονται να εμπλακούν 
στον επαγγελματικό αυτό κλάδο που δημιουργείται. 
   Υπάρχει, λοιπόν, χώρος για ελληνικές επιτυχίες και 
ελληνική καινοτομία σε αυτόν τομέα για το μέλλον; 
«Σίγουρα είναι ένα ανερχόμενο επάγγελμα που μπο-
ρεί να καλύψει τις ανάγκες πάρα πολλών κλάδων, 
όπως medical (σ.σ ιατρικός), dental (σ.σ οδοντιατρι-
κός), education (εκπαίδευση), jewelry (κόσμημα), 
engineering (μηχανολογία), prototyping (δημιουργία 
πρωτοτύπων), industrial design (βιομηχανικός σχεδι-
ασμός), molding (δημιουργία καλουπιών) κλπ,», ανα-
φέρει ο κ. Κουτρέτσος και τονίζει πως είναι ένας τομέας 
με κάποιες ακόμη ιδιαιτερότητες.
   «Σήμερα δεν υπάρχει κάθετο πρόγραμμα σπουδών 
σε κάποια σχολή, παρά μόνο διάσπαρτα επιμέρους 
courses σε διάφορες άλλες ειδικότητες, οπότε δεν υπάρ-
χει σχετικός τίτλος σπουδών. Παράλληλα δεν έχουν θε-
σμοθετηθεί ακόμα σχετικοί κανόνες λειτουργίας από το 
κράτος ή αντίστοιχοι ΚΑΔ», εξηγεί, σημειώνοντας πως 
η αγορά είναι υπό διαμόρφωση και, ακόμη, ειδικών 
απαιτήσεων από πελάτες. 
   «Σε ό,τι αφορά την αγορά γενικότερα, λόγω της σχετι-
κά περιορισμένης παραγωγικής δυνατότητας των εκτυ-
πωτών αλλά και του μεγάλου οφέλους που έχουν στο 
να διαταράσσουν την ως τώρα εφοδιαστική αλυσίδα 
καθώς η παραγωγή γίνεται τοπικά on demand χωρίς 
ανάγκη για στοκ ή μεταφορά προϊόντων από το εργο-
στάσιο ως το κατάστημα, υπάρχει χώρος για τοπικά 
καταστήματα εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών», τονί-
ζει ο Έλληνας ειδικός του 3D Printing, που σημειώνει 
με έμφαση πως σε κάθε περίπτωση «το challenge (η 
πρόκληση) είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμα εξοικει-
ωμένος με το τι μπορούν να κάνουν 3D τεχνολογίες». 
   Ο κ. Κουτρέτσος εκτιμά ακόμη πως «χρειάζεται ενημέ-
ρωση για να αυξηθεί η ζήτηση 3D εκτυπωμένων αγα-
θών, εξαρτημάτων κ.ά» στη χώρα μας.

3D PRINTING: ΕΝΑ «ΟΠΛΟ» ΥψΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΙΧΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε ζητήματα που αφορούν 
το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις και την προστασία προσωπικών δεδομένων εξε-
τάστηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  κατά τη διάρκεια διαδικτυακής 
ενημερωτικής ημερίδας (webcast) που διοργάνωσε την Τρίτη 
24 Μαρτίου η ΕΥ Ελλάδος με συμμετοχή περισσότερων από 550 
ανώτερων και ανώτατων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων. 
Κατά τη διάρκεια του webcast παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρα-
κτικές αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών. Ιδιαίτερη σημασία 
δόθηκε, επίσης, στα έκτακτα φορολογικά μέτρα και τις ρυθμίσεις 
της ελληνικής Πολιτείας για την προστασία των επιχειρήσεων και 
των φορολογουμένων που πλήττονται από την κρίση.
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την πρώτη 
ενότητα, οι κ.κ. Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στο Τμήμα Συμβου-
λευτικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπη-
ρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Ελλάδος και Μαρία Ρηγά-
κη, Labor Law Director στη συνεργαζόμενη με την EY δικηγορική 
εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», μίλησαν για τη 
διαχείριση της νέας πραγματικότητας στον χώρο εργασίας και τον 
αντίκτυπο στο ανθρώπινο δυναμικό. Η κ. Κασελάκη αναφέρθηκε 
στην αξία της ηγεσίας-πρότυπο κατά τη διάρκεια της κρίσης, της 
μέριμνας για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, 
καθώς και τη σημασία ενός οικοσυστήματος πολυεπίπεδης επι-
κοινωνίας με αυτούς, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε 
ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε μία 
ενδεδειγμένη δομή διακυβέρνησης της διαχείρισης της κρίσης, 
με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες, που προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, τη θέσπιση εξειδικευμένου Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων 
για τον COVID-19. Τονίστηκε, επίσης, η σημασία του έγκαιρου σχε-
διασμού διαδοχής έκτακτης ανάγκης για τους κρίσιμους ρόλους, 
ώστε να διατηρηθεί η επιχειρησιακή επάρκεια, ενώ παρατέθηκαν 
και δράσεις ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας της επιχείρησης. 
   Η κ. Ρηγάκη αναφέρθηκε, από τη σκοπιά του Εργατικού Δικαί-
ου, στις τροποποιήσεις στην εργασία για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων των περιορισμών που επέβαλε η κρίση, 
καθώς και στην ανάγκη ανακατανομής των ανθρώπινων πόρων, 
με στόχο τη διατήρηση της ικανότητας λειτουργίας της επιχείρη-
σης. Η ομιλήτρια, μεταξύ άλλων, σχολίασε τις αλλαγές στον τρόπο 
εργασίας και την ενίσχυση της τηλεργασίας, καθώς και τα νέα δε-
δομένα που δημιουργούνται σε σχέση και με την εργατική νομο-
θεσία, συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών ενισχύσεων και 
ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 
που πλήττονται από την πανδημία.
   Στη διάρκεια της ενότητας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απα-
ντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις τους 
έχουν επηρεαστεί και διαχειρίζονται την κρίση. Το 71% των επι-
χειρήσεων απαντούν πως άνω του 50% των εργαζομένων τους 
εργάζονται εξ’ αποστάσεως ή έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. 

Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι το 64% των επιχειρή-
σεων δεν έχει ακόμη σχέδιο μετακίνησης εργαζομένων βάσει των 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους σε άλλους τομείς της επιχείρησης, 
ώστε να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες όπως προκύπτουν 
από τον νέο τρόπο λειτουργίας και εργασίας, καταδεικνύοντας ότι 
οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρκετό δρόμο μέχρι την επίτευξη 
επιχειρησιακής ετοιμότητας.
   Η επόμενη ενότητα του webcast κάλυψε τον αντίκτυπο του 
COVID-19 στις συμβάσεις και τα προσωπικά δεδομένα. Πιο συ-
γκεκριμένα, η κ. Τζούλια Πουρναρά, Associate Partner στη συνερ-
γαζόμενη με την EY δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης 
και Συνεργάτες», ανέλυσε τον αντίκτυπο της ανακήρυξης του ιού 
COVID-19 ως πανδημία, στην εκτέλεση των συμβάσεων, εστιάζο-
ντας στο κατά πόσο η πανδημία μπορεί να χαρακτηριστεί ως γε-
γονός «ανωτέρας βίας», ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στη 
σχετική συμβατική ρήτρα. Η ομιλήτρια, στη συνέχεια, ανέπτυξε 
λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ένα συμβαλλόμενο μέρος θα 
πρέπει να επικαλεστεί την εφαρμογή της ρήτρας «ανωτέρας βίας», 
προκειμένου να παύσει ή αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, ενώ ανέλυσε και τα βήματα που 
θα πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση ώστε να διαχειριστεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ολοένα αυξανόμενη αναστάτω-
ση και αβεβαιότητα που θα προκαλεί η πανδημία στην εκτέλεση 
των συμβατικών της υποχρεώσεων. Τέλος, αναφέρθηκε και σε 
άλλες νομικές βάσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
απαλλαγή ενός συμβαλλόμενου μέρους από την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, στην περίπτωση που στην υπό 
κρίση σύμβαση δεν περιλαμβάνεται ρήτρα «ανωτέρας βίας». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 81% των συμμετεχόντων δεν αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτέλεση των συμβατικών 
τους υποχρεώσεων μέχρι τώρα, ενώ μόλις το 10% έχουν ήδη 
επικαλεστεί τη ρήτρα «ανωτέρας βίας» των συμβάσεων τους. 
   Ο κ. Αντώνης Μπρούμας, Manager στη συνεργαζόμενη με την 
EY δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», 
αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που προκύπτουν σχε-
τικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όταν ρω-
τήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (73%) 
απάντησαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν προβαίνουν σε επεξεργα-
σία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και επισκεπτών 
για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης, ενώ ένα σεβαστό 28% 
απάντησε ότι έχει προβεί σε κάποια μορφή αντίστοιχης επεξεργα-
σίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ομιλητής επιχείρησε να απαντήσει στο 
ερώτημα εάν η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω του κορω-
νοϊού, υπερισχύει των νόμων σχετικά με την προστασία προσω-
πικών δεδομένων, αλλά και κατά πόσον μπορούν οι εργοδότες να 
συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των 
εργαζομένων, στο πλαίσιο της πρόληψης και / ή περιορισμού της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις των εργαζομένων, καταλήγοντας ότι η 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί όπλο, και όχι 
εμπόδιο, στην καταπολέμηση της πανδημίας.
   Κατά την τελευταία ενότητα, η κ. Κωνσταντίνα Γαλλή, Associate 
Partner στο Φορολογικό Τμήμα της EY Ελλάδος, ανέπτυξε λε-
πτομερώς τα έκτακτα φορολογικά μέτρα που έχουν ληφθεί έως 
τώρα μέσω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), Νόμων 
και Αποφάσεων της ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας 
κατάστασης. Απαντώντας σε δημοσκόπηση κατά τη διάρκεια 
της ενότητας, το 49% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η παροχή 
βοήθειας σε συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί το πιο σημαντικό 
οικονομικό κίνητρο για την επιχείρησή τους, ενώ το 77% θεω-
ρούν ότι η αναβολή προθεσμιών για υποβολή δηλώσεων ή για 
καταβολή φόρων ή και για τα δύο, θα είχε τη μεγαλύτερη επί-
δραση στην επιχείρησή τους στην παρούσα φάση. Παράλληλα, 
ένα 39% θεωρεί ότι η μείωση ή η κατάργηση της προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος για δηλώσεις φορολογικού έτους 2019, θα 
είχε επίσης μεγάλη επίδραση στην επιχείρησή τους. Στη συνέχεια, 
η ομιλήτρια ανέλυσε τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων 
στις επιμέρους ρυθμίσεις, που συμπεριλαμβάνουν τις παρατάσεις 
της υποχρέωσης καταβολής φόρων και άμεσες ενισχύσεις προς 
τους εργαζόμενους. 
   Η κ. Γαλλή αναφέρθηκε και στη σχεδιαζόμενη χρηματοδότηση, 
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρο-
νικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις 
πληγείσες επιχειρήσεις, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση 
του τζίρου, το μισθολογικό και μη-μισθολογικό κόστος των ερ-
γαζομένων, καθώς και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας. Ειδική αναφορά έγινε, επίσης, και στα ευρωπαϊκά μέτρα 
στήριξης, όπως η θεσμοθέτηση ειδικού επενδυτικού ταμείου για 
τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και η εν εξελίξει 
διαβούλευση για το QE και τα «Coronabonds». Τέλος, σχολιάστη-
καν επιμέρους φορολογικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω 
ρύθμισης ή διευκρινίσεων, όπως η πρόβλεψη ενός προγράμμα-
τος δόσεων για την καταβολή φόρων πέρα από την χρονική πε-
ρίοδο της αναστολής, προς διευκόλυνση των φορολογουμένων.
   Ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Εταίρος και Επικεφαλής του Φορολογι-
κού Τμήματος της EY Ελλάδος, τόνισε: «Είμαστε αντιμέτωποι με 
μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με κυρίαρχο το στοιχείο της αβε-
βαιότητας, για την οποία, ακόμη και οι πιο προνοητικοί από εμάς 
ελάχιστα, ή μάλλον καθόλου, είχαν προετοιμαστεί. Εκτός από το 
πρώτο και μέγιστο ζήτημα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, 
αλλά και της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο εργασίας με έμφαση 
στην τηλεργασία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κληθούμε να 
διαχειριστούμε ποικίλες επιχειρηματικές προκλήσεις. Κοινός μας 
στόχος είναι να συμβάλλουμε όλοι, ώστε να μπορέσει το συντο-
μότερο δυνατό η οικονομία μας να επανέλθει σε θετική πορεία».

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ EY
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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά σε δωρεά πλήρως εξοπλισμένου 
ISOBOX ειδικής κατασκευής καθώς και ιατρικού εξοπλισμού στο 
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. 
   Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «επιδεικνύοντας υψηλό 
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, η εταιρεία συνεχίζει 
να στηρίζει έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να συνεισφέρει 
στην εθνική προσπάθεια επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού 
COVID-19». 
   Το νέο και ειδικά διαμορφωμένο κοντέινερ, εφοδιασμένο με τον 
απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, που παραδόθηκε σήμερα, έχει ως 

στόχο τόσο την ενίσχυση της θωράκισης όσο και της ετοιμότητας 
του νοσοκομείου. Η μονάδα αυτή προορίζεται για την υποδοχή, 
τον έλεγχο και τη φροντίδα των ασθενών που πιθανόν νοσούν από 
τον κορωνοϊό, με στόχο την άμεση εξυπηρέτησή τους καθώς και 
την ενίσχυση της ασφάλειας του Νοσοκομείου μέσω της αποφυγής 
του συγχρωτισμού με άλλους ασθενείς.
   Επιπλέον, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ όπως σημειώνει το ΑΠΕ προσφέ-
ρει ιατρικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό, απαραίτητα για την 
ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς και τη διαχείριση και 
αντιμετώπιση κρουσμάτων από τον ιό COVID-19.

   Ο Μιχάλης Βλάχος, διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ στο Βόλο, δήλωσε: «Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, η ασφάλεια 
και η προστασία της υγείας όλων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 
προτεραιότητα. Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, στον Όμιλο ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ αισθανόμαστε την ανάγκη και θεωρούμε ότι είναι καθήκον 
μας να στηρίζουμε στην πράξη και με κάθε μέσο το εθνικό σύστημα 
υγείας και τους ανθρώπους του, με έμφαση το Βόλο, την πόλη που 
μένουμε και εργαζόμαστε. Με τη δωρεά αυτή στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Βόλου συνεισφέρουμε κι εμείς στην από κοινού αντιμετώπιση 
αυτής της πρωτοφανούς κρίσης δημόσιας υγείας».

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο καταπολέ-
μησης του κορωνοϊού, αναλαμβάνει το κόστος των υλικών της 
απολύμανσης του Δήμου Αθηναίων για τις επόμενες δύο κρίσι-
μες εβδομάδες και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα της πόλης, 
απαλλάσσοντας πλήρως τον Δήμο Αθηναίων από τη σχετική 
δαπάνη. 

   Η απολύμανση σύμφωνα με το ΑΠΕ γίνεται σε όλη τη διάρκεια 
της ημέρας με όλο το στόλο των οχημάτων και τους εργαζόμε-
νους της διεύθυνσης καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, με 
τη χρήση 8.000 λίτρων απολυμαντικού ανά ημέρα, σε όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.
   Η απολύμανση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, απολυμαίνονται δρόμοι, πεζοδρό-
μια, πεζόδρομοι, πλατείες και άλλα πολυσύχναστα σημεία της 
πόλης όπως οι χώροι γύρω από νοσοκομεία, σταθμοί μετρό και 
τρένων, στάσεις λεωφορείων, εκκλησίες, δημόσια και δημοτικά 
κτίρια και πάρκα.

Το Goodwood Festival of Speed, μια από τις πιο δημοφιλείς δι-
οργανώσεις στον χώρο του αυτοκινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
θα αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
   Η φετινή εκδήλωση έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί 
από τις 9-12 Ιουλίου. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ, έχουν ήδη 
προβλέψει εναλλακτικές ημερομηνίες για την διεξαγωγή του στα 
τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου, σύμφωνα 
με τις δηλώσεις τους, αναφέρει το Automotive News Europe.
   Το Goodwood Festival of Speed, θεωρείται μια ιδανική εκδή-
λωση στην οποία συμμετέχουν πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες 
για να παρουσιάσουν νέα μοντέλα καθώς και ειδικές εκδόσεις 
γνωστών μοντέλων που έχουν σπορ προσανατολισμό και υψη-
λές επιδόσεις. 
   Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η δημοτικότητα της και η 
προσέλευση του κοινού γιατί συμμετέχουν περισσότερες αυτο-
κινητοβιομηχανίες και ειδικευμένοι κατασκευαστές αυτοκίνητων 
σε διάφορους τύπους οχημάτων. Το υψηλό κόστος συμμέτοχης 

