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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1921 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4,5 και 6 
Ανακοινώθηκε η τέταρτη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας 
-Χρήστος Σταϊκούρας: επίδομα σε 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, 
στήριξη 800.000 επιχειρήσεων και 700.000 επαγγελματιών 
-Αδ. Γεωργιάδης: Αποπληρωμή των τόκων των ενήμερων 
επιχειρηματικών δανείων για Απρίλιο - Ιούνιο από το κράτος 
και νέα ρύθμιση για τις επιταγές 
- Γιάννης Βρούτσης: εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για τον 
Απρίλιο και αποζημίωση 800 ευρώ για το Μάιο για τους επι-
στήμονες 
Σελ 1 και 7 
ΥΠΕΝ: Προς κατεδάφιση 450 κτίρια στο Ελληνικό έπειτα από 
ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
Σελ 8 
Ν. Χαρδαλιάς: Αναστέλλεται για 30 ημέρες η λειτουργία του 
εργοταξίου της μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα
Σελ 9 
Στήριξη του τεχνικού κόσμου έναντι των επιπτώσεων της παν-
δημίας ζητά το ΤΕΕ/ΤΚ Μακεδονίας από τους συναρμόδιους 
υπουργούς
Σελ 10 
Καθαρά κέρδη 270 εκατ.ευρώ για το 2019 ανακοίνωσε η Τρά-
πεζα Πειραιώς
Σελ 11 
Άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρή-
σεων προτείνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Σελ 12 
Στις SIEMENS – ΤΕΡΝΑ οι Σταθμοί Μετατροπής της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής - Το τίμημα της σύμβασης δια-
μορφώθηκε περί τα 370 εκατ. ευρώ
Σελ13 
EE-COVID-19: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει 
μέτρα για την άμεση αποδέσμευση κεφαλαίων
Σελ 14 
Σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής-Ενίσχυση των Δήμων με 
υλικά προστασίας από τον κορωνοϊό
Σελ 15 
Η πανδημία του COVID-19 εκτόξευσε την κίνηση στο Διαδίκτυο 
κατά 50%-70%
Σελ 16 
Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατασκεύα-
σε και χάρισε τρισδιάστατες μάσκες στο νοσοκομείο της πόλης
Σελ 17, 18 και 19  
Πρόσκληση Μητσοτάκη προς αξιωματούχους για παραχώρη-
ση του 50% του μισθού τους
Σελ. 20 
ΟΟΣΑ: Κάθε μήνας καραντίνας στις μεγάλες οικονομίες θα μει-
ώνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης   
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες 
για τον κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (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:

Την τέταρτη δέσμη των κυβερνητικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊο, οι υπουργοί 
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης και Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης.
Ένα νέο πακέτο οκτώ μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων 
και εργαζομένων για τον Απρίλιο, με την αύξηση παράλλη-
λα του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του υπουργεί-
ου Οικονομικών κατά 5 δισ. ευρώ (από 4 δισ. ευρώ), ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
Συνολικά έως σήμερα, τα μέτρα στήριξης ανέρχονται σε 6,8 
δισ. ευρώ ή σε 3,5% του ΑΕΠ. Με τον υπουργό Οικονομι-
κών, να επισημαίνει ότι η ζημία στην οικονομία, λόγω της 
πανδημίας, είναι βραχυπρόθεσμα σημαντική, αλλά θα είναι 
παροδική, διότι η γενεσιουργός αιτία δεν είναι εγγενής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη δι-
άρκεια της συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση της τέ-
ταρτης δέσμης μέτρων προστασίας της κυβέρνησης μεταξύ 
των μέτρων που ανακοίνωσε είπε ότι ο κρατικός προϋπολο-
γισμός αναλαμβάνει την αποπληρωμή των επιτοκίων των 
ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο 

έως και Ιούνιο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης 
του μέτρου σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο αναλόγως 
με την εξέλιξη της δημοσιονομικής κρίσης. Ο υπουργός 
υπογράμμισε ότι το μέτρο σχετίζεται με την διατήρηση των 
θέσεων εργασίας. Επίσης ο κ Γεωργιάδης απηύθυνε  έκκλη-
ση στις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αποπλη-
ρώσουν τις υποχρεώσεις τους να συνεχίζουν να το κάνουν 
ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά 
το τέλος της υγειονομικής κρίσης. 
Την οικονομική ενίσχυση των έξη βασικών επιστημονικών 
κλάδων της χώρας με εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για 
τον Απρίλιο και αποζημίωση 800 ευρώ για το Μάιο εάν τα 
απαγορευτικά μέτρα παραταθούν, ανακοίνωσε ο υπουργός 
Εργασίας  Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζοντας τα θέματα της 
αρμοδιότητας του στον τέταρτο κύκλο μέτρων στήριξης της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας, τονίζοντας ότι  «κοινός 
παρανομαστής όλων των προηγούμενων ανακουφιστικών 
μέτρων είναι η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας». 
Αναλυτικά στις σελ 3,4,5 και 6 

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτο-
νικής (ΚΕΣΑ) η κατεδάφιση 450 κτιρίων στο Ελληνικό, όπως 
ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Της συνεδρίασης του ΚΕΣΑ προήδρευσε ο γενικός 
γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλο-
ντος, κ. Ε. Μπακογιάννης. H  ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέ-
ρει: Με αυτήν την απόφαση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας συμβάλλει για μια ακόμη φορά αποφασιστικά για 
να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα στο πρώην αεροδρόμιου του 
Ελληνικού.  Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΑ, κατεδαφί-
ζονται τα 450 κτίρια από τους 958 κτιριακούς όγκους. Για την 
ομόφωνη απόφαση ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε:
«Η εκκίνηση της επένδυσης στο Μητροπολιτικό Πόλο του 

Ελληνικού αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει, σε συμβολικό 
και πραγματικό επίπεδο, την είσοδο της ελληνικής οικονομίας 
σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Στη δραματική συ-
γκυρία της πανδημίας, η αναγκαιότητα τέτοιων στρατηγικής 
σημασίας κινήσεων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η σημερινή 
ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΑ, έρχεται, από αυτή την άποψη, 
στην πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί ανοίγει τον δρόμο  για την 
άμεση έναρξη εργασιών στο ακίνητo. Το ΥΠΕΝ έχει συμβάλλει 
αποφασιστικά, σε αγαστή συνεργασία με τα άλλα εμπλεκό-
μενα Υπουργεία και φορείς, στην προώθηση της επένδυσης, 
και το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο στάδιο, που αφορά πλέον 
το πέρασμα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση του έργου.» 
Αναλυτικά στη σελ 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Χρήστος Σταϊκούρας: επίδομα σε 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, στήριξη 800.000 
επιχειρήσεων και 700.000 επαγγελματιών 
Αδ. Γεωργιάδης: Αποπληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 
για Απρίλιο - Ιούνιο από το κράτος και νέα ρύθμιση για τις επιταγές
Γιάννης Βρούτσης: εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για τον Απρίλιο και αποζημίωση 
800 ευρώ για το Μάιο για τους επιστήμονες 

ΥΠΕΝ: ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 450 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ   
Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
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Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστημών και Να-
νοτεχνολογίας Micro & Nano 2020-Patras-Greece (8th 
International Conference on Micro/Nanosciences & 
Nanotechnologies) διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Επι-
στημονικής Εταιρίας MICRO&NANO και θα διεξαχθεί στο Συ-
νεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 
στο Ρίο, από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου 2020.
Το συνέδριο θα εστιάσει στις τρέχουσες εξελίξεις και διεθνείς 
τάσεις στους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών των 
υλικών, της παραγωγής διατάξεων και στις εφαρμογές τους. 
Έχοντας στόχο να εξερευνήσει τις συνέργειες ηλεκτρονικής, 
φωτονικής και κβαντικής τεχνολογίας, διερευνά πολύ-επι-
στημονικές προσεγγίσεις στα ειδικότερα πεδία:
• Υλικά Ηλεκτρονικής και Φωτονικής: Ανάπτυξη & Σύνθεση
• Νανοκατασκευαστική
• Δομές και Λειτουργικότητες
• Νανοηλεκτρονικές, Φωτονικές και Κβαντικές Διατάξεις
• Νανοεπιστήμες και Μικροσυστήματα για την Ζωή
• Νανοτεχνολογία για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.
Πληροφορίες: www.micronano2020.upatras.gr

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με την 
Interdivisional Committee on Green Chemistry for 
Sustainable Development (ICGCSD) της IUPAC και το 
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας, διοργανώνει το 9th 
IUPAC International Conference on Green Chemistry 
(ICGC-9), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ζάπ-
πειο Μέγαρο), από τις 18 ως τις 22 Οκτωβρίου 2020.  
Το διεθνές συνέδριο ICGC-9 τελεί υπό την αιγίδα του Τμή-
ματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμέ-
νης Χημείας (International Union of Pure and Applied 
Chemistry – IUPAC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών 
(European Chemical Society - EuChemS) και της Αμερι-
κανικής Ένωσης Χημικών (American Chemical Society 
– ACS).
Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και 
φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας, 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς και επαγγελ-
ματικούς φορείς, καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρο-
νται να ενημερωθούν και να συζητήσουν τις πρόσφατες 
εξελίξεις γύρω από την Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνο-
λογία, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία.
Βασικές θεματικές ενότητες:
•  Πράσινη Χημεία στην Έρευνα και τη Βιομηχανία
•  Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία
•  Πράσινη Χημεία για Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιοοικονομία 
και Κυκλική Οικονομία
 Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν:
•  Πράσινοι διαλύτες, ασφαλή αντιδραστήρια και βιώσιμες 
βιομηχανικές διεργασίες
•  Εναλλακτικές και ήπιες χημικές διεργασίες (μικροκύμα-
τα, υπέρηχοι, φωτοχημεία, κ.α.)

•  Βιώσιμη οργανική σύνθεση
•  Πρόληψη και αποκατάσταση της ρύπανσης
•  Τοξικολογία και Οικοτοξικολογία Χημικών Προϊόντων
• Ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων - Κυκλική 
οικονομία (απόβλητα τροφίμων, επικίνδυνα και τοξικά 
απόβλητα, αστικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα πλαστικά)
•  Αξιοποίηση ανανεώσιμων και φυσικών πόρων
•  Χημικές ενώσεις, μονομερή, πολυμερή και σύνθετα υλι-
κά που προέρχονται από βιομάζα
•  Εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα και βιοκαύσιμα, πράσινη 
βιοενέργεια, αξιοποίηση του CO2
•  Καταλυτικές διεργασίες (ομογενείς, ετερογενείς και βι-
οκαταλυτικές)
•  Νανοϋλικά για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρ-
μογές
•  Πράσινη Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία και Τε-
χνολογία
•  Υπολογιστική Χημεία και πράσινες χημικές διεργασίες
•  Πράσινη Χημεία στη διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς
•  Εργαλεία ποσοτικής αξιολόγησης της Πράσινης Χημείας. 
Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA)
• Εκπαίδευση, πολιτική, δεοντολογία, νομοθεσία και επι-
κοινωνία της Πράσινης Χημείας
• Πράσινη Χημεία και Ηνωμένα Έθνη (UN-17 Sustainable 
Development Goals)
•  Πράσινη Χημεία και επιχειρηματικότητα
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 31 
Μαρτίου 2020.
Πληροφορίες: www.greeniupac2020.org  , 
ktrianta@chem.auth.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΙΚΡΟ / ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, βΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ (βΙΟ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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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Την οικονομική ενίσχυση των έξη βασικών επιστημο-
νικών κλάδων της χώρας με εκπαιδευτικό επίδομα 600 
ευρώ για τον Απρίλιο και αποζημίωση 800 ευρώ για το 
Μάιο εάν τα απαγορευτικά μέτρα παραταθούν, ανακοί-
νωσαν χθες μεταξύ άλλων σε κοινή συνέντευξη Τύπου 
στην οποία παρουσίασαν την τέταρτη δέσμη των κυβερ-
νητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
του κορωνοϊο, οι υπουργοί Οικονομικών κ. Χρήστος Στα-
ϊκούρας, Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Εργασίας 
κ. Γιάννης Βρούτσης.
Ειδικότερα, τον τέταρτο κύκλο μέτρων στήριξης της αγο-
ράς εργασίας και της οικονομίας ανακοίνωσε ο υπουργός 
Εργασίας  υπογραμμίζοντας σύμφωνα με το ΑΠΕ ότι  
«κοινός παρανομαστής όλων των προηγούμενων ανα-
κουφιστικών μέτρων είναι η ρήτρα διατήρησης θέσεων 
εργασίας». Ειδικότερα τα μέτρα όπως ανακοινώθηκαν 
έχουν ως εξής:
   ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε η ειδική πλατφόρ-
μα στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στην οποία οι 
εργοδότες συμπλήρωσαν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα 
και αιτήθηκαν α) μείωση κατά 40% του επαγγελματικού 
μισθώματος και β) αναστολή της σύμβασης εργασίας των 
εργαζομένων τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι με τη 
σειρά τους να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, 
ύψους 800 ευρώ.
   Η ειδική πλατφόρμα για τους εργοδότες επιχειρήσεων 
που έκλεισαν με διοικητική εντολή θα είναι ανοικτή, μέχρι 
τις 31/3. Μέχρι αυτήν τη στιγμή, έχουν κάνει αιτήματα 
295.246 επιχειρήσεις, που αφορούν σε 410.705 εργαζό-
μενους.
   Στην ίδια πλατφόρμα θα συνεχίσουν να υποβάλουν το 
ηλεκτρονικό έντυπο και οι εργοδότες επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) και θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που οι ΚΑΔ 
τους ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Οικονο-
μικών. 
   Από εκεί και πέρα, την 1η Απριλίου 2020, θα ανοίξει 
και η ειδική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για 
τους εργαζόμενους που θα βρίσκεται στον ιστότοπο της 
Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου, ώστε και 
οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν τα ειδικά ηλεκτρονικά 
έντυπα τόσο για τη μείωση κατά 40% του μισθώματος της 
πρώτης κατοικίας τους (για εργαζόμενους επιχειρήσεων 
που έκλεισαν με κρατική εντολή), όσο και για να λάβουν 
την αποζημίωση του ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ. 

Από σήμερα 30.3.2020, υπάρχει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» νέα 
φόρμα υποβολής, η οποία είναι εμπλουτισμένη με τους 
ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν 
τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και 
αυτές οι επιχειρήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην 
κατηγορία που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πλητ-
τόμενες, καθώς και οι εργαζόμενοί τους, να απολαύσουν 
των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία ευεργετημάτων των 
μέτρων στήριξης.
   Επίσης, από σήμερα, το έντυπο εργοδοτών στο ΠΣ «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» έχει εμπλουτιστεί με τις ειδικές κατηγορίες ΚΑΔ που 
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες «shop-in a-shop» και 
«επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφια-
κού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες Μητρώο 
Online Media».
   «Από βήματος, σήμερα, καλώ επιχειρήσεις-εργοδότες, 
που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση με βάση τον κύριο ΚΑΔ 
της επιχείρησης, αλλά και με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύου-
σας δραστηριότητας, βάσει ακαθάριστων εσόδων του 
2018, εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί 
η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβά-
λουν συμπληρωματικά νέο έντυπο Δήλωσης Αναστολής 
Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου 
τον πίνακα εργαζόμενων, ώστε να απολαύσουν αυτοί και 
οι εργαζόμενοί τους το μέτρο μείωσης του ενοικίου τους».
   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
   Από 6.4.2020, οι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιτηδευμα-
τίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες, μέχρι πέντε 
εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, 
θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο 
στήριξης, σε σχετικό έντυπο που θα βρίσκουν στο ΠΣ «ΕΡ-
ΓΑΝΗ», μετά την εντός εβδομάδος έκδοσης της σχετικής 
ΚΥΑ μεταξύ των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Εργασίας.
   Και γι’ αυτούς ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης και διατήρη-
σης προσωπικού σε περίπτωση που απασχολούν εργαζό-
μενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ βΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
   «Η κυβέρνηση εκτιμάει απεριόριστα την εθνική συμ-
βολή του επιστημονικού κόσμου της χώρας, γι’ αυτό και 
στην περίοδο κρίσης, που διανύουμε, θα στηρίξει με κάθε 
μέσο που διατίθεται τους έξι επιστημονικούς κλάδους (οι-
κονομολόγους/λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους, ανε-
ξάρτητους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατρούς, 

εκπαιδευτικούς και ερευνητές)» σημείωσε ο κ. Βρούτσης.
   Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ, θα καταβληθεί σε όλους 
τους επιστημονικούς κλάδους εκπαιδευτικό επίδομα-απο-
ζημίωση, ύψους 600 ευρώ, για τον Απρίλιο, διά υλοποίη-
σης ειδικού ανοιχτού προγράμματος τηλεκατάρτισης.
   Το ποσό των 600 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τους 
επιστήμονες, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη 
συμψηφιστέο και, φυσικά, απολύτως καθαρό, χωρίς 
παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις. Η πρώτη δόση των 400 
ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός Απριλίου (από 
15/4), ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν, μέχρι 
τις 30/4.
   Το πρόγραμμα θα συντελεστεί με την επιτυχημένη διαδι-
κασία των voucher με απόλυτη διαφάνεια.
   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΪΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΕΣ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
   Στην περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, τότε από τον 
Μάιο και για το επόμενο διάστημα, οι ειδικές κατηγορίες 
των έξι επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι/λογιστές, 
μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές) 
θα ενταχθούν στο προστατευτικό καθεστώς που έχουν 
ενταχθεί και οι μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και οι λοιποί 
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, δηλα-
δή θα λάβουν από τον Μάιο και για το επόμενο διάστημα 
την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.
   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
   Παράλληλα, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
που θα εκδοθεί σήμερα, θα υπάρχει διάταξη που θα πα-
ρέχει μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων 
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων περιόδου 
απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε όσους 
από τους παραπάνω θελήσουν να τις καταβάλουν στην 
προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους. Ειδάλλως, 
θα μπορούν να τις καταβάλουν κανονικά από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2020. 
   Ταυτόχρονα, το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με 
απόφαση που θα λάβει σήμερα, θα μετατοπίζει χρονικά 
την ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμέ-
νων και των αγροτών, απαιτητών μέχρι τις 31/3, στις 10 
Απριλίου 2020 και, έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους 
το επιθυμούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές 
10 ημέρες μετά. Συνέχεια στη σελίδα 4
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Συνέχεια από τη σελ. 3

   ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
   Η καταβολή του Δώρου Πάσχα προς όλους τους εργαζό-
μενους του ιδιωτικού τομέα είναι διασφαλισμένη. Ωστό-
σο, στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία 
τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες 
από την κρίση επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ, θα δοθεί η δυνα-
τότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα, μέχρι το καλοκαίρι. 
Υπογραμμίζεται ότι το Δώρο Πάσχα, που πρέπει να κα-
ταβληθεί, μέχρι τις 30/6, από τις επιχειρήσεις που έχουν 
αναστείλει την λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή 
ανήκουν στις πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, θα είναι μειωμένο 
κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο, όπως θα 
αναφέρεται και στην σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου.
   Ωστόσο, με απόφαση του πρωθυπουργού, το τμήμα του 
Δώρου Πάσχα που δεν θα καταβληθεί στους εργαζόμε-
νους από τους εργοδότες, θα καταβληθεί στο ακέραιο από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις 
ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του 
ισχύοντος νόμου.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟ-
ΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
   Άμεσα και, συγκεκριμένα, εντός Απριλίου, ενεργοποι-
είται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 

ανέργους, ηλικίας 18-67, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, όπως, επί-
σης και όλα τα προγράμματα στήριξης των ανέργων του 
υπουργείου Εργασίας και του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και, συγκεκριμένα, από 
τον Μάιο, θα ξεκινήσουν σταδιακά προγράμματα που θα 
αφορούν περίπου 100.000 ανέργους.
   Επίσης, από σήμερα, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετά-
βασης του ΟΑΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την ταυτόχρονη μείωση του συγχρωτισμού, 
για πρώτη φορά, οι άνεργοι θα μπορούν ηλεκτρονικά να 
εγγράφονται στο μητρώο, να αποκτούν δελτίο ανεργί-
ας και να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση 
ανεργίας, χωρίς φυσική παρουσία.
   Οι εγγραφές στο μητρώο για έκδοση δελτίου ανεργίας 
και οι αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας αποτελούν πε-
ρίπου τα 2/3 του συνολικού αριθμού επισκέψεων στα 
118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και είναι 
οι μόνες υπηρεσίες για τις οποίες οι πολίτες μπορούν να 
κλείσουν ραντεβού από τις 16 Μαρτίου και μετά. Δεν 
υπάρχει πλέον κανένας λόγος προσέλευσης στα ΚΠΑ2 με 
ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού πα-
ρέχονται ηλεκτρονικά.
«Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο και τρομακτικό φαινό-
μενο, αυτό της πανδημίας, που αιφνιδίασε ολόκληρο τον 
κόσμο, η κυβέρνησή μας δεν έμεινε ούτε αδρανής ούτε 
αμήχανη, δήλωσε ο κ. Βρούτσης. Αντίθετα, αντέδρασε 

έγκαιρα και αποφασιστικά, με κορυφαία και πρώτη προ-
τεραιότητα την πρόληψη της δημόσιας υγείας, αλλά και 
την περιφρούρηση της κοινωνικής συνοχής. Έτσι, πή-
ραμε μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
ανέργους».
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, κρίσιμος παράγοντας για το 
επόμενο διάστημα είναι να επικρατήσει ψυχραιμία, νηφα-
λιότητα, αλληλεγγύη και αίσθημα ατομικής και συλλογι-
κής ευθύνης, ώστε όλοι μαζί να κλείσουμε τον κύκλο της 
κρίσης και να βγούμε από αυτήν με τις λιγότερες δυνατές 
απώλειες. 
   Όπως είπε, οι τρεις δέσμες μέτρων, που έχουν εξαγγελθεί 
και υλοποιούνται, αλλά και η τέταρτη, που ανακοινώνεται 
σήμερα, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας, 
που άπλωσε έγκαιρα η κυβέρνηση, συγκρατώντας τις 
απολύσεις, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας, δίνοντας 
προσωρινά εργαλεία ευελιξίας στις επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται και, φυσικά, ανακουφίζοντας εργαζόμενους και 
εργοδότες από το βάρος των οικονομικών τους υποχρεώ-
σεων. Με τις σημερινές ανακοινώσεις, υπογράμμισε, ολο-
κληρώνεται ένα συγκροτημένο πακέτο μέτρων, που δεί-
χνει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο ανακούφισης και ελπίδας 
για τους εργαζόμενους, που δίνει, παράλληλα, σημαντικές 
«ανάσες» βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις».

