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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1925 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 10  
Εγκρίθηκαν έργα προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ από τη Διυ-
πουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ   
Σελ 1 και 12
«Horizon 2020»: Χρηματοδότηση πάνω από 420 εκατ. ευρώ για 
1.351 ελληνικές συμμετοχές από 554 φορείς
Σελ 1 και 14 
Έρευνα ΣΒΕ: Το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων πλήττε-
ται από την πανδημία του κορωνοϊού - Έγκαιρα και σωστά τα 
μέτρα της κυβέρνησης    
Σελ 3 
ΥΠΕΝ: θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του λογαριασμού χρημα-
τοδότησης των ανανεώσιμων πηγών   
Σελ 4
Αδ. Γεωργιάδης: Από την Τετάρτη (8/3) όσες επιταγές δεν έχουν 
αναγγελθεί ως προστατευμένες θα πληρωθούν - Αίτημα θα κα-
ταθέσει η κυβέρνηση προς τους θεσμούς για παράταση προστα-
σίας πρώτης κατοικίας
Σελ 5 
Χρ. Σταϊκούρας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Θα υπερδιπλασιαστούν τα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης τον Μάιο
Σελ 6 
Ανακοινώσεις υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα στήριξης επι-
στημόνων 
Σελ 7 
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» για την 
επιστρεπτέα προκαταβολή - Η ανώτατη ενίσχυση ανά επιχείρη-
ση - Διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών
Σελ 8, 
Όλη η απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής 
αίτησης για τη λήψη της επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1 
δισ ευρώ από τις επιχειρήσεις   
Σελ 9 και 10 
Στη «Διαύγεια» η υπουργική απόφαση για τα έντυπα που υπο-
βάλλουν οι εργοδότες κατά περίπτωση
Σελ 11
Τέσσερις υπουργικές αποφάσεις για τις παρατάσεις καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων   
Σελ 12 
Παράταση προθεσμιών για τα ενταγμένα έργα του Α’ κύκλου της 
Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»   
Σελ 13 
Με ποιο τρόπο θα διενεργείται ο έλεγχος για την υλοποίηση των 
επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων σε ποσοστό 100% από 
ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες
Σελ 15,16,17,18 και 19  
Κοινωνική αλληλεγγύη από την ελληνική επιχειρηματικότητα 
στον πόλεμο κατά του κορωνοϊού SARS-Cov-2
Σελ 19 
Ν. Χαρδαλιάς: Παράταση των μέτρων απαγόρευσης μέχρι τις 27 
Απριλίου
Σελ 20 
Τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 
800 ευρώ, προσδιόρισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για 
τον κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το κέντρο καινοτομίας στην Αθήνα και η υλοποί-
ηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνη-
τικών και λοιπών υποδομών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης 
Η δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Αθήνα και η υλοποίηση 
φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, και λοιπών 
υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνολικού 
προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.  H ανακοίνωση του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρει τα εξής:  Δύο νέα 
έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού 
προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή 
ΣΔΙΤ που συνεδρίασε την Παρασκευή , μέσω τηλεδιάσκεψης υπό 
την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι 
Γεωργιάδη και τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Χρή-
στου Σταϊκούρα, της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης 
Κεραμέως, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 
Χατζηδάκη, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή, του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασί-
λη Διγαλάκη και του γενικού γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νικόλαου Μαντζούφα.  
Τα δύο έργα που εγκρίθηκαν είναι: 
-«Υλοποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, και 
λοιπών υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» :Το 
έργο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προϋπολογισμού 
105 εκατ. ευρώ, αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή 
και τεχνική διαχείριση φοιτητικών εστιών καθώς και άλλων κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη, 
την Κομοτηνή και την Ξάνθη. Ειδικότερα, στην Αλεξανδρούπολη 
και την Κομοτηνή θα αναπτυχθούν φοιτητικές εστίες συνολικής 
δυναμικότητας 700 ατόμων και χώροι σίτισης φοιτητών, ενώ στην 
Κομοτηνή θα αναπτυχθεί και Κεντρική Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο. 
Στην Ξάνθη θα αναπτυχθεί χώρος Στέγασης Ερευνητικών Δομών 
που θα αποτελούν το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας, στο οποίο θα 
συγκεντρωθούν οι ερευνητικές δομές της Πολυτεχνικής Σχολής. 
-«Δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Αθήνα»: Το έργο του Κέ-
ντρου Καινοτομίας, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, στην Αθήνα 
(οδός Πειραιώς) αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, 
συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών της πρώ-
της Πολιτείας Καινοτομίας. Αναλυτικά  στη σελ 10 

