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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1922 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Διευκολύνσεις για πολεοδομικά ζητήματα λόγω κορωνοϊού, από το 
ΥΠΕΝ 
Σελ 1 και 3
Προχωρούν άλλες 8.731 αιτήσεις του «Εξοικονομώ ΙΙ» - Στα 150 
εκατ. ευρώ οι αναλογούντες πόροι 
Σελ 1 και 4
Τρία μέτρα του ΥΠΕΝ για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου 
ενέργειας   
Σελ 1 και 3
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% - Ποιους αφορά 
Σελ 3 
Επίδομα 800 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ για τους ερ-
γαζόμενους
Σελ 5
Κώστας Αχ. Καραμανλής: Το υπουργείο έχει σχέδιο να διασφαλίσει 
τη διασυνδεσιμότητα στο εσωτερικό της χώρας και την ύπαρξη του 
ελάχιστου πτητικού έργου ασφαλείας   
Σελ 6, 7 8 και 9 
Το συνολικό πλαίσιο προστασίας της κυβέρνησης για επιχειρήσεις, 
εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελμα-
τίες. Οι αλλαγές στους ΚΑΔ   
Σελ 10 
Τι ισχύει για το χρόνο καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, 
σύμφωνα με την ΠΝΠ
Σελ 11 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο: Θετικά τα μέτρα αλλά απαιτείται μεγα-
λύτερη ενίσχυση για να αποφύγουμε το κλείσιμο επιχειρήσεων
Σελ 12 και 13 
Η πανδημία Covid-19 απειλεί και την κυβερνοασφάλεια: Πώς προ-
στατεύονται επιχειρήσεις και χρήστες   
Σελ 13 
Μέτρα της ΑΑΔΕ προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε 
τράπεζες και εφορίες
Σελ 14 
Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικά Καλώδια και της Scottish & Southern 
Electricity Network για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων μέ-
σης τάσης
Σελ 15
Ν.Χαρδαλιάς: Ο Απρίλιος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Πρόσθετα περιορι-
στικά μέτρα σε Καστοριά και Ξάνθη
Σελ 16
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη τηλεδιά-
σκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο και 54 Δημάρ-
χους της Αττικής
Σελ 17 
Μέτρα Eurobank για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Σελ 18 
Συλλυπητήριο μήνυμα της Σχολής Μηχανικών– Μεταλλείων Με-
ταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον θάνατο 
του Μανώλη Γλέζου   
Σελ 19 
Η Εστέρ Ντιφλό (Νόμπελ Οικονομίας 2019) καλεί για αυξημένη χρη-
ματοδότηση των συστημάτων υγείας 
Σελ 20 
Γύρω στο 1560 π.Χ. εξερράγη το ηφαίστειο της αρχαίας Θήρας, σύμ-
φωνα με νέα εκτίμηση Αμερικανών επιστημόνων 
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για τον 
κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (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:

Παρατάσεις για πολεοδομικά ζητήματα, με στόχο τη διευκόλυνση 
των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κό-
σμου, λόγω του κορωνοϊού, ανακοινώθηκαν –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική 
πρόβλεψη διάταξης στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτ-
λο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».  «Η διάταξη αυτή αποτυπώνει 
την προσπάθεια του ΥΠΕΝ για απλούστευση των διαδικασιών προς 
διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του 
τεχνικού κόσμου στο πλαίσιο της μετάβασης στην ηλεκτρονική δι-
ακυβέρνηση», δήλωσε σχετικά ο υφυπουργός ΠΕΝ, Δ. Οικονόμου. 
Αναλυτικότερα, με τη διάταξη στο άρθρο 54: 
* Δίνεται παράταση έως και τις 31.12.2020 στην καταληκτική ημε-
ρομηνία ισχύος των οικοδομικών αδειών και συγκεκριμένα για τις 
περιπτώσεις όπου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδο-
μής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του 
κτιρίου. 
* Δίνεται παράταση έως τις 08.08.2020 στην προθεσμία ηλεκτρο-

νικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις 
υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 
4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013.
* Δίνεται παράταση 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των δι-
καιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης 
αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν. 4495/2017. 
* Δίνεται παράταση της ισχύς τους έως και τις 30.09.2020 για τις 
προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές, άδειες και τις 
εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες λήγουν στο διάστημα 
από 01.03.2020 έως και 30.6.2020. 
* Παρατείνονται έως και τις 30.09.2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης 
άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσά-
ρων (4) ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης 
αναθεώρησης. Επίσης, δίνεται παράταση ενός (1) έτους της δυνατό-
τητας αναθεώρησης του χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το 
διάστημα από 01.03.2020 έως και 30.6.2020.  Αναλυτικά στη σελ 3

Εγκρίθηκε από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονο-
μώ ΙΙ» η υπαγωγή 8.731 αιτήσεων στο Β’ κύκλο του προγράμ-
ματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», που σημαίνει ότι οι σχετικές 
επενδύσεις, ύψους 146 εκατ. ευρώ, τίθενται σε τροχιά υλοποίησης, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Βασική επιδίωξη, όπως επισημαίνει 

το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι «να διασφαλιστεί 
ότι τα έργα που έχουν υπαχθεί στους Α’ και Β’ κύκλους του προ-
γράμματος θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, με προφανείς ευερ-
γετικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα σε μια πολύ 
δύσκολη συγκυρία». Αναλυτικά στη σελ 3

Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερί-
ου, την άρση των εμποδίων για την προμήθεια απαραίτητων 
υλικών από ενεργειακές εταιρείες και την παράταση προθε-
σμιών για υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 
75/30.03.2020), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα: 1. Δι-
ευρύνεται η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν χρήση 
τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών εφαρμογών ή άλλων 
μέσων απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για τις εξής υπηρεσίες. 
Αναλυτικά στη σελ 4 

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 
25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγο-
ρία επιλογής ή κατάταξής τους παρέχεται στους αυτοτελώς απα-
σχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α  ́85), που αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν 
εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου 
απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 
2020, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, ως συντά-

ξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους 
της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί διά του συντελεστή 
0,20. Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα «μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις». Αναλυτικά στη σελ 3

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΑΛΛΕΣ 8.731 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»
Στα 150 εκατ. ευρώ οι αναλογούντες πόροι 

ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 25% - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 
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Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece is Back πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο Athens 
Hilton, με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσε-
ων Βιομηχανιών.
Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργα-
νώνεται από την Public Affairs and Networks, για 3η συνε-
χόμενη χρονιά, και πραγματεύεται το επίκαιρο και κρίσιμο 
θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την εικόνα της 
χώρας ως επενδυτικού προορισμού.
Πληροφορίες: info@paandn.gr, 210 625 37 63, 
www.investgr.eu

Αναβάλλεται το διεθνές φεστιβάλ ρομποτικής, που επρόκειτο 
να διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 4 και 5 Απριλίου 2020.
«Δεδομένων των αυξανόμενων κρουσμάτων του ιού 
COVID-19 και το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση δημοσίων συνε-
δριακών εκδηλώσεων έως τις 6 Απριλίου 2020, τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Αυτό το γεγονός μας καθιστά ανέφικτη 
τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στις προγραμματισμένες ημε-
ρομηνίες. Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες το συντομό-
τερο δυνατό».

Παγκόσμιο συνέδριο που θα εστιάζει στις νέες τεχνολογί-
ες και τις «έξυπνες πόλεις» αναμένεται να διεξαχθεί στην 
πόλη της Λάρισας, από τις 27 ως τις 29 Μαΐου 2020, με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων από 50 πόλεις του κόσμου. 
Πρόκειται για το ετήσιο συνέδριο του δικτύου Οι Σημα-
ντικότερες Πόλεις της Ευρώπης (Major Cities of Europe).
Σημειώνεται ότι το δίκτυο Major Cities of Europe ιδρύθη-
κε το 1982 και αποτελεί σταθερό πλαίσιο αναφοράς των 
σημαντικότερων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και οργανισμών 
πάνω σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτόμων υπη-
ρεσιών.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η κοινότητα των Major 
Cities of Europe θεωρείται ευκαιρία για:
- δικτύωση και συνεργασία με έμπειρους προμηθευτές 
υπηρεσιών υψηλών τεχνολογιών, με σημαντικούς εθνι-
κούς κυβερνητικούς οργανισμούς, τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στην Αμερική
- ανταλλαγή εμπειριών με τους κορυφαίους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής 
κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
- ενημέρωση και προώθηση καλών πρακτικών όπως αυ-
τές παρουσιάζονται στα εκάστοτε workshops, τα ετήσια 
συνέδρια αλλά και την προβολή στα μέσα επικοινωνίας 

και κοινωνικής δικτύωσης και
- προώθηση της καινοτομίας και σημαντική βελτίωση της 
απόδοσης της εκάστοτε τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από 
την τεχνολογία.
Η βασική δραστηριότητα του Οργανισμού είναι το ετήσιο 
συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 1982, 
σε μια διαφορετική πόλη, κατά τη διάρκεια του οποίου 
διακεκριμένοι ομιλητές από όλη την Ευρώπη και παγκο-
σμίως παρουσιάζουν τις τελευταίες καινοτομίες ΤΠΕ στις 
πόλεις τους.
Οι στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το Συνέδριο είναι: 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η πραγματοποίηση 
εργαστηρίων, η διάδοση μεταξύ των μελών καινοτόμων 
πρακτικών από όλο τον κόσμο, η διευκόλυνση της συζή-
τησης και της συμμετοχής των μελών, η υποστήριξη της 
συμμετοχής των μελών σε διακρατικά σχέδια, η συνεργα-
σία με τους χορηγούς για να ενημερώσουν τη συμμετοχή 
τους στον δημόσιο τομέα σε υποεθνικό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι Δήμοι που είναι μέλη 
του δικτύου: Αμβούργο, Τελ Αβίβ, Δουβλίνο, Όσλο, Βαρ-
κελώνη, Βοστώνη, Μπέρμινχαμ, Βερολίνο, Τεργέστη, 
Ουψάλα, Ρώμη, Ζυρίχη, Γενεύη, Τρίκαλα, Γένοβα, Αϊντχό-
βεν, Λειψία, Λιβόρνο, Πράτο, Λιουμπλιάνα κ.α.

3rd INvestGr Forum 2020: 
Greece Is Back ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙβΑΛ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

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

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

9th IUPAC International Conference on 
Green Chemistry (ICGC-9)
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Σε λειτουργία είναι από χθες το βράδυ η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τους εργα-
ζόμενους, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής 
Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..

Σε αυτήν την πλατφόρμα, πρέπει να συμπληρωθούν τα 
έντυπα από τους εργαζόμενους που δικαιούνται την απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, αλλά και τη 
μείωση κατά 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας 
τους, που αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδό-

τες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους 
έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής.
Οι αιτήσεις ξεκινούν από την 1η Απριλίου για όσους εργα-
ζόμενους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1.

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσο-
στό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική 
κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους παρέχεται στους 
αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 
4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης 
μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον 
υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύντα-
ξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
που έχει πράγματι καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.
   Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα «μέτρα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις».
   Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που προανα-
φέρθηκε, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπα-

γωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
   Τέλος, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, 
ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα 
θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Παρατάσεις για πολεοδομικά ζητήματα, με στόχο τη διευκό-
λυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του 
τεχνικού κόσμου, λόγω του κορωνοϊού, ανακοινώθηκαν 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με σχετική πρόβλεψη διάταξης στην Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις».
   «Η διάταξη αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια του ΥΠΕΝ για 
απλούστευση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των πολι-
τών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου 
στο πλαίσιο της μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση», δήλωσε σχετικά ο υφυπουργός ΠΕΝ, Δ. Οικονόμου.
   Αναλυτικότερα, με τη διάταξη στο άρθρο 54: 
   * Δίνεται παράταση έως και τις 31.12.2020 στην καταλη-
κτική ημερομηνία ισχύος των οικοδομικών αδειών και συ-
γκεκριμένα για τις περιπτώσεις όπου έχει περατωθεί ο φέρων 
οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου να ολοκληρωθούν 

οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου. 
   * Δίνεται παράταση έως τις 08.08.2020 στην προθεσμία 
ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών 
για δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 
4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου 
έως 31.12.2013.
   * Δίνεται παράταση 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυ-
θαίρετης αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν. 4495/2017. 
   * Δίνεται παράταση της ισχύς τους έως και τις 30.09.2020 για 
τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές, άδειες 
και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες λήγουν 
στο διάστημα από 01.03.2020 έως και 30.6.2020. 
   * Παρατείνονται έως και τις 30.09.2020 οι προθεσμίες ανα-
θεώρησης άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προ-
θεσμίες των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία λήξης 
της άδειας και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά 
το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης. Επίσης, δίνεται 

παράταση ενός (1) έτους της δυνατότητας αναθεώρησης του 
χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλί-
μακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα από 
01.03.2020 έως και 30.6.2020.
   * Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 01.03.2020 
και 30.6.2020 οι προθεσμίες των τριάντα (30) ημερών για τις 
περιπτώσεις αυτόβουλης πραγματοποίησης κατεδάφισης - 
αποκατάστασης της αυθαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκ-
θεσης αυτοψίας και της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών 
από τη διαπίστωση της πολεοδομικής παράβασης. Έτσι, δεν 
επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης 
περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
   Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι εν λόγω ρυθμίσεις δίνουν τη δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης των εργασιών σε πάσης φύσεως 
οικοδομές, καθώς και της εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης των 
ανάλογων υποχρεώσεων. 

Εγκρίθηκε από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου 
«Εξοικονομώ ΙΙ» η υπαγωγή 8.731 αιτήσεων στο Β’ κύ-
κλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», 
που σημαίνει ότι οι σχετικές επενδύσεις, ύψους 146 εκατ. 
ευρώ, τίθενται σε τροχιά υλοποίησης, όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Βασική επιδίωξη, όπως επισημαίνει το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, είναι «να διασφαλιστεί ότι τα 
έργα που έχουν υπαχθεί στους Α’ και Β’ κύκλους του προ-
γράμματος θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, με προφανείς 
ευεργετικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα 

σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία».
   Στην υπαγωγή περιλαμβάνονται το σύνολο των αιτή-
σεων χωρίς δάνειο, καθώς και σημαντικός αριθμός αιτή-
σεων με δάνειο. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός 
παρεμβάσεων των αιτήσεων υπερβαίνει τα 146 εκατ. 
ευρώ και η δημόσια δαπάνη τα 102 εκατ. ευρώ (επιχο-
ρήγηση και δάνειο).
   Μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων σε 
υπαγωγή για το Β’ κύκλο υπερβαίνει τις 15.300.
   Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί 285 έργα συ-
νολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ ενώ θα ακολου-

θήσει άμεσα η υπαγωγή των υπολοίπων αιτήσεων στον 
Β’ κύκλο.
   Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή μικρού 
αριθμού αιτήσεων στον Α’ κύκλο του προγράμματος ολο-
κληρώνοντας σχεδόν τις υπαγωγές του εν λόγω κύκλου. 
Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων σε υπαγωγή για τον 
Α’ κύκλο ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 42.676 και συνολικού 
προϋπολογισμού παρεμβάσεων 637 εκατ . ευρώ. Έχουν 
ήδη ολοκληρωθεί τα έργα σε πάνω από 36.200 αιτήσεις, 
που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις συνολικού προϋπολο-
γισμού 484 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΔΟΜΑ 800 ΕΥΡΩ: ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 25% - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ   

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΑΛΛΕΣ 8.731 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»
Στα 150 εκατ. ευρώ οι αναλογούντες πόροι
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Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερί-
ου, την άρση των εμποδίων για την προμήθεια απαραίτητων 
υλικών από ενεργειακές εταιρείες και την παράταση προθε-
σμιών για υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 
75/30.03.2020), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα:
1. Διευρύνεται η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν 
χρήση τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών εφαρμογών ή 
άλλων μέσων απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για τις εξής 
υπηρεσίες:
α) Αποστολή και εξόφληση (εμπρόθεσμη η μη) των λογαρια-
σμών κατανάλωσης
β) Υποβολή προσφοράς από τους προμηθευτές για την παροχή 
υπηρεσίας προμήθειας
γ) Σύναψη και τροποποίηση σύμβασης προμήθειας
δ) Διάθεση των εγγράφων που συνοδεύουν την σύμβαση (το 
υλικό μπορεί βέβαια να παρέχεται και έντυπα εφόσον ζητηθεί)
ε) Ζητήματα χρεώσεων που αφορούν τις σχετικές υπηρεσίες
«Η ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τις νέες συμβάσεις προμήθειας 

ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, όσο και τις ισχύ-
ουσες. Έτσι, αφενός διευκολύνονται οι καταναλωτές για τις 
συναλλαγές τους με τους προμηθευτές χωρίς ανάγκη φυσικής 
παρουσίας (με δεδομένους τους ισχύοντες περιορισμούς στην 
κυκλοφορία), αφετέρου βελτιώνεται η δυνατότητα των προμη-
θευτών να εισπράττουν τους λογαριασμούς και συνεπώς και η 
ρευστότητά τους. Πρόκειται για μέτρο που ενθαρρύνει τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό των εταιρειών προμήθειας, λειτουργώ-
ντας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποδοτικότητάς 
τους», τονίζει το ΥΠΕΝ.
2.Παρατείνονται οι προθεσμίες για την αδειοδότηση, την προ-
σκόμιση εγγυητικών επιστολών, τη διατήρηση τιμών αναφο-
ράς και την υλοποίηση των σταθμών ΑΠΕ, προκειμένου να 
μετριασθούν οι δυσμενείς συνέπειες για τους επενδυτές από 
την παρούσα συγκυρία. Η ρύθμιση θεσπίστηκε γιατί τα έκτακτα 
μέτρα της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας του 
κορωνοϊού είχαν ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες ανάπτυξης 
και κατασκευής σταθμών ΑΠΕ να αναστείλουν τα έργα τους για 
πραγματικούς λόγους (αδυναμία προμήθειας υλικών, αποχώ-
ρηση ξένων τεχνικών κ.λπ.). 
Με την παράταση των προθεσμιών σε δυο «ταχύτητες» (κατά 
6 μήνες για προθεσμίες που λήγουν έως το τέλος Ιουνίου 2020 

και κατά 4 μήνες για αυτές που λήγουν έως το τέλος Δεκεμβρίου 
2020 ), εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές 
να καταρτίσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε πιο στέρεες 
βάσεις. Η διαβάθμιση των παρατάσεων κρίθηκε απαραίτητη, 
καθώς όσο πιο κοντά στη λήξη της είναι η προθεσμία, τόσο με-
γαλύτερη η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των έργων.
3. Τέλος, προβλέπεται ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην παραγωγή, μεταφορά, εφοδιασμό και διάθεση/προμή-
θεια υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, 
προμήθειας, διανομής, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου θα μπορούν να προμηθεύονται υλικά ή ανταλ-
λακτικά που είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία 
των κρίσιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους από επιχει-
ρήσεις ή εμπορικά καταστήματα των οποίων η λειτουργία έχει 
ανασταλεί, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. 
Η επιχείρηση/κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ εξαίρε-
ση προμήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας ενέργειας, μόνο για την πα-
ράδοση των ζητούμενων προϊόντων, για όσο χρόνο και με όσο 
προσωπικό είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας παράδοσης, με τήρηση όλων των αναγκαίων 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Φτωχός άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα αυτήν την πε-
ρίοδο, αλλά δεν θέλουμε οι πονηροί να εκμεταλλευτούν την 
κρίση, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό 
OPEN, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία, μπορεί να γίνει διασταύ-
ρωση για τους μπαταχτσήδες και τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές. Αυτοί δεν θα τύχουν καμιάς ειδικής μεταχείρισης. 
Αντίθετα, υπήρχε προηγουμένως και θα εξακολουθήσει να 
υπάρχει ανοχή για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, εί-

ναι φτωχοί. Υπάρχει και από τη νομοθεσία σαφής κατεύθυνση 
γι αυτούς. Η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι κάνουν περαιτέρω εκ-
πτώσεις στις ευπαθείς ομάδες», τόνισε ο υπουργός και κάλεσε 
όσους έχουν, να πληρώνουν τους λογαριασμούς.
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ο μηχανισμός εγγυο-
δοσίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των 
εταιριών ενέργειας. «Από ενέργεια δεν θα μείνουμε, εκείνο 
που πρέπει να προσέξουμε είναι να μη μείνει το ταμείο», τόνι-
σε ο κ. Χατζηδάκης. «Δεν υπάρχουν μηχανές με χρήματα. Αν 
οι εταιρείες έχουν σημαντική μείωση στις εισπράξεις τότε θα 

έχουν θέμα στη ρευστότητα. Δημιουργούμε τον μηχανισμό 
εγγυοδοσίας, αλλά η Ελλάδα δεν είναι υπερδύναμη και η ΔΕΗ 
ήταν στην εντατική μέχρι πριν από λίγο καιρό».
Ο υπουργός ανέφερε ότι το πιο φιλολαϊκό μήνυμα σήμερα 
είναι αυτό της υπευθυνότητας, γι αυτό και «πηγαίνουμε όσο 
επιτρέπουν οι δυνάμεις του συστήματος». Επανέλαβε εξάλ-
λου ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρχει αδιάλειπτη 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και υγρών 
καυσίμων.

