
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΤΕΕ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και  3 
Κ. Χατζηδάκης: Και οι ενεργειακές επιχειρήσεις είναι θύματα της 
κρίσης
Σελ 1 και 3
Υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας και ΕΥΔΑΠ η σύμβαση για την κατα-
σκευή αγωγού μεταφοράς νερού στην Κινέττα   
Σελ 1 και 12
Τι ισχύει για την τηλεργασία, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου 
Εργασίας
Σελ 1 και 6
Σημαντική μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας της Αθήνας λόγω 
των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού
Σελ 4 
Δράσεις ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, που ταυτόχρονα πλήττονται και από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού
Σελ 5 
Συμπληρωματικά μέτρα από το υπ. Μεταφορών έως 31/5 για τη 
μεταφορά επιβατών προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού
Σελ 7
Αντίδραση της ΕΤΑΔ ΑΕ στην παράνομη είσοδο σκαφών αναψυχής 
στη μαρίνα Αλίμου
Σελ 8 
Έλληνες φοιτητές ανταποκρίνονται στην παγκόσμια πρόσκληση 
για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε πιεστικά προβλήματα του 
COVID-19
Σελ 9 
Οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές 
αγορές από τον Συνήγορο του Καταναλωτή
Σελ 10 
Ιατρικό εξοπλισμό, αξίας 200.000 ευρώ προσφέρουν στο ΑΧΕΠΑ οι 
επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης
Σελ 11 
Γενς Βάιντμαν, πρόεδρος της Bundesbank: Ναι στον ΕΜΣ για βοή-
θεια στις πληττόμενες χώρες, όχι στα ομόλογα κορωνοϊού
Σελ 12 
Τι ισχύει για την τηλεργασία, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου 
Εργασίας
Σελ 13 
Δωρεές της Ελληνικός Χρυσός για το σύστημα υγείας
Σελ 14, 15 και 16 
Β. Σύψα: Οι περιορισμοί δεν θα αρθούν από τη μια μέρα στην άλλη
Σελ 16 
Στις 60.000 αναμένεται να φτάσουν οι αιτήσεις για τα 800 ευρώ, εκτι-
μούν πηγές του υπουργείου Εργασίας
Σελ 17 
Έρευνα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου για τον κορωνοϊό 
Σελ 18 
«Όλα υπό έλεγχο»: Πώς η Ευρώπη υπνοβάτησε προς την πανδημία 
του κορωνοϊού-Αποκαλύψεις του Reuters.
Σελ 19 
Στο χαμηλότερο σημείο από το 2008 η ανεργία της ευρωζώνης τον 
Φεβρουάριο
Σελ 20 
Στις 109,4 μονάδες υποχώρησε τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ   
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:

«Να μην ξεχνάμε ότι οι ενεργειακές επιχειρήσεις από τις οποίες 
ζητάμε διευκολύνσεις, είναι και αυτές θύματα της κρίσης. Η ΔΕΗ 
και οι άλλοι πάροχοι έχουν δει της εισπράξεις τους να περιορί-
ζονται λόγω της κρίσης και αν υιοθετούσαμε τις προτάσεις για 
αναστολή πληρωμών θα οδηγούνταν σε κατάρρευση».
Αυτά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες στον 
τηλεοπτικό σταθμό MEGA, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη 
δέσμευση πως οι φτωχοί δεν θα μείνουν χωρίς ρεύμα αλλά και 
ότι θα διατηρηθεί η αυστηρότητα για τους στρατηγικούς κακο-

πληρωτές και τους «πονηρούληδες».
Αν πάμε, είπε, σε μεγάλο περιορισμό εισπράξεων τότε μαθημα-
τικά θα υπάρξει ζήτημα για τη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους, 
σημείωσε ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει σε ση-
μείο που να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους
Ο υπουργός τόνισε ότι σε αυτήν τη φάση «δεν είναι δυνατόν να 
αφήσουμε την πατρίδα μας χωρίς ρεύμα και φυσικό αέριο» και 
υπάρχουν ρυθμίσεις - όπως η θέσπιση μηχανισμού εγγυοδοσί-
ας - για να υπάρχει συνεχής ροή ενέργειας. Αναλυτικά στη σελ 3

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου κατασκευής αγωγού μεταφο-
ράς νερού της ΕΥΔΑΠ στην Κινέττα, μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του 
αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 7 εκατ. 
ευρώ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο καθώς επιλύεται ένα πρόβλημα 
δεκαετιών στην περιοχή όπου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες 
και πυρκαγιές έχει χαρακτηριστεί υψηλής σημασίας από την Περι-
φέρεια Αττικής, η οποία βάζει σε προτεραιότητα την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
Με την κατασκευή του αγωγού (εξωτερικοί χαλυβδοσωλήνες 
μήκους 15 χλμ.), από το υφιστάμενο φρεάτιο ύδρευσης (Λεωφ. 

Αλεποχωρίου Δήμου Μεγάρων), μέχρι την κεντρική δεξαμενή 
αποθήκευσης νερού στην Κινέττα (δύο θαλάμοι χωρητικότητας 
3.000 τ.μ.) θα διασφαλιστεί η ποιοτική και επαρκής υδροδότηση 
των νοικοκυριών της περιοχής.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της συμβάσης του έργου ανέρχεται 
στα 3,29 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2022 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σημειώνεται ότι με σεβασμό στα μέτρα προ-
στασίας κατά του κορωνοϊού, η σύμβαση υπεγράφη μέσω τηλε-
διάσκεψης, υπό την εποπτεία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου 
Πατούλη και στελεχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Αναλυτικά στη σελ 3

Διευκρινίσεις για την παροχή εργασίας με τηλεργασία από 
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 
αναστολή, σε πληττόμενες επιχειρήσεις, παρέχει εγκύκλιος του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με αριθμό 
12998/232/23-3-2020 (1078 Β΄), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα των 

επιχειρήσεων-εργοδοτών, που πλήττονται σημαντικά, βάσει 
των οριζομένων στο άρθρο 1 αυτής, να συμφωνήσουν στην 
παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποί-
ων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαι-
ούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για πρόσκαιρες 
ανάγκες της επιχείρησης. Αναλυτικά στη σελ 12

«Οι μετρούμενες τιμές συγκέντρωσης για τρεις βασικούς ρύπους 
έχουν επηρεαστεί σημαντικά το χρονικό διάστημα του 2020, 
που ελήφθησαν τα περιοριστικά μέτρα, λόγω του Covid 19, σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης τριετίας», 
αναφέρει η διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ), του ΥΠΕΝ. Η σύγκριση γίνεται για τους 
ρύπους διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2), που είναι κατ΄εξοχήν 
ρύπος που επηρεάζεται από την κυκλοφορία και για τα αιω-
ρούμενα μικροσωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, όπου η συμμετοχή 

της κυκλοφορίας στις συγκεντρώσεις, είναι επίσης σημαντική.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
η ΚΑΠΑ, για το διοξείδιο του αζώτου, για τους σταθμούς κυ-
κλοφορίας Πατησίων και Αριστοτέλους παρατηρήθηκε σημα-
ντική μείωση των συγκεντρώσεων της τάξης του 31,36% και 
23,45% αντίστοιχα, ενώ για τον περιαστικό σταθμό της Γεωπο-
νικής, μείωση 1,22%. 
Αναλυτικά στη σελ 6

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ   Υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας και ΕΥΔΑΠ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

ΑΘΗΝΑ:ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 
Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού
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•  Αναβάλλεται η επιχειρηματική αποστολή στην  Άκκρα της 
Γκάνα, που διοργάνωναν τον μήνα Μάιο 2020 ο ΣΕΒ, το 
Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, 
ο ΣΕΒΕ και ο Οργανισμός Enterprise Greece, με την υποστή-
ριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  
(ΜΕΤΚΑ Γκάνα), του ΕΒΕΑ, του ΠΣΕ και του ΣΕΚ  . «Σε συνέχεια 
των εξελίξεων σχετικά με την εξάπλωση του ιού Covid-19, και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή πρόληψη, οι 
διοργανωτές υιοθετούν τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανι-
σμού Υγείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου 
Υγείας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

•   Επίσης αναβάλλεται η επιχειρηματική αποστολή στο Μπα-
κού / Αζερμπαϊτζάν που θα πραγματοποιείτο τον Απρίλιο 
2020 στο Αζερμπαϊτζάν, από   
τον ΣΕΒ, τον ΣΕΒΕ, το ΕΒΕΑ και το Enterprise Greece, με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, του Εμπορικού 
και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Αζερμπαϊτζάν, του 
ΠΣΕ και του ΣΕΚ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης 
Εξαγωγών & Επενδύσεων (AZPROMO).

Η 4η ημερίδα «Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο», θα διεξα-
χθεί στις 11 Ιουνίου 2020, στο ξενοδοχείο Divani Caravel 
Αθηνών.  Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ενημερώνει ότι 
η νέα ημερομηνία αποφασίστηκε λόγω της διεθνούς ανησυ-
χίας σχετικά με τη μετάδοση του κορωνοϊού, με σκοπό την 
ασφάλεια και την υγεία των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.

Από τις 11 ως τις 14 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί το 
5ο Φόρουμ των Δελφών μετά την πρόσφατη αναβολή του 
για προληπτικούς λόγους λόγω κοροναϊού, σύμφωνα με 
νεότερη ενημέρωση εκ μέρους των διοργανωτών. 
«Η τελική μας απόφαση για την οργάνωση του Φόρουμ 
τον Ιούνιο θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας», διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές 
του Φόρουμ των Δελφών. Επισημαίνουν πως προτεραιό-
τητά τους «παραμένει πάντα η υγεία και η ασφάλεια των 
ομιλητών, των συνέδρων, των συνεργατών μας και των 
κατοίκων της περιοχής».

Για τον Οκτώβριο του 2020, μετατίθεται η έκθεση «Ποσει-
δώνια», λόγω των προληπτικών μέτρων που έχουν λη-
φθεί παγκοσμίως, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Σε ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία αναφέρει ότι 
«λαμβάνοντας υπόψη τις κλιμακούμενες προκλήσεις που 
όλοι αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη διασφάλισης της 
υγείας των εκθετών και των επισκεπτών μας, όπως επί-
σης και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

για την κρίση, αποφασίσαμε να μεταθέσουμε χρονικά τα 
Ποσειδώνια 2020, που είχαν προγραμματιστεί για τις 1-5 
Ιουνίου 2020, όπως και όλες τις παράλληλες αθλητικές δι-
οργανώσεις και συνέδρια της Έκθεσης, στις 26-30 Οκτω-
βρίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo».
Προσθέτει επίσης ότι η «η ανάληψη δράσης αυτή τη στιγ-
μή ήταν επιβεβλημένη προς όφελος των εκθετών, των 
επισκεπτών και της ίδιας της έκθεσης».

ΑΝΑβΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  
ΤΟ 5Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  

ΤΟΝ ΟΚΤΩβΡΙΟ ΤΟΥ 2020 Η ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»   

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 - 17 Μαΐου 2020

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

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

23 - 27 Μαΐου 2020

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

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

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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«Να μην ξεχνάμε ότι οι ενεργειακές επιχειρήσεις από τις 
οποίες ζητάμε διευκολύνσεις, είναι και αυτές θύματα 
της κρίσης. Η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι έχουν δει της ει-
σπράξεις τους να περιορίζονται λόγω της κρίσης και αν 
υιοθετούσαμε τις προτάσεις για αναστολή πληρωμών θα 
οδηγούνταν σε κατάρρευση».
Αυτά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επεσήμανε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας 
χθες στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, επαναλαμβάνοντας 
παράλληλα τη δέσμευση πως οι φτωχοί δεν θα μείνουν 
χωρίς ρεύμα αλλά και ότι θα διατηρηθεί η αυστηρότητα 

για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τους «πονη-
ρούληδες».
Αν πάμε, είπε, σε μεγάλο περιορισμό εισπράξεων τότε 
μαθηματικά θα υπάρξει ζήτημα για τη ΔΕΗ και τους άλ-
λους παρόχους, σημείωσε ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή 
δεν έχουν φτάσει σε σημείο που να τίθεται σε κίνδυνο η 
βιωσιμότητά τους
Ο υπουργός τόνισε ότι σε αυτήν τη φάση «δεν είναι δυ-
νατόν να αφήσουμε την πατρίδα μας χωρίς ρεύμα και 
φυσικό αέριο» και υπάρχουν ρυθμίσεις - όπως η θέσπιση 
μηχανισμού εγγυοδοσίας - για να υπάρχει συνεχής ροή 

ενέργειας.
Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις της πρόσφατης Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, διευκρίνισε ότι οι ενεργειακές 
επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες, εφόσον το ζητούν οι πε-
λάτες, να διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές με τους κα-
ταναλωτές ηλεκτρονικά. Αν όμως ένας καταναλωτής δεν 
θέλει ή δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν 
υποχρεούται να το κάνει. Όμως, διερωτήθηκε, τώρα που 
έχουν περιοριστεί οι μετακινήσεις γιατί να μην συνεννοη-
θούν κάποιοι ηλικιωμένοι με τα παιδιά τους, όπως γίνεται 
στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης. 

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ασφαλούς επαναπατρι-
σμού από την Κύπρο περίπου 400 εργαζομένων στα έργα 
των θυγατρικών της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ, μετά την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να 
προχωρήσει σε κλείσιμο των εργοταξίων στη χώρα. 
   Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επισημαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση, ο επαναπατρισμός γίνεται, για την συντρι-
πτική πλειονότητα των εργαζομένων, με ειδικές πτήσεις 

που οργάνωσε η ΤΕΡΝΑ, σε συνεργασία με την Aegean. 
   Για τους επαναπατρισθέντες εργαζόμενους ακολουθού-
νται όλες οι προβλεπόμενες από την Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ 
διαδικασίες κι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει φροντίσει για την 
ασφαλή μετάβασή τους στους τόπους κατοικίας τους, 
εντός κι εκτός Αθηνών. 
   «Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, ο Όμιλος 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ως κυρίαρχη προτεραιότητά του την υγεία 

κι ασφάλεια των ανθρώπων του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
εκπονήσει και υλοποιεί, από την αρχή της παγκόσμιας 
κρίσης δημόσιας υγείας που είναι σε εξέλιξη, ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα ασφαλούς επαναπατρισμού των 
στελεχών και των εργαζομένων του ανά τον κόσμο, όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο και πάντα σε απόλυτη εφαρμογή 
των αποφάσεων και των οδηγιών των διεθνών και των 
κατά τόπους εθνικών αρμόδιων αρχών» τονίζεται. 

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου κατασκευής αγωγού 
μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ στην Κινέττα, μεταξύ της ΕΥ-
ΔΑΠ ΑΕ και του αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 7 εκατ. ευρώ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο καθώς επιλύεται ένα 
πρόβλημα δεκαετιών στην περιοχή όπου μετά τις κατα-
στροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές έχει χαρακτηριστεί 
υψηλής σημασίας από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία 
βάζει σε προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων. 
Με την κατασκευή του αγωγού (εξωτερικοί χαλυβδο-
σωλήνες μήκους 15 χλμ.), από το υφιστάμενο φρεάτιο 
ύδρευσης (Λεωφ. Αλεποχωρίου Δήμου Μεγάρων), μέχρι 

την κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης νερού στην Κινέττα 
(δύο θαλάμοι χωρητικότητας 3.000 τ.μ.) θα διασφαλιστεί 
η ποιοτική και επαρκής υδροδότηση των νοικοκυριών της 
περιοχής.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της συμβάσης του έργου 
ανέρχεται στα 3,29 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση τον Μάρ-
τιο του 2022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Σημειώνεται ότι με σεβασμό στα μέτρα προστασίας κατά 
του κορωνοϊού, η σύμβαση υπεγράφη μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, υπό την εποπτεία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και στελεχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 
Για την υπογραφή της σύμβασης, παρά τα μέτρα για τον 

κορωνοϊό ο περιφερειάρχης δήλωσε: «Οι κάτοικοι της 
Κινέττας δεν μπορούν να περιμένουν. Μετά τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές και πλημμύρες που άλλαξαν δραματικά 
τη ζωή των κατοίκων, η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας στο 
πλευρό της την ΕΥΔΑΠ, στηρίζει έμπρακτα την περιοχή, 
διασφαλίζοντας την υλοποίηση έργων που θα βελτι-
ώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Για τον λόγο αυτό, 
κρίναμε πως η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού 
στην Κινέττα, ένα αίτημα δεκαετιών της τοπικής κοινωνί-
ας, πρέπει να εκκινήσει άμεσα, προκειμένου να εξασφαλι-
στούν πλήρως οι ανάγκες ύδρευσης του οικισμού και το 
έτος 2022». 

Την ακύρωση της The smarter E Europe 2020, της κο-
ρυφαίας πλατφόρμας της ενεργειακής βιομηχανίας στην 
Ευρώπη, που πραγματοποιείται στο Μόναχο, ανακοίνωσε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Solar Promotion GmbH, η οποία 
αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την Κύπρο.
   Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της προστασίας του 
κοινού από τον κορωνοϊό, ενώ το νέο ραντεβού της The 
smarter E Europe ορίσθηκε για τις 9-11/06-/.2021, με τον 
φορέα διοργάνωσης ήδη να προετοιμάζεται.

   Η The smarter E Europe, αποτελεί τον συνδετικό κρί-
κο τεσσάρων επιτυχημένων εκθέσεων του κλάδου της 
ενεργειακής βιομηχανίας και λαμβάνει χώρα ετησίως στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 400 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ   

ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ   
Υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας και ΕΥΔΑΠ

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
The smarter E Europe 2020, στο Μόναχο 
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Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του 
μείζονος προβλήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων, που ταυτόχρονα πλήττονται και από την εξάπλωση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, προβαίνει σε στοχευμένες 
ενέργειες, με σκοπό την ανακούφιση αυτής της κατηγορίας 
οφειλετών.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών, εξέδω-
σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α’, 30-03-2020), 
σύμφωνα με την οποία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ:
Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε δια-
δικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές 
δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της 
προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικα-
στικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρ-
ρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 
4469/2017). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο τα 
φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 
800 ευρώ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους 
ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορωνοϊό.
Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε πλη-
ρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή 
διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του Νόμου για τα 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που περιλαμβάνει μισθωτούς, συ-
νταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-εμπόρους 
(Ν. 3869/2010). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο 
σε όσους δικαιούχους θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 
800 ευρώ.
Όσοι οφειλέτες δεν λάβουν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, 
αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, δύνανται να 
λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, μόνο κα-
τόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα 
ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
Αυτονόητο είναι ότι η ανωτέρω αναστολή πληρωμών αποτελεί 
δικαίωμα του οφειλέτη και συνεπώς αυτός δύναται, εφόσον 
επιθυμεί, να συνεχίσει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων 
προς την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δά-
νεια και πιστώσεις, χωρίς να κάνει χρήση της αναστολής, όπως 
ισχύει αντίστοιχα και για την αναστολή των υπολοίπων υποχρε-
ώσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών) των οφειλετών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και 
Οικονομικών θα συγκεντρώσουν όλα τα ΑΦΜ των οφειλετών 
που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και τα οποία 

θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Στη συ-
νέχεια, τα εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις τράπεζες και στις 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με 
σκοπό να τους παρέχουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών 
των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Όσοι δανειολήπτες δεν επιθυμούν να αποσταλούν τα ΑΦΜ τους 
στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δά-
νεια και πιστώσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση 
εναντίωσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω 
της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους http://www.keyd.gov.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο με 
τίτλο: «Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με 
την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου». Εναλ-
λακτικά, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθεί-
ας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www1.gsis.gr/dsae/prp/
faces/pages/index.xhtml?userRole=soo.
Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης είναι 
επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή μέχρι και τις 9 Απριλίου 
2020 (έως 11:59 μ.μ.).