και τα υπέρογκα έξοδα που απαιτούν οι Διεθνείς Εκθέσεις Αυτοκί-
νητων στη Γενεύη, στη Φρανκφούρτη και στο Παρίσι έχουν σαν 
αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός 
των εταιρειών που συμμετέχουν στις Διεθνείς Εκθέσεις.
   Γι αυτό, το Goodwood Festival of Speed και ανάλογες εκδη-
λώσεις καλύπτουν τις ανάγκες προβολής των εταιρειών σε ένα 
μεγάλο βαθμό και φέρνουν κοντά στις νέες δημιουργίες τους 
υποψήφιους αγοραστές.
   Στο ετήσιο Goodwood Festival of Speed, παρουσιάζονται ιστο-
ρικά και σύγχρονα αυτοκίνητα στην ύπαιθρο, σε ένα κτήμα 100 
χλμ. νοτιοδυτικά του Λονδίνου, που ανήκει στον διοργανωτή 
Charles Gordon-Lennox, τον 11ο Δούκα του Ρίτσμοντ.
   Πέρυσι, οι Ford, Aston Martin και McLaren έδωσαν στο κοινό 
την πρώτη γεύση για τα νέα μοντέλα τους, ενώ οι Land Rover, 
Lotus, Aston Martin, Volkswagen και Honda παρουσίασαν 
πρωτότυπα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας.
   Αν η εκδήλωση πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο θα μπορούσε 

να προκαλέσει προβλήματα στους διοργανωτές και στις εταιρείες 
γιατί εκείνη την περίοδο έχουν προγραμματισθεί άλλες σημαντι-
κές εκδηλώσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως 
για παράδειγμα το Pebble Beach Concours d’Elegance στην Κα-
λιφόρνια, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Αυγούστου. 
   Το Βέλγικο Grand Prix, ένα σημαντικό γεγονός στη Φόρμουλα 
1, πραγματοποιείται επίσης το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 
Αυγούστου, ενώ το Auto Show της Νέας Υόρκης έχει αναβληθεί 
για τις 26 Αυγούστου ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο τον 
Απρίλιο.
   Ο κορωνοϊός έχει ήδη διαταράξει σοβαρά και τις παγκόσμιες 
εκδηλώσεις για το αυτοκίνητο. Εκτός από την Διεθνή Έκθεση Αυ-
τοκινήτου της Νέας Υόρκης έχει αναβληθεί και το Auto Show του 
Πεκίνου χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία. 
   Η φημισμένη Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου στη Γενεύη που 
ήταν προγραμματισμένη για τις 5-15 Μαρτίου, ακυρώθηκε ορι-
στικά και δεν θα διεξαχθεί φέτος. 

Επιτρέπεται επί του παρόντος η επίσκεψη σε συνεργεία και εκθέ-
σεις αυτοκινήτων. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδε-
σμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). 
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι «επί του παρόντος η προσέλευση 

στα συνεργεία και τις εκθέσεις αυτοκινήτων είναι νόμιμη/επιτρέ-
πεται. Συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση 2 των κατ  ́εξαίρεση 
μετακινήσεων (μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα). Τα μέλη 
του ΣΕΑΑ, επίσημοι εθνικοί και τοπικοί διανομείς, υποστηρίζουν 

την απρόσκοπτη λειτουργία των μεταφορών», αναφέρει μεταξύ 
άλλων η ανακοίνωση.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΤΟ GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Και εκθέσεις αυτοκινήτων σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ
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Κανονικά θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2020 η 
IFA, η Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Συσκευών, που διοργανώνεται ετησίως από 
τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, του οποίου επίσημος 
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οι διοργανωτές της έκθεσης, σταθμίζοντας τα έως τώρα δεδο-
μένα από την κρίση του κορωνοϊού, έλαβαν την απόφαση να 
πραγματοποιήσουν την έκθεση, θεωρώντας ότι τον Σεπτέμβριο 
οι αγορές θα έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η IFA λειτουργεί ως σύγχρονη πλατ-
φόρμα δικτύωσης για μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες 

στον κόσμο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται όλες οι τελευταί-
ες τεχνολογίες, όπως Fitness Watches με Music Player, Ultra 
High Definition στις τηλεοράσεις, ο συνδυασμός διαδικτύου 
και τηλεόρασης, τα smart watches, τα νέα tablets, η μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, 
η εύκολη και «έξυπνη» χρήση και μία σειρά από υψηλής τεχνο-
λογίας προϊόντα από όλες τις επώνυμες εταιρίες του κλάδου. 
Επίσης, μια μεγάλη σειρά από δρώμενα, όπως είναι το συνέδριο 
IFA+ Summit, το IFA Next, ένας χώρος, που συνδυάζει έκθεση 
με συνέδριο, αλλά και το συνέδριο SHIFT automotive, αποτελούν 
λίγα από τα επιπρόσθετα αξιοθέατα της έκθεσης.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έκθεσης οι επισκέπτες θα έχουν 

τη δυνατότητα να επισκεφθούν την IFA GLOBAL MARKETS, η 
οποία λαμβάνει χώρα στον σταθμό του μετρό του Βερολίνου 
και αποτελεί μια πλατφόρμα B2B συναντήσεων, σχεδιασμένη 
αποκλειστικά για εμπορικούς επισκέπτες.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η IFA ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώ-
πης και αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως, καθώς διαθέτει 
στο δυναμικό της ακόμη δύο εκθέσεις: την CE Week, η οποία 
πραγματοποιείται στις 10-11.06.2020, στη Νέα Υόρκη, στο συ-
νεδριακό κέντρο Jacob K. Javits και την CE China International 
Brand Show for Consumer Electronics, η οποία θα διεξαχθεί στις 
24-26.09.2020, στην Γκουανγκζού.

Στην ηλικία των ασθενών, την διενέργεια πολλών τεστ, την 
ποιότητα του συστήματος υγείας και τα περιθώρια αντίδρασης 
που είχε η Γερμανία στην πανδημία του κορωνοϊού θεωρείται 
ότι οφείλεται η καλή «επίδοση» της χώρας, η οποία με 40.000 
κρούσματα και 200 νεκρούς (ποσοστό θνητότητας 0,5%), 
βρίσκεται χαμηλά στον κατάλογο των χωρών που πλήττονται 
από τον COVID-19, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Πίμποντι του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, «γνωρίζουμε ακόμη πραγματικά πολύ λίγα», ενώ 
το ποσοστό θνητότητας στην Γερμανία, το οποίο στην πραγ-
ματικότητα είναι πιθανότατα ακόμη χαμηλότερο, καθώς πολ-
λοί θετικοί στον ιό δεν εξετάζονται, θεωρείται «άξιο απορίας». 
Ο κ. Πίμποντι τονίζει πάντως ότι δεν θα πρέπει να επιχειρούνται 
συγκρίσεις μεταξύ χωρών. «Είναι σαν να συγκρίνουμε μήλα 
με αχλάδια», λέει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Γερμανικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πα-
ρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που συντελούν στο 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα:
Ο χρόνος της επιδημίας. Η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες χώρες 
της Ευρώπης βρίσκονται πιθανότατα πιο μπροστά από την 
Γερμανία. Σε αυτές τις χώρες πιθανότατα ο ιός καθυστέρησε να 
εντοπιστεί και, ως αποτέλεσμα, μολυσμένα άτομα κυκλοφο-
ρούσαν ελεύθερα στον πληθυσμό, μεταδίδοντας τον ιό.
Η ηλικία. Ενώ σε πολλές χώρες εξετάζονται πολύ λίγα άτομα, 
τα επίσημα στοιχεία αφορούν τα κρούσματα που έχουν δι-
αγνωστεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πολλά άτομα νεαρής 
ηλικίας τα οποία μολύνθηκαν, αλλά είτε δεν είχαν συμπτώμα-
τα είτε είχαν πολύ ελαφρά. Σε ό,τι αφορά τα διαγεγνωσμένα 
κρούσματα, ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιταλία (63 έτη) ήταν 