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δίνεται πρόσβαση στον e-Ε-
ΦΚΑ όλων των ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών που είναι 
καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολι-
τών» του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Πρόκειται για μια διαλειτουργικότητα μέσω της οποίας ληξιαρ-
χικές πράξεις γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου συμβί-
ωσης, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης 
καθώς και πληροφορίες για τον αριθμό των τέκνων θα παρέ-
χονται απευθείας από το Μητρώο Πολιτών στον e-ΕΦΚΑ. Με 
τη συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα, μπαίνει σταδιακά τέλος 
στην άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών και την γραφειοκρατία, 
προκειμένου να λαμβάνουν παροχές από το κράτος, να κάνουν 

αίτηση για σύνταξη ή να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στο 
μητρώο του Οργανισμού, όπως συνέβαινε ως τώρα. Όπως 
τονίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «το 
κράτος είναι ένα».
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης διασύνδεσης με την προβλεπό-
μενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο 
αποτελεί το απαραίτητο βήμα για το ψηφιακό μετασχηματισμό 
κρίσιμων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, όπως η χορήγηση παροχών 
και η απονομή της σύνταξης. Με τη σταδιακή ενσωμάτωση των 
ανωτέρω στοιχείων στα συστήματα του e-ΕΦΚΑ εξαλείφεται η 
πολύμηνη αναμονή χιλιάδων πολιτών. Αυτό, άλλωστε, αποτε-
λεί κομμάτι της συνολικής στρατηγικής τόσο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που θα κάνουν την ζωή των πολιτών ευκολότερη 
και με λιγότερη γραφειοκρατία.
Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσφέρει καθημερινά την ανα-
γκαία διασύνδεση των διαφόρων μητρώων και πληροφορι-
ακών συστημάτων του Δημοσίου, προκειμένου να εξαλειφθεί 
σταδιακά η ταλαιπωρία του πολίτη στις συναλλαγές του με το 
Δημόσιο. Ειδικά σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση που βιώ-
νουμε όλοι, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας διευκολύνει χιλιάδες 
πολίτες να ολοκληρώσουν την διαδικασία συνταξιοδότησής 
τους ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, χωρίς να βγουν 
από το σπίτι τους καθώς οι ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητι-
κά θα αναζητούνται και θα συλλέγονται αυτόματα.

ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ 
Αλλά δεν θέλουμε οι πονηροί να εκμεταλλευτούν την κρίση

ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο e-ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Τις τελευταίες ημέρες η επιβατική κίνηση στα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς έχει πέσει κατά 85% με 90%, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα ποσοστό αυτό αφορά το σύνολο 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα (μετρό, 
λεωφορεία, τρόλεϊ) και είναι ο μέσος όρος, καθώς 
προφανώς κατά τις ώρες αιχμής υπάρχει περισσότερη 
κίνηση, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής.
Για την επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. 
Βενιζέλος» αφού επισήμανε πως το πτητικό έργο σε όλο 
τον κόσμο έχει μειωθεί δραματικά ανέφερε πως την ίδια 
ημέρα (Δευτέρα 30 Μαρτίου) στο Διεθνή Αερολιμένα Ελ. 
Βενιζέλος σημειώθηκε μείωση του αριθμού των επιβα-
τών κατά 97% σε σχέση με την ίδια ημέρα πέρυσι.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και στην 
εκπομπή «Evening Report» επανέλαβε πως η επιβατική 
κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει πέσει, αλλά 
δεν έχουν μειωθεί τα δρομολόγια στις ώρες αιχμής. Δι-
ευκρίνισε ότι τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανο-
νικά από την αρχή της βάρδιας μέχρι τις 10 το πρωί και 
από τις τρεις το μεσημέρι μέχρι τις έξι το απόγευμα, ενώ 
έχουν μειωθεί στις ώρες μη αιχμής. Οι χρονοαποστάσεις 
των συρμών στο μετρό είναι αντίστοιχες με την καλο-
καιρινή περίοδο.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό οι επιβάτες προτι-
μούν τα λεωφορεία από το μετρό, ειδικά σε συγκεκρι-
μένες γραμμές, ενώ κάποιες ώρες της ημέρας οι συρμοί 

του μετρό κυκλοφορούν άδειοι.
«Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα και ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί 
καθημερινά τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μετα-
φοράς και κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές 
για να εξυπηρετήσουμε αυτούς που πρέπει να πάνε στη 
δουλειά τους, τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στα 
νοσοκομεία, τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στα 
σούπερ μάρκετ, τους ανθρώπους που πρέπει να κρατή-
σουν όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας», τόνισε ο 
κ. Καραμανλής.
Υπογράμμισε επίσης, ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ και του υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται 
απολύμανση σε οχήματα και συρμούς στο τέλος της 
βάρδιας, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας 
του προσωπικού. Ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που δίνουν το δικό τους 
αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Πτήσεις
Σε ό,τι αφορά την αεροπορική κίνηση τόνισε πως το 
πτητικό έργο σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί δραματικά, 
αναφέροντας ότι την ίδια ημέρα (Δευτέρα 30 Μαρτίου) 
στο Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος σημειώθηκε μείω-
ση του αριθμού των επιβατών κατά 97% σε σχέση με 
την ίδια ημέρα πέρυσι.
Ανέφερε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πιθανότητες 
να προσβληθεί κάποιος από τον ιό στο αεροπορικό ταξί-
δι της επιστροφής είναι πολύ μεγάλες.
Ερωτηθείς εάν θα πραγματοποιούνται ειδικές πτήσεις, 

όταν κριθεί αναγκαίο από το υπουργείο Εξωτερικών και 
την κυβέρνηση, απάντησε καταφατικά. Έφερε ειδικότε-
ρα ως παράδειγμα τον επαναπατρισμό με ειδική πτήση, 
που κανόνισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
των 13 οδηγών φορτηγών, τους οποίους η Τουρκία δεν 
άφηνε να περάσουν τα σύνορα της με το Ιράκ.
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις 
πρώτες χώρες που διέκοψε τις πτήσεις από και προς Ιτα-
λία, ενώ έχουν διακοπεί επίσης οι πτήσεις από και προς 
Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία και Ολλανδία και οι 
πτήσεις με την Γερμανία περιορίζονται στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ξεκαθάρισε τέλος ότι το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών έχει έτοιμο σχέδιο προκειμένου εάν η κρίση κρα-
τήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, να διασφαλίσει 
τη διασυνδεσιμότητα στο εσωτερικό της χώρας και την 
ύπαρξη του ελάχιστου πτητικού έργου ασφαλείας, ιδίως 
σε προορισμούς της νησιωτικής Ελλάδας.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης 
πτήσεων, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι τις αποφάσεις 
αυτές τις λαμβάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε πλήρη 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Πραγματικά η κατάσταση εξελίσσεται καθημερινά. Για 
αυτό η κυβέρνηση με προσοχή προσπαθεί να απαντήσει 
στις ερωτήσεις και να ενημερώσει το λαό, αλλά επειδή η 
κατάσταση αλλάζει κάθε ημέρα, ανάλογα με τις συνθή-
κες θα επανεξετάζουμε τις πολιτικές» δήλωσε ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών.

Προς άρση αμφιβολιών σχετικά με την έκπτωση 25% επί 
των βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκη-
ση, από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:
Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φό-
ρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και 
είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 30/4/2020 οι 
οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης 
τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση 
του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 

30/3/2020 έως 30/4/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποί-
ηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης 
ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε 
καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβο-
λής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποια-
δήποτε άλλη έκπτωση.
Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυ-
μούν να καταβάλουν οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν 
στο καθεστώς έκπτωσης 25% σύμφωνα με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ Α΄ 75), 

το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε έκδοση 
απόφασης παράτασης της εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι 
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.
Τέλος, θα υπάρξει μέριμνα για τους φορολογουμένους 
που κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό των οφειλών την 30-
3-2020 και 31-3-2020 και δικαιούνται την έκπτωση του 
25% σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Και την ύπαρξη του ελάχιστου πτητικού έργου ασφαλείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
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Το συνολικό πλαίσιο προστασίας, λόγω της πανδη-
μίας, επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχο-
λούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, όπως αυτό 
προέκυψε από τις τέσσερις δέσμες των μέτρων από 
τα συναρμόδια υπουργεία, έδωσε στη δημοσιότητα 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- το υπουργείο Οικονομικών. 
Παράλληλα, ανακοίνωσε τους νέους Κωδικούς Αριθ-
μούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προστέθηκαν στους 
έως τώρα υπάρχοντες.
Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, πλέον καλύπτονται 1,7 εκατομμύριο 
εργαζόμενοι ή το 81% του συνόλου των εργαζομέ-
νων στον ιδιωτικό τομέα, 800.000 επιχειρήσεις- που 
αφορούν στο 86% των ΚΑΔ και το 76% των νομικών 
προσώπων της χώρας- καθώς και 700.000 ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες 
μικρών επιχειρήσεων, ή το 75% του συνόλου.
Ειδικά για τον Απρίλιο, εντάσσονται περισσότερες 
επιχειρήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο, ενώ δημιουρ-
γούνται δύο νέα πλαίσια προστασίας που καλύπτουν 
ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων.
Περιγραφή πλαισίου «1» (υφιστάμενο πλαί-
σιο):
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο «1», λαμ-
βάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες τους τα 
ακόλουθα οφέλη για τον Απρίλιο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας 
όλων των εργαζομένων τους.
* Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστο-
λής καταβολής έως και την 31/08/2020 των οφειλών 
από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαι-
ωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις 
ΔΟΥ, έως την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων 
οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων 
τον Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% 
εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, παρέχεται 
η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% 
της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο τον Απρίλιο) που θα 
εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα έως και την 
30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που εί-
ναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη 
φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες 
από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσ-
σονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον 

έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
* Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων 
τον Απρίλιο, έως 31/10/2020 και δόσεων βεβαιωμέ-
νων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020. Η αναστολή 
αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζομένων της επιχείρησης.
* Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρα-
τική εντολή, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου 
του Απριλίου. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν 
ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, παρατείνονται έως και 
τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιω-
μένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες 
έως την 30/4/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν 
καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τους εργαζόμενους- 
μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με 
κρατική εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δικαίω-
μα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, 
εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους 
ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας παρατείνονται έως και 
τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιω-
μένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες 
έως την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν 
καταβληθούν εμπρόθεσμα.
* Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζο-
μένους- μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
* Επιπλέον, στους εργαζόμενους- μισθωτούς των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή 
αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πλη-
ρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς τη φο-
ρολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτω-
σης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
* Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 
45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτο-
απασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
(κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν 
έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει 
τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). 
Σε περίπτωση εταιρείας, καταβάλλεται μοναδική απο-
ζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό 
του νομικού προσώπου. Για τους επιστήμονες- ελεύ-

θερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τη-
λεκατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 
ευρώ.
* Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχο-
λούμενους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής 
έως και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις 
ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφει-
λών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ, έως την 
30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς 
τη φορολογική διοίκηση πληρωτέες τον Απρίλιο, πα-
ρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν 
εμπρόθεσμα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμ-
ψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ 
(πληρωτέο τον Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς 
και εμπρόθεσμα έως και την 30/4/2020, με οφειλές 
των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρό-
κειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και 
οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμε-
νους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες που 
εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφό-
σον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
* Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστι-
κών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες- ελεύθερους 
επαγγελματίες, πληρωτέων τον Απρίλιο, σε τέσσερις 
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 30/09/2020. 
Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται 
δυνατότητα μείωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρό-
θεσμα. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων 
οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πληρωτέες τον Απρίλιο έως 
31/07/2020.
* Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, 
έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του 
δώρου Πάσχα έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους ερ-
γαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή 
σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντι-
στοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε 
προσωρινή αναστολή της σύμβασής του θα καλυφθεί 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Συνέχεια στη σελ. 7

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 
Για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι αλλαγές στους ΚΑΔ  
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Συνέχεια από τη σελ. 6

Περιγραφή πλαισίου «2» (πλαίσιο για τη βιομη-
χανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελε-
γκτικές και τις χρηματιστηριακές): 
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο 2, λαμβάνουν 
τα ακόλουθα οφέλη για τον Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προ-
στασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων 
των εργαζομένων τους.
* Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής 
καταβολής έως και την 31/08/2020 των οφειλών από δη-
λώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων 
οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ, έως την 
30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη 
φορολογική διοίκηση πληρωτέες τον Απρίλιο, παρέχεται 
δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθε-
σμα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, 
ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο τον 
Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα 
έως και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων 
που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη 
φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από 
τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται 
από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν κατα-
βληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
* Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, 
επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους- μι-
σθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προ-
σωρινή αναστολή.
* Επιπλέον, στους εργαζόμενους- μισθωτούς, των οποί-
ων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, 
προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιω-
μένων οφειλών Απριλίου προς τη φορολογική διοίκηση 
για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβλη-
θούν εμπρόθεσμα. 
* Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε 
νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα 
(προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι 
μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρείας, 
καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό 

τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. 
* Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμε-
νους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής έως 
και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, 
καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι 
οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ, έως την 30/4/2020. 
Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική 
διοίκηση πληρωτέων τον Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα 
έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον, 
παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 
25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο τον Απρίλιο) που 
θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 
30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι 
βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολο-
γική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο 
και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελμα-
τίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει 
εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
* Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν 
το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου 
Πάσχα έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους 
που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργα-
σίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες 
που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή 
της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.
Περιγραφή πλαισίου «3» (πλαίσιο για την ενέρ-
γεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση 
απορριμμάτων και τα έργα υποδομών):
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο 3, λαμβάνουν 
τα ακόλουθα οφέλη για τον Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προ-
στασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων 
των εργαζομένων τους.
* Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, 
επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους- μι-
σθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προ-
σωρινή αναστολή.
* Επιπλέον, στους εργαζόμενους- μισθωτούς, των οποί-
ων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, 
προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιω-
μένων οφειλών Απριλίου προς τη φορολογική διοίκηση 

για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβλη-
θούν εμπρόθεσμα. 
* Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε 
νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα 
(προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι 
μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρείας, 
καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό 
τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.
*Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν 
το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου 
Πάσχα έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους 
που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργα-
σίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες 
που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή 
της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.
Τεχνική εφαρμογή
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους 
εργαζομένους, απαιτείται σχετική δήλωση της επιχείρη-
σης στο «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/), περί προ-
σωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζο-
μένου και κατόπιν, δήλωση του ίδιου του εργαζομένου 
στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ (https://supportemployees.
yeka.gr). Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και από τις 
δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομέ-
νου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση 
του εργοδότη ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής 
(ή αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων 
του εργαζομένου.
Για τη λήψη της έκπτωσης 40% επί του ενοικίου, που 
αφορά μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρα-
τική εντολή και τους εργαζόμενούς τους, ακολουθείται η 
αντίστοιχη με τα ανωτέρω διαδικασία δηλώσεων των επι-
χειρήσεων και των εργαζομένων, στις ίδιες ιστοσελίδες.
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός 
Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική 
αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα που 
θα αναρτηθεί. 

