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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3 και 4 
Ανακοίνωση ΔΕ ΤΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
νέου κορωνοϊού
Σελ 1 και 5 
Αδ. Γεωργιάδης: Ξεκινούν οι εργασίες στο Ελληνικό-Δόθηκε η τελευ-
ταία απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Νεωτέρων 
Μνημείων
Σελ 1 και 5
Γιάννης Βρούτσης: Επιστρέφουμε άμεσα 43,5 εκατ. ευρώ σε 51.617 
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενους   
Σελ 6 
Κ. Χατζηδάκης: Έκλεισε η συμφωνία για τον μηχανισμό ρευστότητας 
στις ενεργειακές επιχειρήσεις   
Σελ 7
Κώστας Αχ. Καραμανλής: Αυστηρότερους ελέγχους και στις μετα-
κινήσεις εντός Αθηνών και στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους 
ενόψει Πάσχα   
Σελ 8 
Διευκρινίσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τις μεταχρονολογη-
μένες επιταγές
Σελ 9 
ΥΠΕΝ: 55 εκατ. ευρώ σε Δήμους για περιβαλλοντικά έργα από το 
Πράσινο Ταμείο
Σελ 10 
Δημοσιεύθηκε ο τελικός βαθμολογικός πίνακας κατάταξης επενδυτικών 
σχεδίων για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - 
Εστίαση - Εκπαίδευση» για συγκεκριμένους κλάδους ανά περιφέρεια.   
Σελ 11 
Ικανοποίηση του δημάρχου Μυκόνου για την 14μερη αναστολή της 
οικοδομικής δραστηριότητας στο νησί
Σελ 12 και 13
Ά. Γεωργιάδης: Οι Έλληνες πολίτες πήγαν μαζικά και πλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους. Τα έσοδα του Μαρτίου πήγαν εξαιρετικά καλύ-
τερα του αναμενόμενου
Σελ 14 
Μαρία Σπυράκη: Ηχηρή προειδοποίηση από την Κομισιόν για τη 
ρύπανση του Αλφειού: Συμμορφωθείτε, αλλιώς δεν θα έχετε πρό-
σβαση στα κονδύλια για τη διαχείριση αποβλήτων   
Σελ 15 και 15
Μεταξύ ευκαιρίας και καταστροφής η νεοφυής επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας του Covid-19
Σελ 16 
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν προσαρμογή στο χρονοδιάγραμ-
μα των εκπομπών ρύπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει στην 
«πράσινη» συμφωνία
Σελ 17 
Βoυλή: Την έγκριση της ολομέλειας πήραν οι Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου με τα μέτρα κατά της διασποράς και διάδοσης του 
κορωνοϊού
Σελ 18 
Δωρεά 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Σωτηρία» ύψους 8 εκ. 
ευρώ από τη Βουλή των Ελλήνων 
Σελ 19 
Η εναέρια επιβατική κίνηση καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση της 
από την 11η Σεπτεμβρίου
Σελ 20 
Δεκτά από το ΣτΕ τα ασφαλιστικά μέτρα για τη γραμμή 4 του Μετρό
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:

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού έλαβε υπόψιν της τα μέ-
τρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδομάδες και 
μέχρι την 31/3 όσο και τις προτάσεις που διατύπωσαν τα μέλη 
της αλλά και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ με επιστολές του προς τους 
συναρμόδιους Υπουργούς, κατόπιν συνεχούς διαλόγου τόσο με 
μηχανικούς σε όλη τη χώρα, που ακολουθώντας τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ και της ΓΓΠΠ παραμένουν σπίτι τους, με βαρύ επαγγελμα-
τικό κόστος, όσο και χιλιάδων μηχανικών, ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που 
συνεχίζουν να εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, ζητά από την 
Πολιτεία, άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα συμ-
βάλλουν στην αντιμετώπιση τόσο της διάδοσης του κορωνοϊού 
όσο και – κυρίως – των επιπτώσεών του στην επαγγελματική 
ζωή των μηχανικών και στην οικονομία. Άλλωστε το ΤΕΕ, εκ 
του ιδρυτικού του νόμου και των παραδόσεων του τεχνικού 
κόσμου της χώρας, οφείλει να τοποθετείται πάντα με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα μέλη του.

Προτεραιότητα για όλους κατά την τρέχουσα κρίση είναι η 
προστασία της υγείας των εργαζομένων κάθε μορφής απασχό-
λησης και εργασίας. Η ΔΕ ΤΕΕ ευχαριστεί θερμά τους συναδέλ-
φους μηχανικούς, εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στους οργα-
νισμούς κοινής ωφέλειας, στις υποδομές, στα αναγκαία έργα 
και υπηρεσίες, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, για την 
συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια και ενάντια στην πανδημία. 
Παράλληλα, η ΔΕ ΤΕΕ αποφάσισε το Επιμελητήριο να δημιουρ-
γήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια 
της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη 
θα μπορούν να καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν και τις προτάσεις τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ 
να έχει κατά τον δυνατόν «ζωντανή» καταγραφή και μετά από 
επεξεργασία να προωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Με 
αυτά τα δεδομένα, η ΔΕ ΤΕΕ, πιο συγκεκριμένα, προτείνει.
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4 

Δόθηκε χθες η τελευταία απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από 
το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για το πάρκο στο Ελληνικό, 
όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. Η ανάρτηση αναφέρει τα 
εξής: «Ξεκινούν οι εργασίες στο Ελληνικό - Δόθηκε σήμερα η 
τελευταία απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων». Νωρίτερα σε συνέντευξή του στο ραδι-

οφωνικό σταθμό Alpha, ο υπουργούς είχε απαντήσει σε ερώτη-
ση σχετικά με τις επενδύσεις και το πώς προχωρά το Ελληνικό: 
«Οι επενδύσεις δεν είναι στο μηδέν, και ορισμένες αναμένουν 
τη λήξη της καραντίνας. Ο χρόνος κυλάει μέσα στο πρόγραμ-
μα για το Ελληνικό. Εκκρεμεί το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων 
Μνημείων, στη συνέχεια θα απομείνει η απόφαση του ΣτΕ για 
την Hard Rock τη Δευτέρα του Θωμά, και μετά θα αρχίσουν οι 
εργασίες».  Αναλυτικά στη σελ 5

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η δι-
οίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ), ανταποκρινόμενοι στη δύσκολη συγκυρία 
που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, λόγω του 
COVID-19, προχωρούν στην αύξηση της ρευστότητας της 
αγοράς, μέσω της άμεσης επιστροφής 43.533.301 εκατ. ευρώ 
σε 51.617 εξ αυτών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα ποσά αυτά 
αποτελούν υπόλοιπα από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών 
εισφορών έτους 2018 για δικαιούχους που δεν δήλωσαν τα 

στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) έως τον Νοέμ-
βριο του 2019, ώστε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Σύμ-
φωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τη συνήθη διαδικασία, 
η επιστροφή τους θα ήταν εφικτή, μετά την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 στο τέλος του χρό-
νου, όμως το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 
επισπεύδουν κατά πολύ τη διαδικασία και αποδεσμεύουν την 
επιστροφή των ανωτέρω ποσών από την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019. 
Αναλυτικά στη σελ 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ   
Δόθηκε η τελευταία απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

ΓΙΑΝΝΗΣ βΡΟΥΤΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ 43,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Σε 51.617 ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενους   
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχο-
μένου (ΕΚΤ), συντονιστής του Enterprise Europe Network 
- Hellas, καλεί τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού 
Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας στο forum επι-
χειρηματικών συναντήσεων MariMatch-SMM 2020 που θα 
πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο Αμ-
βούργο της Γερμανίας.
Το forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο 
Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθε-
σης SMM 2020 (International Trade Fair for Shipbuilding, 
Machinery & Marine technology).
Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ. Χριστίνα Πα-
σκουάλ, e-mail: cpascual@ekt.gr). 

Mε στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο 
εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το υπουρ-
γείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και η Marketing Greece, με την 
υποστήριξη της Google δημιούργησαν την «online 
πλατφόρμα Greece From Home». 
«Η online πλατφόρμα Greece From Home στοχεύει στο 
να βοηθήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο να μείνουν 

σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτού-
ρα μας, να ανακαλύψουν και να εμπνευστούν από τις 
ομορφιές της χώρας μας και να ενισχύσουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες - όλα αυτά μένοντας σπίτι, αναφέρεται 
σε ανακοίνωση.
 Ο ΕΟΤ προχωρά άμεσα στην online προώθηση της 
πλατφόρμας στοχεύοντας στις κύριες αγορές προέλευ-

σης επισκεπτών της χώρας μας ώστε μέσω του Greece 
From Home να διατηρήσει τη σχέση του «brand» της 
Ελλάδας με το διεθνές κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας του ιού Covid – 19».
To κεντρικό βίντεο λανσαρίσματος της πλατφόρμας εί-
ναι το παρακάτω:
https://www.youtube.com/watch?v=7t5OP8zlAS8&feature=youtu.be

Η προβολή των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου οι οποίες 
διακόπηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του COVID -19 καθίσταται δυνατή, με πρωτοβουλία των 
υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας, Λίνας 
Μενδώνη και Κυριάκου Πιερρακάκη αντιστοίχως, και με την τε-
χνική υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Οι προβολές θα είναι δωρεάν διαθέσιμες για το κοινό, από τις 
σελίδες:
www.n-t.gr  του Εθνικού Θεάτρου
www.culture.gr του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
www.mindigital.gr του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα Παρασκευή, 3 Απριλίου και έχει 
ως εξής:
Μάκμπεθ: κάθε Παρασκευή, 21.00
Hotel Eternite: κάθε Κυριακή, 21.00

Χίλιες και μία Ιστορίες (παιδικό θέατρο): κάθε Σάββατο, 17.00 
και Κυριακή, 12.00
Σημειώνεται ότι οι ψηφιακές προβολές ακολουθούν τους πραγ-
ματικούς χρόνους των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου.
Ακόμη, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε τη 
δημιουργία πλατφόρμας διαδικτυακής προβολής του πολιτι-
στικού υλικού το οποίο έχει παραχθεί και παράγεται από τους 
εποπτευομένους φορέων του ΥΠΠΟΑ, τις εφορείες αρχαιοτή-
των και τα μουσεία του. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα ενημε-
ρώνει για την παρουσίαση πολιτιστικών δρώμενων διεθνώς.
Η λειτουργία της πλατφόρμας του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα, αποτελεί 
το πρώτο σημαντικό βήμα της σύγχρονης πολιτιστικής ενημέ-
ρωσης, τη δημιουργία της οποίας επέβαλε το «Μένουμε σπίτι».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «Greece From Home»

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΡΟβΟΛΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

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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Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού έλαβε υπόψιν της τα 
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις τελευταίες εβδο-
μάδες και μέχρι την 31/3 όσο και τις προτάσεις που διατύ-
πωσαν τα μέλη της αλλά και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ με επι-
στολές του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, κατόπιν 
συνεχούς διαλόγου τόσο με μηχανικούς σε όλη τη χώρα, 
που ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΓΓΠΠ πα-
ραμένουν σπίτι τους, με βαρύ επαγγελματικό κόστος, όσο 
και χιλιάδων μηχανικών, ελεύθερων επαγγελματιών και 
μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που συνεχί-
ζουν να εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, ζητά από την 
Πολιτεία, άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που 
θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τόσο της διάδοσης 
του κορωνοϊού όσο και – κυρίως – των επιπτώσεών του 
στην επαγγελματική ζωή των μηχανικών και στην οικονο-
μία. Άλλωστε το ΤΕΕ, εκ του ιδρυτικού του νόμου και των 
παραδόσεων του τεχνικού κόσμου της χώρας, οφείλει να 
τοποθετείται πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία και στα μέλη του.
Προτεραιότητα για όλους κατά την τρέχουσα κρίση είναι 
η προστασία της υγείας των εργαζομένων κάθε μορφής 
απασχόλησης και εργασίας. Η ΔΕ ΤΕΕ ευχαριστεί θερμά 
τους συναδέλφους μηχανικούς, εργαζόμενους στα νοσο-
κομεία, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, στις υποδο-
μές, στα αναγκαία έργα και υπηρεσίες, στον δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα, για την συνεισφορά τους κατά τη 
διάρκεια και ενάντια στην πανδημία. 
Παράλληλα, η ΔΕ ΤΕΕ αποφάσισε το Επιμελητήριο να 
δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, 
όπου οι μηχανικοί μέλη θα μπορούν να καταγράφουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους 
σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν 
«ζωντανή» καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προ-
ωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.
Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕ ΤΕΕ, πιο συγκεκριμένα, προ-
τείνει:
 
Α) Μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη 
διάδοση του κορωνοϊού 
1.    Σε εργοτάξια, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών έργων, 
που συνεχίζουν να λειτουργούν, ειδικά σε όσα εργάζονται 
περισσότερα από 10 άτομα, απαρέγκλιτη τήρηση των κα-
νόνων υγιεινής και ασφαλείας, των οδηγιών του ΕΟΔΥ και 
υποχρεωτική παροχή ατομικών μέσων και καθιέρωσης 
μέτρων προφύλαξης από τη διάδοση του κορωνοιού. 
Υποχρεωτικά να διεξάγονται ειδικά επί της κατάστασης 
ενημερωτικά σεμινάρια και να λαμβάνεται κάθε δυνατή 
προληπτική ενέργεια στα εργοτάξια με ευθύνη των αρμό-
διων Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας.
2.    Κατοχύρωση άρνησης ελέγχου από Ελεγκτές Δό-
μησης, δεδομένης της κατάστασης, ως αιτιολογημένης. 

Υποχρεωτική σύσταση για αποφυγή παρουσίας άλλων 
προσώπων σε περιπτώσεις διενέργειας αυτοψίας και επι-
τόπιου ελέγχου από ελεγκτές δόμησης. Παράταση χρόνου 
υποβολής του σχεδίου αποτύπωσης  του ακινήτου.
3.    Αναστολή υποχρέωσης υποβολής ΠΕΑ κατά τη μί-
σθωση ή πώληση ακινήτου μέχρι τη λήξη της έκτακτης 
ανάγκης και υποχρέωση υποβολής του εντός 6 μηνών 
και πάντως εντός της χρήσης, επί ποινή ακυρότητας του 
συμβολαίου
4.    Άμεσο κλείσιμο των γραφείων κτηματογράφησης, σε 
αντιστοιχία με τα κτηματολογικά γραφεία.
 
β) Επαγγελματικά μέτρα
1.    Την οριζόντια παράταση, τουλάχιστον μέχρι 
30/9/2020 ή προτιμότερο μέχρι 31/12/2020, όλων 
ανεξαιρέτως των προθεσμιών, που λήγουν το επόμενο 
χρονικό διάστημα, και αφορούν το σύνολο των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών. Ενδεικτικά 
αναφέρονται καταληκτικές ημερομηνίες που υπάρχουν 
στον νόμο 4495 για τα αυθαίρετα, το πρόγραμμα Εξοι-
κονομώ, τις δηλώσεις Κτηματολογίου, τη δήλωση για τα 
αδήλωτα τ.μ. στους Δήμους, τους δασικούς χάρτες κλπ.
2.    Δυνατότητα αναστολής διεξαγωγής διαγωνισμών 
τεχνικών έργων, μελετών και προμηθειών τεχνικών υπη-
ρεσιών κλπ από όλες τις αναθέτουσες αρχές και παράταση 
των προθεσμιών στους εν εξελίξει διαγωνισμούς, στο ίδιο 
πλαίσιο που χορήγησε παράταση το Υπουργείο Υποδο-
μών στα αντίστοιχα θέματα (έργα κλπ) αρμοδιότητάς του.
3.    Παράταση προθεσμιών εκτέλεσης κάθε είδους δημο-
σίων έργων, πλην αυτών που έχουν σχέση με τη διαχεί-
ριση επείγουσας ανάγκης και ειδικού δημόσιου συμφέ-
ροντος – και όλων των συναφών διαδικασιών κατά την 
εκτέλεσή τους – κατ’ αναλογία αντιστοίχων κατευθύνσε-
ων που δόθηκαν σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας στο 
παρελθόν (φυσικές καταστροφές κατά τόπους, εκτεταμέ-
νες απεργίες κλπ)
4.    Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεργασίας και εκ 
περιφοράς λήψης αποφάσεων ή αναβολή συσκέψεων 
προόδου, συνεδριάσεων ομάδων εργασίας, επιτροπών 
παραλαβής εργασιών, κλπ σε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές.
5.    Περιορισμό, κατά το δυνατόν, των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών όπου η υποβολή τους μπορεί να ανα-
βληθεί και να συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (λο-
γαριασμοί, διαγωνισμοί, υποβολές και εγκρίσεις υλικών 
κλπ). Να δίνεται η  δυνατότητα στον προϊστάμενο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας να υπογράφει λογαριασμούς με 
την υποβολή των αναλυτικών επιμετρήσεων  των οποίων 
η έγκριση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε μεταγενέστε-
ρο χρόνο όπως και η σύνταξη των αντίστοιχων ΠΠΑΕ.
6.    Λήψη μέτρων για έγκαιρη χορήγηση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας με τη δυνατότητα ευέλικτων 
ρυθμίσεων (πληρωμή με γενική ενημερότητα και όχι έρ-
γου, χρήση προγενέστερης ενημερότητας ή πληρωμή και 

προσκόμιση ενημερότητας σε μεταγενέστερο χρόνο)
7.    Εγκρίσεις επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων με χρήση 
ψηφιακής υπογραφής και ψηφιακά υποβαλλόμενα.
8.    Προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή ψηφι-
ακά (ηλεκτρονικά) και άμεσα, ανεξαρτήτως της φυσικής 
παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες 
τους
9.    Όλες οι πληρωμές να γίνονται με υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικής τραπεζικής.  
10. Πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις 
διαγωνιστικές διαδικασίες.  Υποχρεωτική αντικατάσταση 
κάθε εγγράφου που δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από 
το δημόσιο. Επέκταση της ψηφιακής υπογραφής για κάθε 
είδους έγγραφο. Υποχρεωτική αναζήτηση των δικαιολο-
γητικών από τη διευθύνουσα υπηρεσία – αναθέτουσα 
αρχή για τα έγγραφα που παρέχει διαλειτουργικότητα το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
11. Οι διευθύνουσες υπηρεσίες – αναθέτουσες αρχές να 
εγκρίνουν άμεσα τμηματικές πιστοποιήσεις ενδιάμεσων 
παραδοτέων,  προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στις 
μελετητικές εταιρείες και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. 
12. Να εξοφληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς πληρωμές, 
ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των αρμόδιων 
υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους
13. Ηλεκτρονική χορήγηση στοιχείων, οικοδομικών αδει-
ών, σχεδίων και φωτοαντιγράφων από τις Πολεοδομίες, 
τα Κτηματολογικά γραφεία κλπ μετά από αίτηση των Μη-
χανικών.
14. Υποχρεωτική χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης ηλε-
κτρονικά από κάθε ΥΔΟΜ, καθώς αποτελεί βασικό δικαι-
ολογητικό για ενάρξεις επιχειρήσεων, αδειοδότησης κλπ
15. Επέκταση - θέσπιση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και 
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες 
και οργανισμούς του δημοσίου, για την αποφυγή άσκο-
πων μετακινήσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών
16. Παράταση κατά 2 μήνες μετά τη λήξη των μέτρων για 
όλες τις προθεσμίες υποβολής απόψεων, γνωμοδοτήσε-
ων αλλά και απαντήσεων από αδειοδοτούμενους, για τη 
διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων και έγκρισης ΣΜΠΕ που εμπίπτουν στο χρονικό 
διάστημα από 15/3 έως 30/5.
17. Όλες οι προθεσμίες υποβολής ετήσιων ή περιοδικών 
στοιχείων (ενδεικτικά αποβλήτων, ενεργειακής κατανά-
λωσης, εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ, κατανάλωσης 
υδάτων, δικαιωμάτων εκπομπών κλπ) από επιχειρήσεις, 
μηχανικούς, μελετητές κλπ να μετατεθούν τουλάχιστον 
μέχρι 30/6.
18.  Την σωστή εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας όσο αφορά τους μηχανικούς, καθώς η φύση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει και με-
τακινήσεις μακριά από τον τόπο κατοικίας, χωρίς κανένα 
γεωγραφικό περιορισμό.
Συνέχεια στη σελίδα 4
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Συνέχεια από σελίδα 3