Έκκληση στις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να συνεχίζουν να 
το κάνουν ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση της οικο-
νομίας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης, απηύθυνε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις 
Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για 
την ανακοίνωση της τέταρτης δέσμης μέτρων προστασίας 
της κυβέρνησης.
Τα μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις και ανακοίνωσε ο 
κ. Γεωργιάδης είναι τα εξής:          
- Ο κρατικός προϋπολογισμός αναλαμβάνει την αποπλη-
ρωμή των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών 
δανείων για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο, ενώ προ-
βλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του μέτρου σε περί-
πτωση που κριθεί αναγκαίο αναλόγως με την εξέλιξη της 
δημοσιονομικής κρίσης. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το 
μέτρο σχετίζεται με την διατήρηση των θέσεων εργασίας.
- Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκεται σε 

συνεννόηση με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων 
οι οποίοι έχουν δεσμευθεί ότι θα προχωρήσουν σε τρίμη-
νη αναστολή της πληρωμής των επιχειρηματικών δανεί-
ων για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται εντός της περιμέτρου 
προστασίας.
- Επίσης το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τις 
τράπεζες για να βρεθεί λύση στο ζήτημα των επιταγών. 
Όπως είναι γνωστό έχει δοθεί παράταση αποπληρωμής 
των επιταγών για 75 ημέρες. Ωστόσο υπάρχουν επιχει-
ρήσεις που εισάγουν πρώτες ύλες από το εξωτερικό και 
έχουν ανάγκη ρευστότητας για να πληρώσουν τους προ-
μηθευτές τους.
Ο υπουργός έστειλε μήνυμα προς τους εκδότες των επι-
ταγών να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά. «Η παράταση 
των 75 ημερών δεν σημαίνει άφεση υποχρεώσεων γι 
αυτές που έχουν εκδοθεί πολύ πριν την κρίση. Παρακαλώ 
όλους τους εκδότες να συνεχίσουν τις πληρωμές» είπε ο 
υπουργός.

- Στις αρχές Απριλίου θα διατεθεί από την πλευρά του 
δημοσίου το ποσό του 1 δισ. ευρώ για την έναρξη λει-
τουργίας του ταμείου εγγυοδοσίας για την παροχή κεφα-
λαίου κίνησης στις επιχειρήσεις ώστε στις αρχές Μαϊου να 
δοθούν τα πρώτα δάνεια κινήσεως για την επανέναρξη 
δραστηριότητάς,
«Έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα πληρωμών κι 
αυτή η κουλτούρα πρέπει να τη διαφυλάξουμε» είπε ο 
υπουργός και κάλεσε, όποιον μπορεί, να συνεχίσει να 
αποπληρώνει τα χρέη του.
Το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει αλλά στα όρια δυ-
νατοτήτων του και δεν πρέπει η τωρινή κρίση να θέσει 
σε κίνδυνο το μέλλον μας γι’ αυτό χρειαζόμαστε και τη 
συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων, ώστε η επόμε-
νη μέρα να είναι ευκολότερη για όλους μας, όπως είπε ο 
υπουργός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αδ. Γεωργιάδης: Αποπληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για Απρίλιο - Ιούνιο από το κράτος και νέα 
ρύθμιση για τις επιταγές
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Το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), εκτιμά ότι η ελληνική 
οικονομία μπορεί να αντεπεξέλθει με επάρκεια τους επόμενους 
2- 3 μήνες, χωρίς να γίνει χρήση του «μαξιλαριού» ασφαλείας. 
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
στην ΕΡΤ1, εκτιμώντας επίσης ότι η ύφεση θα είναι παροδική, 
διότι δεν βασίζεται σε εγγενή προβλήματα της οικονομίας, αλλά 
σε εξωγενείς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η κρίση δι-
αρκέσει και τους επόμενους 2 μήνες, η ύφεση στη χώρα θα είναι 
κοντά στο 3% και το β’ εξάμηνο θα έχει θετικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν χθες καλύπτουν ουσιαστικά τον Απρίλιο και 
προανήγγειλε για το επόμενο διάστημα στοχευμένες πολιτικές, 
«φωτογραφίζοντας» τον τουρισμό, τον ξενοδοχειακό κλάδο και 
τον κλάδο της ενέργειας.
 Για το εάν θα παραταθεί η προθεσμία για το καθεστώς προ-
στασίας της α’ κατοικίας που λήγει στις 30 Απριλίου, είπε ότι οι 
απαντήσεις θα δοθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ανέφερε 
ότι, παρά την κρίση, οι πολίτες συνεχίζουν να υποβάλουν αι-
τήσεις στην ειδική πλατφόρμα και έως τώρα έχουν υποβληθεί 

περισσότερες από 3.100 αιτήσεις. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι πρέπει 
να διαφυλαχτεί η κουλτούρα πληρωμών και πως «για τους 
πολίτες που έχουν τη δυνατότητα, επιδιώκουμε και θέλουμε να 
πληρώνουν».
 Τέλος, σε ερώτηση εάν εξετάζονται μειώσεις μισθών στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα, δήλωσε πως «σήμερα δεν εξετάζεται 
αυτό. Εάν η έκταση της κρίσης είναι αυτή που προσδοκούμε, 
δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι».

Αναλυτικά οι νέες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάση ΚΑΔ) που 
εντάσσονται στο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης, όπως πε-
ριγράφονται στην τοποθέτηση του υφυπουργού Οικονομικών 
Θεόδωρου Σκυλακάκη, είναι –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι εξής:
Πλαίσιο 1
Στο πρώτο πλαίσιο, που αφορά τις πληττόμενες δραστικά επιχει-
ρήσεις, το οποίο είναι ήδη γνωστό, έχει αναστολές φορολογικές 
και ασφαλιστικές και αποζημίωση ειδικού σκοπού προστίθενται 
από τον Απρίλιο οι ακόλουθοι κλάδοι:
 
- Μεσιτικά γραφεία, διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 - Κατασκευή κτιρίων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, 
χρωματισμοί, επενδύσεις δαπέδων κ.λπ. 
 - Κατασκευή ιστοσελίδων, διαδικτυακών πυλών, υπηρεσίες 
προγραμματισμού κ.λπ.
 - Καθαρισμός κτιρίων
- Καθαριστήρια ρούχων
 - Λιανικό εμπόριο αρτοσκευασμάτων
 - Κτηνίατροι
 - Κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία
 - Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, ενοικίαση μηχανημά-
των
 - Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (λαϊκές και 
δημοτικές αγορές)
 - Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων και 
 - Φύλαξη.
 Σε όλες τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν τον Μάρτιο και σε όσες 
προστίθενται τον Απρίλιο δίνεται επιπλέον η δυνατότητα, αν κα-
ταβάλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ που έχουν να πληρώσουν τον 
Απρίλιο, να λάβουν έκπτωση φόρου ύψους 25% των χρημά-
των τα οποία καταβάλουν τον Απρίλιο, που θα συμψηφιστεί με 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στη συνέχεια. Προϋπόθεση 
γι’ αυτές που μπαίνουν τον Απρίλιο είναι να έχουν καταβάλει 
κανονικά τις υποχρεώσεις του Μαρτίου. 
 Πλαίσιο 2
 Στο δεύτερο πλαίσιο μπαίνουν από τον Απρίλιο η βιομηχανία, 
το χονδρεμπόριο, η ασφάλιση και κάποιες άλλες εταιρίες υπηρε-
σιών. Οι κλάδοι που εντάσσονται είναι συγκεκριμένα: 
 - Εξορυκτική δραστηριότητα
 - Δασοκομία, Υλοτομία
 - Παραγωγή χρωστικών υλών, σαπουνιών, ελαστικού, χημι-
κών προϊόντων, λιπασμάτων, πλαστικού, σιδήρου, γυαλιού, 

κεραμικών, τσιμέντου, ασβέστη, αλουμινίου, χαλκού και χά-
λυβα
 - Κατασκευή πλαστικών προϊόντων, ειδών γυαλιού, χάρτινων 
ειδών, ξύλινων ειδών, μεταλλικών ειδών, εργαλείων, κεραμι-
κών ειδών
 - Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μετάλλων, χημικών, ξυλεί-
ας, οικοδομικών υλικών
 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού, ρολογιών, μαγνητικών μέσων, μηχανημάτων, 
ηλεκτρικών ειδών, μοτοσυκλετών
 - Παραγωγή αναψυκτικών, νερών και χυμών
 - Παραγωγή αλεύρων, αμύλων, μακαρονιών, ζάχαρης, αρτυ-
μάτων, ελαίων, λιπών
 - Παραγωγή γάλακτος, τυριών, γιαουρτιού 
 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος, ψαριών, φρούτων και 
λαχανικών
 - Χονδρικό εμπόριο και εμπορικοί αντιπρόσωποι τροφίμων, 
κρέατος, ψαριών, γαλακτοκομικών, φρούτων και λαχανικών 
 - Αποθήκευση
 - Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών 
 - Ασφαλιστικές εταιρίες
 - Ελεγκτικές εταιρίες
 - Χρηματιστηριακές και εταιρίες χαρτοφυλακίου.
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πλαίσιο 2 λαμβάνουν τα 
ακόλουθα οφέλη: 
 - Αναστολή ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την 
εφορία για 4 μήνες. Οι δόσεις έχουν τη δυνατότητα έκπτωσης 
25%, αν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον δυνατότητα, αν 
καταβάλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ του Απριλίου, της έκπτωσης 
του φόρου 25%, που αναφέρθηκε ήδη για το Πλαίσιο 1. Η έκ-
πτωση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, που είναι πληρωτέες τον μήνα 
Μάρτιο.
 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 μέρες 
για τους εργαζομένους που τίθενται σε προσωρινή αναστολή 
σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν ανα-
στολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων προς την 
εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% αν καταβά-
λουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους. 
 - Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
κάθε νομικής μορφής, που απασχολούν έως 5 άτομα. Προϋπό-

θεση, η επιχείρηση ή ο αυτοαπασχολούμενος να είναι ενεργός 
και να μην έχει κάνει μηδενική περιοδική δήλωση ΦΠΑ τους 
προηγούμενους έξι μήνες. 
 Πλαίσιο 3
Το τρίτο πλαίσιο, που θα εφαρμόζεται από τον Απρίλιο και μετά 
μπαίνουν οι ακόλουθοι κλάδοι:
 - Εμπορία και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
 - Εμπορία και διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών
 - Πρατήρια καυσίμων
 - Κατασκευή δρόμων, γεφυρών και σηράγγων, κοινωφελών 
έργων, λιμανιών κ.λπ.
 - Διαχείριση απορριμμάτων
Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους αυτούς προ-
βλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ για 45 μέρες, 
για τους εργαζόμενους που τίθενται σε προσωρινή αναστολή 
σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν την 
αναστολή πληρωμής οφειλών προς την Εφορία για 4 μήνες. 
Επιπροσθέτως, για τον κλάδο εμπορίας και διανομής ηλεκτρι-
κού ρεύματος θα προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης 
ρευστότητας, που θα εξειδικευθούν σε συνεργασία με το αρμό-
διο Υπουργείο.
Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή του 1 δισ. ευρώ οι αιτήσεις 
θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο διάστημα από 2 μέχρι 
10 Απριλίου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet. Δικαιού-
χοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζό-
μενους. Η επιστρεπτέα προκαταβολή θα χορηγηθεί απευθείας 
από το κράτος μέσω του Τaxisnet θα έχει πενταετή διάρκεια ενώ 
προβλέπεται χαμηλό επιτόκιο και για το πρώτο έτος περίοδος 
χάριτος. Και στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη χρήση του μέτρου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας 
από τον εργοδότη.
Όπως είπε ο Θ. Σκυλακάκης οι ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στα 
μέτρα στήριξης καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, 
ενώ οι υπόλοιποι καλύπτονται από το μέτρο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής στην οποία θα μπορούν να μπαίνουν και να 
κάνουν αίτηση όλα τα νομικά πρόσωπα. Παράλληλα ανέφερε 
ότι οι παρεμβάσεις στήριξης σε ειδικούς κλάδους, εκτός από τον 
πρωτογενή τομέα, θα αφορούν στον τομέα της ενέργειας αλλά 
και στη δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Σταϊκούρας: Δεν χρειάζεται προσφυγή στο μαξιλάρι ασφαλείας. Η ύφεση θα είναι παροδική, και το β’ εξάμηνο θα έχει θετικά χαρακτηριστικά

Oι νέες κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης
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Τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που 
έχει πάρει συνολικά η κυβέρνηση για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού ανέρχονται σε 6,8 
δισ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ, 
όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκού-
ρας χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 
οποία παρουσιάστηκε το νέο πακέτο οκτώ μέτρων για 
το μήνα Απρίλιο. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών η ζημία στην 
οικονομία, λόγω της πανδημίας, είναι βραχυπρόθεσμα 
σημαντική, αλλά θα είναι παροδική, διότι η γενεσιουρ-
γός αιτία δεν είναι εγγενής.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες ο κ. Σταϊκούρας:
1.Επεκτείνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 
800 ευρώ. Πλέον καλύπτονται 1,7 εκατομμύριο εργα-
ζόμενοι ή το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα. Η ενίσχυση αυτή, για όσους εργαζό-
μενους τίθενται σε προσωρινή αναστολή εργασίας, 
είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα. 
Καλύπτονται από τον προϋπολογισμό για 45 ημέρες οι 
ασφαλιστικές εισφορές με βάση τον ονομαστικό μισθό 
τους. Αναστέλλονται για 4 μήνες οι φορολογικές υπο-
χρεώσεις, ενώ δίδεται έκπτωση 25% στην περίπτωση 
εμπρόθεσμης καταβολής. Το μέτρο αφορά σε όλους 
τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας 
(αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρης ή μερική ή εκ 
περιτροπής απασχόληση). 
2.Επεκτείνεται σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις η 
λήψη μέτρων για την προστασία τους και τη διαφύλα-
ξη των θέσεων απασχόλησης και συνολικά καλύπτο-
νται, μέσα από διαφορετικά σχήματα, 800.000 επιχει-
ρήσεις, που αφορούν στο 86% των ΚΑΔ και το 76% 
των νομικών προσώπων της χώρας. Προβλέπεται 
αναστολή καταβολής ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών 
στην εφορία για το 99% αυτών που καλύπτονται. Για 
τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών του Απριλίου προς 
την εφορία, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% 
εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, εάν οι πλη-
ρωτέες τον Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν 
εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται 
με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές. 

Προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι 
η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 
3.Καλύπτονται, επιπλέον, μέσα από διαφορετικά σχή-
ματα, 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχο-
λούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ή το 
75% του συνόλου.
4.Θεσπίζεται το χρηματοδοτικό σχήμα για την «επι-
στρεπτέα προκαταβολή», συνολικού ύψους 1 δισ. 
ευρώ, με ρήτρα μη απολύσεων. Το ύψος της ενίσχυσης 
προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται τυποποι-
ημένα, με βάση τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστα-
σης τής επιχείρησης και λαμβάνοντας υπόψη και άλλα 
χαρακτηριστικά της. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρο-
νται να αξιοποιήσουν το σχήμα αυτό, θα πρέπει να 
εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) από 2 έως 10 Απριλίου.
5. Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του, 
από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζόμε-
νους. Οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τις έως 
σήμερα προβλέψεις για τα μέτρα στήριξης, πρέπει να 
καταβάλουν το δώρο στις προβλεπόμενες από τον 
νόμο προθεσμίες.
Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση των απασχο-
λουμένων σε επιχειρήσεις τίθεται σε προσωρινή ανα-
στολή, το τμήμα του δώρου του Πάσχα που αντιστοι-
χεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής 
σχέσης καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό. 
Επιπλέον, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και 
τα Κέντρα Υγείας της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργα-
ζόμενοι στον ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν 
έκτακτη ενίσχυση. Εκτιμάται ότι αυτή θα καταβληθεί 
έως τις 10 Απριλίου.
6. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, πρέπει να 
διευκολύνουν την πληρωμή δόσεων των ενήμερων 
δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττο-
νται από την κρίση. 
7. Διαμορφώνονται μέτρα στήριξης σε κλάδους του 
πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση. 
Για τον σκοπό αυτό, διατίθεται άμεσα από το υπουρ-

γείο Οικονομικών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης αρχικά ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ, προκειμένου 
να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτά τα 
μέτρα. Επίσης, θα αξιοποιηθούν, με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ευελιξία, κοινοτικοί πόροι που αφορούν στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν 
να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω μέτρα στήριξης και 
να προστεθούν στο αρχικό ποσό επιχορήγησης από το 
υπουργείο Οικονομικών.
8. Προβλέπεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός, 
με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού 
του υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί 
για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κορωνοϊό. Οι σχετικές πιστώσεις αυξά-
νονται τελικά κατά 5 δισ. ευρώ.
Η νέα αύξηση κρίθηκε αναγκαία, διότι:
*Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν 
τα 2,1 δισ. ευρώ.
*Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η 
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και 
ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται στο 1,6 
δισ. ευρώ.
*Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 1,4 
δισ. ευρώ.
*Η συνολική επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχε-
ται στα 5,1 δισ. ευρώ, μόνο για τον Μάρτιο και Απρί-
λιο.
Μαζί με τις πρόσθετες δαπάνες για τη δημόσια υγεία, 
την «επιστρεπτέα προκαταβολή» για την ενίσχυση της 
ρευστότητας επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρω-
τογενούς τομέα, την ενίσχυση του προϋπολογισμού 
για το δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τίθενται 
σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους, 
καθώς και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζομένων 
στη δημόσια υγεία, ανέρχεται πλέον στα 6,8 δισ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ (ο μέσος ευρωπαϊ-
κός όρος είναι 2% του ΑΕΠ). Και αυτά τα ποσά, όπως 
είπε ο υπουργός Οικονομικών, δεν περιλαμβάνουν 
την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, 
μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Χρ. Σταϊκούρας: Πακέτο οκτώ μέτρων, 6,8 δισ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τον Απρίλιο
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Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτο-
νικής (ΚΕΣΑ) η κατεδάφιση 450 κτιρίων στο Ελληνικό, όπως 
ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Της συνεδρίασης του ΚΕΣΑ προήδρευσε ο γενικός 
γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλο-
ντος, κ. Ε. Μπακογιάννης. H  ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέρει:
Με αυτήν την απόφαση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας συμβάλλει για μια ακόμη φορά αποφασιστικά για 
να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα στο πρώην αεροδρόμιου του 
Ελληνικού. 
Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΑ, κατεδαφίζονται τα 450 
κτίρια από τους 958 κτιριακούς όγκους.
Για την ομόφωνη απόφαση ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε:
«Η εκκίνηση της επένδυσης στο Μητροπολιτικό Πόλο του 
Ελληνικού αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει, σε συμβολικό 
και πραγματικό επίπεδο, την είσοδο της ελληνικής οικονομίας 
σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Στη δραματική συ-
γκυρία της πανδημίας, η αναγκαιότητα τέτοιων στρατηγικής 
σημασίας κινήσεων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η σημερινή 
ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΑ, έρχεται, από αυτή την άποψη, 

στην πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί ανοίγει τον δρόμο  για την 
άμεση έναρξη εργασιών στο ακίνητo. Το ΥΠΕΝ έχει συμβάλλει 
αποφασιστικά, σε αγαστή συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμε-
να Υπουργεία και φορείς, στην προώθηση της επένδυσης, και 
το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο στάδιο, που αφορά πλέον το 
πέρασμα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση του έργου.»
Nα σημειωθεί ότι η διατήρηση των διατηρητέων κτιρίων στο 
Ελληνικό, καθώς επίσης και των νεώτερων μνημείων έχει 
ήδη κριθεί από σχετικό Π.Δ. και με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης της έκτασης δεν αλλοιώνονται και δεν θίγονται τα 
αρχιτεκτονικά και μορφολογικά τους στοιχεία. 
Έτσι, στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού 
διατηρούνται:   
• τα διατηρητέα Υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας 
• το διατηρητέο Κτίριο του Πρώην Ανατολικού 
Αεροδρομίου Αθηνών
• το διατηρητέο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα) 
• οι  Εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ 
• οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας 
Παρασκευής και Αγίας Τριάδας 

• οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μετρό Αργυρού-
πολης 
• το Κέντρο Διανομής Ελληνικού (ΔΕΗ)
• τα Κτήρια των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
(Τμήμα, Baseball I, Κανοε Καγιακ)
• τα κτήρια της ΥΠΑ  - Υπηρεσίες εναέριας κυκλο-
φορίας Αθηνών
• οι Εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ 
• τα Κτήρια της ΕΜΥ.
Όπως επίσης και: 
• τα τρία διατηρητέα κτίρια επί της οδού 3ης στο 
κάτω Ελληνικό 
•  το Κτίριο επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέ-
λου και 27ης (πρώην ΛΕΚ). 
• Τα υπόλοιπα κτήρια (περί τους 900 κτιριακούς 
όγκους) καθώς και οι κατασκευές διαμόρφωσης περιβάλ-
λοντος χώρου της έκτασης, θα αποξηλωθούν και θα κατε-
δαφισθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης του 
ακινήτου.

Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, πέρασαν ομοφώνως οι διαπι-
στωτικές για την Επένδυση στο Ελληνικό, όπως γνωστοποίησε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γε-
ωργιάδης. Στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Πριν 
λίγο από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), το 
αρμόδιο Συμβούλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος πέρασαν 

ομοφώνως οι διαπιστωτικές για την Επένδυση στο Ελληνικό. 
‘Αλλo ένα βήμα για την έναρξη της έγινε, θερμές ευχαριστίες 
στον αρμόδιο υπουργό Κωστή Χατζηδάκη στον υφυπουργό κ. 
Οικονόμου και στον γενικό γραμματέα κ. Μπακογιάννη».

Τη δίμηνη παράταση της καταβολής της τακτικής επιδότη-
σης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και 
του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους 
επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα λήξει η επιδότηση εντός 
του πρώτου τριμήνου του 2020, γνωστοποίησε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνη-
τικών μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και την άμεση και 
αποτελεσματική ανακούφιση των ανέργων. 
Όσον αφορά στον τρόπο καταβολής, θα ολοκληρωθεί αυτό-
ματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί 
στη δίμηνη παράταση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 
και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, όπως 
αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών, κ.λπ. 
Όσον αφορά σε ποιους και πότε θα καταβληθεί η παράταση 
επιδόματος, ο ΟΑΕΔ επισημαίνει τα εξής: 

 - Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους 
εντός του Ιανουαρίου 2020, η εφάπαξ καταβολή του ποσού 
που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση, θα ξεκινήσει από τις 31 
Μαρτίου. 
- Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους 
εντός του Φεβρουαρίου 2020, η εφάπαξ καταβολή του ποσού 
που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση, θα ολοκληρωθεί εντός 
του Απριλίου 2020. 
- Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα λήξει η επιδό-
τησή τους εντός του Μαρτίου 2020, ο πρώτος επιπλέον μήνας 
επιδότησης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις αρχές του Απριλί-
ου 2020 και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει 
να καταβάλλεται στις αρχές του Μαΐου 2020. 
Όσον αφορά στο ποσό που θα καταβληθεί, η δίμηνη παράταση 
καταβολής αντιστοιχεί στα εξής ποσά: 
- Οι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας θα λάβουν 
συνολικά έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ, μηνιαίως), ποσό 

προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο 
μέλος του δικαιούχου ανέργου. 
- Οι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολου-
μένων θα λάβουν συνολικά έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ, 
μηνιαίως). 
- Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας θα λά-
βουν συνολικά έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ, μηνιαίως). 
Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι μόνο, όσοι παραμένουν 
άνεργοι, κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Για πα-
ράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται 
στο διάστημα, μετά τη λήξη της επιδότησής τους, θα λάβουν 
μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που απώλεσαν το 
δικαίωμα επιδότησης. 
Δυνατότητα επικοινωνίας στο 11320 (αστική χρονοχρέωση), 
από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, 8:30-14:30. 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 450 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

AΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ, ΟΜΟΦΩΝΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΟΑΕΔ: ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΘΑ ΚΑΤΑβΛΗΘΕΙ Η ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
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Την αναστολή λειτουργίας για προληπτικούς λόγους του εργο-
ταξίου της μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα για 30 ημέρες, 
ανακοίνωσε κατά την χθεσινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό, ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 
Νίκος Χαρδαλιάς.
Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του 

υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. 
Χαρδαλιάς είπε πως όλες οι μονάδες της ΔΕΗ στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Πτολεμαΐδας λειτουργούν με το μίνιμουμ προσωπικό 
ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού σε 
αυτούς τους εργασιακούς χώρους.
Επισήμανε πως η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί τη σύ-

μπραξη πολιτείας και πολιτών, «γιατί μόνο ενώνοντας τις δυνά-
μεις μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού».
Ανακοίνωσε επίσης πως τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 4.697 έλεγχοι, κατά τους οποίους 22 συμπολίτες 
βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει τους όρους της καραντίνας. 

Μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 παρατείνεται η προ-
θεσμία καταχώρησης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ απο τους 
εκπαιδευτικους που συμμετέχουν στις προκηρύξεις για προσλή-
ψεις στην Εκπαίδευση. 
Η σχετική απόφαση λήφθηκε δεδομένων των ιδιαίτερων συν-
θηκών εργασίας που έχουν διαμορφωθεί, στο πλαίσιο λήψης 

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Από 
το υπουργείο Παιδειας, ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι επιμέρους 
προθεσμίες για την καταχώριση των δικαιολογητικών υποψη-
φίων ομάδων κλάδων δεν είναι αποκλειστικές και θα πρέπει να 
τηρηθούν κατά το δυνατόν. 
Τα παραπάνω ισχύουν για τις προκηρύξεις με αριθμ. 2ΓΕ/2019 

(ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. 
Προκ. ΑΣΕΠ/7-2-2020), και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-
2-2020) του ΑΣΕΠ. 

«Η αναστολή των εργασιών στο εργοτάξιο της Πτολεμαΐδας 
V είναι απόφαση της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή. 
Η ευθύνη της λειτουργίας του εργοταξίου ανήκει αποκλειστικά 
στην ανάδοχο εταιρεία και εποπτεύεται από τη ΔΕΗ».
Αυτό ανέφεραν πηγές της ΔΕΗ, σε συνέχεια της ενημέρωσης 
από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για διακοπή των 

εργασιών στο εργοτάξιο της λιγνιτικής μονάδας, η οποία βρί-
σκεται υπό κατασκευή.
«Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Μονάδων της ΔΕΗ στην 
περιοχή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, αυτή συνεχίζεται απρό-
σκοπτα τις τελευταίες εβδομάδες με το προσωπικό που έχει 
οριστεί ως κρίσιμο και το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσω-
πικό εναλλάσσεται σε εβδομαδιαίες βάρδιες. Η ΔΕΗ έχει λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομέ-
νων της σε σχέση με την απολύμανση, τον απαραίτητο εξο-
πλισμό, αλλά και τον τρόπο προσέλευσής τους στην εργασία, 
προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία του συ-
στήματος ηλεκτροδότησης της χώρας».

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ) λειτουργεί πλέον, ως οιονεί Παρατηρητήριο παρακολού-
θησης των συνεπειών, επιπτώσεων, αναγκών που προκύπτουν 
από την εξέλιξη της πανδημίας και των συνακόλουθων παρεμ-
βάσεων της κυβέρνησης.
Κάνοντας αποτίμηση των μέτρων που εξήγγειλαν οι συναρ-
μόδιοι υπουργοί σήμερα το πρωί, η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει ότι 
αποτελούν κυρίως επέκταση και για τον Απρίλιο μέτρων που 
είχαν ήδη ανακοινωθεί, με προσθήκες στη δέσμη ανακοινώ-
σεων της εξαγγελίας περί συμπληρωματικού προϋπολογισμού, 
της προσθήκης νέων ΚΑΔ, που πλέον καλύπτουν το 86% των 
ΚΑΔ και το 76% των επιχειρήσεων (800.000), την επέκταση 
της μέριμνας για τον πρωτογενή τομέα με μεταφορά πίστωσης 
150 εκατ. ευρώ στο αρμόδιο υπουργείο, καθώς και μεταθέσεις 
καταληκτικών ημερομηνιών αποπληρωμής σε μεταγενέστερο 
χρόνο.
Προφανώς κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο πρέπει 
να επισημανθεί ότι:
Όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ «η εκτίμηση της συνολικής επιβά-
ρυνσης του προϋπολογισμού στα 5,1 δισ. ευρώ υπερεκτιμά 
την πραγματικότητα καθώς μαζί με την έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση που ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ αθροίζει τις αναστολές 
φορολογικών (2,1 δισ. ευρώ) και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
όπως και την  κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών 
και ελεύθερων επαγγελματιών (1,6 δισ. ευρώ). Οι αναστολές 
φορολογικών υποχρεώσεων ωστόσο δεν ισοδυναμούν με 
παραγραφή και απώλειες για τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά 
με χρονικές μεταθέσεις. Εντός του 2020 επομένως δεν θα υπάρ-
χουν απώλειες αν η υπόσχεση της κυβέρνησης «να μην μείνει 
κανείς πίσω» υλοποιηθεί. Κατ’ επέκταση η καθαρή επιβάρυνση 
των μέτρων απέχει πολύ από τα 6,8 δισ. ευρώ ή το 3,5% του 
ΑΕΠ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσης η ευνοϊκή σύγκριση 
με πακέτα παρεμβάσεων άλλων χωρών ελέγχεται, ιδίως όταν 
χώρες, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν ανακοινώσει 
μέτρα που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 10% του ΑΕΠ τους.
Η λογική των μέτρων ενίσχυσης εξακολουθεί να λειτουργεί 
χωρίς την ενεργό ανάμειξη των τραπεζών στην διευκόλυνση 
της οικονομίας. Χαρακτηριστικότερο και άμεσο παράδειγμα 
η παντελής απουσία αναφοράς στο ενδεχόμενο παράτασης 
αναφορικά με το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
το οποίο λήγει στις 30 Απριλίου. Μέχρι αυτήν τη στιγμή από 
1η Μαΐου μπορούν επίσημα να ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί 
πρώτης κατοικίας. Επιπλέον οι παρατάσεις στην εξόφληση των 

δανείων αφορούν μόνο ενήμερους δανειολήπτες. Ένα μεγάλο 
τμήμα επομένως δεν θα μπορεί να υπαχθεί σε αυτές τις ευεργε-
τικές διατάξεις.
Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης αξίζει να σημειωθεί ότι 
σημαντικό μέρος επαγγελματιών με περισσότερα από 5 άτομα 
προσωπικό φαίνεται πως δεν δικαιούνται την οικονομική στήρι-
ξη των 800 ευρώ, ενώ δεν την δικαιούνται ούτε επιχειρηματίες 
με νομική μορφή ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή 
άλλων κριτηρίων. Και για αυτό το κομμάτι του επιχειρείν πρέπει 
να γίνουν περισσότερα.
Σημειώνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει η 
οποιαδήποτε κουβέντα για την επόμενη μέρα της πανδημίας, 
όταν αρθούν οι περιορισμοί για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, παρακο-
λουθώντας τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, καθώς 
είναι πολύ πιθανό οι συνέπειες σε οικονομία και εργασία να 
απαιτήσουν παρεμβάσεις ανασυγκρότησης που η χώρα μας 
έχει να βιώσει από την μεταπολεμική δεκαετία του 40 και το πε-
ρίφημο σχέδιο Μάρσαλ. Και σε μια τέτοια συζήτηση οφείλουμε 
να είμαστε συνειδητοποιημένοι και τολμηροί».

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5 ΤΗΣ 
ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V

Η ΓΣΕβΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ
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Πλέγμα οκτώ προτάσεων για τη στήριξη του τεχνικού κόσμου 
εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 κατέθεσε η 
διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με επιστολή της 
προς τους έξι συναρμόδιους υπουργούς, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ.
Στην επιστολή υπογραμμίζεται πως όλες οι δραστηριότητες 
του τεχνικού κλάδου έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, αφενός 
λόγω της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης των μηχανικών 
που «μένουν σπίτι», αφετέρου λόγω της αναστολής λειτουρ-
γίας επιχειρήσεων που εμπορεύονται πρώτες ύλες, απαραί-
τητες για κάθε είδους εργασία επισκευής, συντήρησης, ή 
κατασκευής.
Αναλυτικότερα, στην επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γεώργιος Τσακούμης, επισημαίνεται, πρώτον, 
ότι είναι «απολύτως αναγκαίο» να υπάρχει η δυνατότητα 
αναστολής της λειτουργίας των εργοταξίων, δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος και το 
επιβάλουν οι συνθήκες (έλλειψη υλικών ή/και προσωπικού), 
χωρίς ποινικές ρήτρες.

Δεύτερον, η διοικούσα του ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την άμεση απο-
πληρωμή όλων των οφειλόμενων πιστοποιημένων λογα-
ριασμών από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για 
χρονικό διάστημα έξι μηνών, χωρίς έλεγχο από διαχειριστικές 
ή άλλες ενδιάμεσες υπηρεσίες που υπολειτουργούν και χωρίς 
την προσκόμιση φορολογικής - ασφαλιστικής ενημερότητας 
(λόγω- όπως επισημαίνεται- του επείγοντος χαρακτήρα των 
καταστάσεων και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 
4412/2016).
Τρίτον, η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ χαρακτηρίζει απολύτως 
αναγκαία την αναστολή πληρωμής όλων των ασφαλιστικών 
και φορολογικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον δύο μήνες 
(Μάρτιο - Απρίλιο) και την αναβολή τους για τέσσερις.
Τέταρτον, ζητά την αναστολή των κληρώσεων ορισμού ελε-
γκτών δόμησης για τουλάχιστον δύο μήνες.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά επίσης:
- Παράταση της διαδικασίας διενέργειας δημοσίων διαγωνι-
σμών που βρίσκονται σε εξέλιξη από όλα τα υπουργεία και 
τους φορείς που χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

-Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων με τους δημόσιους φο-
ρείς/υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και όγδοον,
- Άμεση ένταξη των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) που αφορούν όλους τους μηχανικούς, στα μέτρα στή-
ριξης των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του 
Covid-19 και
- Παράταση για έξι μήνες κάθε είδους προθεσμίας που αφο-
ρά είτε δημόσιες συμβάσεις (ανεξάρτητα από το στάδιο 
ανάθεσης) είτε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είτε 
δηλώσεις υπαγωγής ακινήτων σε διάφορους νόμους (πχ. τα-
κτοποίηση αυθαιρέτων, δήλωση ιδιοκτησίας κτηματολογίου 
ή κτηματογράφησης κτλ).
Η επιστολή απευθύνεται στους υπουργούς Οικονομικών, 
Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γε-
ωργιάδη, Εργασίας, Ιωάννη Βρούτση, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, Εσωτερικών, Παναγιώτη 
Θεοδωρικάκο και Υποδομών & Μεταφορών, Κωνσταντίνο 
Καραμανλή.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμ-
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλούν όσους 
εργάζονται από την κατοικία τους να δείχνουν αυξημένη προ-
σοχή στα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των οικιακών 
δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΑΠΕ: 
• Για την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών προτείνεται 
η χρήση εφαρμογών που παρέχουν πλήρη κρυπτογράφηση 
(end-to-end encryption) στην επικοινωνία. 
• Σε κάθε λογαριασμό που τυχόν διατηρείτε και εφόσον 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα 
σύνδεσης με την ταυτοποίηση δύο βημάτων (Two-Factor 
Authentication), όπου μετά την εισαγωγή του κωδικού πρό-
σβασης λαμβάνετε μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο 
με έναν κωδικό τον οποίο εισάγετε σε σχετικό πεδίο. Με τον 
τρόπο αυτό ενισχύεται η προστασία του λογαριασμού σας 
από απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

• Επίσης, ενεργοποιήστε στο κινητό σας τηλέφωνο -και εφό-
σον παρέχεται η σχετική δυνατότητα- τη λειτουργία πρόσβα-
σης σε online υπηρεσίες με χρήση βιομετρικών δεδομένων 
(για παράδειγμα, δακτυλικό αποτύπωμα). 
• Αν πρόκειται να συμμετάσχετε σε μία τηλεδιάσκεψη μη δια-
κινείτε τις σχετικές διευθύνσεις και οδηγίες μέσω των κοινω-
νικών δικτύων. 
• Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση ανοικτών ασύρματων 
δικτύων, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα σε εξωτερικές 
παρεμβάσεις και σε ενέργειες υποκλοπής των διακινούμενων 
δεδομένων. Σημειώνεται ωστόσο πως τα περισσότερα οικι-
ακά δίκτυα διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας και ελέγχου 
της πρόσβασης. 
• Ελέγξτε ποιες συσκευές συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο. 
Αν δεν αναγνωρίζετε κάποια από αυτές, αλλάξτε τον κωδικό 
πρόσβασης στον router του δικτύου, καθώς και το όνομα του 
δικτύου (SSID) και συνδέστε τις αξιόπιστες συσκευές σας από 

την αρχή. 
• Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και λογι-
σμικό προστασίας στον εξοπλισμό σας (routers, υπολογιστές 
κτλ). 
• Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε τις απα-
ραίτητες αλλαγές, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια οδηγιών χρή-
σης ή ζητήστε βοήθεια από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. 
Χρήσιμες πληροφορίες 
• Οδηγίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη 
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την 
ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο 
• Συμβουλές κυβερνοασφάλειας (στα αγγλικά) από τον οργα-
νισμό ENISA για την εργασία από το σπίτι 
• Infographic (στα ελληνικά) της Europol με συμβουλές για να 
μετατρέψετε το σπίτι σας σε οχυρό διαδικτυακής ασφάλειας 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την 
Τετάρτη 1 Απριλίου και την Πέμπτη 2 Απριλίου στον ανισό-
πεδο κόμβο Μεσολογγίου της Ιονίας Οδού, για την εκτέλεση 
εργασιών με σκοπό την συντήρηση των ιστών οδοφωτι-
σμού. 
Ειδικότερα, την Τετάρτη 1 Απριλίου, από τις 08:00 το πρωί 
έως τις 18:00 το απόγευμα, θα ισχύσει αποκλεισμός του 
κλάδου εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Μεσολογγίου στο 
ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αντίρριο. 