Συνέχεια στη σελ. 8

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 
Για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι αλλαγές στους ΚΑΔ  
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Συνέχεια από τη σελ. 7
Για τους επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, οι δικαιούχοι 
συμμετοχής στην τηλεκατάρτιση, θα μπορούν να συμπληρώνουν 
τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα τηρείται στο 
υπουργείο Εργασίας.
Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιού-
νται αυτόματα, (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, 
ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι 
στις αντίστοιχες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή 
αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων 
και επιστημόνων- ελευθέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν 
στους εν λόγω ΚΑΔ.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) και ειδικότερα, παρατίθενται οι διαφορές σε σχέση με το 
πλαίσιο Μαρτίου). Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ 
ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως 
αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3, έναν από τους κατω-
τέρω εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Σε περίπτωση 
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πε-
νταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων 
και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΝΕΟΙ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1
01.29 ‘Αλλες πολυετείς καλλιέργειες
20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 
33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 
33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 
43.11 Κατεδαφίσεις 
43.12 Προετοιμασία εργοταξίου 
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και 
ψύξης 
43.29 ‘Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 
43.39 ‘Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελει-
ώματος 
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 ‘Αλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α. 
46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων 
συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι 
που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊ-
όντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν 
στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ει-
δών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί 
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώ-
σιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που με-
σολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προ-
ϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί 
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών 
σκευασμάτων (46.18.11.08) 
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών 
ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 
47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμά-
των, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα
47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθρι-
ους πάγκους και αγορές 
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
55.90 ‘Αλλα καταλύματα 
58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 
61.90 ‘Αλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστη-
μάτων 
62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές 
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 
62.09 ‘Αλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας 
και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δρα-
στηριότητες

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 
77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 
78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 
78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
78.30 ‘Αλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 
80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 
81.22 ‘Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανι-
κού καθαρισμού 
81.29 ‘Αλλες δραστηριότητες καθαρισμού 
81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 
82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 
82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικο-
νομικών και εμπορικών πληροφοριών 
84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης 
υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρε-
σιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 
86.90 ‘Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή κα-
ταλύματος 
87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για 
άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ου-
σιών 
87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 
87.90 ‘Αλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργα-
νώσεων 
94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 
94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 
94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 
96.09.19 Διάφορες Aλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Υπηρεσίες 
οικιακού υπηρέτη  (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού 
αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ως 
πληττόμενες (δηλαδή, στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 
26/3/2020), λαμβάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες 
τους τα ακόλουθα οφέλη για τον Μάρτιο. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι 
η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.
*Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβο-
λής έως και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, κα-

θώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι 
πληρωτέες προς τις ΔΟΥ έως την 31/3/2020. Για τις δόσεις βεβαι-
ωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον 
Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν 
εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από την έκπτωση του ανωτέρου 
ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμε-
νους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
*Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

(εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον Μάρτιο, έως 
30/09/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 
30/06/2020. Η αναστολή αφορά στο σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης. 
Συνέχεια στη σελ. 9

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 
Για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι αλλαγές στους ΚΑΔ  

Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου
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Συνέχεια από τη σελ. 8
*Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική 
εντολή, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου του 
Μαρτίου. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακί-
νητα στις επιχειρήσεις αυτές, παρατείνονται έως και τις 
31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες έως την 
31/3/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν κατα-
βληθούν εμπρόθεσμα. Για τους εργαζόμενους- μισθω-
τούς, των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική 
εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε 
προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 
40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί 
κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της κύριας 
κατοικίας παρατείνονται έως και τις 31/8/2020 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι 
οποίες είναι πληρωτέες έως την 31/3/2020 με δυνατότητα 
έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
*Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου) και πλήρης 
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομα-
στικού μισθού, για τους εργαζομένους- μισθωτούς των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή ανα-
στολή.
*Επιπλέον, στους εργαζόμενους- μισθωτούς, των οποίων 
η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, 
προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιω-
μένων οφειλών Μαρτίου προς τη φορολογική διοίκηση 
για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβλη-
θούν εμπρόθεσμα.
*Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 
ημέρες (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου), για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός 

Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην 
έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές 
δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρείας, καταβάλλεται 
μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό 
λογαριασμό του νομικού προσώπου. Για τους επιστήμο-
νες- ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα 
τηλεκατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 
ευρώ (που θα καταβληθεί εντός Απριλίου). 
*Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, πα-
ρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής έως και την 
31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και 
των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι 
πληρωτέες προς τις ΔΟΥ έως την 31/3/2020. Για τις δό-
σεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση 
πληρωτέες τον Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 
25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από 
την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι 
οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν 
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
*Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοα-
πασχολούμενους και επιστήμονες- ελεύθερους επαγ-
γελματίες, πληρωτέων τον Μάρτιο, σε τέσσερις μηνιαίες 
δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020. Για τις ανωτέ-
ρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μεί-
ωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται 
ότι παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών έως 10/04/2020. Επίσης, 
αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον 
ΕΦΚΑ, πληρωτέων τον Μάρτιο έως 30/06/2020.
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους 
εργαζομένους, απαιτείται σχετική δήλωση της επιχείρη-
σης στο «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/), περί προ-

σωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζο-
μένου και κατόπιν, δήλωση του ίδιου του εργαζομένου 
στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ (https://supportemployees.
yeka.gr). Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και από τις 
δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομέ-
νου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση 
του εργοδότη ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής 
(ή αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων 
του εργαζομένου.
Για τη λήψη της έκπτωσης 40% επί του ενοικίου, που 
αφορά μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρα-
τική εντολή και τους εργαζόμενούς τους, ακολουθείται η 
αντίστοιχη με τα ανωτέρω διαδικασία δηλώσεων των επι-
χειρήσεων και των εργαζομένων, στις ίδιες ιστοσελίδες.
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός 
Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική 
αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα που 
θα αναρτηθεί. 
Για τους επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, οι δικαι-
ούχοι συμμετοχής στην τηλεκατάρτιση, θα μπορούν να 
συμπληρώνουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε πλατ-
φόρμα που θα τηρείται στο υπουργείο Εργασίας.
Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, 
θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων 
ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση 
προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρω-
μές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκ-
πτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων 
και επιστημόνων- ελευθέρων επαγγελματιών που εμπί-
πτουν στους εν λόγω ΚΑΔ.

Εντάχθηκαν 124 επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμού 
17.920.490,09 ευρώ, στη δράση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ): «Ενίσχυση 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Κρήτης.
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται στην ηλεκτρο-
νική σελίδα του ΕΣΠΑ, με την τροποποίηση της απόφασης 
τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 202 και 

η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 31.082.564,53 
ευρώ.  
Επίσης, δημοσιεύτηκε η έβδομη απόφαση Απόρριψης 
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρό-
σκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχιερησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα σχετικά με την απόρ-
ριψη 308 πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας 

δαπάνης 20.141.883,82 ευρώ.
Τέλος, δημοσιεύτηκε η 11η απόφαση απόρριψης πράξε-
ων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ 
με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με 
την απόρριψη 43 πράξεων συνολικής αιτούμενης δημόσι-
ας δαπάνης 1.627.708,79 ευρώ.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 
Για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι αλλαγές στους ΚΑΔ  

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 124 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ:
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια Κρήτης   
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Διευκρινίσεις για το χρόνο καταβολής του επιδόματος εορτών 
Πάσχα παρέχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), 
με θέμα «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβλέπονται τα 
εξής:
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική 
δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, 
καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλά-
δους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 
την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) 
και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνα-
νται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μετα-

γενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και, σε κάθε περίπτωση, 
όχι πέραντης 30ής Ιουνίου 2020.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των 
απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθε-
ται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως 
την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίο-
δο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος 
έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, 
λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρ-
κειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των 
απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθε-
ται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 

που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασι-
ακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πά-
σχα υπολογίζεται, βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημε-
ρομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της 
εργασιακής σχέσης.
5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να καθορίζονται η 
διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών 
Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος.

Την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων 
ανεργίας που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020, μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αποφά-
σισε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η διοίκηση του Οργανισμού, 
στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη δραστική μείωση του 
συγχρωτισμού και συνωστισμού.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 17 Μαρτίου, η διοίκηση του Οργανι-
σμού είχε ανακοινώσει την αυτόματη ανανέωση όλων των 

δελτίων ανεργίας που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 
18 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2020.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρε-
ούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους, κατά το πα-
ραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία 
ενέργεια ανανέωσης. Σημειώνεται πως η ανανέωση του δελ-
τίου γίνεται είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ 
είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ). Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
των ανέργων, στον περιορισμό των μετακινήσεων και στην 

αποφυγή συγχρωτισμού στα ΚΕΠ.
Επίσης, από χθες, για πρώτη φορά, οι άνεργοι μπορούν ηλε-
κτρονικά να εγγράφονται στο μητρώο, να αποκτούν δελτίο 
ανεργίας και να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση 
ανεργίας. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει πλέον κανένας 
λόγος προσέλευσης στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλη-
σης (ΚΠΑ2) με ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του Οργα-
νισμού παρέχονται ηλεκτρονικά.

Ισχυροποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης Τaxisnet στο πλαίσιο 
βελτίωσης της ασφάλειας των υπηρεσιών έπειτα από απόφαση 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Ειδικότερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γε-
νική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης συνιστούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την αντικατά-
σταση των ενεργών κωδικών πρόσβασης τους (passwords) στο 
Taxisnet με νέους που θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   * Να αποτελούνται κατ’ ελάχιστο από 8 χαρακτήρες
   * Να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:
   - Τουλάχιστον έναν κεφαλαίο λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα
   - Τουλάχιστον έναν πεζό λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα
   - Τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα
   - Τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα
   Η αλλαγή του κωδικού (password) μπορεί να γίνει μέσω της 
εφαρμογής «Διαχείριση λογαριασμού / Αλλαγή κωδικού» 
(https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/
changePassword.htm) εφόσον ο χρήστης γνωρίζει τον υφιστά-

μενο κωδικό (απαιτείται Σύνδεση - Login).
   H αντικατάσταση των κωδικών πρόσβασης συνίσταται αλλά 
δεν είναι υποχρεωτική. Αποτελεί επιπλέον μέτρο προστασίας 
των ψηφιακών μας συναλλαγών με το Δημόσιο, καθώς η χρή-
ση των διαπιστευτηρίων Taxisnet έχει διευρυνθεί, ειδικά μετά 
την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δη-
μοσίου «Gov.gr». Τα διαπιστευτήρια Taxisnet χρησιμοποιούνται 
για την πιστοποίηση των πολιτών τόσο στη νέα πύλη όσο και 
σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου. Ήδη ο αριθμός 
των φορέων που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση μέσω 
Taxisnet υπερβαίνει τους 65.
   Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί πρό-
σβασης (όνομα χρήστη/username και συνθηματικό/password) 
που εκδίδονται, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμε-
νη νομοθεσία, για χρήση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet 
είναι αυστηρά προσωπικοί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να 
τους διαφυλάττει με προσοχή για την αποκλειστική χρήση τους 
μόνο από τον ίδιο, λαμβάνοντας κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη 
διαρροή τους σε οποιονδήποτε άλλον.
   Για εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από εξουσιοδοτη-

μένο πρόσωπο για λογαριασμό του πολίτη, είναι διαθέσιμος 
μηχανισμός παροχής και ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων για 
συγκεκριμένες ενέργειες. Ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατό-
τητα στον πολίτη να λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται από 
πρόσωπο τής επιλογής του και για το χρονικό διάστημα που 
επιθυμεί, με τρόπο απόλυτα διαφανή και ασφαλή, διατηρώντας 
τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να 
γίνονται αντί αυτού. 
   Σε αυτές τις περιπτώσεις το εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο 
χρησιμοποιεί τα δικά του διαπιστευτήρια (και όχι του πολίτη) για 
να αποκτήσει πρόσβαση στις συγκεκριμένες ενέργειες και μόνο 
για το διάστημα που είναι ενεργή η εξουσιοδότηση.
   Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής «Εξου-
σιοδοτήσεις» (https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/
protected/authorizations.hm) όπου ο χρήστης μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για να προβεί σε ενέργειες στο 
Taxis για λογαριασμό του χωρίς να του δώσει τον κωδικό και το 
συνθηματικό του.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΠ

ΟΑΕΔ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020

ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ taXIsNet 
Συνιστά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΓΓΠΣΔΔ
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«Είναι αυτονόητο ότι αυτές τις στιγμές προέχει η προστα-
σία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση του ΕΣΥ, ώστε να 
καταφέρει να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Όμως αν αφήσουμε στην τύχη του το επιχειρηματικό 
πεδίο, τότε όταν τελειώσει ο εφιάλτης του κορωνοϊού, δεν 
θα υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις για να βοηθήσουν 
στην ανόρθωση της οικονομίας μας». 
Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών , όπου επίσης αναφέρεται σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ: 
«Οπωσδήποτε θετικό ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, 
λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, στηρίζονται ακόμα 
περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως προκύπτει 

και από την επικαιροποιημένη λίστα με τους ΚΑΔ. 
Για να είμαστε όμως ρεαλιστές, θα πρέπει να δούμε πως 
ακριβώς στηρίζονται αυτοί οι επαγγελματικοί κλάδοι. Την 
ώρα που σε άλλες χώρες το ποσοστό του ΑΕΠ τους για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας φτάνει στο 10%, στην 
Ελλάδα φτάνει μόλις στο 3,5%. Οπότε είναι απόλυτη ανά-
γκη, αυτές τις ώρες που πλήττεται βάναυσα το σύνολο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, να αυξηθεί 
το ποσοστό της ενίσχυσης, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος 
οι περισσότερες επιχειρήσεις να αναγκαστούν να βάλουν 
«λουκέτο». Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες 
δράσεις. Και όπως λέει και το ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο 
προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν». 

Κατανοούμε πλήρως την περιορισμένη οικονομική δυ-
νατότητα της χώρας, όμως η κυβέρνηση οφείλει να εξα-
ντλήσει κάθε μέσο προκειμένου να πείσει τους εταίρους 
να δοθούν περισσότερα κονδύλια στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κορωνοϊού. Διαφορετικά «η Ευρώπη των 
λαών» δεν θα είναι τίποτα παραπάνω από λόγια του αέρα. 
Ευθύνη στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης 
έχουν πλέον και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι τρά-
πεζες οφείλουν να στηρίξουν ουσιαστικά επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες, ώστε η επόμενη μέρα να βρει ενεργές τις 
περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες». 

 Η ΓΣΕΒΕΕ με χθεσινή επιστολή της προς τον υπουργό 
Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικο-
νομικών, Α. Βεσυρόπουλο, επεσήμανε ζητήματα σχετικά 
με τους ΚΑΔ, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις δύναται να 
ενταχτούν στο ολοκληρωμένο σχέδιο τόνωσης της οικο-
νομίας που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση και για τα οποία 
τις τελευταίες μέρες η Γενική Συνομοσπονδία δέχεται αρ-
κετές οχλήσεις.
   Συγκεκριμένα η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε να διευθετηθούν τα ακό-

λουθα ζητήματα όπως σημειώνει το ΑΠΕ:
   * Να συμπεριληφθούν στα μέτρα προστασίας και οι ΚΑΔ 
κύριας δραστηριότητας των υποκαταστημάτων των επι-
χειρήσεων.
   * Να αναζητηθεί τρόπος να συμπεριληφθούν στα μέτρα 
προστασίας και οι επιχειρήσεις που ο ΚΑΔ δευτερεύου-
σας δραστηριότητας δηλώθηκαν το 2019. Αφορά τόσο 
επιχειρήσεις που υφίστανται πριν το 2019 όσο και επιχει-
ρήσεις που συστάθηκαν το 2019. Αντιλαμβανόμαστε ότι 

στην παρούσα συγκυρία είναι δύσκολη η διαπίστωση της 
αναλογίας επί του τζίρου μεταξύ ΚΑΔ κύριας και δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας, καθώς δεν έχουν υποβληθεί 
οι φορολογικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2019. 
Ωστόσο και δεδομένης των σοβαρών και εκτεταμένων 
επιπτώσεων που προκαλούν και σε αυτές τις επιχειρήσεις 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδη-
μίας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση, 
αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.

Τα πρώτα ψηφιακά σεμινάρια, «Webinars», για τις αλλα-
γές που επιφέρει η κρίση του κορωνοϊού στη φορολογία, 
την ασφάλιση και το περιβάλλον εργασίας, προσφέρει 
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο, αποκλειστικά στα μέλη του, συμμετέχοντας στην 
πρωτοβουλία #DigitalSolidarityGR του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.
Πρόκειται για πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται υπό την 
ομπρέλα της «AHK Akademie», σε συνεργασία με την 
Ομάδα Εργασίας Μελών «Νομικών Θεμάτων» του επιμε-
λητηρίου, και περιλαμβάνει τα εξής σεμινάρια:
-«Covid-19: Οι συνέπειες της πανδημίας στις συμβατικές 
σχέσεις ως μορφή ανωτέρας βίας»: Έχει προγραμματι-
στεί για αύριο, 1η Απριλίου και ώρα 14:00 και θα πραγ-
ματοποιηθεί από το Δικηγορικό Γραφείο Στυλόπουλος & 
Συνεργάτες.