«Δεν θα είχαμε αντίρρηση η μείωση των μισθωμάτων κατά 
40% να επεκταθεί από 1.4.2020 και στους πληττόμενους 
επαγγελματικούς -επιστημονικούς κλάδους, με την ταυτό-
χρονη προϋπόθεση ότι όλα τα μειωμένα μισθώματα της 
περιόδου αυτής θα παραμείνουν αφορολόγητα από το φόρο 
εισοδήματος», αναφέρει σε επιστολή της στα αρμόδια υπουρ-
γεία η ΠΟΜΙΔΑ.
 «Επειδή η κλίμακα φορολογίας των περισσοτέρων από τα 
μισθώματα αυτά είναι 15% και μεσοσταθμικά περί το 20%, 

αυτό πρακτικά θα σημάνει ότι η απώλεια του 40% θα επιμε-
ριστεί ταμειακά άμεσα μεν στους ιδιώτες εκμισθωτές και μετά 
από ένα έτος και πλέον κατά 20% στο Δημόσιο. Με τον τρόπο 
αυτό η μείωση και στην ουσία επιδότηση των μισθωμάτων 
που νομοθετήσατε, θα επιμεριστεί δίκαια και θα χρηματοδο-
τηθεί τελικά κατά το ήμισυ από τους βαρύτατα φορολογού-
μενους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων με τη μείωση 
των εφετινών εισοδημάτων τους και κατά το υπόλοιπο από 
τον προϋπολογισμό με μια απόλυτα διαχειρίσιμη μείωση του 

φόρου εισοδήματος, και μάλιστα ετεροχρονισμένη κατά ένα 
έτος», αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.
Επίσης, η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί στα μέτρα αναστολής πληρωμών 
ασφαλιστικών εισφορών έως 31.8.2020 να ενταχθούν και οι 
διαχειρίσεις πολυκατοικιών και μεγάρων, οι οποίες σήμερα 
βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία εισπράξεως κοινοχρήστων 
και πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των θυρωρών 
και του λοιπού προσωπικού τους, με ευνόητες συνέπειες. 

Επιστολή με την οποία προτείνει την επέκταση του μέτρου έκ-
πτωσης 25% επί των ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις 
των κλάδων που πλήττονται οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, 
απέστειλε στους υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, το 
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) όπως 

σημειώνει το ΑΠΕ.
Στην επιστολή του το ΕΒΕΘ τονίζει ότι με την επέκταση που προ-
τείνει, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα «να μπορούν να 
επιλέξουν, ανάλογα με τον οικονομικό προγραμματισμό τους, 
μεταξύ της έκπτωσης ή της παράτασης καταβολής των ασφα-
λιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών. ‘Αλλωστε, 

όπως αναφέρει, παρόμοια ρύθμιση για τις οφειλές των επιχειρή-
σεων περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 της ΠΝΠ, το οποίο προβλέπει 
έκπτωση ποσοστού 25% επί των δόσεων των βεβαιωμένων 
προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών των επιχειρήσεων, εφό-
σον καταβάλλονται εμπρόθεσμα».

Επιπλέον 55 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 7.769.817,50 
ευρώ, εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της 
ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα» και αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Με την τροποποίηση της απόφασης που δημοσιεύτηκε σήμερα 

στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, τα ενταγμένα επενδυτικά 
σχέδια ανέρχονται στα 160. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρ-
χεται σε 25.232.242,24 ευρώ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Που ταυτόχρονα πλήττονται και από την εξάπλωση του κορωνοϊού

ΠΟΜΙΔΑ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
Με αφορολόγητα τα μειωμένα μισθώματα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Σε επιχειρήσεις των κλάδων που πλήττονται, ζητά το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 55 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» της Περιφέρειας Πελοποννήσου
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Συμπληρωματικά μέτρα για τη μετακίνηση των επιβατών με 
κάθε είδους μεταφορικά μέσα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης 
(όπως ταξί, τρόλεϊ λεωφορεία, πούλμαν κ.λπ.) εφαρμόζονται 
με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών Γιάννης Κεφαλογιάννης προς αποφυγή της διασποράς 
και της διάδοσης του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου, τα εν λόγω μέτρα έχουν ισχύ έως 31.5.2020 και 
δύνανται να παραταθούν, εφόσον οι έκτακτες συνθήκες το 
επιβάλουν.
Αναλυτικά προβλέπονται σύμφωνα με το ΑΠΕ:
-Για επιβατικά οχήματα μέχρι 5 θέσεις, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. 
ΤΑΞΙ) ή ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά ενός 

επιβάτη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου 
επιβάτη, εφόσον η μεταφορά εκτελείται για ιατρικούς λόγους 
(μεταφορά σε νοσοκομείο, ιατρικό κέντρο ή άλλο νοσηλευτικό 
ίδρυμα).
- Για επιβατικά οχήματα 6 ή 7 θέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής 
χρήσης, επιτρέπεται η μεταφορά δύο επιβατών.
-Για επιβατικά οχήματα 8 ή 9 θέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής 
χρήσης, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβα-
ση των ορίων επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν 
γονέας με τα ανήλικα τέκνα του.
Επίσης, για όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία 
και τρόλεϊ Ο.ΣΥ., λεωφορεία Ο.Α.Σ.Θ., λεωφορεία αστικών και 

υπεραστικών ΚΤΕΛ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών 
άγονων γραμμών και τουριστικά λεωφορεία) ή λεωφορεία ιδι-
ωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής συ-
γκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης 
ποσοστού 50% των προβλεπόμενων θέσεων του οχήματος.
Επίσης, με εγκύκλιο του υπουργείου δίνεται η δυνατότητα 
σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία 
Δημόσιας Χρήσης ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας 
Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων να κα-
ταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές 
πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους. Η προσωρινή ακινη-
σία που χορηγείται διαρκεί έως τις 31 Μαΐου.

Διευκρινίσεις αναφορικά με το δικαίωμα λήψης της αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα, εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, παρέχει εγκύ-
κλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών 
που ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με εντολή 
δημόσιας αρχής, ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζο-
μένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ), με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 
των οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης 
εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρό-

νο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες, ωστό-
σο, λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 
1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με οικειοθελή αποχώρηση 
εκ μέρους του εργαζομένου, είτε κατόπιν καταγγελίας από τον 
εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής 
αποζημίωσης, ύψους 800 ευρώ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α.3 της 
ΚΥΑ, με αριθμ. 12998/232/28.03.2020: «Οι εργαζόμενοι των 
επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική δρα-
στηριότητά τους, με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομι-
κών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των 

ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και των οποίων η σύμβαση 
εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 
1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με οικειοθελή αποχώρηση 
είτε με καταγγελία - λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυ-
ση, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, εφόσον δεν 
έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδό-
τη.
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος 
τακτικής ανεργίας.
Σημειώνεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατά-
σχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε 
οφειλή».

Το Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συνεδρίασε 
μέσω τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της 
διασποράς του φονικού κορωνοϊού, συνεδρίαση που μεταδό-
θηκε ζωντανά και μέσω του καναλιού της ΚΕΔΕ στο youtube. 
Όπως σημειώνει το ΑΠΕ, το μήνυμα του ΔΣ και του Προέδρου 
της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου είναι ένα: Να κρατήσουμε 
τους Δήμους ζωντανούς γιατί μέσω της δουλειάς που γίνεται 
στέκεται όρθια η κοινωνία στις δύσκολες αυτές ημέρες. Ο κ. Πα-
παστεργίου αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο των κοινωνικών 
δομών της Αυτοδιοίκησης που όλο αυτό το διάστημα κρατάνε 
ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης και της προσφοράς απέναντι 
σε κάθε πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη. Η προσφορά των αυ-
τοκινήτων από τις εταιρείες Toyota ΕΛΛΑΣ (150), SIXT (30) και 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» (20) έχουν αυξήσει τον «στόλο» των 
αυτοκινήτων που σπεύδουν για την κάλυψη των αναγκών στις 
880 δομές όλης της χώρας.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ, παρενέβη ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος και συζήτησε διεξοδικά τα θέματα 
που τέθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου. Οικονομική ενίσχυ-

ση των Δήμων Λόγω της καραντίνας, τα έσοδα των Δήμων 
έχουν βουλιάξει και ήδη σε πολλούς άρχισαν να υπάρχουν προ-
βλήματα ρευστότητας. Οι προϋπολογισμοί θα παρουσιάσουν 
μεγάλες «τρύπες». Για το λόγο αυτό η Αυτοδιοίκηση Πρώτου 
Βαθμού χρειάζεται μια σοβαρή οικονομική ενίσχυση προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία των Δήμων. Ο 
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία 
με το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε αυτό το σημαντικό κονδύλι 
προς την Αυτοδιοίκηση να εξασφαλιστεί. Ο Υφυπουργός Εσω-
τερικών, κ. Λιβάνιος, ζήτησε από την ΚΕΔΕ μια καταγραφή των 
ελλειμμάτων στους προϋπολογισμούς των Δήμων λόγω των 
έκτακτων συνθηκών και υποσχέθηκε ότι η Κυβέρνηση δεν θα 
αφήσει αβοήθητη την Αυτοδιοίκηση γιατί είναι αυτή που στη-
ρίζει την κοινωνία.
«Βάζετε πλάτη, όπως και στην αρχή της οικονομικής κρίσης, με 
έναν τρόπο που είναι δυσανάλογος των δυνατοτήτων σας και 
τα βγάζετε πέρα» ανέφερε ο Υφυπουργός Εσωτερικών και τόνι-
σε ότι η επόμενη μέρα της Αυτοδιοίκησης μετά την υγειονομική 
κρίση θα είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα. Χρηματοδό-

τηση ΔΕΥΑ Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στους περιφε-
ρειακούς Δήμους και ήδη τα έσοδα έχουν καταβαραθρωθεί. Το 
πρόβλημα της χρηματοδότησης, λόγω του ειδικού χειρισμού 
του προβλήματος έχει αντιμετωπιστεί πυροσβεστικά για το 
άμεσο διάστημα και όπως είπε ο κ. Λιβάνιος στην παρέμβασή 
του στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν και άλλες 
αποφάσεις και στοχευμένες αναλόγως των τοπικών ιδιαιτερο-
τήτων. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έστειλε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους τους Δημάρχους, τους Προέδρους των ΠΕΔ, και το 
προσωπικό των Δήμων που στέκονται δίπλα στον πολίτη στις 
δύσκολες μέρες της καραντίνας. Επίσης,ευχαρίστησε για την 
συνδρομή και τη συνεργασία τους, τον Πρωθυπουργό και τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ. 2132147514, 2132147540, φαξ 
2103899651, email info @ kedke . gr, kedkegr @ gmail . com

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 31/5 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙβΑΤΩΝ 
Προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
Από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΚΕΔΕ: ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΡΑΤΑΝΕ ΟΡΘΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
- Στις μέρες της καραντίνας και χρειάζονται άμεσα οικονομική βοήθεια 
- Παρέμβαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου
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«Οι μετρούμενες τιμές συγκέντρωσης για τρεις βασι-
κούς ρύπους έχουν επηρεαστεί σημαντικά το χρονικό 
διάστημα του 2020, που ελήφθησαν τα περιοριστικά 
μέτρα, λόγω του Covid 19, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα της προηγούμενης τριετίας», αναφέρει η δι-
εύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμό-
σφαιρας (ΚΑΠΑ), του ΥΠΕΝ.
Η σύγκριση γίνεται για τους ρύπους διοξειδίου του 
αζώτου (ΝΟ2), που είναι κατ΄εξοχήν ρύπος που επη-
ρεάζεται από την κυκλοφορία και για τα αιωρούμενα 
μικροσωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, όπου η συμμετοχή 
της κυκλοφορίας στις συγκεντρώσεις, είναι επίσης 
σημαντική.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η ΚΑΠΑ, για το διοξείδιο του αζώτου, 
για τους σταθμούς κυκλοφορίας Πατησίων και Αρι-
στοτέλους παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των 
συγκεντρώσεων της τάξης του 31,36% και 23,45% 
αντίστοιχα, ενώ για τον περιαστικό σταθμό της Γεωπο-
νικής, μείωση 1,22%.

Σύμφωνα πάντα με την ΚΑΠΑ, είναι εμφανές πως η 
μείωση της κυκλοφορίας έχει επηρεάσει περισσότερο 
τις μετρούμενες συγκεντρώσεις στους σταθμούς του 
κέντρου, οι οποίοι και καταγράφουν διαχρονικά υπερ-
βάσεις των οριακών τιμών, οι οποίες οφείλονται στην 
κυκλοφορία. Σε αντιδιαστολή, ο περιαστικός σταθμός 
Γεωπονική, ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο 
από την κυκλοφορία, εμφανίζει και πολύ χαμηλότερη 
μείωση.
Όπως επισημαίνει η ΚΑΠΑ, παρ΄ όλη τη σημαντική 
μείωση, η μετρούμενη συγκέντρωση στο σταθμό 
κυκλοφορίας Πατησίων, που είναι διαχρονικά ο πιο 
επιβαρυμένος σταθμός του κέντρου, για το μέχρι τώρα 
χρονικό διάστημα από τη λήψη των περιοριστικών μέ-
τρων κυκλοφορίας, δεν χαρακτηρίζεται ως «χαμηλή» 
με βάση τα όρια και το δείκτη για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας.
Επιπλέον, για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΑΣ10 
για το σταθμό κυκλοφορίας Αριστοτέλους, παρατηρή-
θηκε σημαντική μείωση 22,32%, ενώ για τα ΑΣ2,5 η 

μείωση ήταν 10,53%.
Σημειώνεται, ότι συγκεκριμένοι μετεωρολογικοί πα-
ράμετροι για τα διαστήματα που εξετάσθηκαν είναι 
παρόμοιοι και επομένως οι παρατηρούμενες μειώσεις 
των συγκεντρώσεων, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη 
μείωση των εκπομπών από τον περιορισμό της κυκλο-
φορίας των οχημάτων.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται, ότι το παραπάνω χρονι-
κό διάστημα θεωρείται ακόμη πολύ μικρό, προκειμέ-
νου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το βαθμό 
που τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχη-
μάτων, επηρέασαν τις τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην Αθήνα.
Το χρονικό διάστημα που εξετάστηκε είναι από την 11η 
Μαρτίου, όπου άρχισαν τα περιοριστικά μέτρα (κλεί-
σιμο σχολείων), μέχρι και την 30η Μαρτίου, όπου τα 
μέτρα περιορισμού λόγω του covid 19 κλιμακώθηκαν 
περαιτέρω.

Eργοστάσια κλειστά, αυτοκίνητα σταθμευμένα, αε-
ροπλάνα καθηλωμένα στο έδαφος: μολονότι οι επι-
πτώσεις των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία 
έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη μείωση των εκπομπών 
ρυπογόνων αερίων σε έναν πλανήτη υπό εγκλεισμό, 
«μικρή επίδραση» αναμένεται να έχει στη συνολική 
πορεία του κλίματος, προειδοποιεί ο υπεύθυνος του 
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΟΜΜ) 
Λαρς Πέτερ Ρισοϊνγκάρντ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Επιπλέον, υπογραμμίζει ο υπεύθυνος του Γραφείου 
του Συστήματος της Γης του οργανισμού αυτού του 
ΟΗΕ, η βελτιωμένη τούτη εικόνα είναι «εφήμερη», 
καθώς οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα ανα-
μένονται να επανέλθουν στα γνωστά υψηλά επίπεδά 
τους μόλις λήξει η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ρι-
σοϊγκάρντ δηλώνει ως προς το ποια είναι η επίπτωση 
της πανδημίας στο κλίμα, πως «έχει μικρό αντίκτυπο 
στο κλίμα. Είδαμε πολλές εικασίες να διατυπώνονται 
στα μέσα ενημέρωσης για το τι σημαίνει για το κλίμα, 
για τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινό-
μενο του θερμοκηπίου και τη μακροπρόθεσμη υπερ-

θέρμανση. Η απάντηση είναι πως η επίπτωση θα είναι 
μικρή».
«Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι εκπομπές του διοξει-
δίου του άνθρακα θα μειωθούν, διότι τα αυτοκίνητα 
θα παραμείνουν στους χώρους στάθμευσης, τα αε-
ροσκάφη θα ακινητοποιηθούν στις πίστες των αερο-
δρομίων Όμως πιστεύουμε πως το φαινόμενο τούτο 
θα είναι εξαιρετικά εφήμερο. Αναμένουμε πως μόλις 
περάσει η πανδημία, ο κόσμος θα επιστρέψει στις ερ-
γασίες του και εξ αυτού του γεγονότος οι εκπομπές CO2 
θα επανέλθουν, ίσως στο ίδιο επίπεδο, ίσως και όχι», 
προσθέτει.
Αναφορικά με τον πραγματικό αντίκτυπο που έχει 
η πανδημία στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ο ίδιος 
υπεύθυνος του ΟΜΜ δηλώνει: «ο πιο θεαματικός 
αντίκτυπος , είδαμε όλοι στις δορυφορικές εικόνες, ή 
στις φωτογραφίες από το Νέο Δελχί, είναι ότι αμέσως η 
ορατότητα έγινε καλλίτερη γιατί σταμάτησε η ρύπαν-
ση. Είναι πιθανώς ένα πραγματικό γεγονός, δεν χρειά-
ζεται πολύ ιδιοφυΐα για να το κατανοήσουμε. Άπαξ και 
κλείσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας, δεν εκλύει 
κανέναν ρύπο, το ίδιο κάνει κι ένα αεροσκάφος όταν 

δεν πετάει».
«Εντούτοις, πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε επιφυ-
λακτικοί, δεν θα πρέπει να ενθουσιαζόμαστε άκοπα, 
διότι είναι απλώς μία τεχνητή παύση της οικονομικής 
δραστηριότητας, δεν είναι απαραίτητα μία διαρκής 
κατάσταση», προειδοποιεί ο ίδιος.
Αναφορικά με την υπόθεση εάν η πανδημία ενδέχεται 
να μεταβάλει τη συμπεριφορά των κρατών του κόσμου 
απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ο Ρισοϊνγκάρντ απα-
ντά: «αυτό θα ωθήσει ορισμένους, ίσως και κάποιες 
κυβερνήσεις, να σκεφθούν... Δεν είναι η πρώτη φορά 
που διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο. Η κινεζική κυβέρνηση 
είχε διακόψει μεγάλο μέρος της βιομηχανικής της πα-
ραγωγής γύρω από το Πεκίνο κατά τους Ολυμπιακούς 
του 2008 κι απέδειξε περίτρανα πως μπορούμε κατ’ 
απόλυτον τρόπο, αναλαμβάνοντας τα ηνία, να διακό-
ψουμε την ατμοσφαιρική μόλυνση».
«Μολαταύτα, δεν πιστεύω πως θα πρέπει να ανακρά-
ξουμε κάποιο ‘νενικήκαμεν’ πολύ νωρίς γιατί αυτή (η 
ατμοσφαιρική ρύπανση) θα αρχίσει και πάλι να παίρ-
νει την ανιούσα», καταλήγει ο ειδικός του ΟΜΜ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΑΙ ΜΕΝ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Αλλά μικρή επίπτωση έχουν στο παγκόσμιο κλίμα, προειδοποιεί υπεύθυνος του Πσγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ
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Την άμεση αντίδραση της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου, 
προκάλεσε η παράνομη είσοδος σκαφών στη μαρίνα Αλί-
μου κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
προσωρινών περιορισμών που έχει λάβει η Πολιτεία για 
τον περιορισμό του κορωνοϊού Covid -19, όπως τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα χθες, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ, σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα 
MEGA» ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Στέφανος Βλα-
στός υπογράμμισε πως «πρόκειται για ελληνικά νεότευκτα 
σκάφη που ανήκουν σε επαγγελματίες φορείς του τουρι-
σμού, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί στη Γαλλία και την Ιτα-
λία. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο πλοία στη μαρίνα κι 
αναμένεται να καταφθάσουν περίπου 300 με 400 ακόμα 
σκάφη».
Η ΕΤΑΔ, σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, ως 
όφειλε, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και συνεργασία με όλες 
τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποτρέψει παρόμοια 
περιστατικά προσπάθειας αυθαίρετης εισόδου σκαφών 
στον τουριστικό λιμένα.
Από την πρώτη στιγμή που εντόπισε η ΕΤΑΔ τις συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις σκαφών που επιχείρησαν παράνομα 
να εισέλθουν στον τουριστικό λιμένα, ενημέρωσε, την 
αρμόδια λιμενική αρχή και συγκεκριμένα το Λιμεναρχείο 
Φλοίσβου, προκειμένου αφενός μεν να αποτραπεί ο κατά-
πλους των σκαφών αυτών στο θαλάσσιο χώρο του τουρι-
στικού λιμένα, αφετέρου δε να ακολουθηθεί η διαδικασία 
περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, με τους προβλε-
πόμενους υγειονομικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές 
και να επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις.
Άμεσα, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ, 

