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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1920 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4 
Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
από το ΥΠΕΝ και τα  συναρμόδια υπουργεία
- ΥΠΕΝ: Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης παίρνει «σάρκα και οστά» 
- Γ. Στασινός: Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης κίνηση ελπίδας και προοπτι-
κής για την Ελληνική Οικονομία μετά την κρίση
Σελ 1 και 3
Γ. Στασινός: Άτοκα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης
Σελ 1 
Ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας τον 
Απρίλιο παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση
Σελ 3
Γ. Βρούτσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η κυβέρνηση διευρύνει συνεχώς την πε-
ρίμετρο δέσμης μέτρων στήριξης στους ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους
Σελ 5 
Χρ. Σταϊκούρας: Εντός των ημερών διεύρυνση των ΚΑΔ
Σελ 6 
Σε παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων προ-
χώρησε το υπουργείο Οικονομικών
Σελ 7 
Στο 60% έτοιμα τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβη-
τήσεων – Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
Σελ 8 
Κ. Αχ. Καραμανλής: Μειωμένη κατά 90% η κίνηση στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς αλλά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά στις ώρες αιχμής
Σελ 9 
Ευκαιρία για 751 επιχειρήσεις να επανεισαχθούν στη διαδικασία αξιο-
λόγησης 4 δράσεων του ΕΣΠΑ
Σελ 10 και 11 
ΚΥΑ: Όλες οι λεπτομέρειες για αναστολή συμβάσεων εργασίας και απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού
Σελ 12 και 13
Τι ισχύει για τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και 
την τηλεργασία
Σελ 14 
Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχου-
σών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου και 
την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών   
Σελ 15 
Πώς διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για την επικουρική 
ασφάλιση
Σελ 16 
Όλο το Δημόσιο στην οθόνη του υπολογιστή μας
Σελ 17 
e-ΕΦΚΑ: Ποιους αφορά η παράταση προθεσμίας για την υποβολή ΑΠΔ   
Σελ 18 
Χρ. Δήμας: Επισπεύδεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για 
τις startup επιχειρήσεις. Θα δοθούν εξειδικευμένα κίνητρα σε όσους τα 
δικαιούνται λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού   
Σελ 19  
Έρευνα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου: Οι πε-
ρισσότερες εταιρείες ανησυχούν για το οικονομικό τους μέλλον λόγω 
κορωνοϊού
Σελ 20 
«Ό,τι δεν κινείται, χάνεται» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρ. Παυλίδης, CEO της 
«Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες» που κατέχει τα μεγαλύτερα λατο-
μεία των Βαλκανίων
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:

H ανάθεση, ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του 
Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
είναι πλέον γεγονός, καθώς ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου με τους συναρμόδιους 
υπουργούς, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. 
Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη και Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπέ-
γραψαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την σχετική Κοινή Υπουργική 
Απόφαση.
«Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης παίρνει «σάρκα και οστά» τονίζε-
ται σε ανακοίνωση του το ΥΠΕΝ και σημειώνεται ότι  «ο Ενιαίος 
Ψηφιακός Χάρτης μπορεί να αποτελέσει βασικό «πυλώνα» του 
ψηφιακού εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού της δημόσιας 
διοίκησης ειδικά - και της χώρας συνολικά, καθώς οι πολίτες, οι 
επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, θα μπο-

ρούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται για πλή-
θος γεωχωρικών δεδομένων όπως οι όροι δόμησης, οι χρήσεις 
γης, τα όρια οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές 
περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές κλπ». 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, με αφορμή την ανακοί-
νωση του ΥΠΕΝ για την υπογραφή της ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, δήλωσε: Ο Ενιαίος 
Ψηφιακός Χάρτης είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλο-
ποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδομική 
γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους, 
προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις. Αναλαμβάνουμε ως ΤΕΕ μια 
μεγάλη ευθύνη και θα τη φέρουμε εις πέρας. Γιατί είναι απαραί-
τητη για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, για να 
κάνουν, με ασφάλεια δικαίου και σύγχρονα εργαλεία, οι μηχα-
νικοί και οι επιχειρηματίες τη δουλειά τους. Αναλυτικά στη σελ 4

Πρέπει να υπάρξει άμεση ενίσχυση όλων των ατομικών, προσω-
πικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των 
ελευθέρων επαγγελματιών, όχι ως βοήθημα ή επίδομα, αλλά ως 
ένα εργαλείο ρευστότητας άμεσης απόδοσης για τη λειτουργία της 
οικονομίας στο μικρο-επίπεδο των επιχειρήσεων. Αυτά αναφέρει 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε άρθρο του στην εφημε-
ρίδα «Έθνος της Κυριακής», με τίτλο «Άτοκα δάνεια για κεφάλαιο 
κίνησης». Το πλήρες κείμενο του άρθρου του Προέδρου του ΤΕΕ 
έχει ως εξής:   Ο τεχνικός κόσμος της χώρας βρίσκεται ήδη σε πολύ 

δυσχερή θέση. Αφενός, όπως όλοι, αντιμετωπίζουμε αβεβαιότη-
τα μπροστά σε μια νέα απειλή. Αφετέρου όμως αντιμετωπίζουμε 
ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε 
ως επιστήμονες, είτε ως τεχνικές εταιρείες, είτε ως εργολάβοι, είτε 
ως κατασκευαστές, είτε ως μελετητές. Η αλυσίδα παραγωγής και 
εξυπηρέτησης όλων των θεμάτων και εργασιών που χειρίζονται 
οι μηχανικοί έχει πληγεί από την κρίση. Δεν μπορεί να ολοκληρω-
θεί από την αρχή μέχρι το τέλος καμία εργασία, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες. Αναλυτικά στη σελ 3

Ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της ελληνικής οικονο-
μίας για τον μήνα Απρίλιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι συνέπειες από τον κορωνοϊό, αποφασίστηκε την Κυριακή 
σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από το Μέγαρο 
Μαξίμου. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο της κυβέρνησης, ανακοι-
νώνεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 10:00 πμ, από τους 
Υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ‘Αδωνη Γεωργιάδη και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση. Χρ. Σταϊκούρας: Εντός των ημε-
ρών διεύρυνση των ΚΑΔ
Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο 
Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πο-
λιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυ-
πουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 
‘Ακης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς 
και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού Αλέξης Πατέλης.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ 
ΤΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΥΠΕΝ: Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης παίρνει «σάρκα και οστά»
Γ. Στασινός: Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης κίνηση ελπίδας και προοπτικής για την 
Ελληνική Οικονομία μετά την κρίση

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ  Παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση
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Επιχειρηματική «αποστολή» από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
στη διαδικτυακή διεθνή έκθεση επαγγελματικών ακινήτων και 
επενδύσεων, EXPO REAL, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 
μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2020, προγραμματίζει το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
«Η EXPO REAL, ανταποκρινόμενη πάντα στις ανάγκες της αγο-
ράς επαγγελματικών ακινήτων, φέρνει τους επενδυτές και τους 
ειδικούς παροχής υπηρεσιών και μάρκετινγκ σε επαφή με μεγά-
λο αριθμό συγκεκριμένων χρηστών, τονίζεται σε ανακοίνωση. 
Ειδικότερα, οι χώροι της έκθεσης διατίθενται σε διεθνείς επιχει-
ρήσεις με ενδιαφέρον στα επαγγελματικά ακίνητα, όπως: μελε-
τητικές, επενδυτικές, κατασκευαστικές, τεχνικές, ασφαλιστικές 
εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, καθώς και συμβού-
λους ακινήτων, τράπεζες και εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων. 
Επίσης κεντρίζει το ενδιαφέρον εκπροσώπων οικονομικών 
περιφερειών/γραφείων οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και διε-
θνών εκδοτικών οίκων κλαδικών και οικονομικών εντύπων».
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες  να 
απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανι-
σμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο τηλ.: 210 
6419037 ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητη-
ρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα 
της έκθεσης: https://exporeal.net/.

Καινοτόμες ιδέες που θα μετριάσουν τον αντίκτυπο της 
πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο οποίος πλήττει την 
οικονομία και τον τουρισμό σε διεθνές επίπεδο, αναζητά 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Παγκόσμιος Οργανισμός Του-
ρισμού. Με μια πρωτοβουλία που ονομάζεται «Healing 
Solutions» (Θεραπευτικές Λύσεις), ο ΠΟΤ σε συνεργασία 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καλεί επιχειρηματίες 
και άτομα με καινοτόμες ιδέες να βρουν προτάσεις προκει-
μένου να βοηθήσουν για την επανάκαμψη της βιομηχανί-
ας του τουρισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα τον τρόπο με τον 
οποίο οι ιδέες τους θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν 
οι συνέπειες του Covid-19 και να μπορούν να υποστηρι-
χθούν σε δεύτερη φάση από ένα συγκεκριμένο business 
plan σε διάφορες χώρες, όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση. 
«Ο τουρισμός είναι ο τομέας που έχει χτυπηθεί περισσότε-

ρο από όλους με την κρίση του covid-19. Η απάντησή μας 
πρέπει να είναι δυνατή και ενιαία. Πρέπει επίσης να αγκα-
λιάσουμε την καινοτομία. Καλώ όλους τους επιχειρηματί-
ες και όσους έχουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να 
εξελιχθούν και να εφαρμοστούν, να τις μοιραστούν μαζί 
μας», δήλωσε ο ΓΓ του ΠΟΤ Ζουράμπ Πολολικασβίλι.
Ο διαγωνισμός έχει «ανοίξει» και η καταληκτική ημερομη-
νία για την κατάθεση προτάσεων είναι στις 10 Απριλίου 
του 2020. Οι νικητές του «Healing Solutions» για τον του-
ρισμό θα κληθούν να παρουσιάσουν την πρότασή τους σε 
εκπροσώπους περισσότερων από 150 κρατών. Θα έχουν 
επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο Καινοτομίας 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες start-ups 
από όλο τον κόσμο.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα του ΠΟΤ «Healing Solutions for Tourism 
Challenge». 

EXPO REAL 2020: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COvid-19 

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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Πρέπει να υπάρξει άμεση ενίσχυση όλων των ατομικών, 
προσωπικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβα-
νομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, όχι ως βοήθημα ή 
επίδομα, αλλά ως ένα εργαλείο ρευστότητας άμεσης απόδο-
σης για τη λειτουργία της οικονομίας στο μικρο-επίπεδο των 
επιχειρήσεων. Αυτά αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός σε άρθρο του στην εφημερίδα «Έθνος της Κυρια-
κής», με τίτλο «Άτοκα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης». Το πλή-
ρες κείμενο του άρθρου του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:  
Ο τεχνικός κόσμος της χώρας βρίσκεται ήδη σε πολύ δυσχε-
ρή θέση. Αφενός, όπως όλοι, αντιμετωπίζουμε αβεβαιότητα 
μπροστά σε μια νέα απειλή. Αφετέρου όμως αντιμετωπίζουμε 
ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
είτε ως επιστήμονες, είτε ως τεχνικές εταιρείες, είτε ως εργο-
λάβοι, είτε ως κατασκευαστές, είτε ως μελετητές. Η αλυσίδα 
παραγωγής και εξυπηρέτησης όλων των θεμάτων και εργα-
σιών που χειρίζονται οι μηχανικοί έχει πληγεί από την κρίση. 
Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από την αρχή μέχρι το τέλος 
καμία εργασία, με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ακόμη χειρότε-
ρα, η κατάσταση στην αγορά δείχνει να επιδεινώνεται και με 
οικονομικούς όρους πλέον. Και όλα αυτά έρχονται πάνω που 
προσπαθούσαμε να ορθοποδήσουμε μετά από μια 10χρονη 
κρίση, που ο τεχνικός κόσμος της χώρας πλήρωσε ίσως πε-

ρισσότερο από κάθε άλλον κλάδο, με τη μείωση εργασιών να 
φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από το 90%. η αβε-
βαιοτητα κυριαρχεί. Και αντάμα περπατά ο φόβος. Πολλοί συ-
νάδελφοι μηχανικοί διαμαρτύρονται γιατί η πολιτεία δεν έχει 
αναστείλει τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Ο προβλη-
ματισμός μας είναι βάσιμος, αλλά μέσα στην κρίση οφείλουμε 
να εμπιστευόμαστε αυτούς που η πολιτεία -και επομένως η 
κοινωνία- τους έχει αναθέσει να λαμβάνουν τις αποφάσεις για 
την υγεία μας. Όλοι, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, λαμβά-
νουμε τα μέτρα που μπορούμε και εργαζόμαστε από απόστα-
ση ή όπως ασφαλέστερα μπορούμε. Οφείλει όμως η πολιτεία 
να ξεκαθαρίσει ποιοι μπορούν να δουλεύουν και ποιοι όχι: δεν 
μπορεί από τη μία να μην κλείνουν υποχρεωτικά τα γραφεία 
των μηχανικών, τα εργοτάξια κ.λ.π., και από την άλλη να 
επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους κινούνται για να πάνε στη 
δουλειά τους. Παράλληλα, η κατάσταση έχει δημιουργήσει 
ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα στην πλειονότητα 
του τεχνικού κόσμου. Η ένταξη στους ΚΑΔ των ελευθέρων 
επαγγελματιών μηχανικών -και μάλιστα όχι όλων- ήταν ένα 
πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να προστεθούν και 
άλλοι ΚΑΔ, που αναλυτικά έχουμε ανακοινώσει. Πρέπει να 
υπάρξει άμεση ενίσχυση όλων των ατομικών, προσωπικών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των 

ελευθέρων επαγγελματιών, όχι ως βοήθημα ή επίδομα, αλλά 
ως ένα εργαλείο ρευστότητας άμεσης απόδοσης για τη λει-
τουργία της οικονομίας στο μικρο-επίπεδο των επιχειρήσεων. 
Και επιπλέον πρέπει άμεσα, καθώς όλα μπορούν να γίνουν 
ηλεκτρονικά, να προχωρήσουν οι εξαγγελίες για τα προγράμ-
ματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση. και το κυριότερο, να δοθεί άμεσα, μέσα στον 
Απρίλιο, η δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων κεφαλαί-
ου κίνησης με ευέλικτους όρους από τις τράπεζες. Θεωρώ επί-
σης αυτονόητο, αν και δεν έχει νομοθετηθεί  ακόμη, ότι η κυ-
βέρνηση θα χορηγήσει την έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές 
και φορολογικές υποχρεώσεις που πληρώνονται -από όσους 
μπορούν μέχρι το τέλος  Μαρτίου, ως κίνητρο. Και θα καθι-
ερώσει κανόνα ότι για όσους δεν πληρώσουν τα ποσά κάθε 
είδους ρυθμίσεων αυτούς τους 2-3 μήνες, δεν θα χάσουν τις 
ρυθμίσεις στις οποίες έχουν ενταχθεί, είτε αφορούν φορολογι-
κές, είτε ασφαλιστικές, είτε δανειακές υποχρεώσεις. Αυτά είναι 
ένα πακέτο άμεσων μέτρων ανακούφισης από τις πρώτες 
επιπτώσεις του κορονάίού. Για το υπόλοιπο πακέτο ενίσχυσης 
που θα χρειαστεί συνολικά η οικονομία για να ξαναξεκινήσει, 
οφείλουμε να το σχεδιάσουμε από τώρα για αύριο. 

«Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη στήριξη των επιστημο-
νικών κλάδων της χώρας και, συγκεκριμένα, στους έξι βα-
σικούς: των δικηγόρων, γιατρών, οδοντιάτρων, ψυχιάτρων 
και λοιπού ιατρικού προσωπικού, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, 
οικονομολόγων, λογιστών, εκπαιδευτών και ερευνητών» 
δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης, σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως επισημαίνει, η στήριξη 
στους συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους έρχεται να 
προστεθεί σε μία σειρά δέσμης υποστηρικτικών μέτρων ανα-
κούφισης, που έχουν ήδη ανακοινωθεί και ξεκινούν άμεσα 
την εφαρμογή τους.
«Δεν μένουμε, όμως, εκεί. Θα υπάρξει και άλλη δέσμη μέτρων, 
όπως αυτή που θα παρουσιαστεί στην επόμενη Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου, που έρχεται άμεσα, βάσει της οποίας 
θα μπορούν να καταβληθούν οι εισφορές αυτοαπασχολου-

μένων και ελεύθερων επαγγελματιών με 25% έκπτωση, εάν 
φυσικά το επιθυμούν οι ίδιοι» αναφέρει ο κ. Βρούτσης.
Όσον αφορά το πρόγραμμα που συμπληρωματικά θα ενισχύ-
σει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας με ποσό 600 ευρώ 
καθαρά ανά δικαιούχο, ο υπουργός Εργασίας διευκρινίζει ότι 
θα υλοποιηθεί μέσα από μία προαιρετική διαδικασία συμμε-
τοχής σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης στις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτή-
των τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου τους.
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η λήψη του ποσού των 600 
ευρώ θα καθίσταται δυνατή με την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος τηλεκατάρτισης, ενώ οι δικαιούχοι θα λάβουν 
και πιστοποίηση, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
προς επιβεβαίωση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.
«Η συμμετοχή όλων των δικαιούχων θα γίνει με την υποβο-
λή υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής στη Γενική Γραμματεία 

Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων» εξηγεί ο κ. Βρούτσης, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση 
του προγράμματος θα γίνει με απλό, γρήγορο και απολύτως 
διαφανή τρόπο. Τονίζει δε ότι ο ίδιος ο δικαιούχος θα μπορεί 
να ενεργοποιεί την επιταγή κατάρτισής του απολύτως ελεύθε-
ρα σε όποιο από τα 2.500 πιστοποιημένα από το υπουργείο 
Παιδείας Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2 αυτός επιλέξει.
«Η διαδικασία της επιταγής κατάρτισης voucher
ως μέσο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 
για εργαζόμενους, επαγγελματίες, ανέργους, είναι θεσμοθε-
τημένη διαδικασία από το 2011. Μία διαδικασία, ακολουθού-
μενη από τη συντριπτική πλειοψηφία των υλοποιούμενων 
έργων, μέχρι σήμερα, με κύριο χαρακτηριστικό την απόλυτη 
διαφάνεια και ελευθερία που έχει ο ωφελούμενος στην εφαρ-
μογή της» υπογραμμίζει ο υπουργός Εργασίας.