Χρηματοδότηση πάνω από 420 εκατ. ευρώ διατέ-
θηκε σε 1.351 ελληνικές συμμετοχές από 554 φο-
ρείς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Horizon 2020» για την περίοδο 2014-2019.  
Αυτό αναφέρει -όπως σημειώνει το ΑΠΕ- το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό 
Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε δημοσίευσή 
του με τα στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο εν λόγω πρό-
γραμμα για τη χρονική περίοδο 2014-2019 σε 6 θεματικές περιοχές.  
Όλες οι αναφορές στηρίζονται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
συμμετοχής ανά θεματική κατηγορία. Οι θεματικές είναι:
* Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία 

και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και 
των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
* Κοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες 
Μεταφορές»
* Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδο-
τικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
* Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της 
ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»
* Θεματική περιοχή «Διάστημα»
* Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμέ-
νη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία» 
Αναλυτικά στη σελ 12

Έγκαιρα και σωστά τα μέτρα της κυβέρνησης
Επιβεβαίωση των προβλέψεων για μείωση κύκλου εργασιών 
και ετήσιας κερδοφορίας, καταγράφονται σε επικαιροποίηση 
της έρευνας του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) 
για τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 που παρουσι-
άζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
δηλώνει ότι πλήττεται (άμεσα ή έμμεσα) από την επιδημία 

του κορονοϊού, ενώ η πτώση του κύκλου εργασιών για την 
περιφερειακή βιομηχανία σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι 
κατά μέσον όρο μεγαλύτερη από 60%. Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι μέχρι 
σήμερα η κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα τα σωστά μέτρα για 
την έμπρακτη ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας και της πα-
ραγωγικής βάσης της χώρας. 
Αναλυτικά στη σελ 14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 165 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ   

«HORIZON 2020»: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 420 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ 1.351 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ 554 ΦΟΡΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣβΕ: ΤΟ 90% ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Τη μετάθεση διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Δομικών 
Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Οδοποιίας, Βauma CTT 
RUSSIA 2020, από τις 8 ως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο 
Crocus Expo της Μόσχας, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργα-
νισμός του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Το επιμελητήριο ανασχεδιάζει το πλάνο του, προκειμένου 
να υποστηρίξει, για τον Σεπτέμβριο, πλέον, τη διοργάνωση 
Επιχειρηματικής αποστολής στην Βauma CTT RUSSIA 2020.

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

Λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και με βάση τις 
οδηγίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας της Γερ-
μανίας και του κρατιδίου της Βαυαρίας, η Αutomatica 
2020, μετατίθεται για τις 8-11 Δεκεμβρίου 2020. 
Σημειώνεται ότι η Αutomatica θα κάνει την ένατη εμ-
φάνισή της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου, εστιά-

ζοντας σε τομείς όπως οι τεχνολογίες συναρμολόγησης 
και χειρισμού, η ρομποτική, η βιομηχανική επεξεργασία 
εικόνας, οι «πράσινοι αυτοματισμοί» καθώς και παρεμ-
φερείς τεχνολογίες, ενώ πλαισιώνεται από μια σειρά 
συνεδρίων και ειδικευμένα workshops. 

Η Επιτροπή Πόλεων και Ηφαιστείων, ανακοινώνει επίσημα την 
αναβολή της 11ης Διάσκεψης Πόλεων σε Ηφαίστεια (COV11) 
και τη διενέργειά της από τις 25 ως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο 
Ηράκλειο Κρήτης.
Η επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Cities on Volcanoes 
11»(CoV11), πραγματοποιείται από το Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποτελεί τη συνέχεια μίας σειράς 10 
επιτυχών συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1998 

σε χώρες, από την Ιταλία μέχρι τις ΗΠΑ (Χαβάη) και από την 
Ιαπωνία μέχρι τον Ισημερινό.
«Η σειρά συνεδρίων με τίτλο «Cities on Volcanoes» σκοπό έχει 
τη σύνδεση της κοινότητας των επιστημόνων της γεωλογίας/
ηφαιστειολογίας με τα επιτελεία διαχείρισης κρίσεων και εκτά-
κτων αναγκών και την προβολή της διακλαδικής εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία εκπροσώπων 
των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Πολιτικής 
Προστασίας», υπογραμμίζεται στην  ίδια ανακοίνωση.
Πληροφορίες: evinom@geol.uoa.gr , 
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ Η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜβΡΙΟ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΑutOmatIca 2020, ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ   

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕψΗΣ «cItIes ON VOlcaNOes 11»(cOV11) 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

1 - 4 Νοεμβρίου 2020

8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστη-
μών και Νανοτεχνολογίας Micro & Nano 
2020-Patras-Greece (8th International 
Conference on Micro/Nanosciences & 
Nanotechnologies)
ΠΑΤΡΑ

Υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρί-
ας MICRO&NANO
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Διαβεβαιώσεις για λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν 
τη βιωσιμότητα του λογαριασμού από τον οποίο χρημα-
τοδοτούνται οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΕΛΑΠΕ) παρείσχε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, σε συνέ-
χεια της δημοσίευσης των τελευταίων εκτιμήσεων για την 
εξέλιξη του Λογαριασμού το 2020.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, συνεπεία της κρίσης που 
οδηγεί σε μείωση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής 
ενέργειας και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα, στο τέλος του 2020 ο λογαριασμός θα παρουσι-
άσει έλλειμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ, ποσό που αυξάνεται 

στα 110 εκατ. αν συνυπολογιστεί το απαιτούμενο απόθε-
μα ασφαλείας ύψους 70 εκατ. που τηρείται στο λογαρια-
σμό. Οι εκτιμήσεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) αναφέρουν ακόμη 
ότι το 2020 θα ενταχθούν μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 
815 μεγαβάτ (440 MW Αιολικά, 350 MW Φωτοβολταϊκά, 
10 MW υδροηλεκτρικά, 10 MW Βιομάζα και 5 MW συ-
μπαραγωγή).
Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι παρακο-
λουθεί στενά την πορεία του ΕΛΑΠΕ, σε συνεργασία με τον 
ΔΑΠΕΕΠ ενώ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε: «Η βιωσιμότητα του ΕΛΑ-

ΠΕ αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ και θα λάβουμε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να την διασφαλίσουμε. Τα 
εξεταζόμενα μέτρα θα συγκεκριμενοποιηθούν πριν το 
καλοκαίρι, μετά την δημοσίευση και των στοιχείων του 
ΕΛΑΠΕ για τον Φεβρουάριο (22 Απριλίου) και τον Μάρ-
τιο (που θα δημοσιευθούν εντός του Μαΐου), την ψήφιση 
από τη Βουλή του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου (που 
περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για την αγορά ΑΠΕ, 
μεταξύ άλλων στο σκέλος της αδειοδότησης) και προφα-
νώς αφού υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επιπτώσεις 
της κρίσης του κορωνοϊού στην αγορά ενέργειας και στον 
κλάδο των ΑΠΕ ειδικότερα».

Νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουρ-
γεί η πανδημία του κορωνοϊού, με κύριά χαρακτηριστικά 
την μεγάλη πτώση των τιμών χονδρικής (η οποία μετα-
κυλίστηκε ως ένα βαθμό στη λιανική με τις εκπτώσεις στα 
τιμολόγια που έκανε η πλειονότητα των προμηθευτών) 
αλλά και την αβεβαιότητα που προκαλεί η υστέρηση των 
πληρωμών των λογαριασμών από τους καταναλωτές, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η πτώση της τιμής χονδρικής είναι τέτοια που, όπως 
αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ενέργειας, υπό άλλες 
συνθήκες θα οδηγούσαν σε πολύ σημαντική μείωση των 
τιμολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας οι τιμές χονδρικής (Οριακή Τιμή 
του Συστήματος) στα τέλη Μαρτίου και τις πρώτες ημέρες 
του Απριλίου στην προημερήσια αγορά (υπολογίζονται 
με βάση τις προσφορές των μονάδων ηλεκτροπαραγω-
γής και την εκτιμώμενη ζήτηση της επόμενης ημέρας) 

κυμαίνονται μεταξύ 30 και 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ 
υπάρχουν ώρες που πέφτουν κάτω και από τα 20 ευρώ. 
Συγκριτικά, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 
Χρηματιστηρίου η Οριακή Τιμή το 2019 ήταν πάνω από 
60 ευρώ ενώ τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους ξε-
πέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Η υποχώρηση των τιμών πέρα από τους εποχιακούς 
παράγοντες (χαμηλή ζήτηση λόγω καιρικών συνθηκών) 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του κόστους των 
καυσίμων και των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών 
ρύπων. Η υποχώρηση της τιμής χονδρικής αντικατο-
πτρίζεται εν μέρει στις εκπτώσεις που έκαναν το τελευταίο 
διάστημα τόσο η ΔΕΗ όσο και η πλειονότητα των εναλλα-
κτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες κλι-
μακώνονται σε ποσοστό έως και 8% ενώ περιλαμβάνουν 
συχνά κατάργηση του παγίου, απαλλαγή από φόρους κ.α.
Θεωρείται πιθανό ότι η πολιτική αυτή θα διατηρηθεί και 