Γ) Οικονομικά μέτρα
1.    Την άμεση και όχι ετεροχρονισμένη (τον Μάϊο) 
ένταξη των μηχανικών – αλλά και όλων των ελευ-
θέρων επαγγελματιών επιστημόνων - στην έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση των 800€, ανεξαρτήτως ενημε-
ρότητας. Η εξέλιξη της πανδημίας αλλά και οι επιπτώ-
σεις της στην πραγματική οικονομία αποδεικνύουν 
ότι η ενίσχυση αυτή των 800€ δεν είναι βοήθημα ή 
επίδομα, αλλά συνιστά μία αναγκαία ένεση ρευστό-
τητας προκειμένου να ανταπεξέλθει ο τεχνικός κόσμος 
στην καθολική μείωση της επαγγελματικής ύλης και 
στα αυξημένα έξοδα. Και μάλιστα σε έναν κλάδο που 
πλήρωσε βαρύτερα από οποιονδήποτε άλλο, με όρους 
απώλειας τζίρου και εργασιών, δέκα συνεχόμενα χρό-
νια κρίσης.
2.    Τυχόν ενισχύσεις με τη μορφή επιταγών κατάρτι-
σης δεν είναι δυνατόν να αντικαθιστούν τις έκτακτες 
ενισχύσεις για λόγους ανωτέρας βίας, όπως η υγειο-
νομική κρίση που βιώνουμε, αλλά μόνο να λειτουργή-
σουν συμπληρωματικά. Σημειώνεται με έμφαση ότι ο 
κλάδος των μηχανικών είναι από τους πιο καταρτισμέ-
νους κλάδους της χώρας, ειδικά στις νέες τεχνολογίες, 
μεγάλο μέρος των οποίων ο ίδιος παράγει και χρησι-
μοποιεί καθημερινά εδώ και δεκαετίες. Είναι αστείο η 
Πολιτεία, που κάνει αγώνα με προτροπή και προτάσεις 
του ΤΕΕ σε πολλές περιπτώσεις, να μεταφέρει μεγάλο 
μέρος της λειτουργίας της στον ψηφιακό κόσμο (όπως 
οι οικοδομικές άδειες...), να θεωρεί ψηφιακά αγράμ-
ματους τους Έλληνες μηχανικούς. Η μόνη περίπτωση 
να φανεί χρήσιμη η επιδότηση κατάρτισης με τους 
όρους που διαφαίνονται, είναι να αποτελεί η επιλογή 
του αντικειμένου και του φορέα παροχής της ελεύθε-
ρη επιλογή του εκπαιδευόμενου, χωρίς χωρικούς ή 
άλλους περιορισμούς. Σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, 
το ΤΕΕ δεν δέχεται, με βάση το νόμο και το Σύνταγμα, 
οι μηχανικοί να πιστοποιούνται για τεχνικές γνώσεις, 
από όπου προκύπτουν επαγγελματικά και συναφή δι-
καιώματα, από άλλον φορέα, για οποιονδήποτε λόγο. 
Αν η Πολιτεία κρίνει ότι οι επιστήμονες της χώρας 
χρειάζονται τώρα κατάρτιση, το ΤΕΕ διαβεβαιώνει την 
Πολιτεία ότι οι περισσότεροι μηχανικοί χρειάζονται 
κατάρτισή κυρίως σε αντικείμενα επιστημονικής και 
επαγγελματικής αιχμής που δεν προσφέρονται σήμερα 

από τη συντριπτική πλειονότητα των εγχώριων φο-
ρέων παροχής κατάρτισης (οι εισηγητές των οποίων 
επίσης πολλές φορές είναι μηχανικοί…) αλλά μόνο 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλής στάθμης. Και αυτό 
μπορεί να γίνει τόσο ανεξάρτητα όσο και στο πλαίσιο 
ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρημα-
τικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέ-
φειας των μηχανικών και του τεχνικού κόσμου από το 
ΕΣΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι προτιμότερο οι 
πόροι να κατευθυνθούν εκεί που υπάρχει πραγματική 
ανάγκη την περίοδο της κρίσης.

3.    Ένταξη των μηχανικών και των επιχειρήσεων του 
τεχνικού κόσμου στο μέτρο καταβολής του 60% του 
μισθώματος επαγγελματικής στέγης, καθώς εδώ και 
έναν μήνα περίπου, πολύ πριν τα μέτρα απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, όλες οι δημόσιες αρχές υπολειτουργού-
σαν και κανείς μηχανικός και εταιρεία δεν μπορούσε 
να ολοκληρώσει από την αρχή μέχρι το τέλος καμία 
εργασία.
4.    Ενσωμάτωση στα μέτρα ενίσχυσης όλων των ΚΑΔ 
που αφορούν δραστηριότητες μηχανικών και τεχνικού 
κόσμου, χωρίς εξαιρέσεις, αλλά και της βιομηχανίας.
5.    Οριζόντια παράταση, τουλάχιστον για έξι μήνες, 
όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών και ασφαλι-
στικών καταβολών που λήγουν το επόμενο χρονικό 
διάστημα (Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος) και αφορούν τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες, Καμία απώλεια ρυθ-
μίσεων να μην υπάρξει σε αυτό το διάστημα. Όλες οι 
εξ αναστολής υποχρεώσεις να καταβληθούν σε δόσεις 
με την επάνοδο σε μια κανονικότητα της οικονομίας.
6.    Έκπτωση 25% σε ασφαλιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις με προθεσμία πληρωμής Απριλίου και 
Μαΐου, ανεξαρτήτως του μήνα που αφορά, σε όσους 
μπορούν και εξοφλούν εντός των προθεσμιών
7.    Αναστολή υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ώστε να 
προκύψει και αναστολή υποχρέωσης πληρωμής του, 

τουλάχιστον μέχρι το πέρας του πρώτου εξαμήνου του 
έτους.
8.    Περίοδος χάριτος (αναστολή καταβολής) για όλες 
τις δανειακές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και ελευθέ-
ρων επαγγελματιών προς τράπεζες για έξι μήνες
9.    Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος εντός της 
χρήσης 
10. Πόροι από το ΕΣΠΑ πρέπει να διατεθούν άμεσα, με 
νέα ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της επιχειρηματικό-
τητας, σε επιστημονικούς τομείς αιχμής παγκοσμίως, 
όπως είναι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες μηχανικών 
με παράλληλα κίνητρα αύξησης απασχόλησης, κάλυ-
ψης των λειτουργικών αναγκών και δαπανών, αύξη-
σης της εξωστρέφειας αλλά και επενδύσεων σε εξο-
πλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες. Να προχωρήσουν 
ειδικά, στοχευμένα, αντίστοιχα προγράμματα για την 
προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Οι σχετι-
κές διαδικασίες να προχωρήσουν άμεσα - όχι τον Μάϊο 
- καθώς όλα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, 
11. Τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας, μέσω εγγυοδοσίας αλλά και της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, να 
λαμβάνουν υπόψιν τους την πραγματική κατάσταση 
στην οικονομία και τους όρους λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων και όχι τις γνωστές γραφειοκρατικές και τυπι-
κές αγκυλώσεις που χαρακτηρίζουν τόσο το τραπεζικό 
σύστημα όσο και τις προκηρύξεις των περισσότερων 
προγραμμάτων με χρηματοδότηση από κοινοτικούς 
πόρους.
12. Δυνατότητα χορήγησης άμεσα, μέσα στον Απρίλιο,  
άτοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευέλικτους 
όρους από τις τράπεζες. 

Για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των 
προτάσεών της, αλλά και των ιδιαίτερων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, η ΔΕ του ΤΕΕ σε 
συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, αναλαμβάνει 
σχετικές πρωτοβουλίες, ενημερώνει αναλυτικά για τα 
ανωτέρω την κυβέρνηση και θα ζητήσει συνάντηση 
– ηλεκτρονική διάσκεψη με τους εκπροσώπους όλων 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
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Δόθηκε χθες η τελευταία απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από 
το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για το πάρκο στο Ελληνικό, 
όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Ξεκινούν οι εργασίες στο Ελλη-

νικό - Δόθηκε σήμερα η τελευταία απαραίτητη θετική γνωμοδό-
τηση από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων».
Νωρίτερα σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha, 
ο υπουργούς είχε απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τις επενδύ-
σεις και το πώς προχωρά το Ελληνικό: «Οι επενδύσεις δεν είναι 
στο μηδέν, και ορισμένες αναμένουν τη λήξη της καραντίνας. Ο 

χρόνος κυλάει μέσα στο πρόγραμμα για το Ελληνικό. Εκκρεμεί 
το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, στη συνέχεια θα 
απομείνει η απόφαση του ΣτΕ για την Hard Rock τη Δευτέρα του 
Θωμά, και μετά θα αρχίσουν οι εργασίες». 

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανακοίνωσή του, 
πληροφορεί ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων 
(ΚΣΝΜ) του ΥΠΠΟΑ, που συνεδρίασε χθες γνωμοδότησε θετικά 
και ομόφωνα στο αίτημα της «Ελληνικό ΑΕ», όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ. 
«Το ΚΣΝΜ γνωμοδότησε θετικά και ομόφωνα για την εφαρ-
μογή του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (ΦΕΚ Α 30) εντός του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και την 
κατεδάφιση κτισμάτων, εγκαταστάσεων, συνοδών υποστηρι-

κτικών δομών και κατασκευών διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου αυτών, σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση 
και τα συνοδεύοντα αυτή σχέδια», τονίζει στην ανακοίνωσή του 
το ΥΠΠΟΑ. 
«Με τη σημερινή θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβου-
λίου Νεωτέρων Μνημείων, η οποία έπεται της, επίσης, ομόφω-
νης γνωμοδότησης για το ίδιο θέμα του Κεντρικού Αρχαιολο-
γικού Συμβουλίου, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
υποστηρίζει την εργώδη προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυ-

ξης να επισπεύσει τις εργασίες στο Ελληνικό. Οι έκτακτες συνθή-
κες, στις οποίες ζούμε, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη καλών 
ειδήσεων για την οικονομία της χώρας μας. Η έγκριση από τα 
ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα του ΥΠΠΟΑ των διαπιστωτικών 
πράξεων, επιτρέπει την έναρξη άμεσων εργασιών στο πεδίο 
που θα δώσει ανάσα στην επανεκκίνηση της οικονομίας», ανα-
φέρει στη δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 

Επισκόπηση της πορείας του κυβερνητικού έργου στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, έγινε χθες 
στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Όπως τονίζουν πηγές του ΥΠΕΝ, η ενέργεια είναι βασικός πυλώ-
νας για την οικονομία αλλά και για τη δημόσια υγεία αυτές τις 
ώρες, ενώ παράλληλα οι μεταρρυθμίσεις στην περιβαλλοντική 

και τη χωροταξική πολιτική θα θέσουν γερές βάσεις για την επό-
μενη μέρα της κρίσης.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η δι-
οίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ), ανταποκρινόμενοι στη δύσκολη συγκυρία 
που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, λόγω του COVID-19, 
προχωρούν στην αύξηση της ρευστότητας της αγοράς, μέσω 
της άμεσης επιστροφής 43.533.301 εκατ. ευρώ σε 51.617 εξ 
αυτών, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα ποσά αυτά αποτελούν υπό-
λοιπα από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 
2018 για δικαιούχους που δεν δήλωσαν τα στοιχεία του τραπε-
ζικού λογαριασμού (IBAN) έως τον Νοέμβριο του 2019, ώστε 
να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τη συνήθη διαδικασία, 

η επιστροφή τους θα ήταν εφικτή, μετά την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 στο τέλος του χρό-
νου, όμως το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 
επισπεύδουν κατά πολύ τη διαδικασία και αποδεσμεύουν την 
επιστροφή των ανωτέρω ποσών από την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019.
Οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα καταχώρισης 
των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε στην 
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr επιλογή Ασφαλι-
σμένοι ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία) είτε και 
μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα www.
gov.gr.
Για 40.163 ασφαλισμένους που δεν έχουν εκκρεμότητα από τις 

εισφορές Ιανουαρίου 2020, η καταβολή στους λογαριασμούς 
τους των ποσών που τους αντιστοιχούν θα γίνει την  Πέμπτη 9 
Απριλίου, εφόσον καταχωρήσουν τα στοιχεία του τραπεζικού 
τους λογαριασμού, μέχρι την Τρίτη 7 Απριλίου. Για τους υπόλοι-
πους 11.494 ασφαλισμένους, η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 
23 Απριλίου, ώστε να προηγηθεί η επεξεργασία της οφειλής 
τους από τις εισφορές Ιανουαρίου 2020. Την ίδια ημερομηνία, 
θα καταβληθούν και τα ποσά σε όσους από τους 40.163 ασφα-
λισμένους της πρώτης κατηγορίας δεν δήλωσαν εγκαίρως τα 
στοιχεία του λογαριασμού τους. Προϋπόθεση για την καταβολή 
της 23 Απριλίου είναι η δήλωση των στοιχείων τραπεζικού λο-
γαριασμού, μέχρι τις 21 Απριλίου 2020.

Για τα ποσά των επιστροφών φόρων μπορούν πλέον να πληρο-
φορούνται οι φορολογούμενοι μέσω του TAXISnet. Ενα ακόμη 
δεδομένο που αφορά στη φορολογική κατάσταση των πολιτών 
και των επιχειρήσεων, είναι πλέον διαθέσιμο ψηφιακά, όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για τις επιστροφές κάθε είδους 
φόρου, που δικαιούνται οι φορολογούμενοι, τα ποσά των οποί-

ων είναι διαθέσιμα στο Taxisnet, στην Προσωποποιημένη Πλη-
ροφόρηση. Έτσι, οι φορολογούμενοι έχουν πλήρη και διαρκώς 
επικαιροποιημένη εικόνα όχι μόνο των οφειλών τους, αλλά και 
κάθε είδους επιστροφών, που τυχόν δικαιούνται. Ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, 
σε σχετική δηλωσή του αναφέρει πως «μέρα με τη μέρα, υλο-
ποιούμε το σχέδιο ψηφιακών εφαρμογών για την καλύτερη και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Μειώνουμε τη 
γραφειοκρατία, εξοικονομούμε ανθρωποώρες τόσο για νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις, όσο και για τη φορολογική διοίκηση. Οι 
εφαρμογές αυτές είναι, μάλιστα, ακόμα πιο χρήσιμες αυτή την 
περίοδο, οπότε και είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος ο περιο-
ρισμός των επισκέψεων στις ΔΟΥ».

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Δόθηκε η τελευταία απαραίτητη θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

«Πράσινο φως» από το ΚΣΝΜ στην κατεδάφιση κτισμάτων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού–Αγίου Κοσμά. 
Δηλώσεις της Λ. Μενδώνη

TΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ βΡΟΥΤΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ 43,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Σε 51.617 ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοτελώς απασχολούμενους  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TAXISNeT 
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Η συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με 
τον μηχανισμό ρευστότητας για τις ενεργειακές επιχειρή-
σεις έχει κλείσει, βρισκόμαστε στην φάση των διατυπώ-
σεων, ανέφερε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε 
συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό 984.
Όπως είπε οι ενεργειακές επιχειρήσεις έχουν αυτήν την 
περίοδο ελάφρυνση λόγω της μείωσης του κόστους φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου και γι’ αυτό το υπουργείο 
ζήτησε - και οι εταιρείες προχώρησαν - σε προσφορές 
και εκπτώσεις προς τους καταναλωτές. Ωστόσο από την 
άλλη πλευρά έχουν μείωση εσόδων λόγω της κρίσης και 
γι’ αυτό, προκειμένου να αντέξουν χρειάζεται ο μηχανι-
σμός ρευστότητας που θα αξιοποιεί εγγυήσεις, δάνεια από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στήριξη από το 

ΕΣΠΑ αν χρειαστεί.
«Η ΔΕΗ έχει βγει από την εντατική, δεν έχει ατελείωτα πε-
ριθώρια. Αν δεν είχα να κάνω με τη ΔΕΗ αλλά με την RWE 
ή την ENEL, θα είχα πολύ μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις 
σε σχέση με τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Βοηθάμε όσο μπορούμε», τόνισε ο υπουργός. 
Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την στάση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κρίση ο κ. Χατζηδάκης 
ανέφερε ότι όταν κάποιος έχει δικαιώματα πρέπει να έχει 
και υποχρεώσεις, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για την μία 
πλευρά: ισχύει και για τις χώρες του Βορρά. Υπογράμμι-
σε ακόμη ότι η πρόταση για το κορονοομόλογο είναι μια 
ευκαιρία προβληματισμού για όλους, όπως και η κρίση 
συνολικά είναι «ευκαιρία να διορθώσουμε τις ατέλειες και 
να κάνουμε μεγάλα βήματα μπροστά». 

«Η έλλειψη έμπνευσης από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες δίνει 
έδαφος στον ευρωσκεπτικισμό», τόνισε. «Όσοι θέλουν να 
σταματήσει το όραμα της συνεργασίας και της ειρήνης, 
βρίσκουν έδαφος όταν από την άλλη πλευρά υπάρχει λο-
γιστική και τεχνική διαχείριση».
Για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που κατα-
γράφεται λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων και 
της κρίσης, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «βεβαίως η 
δημόσια υγεία και η επούλωση των πληγών της οικονο-
μίας είναι σε προτεραιότητα αλλά θα ήταν λάθος να πούμε 
ότι το περιβάλλον δεν μετράει καθώς είναι θέμα που σχετί-
ζεται άμεσα με την δημόσια υγεία. Βρισκόμαστε απέναντι 
σε μια νέα πραγματικότητα στον πλανήτη και χρειάζονται 
νέες απαντήσεις από τις πολιτικές ηγεσίες», κατέληξε ο 
υπουργός.