πολύ υψηλότερος από ό,τι στην Γερμανία (45 έτη). Επιπλέον, 
το ποσοστό των ασθενών άνω των 70 ετών ήταν π.χ. στην Νό-
τια Κορέα 9%, ενώ στην Ιταλία 40%. Στην Γερμανία, το Ινστι-
τούτο «Ρόμπερτ Κοχ» καταγράφει την ηλικιακή ομάδα «άνω 
των 60», στην οποία επίσης το ποσοστό είναι χαμηλότερο από 
ό,τι στην Ιταλία. Στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας το ποσο-
στό των μολυσμένων άνω των 60 ετών ήταν 19%, ενώ πάνω 
από το 50% ήταν στην ομάδα 35-59 ετών. 
Η πρακτική σε ό,τι αφορά τα τεστ. Η διάρθρωση των ηλικιών 
σε σχέση με τα κρούσματα υποδεικνύει και την πρακτική κάθε 
χώρας σε ό,τι αφορά τα τεστ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο 
του ΠΟΥ, εάν η Ιταλία είχε διενεργήσει περισσότερα τεστ σε 
νέους, τα ποσοστά θνητότητας θα ήταν διαφορετικά. Ο Συ-
ντονιστής Επειγουσών Καταστάσεων του ΠΟΥ Μάικλ Ράιαν 
αναφέρεται στους ανεπισήμους αριθμούς των περιστατικών: 
«Στην Γερμανία υπάρχει μια πολύ επιθετική στρατηγική σε ό,τι 
αφορά τα τεστ, για αυτό και είναι πιθανό μεταξύ των καταγε-
γραμμένων κρουσμάτων να βρίσκονται και κάποια ελαφρά 
περιστατικά. Επιπλέον, σε κάποιες χώρες γίνονται εξετάσεις και 
μετά θάνατον, σε άλλες όχι. «Και αυτό το στοιχείο αλλάζει τις 
στατιστικές», επισημαίνει ο ειδικός και προσθέτει ότι όσο πιο 
προχωρημένη είναι μια επιδημία, τόσο πιο δύσκολο είναι για 
μια χώρα να διενεργεί πολλά τεστ, καθώς το σύστημα υγείας 
υπερφορτώνεται. «Εξετάστε, εξετάστε, εξετάστε!», ήταν η 
έκκληση του επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντχανόμ Γκε-
μπρεεσούς, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να 
σβήσεις μια φωτιά στα τυφλά, πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει».
Η ποιότητα του συστήματος Υγείας. Όσο καλύτερα προετοι-
μασμένα είναι τα νοσοκομεία, τόσο περισσότερους μπορούν 

να σώσουν, επισημαίνει ο Μάικ Ράιαν. «Εάν τα νοσοκομεία 
υπερφορτωθούν από μεγάλους αριθμούς ασθενών, πρόκει-
ται πολύ απλά για θέμα δυνατοτήτων, σε ποιο βαθμό μπορεί 
πια να προσφερθεί η αναγκαία φροντίδα», αναφέρει. Τρεις 
παράγοντες είναι σημαντικοί για αυτό, εξηγεί ο κ. Πίμποντι, «ο 
αριθμός των κλινών στις ΜΕΘ, η επάρκεια σε προστατευτικό 
εξοπλισμό του προσωπικού και η καλή εκπαίδευση των στε-
λεχών στις ΜΕΘ». Στην Ιταλία, με 60 εκατομμύρια κατοίκους, 
πριν από την κρίση υπήρχαν 5.000 κλίνες σε ΜΕΘ. Στο μεταξύ 
φτιάχτηκαν περισσότερες, διευκρινίζεται. Στην Βρετανία, με 66 
εκατομμύρια κατοίκους, υπήρχαν 4.100 κλίνες. Στην Γερμανία 
όμως, με περίπου 80 εκατομμύρια κατοίκους, πριν από την 
κρίση υπήρχαν 28.000 κλίνες, οι οποίες αυτές τις μέρες έχουν 
σχεδόν διπλασιαστεί. 
Η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και η καραντίνα. Οι ειδικοί 
φαίνεται να συμφωνούν ότι τα πολλά τεστ, σε συνδυασμό 
κατόπιν με τον εντοπισμό των πιθανών κρουσμάτων και την 
απομόνωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, αποτελεί αρκετά 
αποτελεσματικό μέσο επιβράδυνσης της διάδοσης του ιού. Η 
Γερμανία είναι από τις χώρες που χειρίστηκαν αυτό το θέμα 
αποτελεσματικά, ενώ είναι και μεταξύ των χωρών οι οποίες 
έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην κίνηση των 
πολιτών τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι μέ-
θοδοι που ακολουθούν πολλές χώρες της Ασίας είναι μάλλον 
υπερβολικές για τους Γερμανούς: Στην Σιγκαπούρη υπάρχει 
εφαρμογή για το κινητό, η οποία, μέσω Bluetooth επιτρέπει 
τον εντοπισμό ενός ατόμου το οποίο βρέθηκε για περισσότερο 
από 30’ σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από διαπι-
στωμένο φορέα του ιού.
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Το αίτημα των εννιά ηγετών της Ευρωζώνης, μεταξύ των 
οποίων και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
για την έκδοση ενός κορωνο - -ομολόγου (corona bond) 
με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου οικονομικού αντί-
κτυπου που έχει ο κορωνοϊός, επαναφέρει στο προσκήνιο 
την παλαιότερη συζήτηση για την έκδοση ευρωομολόγων, 
η οποία είχε γίνει στην Ευρωζώνη κατά τη μεγάλη χρημα-
τοπιστωτική κρίση του 2008/09 και την κρίση χρέους που 
αντιμετώπισαν στη συνέχεια η Ελλάδα και άλλες χώρες του 
Νότου. Ουσιαστικά αφορά στη δυνατότητα έκδοσης κοινών 
ομολόγων για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, ενώ σήμερα η 
κάθε χώρα εκδίδει τα δικά της ομόλογα με βάση το αξιόχρεο 
που έχει στις αγορές, δηλαδή με βάση την αξιολόγηση της πι-
στοληπτικής ικανότητάς της από τους μεγάλους οίκους αξιο-
λόγησης. Ο σκοπός πίσω από το αίτημα για τα ευρωομόλογα 
ήταν η δυνατότητα δανεισμού όλων των χωρών του ευρώ 
με το ίδιο χαμηλό επιτόκιο, ώστε να μην εκτροχιασθεί το δη-
μόσιο χρέος τους, όταν το κόστος δανεισμού από τις αγορές 
αυξάνονταν σημαντικά για ορισμένες από αυτές τις χώρες. 
Η Γερμανία και άλλες χώρες του Βορρά, που έχουν υψη-
λότερο αξιόχρεο και χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 
τις χώρες του Νότου, απέρριψαν στο παρελθόν την έκδοση 
των ευρωομολόγων με το επιχείρημα ότι η κάθε χώρα πρέ-
πει να είναι υπεύθυνη για το χρέος της. Θεωρούσαν ότι τα 
ευρωομόλογα δεν θα αξιολογούνταν από τους επενδυτές 
ως τόσο χαμηλού κινδύνου όσο τα δικά τους ομόλογα και 
συνεπώς το επιτόκιό τους θα ήταν μεγαλύτερο από αυτό που 
θα εξασφάλιζαν αν προχωρούσαν στις δικές τους εκδόσεις 
τίτλων. Αντί της έκδοσης ευρωομολόγων, η Γερμανία και οι 

άλλες χώρες του Βορρά έριξαν το μπαλάκι στην Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα να περιορίσει τις διαφορές στο κόστος 
δανεισμού των χωρών. Στη διάρκεια του 2012, όταν τα επι-
τόκια δανεισμού της Ιταλίας και της Ισπανίας είχαν ξεπεράσει 
το 6%, με προφανή κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του χρέους 
τους, ο τότε πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε 
ένα πρόγραμμα δυνητικών αγορών ομολόγων, το οποίο 
οδήγησε στη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων για τις 
χώρες του Νότου, ενώ με τα προγράμματα ποσοτικής χαλά-
ρωσης που ακολούθησε η ΕΚΤ από το 2015 και τις αγορές 
ομολόγων ύψους 2,6 τρισ. ευρώ περιόρισε σημαντικά τις 
διαφορές μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού στην Ευρωζώνη. 
Το αίτημα για τα κορωνο - ομόλογα τίθεται και πάλι σήμερα, 
επειδή η κρίση του κορωνοϊού δημιουργεί πολύ μεγάλες δα-
νειακές ανάγκες για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αύξηση της ψαλίδας 
των επιτοκίων δανεισμού. Ήδη, τα spreads (οι διαφορές 
των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων των χωρών της 
Ευρωζώνης σε σχέση με αυτές των αντίστοιχων γερμανι-
κών) αυξήθηκαν τον τελευταίο μήνα, αν και περιορίστηκαν 
μετά την ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος αγορών 
ομολόγων από την ΕΚΤ, ύψους 750 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η 
απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκε 
στο 1,8% και των ιταλικών στο 1,4%, ενώ των γερμανικών 
ήταν αρνητική (-0,35%). Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή τη συ-
γκράτηση του κόστους δανεισμού των χωρών, συζητήθηκε 
στο Eurogroup η χορήγηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ESM) πιστωτικών γραμμών σε χώρες που θα 
αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος δανεισμού. Για το θέμα 