Κατά την διάρκεια του αποκλεισμού, όσοι οδηγοί επιθυμούν 
να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο θα ενημερώνονται 
έγκαιρα, προκειμένου να βγαίνουν από τον προηγούμενο 
ανισόπεδο κόμβο του Αγρινίου (Χαλικίου) και στην συνέ-
χεια, μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννί-
νων, θα οδηγούνται έως τον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογ-
γίου. 
Την Πέμπτη 2 Απριλίου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 18:00 
το απόγευμα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εξόδου 

του ανισόπεδου κόμβου Μεσολογγίου στο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας, με κατεύθυνση προς Ιωάννινα. Κατά την διάρκεια του 
αποκλεισμού, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εξέλθουν από τον 
αυτοκινητόδρομο, θα ενημερώνονται έγκαιρα προκειμένου 
να βγαίνουν από τον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο Γαυ-
ρολίμνης και τον ημικόμβο Ευηνοχωρίου και στην συνέχεια, 
μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, Αντιρρίου - Ιωαννίνων, θα 
οδηγούνται έως τον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογγίου. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΖΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΑΤΡΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Στον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογγίου της Ιονίας Οδού
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Καθαρά κέρδη 270 εκατ. ευρώ για το 2019 ανακοί-
νωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Σε δηλώσεις του ο 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας 
Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρει ότι ο 
κορωνοϊός έχει αναδειχθεί σε μια πρωτόγνωρη υγει-
ονομική κρίση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η 
οποία εξελίσσεται παράλληλα και σε ισχυρό σοκ για τις 
οικονομίες. 
 
«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2019 ήταν έτος 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το κατά πόσο 
οι θετικές εξελίξεις του 2019 θα καταφέρουν να συντη-
ρήσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, μέσα 
σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών προκλήσεων διεθνώς, 
θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε 
τις αρνητικές επιπτώσεις που αναδύονται και τις νέες 
συνθήκες. Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει απο-
δειχθεί αποτελεσματική στην Ελλάδα. 
 
Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν λει-
τουργικές δυσκολίες, επιπλέον της ευθύνης για τη 
διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζο-
μένων και των πελατών τους. Στην Τράπεζα Πειραιώς, 
ανταποκρινόμαστε σε αυτή την κρίση με έντονο αίσθη-
μα ευθύνης και με αποφασιστικότητα, καλλιεργώντας 
πνεύμα συνεργασίας και αναλαμβάνοντας δράσεις για 
την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
 
Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, τα σημα-
ντικά αποθέματα ρευστότητας, σε συνδυασμό με την 
πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, μας επιτρέπουν να 
ανταπεξέλθουμε στην τρέχουσα επείγουσα κατάσταση 
και να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις υπη-
ρεσίες μας στους πελάτες. 
 
Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις 
επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συ-
νεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκό-
λυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με 
έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνερ-
γασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς 
και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με 

τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, 
με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης του 
κορωνοϊού. 
 
Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί βέλτιστη εταιρική δι-
ακυβέρνηση, ουσιαστική διαχείριση της κεφάλαιακής 
της βάσης, προσεκτικό σχεδιασμό της ρευστότητας και 
αποφασιστική διαχείριση των κινδύνων, προς όφελος 
των πελατών της, των εργαζομένων της, των μετόχων 
της και της κοινωνίας εν γένει», αναφέρει ο πρόεδρος 
της Τράπεζας Πειραιώς. 
Χ. Μεγάλου: Λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκό-
λυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, 
με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρή-
στος Μεγάλου αναφέρει ότι η πανδημία του κορωνοϊού 
επηρεάζει τις τράπεζες και τις οικονομίες σε παγκόσμια 
κλίμακα. «Συνεργαζόμαστε στενά με της ελληνικές 
αρχές, τα εποπτικά όργανα και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της 
κρίσης. Αξιολογούμε την κατάσταση και παρόλο που 
είναι δύσκολο να έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή και 
ολοκληρωμένη εικόνα των συνεπειών, διεξάγουμε επι-
μελή ανάλυση του χαρτοφυλακίου μας και όλων των 
πελατειακών μας σχέσεων. Ταυτόχρονα, η υγεία των 
ανθρώπων μας και των πελατών μας αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητά μας», αναφέρει ο κ. Μεγάλου. 
 
Προσθέτει επίσης: «Από τότε που εμφανίσθηκε η τρέ-
χουσα κρίση στον τομέα της υγείας, η Τράπεζα αντιμε-
τωπίζει όλες τις πτυχές της κατάστασης και έχει ενερ-
γοποιήσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και δράσεις 
για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις. Βασιζόμαστε 
στα θεμελιώδη του 2019 που απεικονίζουν τη μεγάλη 
πρόοδο της Τράπεζας και εργαζόμαστε σε όλα τα μέτω-
πα, έχοντας ως βάση την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση 
και το συμπαγές προφίλ ρευστότητας. 
 
Όσον αφορά στην κερδοφορία, καταγράψαμε καθαρά 
κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους 270 εκατ. 
ευρώ επικουρούμενα από τα ανθεκτικά έσοδα και τη 
βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας. 
Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην κεφαλαιακή ενίσχυση της 

Τράπεζας κατά το 2019. Η Τράπεζα κατάφερε να αυξή-
σει την κεφαλαιακή της θέση κατά περίπου 280 μονά-
δες βάσης, ξεπερνώντας της αρχικές εκτιμήσεις. Ο συ-
νολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 
2019 ανήλθε σε 15,7% με τον δείκτη CET1 στο 14,8%. 
Συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Tier 2 ύψους 500 
εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο 2020, ο 
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 
16,8%. 
Η προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 2019 είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωσή τους κατά 3 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρθηκε στο 
market update της 3ης Φεβρουαρίου, οι νέες εισροές 
ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 
4o 3μηνο 2019. Οι προετοιμασίες για τις δύο τιτλοποι-
ήσεις ΜΕΑ συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ συνεχίζονται 
αμείωτες. 
 
Η ρευστότητά μας παραμένει ισχυρή και επαρκής. Κατά 
το 1ο τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού το-
μέα αυξήθηκαν, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας 
κυμαίνεται γύρω στο 120%, υψηλότερος από το τέλος 
του 2019. 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε νωρίς δράση για να στη-
ρίξει τους πελάτες της και την οικονομία, σύμφωνα και 
με τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές 
αρχές για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας. 
 
Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι, μόλις υποχωρήσουν 
αυτά τα έκτακτα γεγονότα, η οικονομία θα επανέλθει 
σε υγιή ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει προ-
σηλωμένη στην πλήρη αξιοποίηση της ικανότητάς της 
να παράγει αξία, να εξυπηρετεί και να στηρίζει πελάτες, 
μετόχους και εργαζομένους». 
Παράταση προθεσμίας 
Παρατείνεται μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020 η προθε-
σμία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδοτών 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» που η επιχει-
ρηματική τους δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή 
δημόσιας αρχής, που κανονικά θα έληγε σήμερα 31 
Μαρτίου 2020.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 270 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Μέτρα για την άμεση διασφάλιση της ομαλής ρευστότη-
τας στην αγορά, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19, κατέθεσε η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων (ΣΕΒΕ), με σημερινή επιστολή της προς τους συναρ-
μόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, τον διοικητή και 
τους υποδιοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) και το 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
   Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, η διασφάλιση 
άμεσης ρευστότητας έχει ως σκοπό την πληρωμή προμη-
θευτών εξωτερικού και εσωτερικού και λοιπών υποχρεώ-
σεων, ενώ με τα προτεινόμενα μέτρα «αξιοποιείται με το 
βέλτιστο τρόπο η παρεχόμενη από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα) συμπληρωματική ρευστότητα και το 
Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί στοχευμένα με εξαιρετικό 
τρόπο τις εγγυήσεις του».
   Για τις μεταχρονολογημένες επιταγές
   Αναλυτικότερα, η πρώτη πρόταση του ΣΕΒΕ αφορά 
τις μεταχρονολογημένες επιταγές σε δύο περιπτώσεις. 
Η πρώτη περίπτωση είναι όταν οι επιταγές αυτές έχουν 
«συρθεί» στην τράπεζα ή σε factoring προς προεξόφληση 
και ο κομιστής έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση.
   Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΕΒΕ προτείνει μια παραλλαγή 
του factoring επιταγών χωρίς αναγωγή, όπου τον ρόλο 
της ασφάλισης πίστωσης αναλαμβάνει μέσω εγγύησης 

το Ελληνικό Δημόσιο. «Η πρότασή μας είναι το ποσό των 
επιταγών, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020 
(…), στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκ-
δότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, να 
χρηματοδοτείται από την τράπεζα ή το factoring προς τον 
εκδότη, ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα 
μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, διάρκειας έως 
τριών ετών και με περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο 
έτος, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 
0,5% και να μην ζητείται η κάλυψή του από τον δανειοδο-
τηθέντα κομιστή» διευκρινίζεται.
   Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν οι μεταχρονολογημένες 
επιταγές βρίσκονται εις χείρας του τελευταίου αποδέκτη, 
ο οποίος θα είναι ο κομιστής τους στην τράπεζα την ημε-
ρομηνία λήξης. «Η πρότασή μας», υπογραμμίζεται στην 
επιστολή, «είναι οι επιταγές, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν 
τις 30/03/2020 (…) να εμφανίζονται προς είσπραξη στην 
ημερομηνία λήξης από τον κομιστή-τελευταίο οπισθογρά-
φο. Στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, 
εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, το ποσό να 
χρηματοδοτείται από την τράπεζα προς τον εκδότη», με 
τους όρους που ισχύουν και για την πρώτη περίπτωση.
   Για τις χρηματοδοτήσεις μέσω factoring
   Η δεύτερη πρόταση του ΣΕΒΕ έχει να κάνει με τη χρη-

ματοδότηση μέσω εγχώριου factoring με αναγωγή από 
εκχώρηση απαίτησης με τιμολόγια. «Εφόσον η απαίτηση 
έχει εκχωρηθεί και η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε 
πριν τις 30/03/2020 και τα εκχωρηθέντα τιμολόγια δεν 
μπορούν να πληρωθούν στη συμφωνηθείσα ημερομηνία, 
διότι ο ΚΑΔ του εκδότη τους είναι πληττόμενος από την 
κρίση, τότε (προτείνουμε) το ποσό να χρηματοδοτείται 
είτε από το factoring απευθείας είτε από την τράπεζα προς 
το factoring για τον εκδότη των τιμολογίων ως κεφάλαιο 
κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα» και πάλι με τους παρα-
πάνω όρους, επισημαίνεται στην επιστολή.
   ‘Αμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων
   Η διοίκηση του ΣΕΒΕ ζητά, τρίτον, την άμεση επιστροφή 
του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρή-
σεων, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις δηλώσεις 
ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί έως την 31/03/2020 με συμ-
ψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων (το υπόλοιπο 10% 
να καταβληθεί μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου).
   Οι υπόλοιπες προτάσεις του ΣΕΒΕ αφορούν τις συμβά-
σεις-συμφωνητικά χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
ακινήτου ή άλλου πάγιου εξοπλισμού, καθώς και τα συμ-
φωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, που 
έχουν συναφθεί προ 15/03/2020.

Την επίσπευση των διαδικασιών για την οικονομική ενί-
σχυση 99 ακόμη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές 
όπως οι Δήμοι Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας 
- Πικερμίου και Μαραθώνος και τώρα αντιμετωπίζουν και 
νέες δυσλειτουργίες, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 1,75 εκατ. Ευρώ 

ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης των 107 επιχειρήσεων που έχει εγκριθεί με 
προηγούμενη απόφαση, ανέρχεται σε 3,35 εκατ. ευρώ. 
 Πρόκειται για συγχρηματοδότηση από τους πόρους του 
ΠΕΠ Αττικής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και συγκεκριμένα στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3, για την Ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Πε-

ριφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και την 
προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. 
Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο περιφερειάρχης ευ-
χαρίστησε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την άμεση 
ανταπόκριση και αναφερόμενος στους πληγέντες δήλωσε 
«Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους και θα προ-
σπαθήσουμε να συμβάλουμε και στην ανακούφισή τους 
από τις «πληγές» που θα αφήσει η πανδημία». 

Η ατμοσφαιρική μόλυνση έχει μειωθεί στις αστικές περιο-
χές σε όλη την Ευρώπη από την επιβολή των περιοριστι-
κών μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία των δορυ-
φόρων παρακολούθησης της ατμόσφαιρας, σημειώνει το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν τους κατοίκους των 
πόλεων ότι παραμένουν ευάλωτοι –παρά τις συνθήκες 
απομόνωσης- στην εξάπλωση της COVID-19.
Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, η Μα-

δρίτη, το Μιλάνο και η Φρανκφούρτη, κατέγραψαν μείω-
ση στα μέσα επίπεδα των βλαβερών οξειδίων του αζώτου 
κατά την περίοδο 5-25 Μαρτίου σε σύγκριση με τα στοι-
χεία της αντίστοιχης περιόδους του 2019, όπως δείχνουν 
δορυφορικές εικόνες από το δορυφόρο Sentinel-5.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ 1,75 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
99 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Εξαιτίας της επιβολής των περιορισμών κατά της εξάπλωσης της COVID-19   
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Η ένωση εταιρειών SIEMENS - ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ) ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου κατασκευής των 
Σταθμών Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - 
Αττικής, ανακοίνωσε χθες – σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Αριάδ-
νη Interconnection, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το 
έργο. Μετά την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς στις 26 
Μαρτίου 2020, το τίμημα της σύμβασης διαμορφώθηκε κο-
ντά στα 370 εκατ. ευρώ (358,6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή 
των Σταθμών και τα 11,4 εκατ. ευρώ για τη συντήρησή τους). 
Η σύμβαση, με διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών, θα υπογρα-
φεί μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το έργο πρό-
κειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη, 
την προμήθεια και την εγκατάσταση δύο Σταθμών Μετα-
τροπής και ενός Υποσταθμού για την ηλεκτρική διασύνδεση 
συνεχούς ρεύματος Κρήτης - Αττικής ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 
2019. Την 1η Νοεμβρίου 2019 υπεβλήθησαν δεσμευτικές 
προσφορές από τις κοινοπραξίες GENARI - MYTILINEOS και 
SIEMENS - TEΡNA. Η τεχνική αξιολόγηση, όπως τονίζει ο 
ΑΔΜΗΕ, ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου 2020 κρίνοντας ως 
αποδεκτή την προσφορά της κοινοπραξίας SIEMENS - TEΡNA, 
αφού συνυπολογίστηκαν όλες οι επιμέρους παράμετροι της 
διασύνδεσης.
Ο πρόεδρος της «Αριάδνη Interconnection» και πρόεδρος 

και CEO του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, 
δήλωσε σχετικά: «Σε πείσμα της κρίσης που διανύουμε, η 
διαγωνιστική διαδικασία για το ιστορικό έργο ύψους 1 δισ. 
ευρώ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Ο ΑΔΜΗΕ θα υπε-
ρασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις την έγκαιρη υλοποίησή 
του, ώστε το 2023 η Κρήτη να ηλεκτροδοτείται με ασφάλεια 
και αξιοπιστία από το ηπειρωτικό σύστημα. Εκτός από τα οικο-
νομικά οφέλη που συνεπάγεται η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής 
για όλους τους καταναλωτές της χώρας, μέσω της μείωσης 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ανοίγει ο δρόμος για την 
αξιοποίηση του αιολικού και φωτοβολταϊκού δυναμικού του 
νησιού με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».

Χρήσιμες πληροφορίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξά-
γουν στα ΗΑΕ, σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων ΑΕ στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών λόγω 
κορωνοϊού, εξέδωσε –σημειώνει το ΑΠΕ- το γραφείο Οικονο-
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάϊ.
Στο σχετικό έγγραφο επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές επιχειρή-
σεις που τυχόν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έκδοση 
έντυπων πρωτότυπων πιστοποιητικών, με αποτέλεσμα να 
εκκρεμεί η αποστολή εμπορευμάτων τους στο Ντουμπάϊ, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάϊ.
Αναλυτικά το ενημερωτικό έγγραφο αναφέρει τα εξής:
- Αεροπορικές μεταφορές: Με απόφαση της Γενικής Αρ-
χής Πολιτικής Αεροπορίας ΗΑΕ (safety decision 2020-01/
Issue08/23.03.2020), αναστέλλονται οι επιβατικές πτήσεις 
από και προς τα αεροδρόμια των ΗΑΕ, αλλά εξακολουθεί η 
διενέργεια πτήσεων εμπορευματικών μεταφορών από/προς 
όλα τα αεροδρόμια, εκτός Επαρχίας Hubei της Κίνας και Ιράν, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες περιορίζονται απο-
κλειστικά σε μέλη πληρώματος και προσωπικό απαραίτητο 
για την διενέργεια της πτήσης και υποβάλλονται σε ιατρικό 
έλεγχο κατά την άφιξη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής 
Υγείας των ΗΑΕ. Σημειώνουμε, εξάλλου, ότι αερομεταφορέας 
Αμπού Ντάμπι Etihad Airways, λόγω του περιορισμού των 
επιβατικών πτήσεων, μέσω οποίων διακινείται περίπου το 
50% των εναέριων εμπορευματικών μεταφορών, έχει αυξή-
σει τα δρομολόγια cargo με Χονγκ Κονγκ, Ανόι, Σιγκαπούρη, 
‘Αμστερνταμ, Μιλάνο, Παρίσι, Γιοχάνεσμπουργκ και Ναϊρό-
μπι.
- Θαλάσσιες και οδικές μεταφορές: Βάσει σχετικής εγκυκλίου 
της Ομοσπονδιακής Αρχής Επίγειων και Θαλάσσιων Μεταφο-
ρών (02/2020/27.2.2020), προβλέπεται α) αναστολή επιβα-

τηγών ακτοπλοϊκών συνδέσεων με Ιράν μέχρι νεοτέρας και 
β) περιορισμός σε πλοία που κατέπλευσαν σε κινεζικά λιμάνια 
κατά τις προηγούμενες τριάντα μέρες, ο οποίος επιβάλλει 
προσκόμιση δήλωσης Καπετάνιου που βεβαιώνει ότι μέλη 
του πληρώματος δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Επίσης, 
προβλέπεται υποχρέωση αναφοράς στις αρμόδιες Εμιρατινές 
Αρχές τυχόν συμπτωμάτων μελών πληρώματος κατά την 
παραμονή του στον λιμένα και ρητή απαγόρευση αλλαγής 
πληρωμάτων σε λιμένες Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι και Φου-
τζέιρα, βάσει οδηγιών των οικείων λιμενικών αρχών. Επιπλέ-
ον, αρμόδια Αρχή έχει απαγορεύσει από 8/3 τον ελλιμενισμό 
κρουαζιερόπλοιων σε όλους τους λιμένες των ΗΑΕ. Τέλος, 
σύμφωνα με ενημέρωσή μας από αρμόδια Ομοσπονδιακή 
Αρχή Επίγειων και Θαλάσσιων Μεταφορών, έχουν διαβιβα-
σθεί στην εμιρατινή ναυτιλιακή κοινότητα και πλοία όλες οι 
σχετικές εγκύκλιοι και κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς 
Οργανισμού Ναυτιλίας. Οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
διενεργούνται κανονικά.
- Περιορισμοί εισόδου στην χώρα: Από 17/3 έχει ανασταλεί 
η έκδοση θεωρήσεων εισόδου για αλλοδαπούς προερχόμε-
νους από χώρες για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη εξα-
σφάλιση θεώρησης εισόδου στα ΗΑΕ και αδειών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών οδηγών. Απαγορεύ-
εται αυστηρά η αποβίβαση/επιβίβαση πληρωμάτων πλοίων. 
Προσωπικό οδικών εμπορευματικών μεταφορών εξαιρείται 
από περιορισμούς εισόδου στην χώρα. https://www.mfa.gr/
missionsabroad/uae.html
- Περιορισμοί διακίνησης προϊόντων: Η Ομοσπονδιακή Τε-
λωνειακή Αρχή έχει αναστείλει από 01.02.2020 την εξαγωγή 
αναλώσιμου ιατρικού υλικού, όπως μάσκες προσώπου (χει-
ρουργικές και Ν95), γάντια, απολυμαντικά, κλπ.