ενημέρωσε μέσω επίσημων επιστολών τον υπουργό Δι-
καιοσύνης, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρι-
σης Κρίσεων, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ζητώντας τη συνδρομή 
τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες στην προσπά-
θεια αποτροπής του παράνομου και αυθαίρετου διάπλου, 
κατάπλου και ελλιμενισμού σκαφών, και κυρίως στη δια-
φύλαξη της δημόσιας υγείας, ζητώντας ιδίως τη συνδρο-
μή του Λιμενικού Σώματος, ως αρμόδιας αρχής για την 
αστυνόμευση του θαλάσσιου χώρου και του χώρου του 
τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Αλίμου.
Κατόπιν βεβαίωσης των συγκεκριμένων παραβάσεων 
κατάπλου και ελλιμενισμού σκαφών, το Λιμεναρχείο Σα-
ρωνικού προχώρησε στην αποστολή σήματος, σύμφωνα 
με το οποίο η ΕΤΑΔ ΑΕ ήδη τοποθέτησε πλωτό φράγμα 
στην είσοδο της μαρίνας με κατάλληλη σήμανση και 
φωτισμό, τηρώντας όλους τους όρους ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας προκειμένου να αποτρέψει παρόμοια περι-
στατικά προσπάθειας αυθαίρετης εισόδου σκαφών στον 
τουριστικό λιμένα.
Έχοντας περιέλθει σε γνώση της ΕΤΑΔ ΑΕ, τόσο από αι-
τήματα που αποστέλλονται στη Μαρίνα Αλίμου όσο και 
από άλλες πληροφορίες, ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα πρόκειται να καταπλεύσει στην Ελλάδα μεγάλος 
αριθμός νεότευκτων σκαφών αναψυχής από λιμένες του 
εξωτερικού, η πλειοψηφία των οποίων κατευθύνεται 
προς ελλιμενισμό στην Μαρίνα Αλίμου αλλά και στην 
Μαρίνα Θεσσαλονίκης, που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ ΑΕ, η 
εταιρεία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση 

και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές με στόχο την 
αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΤΑΔ ΑΕ ζητάει από τους 
ιδιοκτήτες και επιβαίνοντες σκαφών, όπως και από τους 
επαγγελματικούς φορείς θαλάσσιου τουρισμού και 
οποιονδήποτε άλλο σχετικό φορέα, την αυστηρή τήρηση 
των προβλεπόμενων εκ του νόμου μέτρων που έχει λάβει 
η Ελληνική Πολιτεία για τον περιορισμό διάδοσης του κο-
ρωνοϊού στην ελληνική Επικράτεια.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις σχετικές Κοινές Υπουρ-
γικές Αποφάσεις, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία 
κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, καθώς και ο απόπλους 
και κατάπλους ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων 
(σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, 
προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορι-
σμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης 
επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διά-
δοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
Στην παρέμβαση του σήμερα, ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΕΤΑΔ στάθηκε και στο κλείσιμο του Ολυμπιακού Κέ-
ντρου στο Γουδή, το οποίο ανήκει στην ΕΤΑΔ, με τον κ. 
Βλαστό να υποστηρίζει πως «αποτελεί ανοιχτό χώρο και 
δεν μπορεί να περιφραχτεί. Έχει γίνει μία καταπάτηση 
του χώρου, σε περίπτωση όμως που αυτές συνεχιστούν, 
η ΕΤΑΔ θα υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου». 
Καταλήγοντας, επεσήμανε πως έγκειται στην προσωπική, 
ατομική ευθύνη του καθενός η τήρηση του νόμου, ενώ 
αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας τόνισε πως 
«η επανεκκίνησή της θα είναι δύσκολη υπόθεση και θα 
πρέπει να μας βρει όλους μονιασμένους».

Παράταση τριών ημερών στο χρόνο διαβίβασης των 
στοιχείων των επιταγών στις τράπεζες από τους εκδότες, 
αποδέκτες η κομιστές δίνει το υπουργείο Οικονομικών.
   Αναλυτικότερα σε ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονο-
μικών διευκρινίζεται οτι: «Για τη διευκόλυνση των συναλ-

λασσομένων, και ειδικότερα των εκδοτών, αποδεκτών 
και κομιστών αξιογράφων (ιδίως μεταχρονολογημένων 
επιταγών), παρατείνονται κατά τρεις επιπλέον εργάσιμες 
ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 1β της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

προθεσμίες των τριών εργασίμων ημερών για τη διαβί-
βαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Λεπτομέ-
ρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παρά-
σχουν τα πιστωτικά ιδρύματα».

Όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι που δήλωναν αυτοπροσώ-
πως την παρουσία τους στο Κέντρο Προώθησης Απασχό-
λησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους ανά τρίμηνο, από τις 11 
Μαρτίου 2020, δηλώνουν πλέον την παρουσία τους μόνο 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), στο πλαίσιο της 
κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού και την αποφυγή του συγχρωτισμού, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι άνεργοι που 
λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μα-
κροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας αυτοαπα-

σχολουμένων, υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση 
στην υπηρεσία κάθε τρεις μήνες. Όμως, με την απόφαση 
της διοίκησης του ΟΑΕΔ, που ισχύει από τις 11 Μαρτίου 
2020, υποχρεωτικά δηλώνουν την παρουσία τους μόνο 
ηλεκτρονικά προς το αντίστοιχο ΚΠΑ2.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑβΙβΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
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Στις προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο για 
την ανάπτυξη και τη γρήγορη υλοποίηση πρωτοπόρων 
λύσεων που θα βοηθήσουν κυρίως το ιατρικό προσωπι-
κό, έρχονται να προστεθούν οι ιδέες από τα χιλιάδες «φω-
τεινά μυαλά» των προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλο τον πλανήτη. Μέλη της ομάδας A.S.A.T. 
(Aristotle Space & Aeronautics Team) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συμμετείχαν τα τε-
λευταία εικοσιτετράωρα σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό 
«design challenge», που έχει στόχο την πρoσέλκυση νέων 
ιδεών σχετικών με την πανδημία του κορωνοϊού.
Η διαδικασία του διαγωνισμού, την πρόσκληση για 
τον οποίο απηύθυνε το «The Johns Hopkins Center for 
Bioengineering Innovation & Design» (CBID) με στόχο 
την αναζήτηση μεγάλου εύρους λύσεων στην εποχή του 
COVID-19, ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα. «Το challenge 
αφορά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύ-
πτουν από την πανδημία. Οι 235 πανεπιστημιακές ομάδες 
που συμμετέχουν, αναζήτησαν καινοτόμες, άμεσες και 
πρακτικές λύσεις στα πιο πιεστικά προβλήματα της ασθέ-
νειας. Τα αποτελέσματα κυμαίνονται από την προσπάθεια 
για μείωση της μεταδοτικότητας μέχρι και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής όσων βρισκόμαστε σε καραντίνα», 
εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο φοιτητής Αστέριος Αραμπατζής, 
μιλώντας εκ μέρους μιας εκ των ομάδων.
Ο κ. Αραμπατζής, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 
«Eidgenössische Technische Hochschule Zürich» (ETH 

Zurich), είναι μέλος μιας εκ των πανεπιστημιακών ομάδων 
που αναζήτησαν καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα της 
ασθένειας, η οποία και εργάστηκε πάνω στη βελτίωση της 
υγιεινής των χεριών μέσα από σχέδιο για τη δημιουργία 
απλών «σημείων καθαρισμού» σε περιοχές με περιορι-
σμένη πρόσβαση στο νερό.
Η ομάδα επικεντρώθηκε στο συγκεκριμένο πρόβλη-
μα καθώς η υγιεινή των χεριών είναι -σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του ΠΟΥ, κύρια σύσταση για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στον γενικό 
πληθυσμό και επιπλέον αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 
περιοχές, όπου οι πολίτες δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε 
τρεχούμενο νερό. Έτσι η πρόταση της ομάδας στην οποία 
συμμετέχουν οι Έλληνες φοιτητές, έχει ως πυρήνα την το-
πική παραγωγή ενός αντισηπτικού σκευάσματος χεριών 
αλλά και τη φτηνή διανομή του από διαθέσιμα σημεία 
διανομής στον πληθυσμό.
Συνεργασία στη μάχη για την υγεία με στόχο εφαρμόσιμες 
πρωτοποριακές ιδέες
«Κάθε ομάδα δέχθηκε υποστήριξη από μέντορες σε συν-
δυασμό με γνώσεις από επιστήμονες, γιατρούς και νο-
σηλευτές, ενώ με τη λήξη του διαγωνισμού, οι φιναλίστ 
θα λάβουν υποστήριξη από το «Johns Hopkins» για να 
πραγματοποιήσουν την ιδέα τους», πρόσθεσε ο κ. Αρα-
μπατζής, ο οποίος συνεργάστηκε στην ίδια πανεπιστημια-
κή ομάδα με τους Ανδρέα Αγραφιώτη, επίσης από το ETH 
Zurich, Κωνσταντίνο Καναβούρα και Ορέστη Ουσουλτζό-

γλου Manuel Kraus από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας 
(University of Basel) και Sean William Metcalfe (από το 
ETH Zurich).
«Η ομάδα αποτελείται από προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, του ETH Zurich και του 
University of Basel. Κατά τη διάρκεια του challenge, οι 
συμμετέχοντες επικοινωνούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μέρας, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως π.χ των 
«Zoom», «Slack» και «Skype», ενώ μέσα στις 5 ημέρες του 
διαγωνισμού ακολουθούσαν ένα χρονοδιάγραμμα που 
είχε διαμορφωθεί από την ίδια την ομάδα. Το πλάνο για 
τα επόμενα βήματα είναι η άμεση υλοποίηση της προτει-
νόμενης ιδέας σε διάστημα εβδομάδων/μηνός», εξηγεί ο 
κ. Αραμπατζής. Όπως σημειώνει, σκοπός όλων των προ-
σπαθειών που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο του συγκεκρι-
μένου «design challenge» είναι η υλοποίηση λύσεων «το 
συντομότερο δυνατόν».
«Μία διοργάνωση σαν και αυτήν, παρά την κρισιμότητα 
των συνθηκών, έδωσε σε πάνω από 1.000 συμμετέχοντες 
την ευκαιρία να «βάλουν μπρος» τη φαντασία τους και να 
δημιουργήσουν λύσεις που θα προκαλέσουν πραγματικό 
αντίκτυπο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρά το 
χρόνο, την κούραση και τα ξενύχτια, το αίσθημα του να 
σχεδιάζεις κάτι που μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες άτομα 
είναι ανεκτίμητο», καταλήγει ο Αστέριος Αραμπατζής.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης εκπέμπουν «SOS» 
και ζητούν άμεση υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, καθώς υπάρχει μεγάλη μείωση στην παραγωγή αυ-
τοκινήτων. Ωστόσο -σύμφωνα με το ΑΠΕ- είναι αμφίβολο 
όταν ξεπεραστεί η πανδημία, αν θα μπορέσουν να κάνουν 
ολική επανεκκίνηση και να πιάσουν τους στόχους που 
αρχικά έχουν θέσει. Οι απώλειες παραγωγής σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και το κλείσιμο των περισ-
σοτέρων εργοστασίων είναι περίπου 1,23 εκατομμύρια 
οχήματα, ενώ περίπου 1,28 εκατομμύρια εργαζόμενοι 
πλήττονται άμεσα από τα μέτρα που έχουν παρθεί.
Φυσικά δεν λείπουν και οι φωνές ορισμένων αναλυτών 
που κάνουν λόγο ότι μόλις ξεπεραστεί η πανδημία, τα 

εργοστάσια θα χρειαστεί να δουλέψουν εντατικά για να 
καλύψουν το χαμένο έδαφος, καθώς δηλώνουν αισιόδο-
ξοι για το μέλλον. Και στηρίζουν την αισιοδοξία τους στην 
μεγάλη αύξηση των πωλήσεων της Κίνας που καταγρά-
φουν πλέον άνοδο άνω του 200%.
Φυσικά στην Ευρώπη τα πράγματα είναι σήμερα διαφορε-
τικά, καθώς δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε την μεγάλη 
ζημιά που έχουν υποστεί οι πωλήσεις στη Γαλλία που τον 
Μάρτιο μειώθηκαν κατά 72%. Το ίδιο δύσκολο είναι και 
το κλίμα στον τομέα των ελαστικών, καθώς η Continental 
δήλωσε ότι περίπου 30.000 εργαζόμενοι θα αναγκαστούν 
να λάβουν βοήθημα από τις κυβερνήσεις τους ή κάποιοι 
θα αναγκαστούν να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Το 

ίδιο μήκος κυμαίνονται και οι ενέργειες της Valeo που κά-
νει αυτή την περίοδο περικοπές σε κάθε τομέα. Στην Σου-
ηδία, από την άλλη, η πτώση των πωλήσεων τον Μάρτιο 
ήταν 8,6%. Και αυτό γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα 
είχαν παραγγελθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα.
Σε αυτό που συμφωνούν όλοι οι επικεφαλής των αυτοκι-
νητοβιομηχανιών, είναι ότι ένα ισχυρό χαρτί ανάκαμψης 
αποτελεί η ηλεκτροκίνηση, πάνω στην οποία όλες οι εται-
ρείες αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να ανακάμψουν κά-
νοντας την ολική επανεκκίνηση που θα τους δώσει υψηλές 
πωλήσεις και την επιθυμητή κερδοφορία.

ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για εξεύρεση καινοτόμων και πρακτικών λύσεων σε πιεστικά προβλήματα του COVID-19

ΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ «SOS» 
Ελπίζοντας ότι σύντομα θα υπάρξει ολική επανεκκίνηση
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Αυξήθηκαν οι καταγγελίες προς το Συνήγορο του Κατα-
ναλωτή για αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρα-
κτικές από ηλεκτρονικά καταστήματα και η Ανεξάρτητη 
Αρχή γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι διαβιβάζει τις 
αναφορές που λαμβάνει στη γενική γραμματεία Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή, για την επιβολή των προ-
βλεπόμενων κυρώσεων. Παράλληλα, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ, για την ποινική διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, 
ο Συνήγορος προβαίνει στην υποβολή μηνυτήριων ανα-
φορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωσή της 
η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» γνω-
στοποίησε ότι γίνεται το τελευταίο διάστημα αποδέκτης 
μεγάλου αριθμού έγγραφων αναφορών και τηλεφωνι-
κών παραπόνων-καταγγελιών σχετικά με προβλήματα 
που συναντούν οι καταναλωτές με τις διαδικτυακές αγο-
ρές τους, ιδίως προϊόντων τεχνολογίας (κινητών τηλεφώ-
νων, τάμπλετ, φορητών υπολογιστών, κ.λπ.).
Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές καταγγέλλουν τη μη προ-
σήκουσα εκτέλεση των παραγγελιών τους από ηλεκτρο-
νικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν προς πώληση τα 
προϊόντα τους σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό ενδια-
φερόμενων πελατών, όπως συμβαίνει με τα αποκαλούμε-
να «προϊόντα-κράχτες».
Όπως διαπιστώθηκε από την Αρχή ορισμένα από τα κα-
ταστήματα αυτά δεν παραδίδουν τα προϊόντα εντός του 
συμφωνημένου κατά περίπτωση χρόνου και μεταθέτουν 
διαρκώς τον χρόνο παράδοσης σε μελλοντικές ημερομη-
νίες, χωρίς, όμως, εν τέλει να τηρούν τις δεσμεύσεις τους 
απέναντι στους καταναλωτές και χωρίς να προβαίνουν 
σε επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν προ-
εισπράξει προς ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των 
αγαθών, κατά πάγια πολιτική τους. Στις περισσότερες, δε, 
περιπτώσεις, οι εν λόγω επιχειρήσεις διακόπτουν, μετά τη 
συναλλαγή, και κάθε επικοινωνία με τους καταναλωτές, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν καμία πληρο-
φόρηση σε σχέση με την πορεία των αγορών τους ή την 

επιστροφή των χρημάτων τους.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή , στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του, αναδεικνύει αυτές τις αθέμιτες και παραπλανη-
τικές εμπορικές πρακτικές και διαβιβάζει τις αναφορές που 
λαμβάνει στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή, για την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. Παράλληλα, δεδομένης της αναγκαιότητας 
και της ποινικής διερεύνησης αυτών των υποθέσεων, 
προβαίνει στην υποβολή μηνυτήριων αναφορών στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Περαιτέρω, η Αρχή μας συστήνει στους καταναλωτές για 
την καλύτερη προστασία τους ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη 
περίοδο:
• Να προτιμούν την πραγματοποίηση αγορών από αξιό-
πιστα και γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα. Σημαντική 
ένδειξη αξιοπιστίας είναι η μακρόχρονη λειτουργία των 
καταστημάτων στην αγορά και η ύπαρξη φυσικής έδρας 
τους.
• Να ελέγχουν πάντοτε τις βασικές πληροφορίες που πα-
ρέχονται για το ηλεκτρονικό κατάστημα από τον ιστότοπό 
του. Να αναζητούν, ειδικότερα, την επωνυμία της εταιρεί-
ας και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβα-
νομένης ταχυδρομικής διεύθυνσης. Η ύπαρξη μόνο ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης (e-mail) και κινητού τηλεφώνου 
δεν αρκεί και αποτελεί, μάλιστα, ένδειξη απάτης.
• Να ελέγχουν, οπωσδήποτε, πριν από την πληρωμή ότι 
ο ιστότοπος παρέχει ασφαλή σύνδεση για τη μετάδοση 
ευαίσθητων δεδομένων, όπως στοιχείων πιστωτικών 
καρτών. Να βεβαιώνονται ότι το σύμβολο ασφαλούς 
μετάδοσης δεδομένων εμφανίζεται στο πεδίο ‘’διεύθυνση 
του προγράμματος περιήγησης» - browser με τη μορφή 
HTTPS. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουν ότι το e-shop 
διαθέτει SSL (Secure Sockets Layer), δηλαδή πρωτόκολλο 
ασφαλούς μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων στο διαδί-
κτυο, ειδικά για αγορές με πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες 
και paypal.
• Να εντοπίζουν στο διαδίκτυο τυχόν σχόλια, εμπειρίες ή 
συστάσεις άλλων καταναλωτών που έχουν ήδη συναλ-

λαγεί με το κατάστημα. Αυτό γίνεται εύκολα, πληκτρο-
λογώντας το όνομα της εταιρείας ή του ηλεκτρονικού 
καταστήματος σε μία μηχανή αναζήτησης. Να προσεγγί-
ζουν τις συστάσεις με κριτικό μάτι, διότι μπορεί να είναι 
παραπλανητικές ή κατασκευασμένες.
• Τα αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν 
στον ιστότοπό τους σήματα εμπιστοσύνης των ενώσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των οργανισμών που διαθέ-
τουν πιστοποιητικά ασφαλείας και απορρήτου προσωπι-
κών δεδομένων. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία είναι αξιόπι-
στη και ότι τηρεί τους βασικούς κανόνες στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει 
από αυτήν με ασφάλεια.
• Να αποφεύγουν την πραγματοποίηση αγορών από ηλε-
κτρονικά καταστήματα που απαιτούν, αποκλειστικά, την 
προείσπραξη του τιμήματος των αγαθών μέσω πιστωτι-
κής/χρεωστικής κάρτας, paypal ή τραπεζικού εμβάσμα-
τος και δεν διαθέτουν την αντικαταβολή ή την ηλεκτρονι-
κή πληρωμή τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος ως 
εναλλακτικό τρόπο πληρωμής.
• Να μην πείθονται από τις υπερβολικά δελεαστικές τιμές 
των προϊόντων σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή, εν πάση 
περιπτώσει, αυτό να μην είναι το μοναδικό κριτήριο για 
την πραγματοποίηση των αγορών τους.
• Επί σοβαρών ενδείξεων προβληματικής συναλλαγής, να 
προβαίνουν άμεσα σε αμφισβήτηση προς τα τραπεζικά 
τους ιδρύματα, εφόσον η εξόφληση των αγαθών έχει γίνει 
μέσω κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής) και, αντίστοιχα, 
προς τους οργανισμούς διενέργειας ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών (πχ. paypal).
• Θα πρέπει, τέλος, οι καταναλωτές να λαμβάνουν επιβε-
βαίωση της παραγγελίας, την οποία να φυλάσσουν μαζί 
με κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με αυτή. Αν χρειά-
ζεται να επικοινωνήσουν με τον έμπορο, να προτιμούν το 
ηλεκτρονικό μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση 
προβλήματος, θα έχουν στη διάθεσή τους έμπρακτες απο-
δείξεις της επαφής-επικοινωνίας τους, καθώς και όλες τις 
λεπτομέρειες της συναλλαγής που έχουν συμφωνηθεί.