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΔΕΣΜΗΣ 
ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
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H ανάθεση, ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του 
Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
είναι πλέον γεγονός, καθώς ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου με τους συναρμόδιους 
υπουργούς, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. 
Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη και Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπέ-
γραψαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την σχετική Κοινή Υπουργική 
Απόφαση.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης μπορεί να 
αποτελέσει βασικό «πυλώνα» του ψηφιακού εκσυγχρονισμού 
και μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης ειδικά - και της 
χώρας συνολικά, καθώς οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές, θα μπορούν με το πάτημα ενός κου-

μπιού να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων 
όπως οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι δα-
σικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές περιοχές, οι προστατευόμενες 
περιοχές κλπ».
Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, πλέον «θα παρέχονται άμεσα και 
σε όλους, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς την ανάγκη φυσι-
κής παρουσίας στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες. εξοικονο-
μώντας με αυτόν τον τρόπο πόρους και χρόνο». 
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, με την εν λόγω Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση καθορίζονται: 
• Το ΤΕΕ ως αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέ-
ρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
• Οι διαδικασίες συλλογής και ανοικτής διάθεσης των γεωχω-
ρικών δεδομένων.

• Η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μεταβολών των γεωχωρι-
κών δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
• Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης δεδομένων μη συμ-
βατών με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. 
• Οι όροι πρόσβασης και περαιτέρω διάθεσης των γεωχωρικών 
δεδομένων. 
Τέλος, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας - της 
οποίας προεδρεύει στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας - και απαρτίζεται από εκπροσώπους του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτημα-
τολογίου. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, με αφορμή την ανακοί-
νωση του ΥΠΕΝ για την υπογραφή της ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, δήλωσε:
Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση 
που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολε-
οδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε 
όλους, προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις. Αναλαμβάνουμε ως 
ΤΕΕ μια μεγάλη ευθύνη και θα τη φέρουμε εις πέρας. Γιατί είναι 
απαραίτητη για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, 
για να κάνουν, με ασφάλεια δικαίου και σύγχρονα εργαλεία, οι 
μηχανικοί και οι επιχειρηματίες τη δουλειά τους.
Το ΤΕΕ πρότεινε και η Πολιτεία νομοθέτησε μία ολοκληρωμένη, 
θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία 
ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια 
διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», 
δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την 
αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας. Τελι-

κός στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός 
ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα 
ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, 
έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής 
πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους 
και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Και 
να αποτελέσει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση, το 
βασικό εργαλείο έκδοσης διοικητικών πράξεων που περιέχουν 
γεωχωρικά δεδομένα.
Το ΤΕΕ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια με συνέπεια, σχέδιο, επι-
χειρήματα, προετοίμασε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, ενη-
μέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους και κοινωνικούς φορείς, 
δημιούργησε την απαραίτητη πολιτική, οικονομική και κοινω-
νική συναίνεση. Η παρούσα κυβέρνηση, από την αρχή, αγκά-
λιασε, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, αυτήν 
την πρόταση του ΤΕΕ. Μέσα στην κρίση που σήμερα ζούμε, η 
προώθηση από την Πολιτεία αυτού του νέου θεσμού, αποτελεί 

κίνηση ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον της ελληνικής οι-
κονομίας. 
Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία τους συ-
ναρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή 
Χατζηδάκη και Δημήτρη Οικονόμου, Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων, Άδωνι Γεωργιάδη, Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον υπεύθυνο 
Συντονισμού της Κυβέρνησης Υπουργό Επικρατείας Γιώργο 
Γεραπετρίτη, τους Γενικούς Γραμματείς αλλά και τα στελέχη 
των Υπουργείων και του Ελληνικού Κτηματολογίου και κυρίως 
τα στελέχη και τους συνεργάτες του ΤΕΕ που καλούνται να το 
υλοποιήσουν. Στο χέρι όλων μας είναι να βγούμε από αυτήν την 
κρίση πιο δυνατοί και να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά 
για την επανεκκίνηση της οικονομίας με πραγματική ανάπτυξη 
χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οι-
κονόμου με τους συναρμόδιους Υπουργούς,  Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. ΚυριάκοΠιερρακάκη, Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Εθνικής Άμυνας, κ. 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση για τηνανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και 
λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
Άρση γραφειοκρατίας –«Πυλώνας» 
εκσυγχρονισμού στη δημόσια διοίκηση – 
Ώθηση στις επενδύσεις
Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης μπορεί να αποτελέσει βασικό «πυ-
λώνα»του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού 
τηςδημόσιας διοίκησης ειδικά - και της  χώρας συνολικά, καθώς 
οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυ-

τές,θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται 
για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων όπως:
οι όροι δόμησης,
οι χρήσεις γης,
τα όρια οικισμών,
οι δασικές εκτάσεις,
οι αρχαιολογικές περιοχές
οι προστατευόμενες περιοχές κλπ.
Εν τέλει, θα παρέχονται άμεσα και σε όλους, υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αντίστοι-
χες δημόσιες υπηρεσίες εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο 
πόρους καιχρόνο. 
Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται: 
Ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και 
λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
Οι διαδικασίες συλλογής και ανοικτής διάθεσης των γεωχωρι-

κών δεδομένων.
Η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μεταβολών των γεωχωρι-
κών δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης δεδομένων μη συμβα-
τών με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. 
Οι όροι πρόσβασης και περαιτέρω διάθεσης των γεωχωρικών 
δεδομένων. 
Η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενι-
αίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ).Επίσης, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή 
Εποπτείας – της οποίας προεδρεύει στέλεχος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και απαρτίζεται από εκπροσώ-
πους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας,του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ 
και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΤΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Γ. Στασινός: Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης κίνηση ελπίδας και προοπτικής για την Ελληνική Οικονομία μετά την κρίση

ΥΠΕΝ: Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης παίρνει «σάρκα και οστά» 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Το επόμενο στάδιο θα είναι οι στοχευμένες πολιτικές και δράσεις 
για τον πρωτογενή τομέα, τον τομέα τις ενέργειας, τον τουρισμό, 
τη ναυτιλία και την ακτοπλοΐα, τα αεροδρόμια και άλλους κλά-
δους που έχει εντοπιστεί ότι υπάρχουν προβλήματα, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό δήλωσε στην τηλεόραση του MEGA ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «αύριο, το 
αργότερο μεθαύριο, θα ακούσετε πολλά περισσότερα που θα 
έχουν να κάνουν και με διεύρυνση των ΚΑΔ και με ολιστική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή δεν θα επανέλθουμε 

σε συζήτηση ΚΑΔ».
Σε ερώτηση εάν υπάρχουν κονδύλια ώστε να υπάρξει και μια 
ροή χρηματοδότησης προς τη χώρα, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως 
«υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- θα αξιοποιήσουμε τα 
σχετικά κονδύλια-, υπάρχει μία πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς πόρους και είναι 
αυτό το corona fund ύψους 37 δισ. ευρώ (που στην Ελλάδα 
αντιστοιχούν 1,8 δισ. ευρώ), πρωτοβουλίες που αναλαμβά-
νουμε την τρέχουσα εβδομάδα, περικλείοντας αυτό το ποσό. 

Από εκεί και πέρα υπάρχει μια συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει 
και σε επίπεδο ηγετών, που έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξης, ο οποίος διαθέτει περίπου 400 δισ. ευρώ 
και για τα οποία υπάρχει μία συζήτηση να διατεθούν σε όλες τις 
χώρες τις Ευρώπης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού».
Ενώ, αναφορικά με τη χρήση του «μαξιλαριού», υποστήριξε ότι 
δεν μπορούμε το χρησιμοποιήσουμε τώρα, καθώς δεν γνωρί-
ζουμε την έκταση της κρίσης.

Την ένταξη επιστημόνων, όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, 
αρχιτέκτονες και οικονομολόγοι, στο επίδομα των 800 ευρώ 
και όχι στο επίδομα των 600 ευρώ όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά, 
εξετάζει σοβαρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Liberal.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητο 
να γίνει, προκειμένου να στηριχθούν με όποιο κόστος, κρίσιμοι 
τομείς και επαγγελματίες, που πλήττονται από την πανδημία του 
κορωνοϊού, όπως οι παραπάνω. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το Σάββατος  κύκλο επα-
φών με το οικονομικό επιτελείο, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους 
αρμόδιους υπουργούς θα συνεχιστούν και την Κυριακή, όπου 
και αναμένεται να κλειδώσουν οι σχετικές αποφάσεις».

Οι συναρμόδιοι υπουργοί αποφάσισαν την Παρασκευή  με 
κοινή απόφασή τους την παράταση του τρέχοντος δικαστικού 
έτους το οποίο λήγει την 31 Ιουνίου 2020.
   Με την ίδια απόφαση –αναφέρει το ΑΠΕ- η κυβέρνηση 
προχωρά άμεσα στην στήριξη 170.000 επιστημόνων, προερ-
χομένων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους (δι-
κηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι-λογιστές, εκπαι-
δευτικοί και ερευνητές), μέσω ενός ανοικτού προγράμματος, 
ύψους 180 εκατ. ευρώ, «με επιταγή κατάρτισης (voucher) και 
με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης».
   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των υπουργών Οικο-

νομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, το εν λόγω πρόγραμμα 
«αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον 
αντίστοιχο κλάδο» και το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται 
στα 600 ευρώ και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το 
εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την 
ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας.
   Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η κυβέρνηση προ-
χωρά με υπευθυνότητα απέναντι στο επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας, υιοθετώντας γρήγορες και αποδοτικές ενεργητι-

κές πολιτικές στήριξης, με στόχο όχι μόνο την οικονομική του 
στήριξη μέσα στην κρίση που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊος, 
αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, με εμπέδωση 
των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων, χρήσιμων 
για το επάγγελμα ή το λειτούργημά του, ανεξάρτητα από την 
ηλικία ή την επαγγελματική εμπειρία των εκπροσώπων του». 
   Η κυβέρνηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, «εργάζεται για 
την ταχεία επάνοδο στην κανονικότητα λαμβάνοντας όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, που θα επιτρέψουν σε όλους τους επιστη-
μονικούς κλάδους να ανακτήσουν τα εισοδήματά τους». 

Τη χορήγηση ενός νέου επιδόματος 600 ευρώ ανά άτομο, 
μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης επιστημόνων (γιατροί, 
δικηγόροι, μηχανικοί) και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών, 
συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε την Παρα-
σκευή –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας.    Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 
FM, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι σήμερα θα 
υπάρξουν ανακοινώσεις για τις επιταγές που λήγουν έως το 
τέλος Μαρτίου, καθώς και διευκρινίσεις για τους πρωτογενείς 
και δευτερογενείς ΚΑΔ, ώστε εκτός από τον κύριο Κωδικό Ατο-
μικής Δραστηριότητας η περίμετρος να καταλαμβάνει και τους 
δευτερεύοντες. Την επόμενη εβδομάδα θα ενταχθούν στα μέτρα 
στήριξης πολλοί περισσότεροι ΚΑΔ, ενώ παράλληλα υπάρχουν 
κάποιοι ΚΑΔ που πρέπει να εξετασθούν ιδιαιτέρως εάν έχουν 
πληγεί, όπως π.χ. σούπερ μάρκετ και τράπεζες.
    Ο κ. Σταϊκούρας κάλεσε τις τράπεζες να «τρέξουν γρηγορό-
τερα» για να διευκολύνουν και τα φυσικά πρόσωπα και να 
τηλεφωνήσουν στους πολίτες με πρόταση αναστολής των 
υποχρεώσεών τους. Τόνισε δε, ότι όλες οι κλήσεις (π.χ. από ει-
σπρακτικές εταιρείες) πρέπει να αφορούν μόνον σε ρυθμίσεις. 

Ενώ, εντός του Απριλίου θα εξετασθεί εκ νέου τι θα γίνει με το 
θέμα της λήξης στις 30 Απριλίου του καθεστώτος προστασίας 
της α’ κατοικίας.
    Ο υπουργός ανέφερε επίσης:
    *Για τη χρήση του «μαξιλαριού», ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα 
τα διαθέσιμα μέσα που υπάρχουν όταν χρειαστεί, σε συνάρτη-
ση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος δανει-
σμού και την εξέλιξη της κρίσης και τις ανάγκες της χώρας. «Εάν 
δεν είχαμε την κρίση, θα είχαμε ήδη ξαναβγεί στις αγορές», είπε, 
προσθέτοντας ότι «προφανώς δεν θα βγούμε με απαγορευτικό 
κόστος, ούτε θα είμαστε επισπεύδοντες».
    *Από πολιτική μείωσης των φόρων, υπάρχει τώρα πολιτική 
παροδικής αύξησης των δαπανών. Ωστόσο, η στρατηγική μεί-
ωσης των φόρων δεν αλλάζει.
    *Στην ερώτηση εάν θα υπάρξει μείωση μισθών στο Δημόσιο, 
απάντησε πως «με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουμε κάτι να 
ανακοινώσουμε».
    *Οι συνολικές παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους υπερβαί-
νουν τον μισθό, καθώς εκτός από το επίδομα των 800 ευρώ, 
υπάρχουν, η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων, η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, η έκπτωση 25% για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
και οι κινήσεις από τις τράπεζες.
    *Σύμφωνα με το βασικό σενάριο (διάρκεια κρίσης έως τον 
Ιούνιο), η ύφεση- με τα σημερινά δεδομένα- θα είναι στην 
Ελλάδα προς το 3%, ενώ στην Ευρώπη- όπως προβλέπει και 
η ΕΚΤ- στο 5%. Εάν καθυστερήσει εφέτος η ανάκαμψη των 
οικονομιών, η ύφεση στην Ευρώπη θα ανέλθει σε 8,7%. Στην 
Ελλάδα, εφέτος μπορεί να υπάρχει θέμα με τον τουρισμό από το 
εξωτερικό.
    *«Προφανώς υπάρχουν σημαντικά προβλήματα δημιουργι-
κής αλληλεγγύης στην Ευρώπη», λόγω της στάσης της Γερμα-
νίας και άλλων κρατών για τη μη έκδοση του ευρωομόλογου. Η 
χρήση της «προληπτικής γραμμής στήριξης» από τον Ευρωπα-
ϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), θα έχει Μνημόνιο Συνεργασίας 
(EMU), ενώ είναι ανοικτά τα ζητήματα για την προσβασιμότητα, 
το ύψος των κεφαλαίων που θα ληφθούν, η συμμετοχή ή μη 
του ΔΝΤ και η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους (DSA). 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔ

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Παρατείνεται το δικαστικό έτος που έληγε 31 Ιουνίου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Μέσω προγράμματος κατάρτισης επιστημόνων 
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Σε παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων προχώρησε το 
υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του υφυπουργού Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου και κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ 
Γιώργου Πιτσιλή, και με στόχο, όπως αναφέρεται, την ανακού-
φιση των επιχειρήσεων και των λογιστών- φοροτεχνικών στην 
πρωτοφανή δοκιμασία που περνούν αυτήν την περίοδο, ώστε να 
επικεντρωθούν στην εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων 
οι οποίες είναι κρίσιμες για τη στήριξη της οικονομίας. σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, παρατείνονται οι εξής προθεσμίες 
υποβολής δηλώσεων: *Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη 
τους, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων 
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου, με κα-
ταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι δη-

λώσεις τελών χαρτοσήμου, που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον 
παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολού-
θημα του φόρου αυτού, αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης 
του παρακρατούμενου φόρου.
*Παρατείνεται έως και τις 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής 
των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, 
με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, που αφορούν στο α’ 
τρίμηνο του 2020.
*Παρατείνεται έως και τις 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 
31/3/2020, που αφορούν στα ειδικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν 
εντός Φεβρουαρίου 2020.
*Παρατείνεται έως και τις 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 
30/4/2020, που αφορούν στα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν 
εντός Μαρτίου 2020.
*Παρατείνεται έως και τις 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής των 
δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, 
που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δη-
λώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν 
συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
*Για την προστασία της υγείας των συναλλασσόμενων και των 
εργαζομένων στις εφορίες, οι δηλώσεις φορολογιών κεφαλαίου 
που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, παραλαμβά-
νονται και διεκπεραιώνονται χωρίς διενέργεια ελέγχου, ο οποίος 
θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κανονικά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων 
εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από τις επιχει-
ρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά 
τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονο-
μικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, λόγω των μέτρων 
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού, προκειμένου να 
δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργα-
ζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή, καθώς 

τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από την 1η 
Μαρτίου 2020 έως τις 20 Μαρτίου 2020 είτε με καταγγελία ή με 
οικειοθελή αποχώρηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 250.000 περίπου επιχειρήσεις έχουν κάνει, μέχρι 
τώρα, αναστολή της σύμβασης εργασίας για τους εργαζομένους 
τους.
Υπενθυμίζεται ότι, με τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύ-
πων, θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζό-

μενους, ύψους 800 ευρώ και θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι και 
οι επιχειρήσεις μέσα από τη μείωση των μισθωμάτων (κύριας 
κατοικίας και επαγγελματικής).
Σημειώνεται ότι, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανοίξει 
η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.
yeka.gr, η οποία θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμ-
ματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που εκδόθηκε το 
βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι: 
«Η κυβέρνηση να αφήσει τις διαρροές κύκλων του Μαξίμου για 
ένταξη των επιστημόνων στο έκτακτο επίδομα και να προχωρήσει 
άμεσα σε αναδίπλωση, όπως την κάλεσαν οι επιστημονικοί κλάδοι 

και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Να πάρει πίσω το εξευτελιστικό μέτρο των εκπαιδευτικών κουπο-
νιών για τους επιστήμονες και να τους εντάξει πλήρως στο – έστω 
και ανεπαρκές – έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ.
Και μιας και έκανε την αρχή με τις αναδιπλώσεις, να πάρει πίσω και 

την εκ περιτροπής εργασία με μείωση μισθού 50% για όλους τους 
εργαζόμενους που έφερε με θράσος στην ΠΝΠ ο κ. Βρούτσης.
Χρειάζονται γενναία και οριζόντια μέτρα στήριξης και ρευστότη-
τας για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, όχι μέτρα που θα σπάσουν 
τα κοντέρ της ύφεσης και της ανεργίας».

«H κυβέρνηση να αναθεωρήσει άμεσα την απόφαση της και να 
εντάξει τους δικηγόρους όπως και όλους τους επαγγελματίες αυ-
τοαπασχολούμενους επιστήμονες, στους δικαιούχους της ειδικής 
αποζημίωσης των 800 ευρώ» , ανέφερε σε δήλωσή της η Φώφη 
Γεννηματά , μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε το πρωί με τους 
προέδρους των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών - Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης. Δ. Βερβεσό, Γ. Σταματογιάννη και Ε. Κουτσοχήνα. 
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η καταβολή επι-
δόματος δήθεν κατάρτισης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για 
τους δικηγόρους, δεν ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις ανάγκες 
των έκτακτων συνθηκών, καθώς με κυβερνητική απόφαση 
έχουν οδηγηθεί σε αναστολή κάθε επαγγελματικής τους δραστη-

ριότητας» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Τι άλλαξε και η κυβέρνηση εμπαίζει το επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας - και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους ; Δεν είναι ώρα για 
τέτοιες μεθοδεύσεις. Με τον τρόπο που θα γίνουν τα δήθεν προ-
γράμματα κατάρτισης, κάποιοι θα ωφεληθούν εις βάρος του Ελ-
ληνικού λαού», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά .

«Η εξαίρεση αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων ακόμη κι από 
αυτό το πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ είναι τελείως άδικη κι αδι-
καιολόγητη, όταν κι αυτοί πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα 
της κυβέρνησης και τις συνολικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η δε 

παροχή voucher κατάρτισης συνιστά εμπαιγμό άνευ προηγουμέ-
νου» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το ΚΚΕ «διεκδικεί και γι’ αυτό το τμήμα των αυτοαπασχολουμέ-
νων ουσιαστικά μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων οικονομική 

επιδότηση, αύξηση του αφορολόγητου, κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος, απαλλαγή από τις ατομικές εισφορές ασφάλισης 
για το επόμενο τετράμηνο» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ, ΕΩΣ ΤΩΡΑ, 250.000 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΣΥΡΙΖΑ: να ενταχθούν οι επιστήμονες στο – έστω και ανεπαρκές – έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ

Φώφη Γεννηματά: « Η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της για δικηγόρους και επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους 
επιστήμονες. Να τους δώσει ειδική αποζημίωση 800 ευρώ»

ΚΚΕ: Η εξαίρεση αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων ακόμη κι από αυτό το πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ είναι τελείως άδικη κι 
αδικαιολόγητη
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Σε ποσοστό 60% έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των Συμ-
βουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και 
Β (ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) 
ανά την ελληνική επικράτεια, όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ. Μάλιστα, ήδη ορισμένα συμβού-
λια έχουν προχωρήσει σε τηλε-συνεδριάσεις. 
Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, για την αντιμετώ-
πιση των δυσχερειών συγκρότησης για το υπολειπόμενο 
ποσοστό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα 
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία τόσο με τους Συντονιστές 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όσο και με τις Περιφέρειες 
και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), παρέχοντάς τους 
κάθε δυνατή συνδρομή προς διευκόλυνση του έργου τους και 
επίτευξη της ολοκλήρωσης της συγκρότησης και αδιάλειπτης 
λειτουργίας των συμβουλίων. 
Τα παραπάνω κοινοποιήθηκαν από το ΥΠΕΝ ύστερα από 
τηλεδιάσκεψη μεταξύ του υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμη 
Μπακογιάννη και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοι-

κήσεων Ελλάδος, κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη, κ. Νικόλαου 
Ντίτορα κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, κ. Βασίλη Μιχελάκη, κ. 
Ιωάννη Σάββα, κας Μαρία Κοζυράκη και κ. Νίκου Παπαθε-
οδώρου. 
Στον άμεσο προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας βρίσκεται η δημιουργία -σε συνεργασία με το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής των αιτημάτων των ενδιαφερομένων προς τα ΣΥ-
ΠΟΘΑ Α’ και Β’ και τα ΣΑ, καθώς και η προώθηση της χρήσης 
πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο σύνολο των συνεδριάσεων. 

Οδηγίες, καθώς και ένα χρηστικό βίντεο με τίτλο «Δεν ανακυ-
κλώνουμε τον κορωνοϊό», έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΝ, 
προκειμένου να υπάρξει σωστή ενημέρωση για τον ασφαλέ-
στερο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων κατά την περίοδο 
εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, στο πλαίσιο της προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας.
«Οι μέρες της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν αλλάξει πολλά 
στην καθημερινότητά μας. Οι συνθήκες απαιτούν εγρήγορση 
για την αντιμετώπιση θεμάτων που εγκυμονούν κινδύνους για 
την δημόσια υγεία. Για αυτό, μένουμε σπίτι και διαχειριζόμαστε 
με ασφάλεια τα απορρίμματά μας, ακολουθώντας και στην 
περίπτωση αυτή τις οδηγίες των ειδικών», δήλωσε ο γενικός 
γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος.
Ειδικότερα, για νοικοκυριά χωρίς κρούσμα covid-19:
Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης δεν ανακυκλώνο-
νται γί  αυτό δεν τα πετάμε στον μπλε κάδο. 
Επίσης, γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυ-
σμένα απόβλητα τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, 
τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πετάμε αυτές 
τις σακούλες μόνον στον πράσινο ή γκρι κάδο (ανάλογα με τον 

Δήμο) και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου. 
Δεν πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλά-
κια. 
Δεν αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος 
έχει γεμίσει βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο. 
Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), 
κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφί-
σεων στους δρόμους ή έξω από τους κάδους. Πρέπει να προη-
γηθεί συνεννόηση με τον Δήμο για την παραλαβή τους. 
Για νοικοκυριά με κρούσμα covid-19: 
Ισχύει η προαναφερόμενη οδηγία, ότι τα γάντια, οι μάσκες και τα 
μαντηλάκια μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται.
Πετάμε τα αναλώσιμα των ασθενών σε ξεχωριστή σακούλα και 
εντός κλειστού δοχείου και όχι στους μπλε κάδους ανακύκλω-
σης.
Τοποθετούμε τη σακούλα καλά κλεισμένη, σε δεύτερη σακούλα 
απορριμμάτων την οποία κλείνουμε το ίδιο σφιχτά. 
Δεν γεμίζουμε υπερβολικά τη δεύτερη σακούλα και δεν συμπι-
έζουμε τα απόβλητα με τα χέρια μας για να αποφευχθεί τυχόν 
διάρρηξη αυτών. 

Χρησιμοποιούμε γάντια σε όλη την παραπάνω διαδικασία. 
Η γενική γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συγκεκριμένη δράση ενημε-
ρώνει επίσης δήμους, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦοΔΣΑ), Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
και Υγειονομικές Μονάδες και Συστήματα Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης. 
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «με απλές οδηγίες ορθής διαχείρισης των 
απορριμμάτων μας σε καθημερινή βάση, ακολουθούμε εύκολα 
βήματα για την αποτελεσματικότερη προστασία όλων μας, πο-
λιτών αλλά και εργαζομένων στην καθαριότητα, τη διαλογή και 
την ανακύκλωση». 
Επισημαίνεται τέλος, ότι ιδιαίτερα ότι η συλλογή, μεταφορά 
και περαιτέρω διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων - 
συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής με σκοπό την 
ανακύκλωση - πρέπει να συνεχιστεί, λαμβάνοντας όμως μια 
σειρά επιπλέον μέτρα με γνώμονα πάντα την προστασία της 
υγείας όλων μας. 
 Το βίντεο «Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό»: 
https://www.youtube.com/watch?v=llh6e49aFlY&feature=youtu.be

Μείωση κατά 40 % των τελών διαχείρισης που καταβάλουν οι 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οργανωμένες περιοχές 
(βιομηχανικά πάρκα κλπ.) κατ’ αναλογία της μείωσης 40% στα 
ενοίκια των πληττόμενων επιχειρήσεων, ζητά –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών 
Περιοχών με επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη.
Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ειδικότερα τα εξής:
«Με αφορμή την κυβερνητική απόφαση, με την οποία μισθω-
τές επαγγελματικών ακινήτων θα καταβάλλουν το 60% του 
μισθώματος του ακινήτου που νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρ-

τιο και Απρίλιο, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους της 
δύσκολης κατάστασης που πρόεκυψε λόγω κορωνοϊού στην 
πατρίδα μας, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με ΚΑΔ 
που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους ,δια της ΠΝΠ 
ή/ και αναγκαστικά λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης 
είναι εγκατεστημένες σε Οργανωμένους Υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ 
και ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΑ). 
Θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την περίπτωση της ισόποσης 
κατά 40% μείωσης των αμοιβών και τελών διαχείρισης, προς 
τους φορείς διαχείρισης των υποδοχέων, υιοθετώντας τα ίδια 

κριτήρια κατανομής των βαρών μεταξύ εγκατεστημένων επι-
χειρήσεων και φορέων διαχείρισης, όπως πράξατε, ως Κυβέρ-
νηση, κατά τα ανωτέρω. 
Η απόφασή σας αυτή έκτος των άλλων θα δημιουργήσει ση-
μαντική υλική και ψυχολογική ανακούφιση στις επιχειρήσεις 
και ειδικότερα στη βιομηχανία, η οποία ενώ είχε βρεθεί, κατά 
περίπτωση, στο όριο της ανάκαμψης, τώρα γονατίζει σε μια 
απρόσμενη και «ύπουλη» κρίση που ουδείς γνωρίζει το τέλος 
και τις συνέπειες που επέρχονται». 

ΣΤΟ 60% ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΣΥΜβΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣβΗΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΜβΟΥΛΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: «ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ» 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Η επιβατική κίνηση έχει πέσει δραματικά τις τελευταί-
ες ημέρες και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
ΟΑΣΑ, βρίσκεται στο 10% περίπου, δηλαδή –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- έχει σημειωθεί μείωση (κατά μέσο 
όρο) 90% σε μετρό, τραμ και λεωφορεία δήλωσε 
χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας 
Καραμανλής αλλά αυτό δεν σημαίνει, προσέθεσε ,ότι 
δε γίνονται δρομολόγια.
«Στα αστικά λεωφορεία τις ώρες αιχμής, δηλαδή από 
την έναρξη της βάρδιας έως τις 10.00 το πρωί και 
από τις 3.00 το μεσημέρι μέχρι τις 6.00 το απόγευ-
μα τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, δεν υπάρχει η 
παραμικρή μείωση. Εκεί όπου έχουμε κάνει μείωση, 
για τα λεωφορεία, είναι στις ώρες που δεν είναι ώρες 
αιχμής» εξήγησε ο υπουργός μιλώντας στον Σκάι.
Ανέφερε επίσης ότι στα τρένα διατηρείται ένα ζεύγος 
από και προς Αθήνα – Θεσσαλονίκη και δύο ζεύγη 
από και προς Θεσσαλονίκη – Λάρισα, καθώς και ότι 
στον προαστιακό της Αθήνας, τον οποίο χρησιμοποι-
ούν πολλοί πολίτες για να μεταβούν στην εργασία 
τους, υπάρχουν έξι ζεύγη από και προς Αθήνα-Χαλ-
κίδα, Πειραιά–αεροδρόμιο και Πειραιά–Κιάτο.
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι λαμβάνονται όλα τα 
μέτρα προφύλαξης για τους εργαζόμενους και κάθε 
ημέρα στο τέλος της βάρδιας γίνεται η κατάλληλη 
απολύμανση σε συρμούς και οχήματα, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΟΔΥ. Σημείωσε ότι αυτό 
ισχύει για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τον 
προαστιακό. Ανέφερε ότι στόχος είναι να επιβιβάζε-
ται σε συρμούς και οχήματα το 50% των εν δυνάμει 
επιβατών, ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις και να 
μην υπάρξει συνωστισμός, καλώντας τους πολίτες 
εάν χρειαστεί να περιμένουν και να πάρουν το επό-
μενο μέσο. Ευχαρίστησε δε τους συμπολίτες μας, δι-
ότι δείχνουν απίστευτη κατανόηση και συνεργασία, 
σύμφωνα με τα λεγόμενα όλων των εργαζομένων 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι τα δρομολόγια πέραν 
των ωρών αιχμής έχουν μειωθεί στο πλαίσιο των 
μέτρων πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού και 
πρόσθεσε: «Πρέπει και στους εργαζόμενους να πούμε 
-εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλοι – ένα πολύ 
μεγάλο ‘‘ευχαριστώ’’ για την τεράστια προσπάθεια 
που κάνουν».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε εξάλ-
λου ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αστική 
συγκοινωνία, διότι υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει 
να πηγαίνουν στην εργασία τους, για παράδειγμα σε 
σουπερμάρκετ και νοσοκομεία.
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι σε μία πρώτη φάση 
η Ευρώπη έχει δείξει στοιχεία αλληλεγγύης. Αναφέρ-
θηκε ειδικότερα στην απαγόρευση εισόδου υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που 
διασφαλίζει και ενισχύει τη Σένγκεν, καθώς και στη 
χαλάρωση των διατάξεων για το Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας και στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα έχει ξεκινήσει ποσοτική χαλάρωση.
«Υπάρχει ένας δυϊσμός στην Ευρώπη, αυτό είναι μία 
πραγματικότητα. Η Ευρώπη κινείται με πολύ αργούς 
ρυθμούς και χρειάζεται μία διαδικασία διαπραγ-
μάτευσης. Η Ευρώπη θα πρέπει να δει εάν θα πάρει 
ενιαία δραστικά μέτρα, όπως προτείνουν οι εννέα και 
όπως προτείνει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ή αν 
θα περιχαρακωθεί στα όρια του κράτους – μέλους. 
Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες 
θα δούμε ότι όλες οι χώρες, ακόμη και χώρες του 
Βορρά, θα καταλάβουν ότι αυτή είναι μία απίστευ-
τη κρίση, με συνέπειες τις οποίες δεν μπορούμε να 
υπολογίσουμε. Είδαμε ακόμη και τεχνοκράτες και αν-
θρώπους των τραπεζών όπως η Κριστίν Λαγκάρντ, 
να βγαίνει και να λέει ότι πρέπει να πάρουμε αμέσως 
πολύ περισσότερα μέτρα» συνέχισε ο κ. Καραμανλής 
και προσέθεσε:
«Εδώ λοιπόν υπάρχει μία πολύ μεγάλη πίεση και 
θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, ειδικά εμείς εδώ στην 
Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση, ότι τελικά θα καμ-
φθούν αυτές οι αντιδράσεις, οι οποίες, αν θέλετε, σε 
ένα γκρουπ 27 χωρών-μελών είναι φυσικό να υπάρ-
χουν. Η Ευρώπη πάντα λειτουργεί με συμβιβασμούς, 
δεν παίρνονται αποφάσεις από 27 χώρες μέσα σε ένα 
βράδυ».
Ο κ. Καραμανλής κατέστησε σαφές ότι πρέπει να πε-
ριοριστούν οι μετακινήσεις και τόνισε ότι δεν πρέπει 
να ανησυχούν οι πολίτες εάν έχει λήξει το ΚΤΕΟ του 
οχήματός τους ή το δίπλωμα οδήγησής τους, διότι 
έχει δοθεί παράταση. Το ίδιο ισχύει και με τους λογα-
ριασμούς της ΕΥΔΑΠ.
Κάλεσε τους πολίτες να δείξουν και εκείνοι κατανό-

ηση και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις 
απολύτως απαραίτητες, υπενθυμίζοντας ότι, όπως 
έχει πει και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, αυτές οι 
δύο εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες, ενώ επισήμανε 
ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει δείξει ψυ-
χραιμία.
Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι υπάρχει μέριμνα για 
τους οδηγούς ταξί και τα ΚΤΕΛ διότι κατατάσσονται 
και αυτοί στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, σημειώνοντας ότι σιγά-σιγά το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης θα ξεδιπλώσει την πολιτι-
κή που θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα. Ανέφερε 
επίσης ότι το ΤΕΕ έχει καταθέσει πρόταση για εισο-
δηματικά κριτήρια όσον αφορά την ένταξη των μη-
χανικών στο επίδομα των 800 ευρώ. Πρόσθεσε ότι 
η κρίση είναι δυναμική και άρα και τα μέτρα είναι 
δυναμικά και ανάλογα με τις εξελίξεις προσαρμό-
ζονται, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα, 
που φέρνει έσοδα και είναι ο κινητήριος μοχλός της 
παραγωγικότητας.
Ανέφερε ότι εργοτάξια ακόμη λειτουργούν, διότι 
δεν μπορούν να «παγώσουν» όλες οι οικονομικές 
δραστηριότητες στη χώρα. Τόνισε ότι πρέπει να ακο-
λουθούνται με μεγάλη ευλάβεια τα πρωτόκολλα του 
ΕΟΔΥ για την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι σε όλη την Ευρω-
παϊκή Ένωση το πτητικό έργο έχει ελαχιστοποιηθεί 
και τόνισε ότι η χώρα μας έχει έτοιμο σχέδιο, σε πε-
ρίπτωση που χρειαστεί, για να διατηρηθούν σε κάθε 
περίπτωση ορισμένες πτήσεις εσωτερικού και να δι-
ασφαλιστεί η διασυνδεσιμότητα ειδικά με τα νησιά.
Ερωτηθείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εταιρείες του χώρου των αερομεταφορών, ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε ότι βρίσκε-
ται σε συνεχή επαφή με την Επίτροπο Μεταφορών, 
Αντίνα Βαλεάν για τα θέματα των αεροπορικών με-
ταφορών και των αεροδρομίων, καθώς σε όλη την 
Ευρώπη η αεροπορική βιομηχανία έχει υποστεί τερά-
στιο πλήγμα και γίνονται πολλές προσπάθειες για την 
ενίσχυση των αερομεταφορών. Τόνισε δε ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της 
ώστε οι εταιρείες του χώρου να μείνουν όρθιες και 
την επόμενη ημέρα.

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 90% Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Αλλά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά στις ώρες αιχμής
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Επανεισαγωγή στη διαδικασία αξιολόγησης 751 επιχειρήσε-
ων σε τέσσερις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ) προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
   Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους επενδυτές που 
απορρίφθηκαν εξαιτίας της αναγραφής προσδιοριστικών 
στοιχείων της επωνυμίας τους σε πεδία στο πληροφοριακό 
σύστημα όπου δεν αναφερόταν ρητά και με μονοσήμαντο 
τρόπο στις σχετικές προσκλήσεις, να επανεισαχθούν στη δια-
δικασία της αξιολόγησης. Οι αποφάσεις αφορούν αποκλειστι-
κά στις περιπτώσεις αυτές, ανεξαρτήτως αν προσέβαλαν ή όχι 

τις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις, και εφόσον η αξιολόγη-
ση είναι θετική να συγχρηματοδοτηθούν.
   Οι παρούσες αποφάσεις αφορούν σε τέσσερις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με τους αντίστοι-
χους αριθμούς επενδυτικών σχεδίων, όπως παρουσιάζονται 
παρακάτω:
   1. «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (421 
επιχειρηματικά σχέδια).
   2. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους 
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 
(89 επιχειρηματικά σχέδια).

   3. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Α΄ κύκλος» (92 επιχειρηματικά σχέδια).
   4. «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» (149 επιχειρηματικά σχέ-
δια).
   Σημειώνεται, ότι με την απόφαση αυτή δίνεται μία ακόμη 
ευκαιρία σε επιχειρήσεις και δικαιούχους, που πλήττονται και 
από την κρίση του κορωνοϊού, για ενδεχόμενη ένταξη, γεγο-
νός που θα τους προσδώσει ρευστότητα σε μεσοπρόθεσμο 
διάστημα καθώς τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια αναμένε-
ται να είναι σε ώριμο στάδιο (οι δράσεις είχαν προκηρυχθεί 
αρχικά το 2016).