- Διευκόλυνση τελωνειακών διαδικασιών: Σε πακέτο ενίσχυ-
σης της οικονομίας της Κυβέρνησης Ντουμπάι, ύψους 1,5 
εκ.Ντίρχαμ (περίπου 375 εκ. Ευρώ) που ανακοινώθηκε πρό-
σφατα λόγω πανδημίας κορωνοϊού, περιλαμβάνονται μέτρα 
για την στήριξη εξωτερικού εμπορίου και logistics, όπως επι-
στροφή ποσοστού 20% επί εισαγωγικών δασμών προϊόντων 
που διοχετεύονται στην τοπική αγορά, μείωση διοικητικών 
τελών τελωνειακών διαδικασιών κατά 90% και κατάργηση 
τραπεζικών εργαλείων για την υποβολή προσφυγών επί 
τελωνειακών θεμάτων. https://mediaoffice.ae/news/2020/
March/12-03/Under-directivtives- of-MBR
- Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις αναφέρουν δυσχέρειες κατά 
την εισαγωγή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται στην 
περιορισμένη διαθεσιμότητα εμπορευματοκιβωτίων (κοντέ-
ινερ) στην Ευρώπη, καθώς και αύξηση κόστους μεταφοράς 
και υπηρεσιών logistics. Επίσης, αναφέρονται δυσχέρειες από 
εξαγωγικές εταιρείες Κ-Μ ΕΕ ως προς την έκδοση στην χώρα 
προέλευσης ορισμένων πιστοποιητικών απαραίτητων για την 
εισαγωγή προϊόντων. 
- Ελληνικές επιχειρήσεις που τυχόν αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα στην έκδοση έντυπων πρωτότυπων πιστοποιητικών, με 
αποτέλεσμα να εκκρεμεί η αποστολή εμπορευμάτων τους στο 
Ντουμπάι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ 
Ντουμπάι (ecocom-dubai@mfa.gr).
- Χρήσιμες Διευθύνσεις: http://covid19.ncema.gov.ae/en, 
https://www.mfa.gr/missionsabroad/uae.html -http://
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/829 -www.fca.gov.
ae και www.dubaicustoms.gov.ae -www.wam.ae -http://
dubaided.ae

ΣΤΙΣ SIEMENS – ΤΕΡΝΑ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 
Το τίμημα της σύμβασης διαμορφώθηκε περί τα 370 εκατ. ευρώ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΣΤΑ ΗΑΕ 
Σχετικά με τα μέτρα της χώρας στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών λόγω κορωνοϊού   
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Δύο νομοθετικές πράξεις με σκοπό την ταχεία αποδέ-
σμευση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, 
εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του, οι δύο 
νομοθετικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 Μαρτίου 
και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Απριλίου 2020. Ειδικότε-
ρα, η μία από τις πράξεις τροποποιεί τους κανόνες των 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ενώ η άλλη 
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύ-
ης της ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εκτιμά πως η πρωτο-
βουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορο-
ναϊού θα δώσει στα κράτη-μέλη πρόσβαση σε 37 δισ. 
ευρώ από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την 
ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, 

καθώς και για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, των βραχυπρόθεσμων εργασιακών 
καθεστώτων και των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας.
Από αυτό το συνολικό ποσό, αναφέρει ότι περίπου 8 
δισ. ευρώ θα προέλθουν από μη δαπανηθείσες προ-
χρηματοδοτήσεις το 2019 στο πλαίσιο των διαρθρω-
τικών ταμείων. 
Επισημαίνει πως το νέο μέτρο επιτρέπει στα κράτη-μέλη 
να δαπανούν μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας, αντί να τα 
επιστρέφουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Άλλα 29 δισ. 
ευρώ θα εκταμιευθούν πρόωρα από πιστώσεις που θα 
έπρεπε να καταβληθούν αργότερα εντός του τρέχοντος 
έτους, αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση. 
Γνωστοποιεί πως οι δαπάνες θα είναι διαθέσιμες από 
την 1η Φεβρουαρίου 2020 για την κάλυψη των εξόδων 

που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις προσπάθειες για 
τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την προστασία των 
πολιτών.
Εξάλλου σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν επίσης 
μεγαλύτερη ευελιξία να πραγματοποιούν μεταφορές 
μεταξύ των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχής 
προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους στους 
τομείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Το Συμβούλιο τροποποίησε επίσης το πεδίο εφαρμογής 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ώστε να συμπεριλά-
βει τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας πέραν των φυσικών καταστροφών. 
Αυτό θα βοηθήσει, όπως σημειώνει, τα κράτη-μέλη και 
τις υπό ένταξη χώρες να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες 
των ατόμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού.

Την πρόταση για έκδοση ευρωομολόγων προκειμένου 
να ξεπεραστούν οι οικονομικές συνέπειες από την κρίση 
του κορωνοϊού εξακολουθεί να απορρίπτει το Βερολί-
νο, προκρίνοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας ως το κατάλληλο εργαλείο.
«Είναι σαφές ότι η κρίση αποτελεί μεγάλη πρόκληση 
για την Ευρώπη και ότι σε αυτή την πρόκληση θα δοθεί 
ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό συμφώνησαν οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων και αυτό εν μέρει έχουν ήδη 
εφαρμόσει οι υπουργοί Οικονομικών (…) Το θέμα 
τώρα είναι πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά 
μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Και σε αυτό εί-
μαστε όλοι σύμφωνοι - στο ότι πρέπει να δοθεί γρήγο-
ρη, αποτελεσματική και αλληλέγγυα βοήθεια. Για αυτό 
ακριβώς δημιουργήθηκε ο ΕΜΣ και είναι έτοιμος τώρα 
να δράσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οι-
κονομικών Ντένις Κόλμπεργκ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ επισήμα-
νε από την πλευρά του ότι η αλληλεγγύη στην Ευρώπη 
εκφράζεται και με άλλους τρόπους και παρέπεμψε στην 
καθημερινή μεταφορά από τις γερμανικές ένοπλες δυ-

νάμεις ασθενών από την Ιταλία και την Γαλλία για πε-
ρίθαλψη στην Γερμανία. «Αυτό είναι ένα σημαντικό και 
ορατό δείγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», τόνισε.
Γερμανία: Διχογνωμία των «σοφών» για τα κο-
ρωνο-ομόλογα 
Διίστανται οι απόψεις μεταξύ των «σοφών» της γερ-
μανικής οικονομίας στο θέμα της  χρήσης ομολόγων 
κορωνοϊού για την καταπολέμηση των συνεπειών της 
πανδημίας .
Ο επικεφαλής της «Επιτροπής σοφών» Λαρς Φέλντ 
κατέστησε σήμερα σαφές σε συνέντευξη Τύπου μέσω 
βίντεο ότι οι κορυφαίοι οικονομολόγοι στην ειδική έκ-
θεσή τους διαφωνούν μεταξύ τους για τις οικονομικές 
συνέπειες της κρίσης του ιού. «Αν είχαμε συζητήσει έτσι 
ακριβώς το θέμα των ομολόγων κορωνοϊού όπως το 
φαντάζονται ορισμένοι, δηλαδή με κοινή ευθύνη, πιθα-
νόν να μην είχαμε προσέλθει με μια ενιαία θέση», είπε.
 Ο ίδιος βλέπει την κοινή ευθύνη με σκεπτικισμό «κυ-
ρίως λόγω των κινδύνων που θα μπορούσαν να προ-
κύψουν για τους δημόσιους προϋπολογισμούς, για 
παράδειγμα της Γερμανίας και της Ολλανδίας», όπως 

δήλωσε ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Φράϊ-
μπουργκ. 
Αντίθετα, ο Άχιμ Τρούγκερ, καθηγητής του πανεπι-
στημίου Ντούιμπουργκ-Έσεν και μέλος τη εν λόγω 
Επιροπής,  τόνισε ότι προσωπικά θεωρεί τα ομόλογα 
κορωνοϊού απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθεί μια 
κοινή λύση στην ευρωζώνη. Πάντως, σύμφωνα με τον 
ίδιο, η Επιτροπή συμφωνεί τουλάχιστον στο ότι πρέπει 
να γίνουν τα πάντα, έτσι ώστε να μην πάρουν ξανά τα 
ύψη τα spreads των χωρών που βρίσκονται σε κρίση 
και ότι πρέπει να αποφευχθεί μια «νέα κρίση χρέους».
Μία πιστωτική γραμμή από το ταμείο διάσωσης του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας «με τις ελάχιστες 
δυνατές προϋποθέσεις» είναι μια επιλογή που μπορεί 
να εφαρμοστεί γρήγορα, δήλωσε επίσης ο Τρούγκερ.
Ο ΕΜΣ δημιουργήθηκε το 2012 - εν μέσω της κρίσης 
του ευρώ και μπορεί χάρη στην υψηλή πιστοληπτική 
του ικανότητα να δανειστεί χρήματα υπό πολύ ευνο-
ϊκούς όρους και στη συνέχεια να μεταφέρει αυτό το 
πλεονέκτημα σε χώρες του ευρώ που βρίσκονται σε 
κατάσταση ανάγκης.

EE-COVID-19: ΤΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΟ βΕΡΟΛΙΝΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΩΝ
Ο ΕΜΣ το κατάλληλο εργαλείο, δηλώνει ο εκπρόσωπος του υπ. Οικονομικών
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Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης του  Περιφερειάρχη Αττικής Γ. 
Πατούλη με τους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 
με αντικείμενο το συντονισμό δράσεων για την καλύτερη δια-
χείριση των συνεπειών της πανδημίας και την αποτελεσματι-
κότερη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πολιτών
Γ. Πατούλης: «Με συνεχείς καινοτόμες δράσεις και παρεμβά-
σεις στηρίζουμε τους πολίτες, συνδράμοντας στην εθνική προ-
σπάθεια. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς»
Με αντικείμενο την ενίσχυση της επικοινωνίας των δράσεων 
της Περιφέρειας Αττικής που στόχο έχουν τη στήριξη των 
πολιτών αλλά και το συντονισμό δράσεων για την αποτελε-
σματικότερη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συγκάλεσε 
χθες σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους χωρικούς και θε-
ματικούς Αντιπεριφερειάρχες.
Στη σύσκεψη μετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περι-
φέρειας Αττικής Γ. Σελίμης, ο οποίος ενημέρωσε τους Αντιπερι-
φερειάρχες για σειρά ζητημάτων και παρεμβάσεων που προ-
γραμματίζονται με στόχο την καλύτερη διοικητική λειτουργία 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
 Μαζί με τον κ. Πατούλη στα γραφεία της Περιφέρειας, παρα-
βρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Μ. Κουρή.
Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με την πλατ-
φόρμα e:Presence (https://epresence.gov.gr) του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε την κρισιμότητα της περιόδου 
που διανύει η χώρα και επισήμανε ότι η Περιφέρεια με συγκε-
κριμένες δράσεις και παρεμβάσεις συνδράμει έμπρακτα και 
αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο ανα-
φέρθηκε στην άμεση ανταπόκριση που υπήρξε στα αιτήματα 
δημόσιων φορέων για την πραγματοποίηση απολυμάνσεων 
από συνεργεία της Περιφέρειας σε κτίρια και δημόσιες δομές, 
τονίζοντας στους Αντιπεριφερειάρχες πως στα ανάλογα αιτή-
ματα που πιθανώς θα δέχονται από δημόσιες υπηρεσίες, θα γί-
νεται προσπάθεια να υπάρχει αντίστοιχη συνδρομή, με στόχο 

την καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε κατά την τοποθέτησή του στη μεγάλη 
ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία της Περιφέρει-
ας να θέσει σε εφαρμογή το τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο 
1110 για την υποστήριξη των πολιτών σε ιατρικά, κοινωνικά 
και άλλα ζητήματα, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής οι κλή-
σεις που απαντήθηκαν και εξυπηρετήθηκαν ξεπέρασαν τις 
30.000. Σε ότι αφορά τα αιτήματα κοινωνικής φύσεως, ο κ. 
Πατούλης ανέφερε πως από το τηλεφωνικό κέντρο διοχετεύο-
νται στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων για την περαιτέρω 
επεξεργασία τους. Εξίσου μεγάλη ήταν η ανταπόκριση, όπως 
ανέφερε, και στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση καθώς μέχρι σήμερα πάνω από 
40.000 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, έχουν δηλώσει 
συμμετοχή. 
Νέες καινοτόμες δράσεις της Περιφέρειας στην υπη-
ρεσία των πολιτών
Παράλληλα αναφέρθηκε και στις νέες καινοτόμες δράσεις της 
Περιφέρειας και συγκεκριμένα στη νέα ψηφιακή υπηρεσία για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, τον 
Ψηφιακό Βοηθό της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος θα παρέχει 
με αυτόματο και εύκολο τρόπο πληροφορίες για τον COVID-19 
καθώς και για τις Υπηρεσίες και τις δομές της Περιφέρειας, αλλά 
και στη νέα πλατφόρμα που θέτει στη διάθεση των πολιτών η 
Περιφέρεια και ο ΙΣΑ, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα 
να εκτιμάται ο κίνδυνος κάποιος να έχει προσβληθεί από τον 
κορωνοϊό προκειμένου να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. 
Ιδιαίτερα εστίασε στην πρωτοβουλία διοργάνωσης του πρώ-
του απομακρυσμένου μαραθωνίου καινοτομίας  antivirus 
crowdhackathon  για ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες 
για την οικονομία και την κοινωνία που προσπαθούν να αντι-
μετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, η οποίος θα πραγμα-
τοποιηθεί   με την υποστήριξη του  Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης  και παραγωγικών και συλλογικών φορέων της 
οικονομίας και της κοινωνίας. Όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης 
ήδη έχουν ανταποκριθεί 200 ομάδες νέων, στην πρόσκληση 
συμμετοχής που απεύθυνε η Περιφέρειας, ενώ ολοένα αυξά-

νεται και το ενδιαφέρον δημόσιων φορέων για συμμετοχή στη 
διοργάνωση. 
Ενίσχυση των Δήμων με υλικά προστασίας από τον 
κορωνοϊό
Σε ότι αφορά τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρούνται σε μά-
σκες, αντισηπτικά και γάντια αλλά και την πληθώρα σχετικών 
αιτημάτων για απαιτούμενες προμήθειες από Δήμους ο κ. Πα-
τούλης διαμήνυσε προς τους Αντιπεριφερειάρχες πως η Περι-
φέρεια έχει προμηθευτεί με επαρκή ποσότητα γαντιών ενώ έχει 
δεσμεύσει 500.000 μάσκες προστασίας, τις οποίες αναμένεται 
να παραλάβει στα μέσα της εβδομάδας. Ο Περιφερειάρχης 
ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες να επικοινωνούν με τους 
Δήμους των περιφερειακών τους ενοτήτων με στόχο να γίνει 
μία χαρτογράφηση των αναγκών, καταγραφή των αιτημάτων 
και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο ισότιμος καταμερισμός των 
υλικών.
Στήριξη ευπαθών ομάδων
Ο Περιφερειάρχης Αττικής με αφορμή τη δεδομένη αδυναμία 
να εκτελούνται τα κοινωνικά και εκκλησιαστικά συσσίτια, προ-
ανήγγειλε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τον 
υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο και τους Δήμους με στόχο να 
υπάρξει συντονισμός για την παροχή πάνω από 30.000 γευμά-
των σε ευπαθείς ομάδες.
Αιμοδοσία
Κρίσιμο ζήτημα όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης παραμένει το 
ζήτημα της αιμοδοσίας, υπογραμμίζοντας πως η ανταπόκριση 
των Δήμων στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας να διεξάγο-
νται αιμοδοσίες σε χώρους που θα επιλέγουν οι Δήμοι, είναι 
σχεδόν καθολική, καθώς ήδη συμμετέχουν 58 Δήμοι. 
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών  
Σε ότι αφορά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τις επιση-
μάνσεις από Αντιπεριφερειάρχες πως σε κάποιες περιπτώσεις 
υπάρχει μεγάλος συγχρωτισμός πολιτών, ο κ. Πατούλης υπο-
γράμμισε τη σημασία αυστηρής επιτήρησης των προληπτικών 
μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, με στόχο την καλύτερη προά-
σπιση της δημόσιας υγείας. 

Μπορεί η επιβατική κίνηση στις αστικές συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης να έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω του 80%, λόγω 
του κορωνοϊού και των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της 
εξάπλωσής του, ωστόσο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι 
καθημερινές εργασίες απολύμανσης και εντατικού καθαρι-
σμού του στόλου, όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- διαβεβαιώνει 
ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού 
Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) Γιάννης Τόσκας.
   «Σήμερα, στους δρόμους του νομού Θεσσαλονίκης κυκλο-
φορούν περίπου 200 οχήματα που εκτελούν συγκοινωνιακό 

έργο. Καθημερινά, τα λεωφορεία κινούνται με δύο ή και τρία 
άτομα το πολύ, ενώ ακόμη και τις ώρες αιχμής, που είναι 7-9 το 
πρωί και 2-4 το μεσημέρι, ο αριθμός των επιβατών δεν ξεπερ-
νά τους δέκα», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τόσκας, δίνοντας 
την εικόνα της επιβατικής κίνησης εν μέσω κορωνοϊού.
   Με ανακοίνωσή του, ο ΟΣΕΘ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί 
με λεπτομέρεια όλες τις καθημερινές ενέργειες των παρόχων 
(ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ) ώστε «να τηρούνται αυστηρά και κατά γράμ-
μα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Υγείας» και στο 
πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει ότι είναι διαρκείς οι έλεγχοι για την 

«απαρέγκλιτη και σχολαστική» τήρηση των μέτρων πρόλη-
ψης κατά του cOVID-19.
   Ήδη, όπως επισημαίνεται, τοποθετήθηκαν ήδη ειδικές ταινίες 
και plexiglas στα οχήματα που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, 
ώστε να απομονώνεται ο οδηγός και από τις οθόνες τηλεματι-
κής δίνονται οδηγίες στους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις 
των περίπου δύο μέτρων ακόμη και εντός οχημάτων, αλλά και 
να παίρνουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πτώση άνω του 80% στην επιβατική κίνηση   
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Σε εκτόξευση της κίνησης στο Διαδίκτυο, οδήγησε η πανδημία 
του νέου κορωνοϊού και τα μέτρα για τον περιορισμό των μετα-
κινήσεων των πολιτών παγκοσμίως. Καθώς 1,7 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κληθεί συνολικά από τις Αρχές 
των χωρών τους, να παραμείνουν σε καραντίνα στα σπίτια τους, 
δεν προκαλεί εντύπωση ότι η χρήση του Internet έχει, ήδη, αυξη-
θεί σε ποσοστό έως και 70%, σύμφωνα με το sepe.gr . Ειδικότερα, 
τα πρώτα στοιχεία για τη διαδικτυακή ροή και χρήση οι συνολικές 
επισκέψεις στο Διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 50% έως 70% το διά-
στημα από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, καθώς όλο 
και περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής μεταφέρονται στο 
Διαδίκτυο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ταχύτητες λήψης των κινητών 
ευρυζωνικών συνδέσεων μειώθηκαν σε πολλές ασιατικές χώρες 
τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό άρθρο του 
το World Economic Forum, η Vodafone, η οποία δραστηριοποιεί-
ται σε περισσότερες από 65 χώρες, αναφέρει ότι έχει ήδη δει αύξη-
ση της κυκλοφορίας δεδομένων κατά 50% σε ορισμένες αγορές. 

Καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες, παγκοσμίως, στρέφονται 
στο Διαδίκτυο για λόγους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, υπη-
ρεσίες, όπως το online gaiming, βρίσκονται σε άνοδο. Επίσης, η 
παραμονή στο σπίτι έχει οδηγήσει όλο και περισσότερους κατανα-
λωτές, παγκοσμίως, να συνδέουν όλο και περισσότερες συσκευές 
στο οικιακό Wi-Fi. 
Streaming
H “κοινωνική απόσταση” (social distancing), που έχει επιστρα-
τευθεί στη μάχη εναντίον της διασποράς του νέου κορωνοϊού 
έχει, επίσης, οδηγήσει σε αύξηση του streaming σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 12%. Οι αναλυτές αναφέρουν ότι ήδη αυξημένη 
κατανάλωση καταγράφεται σε αγορές, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
πλήττονται από τον ιό. Σύμφωνα με την εταιρεία Sensor Tower, 
στην Ιταλία το “download” σε συσκευές της εφαρμογής Netflix 
αυξήθηκε κατά 66%, στην Ισπανία κατά 35%, ενώ στις ΗΠΑ κατά 
9%.
Μάλιστα, η αύξηση στις υπηρεσίες streaming σημειώνεται παρά 

το γεγονός ότι η ροή πολλών προγραμματισμένων αθλητικών και 
μουσικών γεγονότων έχει διακοπεί, καθώς τα events ακυρώνο-
νται.
Οι ευρωπαϊκές Αρχές έχουν, ήδη, πάρει θέση στο ζήτημα αυτό, 
ζητώντας από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες streaming, 
όπως το Facebook, το Amazon, το YouTube και το Netflix, να 
μειώσουν την ποιότητα της ροής βίντεο στην Ευρώπη, για να 
μειώσουν την πίεση στα δίκτυα. Για παράδειγμα, το Netflix δε-
σμεύτηκε να μειώσει την ποιότητα των ταινιών συνεχούς ροής και 
των τηλεοπτικών σειρών για να μειώσει το φορτίο στα ευρωπαϊκά 
δίκτυα κατά περίπου 25%.
“Οι πλατφόρμες συνεχούς ροής, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς και 
οι χρήστες, έχουμε όλοι την κοινή ευθύνη να λάβουμε μέτρα για 
να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του Διαδικτύου, κατά τη 
διάρκεια της μάχης κατά της διάδοσης του ιού”, δήλωσε σχετικά ο 
Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής Thierry Breton.