Αυτόματοι αναπνευστήρες αντί για αυτοκίνητα, πα-
ρασκευάζονται πλέον στο εργοστάσιο της Seat στο 
Martorell, στο πλαίσιο της συνεργασία της εταιρείας με το 
σύστημα υγεινομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19 σύμφωνα με 
το ΑΠΕ. 
Η μετάβαση από την παραγωγή αυτοκινήτων στην παρα-
γωγή αναπνευστήρων μέσα σε χρόνο ρεκόρ, είναι απο-

τέλεσμα της έντονης εργασίας πολλών υπαλλήλων της 
ισπανικής εταιρείας και της αλληλεγγύης.
Μία ομάδα μηχανικών σχεδίασε επιμελώς 13 πρωτότυπα, 
μέχρι την παραγωγή του οριστικού μοντέλοu. Το κλειδί 
του project βρίσκεται στον υαλοκαθαριστήρα. Το project 
παίρνει μορφή από τα γρανάζια των ταχυτήτων, τους 
άξονες του κιβωτίου και τον προσαρμοσμένο μηχανισμό 
του υαλοκαθαριστήρα. Ο στόχος είναι η κατασκευή ανα-

πνευστήρων υψηλής ποιότητας. Κάθε αναπνευστήρας 
διαθέτει περισσότερα από 80 ηλεκτρονικά και μηχανικά 
εξαρτήματα και υπόκειται σε λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο 
και αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία. Ο τελικός 
αναπνευστήρας υφίσταται παρατεταμένες δοκιμές στα 
πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης, μέχρι να πάει στα νο-
σοκομεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΑΣΕ Η SEAT
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Τη χορήγηση ιατρικού υλικού και εξοπλισμού, ύψους 200.000 
ευρώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αλλά και να ζητηθεί η παρέμ-
βαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι 
Γεωργιάδη, προκειμένου να μην διαμορφωθούν συνθήκες 
μονοπωλίου από τα σούπερ μάρκετ στην αγορά, λόγω των 
μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της εξάπλωσης του κορω-
νοϊου, αποφάσισε ομόφωνα στη σημερινή του συνεδρίαση 
(μέσω τηλεδιάσκεψης), το διοικητικό συμβούλιο του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση του ιατρικού υλικού 
και εξοπλισμού στο ΑΧΕΠΑ, ύψους 200.000 ευρώ, ο επικε-
φαλής του Επιμελητηρίου, Μιχάλης Ζορπίδης, επισήμανε ότι 
«ήδη έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς και αναμένε-
ται η κάλυψη κάποιων νομικών και τυπικών προϋποθέσεων 
ώστε να προχωρήσουν οι χορηγίες προς το νοσοκομείο ανα-
φοράς για τον κορωνοϊό».

Η επιστολή των επαγγελματιών στον Α. Γεωργιάδη
Με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΕΘ ζητά την παρέμβαση 
του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, «ώστε να μην παγιωθούν οι συνθή-
κες μονοπωλίου που τείνουν να διαμορφωθούν στην αγορά 
από τα σούπερ μάρκετ», όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνω-
ση του επιμελητηρίου.
Το Ε.Ε.Θ. εκτιμά ότι τα Super Market λόγω των απαγορεύ-
σεων κατακτούν μέρα με την ημέρα ακόμη πιο δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά από αυτήν που κατείχαν προ της πανδημίας. 
Οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν για να 
καλύψουν τις βασικές ανάγκες των καταναλωτών. Ωστόσο, 
επεκτείνονται και πωλούν αγαθά και προϊόντα που ξεφεύγουν 
από αυτές και αφορούν την ένδυση, την υπόδηση, λαμπάδες, 
δώρα, βιβλία, εξοπλισμό και καλύπτουν άλλες δευτερεύουσες 
ανάγκες, τις οποίες σε φυσιολογικές συνθήκες κάλυπταν εμπο-

ρικά καταστήματα. Τα οποία όμως εμπορικά καταστήματα δεν 
λειτουργούν με απόφαση της κυβέρνησης.
Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΕΘ σημειώνει ότι «η προανα-
φερόμενη κατάσταση δημιουργεί σημαντική στρέβλωση στη 
λειτουργία της αγοράς και θα πρέπει να προσεχθεί. Δυστυχώς 
θυμίζει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού».
Στη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου αποφάσισε και τη δημιουργία ειδικής ομάδας 
τεχνοκρατικής υποστήριξης των μελών του επιμελητηρίου, 
για την ένταξή τους στα ευεργετικά μέτρα της κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή, λήφθηκε, «καθώς έχει διαπιστωθεί ότι 
πολλοί επαγγελματίες έχουν απορίες και ζητούν διευκρινίσεις 
για τα όσα έχουν αποφασιστεί σχετικά με τους Κ.Α.Δ. που 
έχουν ενταχθεί, τις διαδικασίες που απαιτούνται, αλλά και τα 
προβλεπόμενα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου», 
τονίζεται στην ανακοίνωση.

Γιώργος Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα αφήσει 
ανοχύρωτες τις ΜΦΗ όσο σκληρός και αν γίνεται ο αγώνας 
ενάντια στον πανδημικό ιό. Σπεύδουμε να προβλέψουμε και 
να καλύψουμε κατά το δυνατόν αυξημένες και επείγουσες 
ανάγκες και καλούμε, στυλοβάτες στον αγώνα μας, του εθε-
λοντές για τις ΜΦΗ του Λεκανοπεδίου»
Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία για προσέλκυση εθελοντών 
που θα μπορούν να προσφέρουν αποκλειστικά στις Mονά-
δες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Κερδοσκοπικού και Μη 
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε όλο το φάσμα ειδικοτήτων 
και υπηρεσιών που οι μονάδες μπορεί να χρειάζονται κατά 
τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, απευθύνει η Περιφέρεια 
Αττικής.
Σε ειδική συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντί-
δας Ηλικιωμένων (Π.Ε.Μ.Φ.Η.) Σ. Προσαλίκα συζητήθηκαν 
εκτενώς οι αυξημένες ανάγκες που ο χώρος των ΜΦΗ καλείται 
να αντιμετωπίσει, όσο η επιδημία εξελίσσεται και απειλεί την 
ασφάλεια της ζωής των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων, οι 
οποίοι θεωρούνται η κατεξοχήν ευπαθής ομάδα του πληθυ-
σμού απέναντι στον COVID-19.
Λόγω της βαρύτητας της κρίσης της πανδημίας και των αυ-

ξημένων αναγκών του χώρου της Υγείας, που εξαντλούν τα 
αποθέματα της χώρας σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι 
ΜΦΗ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο υποστελέχωσης του προ-
σωπικού τους που τυχόν θα βρεθεί θετικό στον κορωνοΪό, την 
ώρα που χαρακτηρίζεται απαραίτητη η συνέχιση λειτουργίας 
τους και υπερεπείγουσα η ανάγκη φροντίδας, υποστήριξης 
και επιτήρησης της υγείας του ευάλωτου πληθυσμού των 
ηλικιωμένων και όλων των διαμενόντων σε αυτές, όπως ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας των Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων και την διασφάλιση της απαραίτη-
της προσοχής και φροντίδας που η Υγεία των ηλικιωμένων 
ενοίκων απαιτεί σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Περιφέρεια 
Αττικής δημιουργεί, με προσωπικό ενδιαφέρον του Περιφε-
ρειάρχη Αττική κ. Γιώργου Πατούλη, πρόσκληση εθελοντι-
σμού αποκλειστικά για τις ΜΦΗ, Κερδοσκοπικού και Μη Κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα η οποία απευθύνεται τόσο σε όσους 
μπορούν να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, όσο και σε 
εξειδικευμένα στελέχη νοσηλευτών και λοιπών ειδικοτήτων.
Η δεξαμενή αυτή, πλαισίωσης των αυξημένων αναγκών των 
ΜΦΗ κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, θα δημιουρ-
γηθεί από απλούς ανθρώπους μέχρι πολλές ιατρικές ειδικό-

τητες, ή και συνταξιούχους του ιατρονοσηλευτικού χώρου 
που μπορεί ανάλογα με την περιοχή τους, να είναι σε θέση να 
προσφέρουν υπηρεσίες όπως νοσηλευτική, ιατρική φροντί-
δα, μαγείρεμα, φύλαξη χώρου, συντροφιά, τηλεπικοινωνία 
με συγγενείς κ.α..
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το θέμα της ασφάλει-
ας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων από το δυναμικό 
των εθελοντών που θα προσέλθουν για να παράσχουν υπη-
ρεσίες. Οι εθελοντές για να μην επηρεάσουν κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, την σχετική καραντίνα που έχουν επιτύχει οι μονάδες 
με την υλοποίηση των μέτρων της Περιφέρειας, θα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα υλικά προστασίας για τα 
οποία θα μεριμνήσει η Περιφέρεια Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές μπορούν να δηλώσουν συμμε-
τοχή στην Γραμμή Βοήθειας για την Πανδημία που έχει δημι-
ουργήσει η Περιφέρεια Αττικής στο 1110, όπου επίσης μπο-
ρούν να απευθυνθούν και οι κατά τόπους ΜΦΗ της Αττικής, 
προσδιορίζοντας τις ειδικές τους ανάγκες.
Ειδική φόρμα συμμετοχής μπορούν επίσης να συμπληρώ-
σουν οι εθελοντές στην σελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
patt.gov.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΑΞΙΑΣ 200.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Ζητούν παρέμβαση του Α. Γεωργιάδη για να μην διαμορφωθούν συνθήκες μονοπωλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κατά την διάρκεια της πανδημίας απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής
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Ο πρόεδρος της Bundesbank Γενς Βάιντμαν υποστηρίζει 
την οργάνωση μιας ενδεχόμενης οικονομικής βοήθειας 
για τις χώρες που πλήττονται σκληρά από την κρίση του 
κορωνοϊού μέσω του ταμείου διάσωσης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ / ESM), αλλά τάσσεται 
κατά των ευρωομολόγων κάθε μορφής, σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα του Αμβούργου «Die Zeit». 
«Οι πιστωτικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας θα μπορούσαν να είναι ένας τρόπος (για 
να βοηθηθούν οι χώρες που πλήττονται σκληρά από τον 
κορωνοϊό). Οι οικονομικοπολιτικές προϋποθέσεις δεν θα 
ήταν στην περίπτωση αυτή τόσο αυστηρές όπως στην 
περίπτωση των κλασικών δανείων βοήθειας», είπε ο 
επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Ο  Βάιντμαν κατέστησε σαφές επίσης ότι εξακολουθεί να 
απορρίπτει τα κοινά ομόλογα των χωρών του ευρώ, όπως 
είναι τα λεγόμενα ομόλογα κορωνοϊού. «Παραμένω σκε-
πτικός για τα ευρωομόλογα», τόνισε.
Κατά την άποψη του προέδρου της Bundesbank, «χώρες 
όπως η Ιταλία πρέπει να υποστηριχθούν, διότι η αλληλεγ-

γύη είναι σημαντική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Ο Βάιντμαν πρόσθεσε τέλος πως «οι κεντρικές τράπεζες 
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην άμβλυνση 
των οικονομικών συνεπειών της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε πρόσφατα μια τεράστια 
νομισματική βοήθεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί 
από την ευθύνη της η πολιτική».

Yποχωρούν τα ομόλογα
Πιέσεις στις τιμές και επενδυτική απραξία παρατηρήθη-
κε χθες στη δευτερογενή αγορά ομολόγων. Οι τιμές των 
περισσοτέρων ομολόγων κινήθηκαν πτωτικά με αποτέλε-
σμα οι αποδόσεις να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο.
Η αμηχανία που επικρατεί σε ολόκληρη την ευρωζώνη 
για την επόμενη ημέρα της πανδημίας του κορωνοϊού, 
προκαλεί αρρυθμία σε όλες σχεδόν τις αγορές ομολόγων. 
Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε ένα μήνα περίπου η αξία των 
ομολόγων τα οποία διαπραγματεύονται με αρνητική από-
δοση μειώθηκε κατά περίπου 1 τρισ. ευρώ, στα 4 τρισ. 
ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
Στην εγχώρια αγορά, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε 

στο 1,74% από το 1,60%, η απόδοση του 5ετούς αυξή-
θηκε ελαφρώς στο 1,33% από 1,19% και του 15ετούς στο 
1,79% από 1,67%.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ΗΔΑΤ) δεν καταγράφηκαν συναλλαγές. Η από-
δοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε 
στο 1,74% από 1,60% έναντι -0,48% του αντίστοιχου 
γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να δια-
μορφωθεί στο 2,22% από 2,14%.
Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί το ευρώ με αποτέ-
λεσμα να διαπραγματεύεται έναντι του δολαρίου νωρίς το 
απόγευμα στα 1,098 δολ. από τα 1,1029 5 δολ. που άνοιξε 
η αγορά. 
Θετικά επηρεάζει το δολάριο η μικρότερη των εκτιμήσεων 
επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων. Ο δείκτης μετα-
ποίησης Chicago PMI εμφάνισε τον Μάρτιο μείωση μικρό-
τερη (47,8, Φεβρουάριος: 49, μέσος όρος δώδεκα μηνών: 
48,2) της εκτιμώμενης (40).
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που 
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώ-
θηκε στα 1,0936 δολ.

Για την «χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου» 
στην Ευρώπη και για ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυ-
ρίων προειδοποιεί το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών 
(Ifo) του Μονάχου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
και προβλέπει συρρίκνωση της ανάπτυξης σε διψήφια 
ποσοστά.
Κάθε μήνας με «λουκέτο» κοστίζει στις μεγαλύτερες 
χώρες περίπου 6% του ΑΕΠ τους, εξηγεί ο επικεφαλής 
του Ifo, Κλέμενς Φούεστ και αναδεικνύει ως σημαντικό-
τερη προτεραιότητα την επαναλειτουργία της αγοράς με 
παράλληλη προσπάθεια επιβράδυνσης της εξάπλωσης 

του ιού. «Αν οι επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές για 
περισσότερο από έναν μήνα, οι απώλειές τους θα φθά-
σουν σύντομα σε διαστάσεις που είναι γνωστές μόνο από 
φυσικές και οικονομικές καταστροφές στην ιστορία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», προειδοποιεί ο οικονομολόγος.
Σε ό,τι αφορά την Γερμανία, το Ifo υπολογίζει ότι εάν η 
αγορά παραμείνει κλειστή επί τρεις μήνες, οι απώλειες 
για το ΑΕΠ της χώρας θα ξεπεράσουν το 20%. Για την 
Ιταλία, το Ινστιτούτο του Μονάχου προβλέπει ότι εφό-
σον τελικά η οικονομία μείνει εν μέρει κλειστή επί δύο 
μήνες το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 8,0-13,1%, ενώ εάν 

το «λουκέτο» διαρκέσει τρεις μήνες, η αντίστοιχη μείωση 
θα φτάσει το 11,2-19,1%. Στην Ισπανία, η οποία πλήττε-
ται επίσης σοβαρά από τον κορωνοϊό, δύο μήνες μερική 
αναστολή των οικονομικών δραστηριοτήτων εκτιμάται 
ότι συνεπάγεται 8,1-13,8% μείωση του ΑΕΠ, ενώ τρεις 
μήνες σημαίνουν απώλειες 11,3-20,0%. Στην Γαλλία, 
οι δύο μήνες με την οικονομία εκτός λειτουργίας θα κο-
στίσουν μείωση της ανάπτυξης κατά 7,3-12,3%, ενώ οι 
τρεις μήνες 10,2-18,0%.

ΓΕΝΣ βΑΙΝΤΜΑΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ BUNDESBANK:
Ναι στον ΕΜΣ για βοήθεια στις πληττόμενες χώρες, όχι στα ομόλογα κορωνοϊού

Η «ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ» ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ IFO
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Διευκρινίσεις για την παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζό-
μενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
σε πληττόμενες επιχειρήσεις, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με αριθμό 12998/232/23-
3-2020 (1078 Β )́, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Συγκεκριμένα, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα των 
επιχειρήσεων-εργοδοτών, που πλήττονται σημαντικά, βάσει των 
οριζομένων στο άρθρο 1 αυτής, να συμφωνήσουν στην παρο-
χή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της 
επιχείρησης.

   Ειδικότερα, η κατ’ εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με 
τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης 
από εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί 
σε αναστολή, κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα Α.2 και είναι 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει 
εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ  ́ανώτατο όριο, επί των 
εργαζομένων της επιχείρησης, των οποίων οι συμβάσεις τελούν 
σε αναστολή.
   Επιπλέον, με την εγκύκλιο, επισημαίνονται τα εξής:
   Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή 
μπορεί να φτάνει έως το ύψος των αποδοχών για τη νομίμως πα-
ρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμε-
νης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

   Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω 
εργασίας, υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και 
οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό 
καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέ-
ωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
   Στην περίπτωση παρεχόμενης εργασίας, με τηλεργασία, ως ανω-
τέρω, η επιχείρηση-εργοδότης υποχρεούται, πριν από την έναρξη 
πραγματοποίησής της, να την δηλώσει στο έντυπο ειδικού σκο-
πού, που τηρείται για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, 
όπως ισχύει.

Τη διάθεση 200 δωρεάν θέσεων e-learning προγραμμάτων επι-
μόρφωσης σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών και παραμεθόρι-
ων περιοχών της Ελλάδας που προέρχονται από τις Περιφέρειες: 
Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, ανα-
κοίνωσε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ-  το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

   Στόχος της ενέργειας, που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Συ-
μπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
είναι «να καλυφθούν οι ανάγκες για επιμόρφωση  σε νησιωτικές 

και παραμεθόριες περιοχές σε συγκεκριμένους τομείς».
   Όπως ενημέρωσε το πανεπιστήμιο, κατά προτεραιότητα θα 
επιλεγούν εκπαιδευόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι απομακρυσμένων 
μικρών νησιών και παραμεθόριων, δυσπρόσιτων περιοχών που 
περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες Περιφέρειες.
   Περισσότερες πληροφορίες, στη σελίδα: https://elearningekpa.
gr/200-dorean-theseis

Η νέα εφαρμογή «Δημότης Ρεθύμνου» στην υπηρεσία των 
πολιτών ανανεωμένη με την εφαρμογή για smartphones 
τέθηκε σε εφαρμογή στο Ρέθυμνο ειδικά την περίοδο που 
διανύουμε, αναγκαία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιώργη Μα-
ρινάκη, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
   Από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης, καλού-
νται οι πολίτες να εγκαταστήσουν στις κινητές συσκευές τους 
τη νέα έκδοση της εφαρμογής «Δημότης Ρεθύμνου» η οποία 
είναι διαθέσιμη για λειτουργικό Android και iOS. Με τη εφαρ-
μογή αυτή οι δημότες έχουν τη δυνατότητα: «Να υποβάλλουν 
τα αιτήματα τους προς τις δημοτικές υπηρεσίες (χορήγηση 
πιστοποιητικών, αναφορά βλαβών κ.α.), να έχουν άμεση 
ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
για τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό, άμεση ενημέρωση 
από τον Δήμο Ρεθύμνης για τις δράσεις του σχετικά με τον 
κορωνοϊό, πρόσβαση σε χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου και 
άλλων υπηρεσιών (Νοσοκομεία, Μετακινήσεις, Εκπαίδευση, 

Έκτακτης Ανάγκης κ.α.)».
   Παράλληλα υπάρχει ενημέρωση για τις εφημερίες των φαρ-
μακείων, άμεση πρόσβαση στα Τελευταία Νέα του Δήμου, 
πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου σε Χάρτη 
της πόλης για εύκολη πλοήγηση, ενημέρωση από την ειδι-
κή ενότητα «Πολιτική Προστασία», για έκτακτα γεγονότα, 
για τους χώρους καταυλισμού και χώρους καταφυγής, κ.α. 
καθώς και να λαμβάνουν οι πολίτες άμεσες ειδοποιήσεις, 
μέσω Push Notifications, για έκτακτα περιστατικά ή άλλες 
σημαντικές ενημερώσεις. Επίσης σύμφωνα με ενημέρωση, το 
επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμο και το σύστημα e-Pay που 
θα παρέχει στους δημότες του Ρεθύμνου, τη δυνατότητα να 
κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών προς 
το Δήμο. Πληροφορίες για την εφαρμογή και την εγκατάστα-
ση της μπορούν οι πολίτες να βρουν στην διεύθυνση www.
rethymno.gr/e-services/apps/
   Στο μεταξύ προσφορές ειδών και μέσων ατομικής προστα-

σίας των εργαζομένων στο δήμο Αγίου Βασιλείου λαμβάνει 
από ιδιώτες ο συγκεκριμένος δήμος στο Ρέθυμνο. Όπως 
ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης «Οι εν λόγω δωρε-
ές, συμβάλουν σημαντικά στην εθνική προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής περιόδου που διανύουμε από 
το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 και θα συνεισφέρουν στην εύ-
ρυθμη παροχή δημοτικών υπηρεσιών προς τους Δημότες». 
Κινήσεις σαν και αυτές έχουν μέγιστη σημασία για τον Δήμο 
Αγίου Βασιλείου, καθώς όχι μόνο συνδράμουν στην συνεχή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών αλλά 
όπως αναφέρει ο κ.Ταταράκης: «Κυρίως συνδράμουν στην 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και πολιτών και 
βέβαια στην στήριξη των κοινωνικών μας δράσεων μέσω της 
«Βοήθεια στο Σπίτι», που έχουν στόχο την μέριμνα και διαφύ-
λαξη της υγείας των συνανθρώπων μας».