Tη συνεισφορά του με 50.000 ευρώ για την ενίσχυση των 
νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία» και τη διάθεση 
εργαστηριακού εξοπλισμού ανακοίνωσε το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχενίο, συστρατευόμενο έτσι στην υποστήριξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του COVID-19 όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας 
του ΕΜΠ, το ποσό των 50.000 ευρώ θα προέλθει από τον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και θα έχει τη μορφή 
δωρεάς για την προμήθεια νοσοκομειακού υλικού.
Επιπλέον, το ΕΜΠ ανακοίνωσε ότι διαθέτει τον εξοπλισμό ερ-
γαστηριακών μονάδων του, αποτελούμενο από συστήματα 

3D εκτύπωσης βιομηχανικής και ημι-βιομηχανικής κλίμακας 
καθώς και 3D σάρωσης, για την παραγωγή και αντίστροφο 
σχεδιασμό εξαρτημάτων και αναλωσίμων για την έκτακτη 
κάλυψη ελλείποντος υγειονομικού υλικού (προστατευτικές 
ασπίδες, μάσκες πολλών χρήσεων, ανταλλακτικά αναπνευ-
στήρων κλπ.). Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί μηχανολο-
γικός εξοπλισμός για ανταλλακτικά και κατασκευές. Η αξιο-
ποίηση του εξοπλισμού συνοδεύεται από ιδίους πόρους σε 
προσωπικό και πρώτες ύλες.
Επιπλέον, από το ΕΜΠ συγκροτήθηκε η επιτροπή του «3DP-
NTUA hub», η οποία θα λειτουργεί και ως σύνδεσμος με το 
Υπουργείο Υγείας, για την ένταξη στον κεντρικό σχεδιασμό 

της σχετικής δραστηριότητας στο Ίδρυμα.
«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσους μάχονται 
στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας», 
αναφέρει η Πρυτανεία του ΕΜΠ. «Ο αγώνας του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας 
είναι ηρωικός. Υποχρέωση όλων μας είναι να συμμετέχουμε 
στην καθολική προσπάθεια τηρώντας αυστηρά τα προληπτι-
κά μέτρα για την προστασία της υγείας, της δικής μας και των 
συμπολιτών μας. Έτσι ενισχύουμε την αντοχή του ΕΣΥ στη 
μεγάλη πίεση που υφίσταται», καταλήγει.

Μία από τις πιο μεγάλες και ανθούσες βιομηχανίες, η 
«SOVEL» αναστέλλει την παραγωγική της διαδικασία για 
ένα μήνα εξαιτίας της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του 
κορωνοιού όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η κραταιά εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες χαλυβουργί-
ες, ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θέτει σε 
διαθεσιμότητα τους 370 εργαζομένους της στον τομέα της 
παραγωγής, την οποία σταματά για ένα μήνα και μέχρι το 
τέλος Απριλίου. Επίσης, η SOVEL ανακοίνωσε ότι όλο το 
διοικητικό προσωπικό και οι μηχανικοί μπαίνουν σε εκ πε-

ριτροπής εργασία, για έναν μήνα, αρχής γενομένης από τις 
2 Απριλίου.
Παράλληλα με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Βόλου 
ανέφερε ότι «στον Βόλο ακόμα μία εταιρεία στην Α’ ΒΙΠΕ 
Βόλου, που κατασκευάζει πάνελ, έβαλε λουκέτο, χωρίς 
προηγουμένως να έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους, που 
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή εάν θα ανοίξει ξανά».
Με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Βόλου αναφέρει 
μεταξύ άλλων: «Το Ε.Κ. Βόλου, που ήδη δέχεται -και παρεμ-
βαίνει- πληθώρα καταγγελιών και στην περιοχή μας, για 

καταστρατηγήσεις της εργατικής νομοθεσίας, με πρόσχημα 
τις ρυθμίσεις για τον κορωνοϊό, καλεί τους εργαζόμενους, 
να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς, αλλά να ενημερώ-
νουν άμεσα τα συνδικαλιστικά όργανα και τις αρμόδιες επο-
πτικές Υπηρεσίες. Οι ωμές δηλώσεις και «προειδοποιήσεις» 
κυβερνητικών στελεχών ότι «οι επιπτώσεις για την Ελλάδα 
δεν τελειώνουν με το πέρας της υγειονομικής κρίσης», προ-
ϊδεάζουν τους εργαζόμενους για τις μελλοντικές προθέσεις 
της κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές; Οι εργαζόμενοι τις ξανα-
γεύτηκαν στο πετσί τους, στα δέκα χρόνια των μνημονίων».

Την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων έως τις 15 Απριλίου 
2020  από και προς Ολλανδία και Γερμανία, προβλέπει η 
ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας (ΥΠΑ), για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του 
COVID-19 όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Συγκεκριμένα, από την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 
06:00 το πρωί έως την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 
και ώρα 06:00 το πρωί, αναστέλλονται όλες οι πτήσεις, με-
ταφοράς επιβατών, από και προς τα αεροδρόμια , των εν 

λόγω χωρών. Ειδικά οσον αφορά τη Γερμανία επιτρέπονται 
μόνο οι πτήσεις προς το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος». 
Όπως και με τις προηγούμενες ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η ΥΠΑ, 
από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι 
πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέρο-
ντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους 
μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις 

(state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επι-
κίνδυνη κατάσταση  (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις 
(military), οι πτήσεις της Frontex, οι ανεφοδιασμού, οι πτή-
σεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώ-
ρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 751 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

TΟ ΕΜΠ ΑΡΩΓΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COvid-19

βΟΛΟΣ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η SOvEL, ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΝΟΤΑΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 
Από και προς Ολλανδία και Γερμανία
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Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των 
υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα στήριξης 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), των οποίων 
έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους, βάσει 
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εντολή δημόσιας 
αρχής, λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν αριθμό 
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων απαγο-
ρεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημό-
σιας αρχής, δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι 
επιχειρήσεις-εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η 
απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριό-
τητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας 
βίας.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζο-
μένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 
εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματι-
κής τους δραστηριότητας.
3. Ειδικότερα, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν, μετά την 
απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχει-
ρήσεων-εργοδοτών της παραγράφου 1, τίθενται σε αναστολή, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος. Μετά το 
πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας 
συνεχίζεται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
4. ‘Αδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργα-
ζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρη-
ματική δράστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας 
αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από δημοσιεύσεως της παρούσας. 
Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και 
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ως ορίζονται 
στην παρούσα απόφαση.
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επι-
χειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής 
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε 
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. 
Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι 
άκυρες.
2. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματο-
ποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του 
μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού και λοιπά μέτρα
1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε 
αναστολή σε επιχειρήσεις- εργοδότες, των οποίων αναστέλλε-
ται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας 

αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών, 
λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση 
ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό 
διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
2. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε 
περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 
και, κατ’ επέκταση, οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε ανα-
στολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, 
προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολό-
γητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
2) Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι συμ-
βάσεις τελούν σε αναστολή
1. Στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχει 
απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή 
δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, 
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των 
ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η 
οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης 
υποχρεούνται να υποβάλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώ-
σεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τελούν σε αναστολή.
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημί-
ωσης ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλω-
ση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Ερ-
γαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις-Εργοδότες, 
των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανα-
σταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δι-
καιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομι-
κών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του 
κορωνοιού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομέ-
νων (supportemployees.yeka.gr).
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των 
προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου 
καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού 
τους (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς 
και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκει-
μένου να τύχουν της έκπτωσης.
3. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό 
αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής 
Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.
4. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός 
του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, 
ως εξής:
Την 1/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.
Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.
2) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για τη λήψη 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υπο-
χρεούνται να υποβάλουν από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 
υπεύθυνη δήλωση, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσε-
ων-Εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά 
τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι 
δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσε-
ων είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το 
υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης 
της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την 
οποία δηλώνουν:
α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με 
εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά,
β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον 
έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί, με εντολή 
δημόσιας αρχής,
γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους 
τελούν σε αναστολή και
δ) τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με καταγ-
γελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 
την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020, στους εργα-
ζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου 
καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». 

Συνέχεια στη σελ 11
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Συνέχεια από τη σελ 10 

3. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υπο-
βάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 της 
παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι από την 
υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και 
κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής από 
τους εργαζόμενους προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Για τους εργαζόμενους, των οποίων πάσης φύσεως οφει-
λές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία, λήγουν την 
31η/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται 
για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργο-
δότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου 
εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά 
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύ-
ουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως 
ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών
Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας 
σύμβασης
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, 
λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού-COVID 
19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, 
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζομένων 
από το υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλουν 
τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των ερ-
γαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 
21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διά-
στημα 45 ημερολογιακών ημερών.
Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ, 
υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατη-
γορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περί-
πτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος 
ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των 
αντίστοιχων οκταψήφιών του.Ως «δευτερεύουσα, βάσει 
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτε-
ρογενής ΚΑΔ επιχείρησης-εργοδότη όπου τα ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύ-
πτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορο-
λογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
2. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει, 
μέχρι την 21η/3/2020, μπορούν να τίθενται σε αναστολή. 
Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμ-
βαση εργασίας συνεχίζεται για το συμφωνηθέντα χρόνο 
που υπολείπεται, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της 

αναστολής τους.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συμβάσεις εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου και αφορούν εργαζόμενους 
επιχειρήσεων-εργοδοτών της παραγράφου 1 της παρού-
σας απόφασης.
3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβά-
σεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρ-
μογή της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται για τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξε-
ων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 
ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς 
λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις 
εντός του ιδίου ομίλου.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθ-
μισης της παραγράφου 1 του παρόντος, απαγορεύεται 
ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασί-
ας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση 
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανω-
τέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου 
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπι-
κού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με 
εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο 
αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους ερ-
γαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, κατά την 
21η/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω 
μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς 
από την εργασία τους, οι αποχωρούντες, λόγω συνταξι-
οδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, 
των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει, μετά τη λήξη της 
αναστολής.
6. Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2 Α 
του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) 
εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που ορίζο-
νται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ κύριας 
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάρι-
στων εσόδων έτους 2018, ως πληττόμενες από την εξά-
πλωση του κορωνοϊού COVID-19.
7. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις-εργοδότες 
που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνε-
πειών του φαινομένου του κορωνοϊού-COVID 19, μέχρι 
έναν μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 
20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι 
και την 20/4/2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι 
λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον, 
που δημιουργείται.Με κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, 
δύναται να παραταθεί ο χρόνος του προηγούμενου εδα-
φίου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) 

της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 
20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68).
8. Εντός του χρονικού διαστήματος της προηγούμενης 
παραγράφου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται 
σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομέ-
νου του κορωνοϊού-COVID 19, μπορούν να εφαρμόζουν 
το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδι-
ακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού και λοιπά μέτρα
1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τε-
λεί σε αναστολή, λόγω χρήσης από την επιχείρηση στην 
οποία εργάζονται της ρύθμισης της περίπτωσης α) της 
υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 
20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), βάσει των οριζομένων από το 
υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή 
δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, η οποία 
καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, 
εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
σε άλλον εργοδότη.
2. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται 
σε περισσότερες της μίας επιχειρήσεις-εργοδότες, που 
πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών 
του κορωνοϊού-COVID-19, βάσει των οριζομένων από 
το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 
ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018 και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε ανα-
στολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέ-
γουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφο-
ρολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
2) Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι 
συμβάσεις τελούν σε αναστολή
1. Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, 
που κάνουν χρήση της ρύθμισης της περίπτωσης α) της 
υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 
20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το 
υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή 
δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018 και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν 
σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, 
υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για 
χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία 
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτω-
σης υποχρεούνται να υποβάλουν τις ΑΠΔ για τους εργα-
ζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

ΚΥΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
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Τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων 
Οικονομικών και Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ορίζονται τα 
εξής:
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη 
Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επι-
χειρήσεις-Εργοδότες, των οποίων- είτε η επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας 
αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης 
μισθώματος κύριας κατοικίας είτε πλήττονται σημαντικά, 
βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών 
ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονο-
μικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήρι-
ξης των εργαζομένων(supportemployees.yeka.gr).
2. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει 
από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και, σε κάθε 
περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αναστο-
λής της σύμβασης εργασίας του.
3. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών στοιχείων τους και του αριθμού πρω-
τοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του ερ-
γοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα 
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού 
τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).
4. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το 
σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Ερ-
γασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για τη 
λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμε-
νους
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση της ρύθ-
μισης της περ. α) της υποπαραγράφου 2Α, του άρθρου 
ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), βάσει των 
οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, κύριας 
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάρι-
στων εσόδων έτους 2018, υποχρεούνται να υποβάλουν, 
από 24/3/2020 έως και 20/4/2020, υπεύθυνη δήλωση, με 
τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών, των 
οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει 
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαι-
ούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων 

είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το 
υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμε-
τώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο 
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:
α) ότι πλήττονται σημαντικά,
β) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τελούν σε αναστολή,
γ) τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση ερ-
γασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 
- είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστο-
ποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζό-
μενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλ-
λου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
3. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υπο-
βάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 της 
παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι από την 
υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και 
κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
4. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που 
πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών 
του φαινομένου του κορωνοϊού-COVID 19 και δεν κάνουν 
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργα-
σίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
πρώτου του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγονται στα μέτρα 
αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσε-
ων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων 
οφειλών προς το Δημόσιο.
Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων εργασίας - Κατα-
βολή ποσού πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις-εργοδότες 
που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνε-
πειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19, βάσει 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των 
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
2. Επιχειρήσεις-εργοδότες δύνανται να καταβάλουν στους 
εργαζόμενούς τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, επιπλέον ποσό και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι του 
ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ 
ελευθεριότητας . Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται 
ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που 
αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρού-
νται από την υποχρέωση κάλυψής τους
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττο-
νται σημαντικά, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 του 

παρόντος κεφαλαίου, δύνανται να συμφωνήσουν με τους 
εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, 
μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχό-
μενη αυτή εργασία με τηλεργασία πρέπει, πριν από την 
έναρξη πραγματοποίησής της, να δηλωθεί στο έντυπο 
ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία, που τη-
ρείται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και να είναι αμειβόμενη από τον 
εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές 
αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν 
δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρ-
θρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει.
Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία 
αυτή μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για 
τη νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του 
ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανω-
τέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές 
εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό, καλύπτο-
νται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέ-
ωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής από 
τους εργαζόμενους προς στα ασφαλιστικά ταμεία
Για τους εργαζόμενους, των οποίων πάσης φύσεως οφει-
λές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία, λήγουν την 
31η/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται 
για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε ατομικές επιχειρή-
σεις, επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, 
δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, 
ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και ελεύθερους επαγγελματί-
ες/επιτηδευματίες, (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους)
Οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επι-
χειρήσεις, σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες 
(γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/
λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους 
επαγγελματίες/επιτηδευματίες, (όπως υδραυλικούς, ηλε-
κτρολόγους)
είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστο-
λή οι συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω εργοδότες 
τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο Κω-
δικός Αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται 
στους πληττόμενους κλάδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από το υπουργείο Οικονομικών. 

Συνέχεια στη σελ 13

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
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Συνέχεια από τη σελ 12 

Η διαδικασία και οι λοιπές προβλέψεις είναι σύμφωνες με το σύ-
νολο των ανωτέρω άρθρων του Κεφαλαίου Α2 της παρούσας 
απόφασης.
Μέτρα στήριξης των εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδο-
τών που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ 
και που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με 
εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά, βάσει των 
οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δρα-
στηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων 
έτους 2018 και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν 
λυθεί - είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία εντός 
του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη 
η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρ-
χής ή που πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το 
υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτε-
ρεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με οικειο-
θελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 
ευρώ, με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα των κεφαλαίων 
Α1 και Α2 της παρούσας απόφασης, εφόσον δεν έχουν άλλη 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
2. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου είναι δικαι-
ούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν 
είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγη-
τη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Γενικές διατάξεις

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκο-
πού των 800 ευρώ, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή 
γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου-εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά 
τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του.Από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 
εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαι-
ούχων-εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία 
τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το 
πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό 
της καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργά-
σιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) 
προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, 
στη Δ/νση Ένταξης στην Εργασία και στη Δ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζομένων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθ-
μό των δικαιούχων εργαζομένων και το συνολικό ποσό της κα-
ταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό 
ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο 
διατάκτη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού πο-
σού αυτής και η αποστολή του σχετικού αιτήματος στο ΓΛΚ (24η 
Δ/νση), μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται 
στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου τουΚράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει, 
βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 
χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημό-
σιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων-Πληρωμών», με πίστωση των 

τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών 
ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των 
δικαιούχων εργαζομένων.Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
5. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική 
εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδο-
σία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματι-
κών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου 
Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματι-
σμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύ-
ματα, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο 
για τυχόν λάθη από δικής τους υπαιτιότητα.
Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφι-
σμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από 
άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή 
στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής 
ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται 
σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδο-
τημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Κυκλοφόρησε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση της χρονι-
κής επέκτασης του κλεισίματος των καταστημάτων, μέχρι 
11 Απριλίου, σε 66 κλάδους της οικονομίας, όπως δήλωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε 
συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ απέκλεισε κάθε 
πιθανότητα να υπάρξει φέτος πασχαλινή έξοδος, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Προχωράμε με Σχέδιο και Πειθαρχία!» έγραψε στο twitter ο 
υπουργός δημοσιεύοντας τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 28 Μαρτίου άρ. 
Φύλλου 1081) με την οποία προβλέπεται ότι παρατείνεται έως 
τις 11 Απριλίου η απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 66 κλάδους της 
οικονομίας για τον περιορισμό του κινδύνου της διασποράς 
του κορωνοϊού. Από το μέτρο εξαιρούνται οι υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης 
υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης συσκευών.
Καραντίνα

«Δεν πρόκειται να υπάρξει φέτος πασχαλινή έξοδος. η καρα-
ντίνα σίγουρα θα ισχύσει μέχρι τότε καλό είναι να το λέμε από 
τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε εκπομπή του τη-
λεοπτικού σταθμού Σκάϊ και πρόσθεσε ότι αύριο Δευτέρα, θα 
εκδώσει εγκύκλιο προς κτηνοτρόφους και σφαγείς να λάβουν 
υπόψιν τους ότι φέτος δεν θα γίνει η καθιερωμένη κατανάλω-
ση αμνοεριφίων την περίοδο του Πάσχα.
Εξήγησε πως ενώ η χώρα τα έχει πάει καλά στην διαχείριση 
της κρίσης του κορωνοϊού θα ήταν «πολύ μεγάλο λάθος» να 
μεταδοθεί στην επαρχία από την Αθήνα που έχει τα πιο πολ-
λά κρούσματα. Κάλεσε τους πάντες να κάνουν υπομονή έναν 
μήνα.
Πρόγραμμα για την πληρωμή των επιτοκίων των ενήμερων 
επιχειρηματικών δανείων
Ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα για 
την πληρωμή των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών 
δανείων όλων των πληττόμενων κλάδων, άρα και των για-
τρών για τους επόμενους μήνες.