Μια Ελληνίδα ενδοκρινολόγος της Διασποράς ήταν υπεύθυνη 
για την πρώτη στον κόσμο εναέρια παράδοση ινσουλίνης με 
χρήση drone σε διαβητικό ασθενή που ζούσε σε απομακρυσμέ-
νο μέρος. Η νέα μέθοδος θα αξιοποιηθεί αρχικά σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών ή έντονης κακοκαιρίας, όταν οι διαβη-
τικοί μπορεί να ξεμείνουν από τα σωτήρια γι’ αυτούς φάρμακα. 
Η πτήση διάρκειας 16 λεπτών έγινε από το Γκόλγουεϊ της δυ-
τικής Ιρλανδίας προς τις νήσους Άραν σε απόσταση περίπου 
20 χιλιομέτρων. Η εταιρεία Wingcopter προσέφερε το μεγάλο 
αυτόνομο drone, η εταιρεία Novo Nordisk την ινσουλίνη και 
η διεθνής ιατρική ομάδα έκανε τη σχετική παρουσίαση στο 
πλαίσιο του ενδοκρινολογικού συνεδρίου ENDO 2020 στην 
Ουάσιγκτον, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό «Journal of Endocrine Society».

Το συντονισμό της εγχειρήματος είχαν η επίκουρη καθηγήτρια 
ενδοκρινολογίας Σπυριδούλα Μαράκα του Πανεπιστημίου Ια-
τρικών Επιστημών του Αρκάνσας στις ΗΠΑ, η οποία είναι από-
φοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2006), 
και ο ενδοκρινολόγος Ντέρεκ Ο’Κιφ του Εθνικού Πανεπιστημίου 
της Ιρλανδίας.
«Έχουμε πλέον την τεχνολογία drone και τα πρωτόκολλα, ώστε 
να παραδίνουμε φάρμακα για το διαβήτη και άλλα εφόδια, αν 
συμβεί μια πραγματική καταστροφή. Αυτό είναι ένα ορόσημο 
για τη βελτίωση της παροχής ιατρικής φροντίδας στους διαβη-
τικούς», δήλωσε ο Ο’Κιφ.
«Η ινσουλίνη μπορεί να μείνει έξω από το ψυγείο για ώρες, 
όμως δεν είναι δυνατό να εκτεθεί σε ακραία θερμοκρασία, συ-
νεπώς την τοποθετήσαμε μέσα σε ένα μονωμένο πακέτο που 

κατέγραφε και τη θερμοκρασία εν πτήσει. Επίσης βάλαμε μια 
κλειδαριά ασφαλείας στο πακέτο, σε περίπτωση που το drone 
δεν έφθανε στο σωστό μέρος», ανέφερε η Μαράκα. 
Επιπλέον, πρόσθεσε, το drone επέστρεψε με δείγμα αίματος που 
είχε ληφθεί από τον ασθενή, ώστε να αναλυθεί η γλυκοζυλιωμέ-
νη αιμοσφαιρίνη του ασθενούς. «Θέλαμε να βρούμε ένα τρόπο 
για εξ αποστάσεως γλυκαιμικό έλεγχο, ολοκληρώνοντας έτσι 
την παροχή ιατρικής φροντίδας, κάτι που ποτέ έως τώρα δεν 
είχε γίνει μέσω drone». Όπως είπε η Ελληνίδα γιατρός, η εξ απο-
στάσεως διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές, αφού «ένας ασθενής 
διαβήτη τύπου 1 μπορεί να εμφανίσει απειλητική για τη ζωή του 
διαβητική κετοξέωση μετά την παραμονή πάνω από μία μέρα 
χωρίς ινσουλίνη. Ένα δείγμα αίματος θα επιτρέψει να κάνουμε 
διάγνωση και να θεραπεύσουμε το πρόβλημα». 

Εκπτώσεις για τους πελάτες της εταιρείας και ειδικά μέτρα ελά-
φρυνσης για ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες ανακοίνωσε η  Volton 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνοντας ότι θέτει ως βασική 
προτεραιότητα να σταθεί στο πλευρό των πολιτών και να συμ-

βάλει, ώστε να ξεπεραστεί η κρίσιμη δοκιμασία που βιώνει η 
κοινωνία από την πανδημία COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό σχεδί-
ασε και θέτει άμεσα σε ισχύ μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των 
πελατών της, όπως εκπτωση 5% σε όλους τους οικιακούς κι 

επαγγελματικούς πελάτες για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. 
Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης για τρεις μήνες σε 
ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες κ.α 

Το πρώτα εξηλεκτρισμένα Jeep βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν 
περάσουν στην παραγωγή. Όλα διαθέτουν το πρωτοποριακό σύ-
στημα 4xe που προσφέρει ακόμα υψηλότερες εντός και εκτός δρό-
μου δυνατότητες και παράλληλα δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής 
κίνησης και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης καυσίμου 
και εκπομπών CO2. 
Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει δοκιμαστεί σε ακραίες συνθήκες 

από τους μηχανικούς της Fiat Chrysler Automobiles, καθώς η δο-
κιμή των 3800 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο του Mirafiori στο 
Τορίνο μέχρι το κέντρο χειμερινών δοκιμών στο Arjeplog στη Β. 
Σουηδία έδωσε σαφή αποτελέσματα των δυνατοτήτων τους. 
Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, τα πρώτα Plug-in Hybrid μοντέλα 
της Jeep, κάλυψαν την απόσταση αντιμετωπίζοντας πραγματικές 
συνθήκες κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής το υβριδικό 

σύστημα δοκιμάστηκε στα όρια του ώστε να εξασφαλιστεί η άρι-
στη λειτουργία του κάτω από τις πλέον δύσκολες συνθήκες. 
Το αποτέλεσμα ήταν ανάλογο των προσδοκιών καθώς όλα τα μο-
ντέλα ολοκλήρωσαν μια σειρά δύσκολων και περίπλοκων διαδι-
κασιών, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα 4xe προσφέρει κορυφαία 
επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αξιοπιστίας. 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ 50%-70%

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ DRONE ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑβΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 
Έγινε στην Ιρλανδία με υπεύθυνη μια Ελληνίδα επιστήμονα

VOLTON: ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΑ JEEP ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ βΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Σάρκα και οστά έλαβε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η καινοτόμα 
πρωτοβουλία που αξιοποιεί την τεχνολογία της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης, καθώς παραδόθηκαν οι πρώτες 60 αδιαπέραστες 
μάσκες στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο του Βόλου.
Πρόκειται για μία εξαιρετική πρωτοβουλία από την ερευνητική 
ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας TED3D, η οποία θα συνε-
χίσει την παραγωγή μασκών για την προστασία του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού του μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος του Βόλου, στη μάχη που δίνουν για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού.
Στην ερευνητική ομάδα και στην καινοτόμο δημιουργία της 
συμμετέχουν το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και η Πνευ-
μονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελού-
μενη από τον διευθυντή της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητή Κωνσταντίνο 
Γουργουλιάνη και τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχα-

νολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργο Σα-
χαρίδη μαζί με τους ερευνητές Ελένη Ρηγάκη και Ηλία Φρυτζαλά 
της ομάδας TED3D.
Η ιδέα για τη δημιουργία των αδιαπέραστων μασκών για το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Αχιλλοπούλειου» ξεκίνη-
σε από τα μηνύματα που έφθαναν για ελλείψεις υλικών στα νο-
σοκομεία της χώρας. Έτσι αποφάσισαν να συνεργαστούν και να 
δημιουργήσουν αυτήν την ομάδα για να στηρίξουν εθελοντικά 
τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που δίνουν 
καθημερινά μάχη με τον κορωνοϊό, δημιουργώντας αναλώσιμα 
υλικά πρώτης ανάγκης.
Το αποτέλεσμα όλης της προεργασίας δεν άργησε να έρθει αφού 
προχώρησαν άμεσα στον σχεδιασμό και τη μαζική παραγωγή 
προστατευτικών ασπίδων προσώπου (faceshields) για όλο το 
βασικό αλλά και βοηθητικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή 
με τους ασθενείς, βαλβίδων για αναπνευστικές συσκευές αποκα-

τάστασης και υποστήριξης της αναπνοής, φίλτρων αναπνευστι-
κών συσκευών και Hands free λαβών για τα νοσοκομεία, σε μία 
προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης του ιού μέσω της αφής.
Οι πρώτες 60 αδιαπέραστες σε ιούς μάσκες παραδόθηκαν στο 
«Αχιλλοπούλειο» του Βόλου και αναμένεται νέα παρτίδα υλικών 
για να τροφοδοτήσουν πάλι το νοσοκομείο του Βόλου αλλά και 
της Λάρισας.
Ο κ. Φρυτζαλάς ανέφερε πως φθάνοντας οι νέες πρώτες ύλες 
μπορούν να κατασκευάζονται 300 έως 600 μάσκες-ασπίδες 
προστασίας καθημερινά, οι οποίες θα διατίθενται στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει μάχη με τον κορωνοϊό.
Σημειώνεται, ότι τα έξοδα σχεδιασμού, αγοράς πρώτων υλών 
και παραγωγής τελικών ειδών καλύπτονται με χρήματα από την 
ίδια την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ένα βακτήριο που τρέφεται με τοξικό πλαστικό ανακάλυψαν 
Γερμανοί επιστήμονες, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι μάλιστα ο 
πρώτος βακτηριακός μικροοργανισμός που βρέθηκε ότι μπορεί 
να διασπάσει την πολυουρεθάνη.
   Το βακτήριο ανακαλύφθηκε σε έναν χώρο εναπόθεσης απο-
βλήτων, όπου είχαν πεταχτεί πλαστικά. Εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών από πολυουρεθάνη παράγονται κάθε χρόνο και κα-
ταλήγουν συνήθως στις χωματερές ή στη φύση, επιβαρύνοντας 
το περιβάλλον, καθώς το εν λόγω πλαστικό δύσκολα ανακυ-
κλώνεται. Όταν διασπάται σταδιακά, μπορεί να απελευθερώσει 
τοξικές και καρκινογόνες χημικές ουσίες.
   Οι ερευνητές του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας Χέλμχολτς 
στη Λειψία, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
μικροβιολογίας «Frontiers in Microbiology», σύμφωνα με τη 

βρετανική «Γκάρντιαν», ανέφεραν ότι το βακτήριο, που ανήκει 
στην οικογένεια Pseudomonas bacteria, γνωστή για την ανθε-
κτικότητα της σε ακραία περιβάλλοντα, χρησιμοποιεί τα χημικά 
συστατικά της πολυουρεθάνης για να παράγει άνθρακα, άζωτο 
και ενέργεια για λογαριασμό του. 
   Όπως είπαν οι επιστήμονες, το βακτήριο είναι ελπιδοφόρο, αλλά 
θα χρειαστεί ακόμη αρκετή έρευνα, εωσότου καταστεί εφικτό να 
αξιοποιηθεί ευρέως για να «εξαφανίσει» μεγάλες ποσότητες πε-
ταμένων πλαστικών.
   «Τα ευρήματα μας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα για 
να μπορέσουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε δύσκολα ανακυ-
κλώσιμα προϊόντα πολυουρεθάνης», δήλωσε ο ερευνητής Χέρ-
μαν Χαϊπίπερ. Όπως είπε, ίσως χρειαστούν δέκα χρόνια, προτού 
το βακτήριο χρησιμοποιηθεί σε μαζική κλίμακα.

   Στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί μύκητες για τη διάσπαση 
της πολυουρεθάνης, αλλά τα βακτήρια είναι πολύ πιο εύχρηστα 
για βιομηχανική χρήση. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον 
Χαϊπίπερ, θα είναι να εντοπισθούν τα γονίδια που κωδικοποιούν 
εκείνα τα ένζυμα, τα οποία παράγονται από το βακτήριο και είναι 
ικανά να διασπάσουν την πολυουρεθάνη. 
   Περισσότεροι από οκτώ δισεκατομμύρια τόνοι διαφόρων ει-
δών πλαστικών εκτιμάται ότι έχουν συνολικά παραχθεί από τη 
δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα και τα περισσότερα έχουν κα-
ταλήξει να ρυπαίνουν το έδαφος και τις θάλασσες του πλανήτη. 
   Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.00404/full 

Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της 
εταιρείας. 
Σύμφωνα με την απόφαση το πρόγραμμα έχει σκοπό τη μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των 
ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν, ή/και τη διάθεσή τους στο 
προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και 

συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
πολιτική αμοιβών.
Ο ανώτατος αριθμός μετοχών, που θα αποκτηθούν, είναι 
14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη 
τιμή αγοράς 0.97 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 20 
ευρώ ανά μετοχή, και η διάρκεια του προγράμματος είναι από 
σήμερα ως τις 26 Μαρτίου του 2022. Επίσης, δόθηκε εξουσιο-

δότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του προ-
γράμματος.
Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 
72.696.041 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, 
ή το 50,88% του συνόλου και το πρόγραμμα εγκρίθηκε με το 
99,94 % των ψήφων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 
Στο νοσοκομείο της πόλης

ΤΟ ΠΡΩΤΟ βΑΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ «ΤΡΩΕΙ» ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 
Βρήκαν Γερμανοί επιστήμονες

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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Ευρεία ανταπόκριση συναντά  η  πρόσκληση του πρωθυ-
πουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς, 
τους υφυπουργούς και τους βουλευτές της ΝΔ  να παρα-
χωρήσουν τους επόμενους δύο μήνες το 50% του μισθού 
τους για να ενισχυθεί ο ειδικός λογαριασμός κατά του κο-
ρωνοϊού.
Ο Γ. Στουρνάρας παραχωρεί για δύο μήνες το 
50% του μισθού του ανταποκρινόμενος στο κάλε-
σμα του Κ. Μητσοτάκη
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνά-
ρας, παραχωρεί για δύο μήνες το 50% του μισθού του για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος, ανακοίνωσε οτι θα προχωρήσει στην παραχώρηση 
του 50% του μισθού του για δύο μήνες, ως μια συμβολική 
κίνηση ενίσχυσης της μάχης για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού.
Το μισό του μισθού του, Απρίλιο και Μάϊο, θα 
προσφέρει ο ΥΜΑΘ, Θεόδωρος Καράογλου, στη 
μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού
Το μισό του μισθού του για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο θα 
καταθέσει στη μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, ο 
υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, 
όπως δήλωσε ο ίδιος, ανταποκρινόμενος στο σχετικό κάλε-
σμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
<<Στον αγώνα αυτόν είμαστε όλοι μαζί. Ο κορωνοϊός εί-
ναι ένας υπολογίσιμος αλλά όχι ανίκητος εχθρός. Ενωμένοι 
ως μια γροθιά, οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε για ακόμη 
μια φορά με αλληλεγγύη, συνεργασία και ομόνοια>>, 
σημειώνει ο κ. Καράογλου.
Ανάρτηση Φώφης Γεννηματά στα social media 
για την ενίσχυση ΜΕΘ από τους βουλευτές και 
ευρωβουλευτές του ΚΙΝΑΛ
Για την πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών και βου-
λευτών του Κινήματος Αλλαγής να ενισχύσουν 5 κλίνες 
ΜΕΘ του ΕΣΥ όπως και για το αντίστοιχο αίτημα προς τον 
πρόεδρο της Βουλής να προβεί σε ανάλογη ενέργεια και η 
Βουλή συνολικά, η κ. Γεννηματά έγραψε στα social media:
«Από την προηγούμενη Παρασκευή, οι βουλευτές και ευ-
ρωβουλευτές του Κινήματος Αλλαγής έχουν προχωρήσει 
τη διαδικασία διάθεσης στο ΕΣΥ, πέντε σύγχρονων κλινών 
ΜΕΘ.
Απευθύνθηκα σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, προκει-
μένου η πρωτοβουλία αυτή να γίνει ισχυρότερη, με την 
συμμετοχή όλων των βουλευτών.
Είναι προφανές ότι, αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, το Κίνημα 
Αλλαγής, με εντολή μου, θα προχωρήσει μόνο του».

Ο Ν. Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος στα 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, παραχωρεί το 
50% του μισθού του για τον Covid-19
«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης 
πράττει αυτό που επιβάλλουν οι απαιτήσεις της κρίσης που 
βιώνει η ανθρωπότητα και η χώρα μας. Ζητά μια συμβολι-
κή κίνηση από τα μέλη της κυβέρνησης και τους βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας. Μια κίνηση που δηλώνει ότι μπρο-
στά στην κοινή απειλή είμαστε όλοι ίσοι και ενωμένοι», 
δήλωσε ο Νικόλαος Κωστόπουλος, διευθύνων Σύμβουλος 
στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τονίζοντας πως διαθέ-
τει και ο ίδιος το 50% του μισθού του.
«Θεωρώ υποχρέωση μου, παρά το ότι δεν συγκαταλέγο-
μαι στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, να πράξω το 
ίδιο και να διαθέσω το 50% του μισθού μου στον ειδικό λο-
γαριασμό για τον Covid-19, για τους επόμενους δύο μήνες.
Καλώ και τους συναδέλφους στον ευρύτερο δημόσιο το-
μέα να το σκεφθούν και να δώσουμε όλοι το παρόν στον 
κοινό αγώνα. Η αλληλεγγύη είναι δικαίωμα και στάση 
ζωής» αναφέρει ο κ. Κωστόπουλος.
Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Οι Δήμαρχοι 
οφείλουμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα συμ-
μετοχής στην Εθνική προσπάθεια.
«Οι Δήμοι βρίσκονται από την πρώτη μέρα, στην «πρώτη 
γραμμή» της μάχης
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρει σε δήλωσή 
του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Δίνουμε καθημερινά το παρόν για να στηρίξουμε τους 
πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών, ιδίως εκείνους που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Με αίσθημα ευθύνης κι αλληλεγγύης απέναντι στους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, στη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ της ερχόμενης Τετάρτης 1 Απριλίου, θα 
προτείνω να ληφθεί απόφαση προκειμένου οι Δήμαρχοι 
της χώρας να καταθέσουμε το 50% των αποδοχών μας, 
για τους επόμενους δυο μήνες, στον κοινό λογαριασμό που 
έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του covid-19.
Η κίνηση μας είναι καθαρά συμβολική, αφού όλοι γνωρί-
ζουν πως οι αμοιβές των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, είναι 
σημαντικά χαμηλότερες από αυτούς που απολαμβάνουν οι 
θεσμικοί εκπρόσωποι άλλων βαθμίδων του πολιτικού μας 
συστήματος. Όμως αυτή που είναι ουσιαστική, είναι η δέ-
σμευσή μας πως σε αυτήν την υγειονομική κρίση, κανένας 
πολίτης δεν θα είναι μόνος».
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και 
πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Απ. Τζιτζκώστας
Τον μισό μισθό του για τους επόμενους δυο μήνες, καταθέ-
τει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, στον ειδικό λογαρια-
σμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει 

λόγο για μια «ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης σε όλους 
αυτούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη από την πρώτη 
γραμμή» και επαναλαμβάνει ότι «από αυτή τη μάχη δεν 
πρέπει να λείψει κανείς».
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός
Με ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο 
facebook, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγορα-
στός ανακοίνωσε ότι καταθέτει το 50% του μισθού του, 
για δύο μήνες, για την ενίσχυση των νοσοκομείων της 
Θεσσαλίας, μετά το κάλεσμα που έκανε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς, τους βουλευτές 
της Ν.Δ και συνολικά στον πολιτικό κόσμο της χώρας. 
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αγοραστού έχει ως εξής: 
«Τάσσομαι έμπρακτα υπέρ της πρωτοβουλίας του Πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τοπική αυτοδιοίκηση 
πρέπει να συνεισφέρει στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Για 
αυτό προσφέρω το 50% του μισθού μου, τους επόμενους 
δύο μήνες, που θα κατατεθεί στη μάχη κατά του κορωνο-
ϊού, στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας».
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κ. Ζέρβας
Το ήμισυ της δημαρχιακής του αποζημίωσης για δύο 
τουλάχιστον μήνες υπέρ του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας και εξοπλισμού για την αντιμετώπι-
ση του κορωνοϊού καταθέτει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας.
«Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να προσφέρουμε σε 
αυτήν την εθνική προσπάθεια», δήλωσε ο κ.Ζέρβας προ-
σθέτοντας πως η «πράξη αυτή είναι συμβολική αλλά και 
ουσιαστική».
Ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού καταθέτει το 
ήμισυ των αποδοχών του στον ειδικό λογαρια-
σμό κατά του κορωνοϊού
Μετά το κάλεσμα που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Απο-
στολόπουλος, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει το 50% της 
δημαρχιακής αποζημίωσής του αυτού του διμήνου, στον 
ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Αποστολόπουλος δήλωσε: 
«Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στη δύσκολη 
αυτή στιγμή για τη χώρα μας, καταθέτω το 50% της δη-
μαρχιακής μου αποζημίωσης για τους επόμενους δύο μή-
νες, στον ειδικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για την 
αντιμετώπιση του Covid-19. Στη μάχη απέναντι σε αυτή 
την πρωτόγνωρη απειλή, είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι 
ενωμένοι». 