-«Covid-19: Θέματα εργατικού δικαίου και πρακτικές για 
επιχειρήσεις»: Θα λάβει χώρα στις 9 Απριλίου και ώρα 
14:00, από τη Δικηγορική Εταιρεία Β. Δ. Οικονομίδης.
-«Covid-19: Φορολογικές και Ασφαλιστικές διευκολύν-
σεις»: Θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου και ώρα 
14:00 από το Δικηγορικό Γραφείο MStR Law.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΑΠΕ τα σεμινάρια διεξά-
γονται, είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική/γερμανική 
γλώσσα, με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας και δεν 
έχουν κόστος συμμετοχής.
Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (έως 25 
άτομα) και για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας, ενώ μετά από τη δήλωση συμμετοχής, θα αποστα-
λεί σε κάθε συμμετέχοντα το σχετικό link για τη συμμετοχή 
του στο «Webinar».
Με αφορμή την έναρξη των σεμιναρίων, ο γενικός διευ-

θυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου, δρ Αθανά-
σιος Κελέμης, δήλωσε ότι «το Επιμελητήριο, στέκεται και 
σε αυτή τη δύσκολη στιγμή δίπλα στα μέλη του, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν το ταχύτερο τις πρωτόγνωρες 
αντιξοότητες, που προκαλεί η κρίση του κορωνοϊού στην 
επιχειρηματική κοινότητα και εν γένει στην οικονομία. 
Πρόθεση του Επιμελητηρίου είναι, μέσω των «Webinars» 
να βοηθήσει τα μέλη του να εξοικειωθούν με τις ραγδαίες 
αλλαγές, που επέρχονται στη νομοθεσία και να εξασφαλί-
σουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, 
που προωθεί η κυβέρνηση», συμπλήρωσε ο κ. Κελέμης, 
ενώ δεσμεύθηκε ότι «το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ακολουθήσουν κι άλλα εξειδικευμένα ψηφιακά σεμινάρια, 
με στόχο να αναλυθεί όλο το εύρος των έκτακτων θεσμι-
κών παρεμβάσεων».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Για να αποφύγουμε το κλείσιμο επιχειρήσεων

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΕΘΕΣΕ Η ΓΣΕβΕΕ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
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Η πανδημία Covid-19 κατέστησε την τηλεργασία που 
ήταν ελάχιστα διαδεδομένη στην Ελλάδα μέχρι σήμερα 
την μοναδική διέξοδο για χιλιάδες επιχειρήσεις, αναφέ-
ρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τόσο ο ιδιωτικός 
όσο και ο δημόσιος τομέας κλήθηκαν να αλλάξουν τον 
τρόπο λειτουργίας τους σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να προ-
ετοιμαστούν, αφού δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν τέτοια 
ανάγκη. Και για τις εταιρείες όμως που είχαν εισαγάγει την 
τηλεργασία, οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες και όχι λιγό-
τερο δύσκολες. 
    «Για κάποιες εταιρείες που ήδη επέτρεπαν την τηλερ-
γασία, είναι πρώτη φορά που έχουν τόσους χρήστες 
συνδεδεμένους εξ’ αποστάσεως ταυτόχρονα και για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 
   Για τις περισσότερες εταιρείες, όμως, είναι η πρώτη φορά 
που εξετάζουν το ενδεχόμενο τηλεργασίας. Φυσικά η αλ-
λαγή είναι μεγάλη όχι μόνο για τα τμήματα ΙΤ, αλλά και 
για τους χρήστες, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν στη 
χρήση νέων εργαλείων και να δημιουργήσουν μια νέα 
ρουτίνα εργασίας», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αρ-
χιτέκτονας κυβερνοασφάλειας για τη Microsoft, Γιώργος 
Μπαλαφούτης, ο οποίος παράλληλα προειδοποιεί ότι «Η 
απρογραμμάτιστη αλλαγή στον τρόπο εργασίας αυξάνει 
τα περιθώρια απώλειας εταιρικών δεδομένων είτε από 
λάθος του χρήστη ή από χάκερς που εκμεταλλεύονται τα 
κενά».
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες οι 
εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομέ-
να. Όπως λέει ο κ. Μπαλαφούτης, «κάθε εταιρεία έχει δι-
αφορετική υποδομή, οπότε δεν υπάρχει μια συνταγή για 
όλους», αλλά σίγουρα οι εταιρείες που ήδη επέτρεπαν την 
τηλεργασία έχουν μπροστά τους λιγότερα ζητήματα να 
αντιμετωπίσουν.
Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρχιτέκτονας 
κυβερνοασφάλειας της Microsoft που καλύπτει τραπε-
ζικούς και κυβερνητικούς πελάτες σε Ευρώπη και μέση 
Ανατολή «για τις εταιρείες που ήδη είχαν την τηλεργασία 
(teleworking) στην κουλτούρα τους, το βασικό είναι να 
βεβαιωθούν πως η υποδομή θα αντέξει την αύξηση του 
όγκου των ταυτόχρονων χρηστών. Δηλαδή να αντέξουν: 
τον αυξημένο όγκο δεδομένων που περνά μέσα από τα 
εταιρικά VPN (virtual private network, κανάλι επικοινω-
νίας που κρυπτογραφεί δεδομένα για να ‘’ταξιδέψουν’’ 
ασφαλώς μέσω διαδικτύου) και τα αυξημένα αιτήματα για 
απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη».
       Αντίθετα, οι εταιρείες που δεν είχαν καμία σχέση με 

αυτόν τον τρόπο εργασίας μέχρι σήμερα, έχουν να αντι-
μετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων. «Το τμήμα ΙΤ αλλά 
κι η διοίκηση της εταιρείας έχει να σχεδιάσουν ώστε να: 
εφοδιάσουν με εταιρικά λάπτοπ όλους τους υπαλλήλους, 
αν αυτοί δεν είχαν ήδη, να δημιουργήσουν πολιτικές τη-
λεργασίας, επιτρεπτής χρήσης, να προσαρμόσουν την τε-
χνολογία ώστε να δουλεύει εξ αποστάσεως με ασφάλεια. 
Λόγου χάρη την ύπαρξη VPN και την κατάλληλη τεχνο-
λογία Data Loss Prevention (DLP) για να μην μπορούν να 
χαθούν/αντιγραφούν τα δεδομένα από μη εγκεκριμένους 
χρήστες» εξηγεί ο Γιώργος Μπαλαφούτης και προσθέτει 
ότι «μέχρι να λύσουν αυτά τα θέματα, οι εταιρείες αυτές 
ενδέχεται να έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα, παράπονα 
από χρήστες και πελάτες, και φυσικά τα πάσης φύσεως 
εταιρικά δεδομένα διατρέχουν κίνδυνο».
       Οι βασικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην τηλεργασία, 
έχουν να κάνουν με τα εταιρικά δεδομένα, δηλαδή κάθε 
είδους πληροφορία που παράγει η εταιρεία κι έχει αξία γι’ 
αυτήν. «Οι περισσότερες εταιρείες εξαρτώνται παντελώς 
από τη σωστή χρήση και προστασία των εταιρικών δε-
δομένων. Στο χώρο των κυβερνοεπιθέσεων, αυτά αποτε-
λούν τον κύριο», λέει ο κ. Μπαλαφούτης υποστηρίζοντας 
ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες κινδύνου: Η υποκλοπή 
των εταιρικών δεδομένων, δηλαδή κάποιος άλλος έχει 
πρόσβαση στην πνευματική σου ιδιοκτησία και εταιρικά 
μυστικά, η καταστροφή τους που χωρίς αντίγραφα ασφα-
λείας μπορεί να οδηγήσει και στην πλήρη απώλεια πρό-
σβασης σε αυτά, καθώς και η αλλοίωσή τους.
   Αυτά τα τρία μπορούν να προκαλέσουν σε μια εταιρεία 
νομικά θέματα, μειωμένη απόδοση, απώλεια εμπιστο-
σύνης των πελατών, οικονομική ζημία, ακόμα και ολική 
κατάρρευση του οργανισμού, τονίζει ο ειδικός της κυβερ-
νοασφάλειας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
       Οδηγός προς ναυτιλομένους: Πώς μπορεί μια εταιρεία 
να προστατευτεί
   «Αν η εταιρεία σου παρέχει λάπτοπ, τότε κάνεις ό,τι θα 
έκανες κι από το γραφείο. Βεβαιώσου πως κάνεις αντί-
γραφα ασφαλείας ευαίσθητα δεδομένα, το λογισμικό και 
το αντιικό είναι ενημερωμένο, δεν ανοίγεις ύποπτα συ-
νημμένα και συνδέσμους, και δεν επισκέπτεσαι επισφαλείς 
ιστοσελίδες. Δεν χρησιμοποιείς στικάκια USB για μεταφο-
ρά εταιρικών δεδομένων, ή τουλάχιστον βεβαιώνεσαι 
πως είναι κρυπτογραφημένο το στικάκι σε περίπτωση 
απώλειάς του. Εννοείται πως κλειδώνεις τον υπολογιστή 
όταν απομακρύνεσαι από αυτόν, ειδικά αν έχεις παιδιά, 
διότι δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κάνει κάτι λάθος κατά την 

απουσία σου. Επίσης, αυτές τις ημέρες πολλοί δουλεύουν 
περισσότερες ώρες απ’ όσο συνήθως, κι ο διαχωρισμός 
μεταξύ δουλειάς/διαλείμματος/ξεκούρασης δεν είναι ευ-
διάκριτος. Απόφυγε τη χρήση εταιρικού υπολογιστή για 
προσωπική εργασία ή αναζητήσεις. Ό,τι συμβαίνει χρη-
σιμοποιώντας τον εταιρικό υπολογιστή, είναι στη δικαι-
οδοσία της εταιρείας να το παρακολουθήσει. Επίσης, ό,τι 
πνευματική ιδιοκτησία δημιουργήσεις χρησιμοποιώντας 
τον εταιρικό υπολογιστή, νομικά ανήκει στην εταιρεία. 
(Να το θυμάσαι την επόμενη φορά που θα θελήσεις να 
χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή της δουλειάς για οτιδή-
ποτε εκτός δουλειάς, είτε είναι να γράψεις μια νέα ποιητική 
συλλογή ή έχεις πλάνο να φτιάξεις μια δική σου εταιρεία)», 
διευκρινίζει ο κ. Μπαλαφούτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτο-
ντας ότι όσοι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν προσω-
πικό υπολογιστή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
       Οδηγός προς ναυτιλομένους: Πώς μπορεί ένας χρήστης 
να προστατευτεί;
   Αν η εταιρεία εφαρμόζει σωστά τη μεθοδολογία BYOD 
(Bring Your Own Device), για να διαχωρίζονται τα εται-
ρικά από τα προσωπικά δεδομένα, τότε τα εταιρικά δεδο-
μένα είναι αρκετά προστατευμένα. Αν έχει γίνει σωστά η 
υλοποίηση BYOD, η εταιρεία μπορεί να σβήσει τα εταιρικά 
δεδομένα εξ’ αποστάσεως αν κλαπεί ο υπολογιστής, να 
αποτρέψει την αντιγραφή εταιρικών δεδομένων, και εν 
γένει μπορεί να παράσχει τον ίδιο βαθμό προστασίας που 
θα παρείχε ο εταιρικός υπολογιστής, σημειώνει ο Γιώργος 
Μπαλαφούτης και προσθέτει ότι: «Ωστόσο, συνήθως είναι 
ελλιπής η υλοποίηση BYOD, και μάλιστα με αρκετά κενά 
σχεδιασμού κι ασφαλείας. Οπότε ο απλός χρήστης που 
δουλεύει από τον προσωπικό υπολογιστή θα πρέπει να 
προσέξει ό,τι ανέφερα στους εταιρικούς υπολογιστές κι 
επιπλέον: 
      -Να έχει ενεργοποιημένο το αντιικό
   -Να μην έχει εγκαταστήσει προγράμματα αμφιβόλου 
προελεύσεως και «σπασμένο» λογισμικό 
   -Να μην γίνεται χρήση του ίδιου υπολογιστή από διά-
φορους χρήστες
   -Να μη χρησιμοποιεί μη-εγκεκριμένες εξωτερικές υπη-
ρεσίες για μεταφορά εταιρικών δεδομένων (προσωπικό 
Dropbox, κτλ). Αυτή η χρήση μη-εγκεκριμένης τεχνολογί-
ας λέγεται Shadow IT και σε περίπτωση απώλειας δεδομέ-
νων ο υπάλληλος φέρει την ευθύνη». 

Συνέχεια στη σελ. 13

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ covId-19 ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥβΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Πώς προστατεύονται επιχειρήσεις και χρήστες  
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Στα μέτρα που έχει λάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός 
σε τράπεζες και εφορίες για την πληρωμή φορολογικών 
οφειλών, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση για τον κο-
ρωνοιό , ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. 
Όπως είπε σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε έγκαιρα η απόφα-
ση για παράταση καταβολής των φορολογικών οφει-
λών των πολιτών ηλικίας άνω των 70 ετών και εκείνων 
που έχουν αναπηρία από 80% και άνω μέχρι και την 
Παρασκευή 10 Απριλίου.

Από τις 16 Μαρτίου, όλες οι εφορίες της χώρας λειτουρ-
γούν με e-mail και τηλέφωνα, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
η άσκοπη επίσκεψη πολιτών στις εφορίες.
Επίσης η ΑΑΔΕ, προχωρά στην περαιτέρω απλούστευ-
ση των διαδικασιών και στη χρήση της τεχνολογίας. 
Ήδη από εχθές είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική ενημέ-
ρωση σχετικά με τις επιστροφές και τις απαιτήσεις των 
πολιτών από το Κράτος. Η ενημέρωση αυτή, σε συνδυ-
ασμό με τη δυνατότητα δήλωσης τραπεζικού λογαρια-
σμού IBAN στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του 
Taxisnet, απλοποιεί πάρα πολύ τη σχετική διαδικασία, 
είπε ο κ. Πιτσιλής.

Επίσης, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, δί-
νεται η δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα των ρυθμι-
σμένων οφειλών μέσα από το Taxisnet. Δυνατότητα η 
οποία λειτουργεί ήδη και για τις λοιπές οφειλές, αυτές 
δηλαδή που δεν είναι σε ρύθμιση.
«Κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας έκκληση. Μέ-
νουμε σπίτι. Αλλάζουμε συνήθειες. Με τη βοήθεια των 
νεότερων μελών της οικογένειάς μας, μαθαίνουμε να 
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την προστασία 
μας. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς», κατέληξε.

Συνέχεια από τη σελ. 12

Σχετικά με τη χρήση του προσωπικού υπολογιστή για 
εταιρικές ανάγκες, ο ειδικός της Microsoft λέει ότι είναι 
καλύτερα να αποφεύγεται. «Ίσως είναι θέμα κουλτού-
ρας στην Ελλάδα, αλλά βλέπω αρκετούς υπαλλήλους 
που μέσα στην αφοσίωσή τους χρησιμοποιούν ακόμα 
και προσωπικές συσκευές για να «γίνει η δουλειά». 
Προτείνω να αποφεύγεται αυτό: εφ’ όσον ο υπάλλη-
λος κάνει δουλειά για την εταιρεία του, είναι απολύτως 
μέσα στα δικαιώματά του να ζητήσει, να απαιτήσει, 
από την εταιρεία του να του παράσχει υπολογιστή για 
να εργαστεί. Αυτό εξαλείφει και το διαχωρισμό μεταξύ 
προσωπικού κι εταιρικού δεδομένου», τονίζει. 
Αν παρ’ όλα αυτά κάτι πάει στραβά, πρέπει να ειδοποι-
ηθεί άμεσα η τεχνική υποστήριξη της εταιρείας καθώς 

υπάρχει κίνδυνος «να εγκαταστάθηκε κακόβουλο λο-
γισμικό (malware) το οποίο θα τρέχει στο υπόβαθρο 
για αρκετό καιρό, στέλνοντας αντίγραφο από τα αρχεία 
σου ή αυτά που πληκτρολογείς στον χάκερ», επισημαί-
νει ο Γιώργος Μπαλαφούτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού επιβάλλει προσαρ-
μογή και στον συγκεκριμένο τομέα. Τις προηγούμενες 
ημέρες έγινε γνωστό ότι συστάθηκε εθελοντική ομάδα 
στην οποία συμμετέχουν κυρίως υψηλόβαθμα στε-
λέχη από την Amazon και την Microsoft με στόχο την 
καταπολέμηση της κυβερνοπειρατείας των ιατρικών 
κέντρων και άλλων οργανισμών που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Παράλ-
ληλα, έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις και προς τους απλούς 
χρήστες, πολλοί από τους οποίους εργάζονται πλέον σε 
καθεστώς τηλεργασίας, κάτι που θέτει σε κίνδυνο και 

τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. 
«Πρώτα απ’ όλα, οι χάκερ αυτή τη στιγμή έχουν πλεονέ-
κτημα διότι ο δικός τους τρόπος «εργασίας» δεν άλλαξε. 
Και τώρα έχουν ένα ακόμα εργαλείο στη διάθεσή τους: 
τον φόβο που φέρνει η αβεβαιότητα για την πανδη-
μία. Έχουμε δει αρκετά παραδείγματα phishing emails 
(σπαμ που σου ζητούν να κάνεις κλικ ή να ανοίξεις συ-
νημμένα) για να μάθεις περισσότερο πώς να προστα-
τευθείς. Ως κομμάτι της γενικότερης καθοδήγησης για 
ασφαλή χρήση του υπολογιστή, αν δεν είστε σίγουροι 
για το σωστό τρόπο να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση, 
καλύτερα να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήρι-
ξη της εταιρείας σας για βοήθεια. Γι’ αυτό βρίσκονται 
εκεί», καταλήγει ο Γιώργος Μπαλαφούτης. 

Δεν δικαιολογείται η εικόνα που είδαμε σήμερα έξω 
από τις τράπεζες, μετά τα μέτρα και την πρόνοια που 
έχει λάβει το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστή-
ματος, για την πλήρη και ασφαλή εξυπηρέτηση όλων 
των πολιτών εκτός τραπεζικού καταστήματος, ανέφερε 
η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
Χαρά Απαλαγάκη, κατά την χθεσινή ενημέρωση για τον 
κορωνοιό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Είναι σαφές, είπε, ότι τα τραπεζικά καταστήματα ήταν 

και θα παραμείνουν ανοιχτά. Επίσης, έχουν όλοι πλήρη 
πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών και συναλ-
λακτικών τους αναγκών, χωρίς κανένα περιορισμό 
και μπορούν να συνεχίζουν την οικονομική ζωή τους 
κανονικά, από απόσταση, χωρίς την ανάγκη να πάνε 
στο κατάστημα, χάρη στην τεχνολογία. «Τι παρατηρή-
θηκε σήμερα; Ότι πληρωμές που πρέπει να γίνουν και 
μπορούν να γίνουν μέσω της τεχνολογίας έγιναν με 
ουρές. Ουρές που αδικούν το υψηλό, τεχνολογικό και 

ψηφιακό επίπεδο που διαθέτει η χώρα σε όλο τον τομέα 
της δραστηριότητάς της, είτε αυτό αφορά την κεντρική 
κυβέρνηση, είτε αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, όπως εί-
ναι και οι τράπεζες. Μας αδικεί η ουρά, γιατί δείχνει ότι 
δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κάνουμε τη συναλλαγή μας, 
την ελεύθερη συναλλαγή μας, σε περιστάσεις οι οποίες 
είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες για όλους μας» 
είπε η κ. Απαλαγάκη. 