Με τη μορφή τροπολογίας κατατέθηκε στη Βουλή –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- η αύξηση των πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών, κατά 
5 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήρι-
ξης για όσους πλήττονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
από την πανδημία. Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο 
νόμου με τα μέτρα των τριών πρώτων Πράξεων Νομο-
θετικού Περιεχομένου για τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης της επιδημικής κρίσης, που ψη-
φίζονται σε λίγη ώρα από την Ολομέλεια. 
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η χώρα μας 
έχει δρομολογήσει δέσμη μέτρων, προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται 
από την ενσκήψασα πανδημία του κορωνοϊού. Τα μέτρα 
στήριξης αφορούν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά 
πρόσωπα που τυχόν πλήττονται-κοινωνικές ομάδες και 
επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση 
του κρατικού προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι απα-
ντούν σε έκτακτες καταστάσεις που έχουν τον χαρακτήρα 
ανώτερης βίας. Επίσης, αναμένεται με βεβαιότητα ότι για 
την αντιμετώπιση των προαναφερομένων καταστάσεων 

θα απαιτηθούν πόροι που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες 
πιστώσεις του αποθεματικού. Κατά συνέπεια, για την απο-
τελεσματική υλοποίηση των μέτρων, απαιτείται η άμεση 
αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου δαπανών του 
κρατικού προϋπολογισμού. Με την τροπολογία προτείνε-
ται η αύξηση, με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, του 
ορίου δαπανών του προϋπολογισμού του υπουργείου Οι-
κονομικών κατά το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει διατυπώσει τη σύμφω-
νη γνώμη του, μετά από αξιολόγηση των μακροοικονο-
μικών και δημοσιονομικών προβλέψεων επί των οποίων 
βασίζεται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ειδικότε-
ρα μέσω συγκρίσεων με εκείνες που περιλήφθηκαν στον 
ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2020». 
«Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από κοινοτική χρη-
ματοδότηση και δανεισμό», σύμφωνα με την ειδική έκθε-
ση που συνοδεύει την τροπολογία. 
Στόχος της ρύθμισης είναι να καταστεί εφικτή και να 
διασφαλιστεί, από δημοσιονομικής πλευράς, η αποτε-
λεσματική υλοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών 
μέτρων που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν 
για την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν την άμβλυνση 
των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει η πανδημία του 

κορωνοϊού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα-κοινωνικές 
ομάδες και επιχειρήσεις, και κατά προέκταση η θωράκιση 
της οικονομίας της χώρας. 
Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών 
της ρύθμισης, «η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί στην 
ουσία συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το τρέχον 
οικονομικό έτος. Επηρεάζει κατά τούτο το σύνολο των 
ομάδων-στόχων των μέτρων που λαμβάνει η ελληνική 
πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορω-
νοϊού».
Σημειώνεται επίσης, ότι τα κράτη μέλη, με δεδομένη την 
πανδημία, έχουν στη διάθεσή τους σημαντική ευελιξία 
και τα εθνικά συστήματα υγείας όσους πόρους χρειάζο-
νται, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της πανδημίας. Κατά 
συνέπεια, ο προτεινόμενος συμπληρωματικός προϋπολο-
γισμός συνιστά ενδεδειγμένο δημοσιονομικό μέσο-εργα-
λείο για την πραγματοποίηση του συνόλου των πολιτικών 
και δράσεων της πολιτείας για την άμβλυνση των επιπτώ-
σεων του κορωνοϊού, τη διασφάλιση στο μέτρο του δυνα-
τού της παροδικότητας του χαρακτήρα τους και τελικά για 
τη θωράκιση στο σύνολο της, της ελληνικής οικονομίας.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Για να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από την πανδημία   
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Η κυβέρνηση εξετάζει αυστηρότερους ελέγχους για τις 
μετακινήσεις και στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους 
ενόψει του Πάσχα, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων 
απέναντι στον κορωνοϊό, τόνισε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Αναφερόμενος στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν 
ενόψει της εορτής του Πάσχα, ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, σημείωσε «η όποια απόφαση δεν θίγει 
τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, οι οποί-
οι δεν κάνουν καταχρήσεις στις μετακινήσεις τους» και 
πρόσθεσε «για τις ημέρες του Πάσχα εξετάζονται κάποια 
σενάρια για τον περιορισμό τους, διότι, βάζουν σε πολύ 
μεγάλο κίνδυνο και τους ανθρώπους και τις περιοχές στις 
οποίες μεταβαίνουν. Εξετάζεται σοβαρά να αυστηροποιη-
θεί το πλαίσιο και για τις μετακινήσεις εντός Αθηνών, αλλά 
και για τις μετακινήσεις στους μεγάλους αυτοκινητόδρο-
μους. Η κυβέρνηση θα εξετάσει σοβαρά όλα τα δεδομένα 
και προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι, 

ορισμένες μετακινήσεις πρέπει να γίνονται. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν θέλει π.χ. να δημιουργήσει προβλήματα στις 
μετακινήσεις που έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική 
αλυσίδα. Επομένως, θα υπάρχουν εξαιρέσεις για τους 
αυτοκινητόδρομους, αλλά θα πρέπει να μετακινηθούν 
αυτοί που έχουν λόγο. Δεν μιλάμε για ολικό κλείσιμο των 
αυτοκινητόδρομων, διότι αυτό θα ήταν ένα μέτρο που θα 
δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Μιλάμε για αυστη-
ρό έλεγχο». 
Μιλώντας για την κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς, ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως - σύμφωνα με τα 
στοιχεία των τελευταίων ημερών - υπάρχει πολύ μεγάλη 
πτώση στην επιβατική κίνηση, καθώς, μόνο 10-15% του 
πληθυσμού χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ. «Δεν υπάρχει όμως 
διακοπή συγκοινωνίας, ούτε θα υπάρξει διακοπή συγκοι-
νωνίας. Ειδικά, στις ώρες αιχμής, η συγκοινωνία πραγμα-
τοποιείται κανονικά» είπε, ενώ επανέλαβε πως σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και 
πραγματοποιείται απολύμανση σε λεωφορεία, τρόλεϊ και 
συρμούς στο τέλος της βάρδιας ενώ έχουν ληφθεί και 

όλα τα προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους, ει-
δικά τους οδηγούς. «Για άλλη μία φορά θέλω να πω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή, αψηφώντας τους όποιους 
κινδύνους για την υγεία τους. Αυτή τη στιγμή, το πρόβλη-
μα που υπάρχει είναι το γεγονός ότι τα έσοδα στις αστικές 
συγκοινωνίες καταρρέουν, αλλά, αυτό είναι κάτι το οποίο 
θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο». 
Τέλος, ερωτηθείς για τη λειτουργία των εργοταξίων, ο 
κ. Καραμανλής διαβεβαίωσε πως τηρούνται όλα τα μέ-
τρα ασφαλείας των ειδικών και του υπουργείου Υγείας 
για τους εργαζομένους στα εργοτάξια τόσο στα υπόγεια 
έργα, όσο και στα εργοτάξια σε χώρους ανοιχτούς που τα 
ζητήματα είναι λιγότερα. Παράλληλα πρόσθεσε πως έχει 
εκδοθεί και μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με 
την οποία εξουσιοδοτείται ο υπουργός να παρατείνει τις 
συμβατικές προθεσμίες των δημοσίων συμβάσεων του 
Υπουργείου, εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκα-
λούνται λόγω της πανδημίας. 

Υπεγράφη και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
για την τροποποίηση των υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-
01-2020 και 18749 ΕΞ 2020/20-02-2002 υπουργικών 
αποφάσεων «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγ-
γεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών 
στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών 
εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορι-
σμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των 
εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των 
πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 41 του ν. 1249/1982.».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες και απρό-
βλεπτες συνθήκες, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού 
(COVID-19) και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της διάδοσής του, προβαίνει από 
03.04.2020 σε προσωρινή αναστολή της παράδοσης του 
έργου των εκτιμητών και της λειτουργίας της βάσης δεδο-
μένων για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους εκτιμη-
τές της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου.
 Σημειώνεται ότι οι ιδιώτες εκτιμητές θα αποζημιωθούν για 
το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή της αναστο-

λής, η αναστολή θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι 
επιπτώσεις αυτών, και η εκτιμητική άσκηση θα συνεχιστεί 
και θα ολοκληρωθεί σε επόμενη περίοδο εντός του έτους.
Η αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των 
αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας παραμένει 
σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών 
και θα προωθηθεί κανονικά, καθώς αποσκοπεί στη δι-
καιότερη κατανομή και στον εξορθολογισμό της επιβά-
ρυνσης από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην 
ελληνική κοινωνία.

Χωρίς μεγαρόσημο θα κατατίθενται οι αιτήσεις και θα εκ-
δίδονται τα πιστοποιητικά των Δικαστικών Αρχών για όσο 
διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κωνστα-
ντίνου Τσιάρα, του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουρ-

γού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.
Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της συνεργα-
σίας του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου 
και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
Πάνου Αλεξανδρή, με σκοπό την απλούστευση της διαδι-

κασίας αίτησης, έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών 
που εκδίδουν τα δικαστήρια. Το όφελος για τον πολίτη θα 
ανέρχεται στα 5 € ανά πιστοποιητικό – 3 € για την αίτηση 
και 2 € για κάθε αντίτυπο του πιστοποιητικού.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Και στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους ενόψει Πάσχα  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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Με το άρθρο 2 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών 
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγμα-
τικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρω-
μής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020) κατά 75 ημέρες. 
Καθώς η ΠΝΠ αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων 
προσώπων, που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής 
ρύθμισης, και θέτει προθεσμία 6 εργασίμων ημερών για 
τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
διευκρινίζει τα ακόλουθα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ:
Α. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που 
διαθέτουν ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων:
1. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδι-
κότερα των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων 
(εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), 
τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθ-
μούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρή-
σεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις 
τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης 
τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημε-
ρώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην 

ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδικασία υποβολής 
σχετικής δήλωσης.
Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης 
Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι 
επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπά-
νω αξιογράφων.
2. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως 
και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται 
ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των πα-
ραπάνω αξιογράφων.
3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημε-
ρομηνίας (7.4.2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε 
δήλωση.
4. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για 
τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα 
προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνο-
νται/σφραγίζονται κανονικά.
5. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά 
το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) 
επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω 
αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 7η Απριλίου 2020), 

θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.
Β. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων των 
οποίων το ΚΑΔ θα υπαχθεί εντός Απριλίου 2020 στην πε-
ρίμετρο των πληττόμενων επιχειρήσεων:
1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων 
θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συ-
μπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του 
Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι ερ-
γάσιμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο 
των πληττόμενων ΚΑΔ.
2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά 
το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) 
επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από 
την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει 
να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.
Γ. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που 
δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες:
Οι προαναφερθείσες διατάξεις της ΠΝΠ της 30.03.2020 
δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των 
αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν 
εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ. 

Περαιτέρω πτώση των τιμών της «πράσινης» ενέργειας 
καταγράφηκε στον χθεσινό διαγωνισμό για μεγάλα αιολι-
κά και φωτοβολταϊκά έργα που διενήργησε η ΡΑΕ, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ. 
Την ελάχιστη τιμή (49,11 ευρώ/MWh) προσέφερε η ΔΕΗ, 
για το μεγάλο φωτοβολταϊκό στην Πτολεμαϊδα, που προ-
ωθείται στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγνιτοποίη-
σης και προσανατολισμού των επενδύσεων της ΔΕΗ στις 
ανανεώσιμες πηγές. 
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, χάρη στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδη-
λώθηκε, κατακυρώθηκαν έργα ισχύος περί τα 500 MW. 

Οι τιμές διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 52 ευρώ/MWh 
κατά μέσο όρο, έναντι 55 ευρώ/MWh στον προηγούμενο 
διαγωνισμό του Δεκεμβρίου και 66-67 ευρώ/MWh στον 
διαγωνισμό του Ιουλίου 2019. 
Τονίζει ακόμη ότι η σταθερά πτωτική τάση των τιμών για 
τα έργα ΑΠΕ συνεπάγεται αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 
τους και ότι το πρόγραμμα των επόμενων διαγωνισμών 
που προβλέπονται για τη φετινή χρονιά θα διαμορφωθεί 
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος 
Θωμάς, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι 
για πρώτη φορά έσπασε το «φράγμα» των 50 ευρώ/

MWh, αφού η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προσέφερε για φωτο-
βολταϊκό σταθμό ισχύος 200 MW στην Πτολεμαΐδα τιμή 
49,11 ευρώ/MWh, που ήταν όχι μόνο και η χαμηλότερη 
του διαγωνισμού, αλλά και η χαμηλότερη που έχει υπάρ-
ξει ποτέ σε ανταγωνιστική διαδικασία. Πρόκειται για μια 
εξέλιξη πολύ σημαντική, όσον αφορά όχι μόνο στους 
όρους της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, αλλά και στην 
ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών σε Δυτική Μακεδο-
νία και Μεγαλόπολη που ως γνωστόν αποτελούν κεντρικό 
άξονα του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των 
εν λόγω περιοχών». 

Σταθερά αυξανόμενη είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων 
αλλά και των πολιτών στις πλατφόρμες digitalsolidarity.
gov.gr και ethelontes.gov.gr αντίστοιχα, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν 
ή με χαμηλότερο κόστος έχουν ξεπεράσει τις 130, ενώ 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 11.000 συμπολίτες μας να 
έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να προσφέρουν εθε-

λοντικά στο σύστημα υγείας.
   Το digitalsolidarity.gov.gr σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών και αφορά υπηρεσίες ή/και 
προϊόντα που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως εργασία, 
εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Αντίστοιχα, το ethelontes.
gov.gr αποτελεί εθελοντικό πρόγραμμα που απευθύνεται 

σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως 
ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, 
φοιτητές αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Οι εθε-
λοντές ανάλογα με τα προσόντα τους δύναται να υποστη-
ρίζουν τις δομές υγείας της χώρας με σκοπό την κάλυψη 
των αναγκών που ανακύπτουν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 130 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ Ή ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Και πάνω από 11.000 πολίτες δηλώνουν εθελοντές στο digitalsolidarity.gov.gr και ethelontes.gov.gr αντίστοιχα
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Συνολικά 55 εκατ. ευρώ, πρόκειται να διατεθούν στους δήμους 
της χώρας, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» του Πράσινου 
Ταμείου. 
Τα κονδύλια αφορούν σε έργα σύνθετων και απλών αστικών 
αναπλάσεων όπως, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζοδρό-
μους. Σε αποκατάσταση δημοσίων κτηρίων και διατηρητέων, 
σε ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, σε ανακαίνιση 
και αποκατάσταση κτηρίων των ΟΤΑ για κοινωνική, πολιτιστική 
και αναπτυξιακή δραστηριότητα. 
Επίσης, τα κονδύλια αφορούν σε διαμόρφωση υπόγειων χώ-
ρων στάθμευσης και υφιστάμενων χώρων στάθμευσης, σε 
έργα πρόσβασης για ΑμΕΑ, καθώς επίσης και σε απομάκρυνση 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

Η παράταση, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020, της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προτάσεων, αποφασίστηκε ύστερα από 
οδηγία του υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη. Ενώ, όπως 
έγινε γνωστό, μετά τη λήξη της πρόσκλησης θα ακολουθήσει 
δεύτερη με τους ίδιους όρους όπως προβλέπεται στον οδηγό 
διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος. 
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθη-
κών που διαμορφώνονται από την πανδημία του κορωνοϊού 
και μετά από αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου 
κατά τη χθεσινή του τηλε -συνεδρίαση. 
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, σκοπός της παράτασης είναι να εξα-
σφαλίσουν όλοι οι δήμοι της χώρας την αναγκαία χρονική 
διευκόλυνση ώστε να υποβάλουν ώριμες προτάσεις για ένταξη 

στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». 
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Δε-
κεμβρίου 2019 και αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προτάσεων ήταν η 8η Μαΐου 2020. 
Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, οι δικαιούχοι δήμοι έχουν τη δυ-
νατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο προσκλήσεις θα υπο-
βάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας 
των αντίστοιχων μελετών. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος 
δήμος θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση σε μόνο μία εκ των δύο 
προσκλήσεων. 

Το Αριστείο των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών 
για το 2020 απονεμήθηκε στον Κώστα Γαλιώτη, καθηγητή του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και 
συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής 
Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).
   Η βράβευση έγινε για την προσφορά του Κ. Γαλιώτη στους 
τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών και ιδιαίτερα 

για την μεγάλη του συμβολή στην βαθύτερη κατανόηση της 
δομής και των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου. Η τελετή 
που είχε προγραμματιστεί για τις 24 Μαρτίου, ακυρώθηκε λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.
   Πρόσφατα εξάλλου, ερευνητές του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ στην Πάτρα, 
με επικεφαλής τον κ. Γαλιώτη, δημοσίευσαν στο επιστημονικό 
περιοδικό «Nature Communications» επιστημονική μελέτη 

για το φαινόμενο της υπερ-ολισθηρότητας (σχεδόν μηδενική 
τριβή) μεταξύ δύο μονοατομικών στρώσεων του γραφενίου. 
Η ανακάλυψη αυτή εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε ηλεκτρικούς 
διακόπτες και έχει περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής στην αε-
ροδιαστημική και τις ανεμογεννήτριες.

Χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την απο-
κατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 
του Φεβρουαρίου 2019 στην Περιφέρεια Κρήτης, αποφάσισε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια σχε-
τικού αιτήματος από το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

   Με πόρους του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ), όπως 
αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, θα χρηματοδοτηθούν 
έργα αποκατάστασης των ζημιών σε δημόσιες υποδομές, όπως 
οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, σχολεία, υποδο-
μές υγείας και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

   Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ παρεμβαίνει για την κάλυψη 
μέρους της αποκατάστασης δημοσίων υποδομών, δαπανών 
υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών και των δαπανών 
προσωρινών μέτρων ανακούφισης του τοπικού πληθυσμού.

«Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει την ασπίδα προστασίας 
απέναντι στον κορωνοϊό εντάσσοντας στο δυναμικό της 
ομάδα εθελοντών κοινωνιολόγων» δήλωσε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης μετά την συνάντησή του 
με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων 
(ΣΕΚ), Ε. Τσαπατσάρη.
Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι τομείς στους οποίους 
μπορούν να συνδράμουν οι εθελοντές του συλλόγου 
όπως: στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στις επι-
στημονικές έρευνες, στην οργάνωση και στις παρεμβάσεις 
στην κοινότητα. Επιπλέον θα ακολουθήσει ανάλυση των 
κοινωνικών φαινομένων που προκύπτουν από την πα-

ρούσα κατάσταση για να κατατεθούν προτάσεις περιορι-
σμού των συνεπειών μετά την κρίση.
Ειδικότερα, συμφωνήθηκε οι εθελοντές κοινωνιολόγοι να 
ενταχθούν και να υποστηρίξουν τις παρακάτω δράσεις: 
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο κέντρο στή-
ριξης που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του 
1110.
Χαρτογράφηση των προβλημάτων που εντοπίζονται και 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.
Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για κοινω-
νικές υπηρεσίες και ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα λόγω του COVID-19 με στόχο να αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες δράσεις και πρωτοβουλίες διαχείρισης τους.
Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ευχαρίστησε θερμά την κ. 
Τσαπατσάρη και τους εθελοντές κοινωνιολόγους που συ-
στρατεύθηκαν «ενισχύοντας την ασπίδα προστασίας της 
Περιφέρειας Αττικής απέναντι στον κορωνοϊό».
Από την πλευρά της η πρόεδρος του συλλόγου σημείω-
σε ότι πέρα από την υπέρβαση της κρίσης η προσπάθεια 
αυτή θα συμβάλλει και στη διαχείριση των μελλοντικών 
εξελίξεων και συνεπειών που θα προκύψουν από από την 
αναδιάταξη των σχέσεων και καταστάσεων που θα επι-
βάλλουν τα παρόντα φαινόμενα.

ΥΠΕΝ: 55 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

βΡΑβΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, 
ΚΩΣΤΑ ΓΑΛΙΩΤΗ
Από την Ακαδημία Αθηνών, για τις έρευνες του στο γραφένιο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
Για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 στην Κρήτη

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Εναντίον του κορωνοϊού
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Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, ο τελι-
κός βαθμολογικός πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων 
για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο 
- Εστίαση - Εκπαίδευση» για συγκεκριμένους κλάδους ανά 
περιφέρεια.
Πρόκειται –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- για την πρώτη απόφαση, 
η οποία περιέχει τα επιλέξιμα και μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέ-
δια καθώς και τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης ή απόρ-
ριψης από τις εξής περιφέρειες:
* Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι)

* Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
* Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (όλοι οι κλάδοι)
* Κεντρικής Μακεδονίας (όλοι οι κλάδοι)
* Ηπείρου (όλοι οι κλάδοι)
* Θεσσαλίας (όλοι οι κλάδοι)
* Δυτικής Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
* Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης)
* Δυτικής Μακεδονίας (κλάδος Εκπαίδευσης)
* Ιονίων Νήσων (κλάδος Εκπαίδευσης)
* Βορείου Αιγαίου (κλάδος Εκπαίδευσης)

* Πελοποννήσου (κλάδος Εκπαίδευσης)
* Κρήτης (κλάδος Εκπαίδευσης)
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
απορρίπτονται, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση 
επί της απόφασης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Με νεότερη απόφαση θα εκδοθούν οι τελικοί βαθμολογικοί πί-
νακες για τις υπόλοιπες κατηγορίες περιφερειών και κλάδων.