αυτό υπήρξε ευρεία στήριξη στο Eurogroup, αλλά την από-
φαση θα πάρουν οι ηγέτες της ΕΕ στη σημερινή συνεδρίασή 
τους μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Οι ηγέτες της ΕΕ, που ζητούν την έκδοση κορωνο - ομολό-
γων τονίζουν, εμμέσως πλην σαφώς, ότι η σημερινή κρί-
ση είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, όταν υπήρξε 
άρνηση της Γερμανίας και άλλων χωρών στην έκδοση 
ευρωομολόγων. Σημειώνουν ότι σκοπός των ομολόγων 
αυτών θα είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων - στην ίδια βάση 
και προς όφελος όλων των εταίρων - και πως έτσι θα εξα-
σφαλισθεί η σταθερή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 
των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
ζημιών από την πανδημία. «Η ανάγκη ενός τέτοιου κοινού 
χρηματοδοτικού μέσου είναι φανερή, αφού όλοι αντιμετω-
πίζουμε ένα συμμετρικό εξωτερικό σοκ, για το οποίο καμία 
χώρα δεν φέρει ευθύνη, αλλά όλες υφίστανται τις αρνητικές 
του συνέπειές. Είμαστε, συνεπώς, συλλογικά υπεύθυνοι για 
μια αποτελεσματική και ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό 
το κοινό οικονομικό εργαλείο μας θα πρέπει να έχει επαρκές 
μέγεθος και εκτεταμένη διάρκεια, ώστε να είναι απόλυτα 
αποδοτικό και να αποτρέπει κινδύνους υποτροπής. Τώρα 
και στο μέλλον», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι τα κεφάλαια 
που θα συγκεντρωθούν, θα χρηματοδοτήσουν τις απαραί-
τητες επενδύσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
όλων των χωρών-μελών αλλά και σειρά βραχυπρόθεσμων 
πολιτικών για την προστασία των εθνικών οικονομιών και 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ... ένας μεγάλος παγκόσμιος συνασπισμός σχη-
ματίστηκε σήμερα για να βοηθήσει το ενάμιση δισεκατομμύ-
ριο των παιδιών και των φοιτητών που στερούνται σχολείου 
ή ανώτερης και ανώτατης σχολής ανά τον κόσμο λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η Unesco. 
Σύμφωνα με την Unesco, το 87% των μαθητών και των 
φοιτητών παγκοσμίως επηρεάζεται από το κλείσιμο των 
σχολείων ή των σχολών τους λόγω του κορωνοϊού, δηλαδή 
περισσότερο από 1,5 δισεκ. μαθητιώσας και σπουδάζουσας 
νεολαίας σε 165 χώρες. 
Ο συνασπισμός αυτός έχει στόχο να «βοηθήσει τα κράτη να 
αναπτύξουν τις καλύτερες λύσεις εκπαίδευσης από απόστα-
ση και αυτές να φθάσουν στα παιδιά και στους νέους που 

διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο», αναφέρει σε ανακοί-
νωση ην Unesco.
«Ουδέποτε παλαιότερα υπήρξαμε μάρτυρες σε μία τέτοιας 
κλίμακας διατάραξη της εκπαίδευσης», δήλωσε η γενική 
διευθύντρια της Unesco, Οντρέ Αζουλέ.
Διάφοροι πολυμερείς φορείς όπως η Unicef, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Παγκόσμια Τράπεζα μετέ-
χουν στον συνασπισμό αυτό.
Μαζί τους, ιδιωτικές εταιρίες (Microsoft, Google, Facebook, 
Weidong, KPMG..) που θα μπορούν να προσφέρουν την τε-
χνογνωσία τους σε θέματα τεχνολογίας και φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, οι οποίες «δεσμεύονται να προσφέρουν πόρους 
τους».
«Οφείλουμε να επιταχύνουμε τους τρόπους για να μοι-

ραστούμε την εμπειρία μας και να βοηθήσουμε τους πιο 
ευάλωτους, είτε έχουν, είτε δεν έχουν πρόσβαση στο Δια-
δίκτυο», δήλωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, 
ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες (HCR), που θέσπισε μια εταιρική σχέση με 
την Unesco για τη συγκρότηση αυτού του συνασπισμού.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι «η εξεύρεση ισότιμων 
λύσεων και καθολική πρόσβαση» στην εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης, καθώς οι ανισό-
τητες στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συνεπώς στα μαθή-
ματα από απόσταση, είναι τεράστιες, ακόμη και εντός τω ν 
ανεπτυγμένων χωρών. 

ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΡΩΝΟ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ

UNESCO: «ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΞΑΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
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Η επίπτωση στην ελληνική οικονομία από τον κορωνοϊό αναμέ-
νεται να είναι ηπιότερη από άλλες χώρες της ευρωζώνης, αλλά 
οι προβλέψεις επηρεάζονται από το πόσο θα διαρκέσει η παν-
δημική κρίση, δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Σύμφωνα με τον υπουργό, υπό τα σημερινά δεδομένα, ανα-
μένεται μείωση του ΑΕΠ κατά 1%- 3% λόγω του κορoνοϊού, 
επισημαίνοντας ότι αναμένεται έντονη ανάκαμψη το 2021. Ο 
κ. Σταϊκούρας ανέφερε επίσης πως την επόμενη εβδομάδα θα 
ενταχθούν στα μέτρα στήριξης σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις. Ενώ, σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανα-
κοινωθούν και τα μέτρα για τις μεταχρονολογημένες επιταγές. 
Αναστολή δόσεων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς 
δανειολήπτες ζητά ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Στα-
ϊκούρας
    Αναστολή των χρεωλυτικών δόσεων έως τον Σεπτέμβιο για 
συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις ζητά –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- από τις τράπεζες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σται-

κούρας. 
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο υπουργός Οικονομικών 
μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
(ΕΒΑ) «Οι τράπεζες οφείλουν πλέον, με μεγαλύτερους βαθμούς 
ελευθερίας, να ενεργήσουν, όπως ξεκίνησαν να κάνουν, προς 
την κατεύθυνση που έχει συμφωνηθεί.» 
   Οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών αρχών, αναφέρει ο κ. Σταϊκού-
ρας, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τα μέτρα που πρόσφατα 
ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν την προσωρινή 
αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες 
για τους συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις μέχρι τον Σε-
πτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διευκρίνισε 
ότι οι τράπεζες θα μπορούν να χειριστούν με μεγαλύτερη ευελιξία 
την λογιστική καταγραφή των «κόκκινων δανείων». Στο πλαίσιο 
αυτό θα μπορουν να εφαρμόσουν το παλαιότερο σύστημα λο-

γιστικής καταγραφής και απεικόνισης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και των προβλέψεων που οφείλουν να διενεργούν τα 
πιστωτικά ιδρύματα. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονο-
μικών: «0ι διευκρινίσεις αυτές, ιδίως αναφορικά με την ευελιξία 
στην εποπτική και λογιστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων 
δανείων και την αναγνώριση του πιστωτικού κινδύνου, θα δι-
ευκολύνουν τις αποφάσεις των τραπεζών, στην επιβεβλημένη 
προσπάθειά τους να στηρίξουν τους συνεπείς δανειολήπτες, 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.»
Παρόμοια ανακοίνωση, ειδικά για λογιστικά θέματα, εξέδωσε και 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών ότι η ευελιξία που δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο 
δεν σχετίζεται με τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλω-
τών, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τηρείται στο ακέραιο.

Κατά της καύσης απορριμμάτων από το ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία 
τάσσεται, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Παύλου Μελά, όπως ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Δήμος υπενθυμίζει αντίστοιχες αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ αναφέρει ότι μετά από έκτακτη 
σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης 
εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση από τον Δήμαρχο και τους επικεφα-
λής όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Παύλου Μελά. 
Σε αυτήν σημειώνεται ότι «η χώρα μας, όπως και οι περισσότερες 

χώρες του κόσμου βιώνουν αυτή τη στιγμή, μια πρωτόγνωρη 
πανδημία η οποία έχει οδηγήσει στην απαγόρευση σχεδόν όλων 
των δραστηριοτήτων και των μετακινήσεων» ωστόσο «η τσιμε-
ντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ ΑΕ και η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), κινούν τις τελευταίες μέρες, 
ξανά διαδικασίες για να καταφέρει η παραπάνω εταιρεία να πάρει 
την πολυπόθητη εδώ και χρόνια, άδεια καύσης των δευτερογενών 
απορριμμάτων RDF και SRF στο εργοστάσιο της Ευκαρπίας».
«Με αίσθημα ευθύνης της προάσπισης της υγείας των πολιτών και 

του περιβάλλοντος της περιοχής μας, δηλώνουμε ξανά την αντίθε-
σή μας στο ενδεχόμενο καύσης απορριμματογενούς καυσίμου στη 
γνωστή τσιμεντοβιομηχανία» αναφέρει η ανακοίνωση. Ζητείται, 
άλλωστε, η αναστολή των διαδικασιών «τροποποίησης, δημοσι-
οποίησης και έγκρισης της ΑΕΠΟ της εταιρείας που αφορούν την 
καύση των απορριμμάτων, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση 
στη χώρα μας» και καλούνται σε επαγρύπνηση η τοπική κοινωνία, 
οι σύλλογοι και φορείς του δήμου, αλλά και οι δήμοι της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.

O Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας- 
COMPETE.GR, κ. Σίμος Αναστασόπουλος προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση σύμφωνα με το ΑΠΕ:
«Ως ανθρωπότητα βιώνουμε μία από τις κρισιμότερες περιόδους 
της σύγχρονης ιστορίας και ως έθνος καλούμαστε να ανταποκρι-
θούμε σε καταστάσεις πρωτόγνωρες για την πλειονότητα των 
Ελλήνων.
 Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και με τις τελευταίες εξελίξεις να οδη-
γούν σε απαγόρευση κάθε άσκοπης μετακίνησης, το Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας εμπιστεύεται και στηρίζει πλήρως τις αποφά-
σεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τα μέτρα για την 
προστασία όλων των πολιτών από την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
την προστασία της υγείας, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε τρό-
φιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης και τη στήριξη των επιχειρήσεων 
που πλήττονται από την κρίση.
 Ως Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας παρακολουθούμε στενά και 
εξετάζουμε και το οικονομικό φαινόμενο που εξελίσσεται, προ-
κειμένου να συνδράμουμε συμβουλευτικά, προσδιορίζοντας τις 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στο σύνολο της ελληνικής 
οικονομίας και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η συγκυρία 

δεν υπήρξε ευνοϊκή για την Ελληνική οικονομία που βρίσκεται 
μπροστά σε ένα πολύ επικίνδυνο πισωγύρισμα, ακριβώς τη στιγμή 
που η κανονικότητα είχε επανέλθει και ο σχεδιασμός επέτρεπε αισι-
οδοξία και ευοίωνες προοπτικές.
 Όσο τα μέτρα επεκτείνονται, με περισσότερες επιχειρήσεις να τε-
λούν σε αναστολή της δραστηριότητας τους, είτε κατόπιν εντολής 
της δημόσιας αρχής είτε λόγω της διαταραχής της αλυσίδας εφοδι-
ασμού και παραγωγής, θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα 
για την αντιμετώπιση μιας νέας ύφεσης με σοβαρές επιπτώσεις 
στην οικονομία και την εργασία.
Η πρόσφατη εμπειρία της δημοσιονομικής κρίσης μας βοήθησε 
να κατανοήσουμε την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου 
μίγματος πολιτικής, όπου οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αντι-
μετώπιση του άμεσου προβλήματος πρέπει απαραίτητα να συνο-
δεύονται από τις παρεμβάσεις που συντηρούν και βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να μπορεί η ιδιωτική οικονομία 
να αντέξει την όποια κρίση, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να 
δημιουργήσει προοπτική ανάπτυξης.
 Ασφαλώς προτεραιότητα έχουν τα μέτρα αντιμετώπισης της 
επιδημίας του κορωνοϊού, είναι όμως ταυτόχρονα άμεση και 

απαραίτητη η ανάγκη εφαρμογής έκτακτων μέτρων ουσιαστικής 
υποστήριξης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης ώστε να 
υπάρξει εξορθολογισμός και ισορροπία στην βιωσιμότητα όλων 
των κρίκων της αλυσίδας παραγωγής.
Παράλληλα απαιτείται και η προσήλωση στη δημοσιονομική 
σταθερότητα όπως και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που θα 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον γιατί μόνο έτσι θα συντηρήσουμε τις 
προοπτικές της οικονομίας, θα περιορίσουμε τις συνέπειες της επερ-
χόμενης ύφεσης και θα επανέλθουμε σε συντομότερο χρόνο στην 
κανονικότητα.
 Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας μελετά τις οριζόντιες συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοιού σε όλους τους κλάδους της οικονο-
μίας και επεξεργάζεται μια σειρά προτάσεων για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας. 
Εργαζόμαστε αποτελεσματικά, υπεύθυνα, ακολουθούμε πιστά τις 
οδηγίες και μένουμε σπίτι».

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 1%- 3% ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡOΝΟΪΟΥ 
- Ένταξη σχεδόν όλων των επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης - Σήμερα τα μέτρα για τις μεταχρονολογημένες επιταγές  

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ, Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
- Δήλωση Προέδρου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας κ. Σίμου Αναστασόπουλου για COVID-19
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 831 εκατ. ευρώ παρου-
σίασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ-ο προϋπολογισμός στο 
πρώτο δίμηνο του έτους έναντι στόχου για πρωτογενές 
πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο δίμηνο πέ-
ρυσι είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 822 
εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φε-
βρουαρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο 
του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) 
ύψους 1,107 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 814 
εκατ. ευρώ.
 Ειδικότερα:
 Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 7,557 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 468 εκατ. ευρώ ή 5,8% έναντι του στόχου 
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προ-
ϋπολογισμού 2020 γεγονός που οφείλεται κυρίως στα 
μειωμένα έσοδα ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,280 δισ. ευρώ, μειωμέ-
να κατά 390 εκατ. ευρώ ή 4,5% έναντι του στόχου.
 Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις 
εξής κύριες κατηγορίες εσόδων :
α) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 
εκατ. ευρώ ή 6,7%,
β) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 26 εκατ. ευρώ ή 
64,3%,
γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 56 εκατ. ευρώ ή 23,7%,
εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 57 εκατ. ευρώ 
ή 70,9%,
δ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 91 εκατ. ευρώ ή 34,1%,
εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 10 εκατ. 
ευρώ ή 14,0%.
 Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα 
έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
 α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών 
κατά 17 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 
εκατ. ευρώ ή 0,5%,
γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 
3,2%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 
4,9%,
ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 12,9%,
στ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 26 εκατ. 
ευρώ ή 7,3%,
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 26 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσω-
πα (ΦΠ) κατά 164 εκατ. ευρώ ή 9,5%,
η) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 14 εκατ. ευρώ ή 
5,8%,
θ) Μεταβιβάσεις κατά 298 εκατ. ευρώ ή 39,9%.
 Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 723 εκατ. ευρώ, αυ-
ξημένες κατά 78 εκατ. ευρώ από το στόχο. Τα έσοδα του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλ-
θαν σε 431 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 342 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 
2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,644 δισ ευρώ αυξημένο 
κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα 
συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 4,020 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου 
στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. 
 Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώ-
θηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2020, 
είναι οι κάτωθι: 
 α) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 12 εκατ. 
ευρώ,
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 11 εκατ. ευρώ,
β) Μεταβιβάσεις κατά 350 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ.
 Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φε-
βρουάριο 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων: 
 α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών 
κατά 18 εκατ. ευρώ,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 51 
εκατ. ευρώ,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσω-
πα (ΦΠ) κατά 61 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ.
 Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, αυξη-

μένα κατά 302 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 
Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν 
σε 375 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 21 εκατ. 
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν στα 
8,664 δισ ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 
175 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κυριότερες αιτίες 
της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:
 α) η υποεκτέλεση των μεταβιβάσεων κατά 143 εκατ. 
ευρώ και
β) η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπα-
νών οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους 
του αποθεματικού. 
Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση 
με τον στόχο) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 
196 εκατ. ευρώ. 
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την 
περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 παρου-
σιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2019 κατά 305 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των 
μειωμένων δαπανών στο σκέλος:
 α) των πρόσθετων αποδοχών (οι οποίες περιλαμβά-
νονται στην κατηγορία παροχές σε εργαζομένους) κατά 
330 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή 
περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 
4575/2018 και
β) των κοινωνικών παροχών κατά 158 εκατ. ευρώ, 
κυρίως διότι από τον Απρίλιο του 2019 το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δίδεται ως επιχορήγηση 
στον ΟΠΕΚΑ.
 Αντίθετα, το ΠΔΕ παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 
221 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για 
την περίοδο του Φεβρουαρίου 2020 ανήλθαν 3.983 
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 407 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.390 εκατ. ευρώ). Η 
κυριότερη αιτία της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι 
η μειωμένη δαπάνη για μεταβιβάσεις κατά 322 εκατ 
ευρώ.
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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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)]
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 1-28                                                  27/03/2020