πέραν του Απριλίου εφόσον παραμένουν οι ίδιες συνθή-
κες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομία 
συνολικά. Όπως επεσήμανε πρόσφατα σε σχετικές δηλώ-
σεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης, «Είναι γεγονός ότι σε πρώτη φάση λόγω της 
πτώσης της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
η ΔΕΗ και οι άλλες εταιρίες έχουν ωφεληθεί. Ωστόσο, την 
ίδια στιγμή που ωφελούνται με αυτόν τον τρόπο ζημιώνο-
νται -και θα ζημιωθούν ακόμη περισσότερο- από το ότι τις 
τελευταίες ημέρες καταγράφουν πτώση στα έσοδά τους» 
(λόγω υστέρησης των πληρωμών από καταναλωτές που 
αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς).
Ανάχωμα στην έλλειψη ρευστότητας επιχειρεί να δημι-
ουργήσει το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος με 
το μηχανισμό εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις ρεύματος, 
που θα τους παρέχει κεφάλαιο κίνησης με χρηματοδότη-
ση κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ψηφιακό σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος αποτελεί 
το gov.gr, αναφέρει στην real news ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζοντας 
πως «οι ψηφιακές πρωτοβουλίες μας είναι ένα χρήσιμο 
όπλο κατά της πανδημίας όμως ταυτόχρονα αποτελούν 
εργαλεία που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας την επό-
μενη ημέρα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως ο κορωνοϊός δεν άλλαξε 
τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση του 

δημοσίου απλώς τον επιτάχυνε και τόνισε ιδιαίτερα την 
προσθήκη τριών υπηρεσιών που αφορούν μεγάλο όγκο 
συναλλαγών (εξουσιόδοτηση, υπεύθυνη δήλωση, άυλη 
και εξ αποστάσεως συνταγογράφηση).
«Το gov.gr απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες διότι έχει 
σχεδιασθεί έτσι ώστε να το χρησιμοποιούν ακόμη και άτο-
μα με ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες», επισήμανε.
«Στην τελική εκδοχή του gov.gr, ανέφερε ο υπουργός, 
θέλουμε να μην χρειάζονται να εκδίδονται πια τα περισ-

σότερα πιστοποιητικά καθώς οι υπηρεσίες και τα μητρώα 
του Δημοσίου θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους 
για να ανταλλάσουν πληροφορία και όχι έγγραφο –αυτο-
νόητα, τηρώντας όλες τις επιταγές για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων».
Αυτή τη στιγμή, υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, «προέχει 
να εξαλείψουμε κάθε περιττή έξοδο από το σπίτι, όμως 
ευρύτερος στόχος μας είναι να πάψει κάθε περιττή ταλαι-
πωρία των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες».

ΥΠΕΝ: ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η βΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ   

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΙ ψΗΦΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ 
Αλλά και εργαλεία που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας την επόμενη ημέρα
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«Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 7 Απριλίου θα πρέπει 
όσοι θέλουν και είναι σε ΚΑΔ που δικαιούνται προ-
στασίας, να αναγγείλουν ηλεκτρονικά ποιες επιταγές 
τους θέλουν να τύχουν προστασίας σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτές οι επιταγές που θα δηλωθούν από 
τον εκδότη τους ότι θέλουν να προστατευθούν, αυτές 
θα είναι προστατευμένες για τις επόμενες 75 ημέρες». 
Αυτό ανέφερε για την απόφαση της μετάθεσης κατά 75 
ημέρες της λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γε-
ωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΪ και σημείωσε ότι «από την Τετάρτη 8 Απριλίου 
όσες επιταγές δεν έχουν αναγγελθεί, νοούνται ότι θα 
πληρωθούν. Και θα μπορεί ο κομιστής να πηγαίνει να 
την εισπράξει ή να τη σφραγίσει, αν δεν πληρώνεται» 
και -όπως πρόσθεσε «όσοι μπορούν να πληρώσουν να 
συνεχίσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για 
να μην πάει η οικονομία στο μηδέν και να συνεχίσει 
να κινείται».
   Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώ-
σεις στο εξωτερικό και έχουν τρύπα στην ταμειακή 
τους ροή λόγω της αναβολής των 75 ημερών των 
επιταγών, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε: «Έχουμε 
μιλήσει με τις τράπεζες και οι επιχειρήσεις που έχουν 
υποχρεώσεις στο εξωτερικό και έχουν «τρύπα» στις 
ταμειακές ροές λόγω της αναβολής 75 ημερών στις 
επιταγές, θα προσέλθουν στην τράπεζά τους, θα ζη-
τήσουν κατά προτεραιότητα προεξόφληση αυτών των 
επιταγών και, εφ’ όσον είναι αξιόχρεοι, οι τράπεζες 
έχουν δεσμευτεί να προεξοφλήσουν κατά προτεραιό-
τητα αυτές τις επιταγές ώστε να εξοφληθούν οι οφειλές 
στο εξωτερικό και να μην δημιουργηθεί «τρύπα» στον 
εφοδιαστικό κύκλο».

   Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξοικειω-
θούν οι πολίτες με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όπως 
είπε «έχουμε συνεννοηθεί με την Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών ώστε εντός του μήνα όλοι να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά. 
Διότι πολλοί που πήγαν στην τράπεζα να πληρώ-
σουν την περασμένη εβδομάδα και στήθηκαν στην 
ουρά, δεν μπορούσαν να πληρώσουν αλλιώς. Μην 
τους κατηγορούμε κι από πάνω. Και για τις τράπεζες, 
όμως, η τόσο γρήγορη μετάβαση σε έναν ολοκληρω-
τικό ψηφιακό μετασχηματισμό, ήταν σχετική δύσκολη. 
Αυτήν την εποχή πρέπει να στραφούμε όλοι στο web 
banking, δεν υπάρχει αμφιβολία».
Πλειστηριασμοί
   Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει, 
τις επόμενες μέρες, αίτημα στους θεσμούς, για παρά-
ταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. «Είναι πα-
ράλογο, μέσα σ’ αυτήν την κρίση να προχωρήσουμε 
σε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν πιστεύω 
να υπάρξει αντίρρηση από πλευράς θεσμών. ‘Αρα, θα 
πάμε πιο πίσω στο χρόνο, όσο περισσότερο γίνεται και 
όσο πρέπει, για να προλάβει η οικονομία μας να συνέλ-
θει από την καραντίνα» σημείωσε.
Αγορά
   «Μέσα στην κρίση δε νοούνται αυξήσεις παρά μόνο 
εκεί που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Για παράδειγμα, 
αν ένα είδος είναι εισαγόμενο κι αν δεν αυξήσεις την 
τιμή, να μην μπορείς να το προμηθευτείς. Εκεί να το 
καταλάβω. Αλλά μέσα στην κρίση κάθε εταιρεία θα 
πρέπει να βάλει πλάτη στον ελληνικό λαό. Όποιος δεν 
το καταλαβαίνει με το καλό, θα το καταλάβει με το 
ζόρι, θα πληρώνει πρόστιμα» υπογράμμισε ο υπουρ-
γός αναφορικά με τη λειτουργία της αγοράς.

Εγγυοδοτικό Ταμείο
   Σχετικά με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
με 2 δισ. ευρώ, για το εγγυοδοτικό ταμείο ο κ. Γεωρ-
γιάδης ανέφερε ότι από τις αρχές Μαΐου το αργότερο, 
θα μπορούν οι ενήμερες επιχειρήσεις, να ζητούν δά-
νειο για κεφάλαιο κίνησης έως 25% του ετήσιου τζί-
ρου τους ή και περισσότερο.
   Όπως είπε «είμαστε η πρώτη χώρα που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιό μας για την παροχή δανεί-
ων κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις. Υπήρξε μάλιστα και μία επαινετική δήλω-
ση της εκτελεστική αντιπροέδρου, Μαργκρέιτε Βέστεϊ-
γιερ, αρμόδιας για την πολιτική ανταγωνισμού, για την 
Ελλάδα και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την έγκριση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής ώστε με 2 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ 
να φτιάξουμε το εγγυοδοτικό ταμείο προκειμένου 
να μοχλεύσουμε στην αγορά δάνεια έως 7 δις ευρώ. 
Από τις αρχές Μαΐου το αργότερο, αν όχι νωρίτερα, 
γιατί έχουμε έρθει ήδη σε συμφωνία με τις τράπεζες, 
θα μπορούν οι επιχειρήσεις, εφ’ όσον ήταν ενήμερες 
μέχρι 31/12/2019, πλήρωναν δηλαδή τα δάνειά τους, 
να ζητούν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης έως 25% του 
ετήσιου τζίρου τους ή και περισσότερο αν το χρειάζο-
νται αλλά με τεκμηρίωση. Για το 80% του δανείου η 
εγγύηση θα είναι από εμάς, άρα οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να έχουν κάλυψη μόνο για το 20%. Κατά συνέπεια 
θα διοχετευθεί σημαντική ρευστότητα στην αγορά 
ώστε, όταν με το καλό τελειώσει αυτή η καραντίνα, να 
μπορέσουμε γρήγορα να βάλουμε μπρος τις μηχανές. 
Έχουμε ορίσει ότι το 70% των δανείων θα διατεθούν 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 30% σε 
μεγάλες».

«Αναμένεται έγκριση, προκειμένου το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων να πληρώσει τους τόκους 
όλων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο πλαίσιο 
στήριξης, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ 
είμαστε έτοιμοι -εφόσον απαιτηθεί- να κάνουμε το ίδιο 
και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο». Αυτό ανέφερε 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γε-
ωργιάδης σε συνέντευξή του σε σημερινή τηλεοπτική 
εκπομπή του ΑΝΤ1, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στους ελέγχους για αισχροκέρδεια, 
είπε: «χθες σε τρία βενζινάδικα στην Κρήτη επιβλήθη-
κε πρόστιμο από 20.000 ευρώ, όπως και την προηγού-
μενη εβδομάδα συνέβη στην Κάρπαθο. Να ξέρουν όλοι 
ό,τι αν την άλλη εβδομάδα εντοπιστεί ανάλογη τιμολό-
γηση με αύξηση των τιμών καυσίμων, ενώ οι διεθνείς 
τιμές πέφτουν, το πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο».
Όπως επεσήμανε «ελέγχονται όλες οι καταγγελίες που 
φθάνουν στο υπουργείο για αισχροκέρδεια ή για μη 
τήρηση των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του 