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-LEARNING ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ SMARTPHONES ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό και βοήθεια των δημοτών για υπηρεσίες του δήμου
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Έκτακτο ταμείο αρωγής για την υποστήριξη του υγειονομικού 
έργου που εκπονεί ο Δήμος Αριστοτέλη και για την ενίσχυση των 
δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα συνέ-
στησε η Ελληνικός Χρυσός  όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται, ύστερα από συνεννόηση με 
το υπουργείο Υγείας και με τις διοικήσεις του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη και του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής στον 
Πολύγυρο, είναι οι εξής:
Δωρεά μιας ψηφιακής φορητής ακτινολογικής μονάδας αξίας 
55.000 ευρώ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που θα καλύψει τις άμεσες 
ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. 
Δωρεά 6 φορητών παρακλίνιων αναπνευστήρων αξίας 51.300 
ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, συμβάλλοντας καθο-
ριστικά στην ετοιμότητα και την επάρκεια της περιοχής σε καίριο 
ιατρικό εξοπλισμό.
Αγορά και διάθεση στο υπουργείο Υγείας 1.000 προστατευτικών 
ασπίδων προσώπου για τα νοσοκομεία ΓΝΧ Πολυγύρου και 
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για προηγμένο εξοπλισμό που 
κατασκευάζεται με την καινοτόμο μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης (3Dprinting), εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας 

για τους επαγγελματίες της υγείας στους ευαίσθητους χώρους των 
νοσοκομείων.
Δωρεά 20.000 ευρώ προς τον ειδικό λογαριασμό που έχει ενερ-
γοποιήσει το υπουργείο Υγείας για την έκτακτη επιχορήγηση του 
Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), το 
οποίο έχει αναλάβει το έργο της εισαγωγής στη χώρα μας αναλώ-
σιμου υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας ανα-
γκαίων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.
Δωρεά 10.000 ευρώ προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος 
(ΣΒΕ), προκειμένου να διατεθούν για τη στήριξη των δομών υγεί-
ας στην Θεσσαλονίκη.
Στο Δήμο Αριστοτέλη όπου λειτουργούν τα Μεταλλεία Κασσάν-
δρας η Ελληνικός Χρυσός χρηματοδοτεί:
Δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για τις απολυμάνσεις όλων των σχο-
λείων του Δήμου και άλλων δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, 
όπως ΚΕΠ, Πυροσβεστική και γυμναστήρια.
Δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στην Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση 
του Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», που υλοποιεί την διανομή 
μέσων ατομικής προστασίας σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου και 
λειτουργεί τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι». Μέρος του πο-

σού αυτού θα διατεθεί, επιπλέον, για τον εφοδιασμό των συνεργεί-
ων καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη με εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας.Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω 
υπηρεσιών γενικού ιατρού, το οποίο ήδη προσφέρεται από την 
Ελληνικός Χρυσός για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων.
Διαρκής συντονισμός με το Κέντρο Υγείας στο Παλαιοχώρι Χαλκι-
δικής, για την παρακολούθηση των αναγκών του, και εφοδιασμός 
του με αναλώσιμα υλικά ατομικής προστασίας.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, κ. Χρήστος Μπαλάσκας, 
δήλωσε σχετικά: «Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός είναι 
άρρηκτα συνυφασμένη με την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής που 
μας φιλοξενεί, και συνώνυμη με την ασφάλεια των ανθρώπων 
μας και του κοινωνικού συνόλου στον βαθμό που μας αναλογεί. 
Με πλήρη επίγνωση αυτής της ευθύνης, αναλάβαμε μια σειρά 
σημαντικών πρωτοβουλιών, συνδράμοντας το σύστημα υγείας 
με έμφαση την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη, αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο. Παρακολουθούμε αδιάκοπα τις εξελίξεις και παραμένου-
με σε εγρήγορση και στη διάθεση των τοπικών αρχών και των αρ-
μόδιων φορέων υγείας για την αντιμετώπιση μιας πρωτοφανούς 
πανδημικής κρίσης».

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ανταποκρινόμενο στις αυξη-
μένες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έθεσε στη διάθεση 
της Πολιτείας 12 κλίνες ΜΕΘ, καθώς και 53 κλίνες νοσηλείας σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 6ου ορόφου. Και τα δύο τμήματα 
είναι απομονωμένα και μπορούν να νοσηλεύσουν με απόλυτη 
ασφάλεια ύποπτα ή/και επιβεβαιωμένα περιστατικά Covid-19.
   «Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center από την πρώτη ημέρα 
εμφάνισης τού κορωνοϊού αναπροσάρμοσε τα υπάρχοντα σχέ-
δια έκτακτης ανάγκης και δημιούργησε την Ομάδα Διαχείρισης 
Πανδημίας, η οποία συνεδριάζει καθημερινά και λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα προστασίας των ασθενών, του προσωπικού 

και των οικογενειών τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Σημειώνεται ότι εγκαίρως, από τις 27/2/2020, εγκατέστησε Κινητή 
Μονάδα, στον περίβολο του Νοσοκομείου, για την αντιμετώπιση 
ύποπτων περιστατικών και τη διενέργεια των τεστ για τον κορω-
νοϊό και επίσης διαμόρφωσε ξεχωριστό τμήμα νοσηλείας σε απο-
μονωμένο χώρο για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των 
ασθενών και του προσωπικού του.
   Αναφερόμενος στη συμβολή του Νοσοκομείου στη μάχη κατά 
του Covid-19, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ερρίκος 
Ντυνάν Hospital Center Θέμος Χαραμής, δήλωσε: «Με το ίδιο 
ομαδικό πνεύμα και επαγγελματισμό, που το «Ερρίκος Ντυνάν» 

εξασφάλισε την παγκοσμίου εμβέλειας διαπίστευση JCI για την 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και την ασφάλεια των 
ασθενών και του προσωπικού, έχουμε προετοιμαστεί και για 
την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που συνδέεται και με τον ιό 
Covid-19. Με στόχο μια συντονισμένη κοινή δράση, βρισκόμαστε 
εδώ και εβδομάδες σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας 
και κάθε αρμόδιο φορέα της Πολιτείας, οι οποίοι γνωρίζουν ότι με 
τις άρτιες υποδομές μας, αλλά πρωτίστως με το υψηλής κατάρτι-
σης ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας, θα είμαστε παρόντες 
και σε αυτή την εθνική προσπάθεια».

Ο όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε συνεννόηση με τον 
δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παραχώρησε 15 
καινούργια δίκυκλα Honda Supra GTR150, προς αξιοποίησή 
τους από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων με 
στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στον έλεγχο των 

Βεβαιώσεων Μετακίνησης των πολιτών, για τη διασφάλιση 
τήρησης του επιβεβλημένου περιορισμού κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ομίλου ότι έχει 
παραχωρήσει ήδη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας και «θέσαμε στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας, μία σειρά επαγγελματικών και επιβατικών 
οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρ-
χών που δοκιμάζονται καθημερινά».

Περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος στους 13.575 εργαζόμενους στα κατα-
στήματα και τις αποθήκες της, ως ένδειξη επιβράβευσης και ανα-
γνώρισης για την καθημερινή αφοσίωσή τους στους πελάτες της.
   Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της αλυσί-

δας σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, ανέφε-
ρε: «Σε όλους εσάς αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την τιτάνια 
προσπάθεια που καταβάλλετε, για να μην λείψει τίποτα από τα 
ελληνικά νοικοκυριά! Αλλά και μια επιβράβευση, που έρχεται 
αυτονόητα για όλα όσα προσφέρετε». Ο κ. Σταύρου ανακοίνωσε 

ότι «για όλους τους 13.575 εργαζόμενους, στα καταστήματα και 
τις αποθήκες -τους δικούς μας ήρωες, θα διαθέσουμε περισσότερα 
από 3 εκατ. ευρώ, ως ένδειξη επιβράβευσης και αναγνώρισης για 
την καθημερινή αφοσίωση στους πελάτες μας».

ΔΩΡΕΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: 12 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 53 ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 15 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Η Αβ βΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 13.575 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Των καταστημάτων και των αποθηκών της
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Αλήθεια τι θα γίνει την επόμενη μέρα, όταν δηλα-
δή έρθει η ώρα να βγούμε από τα σπίτια μας και να 
εκτεθούμε όλοι στον Covid-19; Η επιστήμονας Βάνα 
Σύψα, η οποία βρίσκεται πίσω από τα «μαθηματικά 
μοντέλα» στη χώρα μας, το όνομα της έχει κατ’ επανά-
ληψη αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας 
Σωτήρης Τσιόδρας στις ενημερώσεις του, απαντά: 
«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αρθούν οι περιορι-
σμοί από τη μία μέρα στην άλλη και θα επιστρέψουμε 
κανονικά στη ρουτίνα μας. Τα μέτρα περιορισμού δεν 
είναι εφικτό να διατηρηθούν για πολύ, αλλά σίγουρα 
θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ό,τι 
κερδίσαμε με τόσο κόπο»
Η κ. Σύψα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιδημιολο-
γίας και Ιατρικής Στατιστικής, μιλώντας για πρώτη 
φορά, αποκλειστικά στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη και 
το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
αποκαλύπτει πως «ο εκτεταμένος έλεγχος σε συνδυ-
ασμό με απομόνωση των κρουσμάτων και καραντίνα 
των οικείων τους θα μπορούσε να είναι μια στρατη-
γική, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών» για την 
επόμενη μέρα. 
   «Η αλήθεια είναι ότι πιθανώς κάποια στιγμή θα «συ-
ναντηθούμε» με τον ιό. Για πολλούς αυτή η συνάντη-
ση θα είναι λίγο ενοχλητική αλλά χωρίς συνέπειες. Για 
κάποιους, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Φροντίζουμε 
λοιπόν να γίνει με τις προϋποθέσεις που θέλουμε: σε 
ένα σύστημα υγείας που δεν είναι θα είναι υπερφορ-
τωμένο, επειδή η επιδημία θα είναι σε ελεγχόμενα 
επίπεδα, με πιο πολλές γνώσεις για τη θεραπεία και με 
ένα εμβόλιο στο απώτερο μέλλον. Ας είμαστε λοιπόν 
αισιόδοξοι» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Πώς θα παραμείνουμε στο «αισιόδοξο» σενά-
ριο, στο οποίο βρισκόμαστε; 
   Όπως εκτιμά η κ. Σύψα, σε μια αναλυτική συνέντευ-
ξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, «εί-
μαστε στο «αισιόδοξο» σενάριο». «Τα δεδομένα αυτά 
προκύπτουν από τον αριθμό όσων νοσηλεύονται στις 
ΜΕΘ και των θανάτων. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά 
έχουν μία «χρονοκαθυστέρηση» -μιας και οι σημερι-

νές εισαγωγές σε ΜΕΘ αντανακλούν μεταδόσεις που 
έγιναν αρκετές ημέρες πριν- αποτελούν ένα δείκτη 
που είναι στην ουσία και ο πιο σημαντικός »επιση-
μαίνει. 
   Η ίδια, συντονίστρια μιας ομάδας επιστημόνων για 
το θέμα, αποφεύγει να αναφερθεί σε απόλυτο αριθμό 
πιθανών μολύνσεων με covid-19 στη χώρα μας έως 
σήμερα. «Σε αυτή τη φάση, η προτεραιότητά μας είναι 
να εκτιμήσουμε την πορεία της επιδημίας, για παρά-
δειγμα τις αναμενόμενες εισαγωγές σε ΜΕΘ κάτω από 
«αισιόδοξα» και «απαισιόδοξα» σενάρια καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λη-
φθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
   Αν θα παραμείνουμε στο «αισιόδοξο» σενάριο εξαρ-
τάται αποκλειστικά από εμάς. «Εξαρτάται από την τή-
ρηση των μέτρων κατά κύριο λόγο. Σε αυτή τη φάση 
επιθυμούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις νοσηλείες, τις 
σοβαρές επιπλοκές και βέβαια να μην χαθούν ζωές» 
ξεκαθαρίζει η κ. Σύψα. 
   Τα μαζικά τεστ θα ήταν μια χρήσιμη πληροφορία για 
τις προβλέψεις αλλά μπορούμε και χωρίς αυτά
   Σε ερώτηση για τον αν η χρήση πολλών τεστ στον 
πληθυσμό θα έδινε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της επι-
δημίας στη χώρα μας, η αν. καθηγήτρια στο Εργαστή-
ριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
επισημαίνει ότι «τα μαζικά τεστ θα ήταν μία χρήσιμη 
πληροφορία για τις προβλέψεις». Όμως, όπως εξηγεί, 
«μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις και χωρίς αυτήν» την 
πληροφορία. Ωστόσο παραδέχεται ότι «ο μαζικός 
έλεγχος έχει άλλα πλεονεκτήματα» όπως φάνηκε από 
το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, όπου «ο μαζικός 
έλεγχος σε συνδυασμό με την απομόνωση των κρου-
σμάτων και τον έλεγχο των επαφών τους έπαιξε ση-
μαντικό ρόλο στον περιορισμό της μετάδοσης». 
Κλειδί οι ασυμπτωματικοί. Δεν τα γνωρίζου-
με όλα. Μας βοηθά η εμπειρία λαών χωρών 
με Covid-19 
   Στη χώρα μας, και σε άλλες χώρες, τα μέτρα δεν 
υιοθετήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις ενός μοντέλου, 

εξηγεί. «Επηρέασε σε μεγάλο βαθμό η εμπειρία χω-
ρών που είχαν «προηγηθεί» χρονικά στην επιδημία. 
Εξαίρεση αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο όπου είμαι 
σίγουρη ότι η δουλειά των ερευνητών του Imperial 
College πίεσε την κατάσταση και οδήγησε σε μία αλ-
λαγή πολιτικής». 
   Όσον αφορά τις προβλέψεις των μαθηματικών μο-
ντέλων επισημαίνει πως «δεν τα γνωρίζουμε όλα: 
υπάρχει αβεβαιότητα για κάποιες παραμέτρους, όπως 
για παράδειγμα κατά πόσο ένα άτομο μπορεί να μο-
λυνθεί χωρίς να εμφανίσει συμπτώματα». «Επομένως 
κάποιες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πόσοι 
άνθρωποι έχουν μολυνθεί συνολικά στη χώρα μας 
από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, μπορεί να 
εκτιμηθεί με επιφύλαξη» προσθέτει και αναφέρεται 
σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα του 
Imperial College στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 30/3, η 
οποία υποστηρίζει ότι το ποσοστό των ατόμων που 
έχουν προσβληθεί στην Ιταλία μπορεί να κυμαίνεται 
από 3,7% μέχρι 26%! «Καταλαβαίνετε πόση διαφορά 
έχει αυτό σε ένα πληθυσμό 60 εκατομμυρίων. Από την 
άλλη μεριά, όσο προστίθενται καθημερινά δεδομένα, 
είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε τις προβλέψεις μας 
για την πορεία της επιδημίας» καταλήγει η κ. Σύψα. 
   «Στην Ιταλία η επιδημία είχε ξεκινήσει πολύ πριν δι-
αγνωστεί το πρώτο κρούσμα, και έγιναν κάποια λάθη 
στο χειρισμό της στην αρχή -κάποιες περιοχές της 
Βόρειας Ιταλίας ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά και 
σε άλλες χάθηκε ο έλεγχος. Στη δική μας περίπτωση 
πιστεύω ότι κινηθήκαμε εγκαίρως. Ιδίως στην αρχή, 
η προσπάθεια ελέγχου των κρουσμάτων και ιχνη-
λάτησης των επαφών ήταν πολύ μεγάλη. Επιπλέον, 
λήφθηκαν από νωρίς τα μέτρα περιορισμού κοινωνι-
κών επαφών. Θα έχουμε μεν εισαγωγές σε ΜΕΘ και 
θανάτους, αλλά ο σκοπός μας είναι αυτός ο αριθμός 
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος» καταλήγει η 
καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής 
στη συνέντευξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Συνέχεια στη σελ. 15

β. ΣΥΨΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
Στο χέρι μας είναι να παραμείνουμε στο «αισιόδοξο» σενάριο. Η επιστήμονας πίσω από τα μαθηματικά μοντέλα μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
για την επιδημία στη Ελλάδα
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Συνέχεια από τη σελ. 14

Αναλυτικά η συνέντευξη της Βάνας Σύψα στον Μιχάλη 
Κεφαλογιάννη και στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων έχει ως εξής: 
       ΕΡ. Έχει γίνει πολύ συζήτηση για τα μα-
ζικά τεστ στο γενικό πληθυσμό. Κάποιοι λένε 
ότι από τη στιγμή που δεν ακολουθείται αυτή 
η στρατηγική, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι 
συμβαίνει, κι αυτό επηρεάζει τις όποιες προ-
βλέψεις. Τι τους απαντάτε; 
   ΑΠ. Θα ήταν μία χρήσιμη πληροφορία για τις προβλέ-
ψεις. Μπορούμε όμως να κάνουμε εκτιμήσεις και χωρίς 
αυτή. O μαζικός έλεγχος έχει, όμως, άλλα πλεονεκτή-
ματα. Για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα φαίνεται ότι ο 
μαζικός έλεγχος σε συνδυασμό με την απομόνωση των 
κρουσμάτων και τον έλεγχο των επαφών τους έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της μετάδοσης.
   ΕΡ. Πόσοι άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν μο-
λυνθεί σήμερα από Covid-19 στη χώρα μας; Με 
ποιο ρυθμό συνεχίζει να αυξάνεται η διασπορά 
του ιού στην κοινότητα; 
   ΑΠ. Όπως ανέφερα και πιο πριν, μία τέτοια εκτίμη-
ση έχει μεγάλη αβεβαιότητα και εξαρτάται από πολλές 
παραδοχές. Σε αυτή τη φάση, η προτεραιότητά μας 
είναι να εκτιμήσουμε την πορεία επιδημίας, για παρά-
δειγμα τις αναμενόμενες εισαγωγές σε ΜΕΘ κάτω από 
«αισιόδοξα» και «απαισιόδοξα» σενάρια καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. 
Σε δεύτερο χρόνο, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε 
πόσοι πραγματικά μολύνθηκαν με οροεπιδημιολογικές 
μελέτες. 
   Ως προς τη διασπορά του ιού, την παρακολουθούμε 
μέσω του αριθμού των ατόμων που νοσηλεύονται στις 
ΜΕΘ και των θανάτων. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά 
έχουν μία «χρονοκαθυστέρηση» -μιας και οι σημερινές 
εισαγωγές σε ΜΕΘ αντανακλούν μεταδόσεις που έγιναν 
αρκετές ημέρες πριν- αποτελούν ένα δείκτη που είναι 
στην ουσία και ο πιο σημαντικός. Αυτά τα στοιχεία συ-
γκρίνονται με τις προβλέψεις του μοντέλου. Με τα μέ-