Επί τάπητος έχει πέσει στην ηγεσία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος η παράταση υπαγωγής των αυθαιρέτων κτι-
σμάτων, δεδομένου των εξελίξεων που διαδραματίζονται 
στη χώρα λόγω του κορονοϊού.
Αν και ακόμα δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση, πηγές 
τονίζουν στον Ελεύθερο Τύπο πως όλα τα ενδεχόμενα πα-
ραμένουν ανοιχτά και αυτό γιατί οι πολίτες έχουν μειώσει 
δραματικά τις μετακινήσεις τους και έτσι οι όποιες οικονο-
μικές διευθετήσεις έχουν μπει προς το παρόν στον... πάγο. 
Άλλες πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Περιβάλλοντος 
Κωστή Χατζηδάκη να είναι για την ώρα διατακτικός, αφού 
η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει ακόμα χρόνος για να εξεταστεί το θέμα εκ νέου τα 
επόμενα 24ωρα.
Αντίστοιχος προβληματισμός υπάρχει φυσικά και για τα 
αδήλωτα τετραγωνικά, των οποίων η καταληκτική προθε-
σμία λήγει επίσης στα τέλη Ιουνίου, με το υπουργείο Εσωτε-
ρικών να εξετάζει όλες τις παραμέτρους για το αν πρέπει να 
δοθεί πίστωση χρόνου.
Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως η κατάθεση του περι-
βαλλοντικού νομοσχεδίου έχει καθυστερήσει και όπως φαί-
νεται θα αργήσει και άλλο - με αυτό να σημαίνει πως παίρνει 
την «μπάλα» και η ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Υπενθυμίζεται πως το ΥΠΕΝ είχε κάνει γνωστό πως οι αναρ-
τήσεις θα γίνονταν αφού πρώτα θα είχε κατατεθεί και συζη-
τηθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή.
Ηδη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ζητήσει παρά-
ταση και ταυτόχρονη επιμήκυνση 4 μηνών σε όλες τις τρέ-
χουσες προθεσμίες αναφορικά με Κτηματολόγιο, δασικούς 
χάρτες, δασική νομοθεσία, αυθαίρετα, δήμους, εξοικονομώ 
κ.λπ., αλλά και υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
σε ό,τι είναι εφικτό. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως, οι 
ιδιοκτήτες με μεγάλες παραβάσεις (κατηγορία 5) έχουν 
προθεσμία ως τις 30 Ιουνίου 2020 ώστε να τα δηλώσουν 
και να αποφύγουν ενδεχόμενες κατεδαφίσεις, ενώ για όλα 
τα υπόλοιπα που δεν θα δηλωθούν έως τότε αναμένονται 
πρόστιμα. Μάλιστα, όσοι δεν κάνουν υπαγωγή του ακινή-
του τους τόσο στον ισχύοντα νόμο όσο και στη ρύθμιση που 
έφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος θα έρθουν αντιμέτωποι 
με έως και 40% προσαύξηση του προστίμου όταν θα πέσει η 
αυλαία υπαγωγής των αυθαιρέτων, η οποία θα γίνει μέσω 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, το 2025.
Αύξηση
 Κατά το ΥΠΕΝ, οι πολίτες θα έχουν αύξηση του προστίμου 
κατά 20% την πρώτη χρονιά και για κάθε επόμενη θα επι-
βαρύνονται με επιπλέον 5%. Σε δεύτερο χρόνο, πρόκειται 

να μπει σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με 
την οποία οι αυθαιρετούχοι θα μπορούν έναντι κλιμακωτών 
προστίμων να εισέρχονται σε ρύθμιση.
Τι θα κερδίσουν όμως όσοι μπουν σε ρύθμιση μέχρι 30 Ιου-
νίου 2020; 
- 100 δόσεις για την εξόφληση των προστίμων
- Μείωση 20% σε όσους πληρώσουν εφάπαξ το πρόστιμο
- Μείωση 10% σε όσους καταβάλουν το 30% του προστί-
μου
- Δόσεις με 50 ευρώ το μήνα
- Παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαί-
ρετων σε όσους αδυνατούν οικονομικά να πληρώσουν τα 
πρόστιμα
- Μειωμένα παράβολα
- Δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτου σε εξ αδιαιρέτου 
οικόπεδο χωρίς τη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών
- Νομιμοποίηση στα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μεταξύ 
1955 και 1975 με την καταβολή παράβολου 250 ευρώ χω-
ρίς την πληρωμή προστίμου
- Πληρωμή του 15% του προστίμου για τα αυθαίρετα που 
έχουν κτιστεί από το 1975 έως το 1982
- Πληρωμή του 60% του προστίμου για τα αυθαίρετα που 
έχουν κτιστεί από την 1η/1/1983 έως την 1η/1/1993
- Πληρωμή του 80% του προστίμου για αυθαίρετες κατα-
σκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από την 1η/1/1993 
έως την 31η/12/2003
- Επιπλέον μείωση σε όσους έχουν μία και μοναδική κατοι-
κία.
Μειώσεις στα πρόστιμα για ειδικές κατηγορίες πολιτών: 
1.Για ΑμεΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου 
ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και 
το εισόδημα (με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικο-
γενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη περί-
πτωση και 18.000 ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα για τη δεύτερη 
περίπτωση).
2.Για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που κα-
ταβάλλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-
50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις, π.χ.: 
- Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογε-
νειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ καταβάλλουν ποσοστό 
30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και 
για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
- Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οι-
κογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ καταβάλλουν πο-
σοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Πολύτεκνοι με 
δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.) 
καταβάλλουν 50% του προστίμου.
Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προ-
βλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση 
στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά: 
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότατος 3, β) 50% σε Συνέχεια στη Σελ. 24

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ Η Ε.Ε. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΙΟ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                              27/03/2020

Την άρση του ορίου που περιορίζει τη δυνατότητα της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράζει πάνω από το 
33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός εκδότη, 
ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης το διοικητικό συμβούλιο 
της κεντρικής τράπεζας για το νέο έκτακτο «QE Πανδημί-
ας», ύψους 750 δισ. ευρώ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για 
την πιθανότητα απεριόριστου τυπώματος χρήματος για 
την αντιμετώπιση του σοκ με το οποίο βρίσκεται αντιμέ-
τωπη η οικονομία της Ευρωζώνης. Η τελική απόφαση 
μετά την κατ’ αρχήν έγκριση του Δ.Σ. αναμένεται να λη-
φθεί τις επόμενες ημέρες και αυτό, σε ό,τι αφορά την Ελ-
λάδα, «μεταφράζεται» στο ότι η ΕΚΤ θα μπορέσει να αγο-
ράσει ελληνικά ομόλογα ύψους 18 δισ. ευρώ, αντί 12 δισ. 
ευρώ εάν ίσχυε ο περιορισμός. Αξίζει να σημειώσουμε 
πως το νέο έκτακτο QE έκανε ντεμπούτο χθες, οδηγώντας 
σε ισχυρό ράλι τα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Η κεντρική τράπεζα, μετά τη λήψη της σχετικής απόφα-
σης, θα μπορεί να κατέχει πάνω από το ένα τρίτο του χρέ-
ους μιας χώρας, επίπεδο το οποίο είχε σχεδόν εξαντληθεί 
σε πολλές χώρες, επικεντρώνοντας έτσι το «οπλοστάσιό» 
της σε εκείνες τις οικονομίες που το χρειάζονται περισσό-
τερο και για όσο διάστημα επιθυμεί, ενισχύοντας την αξι-
οπιστία της και τηρώντας τη δέσμευση της επικεφαλής της 
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο 
και για όσο χρειαστεί για την υποστήριξη της οικονομίας 
κατά τη διάρκεια αυτού του σοκ.