Η ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας , απηύθυνε 
έκκληση προς τους δημάρχους της χώρας, να συνεισφέρουν 
προσωπικά στον αγώνα κατά του κορωνοϊού, «καταβάλλο-
ντας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατά την κρίση τους, είτε 
στον Ειδικό Λογαριασμό καταπολέμησης του COVID-19, είτε 

για την υποστήριξη της λειτουργίας νοσοκομείου, κέντρου 
υγείας, αγροτικού ιατρείου, ΕΚΑΒ, κοινωνικού παντοπωλείου 
κ.λ.π. της περιοχής τους» . 
Στην ανακοίνωση της , η ΚΕΔΕ , υπογραμμίζει ότι « η ευρισκό-
μενη σε εξέλιξη πανδημία ανέδειξε τη σημασία και την αξία του 

Ε.Σ.Υ., αλλά και την μεγάλη ανάγκη να υποστηριχθεί ώστε να 
είναι αποτελεσματικό. Αναγνωρίζεται σήμερα ο αγώνας του 
ιατρικού, παραϊατρικού και υγειονομικού προσωπικού στην 
πρώτη γραμμή της μάχης».

Στη δωρεά 50 αναπνευστήρων πίεσης στο υπουργείο Υγείας 
για κάλυψη άμεσων αναγκών και την ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας προχωρά ο Όμιλος Intracom. 
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου 
Intracom: «Οι στιγμές που ζει η ανθρωπότητα είναι πρωτό-
γνωρες. Καλούμαστε όλοι, ως επαγγελματίες αλλά πρωτίστως 
ως άνθρωποι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. 

   Ο Όμιλος Intracom, σύσσωμη η διοίκηση των εταιρειών και 
οι εργαζόμενοι, ανταποκρινόμενοι σε αυτό που αισθανόμαστε 
ως καθήκον προς την Πολιτεία και τους συνανθρώπους μας, 
μετά από συνεχείς επαφές με το υπουργείο Υγείας, προχωρά 
και στη δωρεά 50 αναπνευστήρων πίεσης στο υπουργείο 
Υγείας για κάλυψη άμεσων αναγκών και την ενίσχυση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

   Η συνδρομή των εταιρειών του Ομίλου Intracom, που ξεκί-
νησε με τη δωρεά οκτώ κινητών υγειονομικών μονάδων και 
υλικού από την Ιntrakat, αντιπροσωπεύει ελάχιστη προσφορά 
στην τιτάνια προσπάθεια του υπουργείου Υγείας και εκδήλω-
ση ευγνωμοσύνης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας». 

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων σε ολόκληρη 
την ευρωζώνη, καθώς τα κράτη σπεύδουν με εκδόσεις νέων 
ομολόγων να ενισχύσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα, προ-
κειμένου να καλύψουν το αυξημένο δημοσιονομικό κόστος 
που προκαλούν τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει για την αντι-
μετώπση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία. 
Στην Ελλάδα, τα ταμειακά διαθέσιμα υπολογίζονται σε περί-
που 31 με 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,7 δισ. αφορούν 
τα αποθεματικό που έχει σχηματιστεί με δανεικά από τον ΕSM 
και στα οποία η χώρα δεν έχει πρόσβαση. 
Ταυτόχρονα, οι επενδυτές επιστρέφουν και σε επιλεκτικές το-
ποθετήσεις υψηλότερου ρίσκου. 
Η προσφορά νέων τίτλων αυτή την εβδομάδα ενέτεινε τις πιέ-
σεις στις τιμές. Οπως φαίνεται, αρκετές χώρες σπεύδουν στην 
πρωτογενή αγορά για να αντλήσουν κεφάλαια, προκειμένου 
ν΄ ανταπεξέλθουν στην αύξηση των δημοσίων δαπανών που 

έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. Ήδη, όλες σχε-
δόν οι χώρες έχουν ανακοινώσει προγράμματα δημοσιονο-
μικής επέκτασης, με στόχο να ανακουφήσουν νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το υποχρεωτική παύση του 
μεγαλύτερου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. 
Στην εγχώρια αγορά, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε πε-
ραιτέρω στο 1,77% από το 1,74% όπου βρισκόταν χθες, ενώ 
η απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε ελαφρώς στο 1,36% από 
1,33% και του 15ετούς στο 1,82% απο 1,79%. 
Στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 4 εκατ.ευρω 
μόνον. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς δια-
μορφώθηκε στο 1,77% από 1,74% έναντι -0,44% του αντί-
στοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να 
διαμορφωθεί στο 2,21% από 2,22%. 
Στην αγορά συναλλάγματος, πτωτικά κινείται το ευρώ, με 

αποτέλεσμα να τελεί υπό διαπραγμάτευση έναντι του δολαρί-
ου νωρίς το απογεύμα στο 1,0852 δολ. από το 1,0962 δολ. 
όπου βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά. Η αβεβαιότητα για την 
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας ευνοεί το δολάριο, λόγω 
του ρόλου του ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Θε-
τικά ήταν για το δολάριο τα καλύτερα των εκτιμώμενων στοι-
χεία που ανακοινώθηκαν χθες για την αγορά εργασίας και τον 
τομέα μεταποίησης στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην 
ανακοίνωση των στοιχείων για το σύνολο της αγοράς εργα-
σίας την Παρασκευή. Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη 
ύφεση της οικονομίας της ευρωζώνης επηρεάζει αρνητικά το 
ευρώ. 
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανα-
κοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στα 
1,0906 δολ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ βΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» για συγκεκριμένους κλάδους ανά περιφέρεια.

ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Καλεί τους δημάρχους η ΚΕΔΕ

ΔΩΡΕΑ 50 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ INTrAcom 
Για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

mΑΖΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
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Την ικανοποίησή του για την αναστολή των οικοδομικών 
δραστηριοτήτων για 14 μέρες στη Μύκονο, εξέφρασε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Κουκάς. 
Όπως έγινε γνωστό, μία γυναίκα που διαμένει στη Μύκονο 
βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό και διακομίστηκε σήμερα 
στο νοσοκομείο ‘‘Σωτηρία’’, ενώ ο ΕΟΔΥ έχει προχωρήσει 
στην ιχνηλάτηση των επαφών της. 
Όπως εξηγεί ο κ. Κουκάς, εδώ και είκοσι μέρες έχει ανα-
δείξει στο δήμο του - και με την ιδιότητά του ως μέλους 
του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ - την ανάγκη να 
σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί του-
λάχιστον στις περιοχές όπου υπάρχει έντονη, προκειμένου 
να επιτευχθεί η μη περαιτέρω διάδοση του ιού. Ωστόσο, η 
απόφαση αυτή ήταν κάτι που έπρεπε να ληφθεί σε κεντρι-
κό επίπεδο. Σύμφωνα με το δήμαρχο του νησιού, μετά την 
διάγνωση του πρώτου κρούσματος συνεδρίασε το συντο-
νιστικό τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας του δήμου, 

όπου και τους ανακοίνωσε την πρότασή του που είχε κα-
ταθέσει προ 20 ημερών. «Η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα 
δεκτή, και σε άμεση επικοινωνία με τον πρωθυπουργό την 
καταθέσαμε ολοκληρωμένα και εγγράφως. Η κυβέρνηση 
και ο πρωθυπουργός έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, και 
όντως σήμερα ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε την 
αναστολή κάθε οικοδομικής δραστηριότητας στο νησί 
της Μυκόνου για 14 μέρες, κάτι το οποίο μας ικανοποίησε 
πάρα πολύ», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ τονίζει ότι «για 
τη δημοτική μας αρχή προέχει η υγεία και όχι η οικονο-
μία». 
‘Αμεση ήταν και η ανταπόκριση του Κέντρου Υγείας 
της Μυκόνου, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Κουκά, είχε 
προετοιμαστεί κατάλληλα για την εμφάνιση κρούσματος. 
«Είμαστε μία πρωτοβάθμια δομή υγείας και η δομή αυτή 
καλείται να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί γύρω στα 
40.000 περιστατικά ετησίως. Αναφορικά με την COVID-19 

, εδώ και τρεις εβδομάδες βρεθήκαμε να προετοιμαζόμα-
στε γι’ αυτό το πιθανό κρούσμα που έγινε πραγματικότητα 
χθες. Τοποθετήσαμε ένα isobox, ως εξεταστήριο έξω από 
τη δομή του κέντρου υγείας, καθώς και δύο για νοσηλείες, 
που έχουν 4 ξεχωριστά δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με 
τα κρεβάτια τους, τον εξοπλισμό τους κλπ. Ως εκ τούτου 
προφυλάσσουμε, τόσο το υγειονομικό μας προσωπικό, 
όσο και τους ασθενείς που προσέρχονται στο Κέντρο Υγεί-
ας», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της διοικού-
σας επιτροπής του κέντρου υγείας Μυκόνου, Ντίνα Σαμ-
ψούνη, ενώ προσθέτει ότι η απόφαση της αναστολής των 
οικοδομικών εργασιών για 14 μέρες αποτελεί μία «ευτυχή 
έκβαση», διότι κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργα-
σιών που πραγματοποιούνταν, συγχρωτίζονταν αρκετοί 
εργαζόμενοι που απασχολούνταν.

Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, ανέφερε κατά 
την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορωνο-
ϊού στην Ελλάδα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος 
Χαρδαλιάς. Υπογράμμισε ότι θα πρέπει να παραμείνουμε 
«προσηλωμένοι στο στόχο, με επιμονή, πειθαρχία και συνέ-
πεια για να σπάσουμε την αλυσίδα της πανδημίας, να σταμα-
τήσουμε την εξάπλωση της νόσου». Ο κρατικός μηχανισμός, 
είπε, αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προς αυ-
τήν την κατεύθυνση.
Ο κ. Χαρδαλιάς -όπως σημειώνει το ΑΠΕ-αναφέρθηκε αναλυ-
τικά στην καραντίνα στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 
στην Ριτσώνα, στην κατάσταση στο πλοίο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» και στο θετικό κρούσμα που εντοπίστηκε στη Μύκονο.
Καραντίνα στην δομή Ριτσώνας - 23 δείγματα θετι-
κά στον ιό 
 Για 14 ημέρες έχει τεθεί η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 
στην Ριτσώνα σε καραντίνα και η απόφαση, όπως είπε ο κ. 
Χαρδαλιάς, ελήφθη μετά τα χθεσινά αποτελέσματα ιχνηλάτη-
σης των επαφών του βεβαιούμενου κρούσματος σε γυναίκα 
φιλοξενούμενη της δομής η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο 
της Αθήνας μετά τον τοκετό της. Κατά την ιχνηλάτηση 63 
ατόμων διαπιστώθηκε ότι 23 είναι θετικοί στον ιό Covid-19. 
Κανένα από τα 23 άτομα δεν νοσεί ούτε έχει συμπτώματα της 
νόσου, είπε ο υφυπουργός. Επίσης από τον έλεγχο προέκυψε 
ότι όλα τα δείγματα του προσωπικού ήταν αρνητικά. Κατά την 
διάρκεια της καραντίνας απαγορεύεται ρητά η είσοδος και 
έξοδος από την δομή, ενώ η ΕΛΑΣ έχει ενισχυμένη παρουσία. 

Επίσης, στη δομή βρίσκεται κλιμάκιο του υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου για να εποπτεύσει την εφαρμογή των 
μέτρων, ενώ η ΓΓ Υποδοχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ θα 
φροντίσουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φι-
λοξενουμένων. Ο ΕΟΔΥ ενισχύει την παρουσία του στη δομή 
με πρόσθετο υγειονομικό προσωπικό. Η ιχνηλάτηση συνε-
χίζεται με στόχο την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή της 
επίπτωσης της νόσου στον πληθυσμό της δομής. 
Πλοίο «Ελευθέριος βενιζέλος» - 119 δείγματα θετι-
κά στον ιό
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στους 380 επιβαίνοντες στο 
πλοίο. Βρέθηκαν 119 δείγματα θετικά στον Covid-19, 259 αρ-
νητικά και 2 ακατάλληλα όπου και θα επαναληφθεί ο έλεγχος. 
Ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισκέφθηκε σήμερα το πλοίο για να 
πάρει δείγματα από επιφάνειες και το σύστημα κεντρικού κλι-
ματισμού. Αποφασίστηκε ο ελλιμενισμός του πλοίου, ο οποίος 
θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας σε ειδική προβλήτα με 
αποκλεισμένη περίμετρο. Όσα μέλη του πληρώματος ήταν 
αρνητικοί θα επαναπατριστούν αφού πρώτα μεταφερθούν 
σταδιακά τις επόμενες 36 ώρες σε ξενοδοχεία της Αθήνας και 
οι θετικοί στον ιό θα παραμείνουν σε υγειονομική απομόνωση 
εντός του πλοίου για 14 μέρες. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς θα 
υπάρχει συνεχής ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και γι αυτό 
στην αποβάθρα θα τοποθετηθεί ειδική τέντα προκειμένου 
οι υγειονομικοί που επισκέπτονται το πλοίο να φορούν την 
ειδική ενδυμασία. Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο είναι χωρίς 
συμπτώματα και δεν υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη της 

υγείας τους. Σε συνεργασία με την πλοιοκτήτρια εταιρία αύριο 
θα ενημερωθούν και οι οικογένειες.
 Κρούσμα κορωνοϊού στη Μύκονο
Προσήλθε πριν από δύο 24ωρα με συμπτώματα, γυναίκα 
69 ετών στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όπου και έγιναν όλες 
οι σχετικές εξετάσεις και βρέθηκε θετική στον ιό Covid-19. 
«Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της ιχνηλάτησης που 
ακολουθήθηκε και προκειμένου να αποφευχθεί φαινόμενο 
επιδημιολογικού πολλαπλασιαστή της νόσου αποφασίστηκε η 
αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών στο νησί για 14 
μέρες». Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθηνε έκκληση στους κατοίκους 
του νησιού να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς «η κατά-
σταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη». Όπως είπε «χρήζει 
άμεσης αντιμετώπισης», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 
για την λήψη επιπλέον μέτρων εφόσον χρειαστεί.
Τέλος ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση 
της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, ύστερα από εισή-
γηση του προέδρου της σώματος κ. Τασούλα, να διατεθούν 
8 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Βουλής για την 
δημιουργία 50 πλήρως εξοπλισμένων ΜΕΘ στο Νοσοκομείο 
«Σωτηρία».
Έκλεισε την ενημέρωση με την φράση του πρωθυπουργού: 
«Είμαστε στο τέλος της αρχής» επαναλαμβάνοντας ότι οι επό-
μενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και κάθε μέρα που περνάει 
απαιτείται μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία για να συνεχίσουμε να 
παραμένουμε στο σπίτι.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 14ΜΕΡΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
Μέτρα σε Ριτσώνα και στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης, απάντησε χθες, σε επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή Ηλείας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Μιχάλη 
Κατρίνη με θέμα: «Άμεση ανάγκη για ενίσχυση και 
ρευστότητα στις επιχειρήσεις », λέγοντας σύμφωνα με 
το ΑΠΕ: 
 «Για το έμβασμα που στείλαμε οι Βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας καταβάλλοντας το ήμισυ των αποδοχών 
μας: όσοι από εμάς τους Βουλευτές κάναμε τη συνήθη 
διαδικασία αποστολής εμβάσματος δια τηλεφώνου, 
μέσω του τραπεζικού καταστήματος στη Βουλή, όπως 
κάναμε όλα αυτά τα χρόνια καθώς το κατάστημα μας 
εξυπηρετεί εξ αποστάσεως, η χρέωση είναι 17 ευρώ, 
τα οποία κι εγώ πλήρωσα. Εάν το έκανα, όμως, μέσω 
web banking θα πλήρωνα 2 ευρώ. Θα είχα, λοιπόν, 15 
ευρώ μικρότερη χρέωση και είναι μία ευκαιρία τώρα 
όλοι να πάμε στο web banking.
Οι χρεώσεις, θα θυμάστε την απάντηση που δόθηκε 
στον κύριο Παπαδημούλη, των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών στις ελληνικές τράπεζες, είναι οι χαμηλότερες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Άρα, να είμαστε ψύχραιμοι ως προς αυτό. Όποιος 
στραφεί από τη συνήθη διαδικασία στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, θα κερδίσει και χρήματα.
Πάμε τώρα στην ερώτηση. Κατ’ αρχάς, κ. συνάδελφε, 
ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ καλόπιστα θα σας 
πω, όμως, για να κάνουμε και μία συζήτηση επιπέδου, 
να μην έχει η ερώτηση μικροψυχία. 
Και για να μην σας αδικήσω, θέλω στη δευτερολογία 
σας να μου πείτε, πως μετράτε ότι εμείς έχουμε δώσει 
2,5% με 3% του ΑΕΠ, ενώ οι άλλοι 10 έως 20% όπως 
γράφετε στην ερώτησή σας. 
Διότι, για να ξέρετε, τα επίσημα στοιχεία που προέκυ-
ψαν από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περασμένη εβδομάδα, 
είναι ότι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι σήμερα 2,5% 
και η Ελλάδα είναι στο 3%. 
Γιατί, αν μετρήσετε μόνο όσα χρήματα προέρχονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, τότε η Ελλάδα είναι 
στο ανώτατο σημείο. Αν όμως θέλετε να μετρήσετε, 
όπως εικάζω, όλες τις εξαγγελίες, δηλαδή και τις εγ-

γυοδοσίες και τα δάνεια που θα έρθουν και όλα τα 
υπόλοιπα, τότε δεν μπορεί να μετρήσετε στο 2,5% με 
3% γιατί είμαστε ήδη στο 10%, ήτοι στα 19 δισεκατομ-
μύρια το σύνολο του πακέτου που έχουμε εξαγγέλλει. 
Άρα, αν θέλετε να μετρήσετε όλες τις εξαγγελίες που 
έχουν κάνει οι άλλοι, θα μετρήσετε και όλες τις εξαγ-
γελίες που έχουμε κάνει εμείς. Αν θέλετε να μετρήσετε 
μόνο τα πραγματικά λεφτά που έχουν δώσει οι άλλοι, 
θα μετρήσετε μόνο τα πραγματικά λεφτά που έχουμε 
δώσει εμείς. Αλλά, δεν μπορείτε να μετράτε σε εμάς τα 
πραγματικά λεφτά και στους άλλους τις εξαγγελίες για 
να μας παρουσιάζετε προς τα πίσω. Δεν είμαστε προς 
τα πίσω, ούτε στα οικονομικά μέτρα. Είμαστε στην 
πρώτη ταχύτητα και στα οικονομικά μέτρα. 
Δεύτερον, χαίρομαι -και είναι σωστό αυτό που είπα-
τε- που αναγνωρίζετε τη μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο 
της κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού προσωπι-
κά, αλλά της χώρας, ότι εντάξαμε την Ελλάδα στο QE, 
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, όπως σωστά αναφέρα-
τε, τα 12 ως 18 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν 
από το πρόγραμμα αυτό της ποσοτικής χαλάρωσης για 
τον κορωνοϊό, προς τα ελληνικά ομόλογα, είχαν άμεση 
επίπτωση την άμεση πτώση επιτοκίων δανεισμού του 
ελληνικού δημοσίου από το 4,10% που είχε φτάσει στο 
1,50% περίπου σήμερα. 
Άρα, πρώτον αυτή η απόφαση είχε άμεση επίπτωση 
στα δημόσια οικονομικά, και, δεύτερον, έχει πράγματι 
πολύ μεγάλη επίπτωση στη σταθερότητα του ελληνι-
κού τραπεζικού συστήματος και ήταν μια εθνική επιτυ-
χία καθόλου αυτονόητη. Όπως είδατε από την δημό-
σια ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει γιατί αποφάσισε 
να παρακάμψει τους κανόνες της και να εντάξει την 
Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα 
αν και προσπαθούσε να ενταχθεί από το 2015 στο πρό-
γραμμα αυτό, δεν μπορούσε διότι τα ομόλογά μας δεν 
ήταν σε επενδυτική βαθμίδα και οι κανόνες της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τραπέζης απαγορεύουν να αγοράζει 
ομόλογα που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Η πρώ-
τη εξαίρεση στην ιστορία τους έγινε για την Ελλάδα επί 
αυτής της κυβερνήσεως. Και είναι μια εθνική επιτυχία.