Εξήγησε ότι θα πληρωθούν τα δάνεια αυτά από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και υπολογίζεται ότι το κόστος θα ξεπεράσει το 1 δισ 
ευρώ.
Σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες 
για τους πληττόμενους κλάδους, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι για 
τους συγκεκριμένους κλάδους «το δάνειό τους θα τους απα-
σχολήσει ξανά από Οκτώβριο».
Τέλος, ο υπουργός, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχό-
μενο να εντάξει τους επιστήμονες στους δικαιούχους των 800 
ευρώ. Για τις αντιδράσεις σχετικά με τα 600 ευρώ της τηλε-
κατάρτησης τις απέδωσε στο ότι ενδεχομένως δεν μπόρεσε η 
κυβέρνηση να εξηγήσει ότι θα δοθούν άμεσα στους δικαιού-
χους και πως δεν ήταν υποτιμητικό για τους επιστήμονες, αλλά 
επιλέχθηκε για να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΕΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ
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Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των 
υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με τις λεπτομέρειες για 
την παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφα-
λιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, 
καθώς και για την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης 
εργοδοτών, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις αυ-
τές έχουν επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημε-
ρομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 
απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας, στις 20 Μαρ-
τίου 2020, που αναφέρεται στην ΚΥΑ.
Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, οι τρέχουσες ασφαλιστι-
κές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρ-
τίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας 
των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, 
απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, δύναται 
να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020, αντί-

στοιχα, χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων 
και άλλων προσαυξήσεων, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλι-
σμένου και εργοδότη, όπου αυτή προβλέπεται, για το σύνολο 
των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς 
και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο Ηλεκτρονικός 
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) συνει-
σπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική 
ασφάλιση.
Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, που έχουν δικαίωμα υπαγωγής 
σε αυτές τις διατάξεις, υποβάλλουν για το προσωπικό που 
απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής
της ΑΠΔ, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές εισφο-
ρές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των 
επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας κα-
ταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών, που προαναφέρθηκαν.
Παράλληλα, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενερ-
γών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και η 
προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 
ρύθμισης, παρατείνονται κατά τρεις μήνες. Κατά το χρονικό 
διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπο-
λογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και 
επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.
Σε περίπτωση που εργαζόμενοι, μέρος ή όλοι, τίθενται σε κα-
θεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος 
εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, 
μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή 
εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, οι 
παρατάσεις καταβολής, που προαναφέρθηκαν, παύουν αυτο-
δικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυ-
ξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αν τα νούμερα συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς, ενδεχο-
μένως σε τρεις εβδομάδες να μπούμε σε ύφεση της επιδημίας, 
δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος κα-
θηγητής στο Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ - μέλος της Ομάδας εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Υγείας. «Προϋπόθεση αποτελεί η ευλαβική τήρηση των μέ-
τρων και η κοινωνική απόσταση» υπογραμμίζει.
Υπάρχει ανησυχία για αύξηση των κρουσμάτων στην περιφέ-
ρεια, λόγω της μετακίνησης που παρατηρήθηκε μετά το κλεί-
σιμο των σχολείων, αναφέρει ακόμη ο καθηγητής, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην ερώτηση αν η επιτροπή του υπουργείου εξετάζει το 

ενδεχόμενο να προτείνει στην κυβέρνηση να ληφθούν πιο 
αυστηρά μέτρα, απαντά: «Εάν και εφόσον δούμε ότι ο κόσμος 
δεν τηρεί τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, είναι όντως 
πιθανόν να επιβληθούν και άλλα μέτρα. Τα μέτρα απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας που τέθηκαν σε εφαρμογή τη Δευτέρα, είναι 
ακόμα νωρίς για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα τους 
και αυτή θα φανεί σε περίπου μία εβδομάδα». Ήδη πάντως τα 
μέτρα κοινωνικής απόστασης, κλείσιμο σχολείων και μερικώς 
κλείσιμο μαγαζιών εστίασης, που πήραμε πριν από δύο εβδο-
μάδες, φαίνεται πως αποδίδουν μέχρι ώρας, με την καμπύλη 
νοσηρότητας να μην έχει περάσει σε εκθετική αύξηση, τονίζει 
ο κ. Μαγιορκίνης.

Όσον αφορά τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών που 
είναι το σημείο πίεσης του συστήματος υγείας και αποτελεί τη 
γέφυρα ζωής για τους ασθενείς, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει ότι 
είναι κρίσιμο ο αριθμός των διασωληνωμένων να μην ξεπερά-
σει τους 250 οποιαδήποτε στιγμή. «Προσωπικά δεν έχω καμία 
αμφιβολία ότι με τα πρώτα μέτρα χτυπήσαμε την υπερμετά-
δοση στη ρίζα της, αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί 
και να μην εφησυχάζουμε, ώστε να αποφύγουμε μία επιθετική 
εισβολή του ιού σε ευπαθείς ομάδες. Και οι νέοι φυσικά θα 
πρέπει να προσέχουν και για την ίδια τους τη ζωή, αλλά και να 
συνεισφέρουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια».

Συλλυπητήριο μήνυμα προς τους οικείους του για την απώλεια 
του επίτιμου προέδρου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Αξιού, καθηγητή Θεμιστοκλή Κουιμτζή, απέστειλε ο 
γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
ΥΠΕΝ, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης.
Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Αραβώσης, «Ο Θεμιστο-
κλής Κουιμτζής ήταν διαπρεπής καθηγητής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα στην Περιβαλλο-
ντική Χημεία και μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Φορέα του Εθνικού Πάρκου του Δέλ-

τα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα για περίπου 14 χρόνια. Γνώρισα 
τον συνάδελφο Καθηγητή Θεμιστοκλή Κουιμτζή με αυτή του 
την ιδιότητα. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση από την αρχή 
της γνωριμίας μας η μεγάλη του αφοσίωση και προσήλωση 
στην ανάπτυξη του Φορέα. Μέχρι πρόσφατα είχαμε συχνή 
επικοινωνία, γιατί και ως επίτιμος πρόεδρος αγωνιούσε για το 
πότε θα κυρωθεί το ΠΔ του Αξιού, που προστατεύει θεσμικά το 
Εθνικό Πάρκο, κάτι για το οποίο είχε δώσει αγώνα όσο ήταν 
πρόεδρος».
Όπως αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Αραβώ-

σης, «στην τελευταία μας επικοινωνία τον διαβεβαίωσα ότι το 
ΠΔ έχει πλέον περάσει από όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες και πολύ σύντομα θα κυρωθεί».
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΥΠΕΝ, «Ο Θεμιστοκλής 
Κουιμτζής ήταν πολυσχιδής προσωπικότητα και συνέβαλε τα 
μέγιστα τόσο στο επιστημονικό του πεδίο, όσο και στην ανά-
πτυξη του Φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα 
Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα».

ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου και την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών  

Γ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΑΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥΣ
Ενδεχομένως σε τρεις εβδομάδες να μπούμε σε ύφεση της επιδημίας

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Κ. ΑΡΑβΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗ
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Οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του 
ν. 4670/2020 (Α  ́43), με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις 
του άρθρου 97 του ν. 4387/2016», παρέχει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Δι-
αύγεια».
Ταυτόχρονα, στην υπουργική απόφαση, αναφέρεται ότι, από 
1.3.2020, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
μετονομάζεται σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και, από την ίδια ημερομηνία, εντάσσο-
νται στον e-ΕΦΚΑ οι κλάδοι επικουρικής ασφάλισης και εφά-
παξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), το οποίο καταργείται.
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 45, αντικαθίσταται το άρ-
θρο 97 του ν. 4387/2016 και, συγκεκριμένα, οι διατάξεις που 
αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλι-
σης των αυτοαπασχολουμένων, των ελεύθερων επαγγελματι-
ών και έμμισθων δικηγόρων.
 Αναλυτικότερα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 
4387/2016, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του, ορίζονται 
τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών όλων των μισθωτών 
ασφαλισμένων, πριν και μετά την 1.1.1993.
Σημειώνεται ότι, για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, 
δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα ποσοστά υπέρ επικουρικής 
ασφάλισης, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η τμηματική μείωση 
των εν λόγω ποσοστών.
Συνεπώς, από 1.6.2016 έως και 31.5.2019, το ποσό της μη-
νιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στον κλάδο 
επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) όλων 
των μισθωτών ασφαλισμένων, πριν και μετά την 1.1.1993, 
υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε πο-
σοστό 3,5% για τον εργοδότη, από 1.6.2019 έως και 31.5.2022 
υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε 
ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη και από 1.6.2022 και εφεξής 
επανέρχεται στο ποσοστό που ίσχυε 31.12.2015, ήτοι 3% για 
τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη, επί των ασφαλιστέ-
ων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο 
άρθρο 38 ή στο άρθρο 5, όπως ισχύουν, του ν. 4387/2016.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 
4387/2016, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του, ορίζεται 
ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περ. β του άρθρου 59 του 
ν. 3371/2005, σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η καταβο-
λή της προβλεπόμενης από το καταστατικό του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. 
αυξημένης εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη κατά το μέ-
ρος που υπερβαίνει τη βασική εισφορά και αφορά τους μέχρι 
31.12.1992 ασφαλισμένους του. Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει 
και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, που αφορά τους υπαγόμε-
νους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και τους 
απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυ-
χείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες και σε ορυχεία, σταθμούς 
παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ.
Επιπλέον, με την παρ. 2, ορίζεται ότι παύουν να καταβάλλο-
νται, από 1.1.2018, άλλες ειδικές εισφορές, άπαξ καταβαλλόμε-

νες από τους ασφαλισμένους των εντασσομένων στο πρώην 
ΕΤΕΑΕΠ ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς 
και άλλα προβλεπόμενα επιπλέον έσοδα υπέρ του πρώην ΕΤΕ-
ΑΕΠ, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων και 
εργοδοτών, που καταβάλλονταν, μέχρι την έναρξη ισχύος του 
νόμου τούτου.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν. 
4387/2016, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του, ορίζο-
νται, από την 1.1.2020 και εφεξής, τα νέα ποσοστά ασφαλι-
στικών εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτο-
απασχολουμένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των 
έμμισθων δικηγόρων του οικείου τομέα του κλάδου επικουρι-
κής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ. Ειδικότερα, αντικαθίστανται 
οι διατάξεις που αφορούν στα ποσοστά ασφαλιστικών εισφο-
ρών υπέρ επικουρικής ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, 
όπως είχαν οριστεί με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 
του ν. 4387/2016 και, εν συνέχεια, είχαν αντικατασταθεί με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018.
Σημειώνεται ότι, με τη διάταξη αυτή, επιτυγχάνεται η απο-
σύνδεση της εισφοράς των ανωτέρω προσώπων από τον 
κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, ενισχύεται η ευελιξία και η 
ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου, απλοποιώντας σε σημα-
ντικό βαθμό τον τρόπο καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς 
υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρ. ΕΤΕΑΕΠ και 
ήδη e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, από την 1.1.2020, τα ανωτέρω πρόσωπα κατα-
τάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, ρυθμίζονται 
θέματα κατάταξης και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας από 
τους ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επι-
λογή τους σε μία από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, ενώ η 
κατάταξη σε μία από τις τρεις είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται 
ότι, σε περίπτωση μη επιλογής, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται 
στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Επίσης, δίδεται η δυνα-
τότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει οποτεδήποτε ανώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία ή, σε περίπτωση που βρίσκεται σε 
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Η εν 
λόγω μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα πραγματοποι-
είται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης, ενώ είναι υποχρεωτική η παραμονή στη 
νέα κατηγορία όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αί-
τησης.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλεται και ηλε-
κτρονικά η αίτηση.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας αφο-
ρά και τους έμμισθους δικηγόρους, χωρίς, όμως, να επέρχεται 
αλλαγή στον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
τους. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει ο επιμερισμός των 
ανωτέρω ποσών της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους 
έμμισθους δικηγόρους, κατά 50% για τον εντολέα και κατά 
50% για τον ασφαλισμένο.
Συνεπώς, οι εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης για τους 
αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ασφα-
λισμένους, πριν και μετά την 1.1.1993, από την 1.1.2017 και 

εφεξής, διαμορφώνονται, ως εξής:
α) Από 1.1.2017 μέχρι και 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας 
εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 7% και υπολογίζεται 
επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού, όπως εκάστοτε 
ισχύει.
β) Από την 01-06-2019 και μέχρι τις 31-12-2019, το εν λόγω 
ποσοστό διαμορφώνεται σε 6,5% επί της ίδιας ως άνω βάσης 
υπολογισμού και
γ) από 1.1.2020, εφαρμόζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες, 
κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.
Όσον αφορά τους έμμισθους δικηγόρους, πριν και μετά την 01-
01-1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλι-
σης του πρώην ΕΤΑΑ (πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Δικηγόρων-ΤΕΑΔ), από την 1.1.2019 και μέχρι 31-05-2019, το 
ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για 
τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εντολέα, επί του κατώτατου 
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Από 
1.6.2019 και μέχρι 31.12.2019, τα εν λόγω ποσοστά διαμορ-
φώνονται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον 
εντολέα, επί της ίδιας βάσης υπολογισμού και, από 1.1.2020 
και εφεξής, εφαρμόζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες, κατά τα 
παραπάνω αναφερόμενα.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, προσδιορίζεται ο τρό-
πος και η διαδικασία που αφορά στην προσαύξηση κατ’ έτος 
των ασφαλιστικών κατηγοριών από την 1η.1.2023 έως και 
31.12.2024 και από 1.1.2025 και εφεξής.
Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κατ’ 
έτος προσαύξηση των ασφαλιστικών κατηγοριών από την 
1η.1.2023 έως και 31.12.2024, κατά το ποσοστό μεταβολής 
του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγού-
μενου έτους.
Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό 
της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, 
ενώ, από 1.1.2025 και εφεξής, τα ως άνω ποσά προσαυξάνο-
νται κατ’ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. 
6. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 6, καθορίζονται 
οι ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται να καταβάλουν 
τα πρόσωπα που θα υπαχθούν από την 1.1.2021 και εφεξής 
προαιρετικά στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλι-
σης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 37 
του ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 76 του ν. 4387/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 4670/2020.
Συγκεκριμένα, όσα από τα εν λόγω πρόσωπα αναλάβουν 
μισθωτή απασχόληση, θα καταβάλουν τις ασφαλιστικές ει-
σφορές ασφαλισμένου και εργοδότη της παρ. 1, ενώ, όσοι 
είναι υγειονομικοί αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, θα καταβάλουν 
τις εισφορές της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016.
Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 7, ορίζεται ότι δεν επι-
στρέφονται οι νομίμως καταβαλλόμενες εισφορές.
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Όλο το Δημόσιο χωράει στην οθόνη του υπολογιστή μας. Με ένα 
κλικ επισκεπτόμαστε 14 υπουργεία, 32 φορείς και οργανισμούς, 
3 Ανεξάρτητες Αρχές, υποβάλλουμε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δή-
λωση και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ σε 
δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε από χθες η άυλη συνταγογράφη-
ση. Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
είναι να ενταχθούν στο gov.gr και η τηλεσυμβουλευτική, όπου 
μπορεί κάποιος πολίτης με συμπτώματα κορωνοϊού να παρακο-
λουθείται μέσω της πλατφόρμας από πιστοποιημένο γιατρό του 
υπουργείου Υγείας, και θυρίδα online εξυπηρέτησης του πολίτη 
στα ΚΕΠ με κατάθεση αίτησης, καθώς στα σχέδια του υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το gov.gr να εμπλουτίζεται 
συνεχώς και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο του πολίτη στις 
συναλλαγές του με το Δημόσιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο πολίτης σερφάροντας μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναζη-
τήσει απευθείας την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει ή να την βρει 
μέσα από τις κατηγορίες ειδικά αυτή την περίοδο που μένουμε 
σπίτι, να λάβει οδηγίες σε σχέση με τον κορωνοϊό, ενώ ταυτό-
χρονα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για να προσφέρει εθελο-
ντικά τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση της πανδημίας. H 
νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους που λειτούργησε 
εσπευσμένα λόγω της πανδημίας, ήρθε για να απαλλάξει τους 
πολίτες από τις καθυστερήσεις, την γραφειοκρατία, την ταλαι-
πωρία δίνοντας το πρώτο στίγμα στο συνολικό έργο του ψηφι-
ακού μετασχηματισμού που ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 
Τι ακριβώς θα δείτε στο gov.gr 
Στο περιβάλλον της ιστοσελίδας υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το 
κορωνοϊό που αφορούν είτε την ψυχολογική υποστήριξη των 
πολιτών, οδηγίες για το κοινό, όπως για την παραμονή οικογε-
νειών με μικρά παιδιά ή έφηβους στο σπίτι, για ταξιδιώτες, επι-
χειρήσεις όπως ξενοδοχεία, για επαγγελματίες υγείας και χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας, για ασθενείς με ιστορικό καρκίνου, 
οδηγίες για διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοί-

μωξη από τον κορωνοϊό κ.α., ενώ φυσικά υπάρχει κι η οδηγία 
για να εκτυπώσουν οι πολίτες το έντυπο της βεβαίωσης κίνησης. 
Επιπρόσθετα, φιλοξενούνται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες 
-    14 υπουργείων, όπως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργείου Εθνικής 
‘Αμυνας, υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
υπουργείου Εσωτερικών, υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, υπουργείου Οικονομικών, υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπουργείου Υγείας, 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.  
-    32 φορέων και οργανισμών μεταξύ των οποίων Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Εθνικός Οργανισμός  Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδη-
μαϊκών Βιβλιοθηκών, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., 
Ελληνική Αστυνομία, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχων Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(Ι.Τ.Υ.Ε.), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π), Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
Α.Ε.(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, υπηρεσίες 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.α.
-    3 Ανεξάρτητες Αρχές, όπως Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  
Στο gov.gr προσφέρεται πρόσβαση σε 11 κατηγορίες με 507 
υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω: 
1.Γεωργία και κτηνοτροφία

Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική, 
κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.
2.Δικαιοσύνη
Υπηρεσίες για την ασφάλεια και το δικαστικό σύστημα, έκδοση 
εγγράφων.
3. Εκπαίδευση
Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευ-
τικές βαθμίδες.
4. Επιχειρηματική δραστηριότητα
Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή 
σας.
5. Εργασία και ασφάλιση
Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφά-
λιση και τη συνταξιοδότησή σας.
6.Οικογένεια
Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής 
σας.
7. Περιουσία και φορολογία
Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και 
τη φορολογία.
8. Πολίτης και καθημερινότητα
Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή 
των πολιτών τρίτων χωρών.
9.Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός
Πολιτιστικές υπηρεσίες, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό 
τουρισμό.
10.Στράτευση
Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες 
για ένστολους και απόστρατους.
11. Υγεία και πρόνοια
Διαδικασίες για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τροφίμων, 
υπηρεσίες για φάρμακα και νοσηλεία.