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΕΣ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥβΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ   

ΓΓ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 
Όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά, μας αδικούν οι ουρές έξω από τις τράπεζες
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Tην Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) επέλεξε σύμφω-
να με το ΑΠΕ η Scottish & Southern Electricity Network 
(«SSEN»), εταιρεία μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Σκωτία, για την προμήθεια υποβρυχίων 
καλωδίων μέσης τάσης τα οποία θα αντικαταστήσουν ήδη 
υπάρχοντα που διασυνδέουν νησιωτικές κοινότητες της 
Σκωτίας. 
 Όπως ανακοίνωσε η Cenergy Holdings, η SSEN κατέχει και 
διαχειρίζεται το υποθαλάσσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας 11 kV και 33 kV της Βόρειας Σκωτίας, συνολικού 

μήκους 440 χλμ. Οι έλεγχοι ρουτίνας που διενήργησε η 
εταιρεία υπέδειξαν ότι ένα ποσοστό των καλωδίων αυτών 
πρέπει να αντικατασταθεί μέχρι το 2023 λόγω παλαιότη-
τας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Hellenic Cables θα προμηθεύσει 
περίπου 90 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων 11 kV και 33 kV 
με ενσωματωμένες οπτικές ίνες καθώς και τα σχετικά πα-
ρελκόμενα όπως συνδέσμους μετάβασης για τη σύνδεση 
των ηλεκτρικών πόλων και των οπτικών ινών των υπο-
βρυχίων καλωδίων με τα αντίστοιχα χερσαία καλώδια του 

δικτύου καθώς και επισκευαστικούς συνδέσμους. 
Τα καλώδια θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Hellenic 
Cables, στην Κόρινθο κατά το δεύτερο ήμισυ του 2020. 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, με εξειδικευμένο 
και έμπειρο προσωπικό, τελευταίας τεχνολογίας εγκατα-
στάσεις και την εφαρμογή βέλτιστων εργασιακών πρακτι-
κών, το εργοστάσιο αυτό μπορεί να κατασκευάσει από τα 
μεγαλύτερα συνεχόμενα μήκη υποβρυχίων καλωδίων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
ύψους 484 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της 
Εθνικής Τράπεζας για το 2019 από 65 εκατ.ευρώ το 2018. 
Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τρά-
πεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφέρει σύμφωνα με το ΑΠΕ:
«Η εμφάνιση του κορωνοϊού (Covid-19), με σοβαρό αντί-
κτυπο στην παγκόσμια οικονομία, υποβαθμίζει τη σημα-
σία των αποτελεσμάτων του Δ’ τριμήνου 2019, το οποίο 
αντιπροσωπεύει εξελίξεις από ένα παρελθόν που διαφέρει 
σημαντικά από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα, αλλά και στο εγγύς μέλλον.
 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων κρίσιμων εβδομάδων, 
η Εθνική Τράπεζα απέδειξε ότι μπορεί να δράσει γρήγορα 
αναφορικά με: α) τη δημιουργία ενός νέου λειτουργικού 
μοντέλου εξ αποστάσεως εργασίας, προφυλάσσοντας με 
αυτόν τον τρόπο την υγεία των εργαζομένων της, β) την 
προσαρμογή των διαδικασιών της τράπεζας στη λειτουρ-
γία ‘απομακρυσμένης πρόσβασης’ για τους υπαλλήλους 
και τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτί-
ωσης της ψηφιακών καναλιών μας, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τον επιχειρησιακό κίνδυνο, συμπεριλαμβανο-
μένου του κινδύνου υποκλοπών δεδομένων στο διαδίκτυο 
και γ) τη θέσπιση ενεργειών για την κάλυψη των άμεσων 
αναγκών των πελατών (π.χ. όσον αφορά τις περιόδους χά-
ριτος στις πληρωμές και τις νέες διευκολύνσεις κεφαλαίου 
κίνησης που εγγυάται η κυβέρνηση). Σήμερα, η ΕΤΕ είναι 
επιχειρησιακά και ψυχολογικά έτοιμη να επιτύχει σε αυτόν 
τον ταχέως μεταβαλλόμενο νέο κόσμο. 
Η επιτυχία της Εθνικής Τράπεζας βασίζεται στον ισχυρό 
ισολογισμό της, στην ευέλικτη και αποδοτική στρατηγική 

της, καθώς και στην αποτελεσματική, και με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, διοίκησή της από μία δυναμική ομάδα, η οποία 
συνεργάζεται στενά με το διοικητικό συμβούλιο. Από την 
άποψη αυτή, τα υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της τράπεζας, σε συνδυασμό με τη δυναμική της προσπά-
θειάς μας για μετασχηματισμό, θέτουν την ΕΤΕ σε πλεονε-
κτική θέση:
Πρώτον, αναφορικά με τη ρευστότητα, η Εθνική Τράπεζα 
μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ αρνητικές εξελίξεις στις 
αγορές, λόγω του ισχυρού αποθέματος ρευστότητας, της 
εξαιρετικά χαμηλής έκθεσής της στη διατραπεζική αγορά, 
καθώς και του μικρού χαρτοφυλακίου «διακρατούμενων 
για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για εν-
δεχόμενη πώληση» (HTCS).
Δεύτερον, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας 
ανέρχεται σήμερα σε περίπου 18.5%, ενώ οι κεφαλαιακές 
εποπτικές απαιτήσεις μειώθηκαν σημαντικά. 
Τρίτον, η νέα διοικητική ομάδα της ΕΤΕ, αξιοποιώντας τα 
απτά αποτελέσματα του προγράμματος μετασχηματισμού, 
αλλάζει την τράπεζα με επιτυχία, βελτιώνοντας σημαντικά 
την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της, όπως διαφαί-
νεται στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2019. 
Η ισχυρή αυτή ομάδα έχει αποδείξει ότι έχει την ικανότητα 
να υλοποιεί αποτελεσματικά τις αλλαγές, γεγονός το οποίο 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα υπό τις παρούσες συν-
θήκες. 
Συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 κατα-
δεικνύουν την ισχυρή ανάκαμψη της οργανικής κερδο-
φορίας της τράπεζας, κατά περίπου 40% σε ετήσια βάση, 
σε 235 εκατ.ευρώ αντανακλώντας, τόσο την αύξηση των 

οργανικών εσόδων, όσο και την περιστολή των λειτουρ-
γικών εξόδων κατά 11% (προσαρμόζοντας για την επί-
πτωση από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 και την πώληση της 
συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ), συμπεριλαμβανομένου 
του προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, με 
συμμετοχή περίπου 1.100 εργαζομένων. Επιπλέον, τα μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά περίπου 5 
δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις να 
παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. 
Προς το παρόν, η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι εξαιρετικά 
δύσκολη. Αυτό που μπορώ, όμως, να υποσχεθώ, είναι ότι 
η Εθνική Τράπεζα θα σταθεί κοντά στους πελάτες της και 
θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εφαρμόσει αποτελεσμα-
τικά τις νέες πολιτικές και λύσεις που έχουν εγκριθεί από 
τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να μειωθεί ο αντί-
κτυπος από την άνευ προηγουμένου επιβολή περιορισμών 
σε μεγάλο μέρος της οικονομίας. Επιπλέον, η πορεία μετα-
σχηματισμού της τράπεζας δεν θα ανακοπεί. Αντιθέτως, η 
ΕΤΕ θα επιταχύνει τις αλλαγές στο λειτουργικό της μοντέλο, 
ιδίως την ψηφιοποίηση της τράπεζας, επιτρέποντας σε επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά να κάνουν συναλλαγές, αλλά και 
να αποκτήσουν νέα προϊόντα μέσω ψηφιακών καναλιών. 
Επιπρόσθετα, η τράπεζα θα είναι έτοιμη να προχωρήσει 
στη διαδικασία τιτλοποίησης ΜΕΑ που θα υπερβαίνει τα 
6 δισ. ευρώ, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της 
αγοράς.
Εν κατακλείδι, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η 
ΕΤΕ και σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή περίοδο θα είναι 
αντάξια της μακρόχρονης ιστορίας της, παίζοντας καθορι-
στικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας».

ΣΥΜβΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ scottIsH & soutHerN eLectrIcItY NetWork 
Για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων μέσης τάσης

«Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ
Η πορεία μετασχηματισμού δεν θα ανακοπεί» διαβεβαιώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Σε πρόσθετα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων στις πε-
ριφερειακές ενότητες Καστοριάς και Ξάνθης, προχώρησε η 
γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις 
και το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται τα 
τελευταία 24ωρα, προκειμένου να αποφευχθεί ευρύτερη εξά-
πλωση της νόσου.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε καρα-
ντίνα τέθηκε η δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας του δήμου 
Καστοριάς. Η καραντίνα ξεκίνησε χθες στις 8 το βράδυ και θα 
διαρκέσει για 14 μέρες. Απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος, 
παρά μόνο για τροφοδοσία σε όλα τα χωριά της δημοτικής 
ενότητας.
Επίσης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, πρόσθετα περιοριστικά 
μέτρα στην μετακίνηση των πολιτών, θα εφαρμοστούν για 
14 μέρες σε πέντε δήμους, τρείς της περιφερειακής ενότητας 
Καστοριάς και δύο της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Ειδι-
κότερα, τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλονται στους δήμους 
Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Ξάνθης και Μύκης.
Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ χθες στις 8 το βράδυ. Συγκεκριμένα, 
απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 8 το 
βράδυ έως τις 8 το επόμενο πρωί. Επίσης, αναστέλλεται η δυ-
νατότητα κατ εξαίρεση μετακίνησης για παροχή βοήθειας σε 
ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη (Β4), η μετάβαση σε 
τελετή (Β5), η σύντομη μετακίνηση για σωματική άσκηση ή 
για τις ανάγκες κατοικίδιου (Β6). Για την περίοδο αυτών των 
επιπλέον περιοριστικών μέτρων για 14 ημέρες , η παροχή 
βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, γίνεται 

αποκλειστικά από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των 
δήμων. Για την μετάβαση σε τελετή, την συγκεκριμένη περί-
οδο επιτρέπεται η παρουσία μόνο σε περίπτωση κηδείας και 
μόνο αποκλειστικά για συγγενείς πρώτου βαθμού. Τέλος, οι 
ιδιοκτήτες κατοικίδιων, έχουν την δυνατότητα τα βγάζουν 
για 15 λεπτά, και μόνο πέριξ της οικίας τους. Επιπλέον, στους 
πέντε αυτούς δήμους, στα super market γίνεται υποχρεωτική 
η αναλογία ένας πελάτης ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώ-
ρου, ενώ στις λαϊκές αγορές η απόσταση μεταξύ των πάγκων 
πρέπει να είναι 10 μέτρα και όλοι οι πάγκοι πρέπει να τοποθε-
τούνται από την μία πλευρά του δρόμου. 
Σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης, ενισχύ-
ονται οι δυνατότητες περίθαλψης των υγειονομικών μονά-
δων των πέντε αυτών δήμων. Ειδικότερα, δύο στρατιωτικοί 
γιατροί και δύο νοσηλευτές αποστέλλονται στο υγειονομικό 
κέντρο Εχίνου, το οποίο μεταφέρεται στην Σμίνθη, ενέργει-
ες γίνονται και για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με ένα 
γιατρό και ένα νοσηλευτή από την 4η ΥΠΕ. Το νοσοκομείο 
Καστοριάς ενισχύεται με τρεις στρατιωτικούς γιατρούς και έξι 
νοσηλευτές, ενώ δύο στρατιωτικοί γιατροί και δύο νοσηλευ-
τές αποστέλλονται στο νοσοκομείο Ξανθης. Επιπλέον διατίθε-
νται από το ΕΚΑΒ τρία κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα στους 
δήμους Νεστορίου, Καστοριάς και Μύκης.
Ο κ. Χαρδαλιάς απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των 
δήμων να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν 
κάθε μετακίνηση και κάθε περιττή επαφή. Τους κάλεσε να 
προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα ώστε να αποφύγουν τις 
πολλαπλές μετακινήσεις.

«Εκπέμπουμε SOS, κάνουμε έκκληση σε κάθε πολίτη για τις 
επόμενες 14 ημέρες, να μείνει σπίτι του, η κατάσταση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη και ο κίνδυνος διασποράς μεγάλος.Ο 
έλεγχος των μέτρων θα είναι αυστηρός και όσο πιο πιστά τα 
ακολουθήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα αρθούν».
Ο Απρίλιος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος 
«Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Απρίλιος εί-
ναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή και 
τίποτα δεν έχει κριθεί, γι αυτό και παρακολουθούμε στενά 
κάθε εξέλιξη, κάθε αλλαγή στα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι 
να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουμε την 
εξάπλωση του ιού», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.
Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου 
αποφασίστηκε περιορισμός της κίνησης των πολιτών στη νέα 
παραλία, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 2 το μεσημέρι 
έως τις 8 το πρωί της επομένης και για όλο το Σαββατοκύρια-
κο. Ο περιορισμός τέθηκε σε ισχύ και θα έχει διάρκεια 14 μέρες. 
Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε λόγο για απαράδεκτη εικόνα έξω από 
τις τράπεζες. «Κάποιοι είπε, μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τον 
κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικο-
γένειές τους. Σε πολλές περιπτώσεις παρενέβη η αστυνομία, 
όμως πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν τι μπορεί να κοστί-
σουν τέτοιες ενέργειες. Δεν γίνεται δίπλα σε κάθε απερίσκεπτο 
πολίτη να υπάρχει και ένας αστυνομικός».
Ανεστάλη η λειτουργία δύο λαϊκών αγορών στο δήμο Ιλίου, 
λόγω μη τήρησης των ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν στη 
λειτουργία τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι δήμαρχοι επτά ευρωπαϊκών πρωτευουσών, μεταξύ των 
οποίων και εκείνοι του Παρισιού και του Λονδίνου, κάλεσαν 
τις κυβερνήσεις των χωρών και των ευρωπαϊκών θεσμών να 
κινητοποιήσουν «κατεπειγόντως» τα μέτρα προστασίας και 
διανομής για «να σωθούν ζωές» από την επιδημία του νέου 
κορωνοϊού όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Η έκκληση αυτή υπογράφεται από τους δημάρχους του Πα-
ρισιού, του Λονδίνου, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας, της 

Βαρσοβίας, της Φλωρεντίας και της Βουδαπέστης.
«Καλούμε (…) επισήμως τις κυβερνήσεις μας και τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς να εφαρμόσουν τα πάντα, χωρίς 
καθυστερήσεις, για να κινητοποιήσουν τα απαραίτητα και 
διαθέσιμα μέσα παραγωγής και διανομής, για να θέσουν στη 
διάθεση (των αρχών) όλον τον προστατευτικό εξοπλισμό που 
χρειάζονται επιτακτικά οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας (μά-
σκες, γυαλιά, ρόμπες…) το ιατρικό υλικό που λείπει από τις 

υπηρεσίες εντατικής θεραπείας, τα φάρμακα και τις αναγκαίες 
θεραπείες», γράφουν στην επιστολή τους.
Σύμφωνα με τους αιρετούς, «πρέπει να καταβληθεί κατεπει-
γόντως και κατά προτεραιότητα κάθε προσπάθεια των βιομη-
χανιών και των οικονομιών μας για τους στόχους αυτούς που 
θα επιτρέψουν να σωθούν ζωές».

Στην διάθεση έκτακτης παροχής ύψους 5 εκατ. ευρώ στoυς εργαζομένους της προχώρη-
σε η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. 
Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, η έκτακτη παροχή ύψους 5 εκατ. ευρώ έχει ήδη 

καταβληθεί στους 25.000 εργαζόμενους της επιχείρησης ως αναγνώριση και επιβράβευ-
ση της μεγάλης προσπάθειας που έχουν καταβάλει. 

Ν.ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα σε Καστοριά και Ξάνθη

ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ «ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΖΩΕΣ» 
Ζητούν οι δήμαρχοι επτά εμβληματικών ευρωπαϊκών πρωτευουσών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Της εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου 
Εσωτερικών να χρηματοδοτήσει με 5 εκατ. € την από κοινού 
δράση σίτισης 30.000 συμπολιτών μας στην Αττική. Συνε-
χίζεται το πρόγραμμα ανακύκλωση 2020 και το επόμενο 
διάστημα όλοι οι δήμοι θα παραλάβουν τα ειδικά οχήματα 
και τους καφέ κάδους.
Γ. Πατούλης: «Σε αυτή την εθνική προσπάθεια Αυτοδιοίκηση 
και Κεντρική Διοίκηση συνεργαζόμαστε στενά για την κοι-
νωνική συνοχή, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών»
Ζητήματα που αφορούν στην εξασφάλιση της σίτισης περί-
που 30.000 πολιτών στην Αττική, στην προμήθεια υγειονο-
μικού υλικού, την επιχορήγηση των Δήμων, τη λειτουργία 
των λαϊκών αγορών και τα ανταποδοτικά τέλη, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθη-
κε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
και τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικά-
κου και 55 Δημάρχων της Αττικής. 
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά 
την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, η οποία διήρκησε πάνω από 
2,5 ώρες, εξέφρασε την ικανοποίησή του, για την άμεση 
ανταπόκριση του υπουργείου Εσωτερικών να χρηματοδο-
τήσει με 5 εκατ. ευρώ τη σίτιση 30.000 συμπολιτών μας που 
έχουν ανάγκη και διαμένουν στην Αττική. 
Τα γεύματα θα διανέμονται καθημερινά με ευθύνη της Περι-
φέρειας στους Δήμους της Αττικής οι οποίοι σε συνεργασία 
με τις ενορίες και ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες εθελοντών θα 
αναλαμβάνουν τη διανομή τους. 
Ήδη όπως επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη τα 2/3 των 
Δήμων έχουν αποστείλει τα αιτήματά τους για σίτιση, ενώ 
ζήτησε και από τους υπόλοιπους Δημάρχους να αποστείλουν 
τα σχετικά στοιχεία το ταχύτερο δυνατό καθώς το πρόγραμ-
μα θα ενεργοποιηθεί άμεσα. 
Ο Γ. Πατούλης αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του και για 
την εξασφάλιση στους Δήμους της χώρας 1,7 εκατ. Μασκών 
και 4 εκατ. γαντιών, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συντο-
νισμού των ενεργειών και των δράσεων τόσο μεταξύ της 
Περιφέρειας και των Δήμων, όσο και μεταξύ Αυτοδιοίκησης 
και Κεντρικής Διοίκησης. 
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να καθιερωθεί η οργάνωση 
τηλεδιάσκεψης με τους Δημάρχους ανά 10ήμερο. Αναφερό-
μενος στην κάλυψη των αναγκών των Δήμων σε υγειονο-
μικό υλικό δεσμεύθηκε ότι επικουρικά θα συνεχίσει να συμ-
βάλει και η Περιφέρεια, η οποία αναμένει το αργότερο μέχρι 
τέλος της εβδομάδας, να παραλάβει μια μεγάλη παραγγελία 
από το εξωτερικό. 
Όπως επισήμανε στη συνέχεια «σε αυτή την εθνική προ-
σπάθεια Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού και 