Τώρα, για να μην καταχραστώ το χρόνο, κ. Πρόεδρε, 
να απαντήσω στη δευτερολογία για τα μέτρα ένα προς 
ένα, να ακούσω και την απάντηση του συναδέλφου».
 
Στη δευτερολογία του, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: 
«Τον τελευταίο καιρό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι 
πιστεύω ότι στο Κίνημα Αλλαγής προσπαθείτε να βρεί-
τε καταφύγιο σε αντιλήψεις τύπου «δεν πληρώνω».
Και επειδή έχετε κυβερνήσει αυτή τη χώρα, είδα και τη 
χθεσινή ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου σας, κ. 
Χρηστίδη, να γίνει παύση πληρωμής όλων των χρεών 
στην Ελλάδα. Βεβαίως, ο κ. Χρηστίδης έκανε δήλωση, 
απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου, ότι «πρέπει 
να υπάρξει όση παράταση χρειάζεται για την εξόφληση 
κάθε λογαριασμού».
Θέλω να καταλάβετε κάτι και να σταματήσετε το λαϊ-
κισμό αυτές τις κρίσιμες ώρες. Εάν η χώρα χάσει την 
κουλτούρα πληρωμών που με κόπο και με θυσίες και 
του ΠΑΣΟΚ χτίστηκε την προηγούμενη δεκαετία, η πο-
ρεία μας προς τη χρεοκοπία θα είναι αναπόφευκτη. 
Και το τελευταίο που θα ήθελε να εύχεται κάθε υπεύ-
θυνος πολιτικός της χώρας είναι να την οδηγήσει ξανά 
στο γκρεμό. Εμείς δεν θα το κάνουμε. 
Ξαναλέω, λοιπόν, επειδή ευτυχώς οι Έλληνες πολίτες 
έχουν περισσότερο μυαλό από εσάς, θα σας πω ότι τις 
τελευταίες τρεις ημέρες και αυτό είναι πολύ ευχάριστο 
νέο, κ. Πρόεδρε, τα έσοδα του κράτους πήγαν περίφη-
μα.
Οι Έλληνες πολίτες, καίτοι τους είχαμε δώσει δικαίωμα 
αναστολής πληρωμών, πήγαν μαζικά και πλήρωσαν 
και τους συγχαίρω για αυτό. Και έτσι τα έσοδα του 
μηνός Μαρτίου πήγαν εξαιρετικά καλύτερα του ανα-
μενομένου αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι Έλληνες 
πολίτες είναι υπεύθυνοι και αίρονται εις το ύψος των 
περιστάσεων. 
Έρχομαι σε αυτό που είπατε για να μην φανεί ότι το 
προσπερνάω. Γιατί επιλέγουμε να δανειοδοτήσουμε με 
εγγυημένα δάνεια τις ενήμερες επιχειρήσεις, κ. Κατρί-
νη; 

Συνέχεια στη σελ. 13
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Τα έσοδα του Μαρτίου πήγαν εξαιρετικά καλύτερα του αναμενόμενου
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Συνέχεια από τη σελ. 12

Πρώτον, διότι πρέπει να ενισχύσουμε την κουλτούρα 
πληρωμών. Εάν πάντα έχει την ίδια αντιμετώπιση αυ-
τός που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και αυτός 
που δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, στο μέλλον 
κανένας δεν θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. 
Άρα, το πρώτο και το κυριότερο είναι να στείλουμε 
ένα σήμα και είναι ευκαιρία η κρίση να το κάνουμε. 
Ότι όποιος είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, θα είναι 
πάντα και το κράτος εντάξει απέναντι σ’ αυτόν. Όποιος, 
όμως, δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, δεν μπο-
ρεί να αιτείται να έχει την ίδια αντιμετώπιση από το 
κράτος. Διότι τότε θα καταρρεύσουμε όλοι μαζί. 
Δεύτερον και κυριότερο, αυτό που δεν σκέφτεστε, εί-
ναι ότι αν εντάξεις επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν 
να αποπληρώσουν το δάνειό τους, κ. Κατρίνη, άρα αν 
μοιράσεις τσάμπα χρήμα κατά τα δικά σας λεγόμενα, 
όλα τα δάνεια που δεν θα πληρωθούν ξέρετε ποιος θα 
τα πληρώσει; Ο Έλληνας φορολογούμενος. 
Άρα εσείς τι λέτε; Λέτε να φορτώσουμε στον Έλληνα 
φορολογούμενο χρήματα που θα πάρουν οι επιχειρή-
σεις πριν από την κρίση, το τονίζω, γιατί τα ενήμερα 
είναι έως 31 Δεκεμβρίου το 2019, άρα ούτε καν είχε 
εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην Κίνα - 
τουλάχιστον επισήμως. 
Άρα, λοιπόν, μας λέτε ότι θέλετε στο ΠΑΣΟΚ να μοι-
ράσουμε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων 
ανεξέλεγκτα και χωρίς κριτήρια έτσι για να πουλήσετε 
εσείς ψηφοθηρία. 
Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Τι έχουμε κάνει. Διότι 
κάνατε και το ατόπημα αυτό που γράφετε στην ερώτη-
ση, να το επαναλάβετε και προφορικά. 
Δήθεν μας ψέξατε ότι έχουμε καθυστερήσει την Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα. Δεν γνωρίζετε ότι το χρονοδι-
άγραμμα που παραλάβαμε από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση, η οποία το είχε φτιάξει και το έχω ανα-
γνωρίσει και δημόσια στον κ. Δραγασάκη πολλές φο-
ρές, ήταν η λειτουργία της Αναπτυξιακής Τραπέζης να 
είναι έτοιμη, εννοώ εν δράσει, από το Μάιο του ’20; 

Αντιθέτως, λόγω της κρίσης πήγαμε νωρίτερα του 
χρονοδιαγράμματος και η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι 
σήμερα έτοιμη και εν λειτουργία για να μπορέσει να 
παίξει το ρόλο της στην εγγυοδοσία την οποία προη-
γουμένως αναφέρατε. Και αντί να πείτε μεγαλόψυχα 
μπράβο που πήγαμε γρηγορότερα, μας κάνετε και 
ειρωνείες, λέτε και είναι η εποχή της ειρωνείας, κ. Κα-
τρίνη;
Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι έχουμε κάνει. Ήδη, ανακοι-
νώσαμε ότι το πρώτο πρόγραμμα ενός δισεκατομμυ-
ρίου ευρώ που με τη μόχλευση θα φτάσει σε δάνεια 
ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγγυημένων δα-
νείων κατά 80%, θα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 70% δηλαδή, και το 
30% θα είναι για μεγάλες επιχειρήσεις.
Και θα μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ενή-
μερα τραπεζικά δάνεια, δηλαδή επιχειρήσεις που είναι 
αξιόχρεες, έστω σε έναν ελάχιστο βαθμό, να πάρουν 
δάνειο εγγυημένο στο 80%. 
Θα μπορούν να ζητήσουν δάνειο έως το 25% του ετή-
σιου τζίρου τους, ενώ σε περιπτώσεις που μπορούν να 
αποδείξουν για ποιο λόγο χρειάζονται περισσότερα 
χρήματα θα εξετάζεται και το περισσότερο. 
Και άρα οι επιχειρήσεις που είναι εντάξει και ήταν 
εντάξει μέχρι τέλος του περασμένου χρόνου, θα βρουν 
άμεσα - λέμε από τις αρχές Μαΐου αλλά εργαζόμαστε 
να το κάνουμε ακόμα γρηγορότερα- εύκολο και φτηνό 
δανεισμό κεφαλαίου κίνησης για να είμαστε έτοιμοι 
όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, να πάρει μπρος 
η οικονομία. 
Κάνουμε μόνο αυτό; Όχι. Σήμερα το βράδυ, αν όχι 
αύριο το πρωί, ξεκινάει η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία η κάθε επι-
χείρηση που ενδιαφέρεται και είναι μέσα στους πλητ-
τόμενους ΚΑΔ θα μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει 
επιστρεπτέα προκαταβολή από το Υπουργείο Οικονο-
μικών, σύνολο επιδότησης 1 δισεκατομμύριο. 
Αυτή η προκαταβολή θα μπει κατευθείαν στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων μέσω του 
TAXISNET και θα έχει 5ετή διάρκεια: πρώτος χρόνος 

περίοδος χάριτος, τέσσερα χρόνια αποπληρωμή με 
χαμηλό επιτόκιο. 
Μόνο αυτό κάνουμε για τις επιχειρήσεις; Όχι. Αναλά-
βαμε τη μισθοδοσία του προσωπικού τους με το περί-
φημο έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ για όσο διάστη-
μα διαρκεί η κρίση για να ελαφρύνουμε τα βάρη τους. 
Μόνο αυτό έχουμε κάνει; Όχι. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ανακοι-
νώσαμε δάνειο κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις, 
ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο για τα δύο 
επόμενα έτη καλύπτουμε όλο το επιτόκιο δανεισμού. 
Μόνο αυτό έχουμε κάνει για τις επιχειρήσεις; Όχι. 
Ξαναλέω από την αρχή. Ένα: η εγγυοδοσία, 3,5 δισε-
κατομμύρια. Δύο: το ΤΕΠΙΧ, 500 εκατομμύρια. Τρία: η 
επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισεκατομμύριο. Τέσσε-
ρα: τα 800ευρα, πολλά δισεκατομμύρια. 
Πέμπτον, τώρα, που δεν το μετρήσατε: πληρωμή όλων 
των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 1,5 δισεκα-
τομμυρίου ευρώ, των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιου-
νίου με τη δυνατότητα να υπάρξει και επέκταση αυτού 
του ποσού για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην 
περίπτωση που υπάρχει επέκταση της κρίσης. 
Μόνο αυτά έχουμε κάνει, κύριε Κατρίνη; Όχι. Σε συμ-
φωνία με τις τράπεζες έχουμε επιτύχει για όλους τους 
πληττόμενους στην Ελλάδα, δηλαδή τους δικαιούχους 
των 800 ευρώ και τους εργοδότες επιχειρηματίες που 
ανήκουν στους ΚΑΔ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην πε-
ρίμετρο προστασίας, πάγωμα του ιδιωτικού τους χρέ-
ους, αναστολή για την ακρίβεια, για τους επόμενους 
τρεις μήνες. 
Οι μη ενήμεροι, κ. Κατρίνη, δεν πλήρωναν ούτως ή 
άλλως. Τι αναστολή να πάρει αυτός που δεν πλήρωνε; 
Αναστολή παίρνει αυτός που πλήρωνε. 
Αλλά επαναλαμβάνω, αν θέλεις να πουλήσεις λαϊκι-
σμό, και θα κλείσω, και θα σας το πω για τελευταία 
φορά, κ. Κατρίνη, το ΠΑΣΟΚ ως παράταξη τη δεκαετία 
2010 και εντεύθεν πλήρωσε μεγάλο κόστος για να μεί-
νει η χώρα όρθια και εγώ αυτό το αναγνωρίζω. 
Είναι κρίμα αυτή την παρακαταθήκη υπευθυνότητας 
να την έχετε κάνει σμπαράλια με όλα αυτά που λέτε».
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Τα σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προ-
σαρμοστούν με τις τροποποιημένες διατάξεις των σχετικών 
οδηγιών ως τις 5 Ιουλίου 2020, προκειμένου η Ελλάδα να έχει 
πρόσβαση στα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια που θα διατε-
θούν την περίοδο 2021-2027, σημειώνει –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση της 
ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρίας Σπυράκη. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο αρμόδιος επίτροπος 
για θέματα Περιβάλλοντος, Virginijus Sinkevičius, στη γρα-
πτή του απάντηση, αφού καλεί τη χώρα μας σε «ταχεία και 
αποτελεσματική δράση για τη βελτίωση των διαρκώς κακών 
αποτελεσμάτων διαχείρισης αποβλήτων», κάτι το οποίο είχε 
διαπιστωθεί «στην επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλ-
λοντικής πολιτικής του 2019 για τη χώρα μας και στην έκθεση 
έγκαιρης προειδοποίησης του 2018», προσθέτει: «Η ύπαρξη 
έγκυρων σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία θα είναι 
σύμφωνα με τους μελλοντικούς «αναγκαίους πρόσφορους 
όρους», που πρόκειται να θεσπιστούν για τα διαρθρωτικά 
ταμεία (2021-2027), θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση 
για πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ». Σημειώνει, δε, ότι «η 
(Ευρωπαϊκή) Επιτροπή θα αναλάβει κατάλληλη δράση όπου 
εντοπίζονται νομικά κενά στα σχέδια και τα προγράμματα». 
Ο αρμόδιος επίτροπος υπενθυμίζει, επίσης, ότι «στο πλαίσιο 
της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής έχουν 
διαθέσει 1,3 δισ. ευρώ και 1,8 δισ. ευρώ για τη συγχρηματοδό-
τηση έργων στην Ελλάδα για τη διατήρηση και την προστασία 
του περιβάλλοντος, και για αποδοτική χρήση των πόρων αντί-
στοιχα» και ότι τα ταμεία αυτά «στηρίζουν, μεταξύ άλλων, έργα 
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση 
των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρύπανσης, 
εξαιρουμένων των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, 
για τους οποίους χρησιμοποιείται ο εθνικός προϋπολογισμός». 
Η συγκεκριμένη απάντηση εδόθη μετά τη σχετική ερώτηση 

που κατέθεσε, η κ. Σπυράκη, στην οποία σημείωνε, μεταξύ 
άλλων, ότι «η απόρριψη εκατό χιλιάδων δεμάτων αποβλήτων 
επί της όχθης του Αλφειού ποταμού, λίγο έξω από την πόλη 
του Πύργου Ηλείας, έχουν μετατρέψει έκταση 50 στρεμμάτων 
σε χωματερή, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και οδηγώντας 
περαιτέρω σε μόλυνση τόσο του ποταμού όσο και της θάλασ-
σας όπου εκβάλλει». 
Η ίδια, μάλιστα, στη σχετική της ανακοίνωση, κάνει λόγο για 
«ηχηρή προειδοποίηση από την Κομισιόν για τη ρύπανση του 
Αλφειού: Συμμορφωθείτε αλλιώς δεν θα έχετε πρόσβαση στα 
κονδύλια για τη διαχείριση αποβλήτων». 
Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτή και η απάντηση της 
Επιτροπής έχουν ως εξής:
Το κείμενο της ερώτησης:
«Η απόρριψη εκατό χιλιάδων δεμάτων αποβλήτων επί της 
όχθης του Αλφειού ποταμού, λίγο έξω από την πόλη του 
Πύργου Ηλείας, έχουν μετατρέψει έκταση 50 στρεμμάτων σε 
χωματερή υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και οδηγώντας πε-
ραιτέρω σε μόλυνση τόσο του ποταμού όσο και της θάλασσας 
όπου εκβάλλει.
Δεδομένου ότι με τον Ν. 4042/2012 το ελληνικό το δίκαιο 
εναρμονίστηκε προς την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα, το άρθρο 28 της οποίας 
προβλέπει την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων από 
τα κράτη μέλη, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας 
υποβάλλονται στην Επιτροπή, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιες οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα έτη 2014-2020 βάσει 
των στοιχείων και εκθέσεων που έχει στη διάθεσή της η Επι-
τροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμ-
ματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων;
2. Ποιες προγραμματισμένες δράσεις κρίνονται κατάλληλες για 
την εκπλήρωση των στόχων;

3. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από το 7ο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα δράσης για το περιβάλλον (2014-2020) τα οποία μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν για διορθωτικές δράσεις;»
Το κείμενο της απάντησης του επιτρόπου Virginijus 
Sinkevičius:
«Όπως ορίζεται στην επισκόπηση της εφαρμογής της περι-
βαλλοντικής πολιτικής του 2019 για τη χώρα και στην έκθεση 
έγκαιρης προειδοποίησης του 2018, οι αρμόδιες ελληνικές 
αρχές καλούνται να αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική 
δράση για τη βελτίωση των διαρκώς κακών αποτελεσμά-
των διαχείρισης αποβλήτων. Ύστερα από τροποποίηση της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα από την οδηγία (ΕΕ) 
2018/8514, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε 
τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα προγράμματα για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων να συμμορφωθούν με 
τις τροποποιημένες διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ έως τις 
5 Ιουλίου 2020. Η ύπαρξη έγκυρων σχεδίων και προγραμ-
μάτων, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους μελλοντικούς 
«αναγκαίους πρόσφορους όρους» που πρόκειται να θεσπι-
στούν για τα διαρθρωτικά ταμεία (2021-2027), θα αποτελέσει 
απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ. 
Η Επιτροπή θα αναλάβει κατάλληλη δράση όπου εντοπίζονται 
νομικά κενά στα σχέδια και τα προγράμματα. Στο πλαίσιο της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής έχουν 
διαθέσει 1,3 δισ. ευρώ και 1,8 δισ. ευρώ για τη συγχρηματο-
δότηση έργων στην Ελλάδα για τη διατήρηση και την προστα-
σία του περιβάλλοντος, και για αποδοτική χρήση των πόρων 
αντίστοιχα. Τα ταμεία αυτά στηρίζουν, μεταξύ άλλων, έργα 
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση 
των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρύπανσης, 
εξαιρουμένων των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, 
για τους οποίους χρησιμοποιείται ο εθνικός προϋπολογισμός».

Την ετοιμότητά της να διαθέσει τις εγκαταστάσεις της σε 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στα υπουργείο Υγείας και τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να τις χρησι-
μοποιήσουν κατά το δοκούν στη «μάχη κατά του κορωνοϊού, 
γνωστοποίησε με σημερινή της ανακοίνωση η διοίκηση της 
ΔΕΘ-Helexpo.
Η ΔΕΘ-Helexpo, συμμετέχει ήδη ενεργά στις οργανωμένες 
προσπάθειες της πολιτείας και των κοινωνικών φορέων να 

μπει «φρένο» στην εξάπλωση του Covid 19 και φιλοξενεί σε πε-
ρίπτερό της στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης δομή 
φιλοξενίας αστέγων, κατόπιν αιτήματος της αντιδημαρχίας 
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και 
μονάδες αιμοδοσίας των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Θεαγενείου 
για τη διενέργεια αιμοληψιών. 
Παράλληλα, στεγάζει τρεις κινητές μονάδες αιμοδοσίας και 
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης «Του Χαμόγελου του 

Παιδιού», στο Helexpo Maroussi, στην Αθήνα και προχωρά 
άμεσα στη διάθεση ειδικών, επαγγελματικών, απολυμαντικών 
μηχανημάτων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Καστο-
ριάς και της Ξάνθης, που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα αυτή την 
περίοδο, καθώς επίσης και σε νοσοκομεία αναφοράς για τον 
κορωνοϊό σε Πτολεμαΐδα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα και τη 
Λάρισα.