Συνέχεια στη σελ. 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Ο δήμαρχος Καρδίτσας
Το 50% του μισθού του για τους επόμενους δύο μήνες θα 
δώσει στη μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού ο δή-
μαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος . Ο δήμαρχος θα δώ-
σει το μισθό του στο νοσοκομείο Καρδίτσας για να ενισχυθεί 
το έργο του ιδρύματος, όπως ανακοινώθηκε. 
Σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσιάκος μεταξύ άλλων το-
νίζει πως με την κατάθεση του 50% του μισθού του για τους 
επόμενους δύο μήνες στο νοσοκομείο Καρδίτσας, συμβάλει 
έστω και σε ελάχιστο βαθμό από την πλευρά της αυτοδιοίκη-
σης στη μάχη ενάντια στην πανδημία. 
Ο δήμαρχος Μαραθώνα
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, 
ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει το ήμισυ της αποζημίωσης που 
θα λάβει αυτό το δίμηνο, προς ενίσχυση του ειδικού λογα-
ριασμού κατά του κορωνοϊού. 
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαρια-
σμό του στα social media, ανέφερε: 
«Στη μάχη αυτή πρέπει όλοι με όλες μας τις δυνάμεις με ενό-
τητα, αλληλεγγύη και πειθαρχία, να βγούμε νικητές. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι τα λόγια πρέπει να γίνονται πράξεις. Σε αυτή 
την κρίσιμη στιγμή, που δοκιμάζεται το έθνος μας, δηλώνω 
παρών και χαιρετίζω την ενέργεια του πρωθυπουργού μας. 
Καταθέτω στον ειδικό λογαριασμό για τον Covid-19 το ήμισυ 
της αποζημίωσής μου ως δημάρχου για 2 μήνες».
Δωρεές
Δωρεά 1.000.000 ευρώ της οικογένειας Θεόδωρου και Γιάν-
νας Αγγελόπουλου στο ΕΣΥ
Σε δωρεά 1.000.000 ευρώ για την άμεση προμήθεια πρό-
σθετου νοσοκομειακού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και δημό-
σιες δομές υγείας, προχώρησε η οικογένεια των Θεόδωρου 
και Γιάννας Αγγελόπουλου.
Η χρηματική δωρεά έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Υγείας, 
Βασίλη Κικίλια και διατέθηκε στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) για την προμήθεια 
του αναγκαίου εξοπλισμού.
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαριστεί την οικογέ-
νεια Αγγελόπουλου, για τη σημαντική συμβολή του στην 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αντιμετώ-
πιση της μεγάλης κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνουμε στη 
χώρα.
Ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων με ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού από την ¨Ενωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών
Στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ενί-
σχυση των νοσοκομειακών μονάδων, των ιατρών και των 

νοσηλευτών που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού προχώρησε η Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών, μέσω του συλλογικού της φορέα κοινωνικής 
προσφοράς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και με τη συγκινητική ανταπό-
κριση των μελών της ναυτιλιακής κονότητας.
Σύμφωνα με την ΕΕΕ έως σήμερα έχουν προσφερθεί για 
τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 335 ανα-
πνευστήρες ΜΕΘ, 20 φορητοί αναπνευστήρες, 100 μόνιτορ 
παρακολούθησης ζωτικών οργάνων και 100 νοσοκομειακές 
κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ καθώς και σημαντικές ποσότητες ανα-
λώσιμων. 
Παράλληλα, όπως αναφέρει η Ενωση Εφοπλιστών αποφασί-
στηκε να ενισχυθεί το σημαντικό έργο που επιτελούν τα στε-
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος 
την κρίσιμη αυτή περίοδο για την προάσπιση της δημόσιας 
υγείας, μέσω διαφόρων ενεργειών, όπως προσφορά δια-
φόρων τύπων οχημάτων και επισκευής του μεγαλύτερου 
σκάφους του Λιμενικού «ΓΑΥΔΟΣ», για τη φύλαξη των συ-
νόρων στον Έβρο και το Αιγαίο, καθώς και με αναλώσιμα 
είδη ατομικής προστασίας για την προφύλαξή τους από το 
κορωνοϊό. 
Τέλος με κοινή απόφαση του Ιδρύματος Λάτση και της 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που τα τελευταία χρόνια συγχρηματοδοτούν 
το πρόγραμμα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, εκτάκτως 
διατίθεται το σύνολο της φετινής χρηματοδότησης, στην 
αγορά 20.000 διαγνωστικών τεστ του κορωνοϊού για τις 
ανάγκες των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων Αττικής και 
Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-Ε-
ΝΩΣΙΣ, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 
όλα τα μέλη της ναυτιλιακής μας οικογένειας που αγκά-
λιασαν με πάθος την πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών και με την άμεση ανταπόκρισή τους. Δίνουν τη 
δυνατότητα στη ναυτιλία μας να σταθεί αρωγός στην κοινω-
νία και τους συμπολίτες μας, παραμένοντας προσηλωμένη 
στις διαχρονικά υψηλές ανθρωπιστικές αξίες της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και προσφοράς. Εύχομαι και ελπίζω η πατρίδα 
μας και η κοινωνία μας να βγει από τον άνισο πόλεμο με τον 
ύπουλο εχθρό της πανδημίας νικήτρια και με τις λιγότερες 
δυνατές ανθρώπινες απώλειες».

Δωρεά για τη θωράκιση των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας απέναντι στον κορωνοϊό
Ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife ERB, σε συνεργασία με το μη 
κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ και το υπουργείο Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προχώρησε σε δωρεά ειδών 
σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα για την 
προστασία τους απέναντι στον κορωνοϊό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, η συνεργασία αυτή προέκυψε, 

μετά από επικοινωνία της υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας 
για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας 
Μιχαηλίδου, με τους δύο οργανισμούς και με αφορμή την 
ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης του ιού σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου και των φροντιστών τους στα Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας της χώρας.
Οι τρεις οργανισμοί ανταποκρίθηκαν με αμεσότητα, συνέ-
πεια και ευελιξία, προκειμένου να συνεισφέρουν στο έργο 
των Κέντρων, το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας τη δεδομένη 
χρονική περίοδο. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) 
είναι οι φορείς του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες νοσηλείας και 
φροντίδας στους πλέον ευάλωτους πολίτες σε όλες τις Περι-
φέρειες τις χώρας.
Οι 50 δομές μακροπρόθεσμης φιλοξενίας παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους σε πάνω από 3.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα, 
(όπως, ηλικιωμένους και ενήλικες με χρόνιες παθήσεις, άτο-
μα με βαριές σωματικές ή/και νοητικές αναπηρίες και άτομα 
με δυσκολίες από ανίατες ασθένειες), οι περισσότεροι εκ των 
οποίων συγκαταλέγονται στις πληθυσμιακές ομάδες που κιν-
δυνεύουν περισσότερο από τον ιό.
Μέσω της δωρεάς του ασφαλιστικού ομίλου Eurolife ERB, 
το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ προχώρησε στην 
αγορά υγειονομικών υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη 
των αναγκών των ΚΚΠ, όπως μάσκες, γάντια, θερμόμετρα, 
υλικά προστασίας φιλοξενουμένων, ιατρικού και διοικητι-
κού προσωπικού, γάζες, οινόπνευμα, αντισηπτικά, στολές 
εργασίας και άλλων ειδών απολύμανσης. Τα υλικά αυτά, στη 
συνέχεια, θα διαμοιραστούν στις δομές των Κέντρων Κοι-
νωνικής Πρόνοιας της χώρας, με σκοπό να αντεπεξέλθουν 
στις τρέχουσες ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας και 
να συνεχίσουν να προσφέρουν το σημαντικό έργο τους, πα-
ρέχοντας φροντίδα, πρόληψη και υποστήριξη, στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου, που φιλοξενούν.
Η δωρεά αυτή έρχεται να συμπληρώσει τα μέτρα θωράκι-
σης των φορέων που εποπτεύει, όπως την πρόσληψη έκτα-
κτου προσωπικού σε όλη τη χώρα, την άμεση αναστολή 
της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 
και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένους (ΚΔΗΦ), τις οδηγίες αυξημένης προστασίας και 
αυστηρής τήρησης των κανόνων υγιεινής και τις οδηγίες του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στα Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και στα Παραρτήματα Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης, καθώς και τις οδηγίες για την αποφυγή 
συνωστισμού και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστα-
τικών. 

Συνέχεια στη σελ. 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 18
H εταιρεία βίκος στηρίζει τις δομές υγείας της 
χώρας
Τις δομές υγείας της χώρας στηρίζει η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ 
μέσα από δράσεις και ενέργειές της, που σκοπό έχουν 
να ενισχύουν τον ευαίσθητο και καίριο για όλους αυτόν 
τομέα. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προέβη σε 
δωρεά για την ανακαίνιση της Παιδιατρικής Μονάδας 
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 
για έργα υποδομής και ιατρικού εξοπλισμού απαραίτητα 
για τις ανάγκες του νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει να 
παρέχει υψηλού επιπέδου υγειονομική φροντίδα. 
Παράλληλα, θέλοντας να στηρίξει την υπεράνθρωπη 
προσπάθεια των γιατρών, νοσηλευτών και ιατρικού 
προσωπικού, αλλά και όλους όσοι νοσηλεύονται στις ει-
δικές μονάδες, προσφέρει προϊόντα της εταιρείας, Φυσι-
κό Μεταλλικό Νερό, και Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά, 
στα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό. 
Η Βίκος ήρθε σε απευθείας επικοινωνία με τα 13 νοσο-
κομεία αναφοράς, προκειμένου να επιβεβαιώσει την 
ανάγκη για τα εν λόγω προϊόντα και να διασφαλίσει ότι 
η προσφορά της θα συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στον 
καθημερινό αγώνα. Η εταιρεία, και για όσο διάστημα 
χρειαστεί και επιβάλλουν οι συνθήκες, θα συνδράμει σε 
αυτές και σε όσες επιπλέον ανάγκες ενδεχομένως προκύ-
ψουν. 
Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία συνεχίζει να μεριμνά 
καθημερινά για την ασφάλεια των εργαζομένων της. 
Εφαρμόζοντας και ενισχύοντας τις εγκαταστάσεις της 
με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (θερμικές κάμερες 
κ.α.), ενημερώνοντας και λαμβάνοντας όλες τις απαραί-
τητες διαβεβαιώσεις από εξωτερικούς συνεργάτες της για 
την τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης μετά-
δοσης του κορωνοϊού, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα 
την στήριξή της στους ανθρώπους της. 
Δωρεά αναπνευστήρων, φαρμάκων και ιατρι-
κού εξοπλισμού από την Times Navigation σε 
τρία νοσοκομεία
H ναυτιλιακή εταιρεία TIMES NAVIGATION ιδιοκτησίας 
Γιάννη Καραγεώργη, με σκοπό να βοηθήσει στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας και με αίσθημα ευγνωμοσύνης 
προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, 

προβαίνει σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού σε τρία νοσο-
κομεία της χώρας. 
Η δωρεά περιλαμβάνει : 
- 10 σύγχρονους αναπνευστήρες για εξοπλισμό Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας 
- 12.000 μάσκες προσώπου τύπου ΝΚ95 
- 3.000 στολές προστασίας 
- Ποσότητα φαρμάκου AVIGAN ιαπωνικής προέλευσης 
- 1 (ένα) Ιατρικό μόνιτορ General Meditech, G3 
στα νοσοκομεία: Ευαγγελισμός, Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Λάρισας, «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Νοσοκομείο Βόλου. 
Κιλκίς: Σε δωρεά 21 σύγχρονων ηλεκτρικών 
κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας προχώ-
ρησε η εταιρεία Kleemann
Σε δωρεά 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα νοσοκομεία της χώρας, 
προχώρησε η Βορειοελλαδική εταιρεία Kleemann, όπως 
αναφέρει σε σημερινή σχετική της ανακοίνωση. Οι νέες 
κλίνες θα τοποθετηθούν στις ΜΕΘ των 13 βασικών και 
αναπληρωματικών νοσοκομείων αναφοράς καθώς και 
σε νοσοκομεία των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.
Αναφερόμενος στην απόφαση της εταιρείας, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της KLEEMANN, Κωνσταντίνος Κου-
κούντζος ανέφερε ότι «η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει 
αποτελέσει διαχρονικά την πυξίδα μας σε πολλές δράσεις 
και πρωτοβουλίες. Έτσι και τώρα, στις δύσκολες ώρες 
που περνά η πατρίδα μας, θέλουμε να συμβάλουμε στην 
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας και την προστασία της υγείας του ελληνικού λαού. 
Η ενίσχυση των ΜΕΘ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. 
Ελπίζουμε ωστόσο, οι κλίνες αυτές να μην χρειαστεί να 
χρησιμοποιηθούν στην παρούσα συγκυρία και να μεί-
νουν ως παρακαταθήκη για το εθνικό σύστημα υγείας».
Οι 21 κλίνες θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία: ΓΝ Νοση-
μάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», ΓΝ Αθηνών «Ο 
Ευαγγελισμός», ΠΓΝ «Αττικόν», ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», 
ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ 
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», ΠΓΝ Λάρισας, ΓΝ Λαμίας, 
ΠΓΝ Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», ΠΓΝ Ιωαννίνων, ΠΓΝ 
Ηρακλείου, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», ΓΝΘ «Άγιος 
Παύλος», ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ορ-
γανική μονάδα έδρας Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ), ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑ-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 
και στο ΓΝ Κιλκίς.
ΕΥΔΑΠ: Δωρεά 2,5 εκατ.ευρώ για την αντιμετώ-
πιση του κορωνοϊού
Δωρεά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΥ, για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, ενέκρινε –
σημειώνει το ΑΠΕ- το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, 
συνεισφέροντας στη μεγάλη εθνική προσπάθεια, όπως 
δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας 
Καραμανλής. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών, η ΕΥΔΑΠ θα προσφέρει 
2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά ιατρικού και νοσο-
κομειακού εξοπλισμού και αναλωσίμων, καθώς και την 
ενίσχυση μονάδων εντατικής θεραπείας, σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους φορείς. 
Επίσης, θα παρέχει δωρεάν υδροδότηση στα νοσοκομεία 
αναφοράς. Για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί κονδύλι 
ύψους 500.000 ευρώ για όλη την περίοδο της κρίσης 
του κορωνοϊού, ποσό που υπερκαλύπτει κάθε ανάγκη 
σε νερό. 
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καρα-
μανλής συνεχάρη την ΕΥΔΑΠ για τη σπουδαία πρωτο-
βουλία της, τονίζοντας πως «Συνεισφέρει στην μεγάλη 
εθνική προσπάθεια για τη δημόσια υγεία, στέκεται δίπλα 
στους πολίτες, στηρίζει τα νοσοκομειακά ιδρύματα στα 
οποία δίνεται η μεγάλη μάχη εναντίον του COVID-19. Σε 
μία τόσο δύσκολη και κρίσιμη περίοδο, δίνει το παρά-
δειγμα για το τι σημαίνει εταιρική ευθύνη και κοινωνική 
προσφορά». 
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, 
Χάρης Σαχίνης δήλωσε «Σε μια πρωτοφανή κρίση σαν 
αυτή που βιώνουμε, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει με υπευθυνότητα 
την αποστολή της. Εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη παρο-
χή υπηρεσιών προς την κοινωνία και τους καταναλωτές 
μας. Λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας των 
εργαζομένων μας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τη 
συνέχιση της λειτουργίας μας. Και επιπλέον, ενισχύουμε 
το σύστημα υγείας της χώρας που δίνει τη μάχη από την 
πρώτη γραμμή, διαθέτοντας 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 
την αγορά ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού και 
την κατανάλωση νερού στα νοσοκομεία αναφοράς». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20

Κάθε μήνας καραντίνας στις μεγάλες οικονομίες θα μειώνει κατά 
2 ποσοστιαίες μονάδες τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Οι τελευταίες εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η καραντίνα θα επη-
ρεάσει άμεσα τομείς που αντιστοιχούν έως το ένα τρίτο του ΑΕΠ 

των μεγάλων οικονομιών», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του 
ΟΟΣΑ ‘Ανχελ Γκουρία, απευθυνόμενος στους ηγέτες της G20 
(των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου). Η συνεδρίαση 
της G20 έγινε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά η δήλωση του κ. 
Γκουρία δημοσιοποιήθηκε σήμερα. 
«Υπολογίζουμε ότι για κάθε μήνα περιορισμού θα υπάρχει μεί-

ωση 2 ποσοστιαίων μονάδων της ετήσιας ανάπτυξης. Ειδικά ο 
τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει παντού μία μείωση της παρα-
γωγής μεταξύ 50% και 70% σε αυτή την περίοδο. Πολλές οικο-
νομίες θα πέσουν σε ύφεση», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ. 

Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει και σήμερα την πτωτική της πο-
ρεία, ως αποτέλεσμα των αναταράξεων που προκαλεί στην παγκό-
σμια οικονομία η πανδημία Covid-19, με το Μπρεντ της Μαύρης 
Θάλασσας να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα τέλη του 
2002 και το αμερικανικό ελαφρύ αργό (WTI) να κινείται στο όριο 
και κάτω από το συμβολικό κατώφλι των 20 δολαρίων.

Το Μπρεντ παράδοσης Μαΐου έπεσε μέχρι και τα 22,28 δολάρια το 
βαρέλι, σε χαμηλό 17ετίας, καταγράφοντας μείωση άνω του 10% 
σε σύγκριση με το κλείσιμο της Παρασκευής.
Στη Νέα Υόρκη, το WTI κινείται κάτω από τα 20 δολάρια, πλησιάζο-
ντας στο όριο των 19,46 δολαρίων το βαρέλι, τιμή που είχε πιάσει 
στις 20 Μαρτίου.

Η πτώση αυτή «αντικατοπτρίζει την εντεινόμενη συνειδητοποίηση 
ότι η ζήτηση κατακρημνίζεται, πιθανότατα περισσότερο από το 
20% που προβλέπαμε για τον Απρίλιο και τον Μάιο», εκτιμούν οι 
αναλυτές της JBC Energy.

H Google ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους άνω των 800 
εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να στηρίξει παγκοσμίως 
οργανισμούς υγείας και κυβερνήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και εργαζομένους στον τομέα της υγείας, που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημική νόσο Covid-19, την 
οποία προκαλεί ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2.
    Ο διευθύνων σύμβουλος της Google και της μητρικής Alphabet 
Σουντάρ Πιτσάι έκανε γνωστό ότι θα δοθούν 250 εκατομμύρια 
δολάρια σε επιχορηγήσεις διαφήμισης για να βοηθήσουν τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και περισσότερες από 100 
κυβερνητικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να παρέ-
χουν έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο αποτροπής 

της εξάπλωσης της νόσου, καθώς και για άλλα μέτρα στήριξης 
των τοπικών κοινοτήτων. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση 
σε σχέση με τα 25 εκατομμύρια δολάρια βοήθειας που η Google 
είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα.
   Δημιουργείται επίσης επενδυτικό ταμείο ύψους 200 εκατομ-
μυρίων δολαρίων, το οποίο θα στηρίξει μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο 
για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε 
κεφάλαια.
   Ακόμη, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούσαν 
ενεργούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, θα έχουν διαθέσιμες πιστώσεις διαφημίσεων ύψους 340 

εκατομμυρίων δολαρίων. Οι σχετικές ειδοποιήσεις θα εμφανίζο-
νται στους λογαριασμούς τους Google Ads και θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος του 2020 στις 
διαφημιστικές πλατφόρμες της Google. Έτσι θα απαλλαχθούν 
από ένα μέρος του κόστους που προϋποθέτει η διατήρηση της 
επαφής με τους πελάτες τους.
   Θα υπάρξει επίσης μια δεξαμενή 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε 
πιστώσεις του Google Cloud για ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευ-
νητές, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις υπο-
δομές των συστημάτων της Google για να προσεγγίσουν πιθανές 
θεραπείες και εμβόλια, να παρακολουθούν κρίσιμα δεδομένα και 
να ανακαλύψουν νέους τρόπους αντιμετώπισης του ιού.