χρι τώρα δεδομένα, εκτιμώ ότι είμαστε στο «αισιόδοξο» 
σενάριο.
   ΕΡ. Από τα στοιχεία που αναλύετε από την 
αρχή της εμφάνισης του κορωνοϊού στη χώρα 
μας, και όσα προστίθενται από διαφορετι-
κές πηγές (ΜΕΘ, νοσηλείες, δειγματοληπτι-
κοί έλεγχοι) φαίνεται ότι όντως είμαστε στο 
«καλό» σενάριο; Από τι θα εξαρτηθεί αν θα πα-
ραμείνουμε σ’ αυτό; 
   ΑΠ. Εξαρτάται από την τήρηση των μέτρων κατά κύ-
ριο λόγο. Σε αυτή τη φάση επιθυμούμε να ελαχιστοποι-
ήσουμε τις νοσηλείες, τις σοβαρές επιπλοκές και βέβαια 
να μην χαθούν ζωές.
   ΕΡ. Σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις της ομάδας 
σας επηρεάζουν την καθημερινότητα των πο-
λιτών; Η επιστημονική αλήθεια και η σωτηρία 
ακόμη και ενός ανθρώπου που μπορεί να σω-
θεί, φαντάζομαι για έναν επιστήμονα είναι πιο 
σημαντικά από τα μεγέθη στην οικονομία; 
   ΑΠ. Στη χώρα μας, και σε άλλες χώρες, τα μέτρα δεν 
υιοθετήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις ενός μοντέλου. 
Επηρέασε σε μεγάλο βαθμό η εμπειρία χωρών που 
είχαν «προηγηθεί» χρονικά στην επιδημία. Εξαίρεση 
αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο όπου είμαι σίγουρη ότι 
η δουλειά των ερευνητών του Imperial College πίεσε 
την κατάσταση και οδήγησε σε μία αλλαγή πολιτικής Ως 
προς τη συνέχεια, εμείς θα κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις 
που ίσως βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. Δεν είναι 
εξάλλου θέμα επιστημονικής αλήθειας -οι επιστήμονες 
οφείλουν να δίνουν τις εκτιμήσεις τους τεκμηριωμένα 
και αμερόληπτα, αυτή είναι η δουλειά τους.
   ΕΡ. Αν όλοι μείνουμε στα σπίτια μας και εφαρ-
μόσουμε πίστα τις οδηγίες που δίνονται, θα 
έχουμε ούτως ή άλλως απώλειες σε ανθρώπι-
νες ζωές, αλλά δεν θα βιώσουμε ότι στη γειτο-
νική Ιταλία; 
   ΑΠ. Στην Ιταλία η επιδημία είχε ξεκινήσει πολύ πριν 
διαγνωστεί το πρώτο κρούσμα. Επίσης, έγιναν κάποια 
λάθη στο χειρισμό της στην αρχή -κάποιες περιοχές της 
Βόρειας Ιταλίας ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά και σε 

άλλες χάθηκε ο έλεγχος. Στη δική μας περίπτωση πι-
στεύω ότι κινηθήκαμε εγκαίρως. Ιδίως στην αρχή, η 
προσπάθεια ελέγχου των κρουσμάτων και ιχνηλάτησης 
των επαφών ήταν πολύ μεγάλη. Επιπλέον, λήφθηκαν 
από νωρίς τα μέτρα περιορισμού κοινωνικών επαφών. 
Θα έχουμε μεν εισαγωγές σε ΜΕΘ και θανάτους αλλά ο 
σκοπός μας είναι αυτός ο αριθμός να είναι όσο το δυνα-
τόν μικρότερος. Επίσης, να έχουμε υπόψη ότι το όφελος 
των μέτρων σε νοσηλείες και θανάτους το βλέπουμε 
με μία χρονική καθυστέρηση μιας και αντιστοιχούν σε 
κρούσματα προηγούμενων ημερών.
   ΕΡ. Δεν σαν προβληματίζει τι θα γίνει όταν 
βγούμε από τα σπίτια μας; Αν ο ιός υπάρχει 
στην κοινότητα και ελάχιστοι θα έχουν ανοσία 
αφού δεν θα έχουν έρθει σε επαφή μαζί του; 
Φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε για πάντα να 
κρυβόμαστε από τον νέο αυτό ιό;
   ΑΠ: Ναι, η επόμενη μέρα προβληματίζει όλους τους 
ανθρώπους. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αρθούν 
οι περιορισμοί από τη μία μέρα στην άλλη και θα επι-
στρέψουμε κανονικά στη ρουτίνα μας. Τα μέτρα περιο-
ρισμού δεν είναι εφικτό να διατηρηθούν για πολύ, αλλά 
σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσου-
με ό,τι κερδίσαμε με τόσο κόπο. Ο εκτεταμένος έλεγχος 
σε συνδυασμό με απομόνωση των κρουσμάτων και 
καραντίνα των οικείων τους θα μπορούσε να είναι 
μια στρατηγική, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών. 
Η αλήθεια είναι ότι πιθανώς κάποια στιγμή θα «συνα-
ντηθούμε» με τον ιό. Για πολλούς αυτή η συνάντηση 
θα είναι λίγο ενοχλητική αλλά χωρίς συνέπειες. Για κά-
ποιους, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Φροντίζουμε λοι-
πόν να γίνει με τις προϋποθέσεις που θέλουμε: σε ένα 
σύστημα υγείας που δεν είναι θα είναι υπερφορτωμένο, 
επειδή η επιδημία θα είναι σε ελεγχόμενα επίπεδα, με 
πιο πολλές γνώσεις για τη θεραπεία και με ένα εμβόλιο 
στο απώτερο μέλλον. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι. 

Συνέχεια στη σελ. 16

β. ΣΥΨΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
Στο χέρι μας είναι να παραμείνουμε στο «αισιόδοξο» σενάριο. Η επιστήμονας πίσω από τα μαθηματικά μοντέλα μιλά στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ για την επιδημία στη Ελλάδα
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Με ικανοποιητικό ρυθμό ολοκληρώνεται η πρώτη ημέρα 
υποβολής των αιτήσεων από τους εργαζόμενους στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τη λήψη 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ.
Πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων αναφέρουν, ότι μέχρι αυτήν τη στιγμή, έχουν υποβληθεί 
50.000 αιτήσεις, ενώ εκτιμούν ότι, σύμφωνα με το ρυθμό που 

εξελίσσεται η διαδικασία, οι αιτήσεις θα φτάσουν τα μεσάνυ-
χτα στις 60.000.
Υπενθυμίζεται ότι, στην υπεύθυνη δήλωση που καλούνται να 
υποβάλουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων, είτε 
η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή 
δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά λόγω του κο-
ρωνοϊού (βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονο-
μικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας - ΚΑΔ), εκτός των 

προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου 
καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (τα οποία αντλούνται 
αυτόματα από το σύστημα) συμπεριλαμβάνονται και τα στοι-
χεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν και το αν μισθώνουν 
κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του 
μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

Στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Talent Mentoring 
(http://gtm.iacm.forth.gr/) συμμετέχει το Ίδρυμα Τεχνολογί-
ας και Έρευνας (ΙΤΕ), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για μία 
καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε το 2020 
με σκοπό να διασυνδέσει νέα ταλέντα στον τομέα των θετικών 
επιστημών με διακεκριμένους επιστήμονες απ’ όλον τον κό-
σμο, που θα τους παρέχουν online δωρεάν καθοδήγηση.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους νέους σε αυτό το 
πρόγραμμα είναι η φοίτηση στο λύκειο κατά την έναρξη της 
καθοδήγησης στα τέλη του 2020 (γεννηθέντες τα έτη 2003, 
2004, 2005), η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η 
βαθιά γνώση κάποιου τομέα STEMM ή / και τυχόν εξωσχο-
λικά επιτεύγματα (π.χ. η βράβευση σε κάποιον αξιόλογο δια-
γωνισμό), καθώς και το εγγενές ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν το link με καταληκτική ημε-
ρομηνία την 17η Απριλίου 2020.
Οι μέντορες θα πρέπει να είναι επιστήμονες παγκόσμιας κλά-
σης, τεχνολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί, ιατρικοί ερευνητές 
με σημαντικό έργο σε κάποιο τομέα STEMM και με αποδε-
δειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, θα πρέπει να είναι 
πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ως 
μέντορες, καθοδηγώντας ένα νέο ταλέντο, αφιερώνοντας 
30 περίπου λεπτά σε εβδομαδιαία βάση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, κατ’ ελάχιστον για ένα χρόνο. Τέλος, θα συμμε-
τέχουν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων επιστημόνων 
STEMM ίδιας φιλοσοφίας, οι οποίοι επιζητούν την ευκαιρία 
να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στην επόμενη γενιά 
φωτισμένων νέων. 
Για δήλωση συμμετοχής ως mentor οι ενδιαφερόμενοι ακο-

λουθούν το link με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 
2020.
Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από μία ομάδα ερευνητών στο 
Πανεπιστήμιο Regensburg, υπό την καθοδήγηση της κα-
θηγήτριας Heidrun Stoeger. Χρηματοδοτείται πλήρως από 
το αναγνωρισμένο από την UNESCO για τις διακεκριμένες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις του Ίδρυμα Hamdan Bin Rashid Al-
Maktoum (Ντουμπάι) και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προ-
σπάθειάς του για την προετοιμασία του Παγκόσμιου Κέντρου 
Χαρισματικών Ατόμων (World Giftedness Center). Από το ΙΤΕ 
συμμετέχει η Ομάδα Κοινωνικο-εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Καινοτομίας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, 
με επικεφαλής τη διευθύντρια Ερευνών δρ. Κατερίνα Παπα-
δάκη.

Συνέχεια από τη σελ. 15
ΕΡ. Μια πιο τεχνική ερώτηση. Τι είναι με απλά λό-
για αυτό που ακούμε από τον κύριο Τσιόδρα όταν 
κάνει λόγο για «μαθηματικά μοντέλα»; Είναι προ-
βλέψεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα; Πόσο 
έγκυρες είναι; 
ΑΠ. Τα μαθηματικά μοντέλα μας βοηθούν να αναπαραστή-
σουμε την πορεία της επιδημίας με τη βοήθεια εξισώσεων. 
Σε αυτές λαμβάνεται υπόψη πλήθος παραμέτρων σχετικών 
με την επιδημιολογία του ιού, όπως για παράδειγμα πόσο 
μεταδοτικός είναι ή για πόσες ημέρες ένα κρούσμα μπορεί 
να μολύνει άλλα άτομα. Τροφοδοτώντας το μοντέλο με πλη-
ροφορίες για αυτές τις παραμέτρους, μπορούμε να προβλέ-
ψουμε την πορεία της επιδημίας, τον αριθμό των ατόμων που 

θα χρειαστούν νοσηλεία ανά ημέρα ή να αποτιμήσουμε την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται.
Σε αυτά τα μοντέλα αξιοποιούμε τη γνώση που έχουμε 
αποκτήσει για τον ιό αυτό μέχρι τώρα -χάρη στην εντατική 
δουλειά των ερευνητών παγκοσμίως- καθώς και τα στοιχεία 
της χώρας μας. Βεβαίως δεν τα γνωρίζουμε όλα: υπάρχει 
αβεβαιότητα για κάποιες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα 
κατά πόσο ένα άτομο μπορεί να μολυνθεί χωρίς να εμφανί-
σει συμπτώματα. Επομένως, κάποιες πληροφορίες, όπως για 
παράδειγμα πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί συνολικά στη 
χώρα μας από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, μπορεί 
να εκτιμηθεί με επιφύλαξη. Για παράδειγμα, σε έκθεση που 
δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα του Imperial College στο 
Ηνωμένο Βασίλειο στις 30/3, αναφέρεται ότι το ποσοστό των 

ατόμων που έχουν προσβληθεί στην Ιταλία μπορεί να κυμαί-
νεται από 3,7% μέχρι 26%! Καταλαβαίνετε πόση διαφορά 
έχει αυτό σε ένα πληθυσμό 60 εκατομμυρίων. Από την άλλη 
μεριά, όσο προστίθενται καθημερινά δεδομένα, είμαστε σε 
θέση να βελτιώνουμε τις προβλέψεις μας για την πορεία της 
επιδημίας.
Μία άλλη χρήσιμη πληροφορία που παρέχουν τα μοντέλα 
είναι ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε σε αυτά κάποιες υπο-
θέσεις για τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν (π.χ. μείω-
ση των κοινωνικών επαφών, απομόνωση των κρουσμάτων) 
ώστε να προβλέψουμε ποιο είναι το αναμενόμενο όφελος σε 
σχέση με το να αφήναμε την επιδημία να εξελιχθεί χωρίς κα-
μία παρέμβαση και σε ποιο βαθμό πρέπει να υλοποιηθούν τα 
μέτρα αυτά ώστε η επιδημία να είναι διαχειρίσιμη.

ΣΤΙΣ 60.000 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ
Εκτιμούν πηγές του υπουργείου Εργασίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

β. ΣΥΨΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ
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Το 94,17% των εταιρειών έχουν ήδη επηρεαστεί από τον 
Covid-19, με το 56,67% αυτών να αναμένουν φέτος σημα-
ντικά μειωμένο τζίρο και το 10% μικρές απώλειες (66,67% 
σε σύνολο), λόγω της μειωμένης ζήτησης αγαθών και 
υπηρεσιών, της αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές 
συνεργασίες και επενδύσεις, των ταξιδιωτικών περιορισμών 
και της έλλειψης ρευστότητας, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτά τα συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα, που διε-
νήργησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο την περασμένη εβδομάδα στα μέλη του, σχε-
τικά με τις πρώτες επιπτώσεις στην αγορά από την κρίση 
του κορωνοϊού. Ενδιαφέρον αποτέλεσμα  της έρευνας ήταν 
και η στροφή που έκανε το 79,17% των εταιρειών προς την 
τηλεργασία.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
* Το 94,17% των επιχειρήσεων ήδη επηρεάζονται από τον 
Covid-19.
* Το 56,67% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι πωλήσεις 
τους κατά το 2020 θα παρουσιάσουν σημαντική πτώση, το 
10% ότι θα καταγράψουν μικρές απώλειες, το 5,83% ότι δεν 
θα υπάρξουν επιπτώσεις στα έσοδα, ενώ το 27,5% δήλωσε 
ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε 
εκτίμηση.
* Σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους θα υπάρξει πτώ-
ση των πωλήσεων κατά τις προσεχείς εβδομάδες, το 70% 

των ερωτηθέντων, ανέφεραν τη μειωμένη ζήτηση των 
προϊόντων/υπηρεσιών τους, το 47,50% την αβεβαιότητα 
σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες ή/και επενδύσεις, το 
34,17% τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, το 33,33% την 
έλλειψη ρευστότητας, το 31,67% την ακύρωση εκθέσεων 
και εκδηλώσεων διεθνώς, το 16,67% τις ελλείψεις αγαθών 
και υπηρεσιών, το 14,17% τις αναρρωτικές άδειες και το 
11,67% τις αλλαγές που έχουν υπάρξει στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, ενώ το 12,5% δήλωσε ότι επί τους παρόντος δεν 
είναι δυνατή μια ανάλογη εκτίμηση.
* Στην ερώτηση, τι μέτρα προστασίας έχουν λάβει για τους 
εργαζόμενους έναντι του Covid-19, το 79,17% των ερω-
τηθέντων δήλωσαν ότι εφάρμοσαν το μοντέλο του home 
office, το 75,83% ότι μείωσαν τα ταξίδια και τις μετακινήσεις, 
το 61,67% ότι προμηθεύτηκαν φάρμακα και προϊόντα προ-
σωπικής φροντίδας, το 53,33% ότι προσάρμοσαν στις νέες 
ανάγκες τις ροές εργασίας, το 52,50% ότι ακύρωσαν τη συμ-
μετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις και διοργανώσεις, 
το 48,33% ότι χρησιμοποίησαν ένα εσωτερικό δίκτυο επικοι-
νωνίας και το 38,33% ότι εφάρμοσαν ένα σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος στην εταιρεία.
* Σε ό,τι αφορά το πώς ο Covid-19 επηρέασε τις λειτουργίες 
των εταιρειών, το 77,50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
υπήρξαν γενικότερα θέματα με την καθημερινή λειτουργία, 
το 52,50% ανέφεραν το marketing και τις πωλήσεις, το 

31,67% τις μεταφορές και τα logistics, το 25% την παραγω-
γή, ενώ άλλους λόγους επικαλέστηκε το 5,83% των συμμε-
τεχόντων στην έρευνα.
* Στην ερώτηση, κατά πόσο άλλαξαν οι ετήσιοι στόχοι των 
εταιρειών, το 37,50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν 
μειώσει αισθητά τους στόχους τους, το 21,67% ότι προέβη-
σαν σε περιορισμένες αναπροσαρμογές, το 39,17% ότι δεν 
προχώρησαν σε καμία αναπροσαρμογή και το 1,5% ότι επα-
ναπροσδιόρισαν ανοδικά τους στόχους.
Δήλωση
Σχολιάζοντας τα ανωτέρω, ο γενικός διευθυντής του Ελ-
ληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, 
τόνισε ότι «η αγορά ήδη «νοσεί βαριά» από τον κορωνοϊό. 
Χρήζει άμεσης «θεραπείας», ώστε να προληφθούν τα χει-
ρότερα. Το lockdown, που σωστά αποφάσισε η κυβέρνηση 
για την προστασία του κοινού έναντι του Covid-19, προκαλεί 
ανυπολόγιστες βλάβες στην αγορά, που θα πρέπει και να αξι-
ολογηθούν ορθά, αλλά και να αντιμετωπιστούν άμεσα, για 
την αποφυγή τυχόν τραγικών «επιπλοκών» στην οικονομία. 
Τα μέτρα των συναρμόδιων υπουργείων κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση, όμως θα πρέπει να αποκτήσουν έναν 
γενικότερο χαρακτήρα, προβλέποντας, ταυτόχρονα, την 
επόμενη μέρα, το τι θα συμβεί στην αγορά δηλαδή μετά την 
άρση του lockdown».

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση 
του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου 
για την παράταση των προθεσμιών καταβολής φορολογι-
κών υποχρεώσεων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις 
που δικαιούνται την έκπτωση έγκαιρης εξόφλησης 25% 
παρ’ ότι έχουν δικαίωμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να 
κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ. 

Σύμφωνα με την απόφαση «παρατείνονται έως και την 
10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη 
Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 
και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώ-
πων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α΄) «Μέ-
τρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 

19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία τροποποίησε 
την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (55 
Α΄). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρό-
σωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των 
οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης 
τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 
31.03.2020.»

Η καπνοβιομηχανία British American Tobacco (BAT) ανακοί-
νωσε σήμερα ότι μία από τις θυγατρικές της εργάζεται πάνω 
σε ένα πιθανό εμβόλιο εναντίον του νέου κορωνοϊού χάρη 
σε μια μέθοδο που βασίζεται στο φύλλο του καπνού.
Το εμβόλιο βρίσκεται στην προ-κλινική φάση και επομένως 
δεν έχει δοκιμαστεί στον άνθρωπο ούτε έχει λάβει την έγκρι-
ση των υγειονομικών αρχών.
Εάν αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του, η BAT επιβεβαι-
ώνει ότι θα μπορεί να προχωρήσει στην παραγωγή, με τη 
βοήθεια εταίρων και κυβερνήσεων, μεταξύ 1 και 3 εκατομ-
μύριων δόσεων ανά εβδομάδα από τον μήνα Ιούνιο.
Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο όμιλος διευκρινίζει 
ότι οι κλινικές δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν ταυτόχρονα 

με την παραγωγή, όμως είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς 
πότε το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο για το κοινό.
Η θυγατρική βιοτεχνολογίας της στις ΗΠΑ, η Kentucky 
BioProcessing (KBP), κατάφερε να κλωνοποιήσει ένα τμήμα 
της αλληλουχίας του Covid-19, γεγονός που βοήθησε στην 
ανάπτυξη ενός μορίου, επιτρέποντας την παραγωγή αντισω-
μάτων για την προστασία εναντίον του ιού.
Το φύλλο του καπνού, στο οποίο προσφεύγει η BAT, παρου-
σιάζει ιδιαίτερες ιδιότητες με πολλαπλά πλεονεκτήματα, σύμ-
φωνα με τον όμιλο, συνιστώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
για μια αποτελεσματικότερη και ταχεία παραγωγή αντισω-
μάτων, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές.
«Πιστεύουμε ότι επιτύχαμε μια σημαντική πρόοδο με την 

τεχνολογική πλατφόρμα μας φύλλων καπνού και είμαστε 
έτοιμοι να εργαστούμε με τις κυβερνήσεις και όλες τις ενδι-
αφερόμενες πλευρές για να βοηθήσουμε στο να νικήσουμε 
τον πόλεμο εναντίον του Covid-19», δήλωσε ο Ντέιβιντ ο 
Ράιλι, ο διευθυντής επιστημονικών ερευνών στην BAT.
Ο όμιλος αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με τις υγειο-
νομικές αρχές στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.
Το 2014, πριν από την απορρόφησή της από τον όμιλο BAT, 
η KBP είχε ασχοληθεί με την παραγωγή θεραπευτικού σκευ-
άσματος εναντίον του Έμπολα.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ:
Η αγορά ήδη “νοσεί βαριά” και χρήζει άμεσης “θεραπείας”, ώστε να προληφθούν τα χειρότερα

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10ΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δικαιούνται έκπτωση 25%