Κεντρική Διοίκηση συνεργαζόμαστε στενά για την κοινωνική 
συνοχή, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ως Περιφερειάρχης Αττικής 
είμαι στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο προκειμένου να βρούμε 
λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν και σχετίζονται 
με τη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος. Σε αυτή 
την εθνική προσπάθεια είμαστε συνοδοιπόροι με στόχο την 
προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών μας». 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, αφού χαιρέτησε την πρωτοβουλία 
του Περιφερειάρχη Αττικής για την πραγματοποίηση της τη-
λεδιάσκεψης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το μέχρι σή-
μερα επίπεδο δράσης και λειτουργίας, τόσο της Περιφέρειας 
όσο και των Δήμων της Αττικής. Στη συνέχεια υπογράμμισε 
ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι δί-
πλα στην Αυτοδιοίκηση και θα την στηρίξουν με όλες τους τις 
δυνάμεις, για να κρατηθεί όρθια η ελληνική κοινωνία. 
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία χρηματοδότη-
σης με 5 εκατ. € για τη σίτιση 30.000 πολιτών στην Αττική, 
ενώ έκανε γνωστό ότι θα διανεμηθούν το επόμενο διάστημα 
1,7 εκατ. μάσκες και 4 εκατ. γάντια στους Δήμους της χώρας. 
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημάρχων αναφέρθηκε στη ρύθ-
μιση που περιλαμβάνεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να πάρουν 
χρήματα από μη ανταποδοτικά έσοδα, για να πληρώσουν 
μια σειρά από υποχρεώσεις τους. 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αφού ευχαρίστησε 
τον κ. Θεοδωρικάκο τον ενημέρωσε ότι θα υπάρξει μια κωδι-
κοποίηση των θεμάτων που ετέθησαν από τους δημάρχους 
προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής τους. 
Μεταξύ άλλων οι Δήμαρχοι αναφέρθηκαν στα παρακάτω: 
Δυνατότητα κάλυψης της απώλειας εσόδων από τα ανταπο-
δοτικά τέλη
Αναστολή των δόσεων των δήμων στο Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων 
Κάλυψη των αναγκών υγειονομικού υλικού 
Αυστηροποίηση ή κλείσιμο των λαϊκών αγορών, καθώς δια-
πιστώνεται μεγάλος συγχρωτισμός
Έγκριση προσλήψεων προσωπικού το οποίο θα αξιοποιηθεί 
στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων 
Αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν 
μπει σε διακανονισμό
Αξιοποίηση των σχολικών καθαριστριών σε τμήματα καθα-
ριότητας των Δήμων
Εξασφάλιση οχημάτων για τη μεταφορά των συσσιτίων και 
την κάλυψη του μεγάλου όγκου φερτών υλικών 
Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ 
Να υπάρξει ειδική μέριμνα για οργανωμένες και μη δομές 
που διαμένουν πρόσφυγες

Τα χρήματα που καταθέτουν αιρετοί της αυτοδιοίκησης από 
το μισθό τους να αξιοποιηθούν για τις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας
Αυστηροποίηση του τρόπου εισόδου πλοίων και ιστιοφό-
ρων σε λιμάνια και μαρίνες 
Να υπάρξει ειδική καμπάνια ενημέρωσης για τον τρόπο 
απόρριψης του υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, κ.α.) 
στα απορρίμματα 
Κατά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο Περιφερειάρχης 
Γ. Πατούλης ευχαρίστησε τους συναδέλφους του δημάρχους 
για τη συμμετοχή τους στη σύσκεψη και τους κάλεσε να αξι-
οποιήσουν το τηλεφωνικό κέντρο της Περιφέρειας 1110 το 
οποίο παρέχει δωρεάν πληροφορίες στους πολίτες. Επιπλέον 
τόνισε ότι το πρόγραμμα ανακύκλωση 2020 συνεχίζεται και 
το επόμενο διάστημα όλοι οι δήμοι θα παραλάβουν τα ειδικά 
οχήματα και τους καφέ κάδους. Τέλος υπογράμμισε ότι οι 
πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής θα συνεχιστούν προ-
κειμένου να ενισχυθεί το δίχτυ προστασίας. 
Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι Δήμαρχοι: 
Στην τηλεδιάσκεψη, εκτός του Υπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδω-
ρικάκου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γα-
λατσίου Γ. Μαρκόπουλος καθώς και οι Δήμαρχοι: Πειραιά 
Ι. Μώραλης, Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, Αμαρουσίου 
Θ. Αμπατζόγλου, Παπάγου Χολαργού Η. Αποστολόπουλος, 
Πετρούπολης Στ. Βλάχος, Καισιαριανής Χρ. Βοσκόπουλος, Ν. 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας Ι. Βούρος, Αχαρνών Σπ. Βρετ-
τός, Φιλοθέης - Ψυχικού Δ. Γαλάνης, Αιγάλεω Ι. Γκίκας, Ιλίου 
Ν. Ζενέτος, Αιγίνης Ι. Ζορμπάς, Αγ. Παρασκευής Β. Ζορμπάς, 
Αγ. Δημητρίου M. Ανδρούτσου, Ζωγράφου Δ. Θώδας, Ν. 
Ιωνίας Δ. Θωμαΐδου, Κηφισιάς Γ. Θωμάκος, Νίκαιας - Ρέ-
ντη Γ. Ιωακειμίδης, Διονύσου Ι. Καλαφατέλης, Καλλιθέας Δ. 
Κάρναβος, Βύρωνα Γρ. Κατωπόδης, Πεντέλης Δ. Κεχαγιά, 
Κρωπίας Δ. Κιούσης, Αλίμου Ανδρ. Κονδύλης, Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης Γρ. Κωνσταντέλλος, Δήμο Ελληνικού – 
Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτος, Περάματος Ι. Λαγουδάκης, 
Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κ. Αλλα-
γιάννης, Παιανίας Ισ. Μαδης, Βριλησσίων Ξ. Μανιατογιάν-
νης, Σπάτων – Αρτέμιδας Δ. Μάρκου, Λυκόβρυσης Πεύκης 
Αν. Μαυρίδης, Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, Αγ. Βαρβάρας Λ. 
Μίχος, Ηρακλείου Ν. Μπάμπαλος, Δάφνης – Υμηττού Αν. 
Μπινίσκος, Ραφήνας Ευ. Μπουρνούς, Χαϊδαρίου Ευ. Ντηνια-
κός, Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλος, Φυλής Χρ. Παππούς, Τροι-
ζηνίας – Μεθάνων Σπ. Πολλάλης, Μεταμόρφωσης Ευστρ. 
Σαραούδας, Μάνδρας – Ειδυλλίας Χρ. Στάθης, Μεγάρων Γρ. 
Σταμούλης, Ν. Σμύρνης Στ. Τζουλάκης, Μαραθώνα Στ. Τσίρ-
κας, Αγ. Αναργύρων – Καματερού Στ. Τσίρμπας, Σαρωνικού 
Π. Φιλίππου, Π. Φαλήρου Ι. Φωστηρόπουλος, Ηλιούπολης Γ. 
Χατζηδάκης, Κορυδαλλού Ν. Χουρσαλάς. 

ΜΕ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
Με τον Υπουργό Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο και 54 Δημάρχους της Αττικής
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Σειρά μέτρων για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις εφαρμόζει 
η Eurobank, συνδράμοντας με όλες της τις δυνάμεις στη μάχη 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού που πλήττει πολλούς κλάδους 
της οικονομίας μας και χιλιάδες εργαζομένους.
Όπως αναφέρεται σε χθεσινή της ανακοίνωση, η Τράπεζα βρί-
σκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες της, ενημερώ-
νοντας για τους βέλτιστους τρόπους εξυπηρέτησης με ασφαλή 
και λειτουργικό τρόπο μέσω χρήσης των ψηφιακών μέσων.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει ήδη στις αναγκαίες διευκο-
λύνσεις και συγκεκριμένα:
• Αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, για τις επιχειρή-
σεις των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις 
του υπουργείου Οικονομικών, την καταβολή των χρεολυσίων 
για επιχειρηματικά δάνεια, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, υπό 
την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δάνεια ενήμερα κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2019. Με την αναστολή των δόσεων επι-
μηκύνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η διάρκεια του 
δανείου.
• Επιπλέον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να στη-
ρίξει αποτελεσματικά με επιπλέον ρευστότητα κάθε επιχείρηση 
που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση του COVID-19. 
Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετέχει ενεργά και στο πρόγραμμα 
εγγυήσεων, με βάση τους όρους που θα διαμορφωθούν από 
το υπουργείο Ανάπτυξης, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης 

με ευνοϊκούς όρους.
• Αντίστοιχα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα διευκόλυνσης 
για τα φυσικά πρόσωπα. Αναστέλλεται, κατόπιν αιτήματος 
του πελάτη, η καταβολή των δόσεων των στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων, για διάστημα τριών (3) μηνών και 
εφόσον τα δάνεια είναι ενήμερα, για τους εργαζόμενους όλων 
των επιχειρήσεων που πλήττονται και των οποίων οι κλάδοι 
συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικο-
νομικών.Επιπλέον αυτών, υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, για να 
διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στις καθημερινές 
τους συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τα κατα-
στήματα, έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της τα παρακάτω:
Για τις επιχειρήσεις
• 1.600 επιπλέον επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση στην 
πρωτοποριακή υπηρεσία v-Banking τις 2 τελευταίες εβδο-
μάδες, μέσω της οποίας εκτελούν σχεδόν όλες τις τραπεζικές 
εργασίες εκ του μακρόθεν.
• Οnline διεκπεραίωση των εισαγωγών και εξαγωγών.
• Ηλεκτρονική διαχείριση και άμεση ενημέρωση για την κατά-
σταση των εισπράξεων είτε αφορούν εμβάσματα από τρίτους, 
είτε εισπράξεις μέσω καρτών.
• Ηλεκτρονική εκτέλεση μεμονωμένων και μαζικών πληρω-
μών.
• E-commerce λύσεις.

• Μια σειρά από B2B υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικοί δια-
γωνισμοί και η ηλεκτρονική τιμολόγηση που επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες 
ηλεκτρονικά και με ασφαλή τρόπο.
Για τα φυσικά πρόσωπα
• Ενημέρωση όλων των συναλλασσόμενων πελατών για την 
διενέργεια των τραπεζικών τους εργασιών χωρίς επίσκεψη 
σε κατάστημα, καθώς και των μέτρων προστασίας από τον 
COVID – 19.
• Έκδοση χρεωστικών καρτών και κωδικών e-Banking χωρίς 
την παρουσία του πελάτη στο κατάστημα. Τις τελευταίες δέκα 
μέρες εκδόθηκαν πάνω από 7.500 νέοι κωδικοί e-Banking.
• Παροχή δυνατότητας αυτόματου ανοίγματος, ανανέωσης 
και πρόωρης εξόφλησης προθεσμιακής κατάθεσης.
• Δημιουργία του συνδρομητικού προγράμματος ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών (e-συναλλαγές) με το οποίο πραγματοποι-
ούνται πληρωμές, καθώς και μεταφορές χρημάτων με προνο-
μιακή τιμολόγηση.
• Αύξηση του ορίου ποσού των ανέπαφων (contactless) συ-
ναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 ευρώ, από τα 
25 ευρώ (από 30 /03/20 έως 31 /05/20). Η αύξηση του ορίου, 
καλύπτει το 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφί-
μων, πρατήριων βενζίνης και φαρμακείων ελαχιστοποιώντας 
τις επαφές των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η μη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία κοινωνικής προσφοράς του ελληνικού εφοπλισμού 
Συν-Ένωσις, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν εκτάκτως στην 
προμήθεια 20.000 διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό, στο 
πλαίσιο του ετήσιου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
«Συμπράττουμε για την Υγεία», με σκοπό την κάλυψη σχετι-
κών αναγκών του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η υλοποίηση της δωρεάς γίνεται όπως σημειώνει το ΑΠΕ σε 
συνεργασία με τους επικεφαλής των εργαστηρίων και σε συ-
νεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Η 
παράδοση των τεστ θα πραγματοποιείται τμηματικά μέχρι τα 
τέλη Απριλίου.
Το Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» είναι μια κοινή 

πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση και της Συν-Ένωσις, που 
υλοποιείται από το 2018 και απευθύνεται σε δημόσιους φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό την κάλυψη επι-
τακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας μέσω της 
προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμι-
σης υποδομών.

Η κρίση του νέου κορωνοϊού και το κλείσιμο εργοστασίων εί-
χαν επιπτώσεις σε τουλάχιστον 1,1 εκατομμύριο Ευρωπαίους 
που εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με την 
Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).
Ο αριθμός του 1.110.107 εργαζομένων που αναφέρει η ACEA 
αφορά μόνο εκείνους που απασχολούνται σε εργοστάσια 
κατασκευής αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων. Οι 

επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, αν συμπεριληφθεί και η 
ευρύτερη αλυσίδα τροφοδοσίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο ευρύτερος τομέας προσφέρει θέσεις εργασίας σε 13,8 εκα-
τομμύρια ανθρώπους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA. 
Οι απώλειες παραγωγής λόγω του κλεισίματος των εργοστα-
σίων ανέρχονται μέχρι τώρα στο 1.231.038 μηχανοκίνητα 

οχήματα. Κατά μέσο όρο, η διάρκεια του κλεισίματος είναι 16 
εργάσιμες ημέρες. «Αυτή τη στιγμή, η βασική ανησυχία της 
ACEA και όλων των μελών της είναι να διαχειριστεί την κρίση 
που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία επί της 
ουσίας διέκοψε απότομα τη λειτουργία της», είπε ο γενικός δι-
ευθυντής της Ένωσης, Έρικ-Μαρία Χουιτέμα, σε ανακοίνωση 
που εξέδωσε.

ΜΕΤΡΑ euroBaNk ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ 
20.000 διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό, από το Ίδρυμα Λάτση και την εφοπλιστική Συν-Ένωσις

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,1 ΕΚΑΤ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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«Ο Μανώλης Γλέζος, επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Μη-
χανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, υπήρξε ένας εμβληματικός αγωνιστής 
και ιδεολόγος της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των 
κοινωνικών αγώνων. Το ήθος, ο βίος και η πολιτεία του θα 
αποτελούν σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση 
για τις μελλοντικές γενιές». Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανα-
φέρει το ψήφισμα της Σχολή Μηχανικών - Μεταλλείων Με-
ταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον 

θάνατο του Μανώλη Γλέζου.
Ειδικότερα, για την επιστημονική του υπόσταση, το ψήφισμα 
αναφέρει: «Ιδιαίτερα με τη Σχολή Μηχανικών - Μεταλλείων 
Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον 
συνέδεε το πάθος του για τις επιστήμες της γης, τη γεωλογία 
και την υδρογεωλογία. Υπήρξε ένας αυτοδίδακτος επιστήμο-
νας που κέρδισε ευρεία αναγνώριση από τον κλάδο, με βάση 
τη βαθιά γνώση και την οξυδέρκεια στις παρατηρήσεις του 
επί των γεωλογικών και φυσικών διεργασιών. Υπήρξε άλ-

λωστε ο ιδρυτής του «Γεωλογικού Μουσείου Απειράνθου», 
το οποίο σήμερα αριθμεί πάνω από 2.500 εκθέματα, ενώ 
ήταν γνωστός για τα τεχνικά - ερευνητικά έργα άρδευσης 
(ανασχετικά φράγματα) που είχε εκτελέσει στη Νάξο».
Η Κοσμητεία της ΣΜΜΜ, εκφράζοντας το σύνολο των με-
λών της Σχολής, αποφάσισε, αντί στεφάνου, να κατατεθεί 
χρηματικό ποσό στη «Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου», η οποία 
βρίσκεται στη γενέτειρα του εκλιπόντος στην Απείρανθο της 
Νάξου, στη μνήμη του. 

Αίρονται –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- οι απαγορεύσεις κυκλο-
φορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτί-
ου άνω του 1,5 τόνου στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων 
και των εθνικών οδών κατά τις περιόδους των εορτασμών 
του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, με Κοινή Υπουργική 
Απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

Γιάννη Κεφαλογιάννη και του υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Δημήτρη Οικονόμου.  
Με βάση την απόφαση, η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ (Δ30/
Δ5α/81473/9813/2020 (Β’ 58), η απαγόρευση κυκλοφορίας 
των φορτηγών που είχε προβλεφθεί κατά τις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες με σκοπό τη διευκόλυνση των εκδρομέων, δεν 
θα ισχύσει.   

Αιτία το γεγονός ότι η κίνηση των οχημάτων στην ελληνική 
επικράτεια είναι ιδιαίτερα μειωμένη σε εφαρμογή των μέ-
τρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο περιορισμού της διάδο-
σης του COVID-19. Συνεπώς, δεν δημιουργούνται συνθήκες 
συμφόρησης στις οδούς και διακύβευσης της οδικής ασφά-
λειας και επιπλέον, υπάρχει η αναγκαιότητα τροφοδοσίας της 
αγοράς.

Για τις 10 Απριλίου του τρέχοντος έτους μετατέθηκε η έκτα-
κτη γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της εταιρείας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Μαρτίου 2020, σε συνεδρίασή 
του, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ είχε αποφασίσει 
την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συνέλευσης των με-
τόχων της εταιρείας για σήμερα, ύστερα από σχετικό αίτημα 

του βασικού μετόχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ). Η ΕΕΣΥΠ έχει ζητήσει και επιμένει 
στην αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου της εται-
ρείας Νάρκισσου Γεωργιάδη.
   Στη ίδια συνεδρίαση είχε αποφασιστεί να δοθούν εκτελεστι-
κές αρμοδιότητες και στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΥΑΘ ΑΕ, Θεόδωρο Κουλούρη. Έτσι, ο κ. Κουλούρης, 

μαζί με τον εντεταλμένο σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ, Ιωάννη Παπαϊωάν-
νου έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, μέχρι την πραγματο-
ποίηση της έκτακτης γενικής συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας, με θέμα την αντικατάσταση μελών του διοικητικού 
συμβουλίου.

Με 400 σιδερένια κιγκλιδώματα και σχοινί έκλεισε η Νέα 
Παραλία της Θεσσαλονίκης, στο κομμάτι από το άγαλμα του 
Βότση έως το Μέγαρο Μουσικής, προκειμένου να μην επα-
ναληφθούν εικόνες συνωστισμού στο πλαίσιο των μέτρων 
για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού.
   Δύο φορτηγά της αντιδημαρχίας Καθαριότητας, μαζί με ερ-

γαζόμενους, μετέφεραν τα κιγκλιδώματα στο πλακόστρωτο 
και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να τοποθετηθούν 
στα κατάλληλα σημεία του παραλιακού μετώπου, υπό τις 
καθοδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. και της δημοτικής αστυνομίας.
   Κατά τη σημερινή ημέρα θα ενημερώνονται οι πολίτες για 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία ανεξαρ-

τήτως εάν έχουν έγγραφη βεβαίωση ή έχουν στείλει sms στο 
130333, ενώ από αύριο, Τετάρτη, θα κόβονται πρόστιμα σε 
όσους επιχειρήσουν να παραβούν την εφαρμογή του μέ-
τρου. 