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης η ειδική Επιτροπή Κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού( ΠΟΤ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων του κορωνοϊού στον Τουρισμό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας 
Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ως Προεδρεύων της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 
συμμετείχαν ακόμα οι Υπουργοί - Πρόεδροι των Περιφερειακών 
Επιτροπών του ΠΟΤ, εκπρόσωποι μεγάλων φορέων της ιδιωτι-
κής τουριστικής βιομηχανίας και εκπρόσωπος του ΠΟΥ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε ενημέρωση για 
την έναρξη του «Healing Solutions for Tourism - Innovation 

Challenge», ενός ειδικού προγράμματος - διαγωνισμού, που 
καλεί τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να προτείνουν λύσεις για 
να μειώσουν ή να απαλύνουν τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του 
Covid-19 προκειμένου να υποστηριχθούν τρεις κατηγορίες: ταξι-
διώτες, επιχειρήσεις και αυτοδιοίκηση.
Συζητήθηκε επίσης εκτενώς το Κείμενο Εργασίας για τα προτει-
νόμενα μέτρα ανακούφισης του διεθνούς τουριστικού κλάδου. 
Πρόκειται για ένα κείμενο που περιλαμβάνει τις προτάσεις του 
ΠΟΤ προς τα κράτη - μέλη του σε τομείς και κλάδους που σχε-
τίζονται με τη διεθνή τουριστική δραστηριότητα και το οποίο θα 
δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού κατά την παρέμβασή του πρό-

τεινε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου να ληφθούν υπόψη:
(α) η επίλυση του προβλήματος των ζητούμενων επιστροφών 
των προκαταβολών που έχουν πληρωθεί με πιστωτικές κάρτες,
(β) η αναζήτηση μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης για την διασπο-
ρά του κινδύνου,
(γ) η αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής των φορολογικών 
μέτρων που αφορούν καθαρά στις τουριστικές δραστηριότητες, 
στην «επόμενη μέρα» και
(δ) η ένταξη δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευ-
σης του στελεχιακού δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων 
που έχουν αναγκαστικά κλείσει, κατά την περίοδο αυτή, με προ-
γράμματα χρηματοδοτούμενα από τις κυβερνήσεις.

ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Παρατείνεται, μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, η προθεσμία υπο-
βολής:
α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθο-
λογικής περιόδου 01/2020, για την υπαγωγή των υπαλλή-
λων-λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στον Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.
β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις 

που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς 
του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 14/Συν.:2η/26.3.2020 από-
φαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, εγκρίθηκε 
η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων, μισθολογικής περιόδου 1/2020, για 
την υπαγωγή των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, 
των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4387/2016 και της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης, μισθολογικής περιόδου 2/2020, για τις 
επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοι-
χους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 
2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Τονίζεται ότι η ως άνω παράταση αφορά μόνο την υποβολή 
των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και όχι την καταβολή 
των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πρέπει 
να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται.

Σε αναβάθμιση του συστήματος τηλεφωνικής και ηλεκτρονι-
κής εξυπηρέτησης των πολιτών με στόχο να μπορούν να εξυ-
πηρετούνται από το σπίτι τους, προχώρησε –όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ- η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, η 
οποία έχει ήδη αναστείλει την λειτουργία των κεντρικών της 
γραφείων στον Πύργο Αθηνών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
τα ερωτήματά τους είτε τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο 
εξυπηρέτησης: 2162000499, 2162000401-5 (Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 9π.μ. - 5μ.μ.) είτε ηλεκτρονικά στο email: info@
deda.gr. Η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση εφαρμόζεται τόσο 
για τους πολίτες που είναι ή θέλουν να γίνουν καταναλωτές 
φυσικού αερίου όσο και για τους επαγγελματίες του χώρου. 
Ειδικότερα:
1. Οι πολίτες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
σύνδεση με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.
deda.gr), να αποθηκεύσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν ηλεκτρο-
νικά στο email: sindesi@deda.gr. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ, οι 
οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τη χρήση τηλε-εργα-

σίας, θα επικοινωνήσουν μαζί τους και θα τους ενημερώσουν 
για τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβούν:
 Εάν η ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός 
ενεργού δικτύου της ΔΕΔΑ, τότε η σύνδεση είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και από την εταιρεία θα του αποσταλούν όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. αίτηση σύνδεσης, δικαιολογητι-
κά) για να προχωρήσει η διαδικασία. Στη συνέχεια, η υποβολή 
της αίτησης σύμβασης, των δικαιολογητικών και της σύμβα-
σης σύνδεσης θα γίνει ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο 
στο email: sindesi@deda.gr. 
 Εάν η ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εκτός 
ενεργού δικτύου της ΔΕΔΑ, τότε η φόρμα εκδήλωσης ενδια-
φέροντος θα καταχωρηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΔΑ 
και ο καταναλωτής θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση μελλοντικών 
επεκτάσεων του δικτύου.
2. Οι καταναλωτές οι οποίοι είναι ήδη συνδεδεμένοι με τα δί-
κτυα φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ και ενδιαφέρονται να υποβάλ-
λουν αιτήματα που αφορούν στη σύμβασή τους , μπορούν να 
εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στο email: sindesi@deda.gr 
Επίσης, ηλεκτρονικά θα εξυπηρετούνται από τη ΔΕΔΑ οι μη-
χανικοί και επαγγελματίες φυσικού αερίου σε ό,τι αφορά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 
• Η υποβολή αιτημάτων βεβαιώσεων ύπαρξης δικτύου φυ-
σικού αερίου, βεβαιώσεων συνδεσιμότητας, καθώς και βε-
βαιώσεων για τις εκσκαφές πλησίον δικτύου, θα γίνεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση n.athanassopoulou@deda.gr
• Τα φύλλα καύσης θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση fylla_kaysis@deda.gr
Μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση των κεντρι-
κών γραφείων της ΔΕΔΑ (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα), 
μπορούν να γίνονται:
• Η υποβολή μελετών για υφιστάμενες οικοδομές. Στον φάκε-
λο, θα πρέπει να υπάρχει η σημείωση: «υπόψη κου Πατρίκιου, 
Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης».
• Η υποβολή μελετών για νεόδμητες οικοδομές. Στον φάκελο, 
θα πρέπει να υπάρχει η σημείωση: «υπόψη κου Φωκιανού, 
Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης».
Επισημαίνεται ότι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου 
απαιτείται ‘Αμεση Επέμβαση στο Δίκτυο Διανομής, λειτουρ-
γούν σε αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη βάση τα τηλέφωνα: 
11711 για τα αστικά δίκτυα και 8001122222, 2105551666 για 
τα βιομηχανικά δίκτυα.

Ο επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, Αριστοτέλης 
Χαντάβας, εξελέγη πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φω-
τοβολταϊκών (SPE), επικρατώντας στην ηλεκτρονική ψηφο-
φορία που έγινε χθες του απερχόμενου προέδρου, Christian 
Westermeier, με το υψηλό ποσοστό του 66%, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας αναλαμβάνει καθήκο-
ντα επικεφαλής στον συγκεκριμένο οργανισμό, ο οποίος 
δημιουργήθηκε το 2015 ως μετεξέλιξη του EPIA (European 
Photovoltaic Industry Association) και στον οποίο συμμετέ-
χουν όλες οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης.
   Στην τριετή του θητεία ο κ. Χαντάβας θα έχει ως πρώτη 
προτεραιότητα να προωθήσει τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία 

στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό μετασχηματισμό. Ουσιαστικά, 
θα προσπαθήσει να διαμορφώσει ένα σαφές και κοινό πλαίσιο 
πολιτικών, που θα συμπεριλαμβάνει σύγχρονα και λειτουρ-
γικά μοντέλα αγοράς, ώστε να υποστηρίξει με ασφάλεια και 
συνέπεια μια βιώσιμη διαδικασία απανθρακοποίησης σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. 
   Ο πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος του SPE, του οποίου η 
θητεία ξεκίνησε προχθές, δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή μου να 
ηγούμαι του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτο-
βολταϊκών σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να 
προωθήσουμε την ηλιακή ενέργεια στην ενεργειακή αγορά 
της Γηραιάς Ηπείρου. Ο Σύνδεσμος θα ενισχύσει τις σχέσεις 

του με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
ηλιακή ενέργεια θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πλαί-
σιο της Πράσινης Συμφωνίας, θα ενδυναμώσει τις καινοτόμες 
τεχνολογίες και της κοινής τεχνογνωσίας για την επιτάχυνση 
της ενεργειακής μετάβασης».
   Γενικότερα, η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, 
καθώς τουλάχιστον το 20% των αναγκών της Γηραιάς Ηπεί-
ρου θα καλύπτεται από φωτοβολταϊκά μέχρι το 2030, ενώ 
υπάρχει και πρόβλεψη ότι θα δημιουργηθούν 500.000 χιλιά-
δες θέσεις εργασίας. 

E-ΕΦΚΑ: ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΟΛΗ ΑΠΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΩΝ 
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Επισπεύδεται –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις startup επιχει-
ρήσεις, με στόχο να καταγραφεί και να χαρτογραφηθεί ολόκληρο το οικοσύστημα της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας προκειμένου να δοθούν εξειδικευμένα κίνητρα σε όσους τα δικαιούνται πραγματικά, 
λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υφυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τηλεδιάσκεψη που 

πραγματοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, με τον γενικό γραμματέα 
Αθανάσιο Κυριαζή και με εκπροσώπους του οικοσυστήματος των startup, υπογραμμίστηκε ότι οι επι-
πτώσεις του Covid_19 στην οικονομία θα είναι σοβαρές. Ένας από τους πιο ευαίσθητους κλάδους που 
θα πληγεί, είναι αυτός του οικοσυστήματος των startup.

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
και εξοικονόμηση ορυκτών πόρων εξασφαλίζει η αξιοποίηση της 
μεθόδου συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων και η χρήση 
τους, τονίζει σε ανακοίνωση του, το εργοστάσιο της Α.Ε. Τσιμέντων 
ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
«Μόνο το 2019, μέσω της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυ-
σίμων στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 
μειώθηκαν κατά 75.000 τόνους ενώ εξοικονομήθηκαν περίπου 
100.000 τόνοι ορυκτών πόρων» επισημαίνεται στη σχετική ανα-
κοίνωση και προστίθεται: «Τον Δεκέμβριο 2019, ακολουθώντας 
την κείμενη νομοθεσία, ο ΤΙΤΑΝ κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας φάκελο, με πλήρη τεκμηρίωση, σχετικά με 
την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
ώστε να αξιοποιηθεί ένας ακόμα τύπος εναλλακτικού καυσίμου, 
στο εργοστάσιο Ευκαρπίας. Αφορά συγκεκριμένα στο RDF/SRF 
που παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμ-
μάτων».

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι το εργοστάσιο είναι αδειοδοτημένο από 
το 2014 να χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή 
του, όπως επεξεργασμένα υπολείμματα ανακύκλωσης από τα Κέ-
ντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (SRF) και από μονάδες 
ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, εκτός ελαστικών, 
καθώς και βιομάζα, περιορίζοντας έτσι την χρήση ορυκτών, μη 
ανανεώσιμων, καυσίμων. 
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για τα οφέλη που έχει η αξιοποίηση 
της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων για το περιβάλλον, 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις τοπικές κοινωνί-
ες, ως «κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας», η 
οποία «αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγω-
νιστική της ανακύκλωσης» και η οποία «χρησιμοποιείται για περισ-
σότερα από σαράντα χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς, σε αρμο-
νική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες». Επισημαίνεται, ακόμη, ότι 
«τα εναλλακτικά καύσιμα ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές 
και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι η αξιοποίησή τους 
«προβλέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία» και 

συνδέεται με τις καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα.
«Τον Ιούλιο 2019, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ανανέωσε την εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με την Ένωση 
Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, που είχε αρχικά υπογραφεί το 
2012, για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο της 
βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας» τονίζεται 
στην ανακοίνωση και υπογραμμίζεται ότι «η τσιμεντοβιομηχανία 
ανήκει στους κλάδους έντασης ενέργειας, η συμφωνία αυτή απο-
τελεί εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την επίτευξη των στόχων της χώρας».
Τέλος, αναφέρεται στο έργο της ΤΙΤΑΝ, μιας ελληνικής εταιρίας «με 
ιστορία 117 χρόνων» και με παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 
1962, η οποία «υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 
300 θέσεις εργασίας τοπικά, αλλά και περισσότερους από 300 συ-
νεργάτες και προμηθευτές και στηρίζει την οικονομία με επενδύσεις 
που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ».

Σειρά μέτρων για τη στήριξη των ακτοπλοϊκων συγκοινωνιών 
και των απασχολούμενων ναυτικών σε αυτά, ανακοίνωσε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Γιάννης Πλακιωτάκης, μετά τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν 
στις μετακινήσεις επιβατών, στο πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού. «Πρώτη προτεραιότητα όλων 
μας τη δύσκολη αυτή περίοδο, είναι η προστασία της δημόσιας 
υγείας, καθώς και των ανθρώπων γύρω μας. Η κυβέρνηση ως 
όφειλε, στηρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό εργαζόμενους και επι-
χειρήσεις των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία» τόνισε 
σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας. Ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε 
ότι μέλημα του υπουργείου είναι η στήριξη της ναυτιλίας συνολικά, 
και της ακτοπλοΐας ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η στα-
θερή σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με την ηπειρωτική χώρα, η 
ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, οι θέσεις εργασίας, αλλά και η 
περαιτέρω ενίσχυση των εργαζομένων στον κλάδο. 
Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, 
στους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας που αφορούν τις θα-
λάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, 
εντάσσονται και εκείνοι που δικαιούνται τα ευεργετήματα που 
έχουν ανακοινωθεί. Θεσμοθετούνται συγκεκριμένα μέτρα, που 
αφορούν την υπαγωγή των ναυτικών στο καθεστώς αναστολής 
της σύμβασης εργασίας για τρεις αρχικά περιπτώσεις:

- Εκείνους που απολύθηκαν από 1.3.2020.
- Εκείνους που εργάζονται σε πλοία, των οποίων οι εταιρίες θα 
επιλέξουν τη μη εκτέλεση δρομολογίων λόγω καθίζησης του με-
ταφορικού έργου. 
- Εκείνους που θα απασχολούνταν σε πλοία που είχε προγραμμα-
τισθεί η δρομολόγηση τους το επόμενο διάστημα, αλλά τελικά δεν 
θα γίνει. 
Τα μέτρα αυτά επεκτείνονται και καλύπτουν και συμβάσεις ναυ-
τικών που απασχολούνται σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία και 
τουριστικά πλοία. 
Προβλέπεται η διαδικασία για την ένταξη των ναυτικών στις ευνο-
ϊκές διατάξεις που προβλέπουν το επίδομα των 800 ευρώ και για 
το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία με το υπ. Εργασίας και το ΝΑΤ.
Παρατείνεται έως 31.5.2020 η καταβολή επιδότησης για τους 
ανέργους ναυτικούς που έχει λήξει ή λήγει στο 1ο τρίμηνο του 2020 
η επιδότηση της ανεργίας τους. 
Παρατείνεται έως 31.5.2020 η διάρκεια της ασφαλιστικής προστα-
σίας που παρέχει ο Οίκος Ναύτου και η οποία λήγει ή έληξε στο 1ο 
τρίμηνο του 2020. 
Παρατείνεται έως 30.4.2020 η ισχύς των χειμερινών συνθέσεων 
των πλοίων της ακτοπλοΐας.
Παρατείνεται για 3 μήνες η ισχύς των πιστοποιητικών των πλοίων. 
Μειώνονται άμεσα κατά 20% και για χρονικό διάστημα μέχρι 

30/4, τα λιμενικά τέλη. Η συγκεκριμένη απόφαση θα αφορά όλους 
τους λιμένες της επικράτειας, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
λειτουργίας τους, Οργανισμούς Λιμένων, κρατικά και δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία. Σημειώνεται, πως έπειτα από πρόταση του κ. Πλα-
κιωτάκη, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε ήδη την παράταση του χειμερινού 
τιμολογίων των τελών.  Παρατείνεται η ακινησία των ταχύπλοων 
πλοίων, ενώ η λήψη σχετικής απόφασης έναρξης δρομολογίων θα 
γίνει όταν οι εξελίξεις το επιτρέψουν.  Το υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το υπουργεία Οικονομι-
κών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, επεξεργάζεται ειδικό καθεστώς 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου (στο πλαίσιο του άρθρου 
107 περίπτωση 2β) που πλήττονται , προκειμένου να εκτιμηθεί 
το είδος της ενίσχυσης επί των ζημιών που αναμένεται να προκύ-
ψουν από την καθίζηση της ακτοπλοϊκής αγοράς.  Προβλέπεται με 
έκτακτη νομοθετική ρύθμιση, η δυνατότητα ενεργοποίησης δια-
δικασίας εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό 
ακτοπλοϊκό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Ναυτιλίας 
μεριμνά για την απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με την ηπειρω-
τική χώρα και μεταξύ τους, καθώς και την επαρκή και αποτελεσμα-
τική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. 