ιού» και ως παράδειγμα ανέφερε τον έλεγχο σε εται-
ρεία ταχυμεταφορών, όπου «το απόγευμα ήρθε η κα-
ταγγελία, το πρωί οι ελεγκτές ήταν στην επιχείρηση».
Τέλος, για την καραντίνα ενόψει του Πάσχα ο υπουρ-
γός σχολίασε: «Όποιος αγαπάει το χωριό του, αυτό το 
Πάσχα δεν πρέπει να θέλει να πάει εκεί, γιατί μπορεί να 
μεταφέρει τον κορωνοϊό και να πεθάνει κόσμος και να 
μπει σε καραντίνα όλη η περιοχή. Για τους υπόλοιπους 
που θα θελήσουν, η Πολιτεία θα πάρει τα μέτρα που 
πρέπει».

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (8/3) ΟΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙ 
ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
Αίτημα θα καταθέσει η κυβέρνηση προς τους θεσμούς για παράταση προστασίας πρώτης κατοικίας

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
Τους τόκους των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων ΜμΕ που έχουν υπαχθεί στο πλαίσιο στήριξης 
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«Θα υπερδιπλασιαστούν τα μέτρα για την αντιμετώπισης της 
κρίσης τον Μάιο καλύπτοντας και το επόμενο χρονικό διάστη-
μα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η κυβέρνηση στο 
πεδίο της οικονομίας κινείται γρήγορα και αποφασιστικά μακριά 
από μαξιμαλισμούς και ανεύθυνες πλειοδοσίες».
Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Οικονομικών 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
«Η ανθρωπότητα βιώνει μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρί-
ση. Μία συμμετρική κρίση που δεν γνωρίζουμε, ακόμη, τη 
διάρκειά της. Η ζημιά στην οικονομία, όσο αυτή παρατείνεται, 
γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Απαιτούνται συνεπώς σοβαρές, 
ρεαλιστικές και έγκαιρες παρεμβάσεις, ώστε να περιοριστούν οι 
δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές της.
Η Κυβέρνηση, στο πεδίο της οικονομίας, κινείται γρήγορα και 
αποφασιστικά, μακριά από μαξιμαλισμούς και ανεύθυνες πλει-
οδοσίες. Υλοποιεί ένα συνεκτικό και δυναμικό σχέδιο, στηρίζο-

ντας την κοινωνία και την οικονομία, με αίσθημα δικαίου, στο 
πλαίσιο των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων. 
Έχει λάβει, σε πρώτη φάση, δημοσιονομικά μέτρα ύψους 6,8 
δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την τόνωση 
της ρευστότητας των επιχειρήσεων (μέσω του χρηματοδοτικού 
εργαλείου της «επιστρεπτέας προκαταβολής») και την στήριξη 
του εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτά τα μέτρα, που εκτεί-
νονται μέχρι τέλος Απριλίου, αντιστοιχούν στο 3,5% του ΑΕΠ 
της χώρας, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, 
που είναι σχεδόν στο 3% του ΑΕΠ (χθεσινή συνέντευξη Mario 
Centeno, Επικεφαλής Eurogroup).
Προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν τον Μάιο, καλύπτοντας και 
το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ενώ δεν περιλαμβάνουν τις κλαδικές πολιτικές που βρίσκονται 
υπό διαμόρφωση και υλοποίηση, σε τομείς όπως είναι, ενδεικτι-
κά, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια, 
οι μεταφορές κ.α.

Ούτε τις αρχικές παρεμβάσεις ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ 
για την ενίσχυση της ρευστότητας στον παραγωγικό ιστό της 
οικονομίας, μέσω της πιο ευέλικτης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, της 
αξιοποίησης του Ειδικού Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, της δημιουργίας εγγυο-
δοτικού μηχανισμού (προχθές εγκρίθηκε από τα αρμόδια Ευ-
ρωπαϊκά όργανα), της μόχλευσης πόρων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων.
Παρεμβάσεις οι οποίες θα ενισχύονται όσο βγαίνουμε από την 
υγειονομική κρίση, έχοντας «καύσιμα» και για την μετα-κορω-
νοϊό εποχή.
Αποδεικνύεται έτσι ότι η Κυβέρνηση ενεργεί έγκαιρα και μεθο-
δικά, με ευθύνη, ψυχραιμία και υπομονή, με κοινωνική δικαι-
οσύνη και αλληλεγγύη, ώστε να κρατήσουμε τη χώρα όρθια 
και ζωντανή, με το βλέμμα μας και στην επόμενη μέρα της 
οικονομίας».

«Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ταμείο Εγγυοδο-
σίας έως του ποσού των 2 δισ. ευρώ, με το οποίο θα μοχλεύ-
σουν οι τράπεζες έως 7 δισ. ευρώ για Κεφάλαιο Κινήσεως στις 
επιχειρήσεις μας».
Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, με την οποία εκ-
φράζει τα συγχαρητήριά του στον υφυπουργό, Γίαννη Τσακίρη 
και στον γενικό γραμματέα, Δημήτρη Σκάλκο για την ταχύτητα 
με την οποία πέτυχαν την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή του Ταμείου εγγυοδοσίας.
Σε ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 
twitter σημειώνεται: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρωτοφανή 
ταχύτητα ενέκρινε το αίτημα μας για την δημιουργία Εγγυο-
δοτικού Ταμείου έως του ποσού των 2.000.000.000 ευρώ, με 
τα οποία οι τράπεζες άμεσα θα μοχλεύσουν δάνεια Κεφαλαίου 
Κινήσεως έως 7.000.000.000 ευρώ. Η επανεκκίνηση της Οικο-
νομίας μας εξασφαλίζεται».
Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται 
πως σήμερα «η ΕΕ ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων 

ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε 
βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το 
οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποι-
ήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.»
Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια 
για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Το ελληνικό 
καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που εγκρίναμε σήμερα επιτρέπει 
τη χορήγηση εγγυήσεων δανείων για κεφάλαια κίνησης τα 
οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν 
τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και να συνεχίσουν 
τις δραστηριότητές τους σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη 
για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή εθνικών μέτρων στήριξης 
με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ.»
Όπως υπογραμμίζεται επίσης στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής «η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο 
στήριξης βάσει του προσωρινού πλαισίου υπό τη μορφή εγγυ-

ήσεων δανείων. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης 
εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΕΑΤ») 
σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Με βάση 
το μέτρο θα χορηγούνται μερικές εγγυήσεις για επιλέξιμα δάνεια 
για κεφάλαια κίνησης που χορηγούνται από ενδιάμεσους χρη-
ματοπιστωτικούς οργανισμούς. 
Το καθεστώς είναι ανοικτό σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις 
εξαιρουμένων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργα-
νισμών, όπως οι τράπεζες, επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας και 
σε τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιτρέπει τη χορήγηση εγγυήσεων 
δανείων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμε-
σες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ει-
δικότερα, καλύπτει εγγυήσεις δανείων για κεφάλαια κίνησης με 
περιορισμένη διάρκεια και ύψος».

Δεν αφορούν όλους τους δανειολήπτες οι νέες εξαγγελθείσες 
ρυθμίσεις (Α’ 75/30.3.2020) για την αναστολή των δόσεων 
του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνον αυτούς που εντάσσονται 
στους προστατευόμενους ΚΑΔ, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Aναστολή της καταβολής των δόσεων του νόμου 
Κατσέλη έως σήμερα, πραγματοποιείται είτε στο πλαίσιο προ-
σωρινής διαταγής ή της τελικής ρύθμισης για χρονικό διάστημα 
τριών μηνών, δηλαδή για Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.
Η νέα ρύθμιση της 30ής Μαρτίου 2020 αφορά: 
• οι οφειλέτες που υπέβαλαν την αίτηση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας από την 

1η Μαρτίου 2019 μέχρι σήμερα και έχουν κριθεί επιλέξιμες από 
την πλατφόρμα, με ταυτόχρονη αναστολή της διακράτησης της 
άλλης ακίνητης περιουσίας του «επιλέξιμου» οφειλέτη για χρο-
νικό διάστημα τριών μηνών. 
• οι υποψήφιοι φορείς έχουν υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχα-
νισμό ρύθμισης των οφειλών κατά το Ν.4469 / 2017 
• οι οφειλέτες των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί 
• ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων το ΚΑΔ συμπεριλαμβά-
νεται στους ήδη πληγέντες 
Η ανωτέρω ρύθμιση αναστολής της καταβολής των δόσεων 
του Νόμου Κατσέλη δεν αφορά δημόσιους υπαλλήλους, ανέρ-
γους και συνταξιούχους. 