Τη βεβαιότητά του ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα συμβάλλουν σε 
ένα νέο αναπτυξιακό «restart» μετά το πέρας της επιδημίας του 
κορωνοϊού (COVID-19), εκφράζει ο διευθύνων σύμβουλος της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος Δανιηλίδης σε συνέντευξή 
του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, στη δύσκολη αυτή περίοδο και 
μέσα στη δίνη του κορωνοϊού οι μεγάλες επιχειρήσεις καλούνται 
να ανταποκριθούν σε έναν διπλό ρόλο: αφενός, να υποστηρίξουν 
την προσπάθεια των θεσμών στην καταπολέμηση της πανδημί-
ας και αφετέρου, να στηρίξουν το μεγαλύτερο «κεφάλαιο», τους 
ανθρώπους τους. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δανιηλίδης, 
«οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως «εγγυητές 
για το «restart» που κάποια στιγμή νομοτελειακά θα ακολουθή-
σει, διατηρώντας ζωντανή την προοπτική της ανάκαμψης». 

Ερωτηθείς για την προσαρμογή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη 
νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κο-
ρωνοϊού, ο κ. Δανιηλίδης επισημαίνει ότι η εταιρεία υλοποίησε 
άμεσα σενάρια διαχείρισης κρίσης με βασική στόχευση την εξα-
σφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και τη συ-
νέχιση βασικών λειτουργιών ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση, 
ενώ αναπροσάρμοσε πλήρως τη λειτουργία της για το επόμενο 
κρίσιμο διάστημα.
Ωστόσο, τα προβλήματα από την εξάπλωση της πανδημίας είναι 
πλέον ορατά και, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δανιηλίδης, η 
εταιρεία έχει ήδη απωλέσει δύο βασικά κανάλια διάθεσης των 
προϊόντων της, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις εστίασης και φι-
λοξενίας έχουν κλείσει στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αναπροσαρμόζει και το επενδυτικό 

της πρόγραμμα. «Η προσαρμογή που θα πρέπει να κάνουμε στο 
πλάνο μας αυτή τη χρονιά, θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και το 
βάθος της κρίσης που βιώνουμε» τονίζει ο κ. Δανιηλίδης.
Ο επικεφαλής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εκτιμά ότι «ο οικονο-
μικός αντίκτυπος της πανδημίας θα είναι εξαιρετικά αρνητικός, 
κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ελληνική οικονομίας, αλλά διαθέτουν πολύ 
περιορισμένες αντοχές μετά και από τη δεκαετή δημοσιονομική 
κρίση στη χώρα μας» και προσθέτει: «Το πρωτόγνωρο αυτής 
της κατάστασης δεν αφήνει έδαφος για βεβαιότητες, ούτε εύκο-
λες λύσεις. Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια να 
βγει η χώρα μας δυνατή μετά από αυτή την τρικυμία».

ΟΟΣΑ: ΚΑΘΕ ΜΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΤΑ 2 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ 17ΕΤΙΑΣ ΤΟ ΜΠΡΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Κάτω από τα 20 δολάρια το βαρέλι κινείται το αμερικανικό αργό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 800 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ GOOGLE
Για την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και εργαζομένων, στη μάχη κατά του κορωνοϊού

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΜβΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ «RESTART»
Τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλ. Δανιηλίδης





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΠΩΣ ΘΑ ΛΑβΟΥΝ 800 ΕΥΡΩ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-22                                                    31/03/2020

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων που 
έχουν βρεθεί με αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, 
επιδιώκει να κατατεθούν έως τις 10 Απριλίου τα 800 ευρώ 
η κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί οι 
αναγκαίες αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».
Εργοδότες 
Χθες, το υπουργείο Εργασίας έδωσε παράταση στην προθε-
σμία (που έληγε σήμερα) υποβολής αιτήσεων προς την ειδική 
πλατφόρμα, για τους εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις 
έκλεισαν με διοικητική εντολή έως τις 10 Απριλίου. Έως σή-
μερα τα αιτήματα έχουν ξεπεράσει τις 300.000, που αφορούν 
πάνω από 410.000 εργαζομένους. Στην ίδια πλατφόρμα θα 
συνεχίσουν να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο και οι ερ-
γοδότες επιχειρήσεων που έχουν πληγεί (βάσει ΚΑΔ).
Όπως ανακοίνωσε, χθες, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης, ήδη από χθες υπάρχει στο σύστημα «Εργάνη» 
νέα φόρμα υποβολής, η οποία είναι εμπλουτισμένη με τους 
ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν τα 
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και αυτές 
οι επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλουν τις ειδικές ψηφια-
κές αιτήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που 
έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται από τη δραματική 
υγειονομική κρίση.
Επίσης από χθες, το έντυπο εργοδοτών στο σύστημα «Εργά-
νη» έχει εμπλουτιστεί με τις κατηγορίες ΚΑΔ που ανήκουν στις 
ειδικές κατηγορίες: α) «shop-in-a shop» και β) «επιχειρήσεων 
έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι 
οποίες είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο Online Media».
Μισθωτοί 
Αύριο, 1η Απριλίου 2020 θα ανοίξει και η ειδική πλατφόρμα 
supportemployees.yeka.gr: για τους εργαζομένους. Και αυτοί 
θα πρέπει να συμπληρώσουν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα 
τόσο για τη μείωση 40% του μισθώματος της α’ κατοικίας 
τους (για εργαζομένους επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρα-
τική εντολή) όσο και για να λάβουν την αποζημίωση του ειδι-
κού σκοπού ύψους 800 ευρώ.
Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν 
κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή ήδη από τον Μάρτιο 
θα υποβάλουν όλοι το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου την ηλε-
κτρονική υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ως εξής: 
• 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
• 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
• 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
• 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

• 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
• 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
• 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
• 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
• 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
• 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0
Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί.
Στην υπεύθυνη δήλωση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώ-
νουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου 
καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο 
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (ενδέχεται να αντλούνται 
αυτόματα από το σύστημα), τα στοιχεία του προσωπικού τους 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), αν μισθώνουν κύρια κατοι-
κία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του σπιτιού που 
νοικιάζουν προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40%.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
 Από τις 6 Απριλίου θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις στο πληρο-
φοριακό σύστημα «Εργάνη» για τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολουμένους 
και τις επιχειρήσεις μέχρι 5 άτομα προσωπικό, προκειμένου 
να λάβουν και αυτοί την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 
800 ευρώ. Όπως και για τους υπόλοιπους εργοδότες, και για 
αυτούς ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης και διατήρησης προσω-
πικού σε περίπτωση που απασχολούν εργαζομένους με εξαρ-
τημένη σχέση εργασίας.
Επιστήμονες 
Όσον αφορά το θέμα της επιχορήγησης των επιστημόνων 
με το voucher κατάρτισης των 600 ευρώ, σύμφωνα με τις 
κυβερνητικές ανακοινώσεις αυτή θα δοθεί κανονικά, για τον 
Απρίλιο στους 6 επιστημονικούς κλάδους (οικονομολόγους/
λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους ανεξαρτήτους επαγγελμα-
τίες ή με έμμισθη εντολή, ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνη-
τές), με πόρους του ΕΣΠΑ.
Η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται 
εντός Απριλίου (από 15 Απριλίου), ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ 
θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στην περίπτωση 
που η κρίση συνεχιστεί, τότε από τον Μάιο και για το επόμενο 
διάστημα, οι ειδικές κατηγορίες των 6 επιστημονικών κλάδων 
θα ενταχθούν στο προστατευτικό καθεστώς που έχουν εντα-
χθεί και οι μισθωτοί εργαζόμενοι αλλά και οι λοιποί ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή θα λάβουν 
την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.
Ασφαλιστικές εισφορές
 Παράλληλα, με τη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα 
παρέχεται μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων περιόδου 
απασχόλησης μηνάς Φεβρουάριου - Μαρτίου σε όσους από 
τους παραπάνω θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλε-
πόμενη από τον νόμο ημερομηνία τους. Ειδάλλως, θα μπο-
ρούν να τις καταβάλλουν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 
2020. Ήδη, το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε 
να μετατοπίσει χρονικά την ημερομηνία καταβολής των 
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ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25% ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

 
capital.gr

Ψαλιδισμένο σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες και προσδο-
κίες, αλλά υπαρκτό είναι το μέτρο της έκπτωσης φόρων για 
όσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση των μέτρων αναστολής 
φορολογικών υποχρεώσεων. Το μέτρο περιλαμβάνει μερικές 
κρίσιμες λεπτομέρειες στην εφαρμογή του. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr για το περιεχόμενο 
της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αναμένεται 
να εκδοθεί σήμερα, το μέτρο της έκπτωσης φόρου θα έχει τα 
εξής βασικά χαρακτηριστικά: 
- δικαίωμα χρήσης του μέτρου έχουν όλες οι επιχειρήσεις που 
τέθηκαν εκτός λειτουργίας με κυβερνητική απόφαση ή περι-
λαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των 
πληττόμενων από την κρίση κλάδων 
- δικαίωμα χρήσης του μέτρου της έκπτωσης έχουν και οι 
μισθωτοί επιχειρήσεων που τέθηκαν αναγκαστικά εκτός λει-
τουργίας καθώς και οι μισθωτοί που τέθηκαν σε καθεστώς 
αναστολής εργασίας 
- το μέτρο αφορά  στις φορολογικές υποχρεώσεις που είναι 
πληρωτέες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, μέχρι 
σήμερα πρέπει να πληρωθεί το 100% όλων των φορολογι-
κών υποχρεώσεων που είναι πληρωτέες έως το τέλος Μαρτί-
ου, όπως είναι ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Η 
δόση κάθε είδους ρυθμισμένης οφειλής μπορεί να εξοφληθεί 
με έκπτωση 25%, δηλαδή να καταβληθεί το 75% της δόσης 
- σε ό,τι αφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις που είναι 
πληρωτέες έως το τέλος Απριλίου θα πρέπει να καταβληθεί 
το 100%, όπως για παράδειγμα του Φόρου Μισθωτών Υπη-
ρεσιών και του ΦΠΑ. Η δόση Απριλίου ρυθμισμένης οφειλής 
μπορεί να εξοφληθεί με έκπτωση 25%, δηλαδή να καταβλη-
θεί το 75%. 
- το μεγάλο δώρο για όσους τηρήσουν τα παραπάνω είναι να 
γλιτώσουν μελλοντικά το 25% του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος 
τον Απρίλιο μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογι-
κές οφειλές. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση κατέβαλε ΦΠΑ 
Απριλίου ύψους 10.000 ευρώ. Το ποσό των 2.500 ευρώ θα 
της πιστωθεί στο taxis προκειμένου το μέλλον (πιθανόν φέτος 
ή το 2021) να εξοφλήσει με αυτό φορολογικές οφειλές όπως 
ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. 

ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, 
των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, απαιτητών 
μέχρι 31/3, στις 10 Απριλίου 2020.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΛΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ : ΣΦΥΡΟΚΟΠΑΕΙ ΑΝΕΛΕΗΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ – EΦΙΑΛΤΙΚΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ 

 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

in.gr 

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας εισηγήθηκαν 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
το κλείσιμο της Νέας Παραλίας από σήμερα (Τρίτη 15/3), μετά 
τις νέες εικόνες συνωστισμού στο παραλιακό μέτωπο, παρά 
τα μέτρα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση 
της διασποράς του νέου κορονοϊού. Εντολή για τον περιορισμό 
της κίνησης πολιτών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης έδωσε, 
αργά χθες το βράδυ, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου και 
κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
   «Κλείνουμε τη νέα παραλία για να προστατεύσουμε τη δη-
μόσια υγεία. Είναι απολύτως σημαντικά τα μέτρα κοινωνικής 
απόστασης, δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, μετά το πέρας της χθεσινοβραδινής σύσκεψης στο δη-
μαρχείο Θεσσαλονίκης για το θέμα, που πραγματοποιήθηκε με 
τη σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολου Τζιτζικώστα, παρουσία του γενικού αστυνομικού 
διευθυντή, των επικεφαλής Διευθύνσεων, του εντεταλμένου 
δημοτικού συμβούλου, αρμοδίου για τη δημοτική αστυνομία 
Δημήτρη Δαγκλή και του διευθυντή της δημοτικής αστυνομίας 
Πέτρου Παπαφίλη. 
   «Μέχρι στιγμής, η πόλη, η χώρα τα πήγε καλά αλλά δυστυχώς 
τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν κάποιες εικόνες που δεν συνά-
δουν με όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας», δήλωσε ο κ. Ζέρβας, υπογραμμίζοντας ότι 
από σήμερα θα αστυνομεύεται το κομμάτι αυτό του παραλια-
κού μετώπου, «ώστε να προστατευτεί το υπέρτατο αγαθό της 
δημόσιας υγείας». 
   Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει, με-
ταξύ άλλων, «αναγκαία» και «μονόδρομο» την απόφαση για το 
«λουκέτο», καθώς «η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, παρότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει συμμορφωθεί στα 
περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και συνάθροισης που έχουν 
επιβληθεί, παραμένει ένα προβληματικό σημείο».
   «Το γεγονός ότι είμαστε σε καλή πορεία όσον αφορά στην 
εξέλιξη της μετάδοσης της νόσου, δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι 
μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αντιθέτως, αυτό το διάστημα, 
όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες και ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας, είναι κρίσιμο για την τελική έκβαση αυτής 

Παρά τον περιορισμό σχεδόν της μισής ανθρωπότητας, ο 
κοροναϊός συνεχίζει την ανελέητη προέλασή του, ειδικά 
στις ΗΠΑ, όπου σήμανε η ώρα της γενικής κινητοποίησης.
Συμβολίζοντας τις εντεινόμενες προσπάθειες, πλοίο-νο-
σοκομείο χιλίων κλινών κατέπλευσε στη Νέα Υόρκη για 
να ανακουφίσει κάπως τα νοσοκομεία της μεγαλούπολης, 
όπου συνεδριακό κέντρο μετατράπηκε εσπευσμένα σε 
προσωρινό κέντρο νοσηλείας, ενώ σκηνές στήθηκαν στην 
καρδιά του Σέντραλ Παρκ. 
Σχεδόν 37.000 άνθρωποι έχουν χαθεί σε διεθνές επίπεδο, 
στους οποίους προστέθηκε ένα μωρό, το φράγμα των 
11.000 θανάτων έσπασε στην Ιταλία, 812 νέοι θάνατοι 
καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες στην Ισπανία, 418 νεκροί, 
αριθμός ρεκόρ, καταγράφηκαν στη Γαλλία: ο μακάβριος 
απολογισμός της πανδημίας δεν παύει να γίνεται ολοένα 
βαρύτερος.
Η χώρα που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον 
κόσμο με 7.340 νεκρούς, η Ισπανία, είδε πάντως να συνε-
χίζεται η τάση μείωσης του αριθμού των θυμάτων, γεγονός 
που μοιάζει να αφήνει να εννοηθεί ότι η κορύφωση είναι 
κοντά.
Εν αναμονή, οι αρχές της χώρας της Ιβηρικής, έχοντας οδυ-
νηρή επίγνωση του γεγονότος ότι η επαγρύπνηση πρέπει 
να συνεχιστεί, απαγόρευσαν τις επιμνημόσυνες δεήσεις και 
περιόρισαν στους τρεις τους ανθρώπους που μπορούν να 

της δύσκολης μάχης», τονίζει ο κ. Τζιτζικώστας. Υπογραμμίζει, 
ακόμα, πως «ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάναμε 
επανειλημμένα συστάσεις στους πολίτες, επιστρατεύσαμε μέχρι 
και drone για να επισημάνουμε το πρόβλημα σε όσους πολίτες 
επέμεναν να συνωστίζονται στην παραλία, όμως ορισμένοι 
εκμεταλλεύονται «παραθυράκια», που τους δίνει η απόφαση 
περιορισμού μετακινήσεων και δημιουργούν στην παραλιακή 
ζώνη μια εστία διάδοσης του κορονοϊού. Αυτό δεν μπορεί να 
γίνει ανεκτό, την ώρα που όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη ενάντια 
στην πανδημία. Είναι χρέος μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για 
να διαφυλάξουμε την υγεία των πολιτών. Δεν έχουμε ξεπεράσει 
ακόμα τον κίνδυνο. Πάνω και πέρα από όλους και όλα είναι η 
δημόσια υγεία και θα τη διαφυλάξουμε με κάθε κόστος».
   Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εντολής του υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, ο περιορισμός κίνησης πολιτών θα ισχύει 
από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 14:00 έως 08:00 (επό-
μενη πρωινή) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 
Η δε έναρξη ισχύος της απόφασης είναι από σήμερα, στις 14:00, 
και θα διαρκέσει 14 ημέρες.

παραβρίσκονται σε κηδείες.
Υπογραμμίζοντας την «απίστευτη αγριότητα» με την οποία 
ο ιός πλήττει την Ευρώπη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι η «βαθιά ύφεση» το 2020 στη 
Γηραιά Ήπειρο είναι πλέον «τετελεσμένο». Η κατά το συ-
νηθέστερο κλισέ ατμομηχανή της Ευρώπης, η γερμανική 
οικονομία, ενδέχεται να συρρικνωθεί κατά 2,8% το 2020, 
κατά το σενάριο της λεγόμενης επιτροπής των σοφών, πέντε 
συμβούλων της γερμανικής κυβέρνησης περί τα οικονομι-
κά.
Ενώ η πόλη της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας στις 
ΗΠΑ, μετράει πλέον πάνω από 36.000 κρούσματα μόλυνσης 
και 790 νεκρούς, η Γουόλ Στριτ θέλησε να φανεί αισιόδοξη: 
το χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο. Στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού, ευρωπαϊκές αγορές περιόρισαν τις ζημίες τους, 
ή πέρασαν στο πράσινο (Φραγκφούρτη, Παρίσι…), παρά 
τη λιτανεία δυσοίωνων προβλέψεων.
Περιμένοντας την κορύφωση
Εκεί όπου η ασθένεια COVID-19 μαίνεται, αναμένεται ή προ-
βάλλει η κορύφωση του δείκτη θνησιμότητας.
Στην Ιταλία, τη χώρα που θρηνεί τους περισσότερους θα-
νάτους στον πλανήτη (11.500 επί συνόλου 97.689 κατα-
γεγραμμένων κρουσμάτων μόλυνσης), ο περιορισμός της 
κίνησης των προσώπων μόλις αρχίζει να φέρνει ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα, έπειτα από τρεις εβδομάδες.
«Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φθάσουμε στην κορύφω-
ση σε επτά ως δέκα ημέρες, μετά, λογικά, θα δούμε μείωση 
της εξάπλωσης», είπε χθες ο υφυπουργός Υγείας της Ιταλίας 
Πιερπάολο Σιλέρι.
Δεν τίθεται κανένα θέμα χαλάρωσης των προσπαθειών: οι 
αρχές παρέτειναν τα μέτρα περιορισμού «τουλάχιστον ως 
το Πάσχα» των καθολικών, τη 12η Απριλίου.
Στη Γαλλία, όπου πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν υπο-
κύψει στον κορονοϊό στα νοσοκομεία — 418 το προηγού-
μενο 24ωρο, αριθμός χωρίς προηγούμενο — γιατροί και 
νοσηλευτές ξεπερνούν τα όριά τους.
Στις ΗΠΑ, που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων (153.000, πάνω από 2.800 
νεκροί), η επιδημία επιταχύνεται στη Νέα Υόρκη, όπως και 
στη Λουιζιάνα, στο Σικάγο, στο Ντιτρόιτ.
«Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την κορύφωση και μένει 
πολύ δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πλατύνουμε 
την καμπύλη», προειδοποιεί ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας 
Μπελ Έντουαρντς.
Για την προστασία του πληθυσμού, ο ομόλογός του της 
Φλόριντας αρνείται προς το παρόν να επιτρέψει τον ελλιμε-
νισμό του κρουαζιερόπλοιου Zaandam, που πλέει στην Κα-
ραϊβική Θάλασσα με τέσσερις νεκρούς και δεκάδες ασθενείς 
σε περιορισμό.