Η Intrakat προχώρησε σε νέες δωρεές για τις ανάγκες των 
νοσοκομείων της χώρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τη όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα, μετά τη δωρεά των οκτώ κινητών υγειονο-
μικών μονάδων σε ισάριθμα νοσοκομεία υποδοχής για την 
αντιμετώπιση του COVID-19, πρόσφατα προχώρησε στη 
δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού και υλικών στο Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών και στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 
Θριάσιο μετά από σχετική συνεννόηση για τις προτεραιότη-
τες στην κάλυψη των αναγκών τους. 
 Αναλυτικότερα, δωρίζονται στο Νοσοκομείο Σερρών δύο 
κλίβανοι ταχείας αποστείρωσης, ένας αναπνευστήρας μετα-
φοράς και ένα βιντεολαρυγγοσκόπιο, ενώ στο Θριάσιο ένας 
αναπνευστήρας ΜΕΘ. 

 Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, 
δήλωσε σχετικά: «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στην ασύμμετρη απειλή που βιώνουμε, η Intrakat και ο όμι-
λος Intracom είναι παρόντες. Έμπρακτα συνεχίζεται η στήρι-
ξη μας στο υγειονομικό σύστημα της χώρας μας». 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ– ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ
Για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου

ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Που στόχευε στη διευκόλυνση των εκδρομέων την περίοδο του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς  

ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΕ 400 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ INtrakat ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ
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Η οικονομολόγος Εστέρ Ντιφλό, που βραβεύτηκε με το 
Νόμπελ Οικονομίας 2019, έκανε χθες έκκληση να αυξη-
θούν οι δημόσιες δαπάνες προκειμένου να περιοριστούν 
οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, 
εκτιμώντας πως «δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως 
ανησυχία για τον λογαριασμό» απέναντι στην υγειονομι-
κή κρίση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Κάλεσε επίσης για ένα «εξαιρετικά προοδευτικό» φορο-
λογικό σύστημα, δηλ. όπου ο φόρος θα αυξάνεται καθώς 
θα αυξάνονται τα εισοδήματα, προκειμένου να χρημα-
τοδοτηθούν τα συστήματα υγείας, και για να υποστηρι-
χθούν τα πιο αδύναμα νοικοκυριά.
«Όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση στη ζήτηση όπως σή-
μερα, πρέπει να εγχυθούν πόροι στην οικονομία», κάτι 
που προϋποθέτει για τις κυβερνήσεις που μπορούν, να 
«δανεισθούν μαζικά και να τονώσουν την οικονομία όσο 
είναι δυνατό», υποστήριξε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό France Inter, η Ε. Ντιφλό.
Η καθηγήτρια του περίβλεπτου MIT (Ηνωμένες Πολιτεί-
ες) εκτίμησε πως «είναι αληθινά η κατ΄εξοχήν κεϊνσιανή 
στιγμή», αναφερόμενη στον Άγγλο οικονομολόγο Τζον 
Μέιναρντ Κέινς που είχε προτείνει τον κρατικό παρεμβα-
τισμό μετά την οικονομική κρίση του 1929.

«Το θέμα είναι να ξέρουμε αν θα έχουμε μια κρίση μάλ-
λον σαν του 2008 παρά του 1929» που είχε βυθίσει σε 
μόνιμη ύφεση την παγκόσμια οικονομία και «η διαφορά 
θα έλθει από τη βούληση να δαπανηθούν περισσότερα 
χρήματα σήμερα, με δίκαιο τρόπο».
Κατά τη Γαλλίδα οικονομολόγο, «το να δαπανούμε πε-
ρισσότερα χρήματα ταυτόχρονα για να καταπολεμήσου-
με τον ιό (...) και για να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε 
όσο πιο πολύ γίνεται τις οικονομικές επιπτώσεις, σημαίνει 
στην πραγματικότητα ότι εξοικονομούμε χρήματα».
Αν δεν γίνει αυτό, η κρίση κινδυνεύει να γίνει «πιο θα-
νατηφόρα, και από αυστηρά οικονομική άποψη, πιο σο-
βαρή» με ένα «αποτέλεσμα χιονοστιβάδας» και σε αυτήν 
την περίπτωση «θα περάσουμε από μια υποχώρηση σε 
μια ύφεση, οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας θα είναι 
πολύ πιο ισχυρές και πιο μακρές».
Η οικονομολόγος, που ειδικεύεται σε θέματα φτώχειας, 
προτρέπει τις χώρες της Ομάδας των 20 (G20) να στηρί-
ξουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, που είναι λιγότε-
ρο εξοπλισμένες απέναντι στην επιδημία, και σημειώνει 
τις αβεβαιότητες για την «έξοδο από την κρίση» --κυρίως 
στην ευρωστία και την ανάκαμψη της κατανάλωσης--, 
παράγοντας που θα καθορίσει «το τελικό εύρος της οικο-

νομικής καταστροφής».
Η Ε. Ντιφλό είπε επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρχουν φόβοι 
για το δημόσιο χρέος: για την ώρα, οι κυβερνήσεις «μπο-
ρούν να δανείζονται με πολύ χαμηλά επιτόκια» και αν 
«κάποιος έχει πολλά χρήματα να δαπανήσει, έχει επίσης 
και πολύ χρόνο για να αποπληρώσει [τα δάνεια]».
«Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος αυτή τη στιγμή 
να ανησυχούμε για τον λογαριασμό, είναι η τελευταία 
από τις έγνοιες μας», επιμένει, προειδοποιώντας ότι δεν 
θα πρέπει να υπάρξει μια πρώιμη επιστροφή σε «μια κά-
πως νευρική ορθοδοξία» για τα ελλείμματα.
Για την Εστέρ Ντιφλό, η κρίση είναι η ευκαιρία να ενισχυ-
θεί ένα «εξαιρετικά προοδευτικό» φορολογικό σύστημα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. «Πώς θα χρηματοδοτηθούν 
ταυτόχρονα οι μεταβιβάσεις στους πιο φτωχούς, που θα 
τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τα επίπεδα κατανά-
λωσής τους, και τα συστήματα υγείας που θα πρέπει να 
ανασυνταχθούν; Θα χρηματοδοτηθούν από τους φόρους 
στα υψηλά εισοδήματα (...) μοιάζει να είναι ο πιο λογικός 
και ο πιο ρεαλιστικός τρόπος», εκτίμησε η Γαλλίδα οικο-
νομολόγος.

Στην κατασκευή, μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης 
προσωπίδων για μάσκες που θα διατεθούν στους φο-
ρείς υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού συμ-
μετέχει το ερευνητικό εργαστήριο PrivaSI Lab «Privacy 
Engineering and Social Informatics» του τμήματος Πο-
λιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. 
   «Από το Σάββατο 26 Μαρτίου, όλα τα μέλη του Ερ-
γαστηρίου ενώθηκαν κάτω από τον κοινό σκοπό που 
ξεκίνησε η ομάδα HELLAS COVID 3D Supplies μέσω της 
εταιρείας 3DHUB και του υπουργείου Υγείας με σκοπό 
τη δημιουργία μασκών με τη χρήση της τρισδιάσταστης 
εκτύπωσης» αναφέρει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, 
αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Καλλονιάτης.
   Συγκεκριμένα ο κ. Καλλονιάτης όπως σημειώνει το ΑΠΕ  
ήρθε σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο της δράσης Κω-
στή Κουτρέτσο εξηγώντας τον εξοπλισμό που διαθέτει το 

ερευνητικό εργαστήριο και την πρόθεσή του να συμβάλει 
στην σημαντική αυτή πρωτοβουλία. 
   «Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, με χαρά 
ξεκινήσαμε την παραγωγή προσωπίδων για τις μάσκες 
που θα πρέπει να παραδοθούν σταδιακά στους φορείς 
που έχουν ανάγκη. Έχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και με υψηλό αίσθημα ευθύνης πιστεύουμε ότι είναι κα-
θήκον μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην 
αξιέπαινη αυτή προσπάθεια» αναφέρει ο κ. Καλλονιάτης. 
Και συνεχίζει: «Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η πρώτη 
παρτίδα που θα αποσταλεί άμεσα στα γραφεία της 3dHUB 
στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε με αμείωτη προσπάθεια να 
συμβάλουμε στην πρωτοβουλία αυτή». 
   Το ερευνητικό εργαστήριο PrivaSI Lab «Privacy 
Engineering and Social Informatics » του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, δραστηριοποιείται σε θέματα ασφά-

λειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, στον σχεδιασμό 
και τη δημιουργία έξυπνων συσκευών καθώς και στην 
τρισδιάστατη εκτύπωση. Σκοπός του εργαστηρίου είναι 
η υλοποίηση δράσεων για τη διεπιστημονική μελέτη 
και έρευνα στον σχεδιασμό, τη χρήση και τις επιπτώσεις 
των πληροφοριακών τεχνολογιών για την ασφάλεια και 
προστασία της ιδιωτικότητας. Ενώ τον τελευταίο χρόνο 
δραστηριοποιείται ενεργά στην τρισδιάστατη εκτύπωση 
μέσω του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ασφαλών 
έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της υλικής πο-
λιτισμικής κληρονομιάς». Με τη χρήση τρισδιάστατης 
εκτύπωσης σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έξυπνες 
συσκευές για πολιτιστικούς οργανισμούς. 
   Ας σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο χρηματοδο-
τείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 
2014-2020» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 

Η ΕΣΤΕΡ ΝΤΙΦΛΟ (ΝΟΜΠΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019) ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΩΝ ΜΕ 3d ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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Αμερικανοί ερευνητές, οι οποίοι βασίστηκαν σε μια βελτιω-
μένη τεχνική δεντροχρονολόγησης, ανακοίνωσαν περίπου 
το 1560 π.Χ. ως την πιθανότερη ημερομηνία για την ισχυρή 
«μινωική» έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (Σαντορίνης), 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Η χρονολόγηση της έκρηξης, μιας από τις ισχυρότερες που 
έχουν ποτέ συμβεί στη Γη, αποτελεί σημαντική πρόκληση 
και πολλοί ξένοι και Έλληνες επιστήμονες ασχολούνται κατά 
καιρούς με το ζήτημα. Η νέα μελέτη, με επικεφαλής την επί-
κουρη καθηγήτρια δεντροχρονολόγησης και ανθρωπολογί-
ας, Σάρλοτ Πίρσον, επικεφαλής του Εργαστηρίου Έρευνας 
Δακτυλίων Δέντρων του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, δημο-
σιεύθηκε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 

των ΗΠΑ (PNAS).
   Πριν μόλις μια εβδομάδα, μία άλλη ομάδα Αμερικανών 
και Ευρωπαίων επιστημόνων, με επικεφαλής τον καθηγητή 
κλασσικής αρχαιολογίας Στουρτ Μάνινγκ του Πανεπιστημί-
ου Κορνέλ της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Science Advances», είχαν ανακοινώσει 
ότι η έκρηξη πιθανώς έγινε μεταξύ του 1600 και του 1550 
π.Χ., ενώ η προηγούμενη επιστημονική εκτίμηση ήταν ότι η 
έκρηξη είχε συμβεί μεταξύ του 1630 και 1600 π.Χ. 
   «Η πιο παλιά δεντροχρονολόγηση που έχουμε κάνει, φθά-
νει έως πριν 12.000 χρόνια. Όμως στη Μεσόγειο το πρόβλη-
μα είναι ότι δεν έχουμε μια πλήρη και συνεχή χρονολόγηση 
που να φθάνει έως την εποχή της αρχαίας Θήρας. Έχουμε 

πολύ καλά στοιχεία για τα τελευταία 2.000 χρόνια, όμως πιο 
πίσω υπάρχει ένα κενό. Έχουμε δακτυλίους δέντρων από πιο 
πρώιμες περιόδους, όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιες 
χρονολογίες αντιστοιχούν», δήλωσε η Πίρσον.
   Αυτή τη φορά πάντως, οι Αμερικανοί ερευνητές πιστεύουν 
ότι έφθασαν πιο κοντά στην πραγματική χρονολόγηση της 
λεγόμενης «μινωικής» έκρηξης. Τόσο η νέα εκτίμηση όσο και 
εκείνη πριν λίγες μέρες παραπέμπουν σε μια ελαφρώς πιο 
πρόσφατη έκρηξη, κάτι που συμβαδίζει καλύτερα με τα έως 
τώρα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα.
   Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
   https://www.pnas.org/content/
early/2020/03/24/1917445117 

Τον φάκελο ώστε να εγγραφεί ο εορτασμός του Δεκαπενταύ-
γουστου στα ορεινά χωριά Βλάστη (του νομού Κοζάνης) και 
Συρράκο (του Νομού Ιωαννίνων) στον Αντιπροσωπευτικό 
Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρω-
πότητας (Σύμβαση UNESCO 2003), υπέβαλε το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), στις 31 Μαρτίου 2020, 
όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ενημερώνει με ανακοίνωσή του. 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι 
«η υποβολή του φακέλου σήμερα αποτελεί σημαντική πρω-
τοβουλία, καθώς τα δύο πανηγύρια αναδεικνύουν τη μακρά 
πολιτιστική παράδοση των κοινοτήτων, συνεισφέρει στην 
προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δύο ορεινών 
κοινοτήτων και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για τις 
συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες. Τα πανηγύρια έχουν 
μεν εξελιχθεί, ακολουθώντας τους καιρούς και τις αλλαγές στις 
κοινωνίες των ανθρώπων, προσφέρουν όμως ένα καλό πα-
ράδειγμα ομαλής μετάβασης στις πολιτισμικές πρακτικές των 
αστικοποιημένων πλέον κοινοτήτων», τονίζει η υπουργός.
Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, «σήμερα, ορεινές κοινότητες, όπως η 
Βλάστη και το Συρράκο, ή έχουν αποδυναμωθεί πληθυσμια-
κά ή έχουν ερημώσει. Ωστόσο, ο Τρανός Χορός στη Βλάστη 
και το Πανηγύρι του Συρράκου τον Δεκαπενταύγουστο, είναι 
δύο παραδείγματα δρωμένων που και σήμερα συμβολίζουν 
την επανασυγκρότηση δύο ορεινών κοινοτήτων, που τα μέλη 
τους έχουν διασκορπιστεί στα αστικά κέντρα και στο εξωτερι-
κό, λόγω της αστικοποίησης και της μετανάστευσης. Όμως, 
οι ετήσιες εορταστικές επιτελέσεις, για τις οποίες επιστρέφουν 
στην κοινότητα καταγωγής επιβεβαιώνοντας το συνεκτικό “αί-

σθημα του ανήκειν”, συνιστούν άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
που αξίζει να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί».
«Οι ετήσιοι εορτασμοί της ανανέωσης των δεσμών μεταξύ 
των ανθρώπων κοινής καταγωγής, αλλά με απομακρυσμένη 
μόνιμη διαμονή, φέρνουν στο προσκήνιο έναν πλούτο πολι-
τισμικών πρακτικών που στήριζαν τις κοινότητές τους, κατά 
την περίοδο της ακμής τους: Η μουσική και τα τραγούδια τους 
αναφέρονται στη σχέση τους με τη φύση και την ιστορία τους. 
Ο τρόπος που παίρνει ο καθένας και η καθεμία τη θέση τους 
στον κυκλικό χορό, καθρεπτίζει τις αξίες που τους συνέχουν 
ως κοινότητα: Σεβασμός στην ηλικία, στη δεξιότητα και στην 
εμπειρία. Αυτές οι αξίες, αλλά και ο χορός, τα τραγούδια και η 
μουσική μεταδίδονται στις νεότερες γενιές μέσα από τις δρα-
στηριότητες των Πολιτιστικών τους Συλλόγων στους τόπους 
της μόνιμης διαμονής τους, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να 
μετέχουν με ενθουσιασμό στους χορούς της Βλάστης και του 
Συρράκου, αλλά και με επίγνωση της τάξης που τους διέπει», 
προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
«Ταυτόχρονα, μέσα από τις δραστηριότητες των Πολιτιστικών 
Συλλόγων, κατά τη θερινή παραμονή τους στους ορεινούς 
τόπους καταγωγής, μεταδίδονται πλήθος σημαντικών πολιτι-
σμικών στοιχείων. Αξίζει, ενδεικτικά, να αναφερθεί η πλούσια 
τυροκομική παράδοση της Βλάστης, αλλά και η βλαχοφωνία 
στο Συρράκο, καθώς η κοινότητα υπήρξε δίγλωσση κατά το 
παρελθόν. Το βλαχικό ιδίωμα του Συρράκου ακούγεται ξανά 
σε κάποια από τα τραγούδια του πανηγυριού δίνοντας την ευ-
καιρία στους νεότερους να εξοικειωθούν με μια ολιγομιλούμε-
νη πλέον γλώσσα. Έτσι, το πανηγύρι του Συρράκου συμβάλλει 
στη διατήρηση τόσο της πολιτισμικής, όσο και της γλωσσικής 

ποικιλομορφίας. Στη Βλάστη, όπου η πληθυσμιακή απίσχναση 
δεν είναι τόσο έντονη όσο στο Συρράκο, λειτουργούν ακόμη 
μικρές τυροκομικές μονάδες που προσφέρουν υψηλής διατρο-
φικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντα, η παραγωγή των 
οποίων συνιστά μια ακόμη έκφραση των άυλων πολιτισμικών 
παραδόσεων της περιοχής. Και για αυτά, όπως π.χ. το τυρί με 
τη ονομασία “μανούρι”, η κοινότητα των παραγωγών ετοιμά-
ζει την εγγραφή τους στο Εθνικό Ευρετήριο ‘Αυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς», συμπληρώνει το ΥΠΠΟΑ.
Όπως πληροφορεί το υπουργείο, η Διεύθυνση Νεότερης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Εφαρμογή 
της Σύμβασης για την ‘Αυλη Πολιτιστική Κληρονομιά επέλεξαν 
να υποβάλουν στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της ‘Αυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (Σύμβαση 
UNESCO 2003) για εγγραφή τα δύο πανηγύρια, ως αντιπροσω-
πευτικά των εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου στην ορεινή 
Ελλάδα, «συνεκτιμώντας τόσο την συνειδητή προσπάθεια των 
δύο κοινοτήτων να διαφυλάξουν την άυλη πολιτιστική τους 
κληρονομιά, όσο και το γεγονός ότι τα δύο δρώμενα αποτε-
λούν καλές πρακτικές, αναφορικά με τη μετάδοση χορευτικών 
παραδόσεων. Οι χοροί του Συρράκου και της Βλάστης επιτε-
λούνται με σεβασμό στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 
που τους δημιούργησε, ως ομαδικά δρώμενα, με το πλήρες 
νόημά τους και όχι ως φολκλοριστικές αναπαραστάσεις». 
Περισσότερα για τα δύο πανηγύρια μπορεί να βρει κανείς στο 
Εθνικό Ευρετήριο της ‘Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ελλάδας: http://ayla.culture.gr 

ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1560 Π.Χ. ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
Σύμφωνα με νέα εκτίμηση Αμερικανών επιστημόνων

ΥΠΠΟΑ: Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΣΥΡΡΑΚΟ ΚΑΙ βΛΑΣΤΗ 
Προς εγγραφή στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO