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ: ΗΧΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ:
Συμμορφωθείτε, αλλιώς δεν θα έχετε πρόσβαση στα κονδύλια για τη διαχείριση αποβλήτων   

ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΔΕΘ- ΗeLeXPo ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Αντίκτυπο και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα εκτιμάται ότι θα έχει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δημιουργώντας 
ενδεχομένως προβλήματα στη ροή επενδυτικών κε-
φαλαίων, στο λεγόμενο «funding runway» και την 
απασχόληση για startups σε συγκεκριμένους κλάδους, 
αλλά και διανοίγοντας νέους δρόμους, με προοπτική 
εκθετικής ανάπτυξης, για άλλες.
   «Ένα πρόβλημα που απασχολεί τις νεοφυείς επιχει-
ρήσεις (startups) τις ημέρες που διανύουμε είναι αυτό 
του runway (σ.σ. με τον όρο αυτό δηλώνεται ο αριθ-
μός των μηνών που μια εταιρεία μπορεί να παραμεί-
νει σε λειτουργία, προτού εξαντληθούν τα διαθέσιμα 
κεφάλαια)», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιχειρηματίας στον 
χώρο της υψηλής τεχνολογίας Δημήτρης Κουρτέσης, 
συνδιοργανωτής των «Open Coffee Thessaloniki» και 
εταίρος στην «Ideas Forward».
   Δεδομένου δε ότι το ποσοστό των εταιρειών που 
θα λάβουν χρηματοδότηση, εφόσον έχουν κάνει μια 
πρώτη επαφή με επενδυτή, είναι περίπου 1% ακόμα 
και σε «ομαλές» συνθήκες, αναδεικνύεται το μέγεθος 
του προβλήματος που μπορεί να αντιμετωπίσουν πολ-
λές startups. 
   «Είναι αβέβαιο για τις startups που έχουν ποντάρει 
στην ύπαρξη βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος και 
στη σταδιακή ωρίμανση της ιδέας τους, αν θα κατα-
φέρουν αυτή τη στιγμή να προσελκύσουν επενδυτές 
πρόθυμους να τοποθετήσουν κεφάλαια σε εταιρείες με 
υψηλό ρίσκο και υψηλή απόδοση», σημειώνει ο Δη-
μήτρης Κουρτέσης και προσθέτει: «Ενδέχεται λοιπόν 
οι startups να δυσκολεύονται να αντλήσουν κεφάλαια 
από επενδυτές μέσα στον επόμενο χρόνο κι αυτό θα 
είναι μεγάλο πρόβλημα για τις εταιρείες που δεν βασί-
ζονται σε αύξηση εσόδων (για να αναπτυχθούν), αλλά 
σε εξωτερικά κεφάλαια».
Κίνδυνος για νέο «brain drain»;
   Συμπληρώνει ότι ο κίνδυνος είναι οι εταιρείες αυτές 
να σταματήσουν την προσπάθεια και έτσι να προκύ-
ψει νέο «brain drain» στην Ελλάδα. Πού, όμως, θα 
μπορούσαν να μεταναστεύσουν τα άτομα εξαιρετικά 
υψηλής εξειδίκευσης, που σήμερα στελεχώνουν τις 
ελληνικές startups, αφού η κρίση δεν είναι εθνική, 

αλλά απλώνεται σε όλον τον πλανήτη; «Θα πάνε όπου 
θα μπορέσουν να ανακάμψουν πιο γρήγορα», λέει χα-
ρακτηριστικά και προσθέτει ότι οι ελληνικές startups 
πρέπει να στηριχθούν πριν πέσουν.
   «Πιστεύω πως χρειάζεται να αναληφθεί το βάρος 
της μισθοδοσίας εργαζομένων, που έχουν τεθεί ανα-
γκαστικά σε προσωρινή αργία ή εργάζονται με μερική 
απασχόληση λόγω έλλειψης αντικειμένου. Πρόκειται 
για εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό, που αν φύ-
γει, πού θα ξαναβρεθεί; Χρειάζεται επίσης να γίνει γεν-
ναία περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών για όσο 
διάστημα χρειαστεί και να ενισχυθεί η ρευστότητα των 
startups με εγγύηση του κράτους, άτοκα ή με εξαιρε-
τικά χαμηλό επιτόκιο και με κριτήριο όχι την κερδο-
φορία, αλλά τον τζίρο της προηγούμενης χρήσης ή τις 
δαπάνες, π.χ., για έρευνα και ανάπτυξη», επισημαίνει.
Τελικά θέλουμε καινοτόμες startups στην Ελλάδα;
   Όπως εξηγεί, η κρίση της πανδημίας ίσως αποτελεί 
και μια αφορμή για να καταλήξουμε στο αν θέλουμε 
ή δεν θέλουμε τις startup στην Ελλάδα: «Χρειάζεται 
πολύ μεγάλη επένδυση στο χτίσιμο μιας startup, πριν 
φανεί αν το επιχειρηματικό μοντέλο είναι βιώσιμο. 
Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο διάστημα μια startup 
βρίσκεται «στο κόκκινο». Αν λοιπόν θέλουμε startups 
στην Ελλάδα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι 
όταν τις αξιολογούμε για δανεισμό δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε τα ίδια κριτήρια με έναν φούρνο ή ένα 
ξενοδοχείο. Τις startups τις ενδιαφέρει να μεγαλώσουν 
πολύ γρήγορα και άρα συχνά θυσιάζουν την κερδο-
φορία τους για να αναπτυχθούν και να διευρύνουν την 
πελατειακή τους βάση. Άρα η κερδοφορία δεν μπορεί 
να είναι κριτήριο, όταν αξιολογούνται για δανεισμό», 
επισημαίνει, προσθέτοντας ότι χρειάζεται σχετική νο-
μοθετική πρωτοβουλία.
Ανάμεσα στην ευκαιρία και την καταστροφή
   «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ζούμε, για άλ-
λους αποτελεί ευκαιρία και για άλλους καταστροφή, 
κάποιοι θα βγουν κερδισμένοι και άλλοι πλήττονται 
δραματικά», επισημαίνει ο Αντώνης Ηλίας, συντονι-
στής του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλο-
νίκης, ΟΚ!Thess. Ενδεικτικά αναφέρει ότι το πλήγμα 
στον τουρισμό αναμένεται να είναι μεγάλο και άρα η 

προβλεπόμενη βύθιση του κλάδου εκτιμάται ότι θα 
συμπαρασύρει τις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν υποστηρικτικά στον τουρισμό.
   Στην εκπαίδευση, αντίθετα, η προοπτική διαφαίνεται 
θετική. «Εδώ, αν μια startup έχει, π.χ., 1000 πελάτες, 
που σε κανονικές συνθήκες θα τους έκανε 1200 τον 
επόμενο χρόνο και 1300 τον μεθεπόμενο, τώρα μέσα 
σε έναν μήνα μπορεί να τους κάνει 50.000. Οι startups 
είναι εξ ορισμού ευέλικτες και ευπροσάρμοστες και 
μπορούν γρήγορα να βρουν τη νέα θέση τους και να 
καλύπτουν ανάγκες. Οι suppliers (προμηθευτές) π.χ., 
συχνά δεν θα μπορέσουν να καλύψουν άμεσα μια αύ-
ξηση ζήτησης από το 1000 στο 50000, οπότε δημιουρ-
γούνται νέοι παίκτες στο supply side», παρατηρεί. 
   Αντίστοιχα, στο κομμάτι της εξεύρεσης κεφαλαίων 
θεωρεί ότι κάποιες επενδύσεις θα προχωρήσουν στη 
νέα αυτή κατάσταση, ίσως και ταχύτερα, ενώ άλλες θα 
λιμνάσουν. «Στις νέες τεχνολογίες π.χ., υπάρχουν ευ-
καιρίες και δημιουργούνται αμεσότερα προϋποθέσεις, 
που σε άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχαν τόσο γρήγορα. 
Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι εταιρείες που έχουν ήδη 
σηκώσει χρήματα και τώρα χάνουν αντικείμενο. Αυτές 
πρέπει να στηριχθούν ξανά», λέει.
Startups: εμπνέοντας τους μεγάλους εν μέσω 
κρίσεων
   Οι startups είναι μαθημένες στο ...χάος, αφού «μεγα-
λώνουν» σε συνθήκες αβεβαιότητας για τον/την επι-
χειρηματία. Τι έχουν μάθει οι startupers, που μπορεί 
να φανεί χρήσιμο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και 
στον κάθε επαγγελματία, σε περίοδο πανδημίας;
   «Το βασικό σε μια startup είναι πως λειτουργεί πράγ-
ματι σε καθεστώς αβεβαιότητας. Έτσι, αν και υποθέτει 
ότι ένα επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί ενδεχομένως 
να δουλέψει, δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο», επισημαί-
νει ο Δημήτρης Κουρτέσης. Οτιδήποτε θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως δεδομένο, συμπληρώνει, η startup 
το βάζει υπό εξέταση, μπαίνει στη διαδικασία να ανα-
καλύψει εκ νέου ακόμα και τα βασικά, να αναρωτηθεί 
για αυτά, για την πρόταση αξίας που προσφέρει στον 
πελάτη της. 

Συνέχεια στη σελ. 16

ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Εν μέσω της πανδημίας του Covid-19
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Μετά το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να 
ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κα-
τασκευαστών Αυτοκινήτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε 
να υπάρξει ενδεχόμενη προσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των μέτρων που θα 
πρέπει να παρθούν για να στηριχθεί η αυτοκινητοβιομηχανία, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Δεν είναι λίγες οι αυτοκινητοβιομηχανίες που ζητούν να ορι-
στούν νέα χρονοδιαγράμματα για τις εκπομπές ρύπων, καθώς 
η πανδημία έχει αλλάξει τα πλάνα και τον τρόπο λειτουργίας 
τους. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων 
(ACEA) και εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών έστειλαν 
την προηγούμενη εβδομάδα επιστολή προς τους Επιτρόπους 

της ΕΕ ζητώντας κάποια προσαρμογή στο ασφυκτικό χρονοδιά-
γραμμα, αλλά και μέτρα στήριξης.
Ήδη από την αρχή του έτους ισχύουν νέοι κανόνες εκπομπών 
ρύπων, ενώ αναμένεται να υπάρξει αυστηροποίηση αυτών των 
μέτρων τα επόμενα χρόνια. 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτο-
κινήτων (ACEA) αναφερόμενος στη διάρκεια της προσαρμογής 
επισήμανε ότι δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η λεπτομερής 
ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ επισήμανε 
ότι θα χρειαστούν πολλές συζητήσεις για να ληφθούν τυχόν 
νέες αποφάσεις. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι θα συνεχιστεί η «πράσινη» συμφωνία που έχει 
αποφασιστεί τα προηγούμενα χρόνια. 

Σήμερα, εν μέσω της πανδημίας, αυτό που προέχει είναι η υγεία 
των εργαζομένων στις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και των 
υπόλοιπων ειδικοτήτων που υπάρχουν γύρω από αυτές και 
που υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι. 
Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κανόνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
υιοθετεί την πώληση «καθαρών» αυτοκινήτων με χαμηλές ή 
μηδενικές εκπομπές και με εκπομπές κάτω των 95 γραμμαρίων 
διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο.
Την λύση αναμένεται να την δώσει η αύξηση των πωλήσεων 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων με παράλληλη μείωση των πωλήσε-
ων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων -αφότου 
φυσικά η αγορά ηρεμήσει και η πανδημία θα αποτελέσει παρελ-
θόν…

Συνέχεια από τη σελ. 15

«Με πνεύμα ανακάλυψης πρέπει να μιλήσεις με την άλλη πλευ-
ρά και να δεις αν αυτό που έχεις να προσφέρεις είναι υψηλής 
προτεραιότητας για τον πελάτη. Αν δεν είναι, τότε χρειάζεται 
να κάνεις ένα βήμα πίσω, στο στάδιο του σχεδιασμού. Σε περι-
βάλλον υψηλής αβεβαιότητας, όπως αυτό της πανδημίας, δεν 
μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, απλά κάνουμε υπο-
θέσεις προς επιβεβαίωση ή απόρριψη. Αν λοιπόν μπορούν να 
συνεισφέρουν κάτι οι startups σε επίπεδο νοοτροπίας τις μέρες 
αυτές είναι το ότι λειτουργούν με διερευνητικό πνεύμα, τα θέ-
τουν όλα διαρκώς υπό εξερεύνηση και αμφισβήτηση κι έχουν 
ανακαλύψει ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε με εικασίες, αλλά 
μόνο με αντικειμενικά στοιχεία», υποστηρίζει.
Αντανακλαστικά «ασπίδα» και απέναντι στον ιό

Προσθέτει ότι η ταχύτητα ανταπόκρισης και προσαρμογής στις 
εξελίξεις είναι ένα ακόμα δυνατό στοιχείο των startups, κάτι που 
έγινε σαφές και στην τρέχουσα κρίση. «Στις 21 Μαρτίου μια 
ομάδα από 20 startupers κι επιστήμονες της Θεσσαλονίκης συμ-
μετείχαμε σε μια μεγάλη βιντεοκλήση για να συζητήσουμε πώς 
θα μπορούσαμε να προσφέρουμε προστατευτικές ασπίδες προ-
σώπου σε όσους δίνουν τη μάχη για την αντιμετώπιση του κο-
ρωνοϊού κι έτσι προέκυψε η νέα εθελοντική δράση «COVID-19 
Response Greece». Τη Δευτέρα 23/3 συναντήσαμε τον διοικητή 
του ΑΧΕΠΑ, Π. Παντελιάδη, με πρωτότυπα από δύο διαφορε-
τικά σχέδια ασπίδων. Την Πέμπτη 26/3 διαθέσαμε 5000 ασπί-
δες μαζικής παραγωγής και ο αριθμός έχει φτάσει σήμερα στις 
12.000», σημειώνει ο Δημήτρης Κουρτέσης.
Εσαεί εξερευνήτριες 
Ο Αντώνης Ηλίας παρατηρεί ότι αυτές τις μέρες και οι μεγάλες 

επιχειρήσεις χρειάζεται να εμπνευστούν από τις startups. «Στην 
περίπτωση πχ, της εσωτερικής διαχείρισης ανθρώπινων πό-
ρων, ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να 
πάνε αργά και «by the book». Π.χ., ένα μέρος του προσωπικού 
ενδέχεται να χρειαστεί να στελεχώσει ομάδες, που θα ασχολού-
νται εσωτερικά με τα νέα δεδομένα για να παράγει στρατηγική 
και να προσαρμόζει το πλάνο της εταιρείας αναλόγως εξελίξε-
ων», σημειώνει.
«Οι startups», προσθέτει, «βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση 
του βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου, βλέπουν τι λειτουργεί 
κάθε φορά, κάτι που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις. Επίσης διακρίνονται για το drive (παρακί-
νηση) τους και αυτό πρέπει να το αποκτήσουν και οι μεγάλες 
εταιρείες».

Η Σύμπραξη Ελλήνων Εκδοτών Βιβλίων καταγγέλλει την τιμο-
λογιακή πολιτική της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS και ενημε-
ρώνει σχετικά τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι 
Γεωργιάδη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Όπως γνωστοποίησαν ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών 
Βιβλίων βιβλίων και η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου με κοινή 
ανακοίνωσή τους, «η συγκεκριμένη εταιρεία ταχυμεταφορών 
προχώρησε σε αιφνιδιαστική αλλαγή του τιμοκαταλόγου της, 
με επιπλέον επιβάρυνση κατά 22,5% από την 1η Απριλίου, 
(αγνοώντας προσφορές που έχει προτείνει, ακόμη και συμφω-
νίες σε ισχύ). Με τα βιβλιοπωλεία και τις βιβλιοθήκες κλειστές και 
χιλιάδες πολίτες να καταφεύγουν στις ηλεκτρονικές παραγγελίες 

και τις παραδόσεις βιβλίων κατ’ οίκον, εξαιτίας των μέτρων για 
τον covid-19».
Όπως αναφέρεται, η αύξηση της ACS έχει πολλαπλές αρνητικές 
επιπτώσεις:
• επιβαρύνει ειδικότερα τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, που 
σε επικείμενη συμφωνία με το υπουργείο Παιδείας θα διακινη-
θούν κατ’ οίκον στους φοιτητές, με τους εκδότες να επωμίζονται 
εξ ολοκλήρου το κόστος της αποστολής, ώστε να διασφαλιστεί 
η αποφυγή έκθεσης των φοιτητών σε σημεία συνωστισμού. Με 
την απόφαση της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, αδυνατούν 
οι εκδότες να υποστηρίξουν οικονομικά το ήδη κοστοβόρο εγ-
χείρημα, με κίνδυνο να μην μπορέσει να εκκινήσει η διαδικασία 

διανομής προς τους φοιτητές.
• υποχρεώνει το κοινό σε λιγότερες παραγγελίες βιβλίων (που 
έχουν αναχθεί σε είδος πρώτης ανάγκης)
• επιβαρύνει υπέρογκα τα βιβλιοπωλεία και τους εκδότες.
«Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μέσω των επαφών μας με την 
Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP) ότι σε καμία χώρα δεν 
έχει εφαρμοστεί παρόμοια τακτική από καμία εταιρεία ή οργανι-
σμό. Την ώρα που προτάσσεται η ‘ατομική ευθύνη’, η δε έννοια 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποκτά ουσιαστικό νόημα, η 
ACS επιλέγει την κερδοσκοπία, πλήττοντας κάθε έννοια επιχει-
ρηματικής ηθικής» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

ΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει στην «πράσινη» συμφωνία

ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ βΙβΛΙΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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Ευρεία πλειοψηφία εξασφάλισαν σύμφωνα με το ΑΠΕ οι 
τρεις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με τα μέτρα κατά 
της διάδοσης του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της επιδημικής κρίσης. «Ναι» ψήφισαν ΝΔ, Κί-
νημα Αλλαγής και ΜέΡΑ25. «Παρών» ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και 
Ελληνική Λύση. «Κατά» ψήφισε το ΚΚΕ.
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κλείνο-
ντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι υπάρχει 
σχέδιο και ότι έρχεται στη συνέχεια η ώρα των κλαδικών 
πολιτικών σε τομείς, όπως ο τουρισμός. Επισήμανε δε 
την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών που αναφέρει ότι οι τράπεζες, σε συνεργασία με 
την κυβέρνηση, αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις 
επιχειρήσεις, και τα φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα 
πλήττονται από την κρίση, προσφέροντάς τους διευκολύν-
σεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων 
τους. Επισήμανε εξάλλου ότι, σύμφωνα με όσα έχει ανα-
κοινώσει η ΕΕΤ, προτεραιότητα θα δοθεί σε εργαζόμενους, 

ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που 
επλήγησαν άμεσα λόγω αναστολής της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων τους, στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η 
κυβέρνηση.
Ως προς το σκέλος των εσόδων, ο υπουργός είπε ότι το 
μήνα Μάρτιο η απόκλιση ήταν πολύ μικρή. «Πραγματικά 
ούτε και εμείς περιμέναμε να έχουμε τόσο μικρή απόκλιση. 
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δείχνουν πολύ μεγάλη υπευ-
θυνότητα. Κι εμείς, από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσου-
με με την ίδια υπευθυνότητα, με μεθοδικότητα και αποφα-
σιστικότητα για να βγάλουμε τη χώρα από την πρωτοφανή 
υγειονομική κρίση», είπε ο υπουργός Οικονομικών.
Αναφέρθηκε επίσης στην προστασία της πρώτης κατοικίας 
σημειώνοντας ότι «αυτό που πρέπει θα γίνει την κατάλλη-
λη στιγμή» και η κυβέρνηση «έχει αποδείξει ότι γνωρίζει 
πότε πρέπει να νομοθετήσει, με υπευθυνότητα και ευαι-
σθησία και άρα την κατάλληλη χρονική στιγμή θα υπάρ-
χουν απαντήσεις γι΄αυτό το ζήτημα».

Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης υπογράμμι-
σε ότι «οποιοδήποτε υλικό, εξοπλισμός και αν χρειαστεί στο 
δημόσιο σύστημα υγείας, όσες προσλήψεις και αν χρεια-
στεί, αυτές θα γίνουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με 
επιτυχία το πρόβλημα αυτό αλλά και να δημιουργήσουμε 
μια παρακαταθήκη, για το μέλλον». Υπογράμμισε επί-
σης ότι όλες οι δομές δουλεύουν, εξυπηρετούνται όλοι οι 
ασθενείς, τα κέντρα υγείας εργάζονται κανονικά, υπάρχει 
σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα που θα βοηθήσει 
αν υπάρξει μεγάλος φόρτος στα νοσοκομεία.
«Το σύστημα υγείας είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να 
αντιμετωπίσει μια δυσμενή φάση εξέλιξης του κορωνοϊού, 
αν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Τότε, όχι μόνο όλες οι 
μονάδες του δημόσιου τομέα, αλλά ο ιδιωτικός τομέας θα 
επιταχθεί, όπως προβλέπεται σε ΠΝΠ και το σύνολο των 
γιατρών, και αυτοί που δεν υπηρετούν το δημόσιο σύστη-
μα υγείας, θα κληθούν να δώσουν τη μάχη όλοι μαζί», είπε 
ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας, επιμήκυνση της περι-
όδου καταβολής του, μετατάξεις στο Δημόσιο αλλά και 
αυξήσεις μισθών στον τομέα της υγείας και της πολιτι-
κής προστασίας προτείνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 
δελτίο οικονομικών εξελίξεων προβλέπουν:
- Να εξετασθεί σημαντική αύξηση και επιμήκυνση του 
χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, για εργα-
ζόμενους που θα βρεθούν στο δρόμο, εάν κλείσουν οι 
επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.
- Να εξετασθεί, συμπληρωματικά, η αύξηση των πι-
στωτικών γραμμών στους ενήμερους πελάτες των τρα-
πεζών, με το κράτος να αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση 
ή την εγγύησή τους, για σύντομο χρονικό διάστημα.
-Να ληφθεί μέριμνα για τους ανθρώπους που απα-

σχολούνται στην παραοικονομία που παράγουν το č 
περίπου του ΑΕΠ της χώρας, χωρίς να καταγράφεται.
- Οι 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, τα Κέντρα 
Υγείας, το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστα-
σία υπερβάλλουν εαυτόν, και οι μισθοί τους πρέπει να 
αυξηθούν προσωρινά. Υπάρχουν, επίσης, δομές του 
Δημόσιου Τομέα που εργάζονται πυρετωδώς για την 
υλοποίηση των οικονομικών μέτρων που έχουν αναγ-
γελθεί. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια εξοικονόμησης πόρων, ή μετατάξεων σε 
υπηρεσίες όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε προσωπικό, 
έτσι ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι που τα δίνουν 
όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο.
Ο ΣΕΒ αναφέρει ότι η λήψη περιοριστικών μέτρων για 
την οικονομική δραστηριότητα «πρέπει, να γίνεται με 
φειδώ, και με πλήρη γνώση όχι μόνο των επιδημιολο-

γικών παραμέτρων αλλά και των οικονομικών επιπτώ-
σεων, δεδομένων και των εισοδηματικών περιορισμών 
στη λειτουργία του κράτους, για να διαφυλάξουμε όχι 
μόνο την υγεία μας, αλλά και την οικονομική ελευθερία 
και τις δημοκρατικές μας παραδόσεις».
Τέλος ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι το έλλειμμα φέτος φαί-
νεται να αυξάνει κατά τεκμήριο κατά 3,5 δισ. ευρώ 
το μήνα περίπου λόγω των μέτρων, και κατά 2,5 δισ. 
ευρώ το μήνα λόγω της μείωσης των φορολογικών και 
ασφαλιστικών εσόδων από την απώλεια οικονομικής 
δραστηριότητας. Δηλαδή η επιβάρυνση του προϋπο-
λογισμού φαίνεται να είναι γύρω στα 6 δισ. ευρώ το 
μήνα ή περίπου 3% του παλαιού ΑΕΠ. Συνεπώς, η επι-
βάρυνση του ετήσιου ελλείμματος είναι 6 ποσοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ για 2 μήνες, 9 ποσοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ, για 3 μήνες, κ.ο.κ.

βoΥΛΗ: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Με τα μέτρα κατά της διασποράς και διάδοσης του κορωνοϊού

ΣΕβ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Προσοχή στον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας   
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Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, στην 
οποία εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, 
έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου της Βουλής 
κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και αποφάσισε τη δωρεά ύψους 8 
εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των συνεχώς αυξανό-
μενων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη δια-
χείριση ασθενών με COVID-19 και τη δημιουργία 50 επιπλέον 
κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο νοσοκομείο 
«Σωτηρία» και τη δωρεά ύψους 1 εκ. Ευρώ προς το Υπουρ-
γείο Εθνικής Αμύνης για την κάλυψη αναγκών που αφορούν 
στην προμήθεια συστημάτων επιτήρησης των συνόρων στον 
Έβρο.
Οι εν λόγω νέες κλίνες ΜΕΘ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, προγραμ-
ματίζεται να παραδοθούν εντός 60 ημερών από της ενάρξεως 
των εργασιών σε πλήρη λειτουργία μαζί με τον πλήρη εξοπλι-
σμό τους και θα ενισχύσουν σημαντικά και σε μόνιμη βάση το 

ΕΣΥ.
Σημειώνεται, ότι οι 32 εξ αυτών των κλινών θα αναπτυχθούν 
σε μεταλλικό κτήριο ειδικών προδιαγραφών συνολικού εμ-
βαδού 720 m2, που θα κατασκευαστεί στον υπαίθριο χώρο 
στάθμευσης του Νοσοκομείου αναφοράς για COVID-19 «Σω-
τηρία». 
Οι υπόλοιπες 18 θα αναπτυχθούν επίσης στο ίδιο Νοσοκομείο, 
σε υπάρχον κτήριο, τμήμα του οποίου θα μετατραπεί για την 
εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού. Ακολουθεί δήλωση 
του Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα:
«Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, 
αλλά και η κρίση στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα η Βου-
λή των Ελλήνων διαβουλευόταν με την Κυβέρνηση για την 
προσφορότερη συνδρομή της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην 
αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συνεννοήσεις μας 

κατέληξαν στην ανάληψη από την Βουλή των Ελλήνων του 
συνολικού κόστους δημιουργίας 50 νέων κλινών εντατικής θε-
ραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία που είναι ένας από τους πο-
λύτιμους προμαχώνες της πρωτοφανούς υγειονομικής μάχης 
που διεξάγεται. Ξέροντας, όπως απεδείχθη από την σημερινή 
ομόφωνη απόφασή μας, ότι όλα τα κόμματα του Κοινοβουλί-
ου δίνουν προτεραιότητα στην αύξηση των ΜΕΘ προχώρησα 
στην έκφραση αυτής της διάθεσης και δυνατότητας του Κοινο-
βουλίου προς τον κ. Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Υγείας 
με αποτέλεσμα στις 28 Μαρτίου να υποβληθεί σχετικό αίτημα 
από τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια, το οποίο σήμερα έγινε 
ομόφωνα δεκτό.
Ομόφωνα επίσης δεκτή έγινε και η ενίσχυση με το ποσόν 1 εκ. 
Ευρώ του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης για τις ανάγκες στον 
Έβρο».

Έκπτωση 5 % στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προσφέ-
ρει η ΕΚΟ ανταποκρινόμενη όπως αναφέρει στις απαιτητικές 
συνθήκες που βιώνει η χώρα μας .
 Συγκεκριμένα η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους κατανα-
λωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένη 
τιμή κατά 5%, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα ελληνικής τράπεζας. Επιπλέον, με τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από ελληνική τράπεζα, η 

εξόφληση της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να γίνει 
και σε έως 12 άτοκες δόσεις. 
 Η ενέργεια ισχύει μέχρι 30 Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι 
για περισσότερες πληροφορίες και τα συνεργαζόμενα πρα-
τήρια μπορούν να καλούν στο 18198, ή να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα eko.gr, για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες 
και να ενημερωθείτε για τα συνεργαζόμενα πρατήρια. 
 «Ταυτόχρονα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 

καταναλωτές, η ΕΚΟ έχει μεριμνήσει και διασφαλίζει την 
επάρκεια της αγοράς σε υγρά καύσιμα, καθώς και τη συνε-
χή τροφοδοσία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας της 
χώρας Συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια περιο-
ρισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, εφαρμόζοντας σε όλο 
το δίκτυό της προληπτικά μέτρα προστασίας», καταλήγει η 
εταιρεία. 

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. στο πλαίσιο περι-
ορισμού διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19) στην ελληνική 
επικράτεια εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα πρόληψης και προ-
στασίας που έχει λάβει η ελληνική πολιτεία, μεταξύ των οποίων 
η απαγόρευση μαζικών συναθροίσεων σε ανοικτούς χώρους. 
Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά παραβίασης από πολίτες 
ιδιωτικών χώρων ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε., η εταιρεία επι-

σημαίνει την ανάγκη οι πολίτες, αφενός να τηρούν πιστά τα 
μέτρα πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού, αποφεύγοντας 
τις ομαδικές συναθροίσεις και τον συγχρωτισμό, αφετέρου να 
σέβονται, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της ατο-
μικής ευθύνης, την ιδιωτική ιδιοκτησία της εταιρείας. 
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία και διαχείριση της χιλιάδες 
ακίνητα σε όλη την ελληνική επικράτεια και μεριμνά με κάθε 

δυνατό τρόπο για την προστασία και την ασφάλεια τους. 
Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για τη λήψη 
οποιουδήποτε άλλου νομικού μέτρου προστασίας της περι-
ουσίας της σε περιπτώσεις που παρατηρείται αυθαίρετη και 
παράνομη καταπάτηση ή/και χρήση των χώρων αυτών, 
όπως και παραβίαση των μέτρων που έχει λάβει η πολιτεία με 
γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Την ίδρυση και λειτουργία δυο δομών φιλοξενίας για αστέγους 
και χρηστών ουσιών , αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της 
Αθήνας , που συνεδρίασε δια περιφοράς σήμερα, λόγω της 
πανδημίας. Η δημοτική παράταξη « Ανοιχτή Πόλη», δήλωσε 

ότι στηρίζει τη δημιουργία δομών «που θα καλύψουν, έστω 
και υπό πίεση, το τεράστιο κενό που αδικαιολόγητα υπήρχε 
στο παρελθόν».
Υπέρ της δημιουργίας των δυο δομών του Δήμου, τάχθηκε και 

η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Εξέφρασε ωστόσο τη 
διαφωνία της με εμπλοκή ΜΚΟ , σημειώνοντας ότι θα έπρεπε 
να είναι ευθύνη του κράτους και όχι της Αυτοδιοίκησης.

ΔΩΡΕΑ 50 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΥΨΟΥΣ 8 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ βΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Για την αντιμετώπιση της πανδημίας και 1 εκ. Ευρώ για τις Ένοπλες Δυνάμεις για τις ανάγκες στον Έβρο

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΔ

ΔΥΟ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 
Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας
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Η εναέρια επιβατική κίνηση, που έχει πληγεί από την 
πανδημία της νόσου Covid-19, κατέγραψε πτώση 14,1% 
παγκοσμίως τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με έναν χρό-
νο πριν, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ένωση Αεροπο-
ρικών Μεταφορών (IATA).
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση της κίνησης από 
την 11η Σεπτεμβρίου, που αντανακλά την καταβύθι-
ση του αριθμού πτήσεων εσωτερικού στην Κίνα και τη 
βίαιη πτώση της παγκόσμιας ζήτησης από και προς την 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εξαιτίας της εξάπλωσης του 
ιού Covid-19 και των ταξιδιωτικών περιορισμών που 
έχουν επιβληθεί από τις κυβερνήσεις», εξηγεί η IATA σε 
ένα δελτίο Τύπου.
Η πτώση 14,1% της παγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής 

κίνησης (εξωτερικού και εσωτερικού) είναι «σοβαρή, 
όμως για τους μεταφορείς της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, 
η πτώση είναι 41%. Και αυτό αναμένεται να επιδεινω-
θεί», επισήμανε ο γενικός διευθυντής της IATA Αλεξάντρ 
ντε Ζινιάκ, σε ένα δελτίο Τύπου.
«Πρόκειται, αναμφίβολα, για τη σοβαρότερη κρίση που ο 
κλάδος έχει ποτέ γνωρίσει» τόνισε.
Η επιβατική κίνηση εξωτερικού κατέγραψε επίσης μεγά-
λη πτώση, 10,1% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του 2019. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
πτώση από την επιδημία του Σοβαρού Οξέος Αναπνευ-
στικού Συνδρόμου (SARS), που προκάλεσε τον θάνατο 
774 ανθρώπων παγκοσμίως το 2002-2003.
Τον Φεβρουάριο, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές αεροπορι-

κές εταιρείες (+0,2%) και εκείνες της Μέσης Ανατολής 
(+1,6%), όλες οι άλλες κατέγραψαν πτώση στην επιβα-
τική κίνηση εξωτερικού.
Οι αεροπορικές εταιρείες της Ασίας-Ειρηνικού είδαν την 
επιβατική κίνησή τους για το εξωτερικό να κατακρη-
μνίζεται κατά 30,4% τον Ιανουάριο, σε ετήσια βάση. Οι 
μεταφορείς της Βόρειας Αμερικής ανακοίνωσαν πτώση 
-2,8%, της Αφρικής -1,1% και της Λατινικής Αμερικής 
-0,4%.
Σε σχέση με την επιβατική κίνηση εσωτερικού, μειώθηκε 
κατά 20,9% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, έχοντας 
παρασυρθεί από την κατάρρευση της κινεζικής εναέριας 
κυκλοφορίας (-83,6%), τη μεγαλύτερη πτώση από τότε 
που η ΙΑΤΑ άρχισε να παρακολουθεί την αγορά το 2000.

Την βοήθεια της κυβέρνησης προκειμένου να υπερβούν 
την κρίση που πλήττει και τον κλάδο τους ζήτησαν οι 
γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν το 
τελευταίο διάστημα αναστείλει την λειτουργία τους. 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλεί-
ται η Handelsblatt, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε 
τηλεδιάσκεψη μεταξύ της καγκελαρίου ‘Αγγελα Μέρκελ, 
του υπουργού Οικονομικών Όλαφ Σολτς, του υπουργού 
Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ, του υπουργού Μεταφορών 
Αντρέας Σόιερ, του υπουργού Εργασίας Χουμπέρτους 
Χάιλ, του υπουργού Καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν, εκ-
προσώπων συνδικάτων και των επικεφαλής της VW, της 
Daimler και της BMW. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι 
προμηθευτές τους έχουν ήδη αναστείλει την λειτουργία 
τους τουλάχιστον έως τις 20 Απριλίου, ενώ έχουν θέσει 
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε καθεστώς εργασίας 
περιορισμένου χρόνου, προκειμένου να περιοριστεί ο 
κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού, αλλά και λόγω του 

«παγώματος» των παραγγελιών.
Ο μεγαλύτερος φόβος που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι 
των κατασκευαστών αυτοκινήτων αφορούν, σύμφωνα 
με την εφημερίδα, τους προμηθευτές εξαρτημάτων, οι 
οποίοι απειλούνται με κατάρρευση, λόγω των προβλη-
μάτων ρευστότητας των εταιριών, οι οποίες ετοιμάζονται 
να στηρίξουν οι ίδιοι τους στρατηγικούς προμηθευτές 
τους. «Τα μπαζούκα του υπουργείου Οικονομικών πρέ-
πει να βγουν γρήγορα», δήλωσε ένας εκ των συμμετε-
χόντων, τονίζοντας ότι η έκτακτη βοήθεια που σχεδιάζει 
η κυβέρνηση πρέπει να φτάσει στους αποδέκτες της το 
συντομότερο δυνατό. Είναι ενδεικτικό ότι η VW συνερ-
γάζεται μόνο στην Ισπανία και στην Ιταλία με 800 προ-
μηθευτές.
Επιπλέον, η αυτοκινητοβιομηχανία ζήτησε βελτιώσεις 
και προσαρμογές των πακέτων βοήθειας, επισημαίνο-
ντας ότι ο κλάδος δεν απειλείται μόνο από τον κορωνοϊό, 
αλλά αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα λόγω της μετάβα-

σης στην ηλεκτροκίνηση. Σε ό,τι αφορά την επαναλει-
τουργία των εργοστασίων, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι 
το εάν θα μπορούν πράγματι να ανοίξουν στις 20 Απριλί-
ου ή όχι θα επανεξεταστεί μετά το Πάσχα (12 Απριλίου).
Στο μεταξύ η Volkswagen κατασκευάζει πλέον χειρουρ-
γικές μάσκες και αναπνευστήρες στα περισσότερα ερ-
γοστάσιά της στην Ευρώπη, με στόχο την υποστήριξη 
των μεγάλων αναγκών του υγειονομικού προσωπικού, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι εργοστάσια της Seat, της Skoda, ακόμη και της 
Lamborghini, κατασκευάζουν εδώ και μέρες μάσκες και 
αναπνευστήρες, αξιοποιώντας τις υποδομές τους, κυρί-
ως σε ό,τι αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση. 
Στην έδρα της Γερμανίας, στο Βόλφσμπουργκ, η εταιρία 
έχει μετατρέψει ιδιόκτητο ξενοδοχείο της σε νοσοκομείο 
για έκτακτα περιστατικά ασθενών με κορωνοϊό, με 210 
κλίνες.

Τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης 
Αυτοματισμού και Ρομποτικής, automatica 2020, ανα-
κοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, του 
οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύ-
προ είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και με βάση τις 
οδηγίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας της Γερ-
μανίας και του κρατιδίου της Βαυαρίας, η automatica 
2020, μετατίθεται για τις 08. - 11.12.2020. 
Σημειώνεται ότι η automatica θα κάνει την ένατη εμφάνι-
σή της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου, εστιάζοντας 

σε τομείς όπως οι τεχνολογίες συναρμολόγησης και χει-
ρισμού, η ρομποτική, η βιομηχανική επεξεργασία εικό-
νας, οι «πράσινοι αυτοματισμοί» καθώς και παρεμφερείς 
τεχνολογίες, ενώ πλαισιώνεται από μια σειρά συνεδρίων 
και ειδικευμένα workshops. 