περιοχές σεισμικής επικινδυνότατος 2, γ) 30% σε περιοχές 
σεισμικής επικινδυνότατος 1.
- Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα 
ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή 
αναβάθμιση.
Επίσης, μειώνονται τα πρόστιμα για: 
-τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν 
υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ„ 
-αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρε-
μεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης, αυθαίρετα υπόγεια - 
εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) - σοφίτες, 
- στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν εί-
ναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που 
έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993.
- Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η 
οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου - για ακίνητα 
που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης. 
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ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΔΙΝΟΥΝ 
ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΤΕ ΤΙΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

 
in.gr

Τηρήστε μια σταθερή, καθημερινή ρουτίνα, παραμεί-
νετε σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας και 
περιστασιακά επιτρέψτε στον εαυτό σας μια απόλαυση: 
είναι κάποιες από τις συμβουλές «επιβίωσης» που δί-
νουν Γερμανοί αστροναύτες σε όσους αναγκάστηκαν να 
περιοριστούν στο σπίτι τους λόγω της κρίσης του νέου 
κοροναϊού, μια κατάσταση που όπως λένε θυμίζει πολύ 
την παραμονή τους στο διάστημα.
Ο Τόμας Ράιτερ, 61 ετών, ο πρώτος Γερμανός που έκανε 
διαστημικό περίπατο, θυμήθηκε στη συζήτηση που είχε 
μέσω Skype με άλλους συναδέλφους του ότι τηρούσε μια 
αυστηρή ρουτίνα. 
 «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τηρείς συνειδητά ένα 
πρόγραμμα σε μια τέτοια κατάσταση, να το διατηρείς όλη 
την εβδομάδα», είπε ο Ράιτερ που πλέον έχει αποσυρθεί.
Όμως είναι επίσης σημαντικό να αναμένεις ότι το Σαββα-
τοκύριακο θα αφεθείς να ενδώσεις σε κάποια απόλαυση.
«Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παίρναμε από το δοχείο 
του φαγητού όσα μας άρεσαν περισσότερο και τα κρατού-
σαμε για την Παρασκευή ή το βράδυ του Σαββάτου, ώστε 
να τρώμε λίγο καλύτερο φαγητό», εξήγησε.
Μην χάσετε την επικοινωνία
Επίσης, χρησιμοποιούσε το Skype για να επικοινωνεί με 
την οικογένειά του όσο βρισκόταν στον Διεθνή Διαστη-

μικό Σταθμό. Πρότεινε επίσης να χρησιμοποιήσουν οι 
άνθρωποι την καραντίνα ως ευκαιρία για να το ρίξουν 
στο διάβασμα.
Το σημαντικό όμως, πρόσθεσε, είναι να θέτεις σε προ-
τεραιότητα την ομάδα των ανθρώπων με τους οποίους 
είσαι αποκλεισμένος. «Συνεργάζεστε ως ομάδα, πρέπει να 
σκέφτεστε τους άλλους», τόνισε.
Σεβαστείτε τους συγκατοίκους
Ο 50χρονος Ματίας Μάουρερ, η νεότερη προσθήκη στο 
σώμα των αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Διαστημικής 
Υπηρεσίας, είπε ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται 
τυχόν παράπονα, προτού να καταλήξουν σε αντιδικίες.
«Όλοι μας έχουμε κάποιες ιδιοτροπίες που μπορεί να ενο-
χλήσουν τους άλλους», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα 
τον εαυτό του: το πάθος του για τις… μπανάνες ενοχλού-
σε έναν συνάδελφό του που δεν άντεχε τη μυρωδιά τους.
«Αν δεν το έλεγε τόσο ευγενικά και ξεκάθαρα, θα συνέχιζα 
να τον ενοχλώ», εξήγησε.
Ο Αλεξάντερ Γκερστ, 43 ετών, μίλησε για το άγχος που 
μπορεί να αισθανθούν πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας. Πριν ξεκινήσει μια αποστολή, οι αστροναύ-
τες σκέφτονται ποιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε 
να συμβεί και μετά μαθαίνουν πώς να το χειρίζονται.
«Έχεις τότε την αίσθηση όχι ότι χάνεις τον έλεγχο, αλλά ότι 
έχεις κάποιον έλεγχο στην κατάσταση. Τώρα η κατάσταση 
είναι παρόμοια. Έχουμε έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο 
να περιορίσουμε αυτήν την ασθένεια, για αυτό μένουμε 
σπίτι», τόνισε.
Σκεφτείτε ότι είστε… αστροναύτες
Ο Ράιτερ προέτρεψε τους ανθρώπους να ενεργούν σαν να 
ήταν αστροναύτες που μπαίνουν σε καραντίνα πριν από 
μια αποστολή – έτσι ορίζει το πρωτόκολλο, ώστε να μην 
ασθενήσουν κατά την παραμονή τους στο διάστημα.
«Κάποιοι άνθρωποι λένε: Είμαι νέος, δεν κινδυνεύω, δεν 
έχω συμπτώματα, δεν χρειάζεται να προσέχω. Επαφίεται 
σε όλους να συμπεριφερθούν καταλλήλως τώρα, όπως 
κάνουμε εμείς στην καραντίνα», κατέληξε.

Ανάγκη ευρωομολόγου 
Κατά την ανακοίνωση του νέου έκτακτου QE, στις 18 
Μαρτίου, η ΕΚΤ είχε αναφέρει ότι θα εξετάσει την αναθε-
ώρηση των περιορισμών εάν κριθεί αναγκαίο, ωστόσο, 
όπως δείχνουν τα πράγματα, αποφασίζει να βγει «μπρο-
στά» και να στηρίξει τις οικονομίες της περιοχής ακόμη και 
εάν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης -κυρίως η Γερμανία 
και ο Βορράς- δεν «ακούσουν» τη Λαγκάρντ, η οποία με 
αυστηρούς τόνους επισήμανε κατά το Eurogroup αυτής 
της εβδομάδας την ανάγκη έκδοσης ειδικού ευρωομολό-
γου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σημειώνεται ότι το όριο του 33% (Issuer limit) είχε τεθεί 
προκειμένου να μην μπορεί να θεωρηθεί άμεση κρατική 
χρηματοδότηση η στήριξη από την κεντρική τράπεζα.
Η ΕΚΤ δήλωσε επίσης ότι θα αγοράζει τίτλους διάρκειας 
από 70 ημερών έως και 30 ετών, βάζοντας έτσι στο «παι-
χνίδι» και τα έντοκα γραμμάτια, ενώ οι άνευ ορίων αγορές 
σημαίνουν ότι θα παραχθεί στήριξη και στα ομόλογα βρα-
χυπρόθεσμης διάρκειας των χωρών της Ευρωζώνης, κάτι 
που θα προστατέψει την καμπύλη των αποδόσεών τους 
από στρεβλώσεις.
Όπως τονίζουν οι αναλυτές, με την απόφαση αυτή η ΕΚΤ 
εξασφαλίζει για την ίδια πρωτοφανή ευελιξία στις αγορές 
τίτλων, με σχεδόν το σύνολο των περιορισμών που υπήρ-
χαν στα προηγούμενα προγράμματα ποσοτικής χαλάρω-
σης να αίρεται, ενώ αυτό το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 
τουλάχιστον έως το τέλος του 2020. Αν και αναφέρεται 
πως η κατανομή των αγορών θα συνεχίσει να καθορίζε-
ται από την «κεφαλαιακή κλείδα», δηλαδή τη συμμετοχή 
της κάθε χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ, ωστόσο 
το Δ.Σ. τονίζει πως η ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη 
σύνθεση των αγορών αποκτά καίρια σημασία, καθώς έτσι 
θα αποτραπεί το ενδεχόμενο έντονης μεταβλητότητας στη 
συνολική καμπύλη αποδόσεων της Ευρωζώνης.
Η απόφαση για την Ελλάδα Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αναφέρεται πιο 
αναλυτικά και στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε 
να είναι επιλέξιμα για το πακέτο της ΕΚΤ και τα ελληνικά 
ομόλογα.
Συγκεκριμένα, κατέληξε στην απόφασή του, καθώς αξιο-
λόγησε τους εξής πέντε σημαντικούς παράγοντες: 
α) Την ανάγκη συγκράτησης των πιέσεων που προκαλεί η 
πανδημία και οι οποίες επηρεάζουν σοβαρά τις ελλήνικές 
χρηματοπιστωτικές αγορές
β) Τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο 
της ενισχυμένης εποπτείας και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της από τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης
γ) Το γεγονός ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης 
του ελληνικού χρέους μέσω του ESM εξαρτώνται από την 
υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων, 

δ) Την απευθείας πρόσβαση της ΕΚΤ σε πληροφορίες σχε-
τικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση 
της Ελλάδας, 
ε) Το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε ανακτήσει 
την πρόσβαση στις αγορές.
Ως αποτέλεσμα, τα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας, και ιδί-
ως τα ελληνικά ομόλογα, πραγματοποίησαν ισχυρό ράλι 
χθες, με την απόδοση στο ελληνικό 10ετές να σημειώνει 
βουτιά της τάξης του 35% και να διαμορφώνεται στο 
1,56%, ενώ ισχυρή πτώση της τάξης του 34% σημείωσε 
και η απόδοση στο ελληνικό 5ετές η οποία βρέθηκε στο 
1,15%. Η ΕΚΤ θα μπορεί να αγοράσει έως και 18 δισ. ευρώ 
ελληνικού χρέους, έναντι 12 δισ. ευρώ εάν δεν είχε αρ-
θεί ο περιορισμός. Αξίζει να σημειώσουμε πως στις αρχές 
της προηγούμενης εβδομάδας η απόδοση στο 10ετές είχε 
εκτιναχθεί άνω του 4% και το spread είχε ξεπεράσει τις 
400 μ.β.