ΠΙΘΑΝΟ ΕΜβΟΛΙΟ ΜΕ βΑΣΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΠΝΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Μόλις ένα μήνα πριν η Ευρώπη ξεκινήσει έναν αγώνα 
για να προμηθευτεί προστατευτικές μάσκες προσώπου, 
αναπνευστήρες και διαγνωστικά κιτ για την καταπολέ-
μηση του κορωνοϊού, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δήλω-
ναν στις Βρυξέλλες ότι τα συστήματα τους υγειονομικής 
περίθαλψης ήταν έτοιμα και δεν υπήρχε καμία ανάγκη 
να παραγγείλουν περισσότερα αποθέματα, σύμφωνα 
με επίσημα έγγραφα.
Αυτή η ρόδινη εκτίμηση ήρθε σε πλήρη αντίθεση με 
την έλλειψη μασκών και ιατρικού εξοπλισμού μόλις λί-
γες εβδομάδες αργότερα, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκτίμησε ότι οι ανάγκες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ήταν 10 φορές υψηλότερες από τα υλικά που συνήθως 
είναι διαθέσιμα.
Ενώ η έλλειψη εξοπλισμού οφείλεται ως επί το πλεί-
στον στην έκρηξη της παγκόσμιας ζήτησης, εσωτερικά 
και δημόσια έγγραφα, που περιήλθαν στην γνώση του 
Reuters, δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις των κρατών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επιδείνωσαν 
τη δύσκολη κατάσταση τους υπερεκτιμώντας την ικα-
νότητα αντίδρασης τους.
«Όλα υπό έλεγχο», δήλωνε ένας αξιωματούχος της Κο-
μισιόν σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με 
διπλωμάτες κρατών μελών στις 5 Φεβρουαρίου, δύο 
εβδομάδες μετά την καραντίνα που έθεσε η Κίνα σε 
περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους στην επαρχία του 
Χουμπέι, πληθυσμός σχεδόν αντίστοιχος της Ιταλίας.
«Υπάρχει έντονο επίπεδο ετοιμότητας στα κράτη μέλη, 
οι περισσότεροι έχουν λάβει μέτρα» για να ανιχνεύσουν 
και να θεραπεύσουν τον Covid-19, ανέφερε ο αξιωμα-
τούχος, μεταφέροντας σχόλια των αντιπροσώπων των 
κρατών μελών, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντη-
σης που ήρθαν στην κατοχή του Reuters.
Αυτό ειπώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τα πρώ-
τα θύματα του ιού στην Ιταλία, όπου σήμερα 12.428 
άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον Covid-19, σχεδόν 
τέσσερις φορές οι θάνατοι στην Κίνα, όπου η ασθένεια 
πρωτοεμφανίστηκε.
Ερωτηθείς εάν τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν ότι η 
ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν πολύ αργή, ένας εκπρόσω-
πος της Κομισιόν τόνισε: «Από τον Ιανουάριο η Επιτρο-

πή προσέφερε τη δυνατότητα υποστήριξης στα κράτη 
μέλη».
Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών άρχισαν να 
συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης τον 
Μάρτιο, αλλά αντί να επικεντρώνονται σε κοινή δράση, 
πολλές κατέφυγαν σε προστατευτικά μέτρα, αυξάνο-
ντας τους εμπορικούς φραγμούς για να εμποδίσουν την 
εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού στους γείτονές τους.
Η Ιταλία εξακολουθεί να διαθέτει μόνο ένα κλάσμα από 
τις 90 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες προσώπου 
που χρειάζονται οι ιατροί και οι νοσηλευτές της χώρας 
κάθε μήνα, η Γαλλία παρήγγειλε πάνω από 1 δισεκα-
τομμύριο μάσκες την περασμένη εβδομάδα και οι κατα-
σκευαστές προσαρμόζουν γραμμές παραγωγής για να 
κατασκευάσουν αναπνευστήρες.
«Οι δυνατότητες υπάρχουν»
Η αισιόδοξη ανάλυση που παρουσίασε ο αξιωματούχος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 5 Φεβρουαρίου προέ-
κυψε από μια σειρά συναντήσεων που είχε με εμπειρο-
γνώμονες σε θέματα υγείας από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Σε μια συνάντηση στις 31 Ιανουαρίου, αντιπρόσωποι 
των υπουργείων Υγείας των κρατών μελών, δήλωσαν 
στην Επιτροπή ότι δεν χρειάζονταν βοήθεια για την 
απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα πρα-
κτικά.
«Καμία χώρα δεν έχει, μέχρι στιγμής, ζητήσει υπο-
στήριξη για την λήψη πρόσθετων αντισταθμιστικών 
μέτρων», υπογραμμίζεται στα πρακτικά, με μόλις τέσ-
σερα κράτη μέλη να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να 
χρειαστούν προστατευτικό εξοπλισμό σε περίπτωση 
επιδείνωσης της κατάστασης στην Ευρώπη. Αυτές οι 
τέσσερις χώρες δεν κατονομάστηκαν.
Στις 28 Φεβρουαρίου, ένα μήνα μετά την πρώτη προ-
σφορά της για χορήγηση βοήθειας, και μετά την πα-
ρότρυνση της στις κυβερνήσεις να διευκρινίσουν τις 
ανάγκες τους σε τουλάχιστον δύο ακόμη συναντήσεις, 
η Επιτροπή ξεκίνησε ένα κοινό πρόγραμμα προμηθειών 
για μάσκες προσώπου και άλλα προστατευτικά εργα-
λεία.
Ο διαγωνισμός για λογαριασμό 25 κρατών μελών δεν 
έλαβε αρχικά προσφορές, σύμφωνα με ένα εσωτερικό 

έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ αξιολογούν τώρα τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης δημοπρασίας 
αλλά δεν έχουν υπογραφεί ακόμη συμβάσεις και οι πα-
ραδόσεις απέχουν ακόμη για εβδομάδες, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Επιτροπής.
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν διαβεβαιώσει τις 
Βρυξέλλες ότι το ιατρικό τους προσωπικό ήταν καλά 
ενημερωμένο για το πώς θα χειριστεί τους ασθενείς 
με Covid-19, σύμφωνα με τα έγγραφα, παρόλο που η 
Ιταλία απαίτησε από το ιατρικό προσωπικό να φορέσει 
μάσκες στην περίθαλψη κρουσμάτων από τις 24 Φε-
βρουαρίου.
Σχεδόν 10.000 Ιταλοί εργαζόμενοι στον τομέα υγείας 
έχουν μολυνθεί, ή περισσότερο από το 9% των κρου-
σμάτων στην Ιταλία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Σε μια συνάντηση στις 4 Φεβρουαρίου, εθνικοί εμπει-
ρογνώμονες στον τομέα της υγείας δήλωναν: «Δυνα-
τότητες διάγνωσης υπάρχουν και πολλές χώρες έχουν 
ξεκινήσει να εξετάζουν».
Τώρα, τα κράτη της ΕΕ αντιμετωπίζουν τεράστια έλλει-
ψη διαγνωστικών κιτ και ξεκίνησαν στις 18 Μαρτίου 
ένα κοινό σύστημα προμήθειάς τους.
Η ανάγκη για από κοινού απόκτηση αναπνευστήρων, 
κρίσιμης σημασίας για ασθενείς με σοβαρά αναπνευ-
στικά προβλήματα, προέκυψε για πρώτη φορά σε συνε-
δρίαση εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την υγεία στις 13 
Μαρτίου, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης.
Ένα πρόγραμμα προμήθειάς τους ξεκίνησε από την Επι-
τροπή στις 17 Μαρτίου.
Οι κίνδυνοι ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
μπορεί να υπερβούν τις δυνατότητές τους θεωρήθηκαν 
«χαμηλοί έως μέτριοι» στα μέσα Φεβρουαρίου από 
τον οργανισμό της ΕΕ για τον έλεγχο των ασθενειών, 
ο οποίος βασίζεται σε αξιολογήσεις από μεμονωμένα 
κράτη μέλη.
Ένα μήνα αργότερα, επικαιροποίησε την εκτίμησή του 
λέγοντας ότι καμία χώρα δεν έχει επαρκείς κλίνες σε 
μονάδες εντατικής θεραπείας μέχρι τα μέσα Απριλίου.

«ΟΛΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ»: ΠΩΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΥΠΝΟβΑΤΗΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Αποκαλύψεις του Reuters
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Η ανεργία στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε τον Φεβρου-
άριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική 
κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σή-
μερα, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί πολύ τον Μάρτιο 
λόγω του κορωνοϊού.
Έναν μήνα πριν από την εφαρμογή των μέτρων περιορι-
σμού στο μεγαλύτερο μέρος των 19 κρατών-μελών της 
ευρωζώνης λόγω της πανδημίας της Covid-19, η ανεργία 
μειώθηκε τον Φεβρουάριο στο 7,3%, το χαμηλότερο επί-
πεδο από τον Μάρτιο του 2008, σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.
Τα στοιχεία είναι καλύτερα από αυτά που ανέμεναν οι 
αναλυτές σε έρευνα της εταιρίας Factset, που προέβλε-
παν ότι η ανεργία θα παρέμενε σταθερή στο 7,4%, όπως 
τον Ιανουάριο.
Είναι πιθανόν ότι αυτό το επίπεδο θα παραμείνει το πιο 
χαμηλό για μεγάλο διάστημα, σχολίασε ο Μπερτ Κόλιν, 
αναλυτής της ING. «Ο αντίκτυπος στην ανεργία από τα 
μέτρα περιορισμού στην ευρωζώνη πιθανόν να είναι σο-
βαρός» είπε. «Μια αύξηση της ανεργίας είναι αναπόφευ-
κτη. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν οι κυβερνήσεις θα 
καταφέρουν να περιορίσουν την άνοδο», πρόσθεσε.
Μεταξύ των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης, τα χα-
μηλότερα ποσοστά της ανεργίας καταγράφονται στην 
Ολλανδία (2,9%) και στη Γερμανία (3,2%), ενώ τα υψη-
λότερα στην Ελλάδα (16,3% τον Δεκέμβριο του 2019) και 
στην Ισπανία (13,6%).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό της ανεργίας δια-
μορφώθηκε στο 6,5% τον Φεβρουάριο, σταθερό σε σχέ-
ση με τον Ιανουάριο.

Οι πρώτες θετικές ενδείξεις
Υπάρχουν και θετικές ενδείξεις από την εξέλιξη της 
πανδημίας σύμφωνα με άρθρο του οικονομολόγου της 
Berenberg Bank,   Kallum Pickering που δημοσιεύθηκε 
χθες στην έντυπη έκδοση της Καθημερινής. Όπως ανα-
φέρει, οι θετικές ενδείξεις έχουν να κάνουν με το εξής: 
πρώτον, τα αυστηρά μέτρα περιορισμού, τα οποία μεγά-
λο μέρος των ευρωπαϊκών χωρών ξεκίνησε να εφαρμό-
ζει περίπου δεκαπέντε ημέρες πριν, άρχισαν ουσιαστικά 
να αποδίδουν. Ο ρυθμός αύξησης των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων επιβραδύνεται και αυτό είναι ορατό στην 
Ευρώπη. Δεύτερον, διαπιστώνουμε ορισμένες προκα-
ταρκτικές ενδείξεις για ανάκαμψη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Κίνα.
Στη Γηραιά Ηπειρο, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 17% τις τελευταίες 
δύο ημέρες εν συγκρίσει με την αύξηση του 28% από τις 
25-27 Μαρτίου. Στις δε Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός 
των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων αυξήθηκε κατά 32% 
στις 165.000 την ίδια περίοδο έναντι του 56% από τις 25 
έως τις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανε-
πιστημίου Τζονς Χόπκινς. Στην Κίνα, τα κρούσματα ελατ-
τώθηκαν σε 2.700 από το αποκορύφωμα των 58.000 
στις 18 Φεβρουαρίου.
Ο δείκτης διευθυντών προμηθειών του Μαρτίου στην 
Κίνα ξεπέρασε τις προβλέψεις και διαμορφώθηκε στις 
52 μονάδες από τις 35,7 μονάδες τον Φεβρουάριο και τις 
εκτιμήσεις για 42-45 μονάδες. Ο δε δείκτης της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας πλην μεταποίησης εμφάνισε και 
αυτός άνοδο στις 52,3 μονάδες από τις 29,6 μονάδες του 

Φεβρουαρίου. Βέβαια, τα επίσημα στοιχεία που δημοσι-
οποιεί η Κίνα θα πρέπει πάντα να εξετάζονται με κάποια 
επιφύλαξη και ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η 
χώρα προσπαθεί να κερδίσει έξωθεν εύσημα για τον τρό-
πο χειρισμού της κρίσης. Παρά ταύτα, η βελτίωση στον 
δείκτη διευθυντών προμηθειών εναρμονίζεται με άλλα 
δεδομένα καθημερινής οικονομικής δραστηριότητας, 
όπως η κατανάλωση γαιάνθρακα, η επιβατική κίνηση και 
τα συναφή, τα οποία δείχνουν πως υπάρχει ανάκαμψη 
από τα επίπεδα ναδίρ του Φεβρουαρίου.
Το σχέδιο δράσης για την Ευρώπη είναι πως, με πρόχει-
ρους υπολογισμούς, βρίσκεται έξι εβδομάδες πίσω από 
την Κίνα. Παρά το γεγονός ότι οι τάσεις δεν ταυτίζονται 
ακριβώς, εν μέρει διότι τα ληφθέντα στην Ευρώπη μέτρα 
δεν είναι τόσο δρακόντεια, οι εξελίξεις στην Κίνα μάς επι-
τρέπουν μια κλεφτή ματιά στο μέλλον και στο πώς πιθα-
νώς θα διαμορφωθεί. Η οικονομική δραστηριότητα στην 
Ευρώπη υποχώρησε τον Μάρτιο βάσει των στοιχείων 
του δείκτη διευθυντών προμηθειών. Η Γηραιά Ηπειρος 
πρέπει να διατηρήσει τα αυστηρά μέτρα περιορισμού για 
μερικές εβδομάδες ακόμη. Αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία 
επιβράδυνσης στην εξάπλωση του ιού αναθερμαίνουν 
τις ελπίδες ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα πιο σκλη-
ρά μέτρα μπορεί και να αρθούν τον Μάιο. Με λίγη καλή 
τύχη, οι οικονομικές τάσεις στην Ευρώπη θα ακολου-
θήσουν τις κινεζικές, αν και ενδεχομένως με ηπιότερο 
τρόπο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το σημείο καμπής για 
την ύφεση στην Ευρώπη λόγω του κορωνοϊού θα είναι 
πιθανώς τα τέλη του δευτέρου τριμήνου.

H Γαλλία κάνει έκκληση για τη δημιουργία ενός κοινού 
ευρωπαϊκού ταμείου που θα βοηθήσει την Ευρώπη να 
αντέξει την κρίση του κορωνοϊού, προτείνοντας να πε-
ριορισθεί η διάρκειά του σε πέντε έως δέκα χρόνια και 
να εστιάσει στην οικονομική ανάκαμψη, απαντώντας στις 
γερμανικές και ολλανδικές αντιρρήσεις στην αμοιβαιο-
ποίηση του χρέους, αναφέρει δημοσίευμα του γαλλικού 
τηλεοπτικού σταθμού France 24, το οποίο αναμεταδίδει 
αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Γάλλου υπουργού 
Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ, στους Financial Times, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Σκεφτόμαστε ένα ταμείο που θα είναι χρονικά περιορι-
σμένο με τη δυνατότητα χρέους για μία μακροπρόθεσμη 

απάντηση στην κρίση», δήλωσε ο Λεμέρ, στους Financial 
Times. Είναι απόλυτη ανάγκη να κρατήσουμε ανοιχτή 
την πόρτα σε ευρείας κλίμακας, μακροπρόθεσμα μέσα 
που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε μία «μετα-
πολεμική οικονομική κατάσταση», πρόσθεσε.
Ο Λεμέρ είπε ότι η ιδέα για το Ταμείο –το οποίο θα λει-
τουργούσε πέραν των άλλων προτάσεων βοήθειας 
ύψους πολλών δισεκ. ευρώ που προτάθηκαν ή διαπραγ-
ματεύονται από άλλους θεσμούς της ΕΕ και της Ευρω-
ζώνης– προέρχεται από την πρόταση του προέδρου, 
Εμανουέλ Μακρόν, για κοινά κορωνο-ομόλογα ή ευρω-
ομόλογα, η οποία στηρίχθηκε από ακόμη οχτώ κυβερ-
νήσεις της Ευρωζώνης αλλά απορρίφθηκε από άλλες. 

Σημείωσε, ακόμη, ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού 
στις επόμενες συνόδους των 19 χωρών-μελών της Ευ-
ρωζώνης και της ΕΕ. «Δεν πρέπει να έχουμε εμμονή με 
τη λέξη «κορωνο-ομόλογα». Πρέπει να έχουμε εμμονή με 
την ανάγκη για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που θα στηρί-
ξει την ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση… Το να 
έχεις ένα Ταμείο για, ας πούμε, πέντε ή δέκα χρόνια –πε-
ριορισμένου χρονικού ορίζοντα– και με τη δυνατότητα 
να έχεις ένα κοινό χρέος αλλά μόνο στο πλαίσιο αυτού 
του Ταμείου, που θα ήταν πιο αποδεκτό για άλλες χώρες, 
θα μπορούσε να είναι μία λύση», πρόσθεσε.

ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 2008 Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΜΕΡ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΙ «ΚΟΡΩΝΟ-ΟΜΟΛΟΓΑ»
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Στις 109,4 μονάδες υποχώρησε τον Μάρτιο –όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ- ο δείκτης οικονομικού κλίματος, έναντι 
113,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ως συνέπεια 
των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της πανδημίας. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής 
συγκυρίας του ΙΟΒΕ, επιδείνωση των προσδοκιών κα-
ταγράφεται σε όλους τους τομείς. Εντονότερη είναι η 
υποχώρηση στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, με 
εξαίρεση τα τρόφιμα και ποτά όπου καταγράφεται μικρή 
άνοδος. Ηπιότερη είναι η υποχώρηση στη βιομηχανία 
και τις κατασκευές. 
Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλι-
μακώθηκε έντονα, με πολύ περισσότερους πολίτες να 
διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της 
οικονομίας και των οικονομικών του νοικοκυριού τους 
στους επόμενους 12 μήνες. Ως συνέπεια, ο σχετικός δεί-
κτης διαμορφώθηκε στις -16,5 μονάδες τον Μάρτιο από 
-4,8 μονάδες ένα μήνα πριν, επιδείνωση που είναι η με-
γαλύτερη διαχρονικά μεταξύ διαδοχικών μηνών. 
Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι «ένα μέρος της πρωτογενούς 
έρευνας πραγματοποιήθηκε πριν την επιβολή των μέ-
τρων παύσης της δραστηριότητας σε συγκεκριμένους 

κλάδους και ένα μεγαλύτερο τμήμα αυτής πριν την 
εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των 
πολιτών. Συνεπώς, η πορεία του δείκτη δεν ενσωματώ-
νει απόλυτα το εύρος των εξελίξεων που έλαβαν χώρα 
τον Μάρτιο. Με αυτό το δεδομένο, είναι πιθανή μια 
περαιτέρω, ενδεχομένως ισχυρότερη, επιδείνωση των 
προσδοκιών και συνολικά του κλίματος στους προσεχείς 
μήνες. ‘Αλλωστε, η υγειονομική κρίση συνεχίζει να εξα-
πλώνεται, με ραγδαίο ρυθμό σε πολλές χώρες, γεγονός 
το οποίο συντηρεί ισχυρές αβεβαιότητες στην οικονομία. 
Η ένταση και η διάρκεια των επιπτώσεων της πανδη-
μίας στις προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας θα 
εξαρτηθεί και από τις επιδράσεις των διαδοχικών παρεμ-
βάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτή η κρίση ενέχει δομικά και όχι μόνο 
συγκυριακά χαρακτηριστικά και ακόμα και όταν αυτή 
ομαλοποιηθεί σταδιακά, οι επιπτώσεις της αναμένεται να 
εκταθούν σε βάθος χρόνου και στο σύνολο των τομέων 
της οικονομίας». Αναλυτικότερα: 
 - στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων 
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίστηκε ελαφρά, 
ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα ενισχύθηκε 

έντονα και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσε-
χείς μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά. 
- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρό-
γραμμα παραγωγής μεταβλήθηκε οριακά, σε αντίθεση με 
τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες 
υποχώρησαν οριακά. 
- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέ-
χουσες πωλήσεις μεταβάλλονται ήπια, ενώ οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους κινούνται έντονα 
πτωτικά και τα αποθέματα κλιμακώνονται έντονα. 
- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα 
κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίστηκαν αισθητά, 
ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση εξασθένη-
σαν ήπια και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλι-
ξή της κινήθηκαν εντονότερα πτωτικά. 
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των 
νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας 
αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού 
τους υποχωρούν έντονα, ενώ οι εκτιμήσεις για μείζονες 
αγορές περιορίζονται οριακά όπως και η πρόθεση για 
αποταμίευση.