ΧΡ. ΔΗΜΑΣ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Θα δοθούν εξειδικευμένα κίνητρα σε όσους τα δικαιούνται λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού  

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Εξασφαλίζει η αξιοποίηση της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων, τονίζει η ΤΙΤΑΝ   

ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Και των απασχολούμενων ναυτικών σε αυτά, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης  
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Σχεδόν στο σύνολό τους οι εταιρίες, εξαιτίας των επιπτώσε-
ων του κορωνοϊού, κρίνουν ότι θα μειωθούν οι προγραμ-
ματισμένες τους επενδυτικές αποφάσεις και οι περισσότε-
ρες πιστεύουν ότι θα μειωθεί η ανάπτυξη της αγοράς στην 
οποία δραστηριοποιούνται. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις 
που κινούνται στους τομείς τροφίμων και ποτών, τεχνολο-
γίας, αλλά και της υγείας όπου αναμένουν θετικές εξελίξεις 
τόσο στις επενδυτικές τους αποφάσεις όσο και στην απα-
σχολησιμότητα.
Αυτό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ προκύπτει από τα αποτε-
λέσματα της έρευνας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην 
οικονομία και τις επιχειρήσεις ενώ πολλές είναι οι εταιρίες 
που αναφέρουν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν το 
διάστημα που απαιτείται για την επαναπροσαρμογή τους 
στο κανονικό επίπεδο λειτουργιών (59%). Παρόλα αυτά 
αρκετές εταιρίες (31%) θεωρούν ότι το καλοκαίρι θα ση-
ματοδοτήσει και την ύφεση του φαινομένου, οπότε και θα 
είναι σε θέση επιστροφής στις φυσιολογικές επιχειρησιακές 
τους λειτουργίες.
Το επιμελητήριο προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για 
τις επιπτώσεις του COVID-19 το διάστημα 16 έως 20 Μαρ-
τίου 2020 και στην έρευνα συμμετείχαν 281 εταιρείες και 
οργανισμοί η πλειονότητα των οποίων έχει νόμιμη παρου-
σία στην Ελλάδα, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται τόσο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στις Η.Π.Α αλλά και 
σε άλλες χώρες του κόσμου.
Όπως αναφέρεται, οι περισσότερες εταιρείες ανησυχούν 
για το οικονομικό τους μέλλον και προβλέπουν μείωση 
των εσόδων τους με εξαίρεση αυτές που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα των τροφίμων, των ποτών, της τεχνολογί-
ας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Όλες οι επιχειρήσεις ζητούν μέτρα για χρηματοοικονομική 
στήριξη από το κράτος καθώς και δραστικά μέτρα για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με στόχο την άμεση 
ανάκαμψη τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ποσοστό 
επίπτωσης του COVID-19, στα πρόσθετα μέτρα που έχουν 
λάβει οι εταιρίες με σκοπό τη συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους και να προστατεύσουν τους εργαζόμενους τους, στις 
επιπτώσεις όσο αφορά την απασχολησιμότητα αλλά και τα 
ποσοστά που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγικότητας 
εργασίας στο σπίτι σε σχέση με την εργασία στο γραφείο.
Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το μεγα-
λύτερο μέρος των συμμετεχουσών εταιριών επηρεάστηκε 
από τις συνέπειες του ιού με αποτέλεσμα να αναμένουν 
μείωση των προβλεπόμενων εσόδων τους. Αντίθετα, οι 

εταιρίες που ανέφεραν ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής επηρεα-
στεί από το ξέσπασμα του COVID-19 απάντησαν πως προ-
σβλέπουν ακόμη και σε μια πιθανή αύξηση των εσόδων. 
Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας και της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, πως οι 
περισσότερες από τις μικρού μεγέθους εταιρίες (<50 ερ-
γαζομένους), αναμένουν σημαντική μείωση των εσόδων 
τους κατά 50% και παραπάνω.
Επίσης, σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχουσών 
εταιριών, τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής θα γίνουν 
άμεσα αντιληπτά και σε λιγότερο από 1 έως και 3 μήνες θα 
έχουν φανεί οι αρνητικές επιπτώσεις της παρούσας ύφεσης 
στην οικονομία. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι πε-
ρισσότερες από τις μισές εταιρίες δήλωσαν πως έχουν επη-
ρεαστεί οι εισαγωγικές/εξαγωγικές τους δραστηριότητες. 
Τα προβλήματα στις μετακινήσεις και η αβεβαιότητα και 
αδυναμία στην λήψη αποφάσεων, καθώς και η μειωμένη 
ζήτηση για το προϊόν τους είναι τα βασικότερα προβλήμα-
τα που φαίνεται ότι απασχολούν τις επιχειρήσεις.
Πάντως, αξιολογώντας τις απαντήσεις των εταιριών, 
φαίνεται ότι η καθημερινή λειτουργία και τα έσοδα έχουν 
δεχθεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από το ξέσπασμα του 
COVID-19. Αντίθετα, η παραγωγή έχει κλονιστεί λιγότερο, 
καθώς η ζήτηση κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης συνεχίζει 
να είναι αυξημένη.
Ακόμη ένα σημείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως σχε-
δόν στο σύνολό τους οι εταιρίες, κρίνουν ότι θα μειωθούν 
οι προγραμματισμένες τους επενδυτικές αποφάσεις και 
οι περισσότερες πιστεύουν ότι θα μειωθεί η ανάπτυξη 
της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Όπως και 
προηγουμένως, οι εξαιρέσεις έγκεινται στο γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα των τροφίμων και 
ποτών, της τεχνολογίας, αλλά και της υγείας αναμένουν 
θετικές εξελίξεις τόσο στις επενδυτικές τους αποφάσεις όσο 
και στην απασχολησιμότητα.
Επιπρόσθετα, οι εταιρίες ανέφεραν πως λόγω του COVID-19 
έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η 
εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, η ψηφιοποίηση των περισσότερων συστημάτων 
τους, καθώς και η ακύρωση όλων των επαγγελματικών 
τους δραστηριοτήτων (ταξίδια, συνέδρια, συναντήσεις), 
συγκαταλέγονται στις ενέργειες που πραγματοποίησαν οι 
περισσότερες εταιρίες, ως μία προσπάθεια περιορισμού 
του φαινομένου. Σε επόμενο στάδιο οι εταιρίες φαίνεται 
ότι επανεξετάζουν τη στρατηγική και τον προϋπολογισμό 
τους, περικόπτουν τις δαπάνες τους και επανεκτιμούν τα 
προβλεπόμενα έσοδά τους. Ορισμένες από τις συμμετέχου-

σες εταιρίες έχουν ήδη προβεί σε κλείσιμο των επιχειρήσε-
ών τους εφαρμόζοντας την πολιτική «μένουμε σπίτι», ενώ 
όσες δεν δύναται να κλείσουν, λόγω της φύσης της εργα-
σίας, προβαίνουν σε λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας.
Μέτρα
Όσον αφορά στα μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος στα 
μέσα αυτής της κρίσης, οι εταιρίες ανέφεραν πρωτίστως 
ότι χρειάζεται η επιβολή μέτρων για τη χρηματοοικονο-
μική τους στήριξη. Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί το 
πάγωμα πληρωμών-οφειλών και γενικότερα των φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων προς το κράτος και η προσαρ-
μογή των δανείων τους, είτε με την αναστολή δανειακών 
υποχρεώσεων, είτε με τη χορήγηση δανείων με χαμηλά ή 
μηδενικά επιτόκια. Επίσης κρίνουν πως πρέπει να εφαρ-
μοστούν αυστηρά μέτρα τήρησης της πολιτικής «μένουμε 
σπίτι» και να κλείσουν όλες οι εταιρίες (εκτός από εκείνες 
με είδη πρώτης ανάγκης). Ορισμένες εταιρίες δήλωσαν ότι 
σημαντικό είναι να ρυθμιστούν τόσο οι εργοδοτικές εισφο-
ρές, όσο και να ενισχυθούν τα κονδύλια για τις πληρωμές 
των εργαζομένων από το κράτος σε όλες τις επιχειρήσεις 
που έχουν κλείσει. Σημαντική βάση στην ενδυνάμωση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιριών από το σπίτι θα 
αποτελέσουν οι συνέργιες του κράτους με τις εταιρίες τηλε-
πικοινωνιών, ώστε να ενισχυθούν οι ψηφιακές υποδομές 
σε όλη τη χώρα. Η στοχευμένη ανάληψη πρωτοβουλιών 
από το κράτος και η εφαρμογή των οδηγιών από τις επι-
χειρήσεις μπορούν να συντελέσουν στην αντιμετώπιση της 
ασύμμετρης αυτής απειλής και να αναστρέψουν το υφεσι-
ακό αυτό κλίμα.
Επίδραση του COVID-19 στις εισαγωγικές / εξαγωγικές 
δραστηριότητες
Με το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ύψους 61% οι περισσότε-
ρες εταιρίες, οι οποίες ακολουθούν εισαγωγική/εξαγωγική 
δραστηριότητα έχουν επηρεαστεί σημαντικά στον τομέα 
αυτό, ενώ μόλις το 39% δεν έχει καμία επίπτωση από το 
ξέσπασμα του ιού. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως οι 
περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει ιδιαίτερα αυστηρά 
μέτρα, ως προς τις διακινήσεις προϊόντων από και προς τη 
χώρα τους.
Επίπεδο παραγωγικότητας εργασίας στο σπίτι
Οι εταιρίες που εφαρμόζουν πολιτικές απομακρυσμένης 
εργασίας, έχουν παρατηρήσει με ποσοστό 37% πως το 
προσωπικό είναι το ίδιο παραγωγικό, ενώ το 33% ότι 
παρουσιάζει λιγότερη παραγωγικότητα. Παρόλα αυτά, το 
21% δεν έχει διαμορφωμένη άποψη επί του ζητήματος, 
ενώ μόλις το 7% θεωρεί ότι το προσωπικό της είναι περισ-
σότερο παραγωγικό.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 
Οι περισσότερες εταιρείες ανησυχούν για το οικονομικό τους μέλλον λόγω κορωνοϊού
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Από τον ψηλότερο ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης μέχρι 
τα κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού γίγαντα «Huawei» 
στην Κίνα και από το τετραώροφο κατάστημα του οίκου 
«Chanel» στο Μανχάταν ως τον πύργο «South Beach 
Tower» στη Σιγκαπούρη, τα μάρμαρα που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί έχουν ένα κοινό: φέρουν την υπογραφή του ελλη-
νικού ομίλου «Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες».
   Την τελευταία οκταετία, ο όμιλος έχει τριπλασιάσει τον 
τζίρο, την καθαρή θέση και τα λειτουργικά κέρδη του και 
αύξησε τους εργαζομένους στους 950 από 300. Παράλλη-
λα έχει αποκτήσει τα μεγαλύτερα λατομεία των Βαλκανίων, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον «παίκτης» παγκόσμιας 
εμβέλειας, με συνολική δυναμικότητα παραγωγής 400.000 
τόνων μαρμάρου ετησίως.   
   «Ό,τι δεν κινείται, χάνεται», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύ-
νων σύμβουλος της δραμινής μαρμαροβιομηχανίας Χρι-
στόφορος Παυλίδης, εξηγώντας τους λόγους που ωθούν 
τον όμιλο σε συνεχή κινητικότητα, με επενδύσεις δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ στους τομείς του μαρμάρου (32 εκατ. 
ευρώ για το διάστημα 2010-2020) και των αιολικών πάρ-
κων (45 εκατ. ευρώ στις Σέρρες, στη διετία 2020-2021, 
όπου εντός του πρώτου μισού του νέου έτους αναμένεται 
να συνδεθεί στο δίκτυο και το νέο αιολικό πάρκο, εγκατε-
στημένης ισχύος 40MW στον δήμο Σιντικής).
   Με την ίδια αυτή φράση εξηγεί και την επιμονή του ομί-
λου (που αντλεί εννέα στα 10 ευρώ του τζίρου του από 
εξαγωγές) στην ιχνηλασία της διεθνούς αγοράς για ανα-
πτυξιακές ευκαιρίες: μεταξύ άλλων, εξετάζεται το ενδεχό-
μενο εξαγοράς περισσότερων λατομείων, όχι μόνο στην 
περιοχή των Βαλκανίων, αλλά μέχρι ψηλά στον χάρτη της 
Ευρώπης.
   Ήδη, ο όμιλος κατέχει τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνολικά 10 λατομεία στο 
δυναμικό του, εκ των οποίων έξι στην Ελλάδα και τέσσε-
ρα στις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων τα κυρίαρ-
χα στη Βόρεια Μακεδονία (μάρμαρο Sivec), την Αλβανία 
(Perla) και, τέλος, τη Βουλγαρία (Vratza), όπου πρόσφατα 
εξαγόρασε το 100% των μετοχών της «Dionyssomarble 
Bulgaria».
   «Δούλεψέ το σκληρά και θα το πετύχεις»
   Η καλύτερη συμβουλή που έλαβε ο Χριστόφορος Παυ-
λίδης, από τον ιδρυτή της εταιρείας Ευκλείδη Παυλίδη 
ήταν, όπως λέει, η εξής: «δούλεψέ το σκληρά και σωστά 
και θα το πετύχεις». Συμπληρώνει δε, ότι ακόμα και στις 
πιο δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, 
όταν πολλοί εξωτερικοί σύμβουλοι πρότειναν στον όμιλο 
κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και μεταφορά της έδρας του 
στο εξωτερικό, «ουδέποτε πέρασε σαν δεύτερη σκέψη από 
το μυαλό μας αυτή η ιδέα, παρά την πληθώρα των προνο-

μίων που θα είχαμε σε επίπεδο φορολογίας και γραφειο-
κρατίας. Η χώρα μας είναι η Ελλάδα και από τη στιγμή που 
είμαστε μέρος του επιχειρηματικού κόσμου της, θα συμ-
βάλλουμε με κάθε τρόπο στη βελτίωση του οικονομικού 
της περιβάλλοντος».
   Μια οικογενειακή «διαστροφή» και η περιπέτεια 
της εξόρυξης στην Ελλάδα
   Προσθέτει ότι, παρότι στο ελληνικό ΑΕΠ υπερτερούν ως 
ποσοστό οι υπηρεσίες, η Ελλάδα χρειάζεται την παραγω-
γή: «Έχουμε μια «διαστροφή» οικογενειακώς, ήδη από 
τον ιδρυτή μας. Να ασχολούμαστε με την παραγωγή, τον 
πρωτογενή τομέα, όχι με τις υπηρεσίες», λέει, ενώ προσθέ-
τει ότι παρά την τεράστια σημασία του ορυκτού πλούτου 
για τη χώρα και το γεγονός ότι το υπέδαφός της είναι από 
τα πλουσιότερα σε υλικά για την κάλυψη πάσης φύσεως 
αναγκών της βιομηχανίας παγκοσμίως, η προσπάθεια 
εξόρυξης εντός των συνόρων είναι περιπέτεια. «Εξαιτίας  
των απαιτούμενων διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, 
πολλές εταιρείες αναγκάζονται να προσφύγουν σε εξαγο-
ρές ενεργών λατομείων, καθώς η διαδικασία έκδοσης μιας 
αδειοδότησης στην Ελλάδα μπορεί να διαρκέσει έως και 
πέντε χρόνια. Αναλογιζόμενος, λοιπόν τη σπουδαιότητα 
του χρόνου στο επιχειρείν, πιστεύω πως τέτοιου είδους 
καθυστερήσεις μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό 
παράγοντα. Επιμένω πως είναι εφικτό να επανεξεταστούν 
οι διαδικασίες και ο συνολικός χρόνος να περιοριστεί ση-
μαντικά, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κινδύνους για το δη-
μόσιο συμφέρον ή το περιβάλλον», λέει.
   Ο Covid-19 και τα μεγέθη του 2020
   Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19 δεν αποκλείεται να επηρεάσουν τα φετινά μεγέθη 
του ομίλου, που έκλεισε πέρυσι με τζίρο 120 εκατ. ευρώ 
και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 67 εκατομμυρίων. «Η 
πορεία της εταιρείας την τελευταία τετραετία ήταν συνε-
χώς ανοδική, σημειώνοντας ρυθμούς ανάπτυξης, που θα 
ζήλευε ακόμη και εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Το 2020, 
λόγω των επιπτώσεων του Covid-19, και επειδή η οικονο-
μία είναι ψυχολογία, προβλέπεται να σημειωθεί μια ύφεση, 
που θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του ομίλου. Γι’ αυτό 
τον λόγο δεν υπάρχει εφησυχασμός. Προσπαθούμε να 
αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή ευκαιρία, μέσω διεύρυνσης 
πελατολογίου και διείσδυσης σε άλλες αγορές. Η κατάστα-
ση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα ισορ-
ροπήσει, ωστόσο είναι αδύνατο να προβλεφθεί η πορεία 
του τρέχοντος έτους, καθώς δεν γνωρίζουμε επακριβώς 
τις συνολικές επιπτώσεις που θα επιφέρει ο ιός», σημειώνει, 
τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις με υγιείς βάσεις θα αντέξουν 
τις πιέσεις. Ο όμιλος πραγματοποιεί το 45% των εξαγωγών 
του στις αγορές της Ασίας.

   Σε ό,τι αφορά τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ- Κίνας, δύο 
αγορών στις οποίες ο όμιλος έχει σημαντική παρουσία, 
επισημαίνει ότι «η όποια εμπορική αντιπαλότητα δεν επη-
ρέασε σημαντικά τις αντίστοιχες επενδυτικές αποφάσεις 
του ομίλου «και αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι δύο από 
τα υλικά που διαθέτουμε στην αγορά (μάρμαρα Ariston 
και Sivec) είναι μοναδικά στο είδος τους, με αποτέλεσμα η 
ζήτησή τους να είναι αρκετά μεγαλύτερη από το δυναμικό 
παραγωγής τους».
   Στο εξωτερικό «δεν κάνεις δουλειές «στο γόνα-
το»»
   Στις εξαγωγές, ο όμιλος αφενός επιδιώκει να αξιοποιήσει 
στον μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του στις 
ήδη υφιστάμενες premium αγορές (Β. Αμερική, Ευρώπη, 
χώρες του Κόλπου) με έργα και υλικά υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας και αφετέρου να διεισδύσει δυναμικά σε αγορές 
με έργα χαμηλότερου προϋπολογισμού (Λ. Αμερική, Β. 
Αφρική), με γκάμα φτηνότερων και ανταγωνιστικότερων 
υλικών. 
   «Οι παράγοντες που συντέλεσαν στο «ξεκλείδωμα» των 
απαιτητικών premium αγορών ήταν σαφώς η αξιοπιστία 
της εταιρείας, που είναι συνυφασμένη με το brand name 
«Παυλίδης», τόσο ποιοτικά όσο και στους χρόνους παρά-
δοσης-υλοποίησης ενός έργου», σημειώνει ο κ. Παυλίδης.
   Στο εξωτερικό, προσθέτει, «δεν γίνονται δουλειές «στο 
γόνατο». Έχουμε αναπτύξει πολυετείς συνεργασίες με 
αρχιτεκτονικά γραφεία, τα οποία προδιαγράφουν εξ’ αρ-
χής υλικά, όπως το Ariston και το Sivec. Λόγω της καλής 
φήμης και της αξιοπιστίας μας, καταφέραμε σε έργα που 
αρχικά μας είχε ανατεθεί ένα μέρος αυτών στη συνέχεια 
να αναλαμβάνουμε την εξ ολοκλήρου αποπεράτωσή τους. 
Παράλληλα έχουμε πολύ ισχυρούς συνδέσμους σε αγορές 
όπως της Κίνας και της Β. Αμερικής, που επί 20 χρόνια μας 
φέρνουν δουλειές. Δεν είμαστε οι φθηνότεροι, αλλά είμα-
στε πολύ ποιοτικοί».  
   Για το διάστημα 2010-2020, ο όμιλος επενδύει 32 εκατ. 
ευρώ σε εξοπλισμό εξόρυξης και επεξεργασίας, εκ των 
οποίων 18 εκατ. αντιστοιχούν στην τελευταία τριετία, με 
στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας όγκων 
και τελικού προϊόντος μαρμάρου. «Την τελευταία τριετία, 
ως στρατηγική επιλογή, αποφασίστηκε και υλοποιείται 
-βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο- η σταδιακή αντι-
κατάσταση όλου του εξοπλισμού κοπής (υπερσύγχρονα 
σχιστήρια μαρμάρου, γραμμές λείανσης κ.ά.) και επεξερ-
γασίας στον χώρο του εργοστασίου, με απώτερο στόχο 
την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, τη μείωση του 
κοστολογίου αλλά και την αύξηση διάθεσης τελικού προϊ-
όντος σε αγορές πέραν της Ασίας», τονίζει.

«Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ, ΧΑΝΕΤΑΙ» ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο CEO ΤΗΣ «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» 
Που κατέχει τα μεγαλύτερα λατομεία των Βαλκανίων





 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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Ο κύβος ερρίφθη. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την παρά-
ταση του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και μετά τις 
6 Απριλίου που λήγει η πρώτη περίοδος. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του in.gr, τα επόμενα 24ωρα θα ανακοινωθεί από 
την Πολιτική Προστασία -ενδεχομένως και από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό με νέο διάγγελμα- η συνέχιση των μέτρων του 
υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι μέχρι και μετά το Πάσχα 
που φέτος είναι στις 19 Απριλίου.
Η ανακοίνωση αναμένεται να κάνει λόγο για απαγόρευση κυ-
κλοφορίας ως τις 20 ή 21 Απριλίου, δηλαδή αμέσως μετά την 
Κυριακή του Πάσχα, αλλά με ανοικτό το παράθυρο να υπάρ-
ξει και νέα παράταση που θα πιάνει και τον Μάιο, ανάλογα με 
τις εξελίξεις στην υπόθεση του κοροναϊού. 
Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, είναι δεδομένο 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων που 
ισχύουν σήμερα. Το αντίθετο μάλιστα: Μπορεί να υπάρξει 
αυστηροποίηση με τα τελευταία όπλα που έχει η κυβέρνηση 
προκειμένου να μην επεκταθεί παντού ο ιός.
Πιο σκληρά μέτρα
Αν δηλαδη καταγραφεί τις επόμενες δύο εβδομάδες του peak 
της κρίσης, μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των θανά-
των και ασφυκτική πίεση στο σύστημα υγείας, τότε η κυβέρ-
νηση έχει αποφασίσει να λάβει πιο σκληρά μέτρα. Όπως π.χ. 
αυτό της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, ούτε και με 
τις σχετικές άδειες, για ορισμένες ώρες της ημέρας.
Για παράδειγμα να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς, δη-
λαδή γενική απαγόρευση, τις νυκτερινές ώρες ή ώρες που 
παρατηρείται αιχμή της κίνησης με διάφορα προσχήματα.
Στην Πολιτική Προστασία, αλλά και στους επιστήμονες, δεν 
άρεσε καθόλου η χαλάρωσης της καραντίνας από την πλευρά 
των πολιτών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ειδικά χθες, λόγω 
της ηλιοφάνειας, πολύς κόσμος πήγε στις παραλίες και σε πάρ-
κα για να… ασκηθεί, έστω και φορώντας κάποιοι μάσκες.
Η παράταση της απαγόρευσης μέχρι το Πάσχα αποφασίστηκε 
γιατί στην κυβέρνηση φοβούνται ότι σε περίπτωση χαλάρω-
σης των μέτρων ο κόσμος θα σπεύσει να φύγει για την επαρ-
χία με αποτέλεσμα να «ξεφύγει» ο κοροναϊός.
Ή θα θελήσει να επισκεφτεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια 
με αφορμή την κορύφωση του Θείου Δράματος τη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση στην Πολιτική 
Προστασία να προκαλέσουν συνωστισμό, τόσο στα χωριά 
όπου διαμένουν κυρίως ηλικιωμένοι, όσο και στους χώρους 
θρησκευτικής λατρείας.
 Χαλάρωση με έλεγχο
Ο κύριος φόβος τους είναι μήπως η διασπορά του κορονα-

ϊού επιταχυνθεί λόγω του συγχρωτισμού του κόσμου και τα 
κρούσματα δεν είναι πλέον ελεγχόμενα.
Αν οι επόμενες τρεις εβδομάδες κυλήσουν με κοντρολαρι-
σμένο τον ιό, τότε επικρατεί αισιοδοξία για πορεία προς την 
ύφεση της επιδημίας ώστε από τον Μάιο να υπάρξει κάποια 
χαλάρωση των μέτρων.
Την επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας προανήγγειλε ο 
Βασίλης Κικίλιας ενώ η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων 
για καταστήματα και λατρευτικούς χώρους είναι προάγγελος 
για το τι θα ακολουθήσει.
Ο υπουργός Υγείας, τόνισε ότι στις 15 Απριλίου θα γίνει ο πρώ-
τος… απολογισμός. Ερωτηθείς για δημοσίευμα εφημερίδας, 
ότι ορόσημο για τα μέτρα είναι η 10η Μαΐου, ο υπουργός 
Υγείας απάντησε πως «στις 15 Απριλίου θα δούμε αν αυτά τα 
μέτρα έχουν αποδώσει και μετά θα δούμε τι θα ακολουθήσει».
Στο πλαίσιο της ανάσχεσης ενός κύματος εκδρομέων του 
Πάσχα με διάφορα προσχήματα ή κόλπα, η κυβέρνηση ετοι-
μάζεται να κλείσει τα διόδια και τους παράπλευρους δρόμους 
των εθνικών οδών προκειμένου να μη φεύγει κανείς χωρίς 
σημαντική αιτία (κηδεία, εμπορική δραστηριότητα κ.λπ.)
Φανερός ήταν ο εκνευρισμός του υφυπουργού, Ν. Χαρδαλιά, 
όταν ρωτήθηκε για εκδρομείς του Πάσχα. «Δεν υπάρχει ζήτη-
μα εκδρομέων», είπε ενώ δύο ακόμη υπουργοί, οι κ. Γεωρ-
γιάδης και Θεοδωρικάκος έστειλαν μήνυμα στον ελληνικό λαό 
ότι φέτος θα πρέπει να ξεχάσουμε το Πάσχα στο χωριό και να 
προετοιμαστούμε για το Πάσχα στο… σπίτι.
 «Δεν πρόκειται να υπάρξει φέτος πασχαλινή έξοδος. η καρα-
ντίνα σίγουρα θα ισχύσει μέχρι τότε καλό είναι να το λέμε από 
τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αδωνις Γεωργιάδης ενώ ο 
υπουργός Εσωτερικών ανέφερε: «Με υπομονή,  με καρτε-
ρικότητα, ίσως χρειαστεί να περιμένουμε λίγο παραπάνω. 
Ασφαλώς και μπορούμε να πάμε και μέχρι τον Μάιο με μέτρα. 
Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από τον πρωθυπουργό, σύμ-
φωνα με όσα λένε οι ειδικοί. Που να πάμε το Πάσχα; Θα συ-
νεχίζεται η καραντίνα. Αν φύγουμε από την πόλη να πάμε σε 
χωριά θα επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας, θα μεταφέρουμε 
τον ιό. Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό Πάσχα στα σπίτια μας», τό-
νισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, και με δεδομένο ότι υπάρχει ακόμη με-
γάλος φόβος να διασπαρεί ο κοροναϊός στην επαρχία και να 
τιναχθεί στον αέρα όλη η προσπάθεια που έγινε μέχρι σήμερα, 
τα επόμενα 24ωρα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις 
σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Τα υπόλοιπα μέτρα
Υπενθυμίζεται ότι τα όπλα που έχει ακόμη η κυβέρνηση να 
χρησιμοποιήσει είναι:
 •         Περαιτέρω περιορισμός της κυκλοφορίας για συγκεκρι-
μένες ώρες κατά τις οποίες θα παραμένουν ανοιχτά σουπερ-
μάρκετ, φαρμακεία και τράπεζες.
•         Δυνατότητα εξόδου για σωματική άσκηση ή σε περιο-
ρισμένη απόσταση από το σπίτι για περιορισμένο χρόνο και 
μόνο μία φορά την ημέρα.

Συνέχεια στη Σελ. 24

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ

 ΤΑ ΝΕΑ
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Ψηφιοποιείται όλο το περιβάλλον που θα κινούνται από 
εδώ και πέρα μηχανικοί, επενδυτές και ιδιώτες. Ήδη ξε-
κίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σύνταξη του ενιαίου 
ψηφιακού χάρτη. Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορω-
νοϊού κατέστησε επιτακτική ανάγκη την ψηφιοποίηση 
όλων των υπηρεσιών. Κι αυτό το κενό που υπάρχει σή-
μερα στην οργάνωση του χώρου και στη δανειοδότηση 
των επενδύσεων έρχεται να καλύψει ο ψηφιακός χάρτης.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως με το πάτημα ενός κου-
μπιού - χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται τις 
αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες - ένας ιδιώτης, ένας μη-
χανικός ή ένας επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται 
για τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή που 
τον ενδιαφέρει, τις χρήσεις γης, τα όρια των οικισμών, τις 
δασικές εκτάσεις, τις αρχαιολογικές και προστατευόμενες 
περιοχές.
Η εισήγηση είναι το νέο «πολεοδομικό εργαλείο» να 
αρχίσει να εφαρμόζεται στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, 
στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε έναν δήμο των Μεσογείων 
(δεν έχουν καταλήξει ακόμη), σε έναν δήμο γύρω από 
τη Θεσσαλονίκη (ο Δήμος Καλαμαριάς συγκεντρώνει τις 
περισσότερες πιθανότητες) και στην Κοζάνη. Οι ειδικοί 
του ΤΕΕ βάζουν δυο κριτήρια προκειμένου να αρχίσει να 
λειτουργεί: να υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία αλλά 
και πολλά πολεοδομικά προβλήματα.
Από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκτιμούν πως σε 
δυο χρόνια θα έχει «ανέβει» το 70% των πληροφοριών 

•         Απαγόρευση μετακίνησης από δήμο σε δήμο. Εφαρμόζε-
ται στην Ιταλία με εξαίρεση περιπτώσεις «απολύτου ανάγκης» 
και για «λόγους υγείας».
•         Διακοπή λειτουργίας μέσων μαζικής μεταφοράς. Εφαρ-
μόζεται ήδη στη Σερβία, είχε εφαρμοστεί και σε κάποιες πόλεις 
της Κίνας.
•         Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας όπως συμβαίνει 
ήδη σε περισσότερες από 15 χώρες το κόσμου, όπως την Αί-
γυπτο και τη Σαουδική Αραβία, και σε τουλάχιστον 35 πόλεις 
της Γαλλίας.
•         Τσουχτερά πρόστιμα για παραβίαση της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία το πρόστιμο είναι 
135 ευρώ και 1.500 ευρώ για κατ’ επανάληψη παραβάτες, με 
σκέψεις να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ η Ιταλία εξετάζει το ενδε-
χόμενο να διαμορφώσει το πρόστιμο στα 3.000 ευρώ.
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Μετάθεση του χρόνου υποβολής των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων, αλλά και δυνατότητα εξόφλησης των αυξημένων 
φορολογικών υποχρεώσεων που θα συσσωρευτούν στο δεύ-
τερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε πολλές δόσεις, εξετάζει 
ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί αλλά και βρίσκο-
νται «προ των πυλών» με στόχο τη στήριξη της πραγματικής 
οικονομίας, των επιχειρήσεων αλλά και του συνόλου των φυ-
σικών προσώπων, εξετάζεται να μετατεθεί για πρώτη φορά η 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ακόμη και στο δεύτερο 
εξάμηνο του έτους.
Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, και με δεδομένο ότι τα όποια 
περιοριστικά μέτρα έχουν ληφθεί αναμένεται να επεκταθούν 
και τον Απρίλιο, χωρίς να αποκλείεται και ο Μάιος, αφού όπως 
υποστηρίζουν τόσο οι υγειονομικές αρχές της χώρας όσο και 
η κυβέρνηση τα «δύσκολα είναι μπροστά μας», η προθεσμία 
λήξης όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων δεν θα είναι 
φέτος η 30ή Ιουνίου.
Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών 
έχει ήδη δεχθεί εισηγήσεις και εξετάζει το ενδεχόμενο όπως 
κατά την καταβολή των φόρων που θα συγκεντρωθούν μετά 
τον Ιούνιο δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους να 
εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 24 ή ακόμη και σε 48 δόσεις, 
ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα ειδική ρύθμιση λόγω των 
έκτακτων αναγκών στις οποίες έχει περιέλθει η οικονομία από το 
«χτύπημα» της υγειονομικής κρίσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει και νέα διεύρυνση 
των ΚΑΔ, κατ’ επέκταση και των διευκολύνσεων και ενισχύσε-
ων που απορρέουν από αυτούς, με δεδομένο ότι η επιλογή τους 
από το ΥΠΟΙΚ, όπως είναι φυσικό, έγινε με βάση τα στοιχεία των 
δηλώσεων του 2018.
Γεγονός που σημαίνει ότι στις κατηγορίες των ΚΑΔ, με βάση τα 
οικονομικά στοιχεία του 2019, είτε θα μπορούν να ενταχθούν 
άλλες κατηγορίες δικαιούχων, είτε να εξαιρεθούν άλλες, όμως 
σε κάθε περίπτωση να ενταχθούν στα μέτρα οι πραγματικά δι-
καιούχοι.
Για την επίτευξη μάλιστα του στόχου αυτού εξετάζεται όπως, 
ακόμη και στην περίπτωση που μετατεθούν οι ημερομηνίες 

των φορολογικών δηλώσεων, οι υπόχρεοι δηλώσουν σε ειδική 
φόρμα στο Taxisnet τα πραγματικά τους εισοδήματα σύμφωνα 
με την κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητά τους, τα οποία 
φυσικά θα μπορούν και να διασταυρωθούν άμεσα κατά την 
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Νέες παρατάσεις 
Στο μεταξύ, σε νέες παρατάσεις προθεσμιών για την υποβολή 
δηλώσεων προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης. Ειδικότερα, με απόφαση του υφ. Οικονομικών, Απ. 
Βεσυρόπουλου, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. 
Πιτσιλή, παρατείνονται οι κατωτέρω προθεσμίες υποβολής δη-
λώσεων: Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους, κατά 
περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου 
συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου, με καταλη-
κτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι δηλώ-
σεις τελών χαρτοσήμου αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης 
του παρακρατούμενου φόρου.
Παρατείνεται μέχρι και 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής των 
δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, με 
καταληκτική ημερομηνία 30/4/2020, που αφορούν το α’ τρί-
μηνο του 2020.
Παρατείνεται μέχρι 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσε-
ων φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία 31/3/2020, 
που αφορούν τα ειδικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν εντός 
Φεβρουαρίου 2020.
Παρατείνεται μέχρι 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής των 
δηλώσεων φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία 
30/4/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν 
εντός Μαρτίου 2020.
Παρατείνεται μέχρι 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής των δη-
λώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, 
που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις 
δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες 
δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
- Υπερήλικες
 Δεκαήμερη παράταση για την καταβολή φόρων στα άτομα ηλι-
κίας άνω των 70 ετών ή με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 
δίδεται με απόφαση του ΥΠΟΙΚ που θα δημοσιευτεί σήμερα.
Η απόφαση θα δίνει τη δυνατότητα να καταβάλουν μέχρι και 
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους που λήγουν 31/3/2020.

στον ψηφιακό χάρτη, σε τρία θα είναι ένα λειτουργικό 
«πολεοδομικό εργαλείο», ενώ σε πέντε χρόνια θα υπάρ-
χουν όλες οι πληροφορίες και ο χάρτης θα είναι πλήρως 
λειτουργικός.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ:. Στο μεταξύ, υπεγράφη 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την ανάθεση 
του έργου στο ΤΕΕ, από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος 
Δημήτρη Οικονόμου και τους συναρμόδιους υπουργούς 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερ-
ράκη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη και 
Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη επιχειρείται, όπως προα-
ναφέρθηκε, να υπάρξει ένα διάφανο και απλό πλαίσιο 
για την οργάνωση του χώρου και την αδειοδότηση των 
επενδύσεων και να πάψει έτσι να υφίσταται μια από τις 
κυρτότερες κακοδαιμονίες της ελληνικές οικονομίας. Είναι 
άλλωστε γνωστά σε όλους τα δεκάδες προβλήματα στην 
προώθηση και δανειοδότηση κάθε είδους επένδυσης - 
από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη τις τελευταίες δε-
καετίες στην Ελλάδα.
Όπως εξηγούν από το ΤΕΕ, στόχος είναι όλες οι πληροφο-
ρίες να παρέχονται δωρεάν ή να υπάρχει μια μικρή χρέω-
ση στην έκδοση συγκεκριμένων εγγράφων.
Και με αυτά τα στοιχεία, θα μπορεί να εκδίδεται η άδεια 
δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αδειών που 
λειτουργεί ήδη εδώ και δυο χρόνια.
Στη συνέχεια, θα μπορεί να εκδίδεται από το ίδιο ή ένα 
διασυνδεδεμένο σύστημα και κάθε άδεια εγκατάστασης 
ή λειτουργίας, ώστε να μηδενιστούν πρακτικά η γραφει-
οκρατία και η ταλαιπωρία για την προετοιμασία, έναρξη 
και λειτουργία κάθε είδους επένδυσης.
ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. «Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης 
απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεο-
δομικό γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη 
σε όλους και προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις» επισημαί-
νει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. «Τελικός στό-
χος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός 
ή επενδυτής από το σπίτι ή το γραφείο του με το πάτημα 
ενός κουμπιού στον υπολογιστή του να πάρει ολοκληρω-
μένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ 
διοικητικής πράξης, για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, 
με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό 
που τον ενδιαφέρει».
Σημειώνεται πως, μεταξύ άλλων, ο ενιαίος ψηφιακός χάρ-
της θα πατήσει πάνω στο υπόβαθρο του Κτηματολογίου, 
γεγονός που σημαίνει ότι θα περιλαμβάνει την οικοδομική 
και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, 
τα όρια των προστατευόμενων περιοχών αλλά και των 
αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση 

της κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα θα προστεθούν 
και τα όρια όλων των οικοπέδων. Η προοπτική είναι να 
αποτελεί το εξαγόμενο στοιχείο από το πληροφοριακό σύ-
στημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη.