Η ΕΝΑΕΡΙΑ ΕΠΙβΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 11Η ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΥ

ΤΗΝ βΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΖΗΤΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜβΡΙΟ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Automatica 2020, στο Μόναχο



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

20

Νέες καθυστερήσεις αναμένεται να προκύψουν στην 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη γραμμή 4 του με-
τρό, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτές 
– σύμφωνα με πληροφορίες – τις αιτήσεις ασφαλιστικών 
μέτρων των δύο σχημάτων που διεκδικούν το έργο για 
την αναστολή της διαδικασίας, όπως αναφέρει ο Αχιλλέ-
ας Τόπας στο economix. 
Οι δύο υποψήφιοι (ΑΚΤΩΡ – Ansaldo – Hitachi Rail Italy 
και ΑΒΑΞ – Ghella – Alstom Transport) προσέφυγαν στο 
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο τον περασμένο Ιανουά-
ριο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Αττι-
κό Μετρό των τεχνικών τους προσφορών. 
Και οι δύο υποστηρίζουν ότι η επιτροπή του διαγωνι-
σμού δεν τήρησε τη νομιμότητα, με το κάθε σχήμα να 
ζητάει τον αποκλεισμό του άλλου λόγω λαθών και παρα-
λείψεων στους τεχνικούς φακέλους.  
Παράλληλα προχώρησαν και στην κατάθεση αιτήσεων 
ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας από το ΣτΕ να ανα-
στείλει τη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι να εκδικαστεί η 

κύρια υπόθεση και να εκδοθεί η σχετική απόφαση.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες ανα-
μένεται να εκδοθεί το διατακτικό σκέλος της απόφασης 
του ΣτΕ επί των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ τον επόμε-
νο μήνα θα δημοσιευθεί το σκεπτικό της απόφασης του 
ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. 
Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τις αιτήσεις 
ασφαλιστικών μέτρων των δύο υποψηφίων, η επόμενη 
φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην 
υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών θα πα-
γώσει. 
Πηγές της Αττικό Μετρό δηλώνουν άγνοια για την από-
φαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, ωστόσο τονίζουν 
ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και αυτό διότι το 
πρώτο τμήμα της νέας γραμμής 4 του μετρό αποτελεί το 
μεγαλύτερο δημόσιο έργο των επόμενων δέκα ετών, με 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ.
Όπως επισημαίνουν το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσε-
ων στη δημοπράτηση του έργου θα αποτελέσει σοβαρό 

πλήγμα για την  κατασκευαστική αγορά και την οικονο-
μία, η οποία δοκιμάζεται σοβαρά από την υγειονομική 
κρίση του Covid – 19.  
Οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των δύο υποψηφίων 
συζητήθηκαν στο ΣτΕ στις 16 Μαρτίου υπό αυστηρά μέ-
τρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Είχε προηγηθεί η κατάθεση προδικαστικών προσφυγών 
από τα δύο σχήματα κατά της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
Η επιτροπή έκρινε ότι τηρήθηκε η νομιμότητα κατά τη δι-
άρκεια της διαδικασίας και ότι θα πρέπει να προχωρήσει 
ο διαγωνισμός με την έναρξη της φάσης των οικονομι-
κών προσφορών. 
Το πρώτο τμήμα της νέας γραμμής 4 του μετρό θα έχει 
μήκος 12,8 χιλιομέτρων και 15 υπόγειους σταθμούς. Θα 
ξεκινά από το Άλσος Βεϊκου και θα καταλήγει στο Γουδή, 
αναβαθμίζοντας τις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, όπως το Γαλά-
τσι, η Κυψέλη και τα Εξάρχεια. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, καθώς 
αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που εργάζονται εξ αποστά-
σεως, η Cisco υποστηρίζει τους πελάτες με επέκταση των 
δωρεάν αδειών χρήσης ψηφιακής ασφάλειας. Η στήριξη 
των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών 
σε μια εποχή ανάγκης είναι μία από τις βασικές αξίες της 
Cisco. Αυτή τη στιγμή, ο κορωνοϊός αναγκάζει πολλούς 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εργαστούν εξ αποστά-
σεως. Αυτό προκαλεί ξαφνική πίεση τόσο στις ομάδες 
πληροφορικής, όσο και στις ομάδες ασφαλείας, οι οποίες 
αναλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης σε έναν άνευ 
προηγουμένου αριθμό εξωτερικών εργαζομένων και 
των συσκευών τους. 
Πρόσφατα, το Cisco Webex επέκτεινε τις δωρεάν προ-
σφορές, για να επιτρέψει στους εργαζόμενους να πα-
ραμείνουν συνδεδεμένοι με τις ομάδες τους και να συ-
νεχίσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Σε 
απάντηση αιτημάτων πελατών για βοήθεια, η Cisco δι-
ευρύνει αυτήν την προσφορά, ώστε να συμπεριλάβει την 
ασφάλεια για τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους, παρέ-

χοντας εκτεταμένες δωρεάν άδειες και διευρυμένη χρή-
ση χωρίς χρέωση για τρεις από τις βασικές τεχνολογίες 
ασφαλείας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία 
όσων εργάζονται εξ αποστάσεως από οπουδήποτε, ανά 
πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή. 
Το Cisco Umbrella προστατεύει τους χρήστες από κα-
κόβουλους προορισμούς στο Internet, είτε είναι συνδε-
δεμένοι είτε όχι. Καθώς παρέχεται μέσω Cloud, το Cisco 
Umbrella καθιστά εύκολη την προστασία των χρηστών 
παντού, μέσα σε λίγα λεπτά. Με αυτήν την προσφορά, 
οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να υπερβούν το όριο 
χρήσης τους, για να υποστηρίξουν την αύξηση των εξ 
αποστάσεως εργαζομένων και οι νέοι πελάτες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν άδεια. 
Το Duo Security επιτρέπει στους οργανισμούς να επαλη-
θεύουν την ταυτότητα των χρηστών και να επιβεβαιώ-
νουν την ασφάλεια της συσκευής, πριν από τη χορήγηση 
πρόσβασης σε εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας ένα μο-
ντέλο «μηδενικής εμπιστοσύνης», μειώνει τα περιθώρια 
επίθεσης και τον κίνδυνο. Με αυτήν την προσφορά, οι 

υπάρχοντες πελάτες μπορούν να υπερβούν το όριο χρή-
σης τους για να υποστηρίξουν την αύξηση των εξ απο-
στάσεως εργαζομένων και οι νέοι πελάτες μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε δωρεάν άδεια. 
Ο Cisco AnyConnect Secure Mobility Client εξουσιοδοτεί 
τους υπαλλήλους να εργάζονται από οπουδήποτε είτε με 
εταιρικούς φορητούς υπολογιστές είτε με προσωπικές 
φορητές συσκευές. Παρέχει επίσης την πρόσβαση και τον 
έλεγχο που οι ομάδες ψηφιακής ασφαλείας χρειάζονται 
για να ταυτοποιήσουν ποιοι χρήστες και ποιες συσκευ-
ές έχουν πρόσβαση στην υποδομή τους. Οι υπάρχοντες 
πελάτες του AnyConnect μπορούν να υπερβούν το όριο 
χρήσης τους για να υποστηρίξουν την αύξηση των ερ-
γαζομένων εξ αποστάσεως και οι νέοι πελάτες έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν άδεια. Για να ξεκινήσουν υπάρ-
χοντες και νέοι πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με 
έναν εκπρόσωπο ή συνεργάτη της Cisco, για να λάβετε 
τον απαιτούμενο αριθμό λογαριασμών χρήσης.  Αυτές 
οι προσφορές είναι διαθέσιμες έως την 1η Ιουλίου του 
2020. 

ΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Η cISco ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στηρίζοντας τους εργαζόμενους από απόσταση





 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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ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ! 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-26-27                                              03/04/2020

Η κρίση του κορονοϊού έχει κλείσει στα σπίτια τους 
εκατομμύρια Ελληνες πολίτες, όμως και μέσα από αυτά 
είναι πλέον εφικτή η διεκπεραίωση πλήθους διαδικασι-
ών υποβολής δηλώσεων και στοιχείων στις υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα, λόγω των δυνατοτήτων που πα-
ρέχει η σύγχρονη τεχνολογία του Διαδικτύου. Μία από 
τις διαδικασίες η οποία μπορεί να διεκπεραιωθεί από το 
σπίτι, μέσω Διαδικτύου από προσωπικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, είναι και αυτή που αφορά στην υποβολή 
δήλωσης στον οικείο δήμο για την γνωστοποίηση των 
πραγματικών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων που 
κατέχει κάθε πολίτης, ακόμη δε και για την αποκάλυψη 
ολόκληρων αδήλωτων κτισμάτων ή και οικοπέδων 
στον αρμόδιο δήμο. «Μένουμε σπίτι» λοιπόν και διαθέ-
τουμε λίγο από το χρόνο μας για να τακτοποιήσουμε και 
αυτή τη σημαντική εκκρεμότητα, προκειμένου να απαλ-
λαγούμε οριστικά από την υποχρέωση να καταβάλουμε 
υπέρογκα ποσά αναδρομικών χρεώσεων δημοτικών 
φόρων και τελών.
Ηλεκτρονικά 
Συγκεκριμένα, όποιος πολίτης έχει δηλωμένα στους 
δήμους λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα έχει δη-
λωμένα στην εφορία, για ένα ή περισσότερα ακίνητά 
του, μπορεί να υποβάλει -σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που έχουν δημιουργήσει το υπουργείο Εσωτερικών, 
η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)- διορθωτικές δηλώσεις σε κάθε δήμο 
στον οποίο έχει ακίνητα, για να «αποκαλύψει» τα αδή-
λωτα («ξεχασμένα») τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτη-
σιών του. Η οικειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών 
επιφανειών όλων των ακινήτων μπορεί να γίνει χωρίς 
επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές 
χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για 
την πενταετία 2015-2019, σύμφωνα με τα όσα προβλέ-
πει η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση της παραγράφου 2 
του άρθρου 51 του ν. 4647/2019.
Επιπλέον, όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή πε-
ρισσότερα ακίνητά του στον οικείο δήμο μπορεί κι αυτός 
να υποβάλει δήλωση, μέσω της οποίας θα αποκαλύψει 
τις επιφάνειες των αδήλωτων ακινήτων που ανήκουν 
στην ιδιοκτησία του. Και σ’ αυτή την περίπτωση προ-
βλέπεται απαλλαγή του δηλούντος ιδιοκτήτου από πρό-
στιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και 

δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019, σύμ-
φωνα με τα όσα προβλέπει η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμι-
ση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019.
Χρεώσεις 
Οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές χρε-
ώνονται μόνο με τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών, 
τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ. και 
αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η-1-2020 και 
μετά.
Εξαιρούνται όσοι δηλώνουν ακίνητα των οποίων δι-
εκόπη κατά το παρελθόν η ηλεκτροδότηση, καθώς γι’ 
αυτούς προβλέπεται απαλλαγή από τους δημοτικούς 
φόρους και τα δημοτικά τέλη τόσο πριν την 1η-1-2020 
όσο και από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία 
επανηλεκτροδότησης, καθώς επίσης και υποχρέωση 
πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αναδρο-
μικά και για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδό-
τησης. Επιπλέον, όσοι δηλώνουν μη ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτι-
κούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως κι από το ΤΑΠ, 
το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές 
περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά.
Τι προβλέπεται
 Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 
4647/2019, νομοθετήθηκε με πρωτοβουλία του υπουρ-
γού Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου, κατόπιν αιτήματος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ).
Η ρύθμιση για τη διόρθωση των στοιχείων των δη-
λωθεισών επιφανειών των ακινήτων στους δήμους, 
αφορά: č ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλε-
κτροδοτούμενων ακινήτων που δεν τα έχουν δηλώσει 
ποτέ στους δήμους, č όσους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει 
στους δήμους τους ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από 
το πραγματικό καθώς επίσης και č όσους τακτοποίη-
σαν πρόσφατα ή πρόκειται να τακτοποιήσουν αυθαίρε-
τα κτίσματα.
Ειδικότερα:
1. Για όσους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων κτισμά-
των υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό να 
δηλώσουν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα τα οποία ήταν 
αδήλωτα τόσα χρόνια στους δήμους, η χρέωση με τα 
επιπλέον ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, 
για τα επιπλέον δηλούμενα τετραγωνικά μέτρα, αρχίζει 
να υπολογίζεται από την 1 η-1 -2020 και μετά
2.  Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων διεκόπη η 
ηλεκτροδότηση οποτεδήποτε στο παρελθόν, η υπαγωγή 
στη ρύθμιση για τη δήλωση των πραγματικών επιφα-
νειών έχει ως συνέπεια την απαλλαγή από δημοτικούς 
φόρους και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά 
μέτρα που δηλώνουν τόσο για την περίοδο μέχρι την 31 
η-12-2019 όσο και μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι Συνέχεια στη Σελ. 24

την επανηλεκτροδότησή τους. Η μόνη επιβάρυνση από 
την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν είναι το Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο οφείλουν να κατα-
βάλουν αναδρομικά για όλο το διάστημα διακοπής της 
ηλεκτροδότησης
3. Στους ιδιοκτήτες ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων ακι-
νήτων οι οποίοι τα δηλώνουν για πρώτη φορά στους 
δήμους παρέχεται πλήρης απαλλαγή από όλους τους 
δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη, όμως για τις 
περιόδους από την 1 η-1 -2020 και μετά οι συγκεκριμέ-
νοι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώνουν μόνο Τέλος Ακίνη-
της Περιουσίας (ΤΑΠ)
4. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την υπα-
γωγή στη ρύθμιση λήγει, πλέον, στις 30-6-2020. 
• Τα 4 βήματα για υπαγωγή στη ρύθμιση
 Κάθε δήλωση διόρθωσης επιφανειών ακινήτων, αμέ-
σως μόλις υποβάλλεται, διαβιβάζεται από την ΑΑΔΕ 
στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου δήμου για επεξερ-
γασία και υπολογισμό τυχόν οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ 
καθώς και των οφειλόμενων από 1-1-2020 δημοτικών 
φόρων και δημοτικών τελών. Για το αποτέλεσμα του 
υπολογισμού ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος ιδι-
οκτήτης.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώ-
σεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλή και γρή-
γορη στη χρήση. Η πρόσβαση σ’ αυτήν είναι δυνατή 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.
govapp.gr/
Τα... κλικ
 Για να εισέλθει κάποιος σ’ αυτήν και να διεκπεραιωθεί η 
διαδικασία δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών 
απαιτούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα, τα οποία πε-
ριγράφονται συνοπτικά ως εξής: 
čΒήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων 
πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) 
στο TAXISnet.
čΒήμα 2: Δημιουργία μίας δήλωσης για κάθε ακίνητο 
για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει 
στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέ-
τρων, επιλέγοντας αρχικά το δήμο στον οποίο ανήκει.
čΒήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να δι-
ορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και 
τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων 
σύμφωνα με τα πραγματικά.
čΒήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.
Τι δηλώνουμε 
Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου 
μπορεί με τους κωδικούς που έχει για να αποκτά πρό-
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ΑΝΑβΟΛΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-24                                             03/04/2020

Στα 700-750 εκατ. ευρώ ανέρχεται η υστέρηση των 
εσόδων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμεί-
ων τον μήνα Μάρτιο, εξέλιξη που κρίνεται ικανο-
ποιητική από το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με 
παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, οι απώ-
λειες είναι μικρότερες από 15% τόσο στα έσοδα όσο 
και στα Ταμεία, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό και 
δείχνει αφενός ότι τα κίνητρα που δόθηκαν για την 
πληρωμή των φόρων και των εισφορών έπιασαν 
τόπο και αφετέρου ότι δημιουργείται μία κουλτούρα 
πληρωμών από τους πολίτες. Ο ίδιος παράγων ση-
μειώνει ότι πρόκειται για φόρους και εισφορές προ-
ηγούμενων μηνών πριν ξεσπάσει η κρίση, το οποίο 
σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν είχαν πρόβλημα να 
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σημειώνει μάλι-
στα ότι το ΑΕΠ της χώρας δεν έχει επηρεαστεί τον 
μήνα Μάρτιο, πράγμα το οποίο αναμένεται να αλλά-
ξει από τον Απρίλιο και μετά.
Κρίσιμος ο Απρίλιος 
Είναι ενδεικτικό ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει 
για τον Απρίλιο την είσπραξη περίπου 4 δις. ευρώ 
από φόρους, με τον ΦΠΑ να είναι καθοριστικός για 
την εξέλιξή τους. Εκτός από τις μεγάλες επιχειρήσεις 
που καταβάλλουν στο ελληνικό Δημόσιο τον ΦΠΑ σε 
μηνιαία βάση, τον τρέχοντα μήνα καλούνται να πλη-
ρώσουν τον ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις. Πρόκειται 
για έναν καθοριστικό μήνα, αναφέρει ο παράγων 
του υπουργείου Οικονομικών, καθώς είναι ο πρώτος 
μήνας κατά τον οποίο η οικονομική δραστηριότητα 
έχει «παγώσει». Ευελπιστούν ότι η έκπτωση 25% στις 
ρυθμισμένες δόσεις της εφορίας και στις ασφαλιστι-
κές εισφορές, καθώς και η έκπτωση 25% στο ποσό 
του ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί τον Απρίλιο (και 
θα συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές) θα βοηθή-
σουν σημαντικά τους υπόχρεους να αποπληρώσουν 
τις βεβαιωμένες οφειλές.
Οι δηλώσεις 
Ένα πρόσκαιρο πλήγμα στον προϋπολογισμό θα είναι 
και η μετάθεση υποβολής των φορολογικών δηλώ-
σεων. Με βάση τη νομοθεσία, οι δηλώσεις υποβάλ-

σβαση στις υπηρεσίες του TAXISnet να εισέρχεται και στη 
συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει 
υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρ-
χικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας 
του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, 
ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη. 
Το εμβαδόν που δηλώνεται πρέπει να συμπίπτει με το 
εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9. Επιπλέον πρέπει να 
δηλώνεται και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας 
σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο δήμο.
Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Ε9 και των δήμων, 
της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της 
προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβεια 
των δηλούμενων στοιχείων, δεν απαιτείται η αυτο-
πρόσωπη προσέλευση των δημοτών σε καμιά υπηρε-
σία ούτε η συνυποβολή κάποιου δικαιολογητικού. Οι 
Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων δήμων επεξεργάζονται 
στη συνέχεια τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές δηλώσεις 
και ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά για την αποδο-
χή τους, για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού 
δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών.
Καταβολή
 Από τη στιγμή που οριστικοποιείται και γίνεται αποδε-
κτή κάθε υποβληθείσα διορθωτική δήλωση, ο ιδιοκτή-
της που την υπέβαλε έχει την υποχρέωση να πληρώνει 
τα ποσά του ΤΑΠ, των δημοτικών φόρων και των δη-
μοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα 
τετραγωνικά μέτρα, μόνο για χρονικά διαστήματα από 
την 1 η-1 -2020 και μετά.
Ειδικά για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, του οποίου διε-
κόπη η ηλεκτροδότηση οποτεδήποτε στο παρελθόν, η 
αποδοχή της υποβληθείσας διορθωτικής δήλωσης συ-
νεπάγεται την απαλλαγή του από δημοτικούς φόρους 
και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα 
που δήλωσε τόσο για την περίοδο μέχρι την 31 η-12-
2019 όσο και μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 
επανηλεκτροδότηση του ακινήτου. Η μόνη επιβάρυνση 
από την οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί είναι το Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο θα πρέπει να κα-
ταβάλει αναδρομικά για όλο το διάστημα διακοπής της 
ηλεκτροδότησης.
Για τους ιδιοκτήτες ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων 
κτισμάτων οι οποίοι τα δηλώνουν για πρώτη φορά 
στους δήμους ισχύει πλήρης απαλλαγή από όλους τους 
δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη ενώ από την 
1η-1-2020 πρέπει να πληρώνουν μόνο Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ).

λονται μέχρι τα τέλη Ιουνίου και όπως όλα δείχνουν, 
η ημερομηνία θα παρατηθεί κατά έναν ή δύο μήνες. 
Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Θ. Σκυ-
λακάκης, «οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να 
προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Οι 
λογιστές χρειάζεται να ασχοληθούν κατά κύριο λόγο 
με τα προβλήματα που δημιουργεί ο COVID-19 και 
όλες τις καινούργιες πλατφόρμες.
Το πότε θα την εξαγγείλουμε και το διάστημα ενδεχό-
μενης παράτασης είναι μια δεύτερη κουβέντα. Είναι 
πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να δούμε το μέλλον». 
Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλά-
ξουν και οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων.
Σημειώνεται ότι τα έσοδα που εισπράττει το κράτος 
από τον φόρο εισοδήματος (εκτός των μισθωτών και 
των συνταξιούχων) κατά την εκκαθάριση των δηλώ-
σεων ανέρχεται στα 3,5 δις. ευρώ, δηλαδή περίπου 
1,15 δις. ευρώ κάθε δόση
Στην αναστολή της διαδικασίας αναμόρφωσης των 
αντικειμενικών αξιών προχώρησε το υπουργείο 
Οικονομικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
υπουργείου, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού και 
για την ανάγκη αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-
πειών της διάδοσής του, αποφασίστηκε η προσωρινή 
αναστολή της παράδοσης του έργου των εκτιμητών 
και της λειτουργίας της βάσης δεδομένων για την 
ηλεκτρονική καταχώριση από τους εκτιμητές της τι-
μής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου.
Σημειώνεται ότι οι ιδιώτες εκτιμητές θα αποζημιω-
θούν για το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή 
της αναστολής, η αναστολή θα διαρκέσει για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών, και η εκτι-
μητική άσκηση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε 
επόμενη περίοδο εντός του έτους.