Στις 42,5 μονάδες έκλεισε στο τέλος του πρώτου τριμή-
νου ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων 
Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης 
στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index - PMI) από τις 
56,2 μονάδες του Φεβρουαρίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της IHS Markit, 
τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν δριμεία επιδείνωση της 
υγείας του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς τον 
έπληξε η εξάπλωση της επιδημίας COVID-19. 
Η τιμή του κύριου δείκτη ενισχύθηκε από τους μεγαλύ-
τερους χρόνους παράδοσης προμηθειών (ένδειξη που 
είναι συνήθως συνδεδεμένη με βελτίωση της ζήτησης). 
Κύριος παράγοντας της συνολικής υποχώρησης ήταν η 
σημαντική μείωση της παραγωγής σε ολόκληρο τον το-
μέα παραγωγής αγαθών. 
Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν έντονη μεταβολή από τη 
δριμεία επέκταση του Φεβρουαρίου, καθώς η παραγωγή 
μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί 
από το απόγειο της κρίσης δημόσιου χρέους, τον Ιούλιο 

του 2015. 
Σύμφωνα με την IHS Markit, παράλληλα με το κλείσιμο 
των εργοστασίων, στην ύφεση οδήγησε η δριμεία πτώ-
ση της ζήτησης από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Η 
συρρίκνωση των νέων εργασιών ήταν επίσης έντονη, 
καθώς κύριοι συνεργάτες εξαγωγών και πελάτες εται-
ριών από το εσωτερικό μείωσαν δραστικά ή ακύρωσαν 
τις παραγγελίες τους ενόψει της εξάπλωσης της επιδημίας 
COVID-19 και των μέτρων έκτακτης ανάγκης της κυβέρ-
νησης. Ως εκ τούτου, το σύνολο των πωλήσεων μειώθη-
κε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον 
Αύγουστο του 2015. 
Οι Έλληνες κατασκευαστές μείωσαν τον αριθμό εργαζο-
μένων τους, καθώς η πτώση της ζήτησης από την πλευρά 
των πελατών μετά την έξαρση της επιδημίας COVID-19 
και το αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό επέτρεψαν 
στις εταιρείες να μειώσουν σημαντικά τον όγκο αδιεκ-
περαίωτων εργασιών με την απασχόληση μικρότερου 
αριθμού εργαζομένων. Η μείωση των επιπέδων απασχό-

λησης ήταν απότομη και η ταχύτερη που έχει καταγραφεί 
από τον Σεπτέμβριο του 2015.
Οι προβλέψεις σχετικά με τα επίπεδα παραγωγής μέσα 
στο επόμενο έτος ήταν απαισιόδοξες τον Μάρτιο, καθώς 
οι ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια του κλεισίματος 
των εταιρειών επηρέασαν αρνητικά το κλίμα που επι-
κρατούσε στον κλάδο. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το κόστος 
εισροών εξακολούθησε να αυξάνεται τον Μάρτιο, μο-
λονότι σχεδόν οριακά και με τον βραδύτερο ρυθμό που 
έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο αύξησης που 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016. Στην προσπάθειά τους να 
διατηρήσουν τους πελάτες τους, οι εταιρείες μείωσαν τις 
τιμές πώλησης με σταθερό ρυθμό. Τέλος, η περιορισμένη 
ζήτηση των πελατών οδήγησε σε έντονη μείωση των 
αγορών εισροών, ενώ η απόδοση των προμηθευτών 
επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω των ελλείψεων πρώτων 
υλών και της αναστολής των μεταφορών.

ΣΤΙΣ 109,4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ  

ΔΡΙΜΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού, καταδεικνύει έρευνα της IHS Markit  





 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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ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                             02/04/2020

Από σήμερα μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν 
αίτηση, προκειμένου να λάβουν κρατικό δάνειο μέσω του 
νέου μηχανισμού στήριξης των επιχειρήσεων, της «επι-
στρεπτέας προκαταβολής» που διαθέτει κονδύλια ύψους 
1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον θα είναι στο «σκοτάδι», καθώς οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις και ποιες τελικά θα επιλεγούν θα γίνουν γνωστά σε 
δεύτερη φάση, αφού πρώτα ενεργοποιηθούν οι «κόφτες» 
έτσι ώστε να εξαιρεθούν όσες μπορούν να ενταχθούν σε 
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή δεν θα γνωρίζουν 
το επιτόκιο, το ποσό που θα λάβουν και γενικότερα δεν θα 
γνωρίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Παράγων του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζει ότι 
όλα αυτά θα ανακοινωθούν μετά το τέλος της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων (10 Απριλίου), προκειμένου να μην 
τροποποιήσουν τα οικονομικά τους δεδομένα όσες επιχει-
ρήσεις υποβάλουν τη σχετική αίτηση.
myBusinessSupport 
Από σήμερα όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να 
ενταχθούν στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής», 
εφόσον απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους, με 
τον όρο να μην κάνουν απολύσεις, θα μπορούν να υπο-
βάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myBusinessSupport που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ.
Όπως αναφέρει ο ίδιος παράγων, δεν υπάρχει αριθμός προ-
τεραιότητας, αντιθέτως όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν 
μία προς μία και με βάση τον αλγόριθμο που έχει δημιουρ-
γηθεί. Στις 11 Απριλίου, μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί το πώς 
θα κατανεμηθούν τα κονδύλια ύψους 1 δις. ευρώ, ενώ το 
ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων 
πριν από το τέλος Απριλίου. Η ρύθμιση θα προβλέπει ανώ-
τατο ποσό ανά επιχείρηση.
Για την καταβολή του κρατικού δανείου όσες επιχειρήσεις 
δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό θα πρέπει 
να συμπληρώσουν το ΙΒΑΝ και αμέσως μετά, οι ενισχύσεις 
θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό των ωφελου-
μένων, μέσω του πληροφορικού συστήματος Taxis. Ταυτό-
χρονα με την πίστωση του λογαριασμού θα φανεί και στο 
ηλεκτρονικό σύστημα Taxis, και συγκεκριμένα στην προ-
σωποποιημένη πληροφόρηση, το ποσό που θα οφείλεται 
στο Δημόσιο για το οποίο θα ισχύουν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ 
(πρόστιμα, προσαυξήσεις και κατασχέσεις μετά την πενταε-
τία κ.λπ.). Επί της ουσίας, με την πίστωση του ποσού στον 

λογαριασμό των επιχειρήσεων, οι ωφελούμενες θα έχουν 
μία βεβαιωμένη οφειλή προς την εφορία.
Όπως έχουν δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊ-
κούρας και ο αρμόδιος υφυπουργός και συντονιστής του 
προγράμματος Θ. Σκυλακάκης, η επιστροφή της προκατα-
βολής θα είναι ολική ή μερική. Το αν το ποσό θα επιστραφεί 
στο σύνολό του ή μέρος του θα εξαρτηθεί από το εάν η επι-
χείρηση είναι βιώσιμη ή κατέστη προβληματική λόγω της 
κρίσης του κορωνοϊού και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προβλέ-
πονται διαγραφές μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Ο νέος μηχανισμός 
Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η 
επιστρεπτέα προκαταβολή, δηλαδή το κρατικό δάνειο, χο-
ρηγείται εντός του Απριλίου. Παρακάτω παρουσιάζεται το 
πλαίσιο του νέου μηχανισμού στήριξης των επιχειρήσεων.
• Αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργα-
ζομένους.
• Ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε 
χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές 
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς 
επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση.
• Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis.
• Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον 
είτε μερικώς -εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχεί-
ρησης- θα επιστραφεί στο κράτος στα επόμενα χρόνια, με 
εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
• Είναι πενταετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί 
περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής 
δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος 
αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
• Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχου-
σας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Αυτό 
θα γίνει μέσα από έναν τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο 
μηχανισμό που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών, το 
Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑΔΕ, με βάση φορολογικά δεδο-
μένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυ-
σης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα και η ενίσχυση 
θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Συνέχεια στη Σελ. 24

Γ. ΖΑββΟΣ: “ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟβΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ”

 
capital.gr

Η εποπτική ευελιξία και τα μέτρα στήριξης των τραπεζών 
δεν αποσκοπούν απλώς στην ενίσχυση του τραπεζικού 
συστήματος, αλλά στην επαρκή στήριξή του, έτσι ώστε 
τα πιστωτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν με τη σειρά τους 

επαρκώς την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι στην προκει-
μένη περίπτωση το ζητούμενο. Επομένως, αυτή τη φορά, 
σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι 
τράπεζες δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, αλλά 
μέρος της λύσης του προβλήματος. 
Τα παραπάνω αναφέρει, σε αποκλειστική του συνέντευξη 
στο Capital.gr, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γεώργιος Ζαββός, επιση-
μαίνοντας ότι η κρίση του κορονοϊού δεν έχει πλήξει τη 
σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για 
τους καταθέτες. 
Ο κ. Ζαββός επισημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι διατεθει-
μένη να επιστρατεύσει όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε να 
επιτύχει τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυ-
ριών που πλήττονται από την κρίση της εξάπλωσης του 
κορονοϊού. Ωστόσο, όπως τονίζει, τα μέτρα που λαμβά-
νονται, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν γενική άφεση 
χρεών και η χορήγηση των διευκολύνσεων δεν θα γίνεται 
αδιακρίτως. 
«Σχεδιάζουμε τη στρατηγική αναχαίτισης και εξόδου από 
την κρίση, με την αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση στην οι-
κονομία της χώρας μας. Θα χρειαστεί χρόνος, προσπάθεια 
και συνέπεια από όλους μας. Την πολιτεία, τις τράπεζες 
οπωσδήποτε και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η κάθε κρίση 
επιφέρει συνήθως νέες προκλήσεις. Καινούργια εργαλεία 
πολιτικής διαχείρισης, νέες πιθανόν ευκαιρίες αναδιάρ-
θρωσης», αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομικών. 
Από την επόμενη μέρα της κάμψης της κρίσης, θα είναι σε 
πλήρη ετοιμότητα να συνεχίσει κανονικά  ο «Ηρακλής», 
όπως αναφέρει ο κ. Ζαββός, τονίζοντας ότι η εξάλειψη 
των «κόκκινων δανείων», με οποιοδήποτε μέσο, συνιστά 
κορυφαίο και πάγιο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης. 
- Ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τραπεζι-
κό σύστημα εν μέσω του «τυφώνα κορονοϊός”;   
Για τον σκοπό της παρακολούθησης του συστήματος 
σε καθημερινή βάση έχει συσταθεί ειδική επιτροπή στο 
υπουργείο Οικονομικών, μία Task Force, με τη συμμετοχή 
όλων των αρμόδιων φορέων. Το υπουργείο Οικονομικών 
παρακολουθεί και ενημερώνεται ανελλιπώς για όλες τις 
εξελίξεις στις τράπεζες, το Χρηματιστήριο και την ασφα-
λιστική αγορά. 
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, η ρευ-
στότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι 
πολύ ικανοποιητική και δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τη συ-
νήθη. Αναμένεται άλλωστε να ενισχυθεί περαιτέρω, από 
τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και άλλα μέτρα που έχουν προταθεί και πρόκειται 
να εγκριθούν στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, θέλω να 
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τονίσω ότι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος είναι πλήρως διασφαλισμένη, δεν έχει ανακύψει 
κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του και δεν υπάρχει κα-
νένας λόγος ανησυχίας για τους καταθέτες.  
- Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, το «χτύπημα» 
του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία θα είναι προσω-
ρινό και θα μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη, και μάλι-
στα σχήματος V, από το β΄ εξάμηνο του έτους. Μπορεί το 
τραπεζικό σύστημα να υποστηρίξει αυτό το σενάριο;  
Μια ουσιώδης διαφορά της σημερινής κρίσης από εκείνη 
του 2008, είναι ότι  αυτή τη φορά το τραπεζικό σύστημα 
είναι ισχυρό και μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία. Εί-
ναι δε σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες 
έχουν ήδη σαφή στήριξη και από την ΕΕ: 
Πρώτον: Η ΕΚΤ υιοθέτησε ένα έκτακτο πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης για την πανδημία (PEPP - Pandemic 
emergency purchase programme) και  ενέκρινε για πρώ-
τη φορά την ένταξη της Ελλάδας σε πρόγραμμα αγοράς 
κρατικών τίτλων. Μία μεγάλη προσωπική επιτυχία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι, οι εγχώριες 
τράπεζες θα μπορούν να αντλήσουν φθηνή χρηματοδό-
τηση από την ΕΚΤ, η οποία θα διοχετευθεί στην ελληνική 
οικονομία.  
Δεύτερον: Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (SSM, EBA, 
ESMA, EIOPA) έχουν αναγγείλει διευκολύνσεις για το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα. Έχουν προωθήσει την ευελιξία 
εφαρμογής εποπτικών κανόνων, που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπε-
ζών,  τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα λογιστικά πρό-
τυπα που σχετίζονται με τη λογιστική αποτύπωσή τους. 
Να σημειωθεί επίσης ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης συνιστά 
στις τράπεζες την αναστολή χορήγησης μερισμάτων και 
bonus στα στελέχη τους και  πρότεινε αναθεώρηση των 
πολιτικών αποδοχών. 
Τρίτον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα προσωρι-
νό πρόγραμμα ελαστικής εφαρμογής των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων, με παράλληλη αναστολή των κα-
νόνων του επιμερισμού βαρών (burden sharing) και της 
BRRD όσον αφορά το εργαλείο του bail-in. Πιο συγκεκρι-
μένα εκείνων που αφορούν το bail-in υπό το καθεστώς 
της BRRD. Αυτές είναι εξελίξεις πολύ σημαντικές, πολύ 
υποστηρικτικές για τις τράπεζες. 
Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου 
και συγκεκριμενοποιηθούν όλα τα μέτρα,  θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες και οι νομοθετικές διαδικασίες που 
απαιτούνται για την εφαρμογή τους από την ελληνική κυ-
βέρνηση. Όλα αυτά τα μέτρα  έχουν στόχο την απρόσκο-
πτη παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, που με τη σειρά 
τους έχουν την υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν επαρ-

κώς την πραγματική οικονομία, δηλαδή τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά. Αυτός είναι ο μείζων στόχος για την ελ-
ληνική οικονομία. Να στηρίξουμε άμεσα τις επιχειρήσεις, 
την παραγωγή, τις θέσεις απασχόλησης, τα εισοδήματα. 
Και θα το επιτύχουμε. 
- Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το ύψος των νέων χρημα-
τοδοτήσεων που θα απαιτηθούν για να στηριχθούν οι 
επιχειρήσεις που πλήττονται;  
Οι ανάγκες θα εξαρτηθούν από τη χρονική διάρκεια και 
το οικονομικό βάθος της κρίσης. Ωστόσο, με τα σημερινά 
δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη επιδοθεί σε μία 
ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω των μέτρων 
που ανακοινώθηκαν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
αλλά και μέσω του μηχανισμού που θα δημιουργηθεί 
για την παροχή κρατικών εγγυήσεων σε δάνεια που θα 
χορηγήσουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις που πλήττο-
νται. Η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στους τομείς της 
οικονομίας που θα πληγούν περισσότερο. Σχεδιάζουμε τη 
στρατηγική αναχαίτισης και εξόδου από την κρίση, με την 
αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία της χώρας 
μας. Θα χρειαστεί χρόνος, προσπάθεια και συνέπεια από 
όλους μας. Την πολιτεία, τις τράπεζες οπωσδήποτε και τον 
επιχειρηματικό κόσμο. Η κάθε κρίση επιφέρει συνήθως 
νέες προκλήσεις. Καινούργια εργαλεία πολιτικής διαχείρι-
σης, νέες πιθανόν ευκαιρίες αναδιάρθρωσης. 
- Στο τραπεζικό σύστημα φαίνεται ότι δίδεται «γη και 
ύδωρ», προκειμένου να παίξει το ρόλο που πρέπει στη δι-
άσωση της οικονομίας. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνει 
κατάχρηση των διευκολυντικών μέτρων; 
Από την κρίση του 2008 και μετά έχουμε διδαχθεί όλοι 
μας πολλά, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανεπάρκειες 
και αδυναμίες του συστήματος έγιναν γνωστές, σήμερα 
αποτελούν εμπειρία για την αποφυγή των ίδιων λαθών. 
Η εποπτική ευελιξία και τα μέτρα στήριξης των τραπεζών 
δεν αποσκοπούν απλώς στην ενίσχυση του τραπεζικού 
συστήματος, αλλά στην επαρκή στήριξή του, έτσι ώστε 
τα πιστωτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν με τη σειρά τους 
επαρκώς την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι στην προκει-
μένη περίπτωση το ζητούμενο. Επομένως, αυτή τη φορά, 
σε αντίθεση με την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι 
τράπεζες δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, αλλά 
μέρος της λύσης του προβλήματος. 
Κύρια μέριμνα, τόσο των ευρωπαϊκών οργάνων, όσο και 
της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η ρευστότητα που θα 
απελευθερωθεί να  διοχετευθεί στην πραγματική οικονο-
μία, δηλαδή στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Είμαστε 
διατεθειμένοι να επιστρατεύσουμε όλα τα αναγκαία μέσα 
ώστε αυτό να το επιτύχουμε.  
- Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το ότι δεν θα γίνει κα-
τάχρηση και από πλευράς δανειοληπτών, με κίνδυνο να 

χαθεί ό,τι έχει χτιστεί στην κουλτούρα πληρωμών;  
Τα υποστηρικτικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντι-
μετώπιση της κρίσης του κορονοϊού είναι προσωρινά. Ως 
εκ τούτου τα μέτρα σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
γενική άφεση χρεών, αλλά τίθενται συγκεκριμένα για τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες που επλήγησαν και πλήττο-
νται λόγω της πανδημίας. Θα ληφθεί κάθε αναγκαία πρό-
νοια ώστε να διευκολυνθούν μόνο όσοι έχουν πραγματική 
ανάγκη υποστήριξης. 
Όσον αφορά ειδικότερα τα μέτρα διευκόλυνσης  που 
έχουν ανακοινώσει ήδη οι τράπεζες και οι εταιρείες δι-
αχείρισης, υποκείμενα προστασίας θα είναι οι συνεπείς 
δανειολήπτες και όχι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σε 
κάθε περίπτωση η χορήγηση των διευκολύνσεων δεν θα 
γίνεται αδιακρίτως, αλλά θα εξετάζεται η κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά και επί των πραγματικών δεδομένων. 
- Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στη λει-
τουργία του «Ηρακλή»; 
Ο «Ηρακλής» αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πλέον μη-
χανισμό μείωσης των «κόκκινων δανείων», ο οποίος 
στηρίζεται στην τιτλοποίηση και στους επενδυτές. Το 
Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την εξέταση των αιτή-
σεων  που έχουν κατατεθεί για την παροχή εγγυήσεων 
του Ελληνικού Δημοσίου. Κάποιες τράπεζες συνεχίζουν 
τις διαδικασίες τιτλοποίησης με βάση το χρονοδιάγραμμα 
που είχαν εξαρχής υιοθετήσει, άλλες τις ανέστειλαν προ-
σωρινά λόγω της παρούσας συγκυρίας. Σε κάθε περίπτω-
ση, ο «Ηρακλής», έχοντας εξασφαλίσει το zero risk weight 
(0% RWΑ), δηλαδή τη μηδενική στάθμιση κινδύνου των 
senior ομολόγων που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου, θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα να συνεχίσει 
κανονικά, από την επόμενη μέρα της κάμψης της κρίσης.  
Η εξάλειψη των «κόκκινων δανείων», με οποιοδήποτε 
μέσο, συνιστά κορυφαίο και πάγιο στόχο της ελληνικής 
κυβέρνησης, καθώς αποτελεί άκρως απαραίτητη προϋ-
πόθεση, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, για να μπο-
ρέσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να επιτελέσει ξανά 
το ρόλο του ως πάροχος ρευστότητας στην ελληνική 
οικονομία, να συμβάλει δηλαδή αποφασιστικά στην προ-
οπτική ανάπτυξης της χώρας  και δεύτερον, διότι αποτελεί 
ένα σημείο αναφοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. 
Η εξυγίανση των ισολογισμών του τραπεζικού μας συ-
στήματος,  αποτελεί παράγοντα οικονομικής ευστάθειας 
και ασφάλειας, που διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό την 
προσέλκυση επενδύσεων. 