 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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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

 
capital.gr

Έναν δυσεπίλυτο γρίφο αποτελούν πλέον οι προθεσμίες για την 
πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων. Μετά από ανα-
στολές, παρατάσεις καθώς και διευκρινίσεις έχει δημιουργηθεί 
ένα ολοκληρωτικά νέο ημερολόγιο εξόφλησης φορολογικών 
οφειλών, με εκπτώσεις και χωρίς εκπτώσεις. 
Το ημερολόγιο αυτό έχει ως εξής: 
ΦΠΑ
- για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δεν περιλαμ-
βάνονται στους ΚΑΔ που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή 
και στους ΚΑΔ κλάδων που έχουν πληγεί (πχ σούπερ μάρκετ, 
φαρμακεία), η προθεσμία για την πληρωμή του ΦΠΑ μηνός Φε-
βρουαρίου έληξε χθες. Ο ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου θα πρέπει να 
πληρωθεί για αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων έως το τέλος 
Απριλίου 
- για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ που έκλει-
σαν με κυβερνητική εντολή και στους ΚΑΔ κλάδων που έχουν 
πληγεί ο ΦΠΑ Φεβρουαρίου και Μαρτίου μπορεί να πληρωθεί 
χωρίς προσαυξήσεις έως τις 31 Αυγούστου 2020. Οι επιχειρή-
σεις που δεν θέλουν να κάνουν χρήση της παραπάνω δυνατό-
τητας αναστολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων έχουν 
δικαίωμα να εξοφλήσουν τον ΦΠΑ Φεβρουαρίου έως τις 10 
Απριλίου χωρίς προσαυξήσεις. Τον ΦΠΑ Μαρτίου θα πρέπει να 
τον εξοφλήσουν έως τις 30 Απριλίου. Το 25% του ΦΠΑ που είναι 
πληρωτέος έως το τέλος Απριλίου θα μπορούν στο μέλλον να 
τον συμψηφίσουν με άλλες φορολογικές οφειλές.  Η διάταξη για 
το τελευταίο δεν έχει ακόμη θεσπιστεί αλλά, σύμφωνα με πηγές 
του ΥΠΟΙΚ, θα γίνει στο μέλλον 
Παρακρατούμενοι φόροι
- για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δεν περιλαμ-
βάνονται στους ΚΑΔ που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή 
και στους ΚΑΔ κλάδων που έχουν πληγεί (πχ σούπερ μάρκετ, 
φαρμακεία), η προθεσμία για την πληρωμή παρακρατούμενων 
φόρων μηνός Φεβρουαρίου, όπως είναι ο φόρος μισθωτών 
υπηρεσιών, έληξε χθες. Παρακρατούμενοι φόροι του μηνός 
Μαρτίου θα πρέπει να πληρωθούν για αυτήν την κατηγορία 
επιχειρήσεων έως το τέλος Απριλίου 
- για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ που έκλει-
σαν με κυβερνητική εντολή και στους ΚΑΔ κλάδων που έχουν 
πληγεί , οι παρακρατούμενοι φόροι περιόδου Φεβρουαρίου και 
περιόδου Μαρτίου μπορούν να πληρωθούν χωρίς προσαυξή-
σεις έως τις 31 Αυγούστου 2020. Οι επιχειρήσεις που δεν θέλουν 
να κάνουν χρήση της παραπάνω δυνατότητας αναστολής των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων έχουν δικαίωμα να εξοφλή-
σουν τους παρακρατούμενους φόρους Φεβρουαρίου έως τις 
10 Απριλίου χωρίς προσαυξήσεις. Τους παρακρατούμενους 

φόρους περιόδου Μαρτίου θα πρέπει να τους εξοφλήσουν έως 
τις 30 Απριλίου 
Δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
Για τις επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνο-
νται στους ενισχυόμενους ΚΑΔ η προθεσμία για την πληρωμή 
δόσεων βεβαιωμένων οφειλών, όπως για παράδειγμα δόσεων 
φορολογικών προστίμων η προθεσμία για την πληρωμή τους 
έληξε χθες. 
Όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα εντάσ-
σονται στα μέτρα στήριξης έχουν δικαίωμα να εξοφλήσουν 
τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών (π.χ. δόση φόρου κληρονο-
μιάς, γονικής παροχής κλπ) έως τις 10 Απριλίου και μάλιστα με 
έκπτωση 25%. Τον υπολογισμό της έκπτωσης πρέπει να τον 
κάνουν οι ίδιοι. Το ίδιο ισχύει και για τις δόσεις βεβαιωμένων 
οφειλών που λήγουν στο τέλος Απριλίου. Εναλλακτικά μπο-
ρούν να αναβάλλουν την πληρωμή των παραπάνω φορολο-
γικών υποχρεώσεων έως τις 31 Αυγούστου αλλά θα πρέπει να 
πληρωθούν στο 100% 
Δόσεις ρυθμισμένων οφειλών
- για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δεν περιλαμ-
βάνονται στους ΚΑΔ που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή 
και στους ΚΑΔ κλάδων που έχουν πληγεί (πχ σούπερ μάρκετ, 
φαρμακεία), η προθεσμία για την πληρωμή της δόσης Μαρτίου 
ρυθμισμένων οφειλών  έληξε χθες. 
- για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ που 
έκλεισαν με κυβερνητική εντολή και στους ΚΑΔ κλάδων που 
έχουν πληγεί , οι  δόσεις  Μαρτίου και Απριλίου ρυθμισμένης 
οφειλής κάθε είδους φόρου (π.χ. ΦΠΑ, εισοδήματος) μπορεί να 
πληρωθεί χωρίς προσαυξήσεις έως τις 31 Αυγούστου 2020. Οι 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν θέλουν να κάνουν 
χρήση της παραπάνω δυνατότητας αναστολής των φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων έχουν δικαίωμα να εξοφλήσουν τις 
δόσεις ρυθμισμένης οφειλής Μαρτίου και Απριλίου με έκπτωση 
25%. Η δόση Μαρτίου μπορεί να εξοφληθεί έως 10 Απριλίου 
και η δόση Απριλίου έως το τέλος Απριλίου. 

Συνέχεια στη Σελ. 24

Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΩΝ 
– ΚΡΙΣΙΜΟΣ Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΝΙΚΗΘΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ 

 
in.gr

Κρίσιμος είναι ο Απρίλιος – ειδικά οι δύο πρώτες εβδομάδες – 
καθώς κατά το διάστημα αυτό θα αποκρυσταλλωθεί η εικόνα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν 
επιβληθεί στη χώρα μας. Η πορεία της καμπύλης της επιδη-
μίας  δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, οι επιστήμονες 
προειδοποιούν εντούτοις ότι ο απολογισμός της επέλασης του 
SARS-CoV- 2 σε ανθρώπινες ζωές θα είναι βαρύς – ιδίως στην 
περίπτωση που οι πολίτες χαλαρώσουν.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει βεβαιότητα για τίποτα. Είναι 
γεγονός ότι το κλείσιμο των εκπαιδευτικών μονάδων έχει 
αποδώσει, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι στη χώρα μας τα 
σοβαρά κρούσματα διπλασιάζονται σε διάστημα μιας εβδο-
μάδας συγκριτικά με άλλες χώρες όπου εντοπίζεται δυναμική 
έξαρση – όπως η Ιταλία -, και ο διπλασιασμός καταγράφεται 
σε ένα 24ωρο» σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Παθολογι-
κής Φυσιολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ, Νικόλας Σύψας. 
Δεδομένου δε ότι ο Απρίλιος θα είναι και ο μήνας της κορύ-
φωσης των κρουσμάτων, ο ειδικός ευελπιστεί ότι η καμπύλη 
θα κινηθεί με την ίδια μετριοπάθεια όπως συνέβη και το προ-
ηγούμενο διάστημα, προειδοποιώντας όμως ότι «οι επιδημίες 
είναι απρόβλεπτες».
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Στέλιος Πέτσας, υπογράμμισε χθες ότι «φέτος δεν θα 
κάνουμε Πάσχα στα χωριά και στις εκκλησίες, ούτε θα σου-
βλίσουμε το παραδοσιακό αρνί στις αυλές. Φέτος θα κάτσου-
με σπίτι. Εχουμε χρόνια να γιορτάσουμε».
 Το «ατύχημα»
Ειδικότερα, τη θετική – έως τώρα – πορεία της επιδημίας στη 
χώρα μας μπορεί να ανακόψει ένα «ατύχημα», δηλαδή μια 
έξαρση έπειτα από παράβαση των μέτρων. «Τα ζητούμενο 
είναι να μην ξεφύγει μια εστία που θα μπορούσε να προκα-
λέσει αναζωπύρωση, όπως είναι για παράδειγμα οι Ελληνες 
που επαναπατρίζονται και οι οποίοι οφείλουν να αυτοπεριο-
ρίζονται για όσο διάστημα τους συστήνουν οι ειδικοί» εξηγεί 
η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας και 
πνευμονολόγος – εντατικολόγος, καθηγήτρια Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγ-
γελισμός, Αναστασία Κοτανίδου.
Και καθώς ο «πόλεμος» θα κριθεί στον νευραλγικό τομέα 
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας – εκεί όπου οι ασθενείς 
δίνουν την πιο σημαντική μάχη για τη ζωή τους – η κυρία 
Κοτανίδου σημειώνει ότι το φρένο που μπήκε στην κατά τα 
άλλα δυναμική πορεία του SARS-CoV-2 στη χώρα μας έδωσε 
χρόνο για την προετοιμασία του συστήματος υγείας.
 Η ετοιμότητα
«Σήμερα οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε 
ΜΕΘ είναι συνολικά 85, με τα νοσοκομεία ανά τη χώρα να 
αντέχουν τον αριθμό αυτό επί δέκα» δηλώνει χαρακτηριστι-
κά, προσθέτοντας ότι «ελπίζουμε πως δεν θα φτάσουμε ποτέ 
σε αυτό το σημείο».
Αναλύοντας τον βαθμό ετοιμότητας του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας συμπληρώνει ότι «στην Αττική οι κλίνες σε μονάδες 
που έχουν εξασφαλιστεί για βαριά περιστατικά της νόσου 
COVID-19 έχουν ξεπεράσει τις 200, με πρόβλεψη να συμπε-
ριληφθούν και άλλες τα επόμενα 24ωρα. Παράλληλα όμως 
είναι έτοιμα προς ενεργοποίηση σχέδια μετατροπής άλλων 
μονάδων – όπως είναι για παράδειγμα οι μονάδες ανάνηψης 
– σε ΜΕΘ».
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Σύνταξη... online θα μπορούν να παίρνουν πλέον χιλιάδες 
ασφαλισμένοι, καθώς μετά τη διασύνδεση του e-ΕΦΚΑ με 
το «Μητρώο Πολιτών» τούς παρέχεται η ψηφιακή δυνα-
τότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και να 
αποφεύγουν την ταλαιπωρία να προσκομίζουν οι ίδιοι τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Μέσα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ο e-ΕΦΚΑ αποκτά πρόσβαση σε όλα 
τα ληξιαρχικά γεγονότα των πολιτών που είναι καταχωρι-
σμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών 
του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου 
συμβίωσης, τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής 
κατάστασης, καθώς και πληροφορίες για τον αριθμό των 
τέκνων θα παρέχονται απευθείας από το Μητρώο Πολιτών 
στον e-ΕΦΚΑ.
«Με τη συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα, μπαίνει σταδιακά 
τέλος στην άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών και τη γραφει-
οκρατία, προκειμένου να λαμβάνουν παροχές από το κρά-

τος, να κάνουν αίτηση για σύνταξη ή να επικαιροποιούν τα 
στοιχεία τους στο μητρώο του Οργανισμού, όπως συνέβαι-
νε ως τώρα», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργείων 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας.
Από το σπίτι Ειδικά εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, 
η διαδικασία συνταξιοδότησης των πολιτών ή επικαιρο-
ποίησης των στοιχειών τους γίνεται χωρίς να χρειαστεί να 
βγουν καν από το σπίτι τους, καθώς ληξιαρχικές πράξεις και 
πιστοποιητικά θα αναζητούνται και θα συλλέγονται αυτό-
ματα.
Στο μεταξύ, συνωστισμός επισκεπτών καταγράφεται στις 
ειδικές πλατφόρμες που είναι ενσωματωμένες στην ψη-
φιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr. Ενδεικτικά, μέσα σε 
λίγα μόνο εικοσιτετράωρα από την έναρξη λειτουργίας 
της πλατφόρμας για την άυλη συνταγογράφηση, περίπου 
100.000 ασφαλισμένοι έχουν κάνει εγγραφή για να λαμβά-
νουν με SMS στο κινητό τους ή με e-mail τις συνταγές για 
τα φάρμακά τους. Παράλληλα, μέσα από το gov.gr έχουν 
υποβληθεί περίπου 27.000 υπεύθυνες δηλώσεις, Π.500 
εξουσιοδοτήσεις και 700 δηλώσεις για άδειες ειδικού σκο-
πού. Αντίστοιχα, στην πλατφόρμα ethelontes.gov.gr έχουν 
κατατεθεί σχεδόν 11.000 αιτήσεις για εθελοντική παροχή 
υπηρεσιών από νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ 
στο digitalsolidarity.gov.gr έχουν δηλώσει συμμετοχή 120 
εταιρίες προκειμένου να παράσχουν δωρεάν ή με χαμηλό 
κόστος ψηφιακές υπηρεσίες.
Κωδικοί Taxisnet 
Την ίδια ώρα, ψηφιακή... ασπίδα για την προστασία των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο επιχειρεί να 
«στήσει» η ηγεσία του υπουργείου στην οδό Φραγκούδη, 
ζητώντας από πολίτες και επιχειρήσεις να «ισχυροποιή-
σουν» τους κωδικούς Taxisnet, η χρήση των οποίων έχει 
διευρυνθεί σημαντικά, ειδικά μετά την έναρξη λειτουργίας 
του gov.gr. Άλλωστε, τα διαπιστευτήρια Taxisnet χρησιμο-
ποιούνται για την πιστοποίηση των πολιτών τόσο στη νέα 
διαδικτυακό πύλη όσο και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες 
του Δημοσίου, με τον αριθμό των φορέων που κάνουν χρή-
ση των κωδικών να υπερβαίνει τους 65.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «στο πλαίσιο της διαρκούς 
βελτίωσης του επιπέδου ασφαλείας των υπηρεσιών της, η 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) προχώρησε στην ισχυροποίηση 
της πολιτικής της αναφορικά με τους κωδικούς πρόσβασης 
Taxisnet». Έτσι, συστήνεται στους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις η αντικατάσταση των ενεργών κωδικών πρόσβασής 
τους (passwords) στο Taxisnet με νέους που θα πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
• Να αποτελούνται κατ’ ελάχιστο από 8 χαρακτήρες
• Να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά: 

• Τουλάχιστον έναν κεφαλαίο λατινικό αλφαβητικό χαρα-
κτήρα
• Τουλάχιστον έναν πεζό λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα
• Τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα
• Τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα
Η αλλαγή του κωδικού (password) μπορεί να γίνει μέσω της 
εφαρμογής «Διαχείριση λογαριασμού/Αλλαγή κωδικού» 
(https://wwwl .gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/ 
changePassword.htm), εφόσον ο χρήστης γνωρίζει τον 
υφιστάμενο κωδικό, καθώς απαιτείται σύνδεση (Login) στο 
σύστημα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η αντικατάσταση των 
κωδικών πρόσβασης δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί 
πρόσβασης (όνομα χρήστη/username και συνθηματικό/
password) που εκδίδονται, κατά τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, για χρήση στις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες Taxisnet είναι αυστηρά προσωπικοί. Ως εκ 
τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαφυλάττει με προσοχή 
για την αποκλειστική χρήση τους μόνο από τον ίδιο, λαμ-
βάνοντας κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε 
οποιονδήποτε άλλον», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνω-
ση. 
► ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ - Μηχανισμός παροχής 
και ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ που προβλέπεται να γίνονται από εξουσιοδο-
τημένο πρόσωπο για λογαριασμό του πολίτη (π.χ. λογιστής) 
είναι διαθέσιμος μηχανισμός παροχής και ανάκλησης εξου-
σιοδοτήσεων για συγκεκριμένες ενέργειες. Το «εργαλείο» 
αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να λαμβάνει τη βο-
ήθεια που χρειάζεται από πρόσωπο της επιλογής του και 
για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί, με τρόπο απόλυτα 
διαφανή και ασφαλή, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο 
σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να γίνονται αντί αυ-
τού. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εξουσιοδοτημένο τρίτο 
πρόσωπο χρησιμοποιεί τα δικά του διαπιστευτήρια (και όχι 
του πολίτη) για να αποκτήσει πρόσβαση στις συγκεκριμέ-
νες ενέργειες και μόνο για το διάστημα που είναι ενεργή η 
εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω 
της εφαρμογής «Εξουσιοδοτήσεις» (https:// wwwl.gsis.gr/
taxisnet/mytaxisnet/protected/authorizations.hm), όπου 
ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για να 
προβεί σε ενέργειες στο Taxisnet για λογαριασμό του χωρίς 
να του δώσει τον κωδικό και το συνθηματικό του.

 Τα μέτρα
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το θετικό αντίκρισμα των μέ-
τρων που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας μπορεί να διαφανεί 
και νωρίτερα. «Η πορεία της επιδημίας εξελίσσεται θετικά. 
Μπορεί ο αριθμός των εξετάσεων να είναι περιορισμένος 
και στοχευμένος, βάσει αυστηρών κριτηρίων, αλλά από τα 
άτομα που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα προκύπτει 
ότι δεν καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση. Παρ’ όλα αυτά, 
οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί» δηλώνει στα «ΝΕΑ» o 
Δημήτριος Παρασκευής, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημι-
ολογίας και Προληπτικής Ιατρικής.
Και συνεχίζει: «Στο εξής περιμένουμε σταθεροποίηση και 
πιθανή μείωση των κρουσμάτων τις επόμενες δέκα ημέρες, 
εφόσον έχουμε όλοι πειθαρχήσει στα μέτρα».
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αναχαιτιστεί το κύμα των σο-
βαρών περιστατικών. «Οι βαριές εκδηλώσεις και οι θάνατοι 
μετατοπίζονται στον χρόνο. Και αυτό διότι χρειάζεται κάποιο 
διάστημα από τη στιγμή που ένας πολίτης εμφανίσει συ-
μπτώματα έως την πιθανή επιδείνωση της υγείας του. Άρα, ο 
αριθμός των συνανθρώπων μας που θα χρήζει σοβαρής νο-
σηλείας αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες» 
καταλήγει ο κ. Παρασκευής. 