Για τους λόγους αυτούς, η εφαρμογή της παραπάνω αναστολής 
αφορά ένα μέρος των πολιτών που θα λάβουν την ειδική απο-
ζημίωση των 800 Ευρώ και τη μείωση της ενοικίασης πρώτης 
κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης (για τις επιχειρήσεις που 
πλήττονται). Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόκειται να προβούν σε σχετική 
ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα να επικοινωνούν με το ΕΕΚΕ για 
να λάβουν σχετική καθοδήγηση στο τηλέφωνο 2108817730 ή 
στο email: info@eeke.gr

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΘΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΩΣ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Με το οποίο θα μοχλεύσουν οι τράπεζες έως 7 δισ. ευρώ για Κεφάλαιο Κινήσεως στις επιχειρήσεις

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
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Υπογράφηκε και αναρτήθηκε την Παρασκευή  η δημόσια 
πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, με 
πιστοποίηση, για τους πληττόμενους από τον κορωνοϊό 
επιστημονικούς κλάδους της χώρας. 
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, πρόκειται για μία 
δράση που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση και υλοποιεί το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην 
οποία θα ενταχθούν οι έξι βασικοί επιστημονικοί κλάδοι: 
μηχανικοί κάθε ειδικότητας, οικονομολόγοι/λογιστές ανε-
ξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι (ασκούμενοι δικηγόροι και 
συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη 
εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικοί και ερευ-
νητές, όπως ορίζονται, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστη-
ριότητας (ΚΑΔ) κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
από το υπουργείο Οικονομικών. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστή-
μονες-ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με 
το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει 
παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών 
και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά δι-
απιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 
Οι επιστήμονες-δικαιούχοι του προγράμματος θα μπο-

ρούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα σύγ-
χρονα αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία θα βοηθήσουν 
άμεσα στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και των 
γνώσεών τους στο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό πε-
ριβάλλον. 
Ειδικότερα, τα 10 αντικείμενα κατάρτισης σε θεματικούς 
τίτλους είναι τα εξής: 
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 
2. Δημόσιοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί 
3. Ηλεκτρονικό εμπόριο-ηλεκτρονικές συναλλαγές, με 
σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία 
4. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον 
πρόσφατης έκδοσης 
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/Ψηφιακή υπογρα-
φή-Ψηφιακά πιστοποιητικά-Ψηφιακή ανταπόκριση με το 
δημόσιο/Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη 
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART 
BUILDINGS) 
7. Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets/Xρηματο-
οικονομική χρήση/Πρακτικές DEVOPS) & Διαδικτυακή 
Συνεργασία 
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλ-
λον 

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζο-
νται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από 
τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media 
Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές. 
Τις υπηρεσίες επιστημονικής τηλεκατάρτισης μπορούν 
να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα από το υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου 1 και 2. 
Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα, ύψους 600 ευρώ, το 
οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψη-
φιστέο. Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο 
δόσεις: 400 ευρώ ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση 
της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από τη Μεγάλη 
Τρίτη 14 Απριλίου και μετά, ενώ, με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 
ευρώ. 
Τέλος, η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου και 
λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου. 

Μετά το πρόγραμμα που θα ενισχύσει το επιστημονικό 
δυναμικό της χώρας με ποσό 600 ευρώ καθαρά ανά δι-
καιούχο, θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τη συγκεκριμέ-
νη κατηγορία, με 800 ευρώ, τον Μάιο, διαβεβαίωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθ-
μού ΣΚΑΙ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, 
όπως είπε, αξιοποιείται το εργαλείο της χρηματοδότησης 
από ευρωπαϊκούς πόρους.
   «Τους επιστήμονες τους σεβόμαστε, τους τιμούμε και 
είναι στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής διαδικασίας 
της χώρας. Το επιστημονικό δυναμικό, οι παραγωγικοί 
φορείς και οι αυτοαπασχολούμενοι, βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή στην προσπάθεια που θα κάνουμε για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας» σημείωσε ο υπουργός Ερ-
γασίας, επισημαίνοντας: «Γι’ αυτόν το λόγο, φροντίσαμε 
να δοθεί το ποσό των 600 ευρώ και έχουμε δεσμευτεί ότι 
αυτό το ποσό θα το λάβουν όλοι μέσα στον Απρίλιο».
   Ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα θα υλοποι-
ηθεί, μέσω μίας επιστημονικής διαδικασίας τηλεκατάρτι-
σης, η οποία θα παρέχει και πιστοποιητικό. «Δεν υποτι-
μούμε την επιστημονική συγκρότηση των επιστημόνων, 
αλλά, μέσω αυτής της διαδικασίας, τους ενισχύσουμε ου-
σιαστικά. Τα χρήματα θα είναι καθαρά, αφορολόγητα, μη 
συμψηφιστέα και μη κατασχετέα» διευκρίνισε ο υπουργός 
Εργασίας.
   Τόνισε δε, ότι σύντομα θα αναρτηθεί η πρόσκληση και, 

κατόπιν της πρόσκλησης, την άλλη Πέμπτη, οι επιστήμο-
νες, που υπολογίζονται σε 180.390, θα μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η πρώτη 
πληρωμή (400 ευρώ) θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Πέμπτη 
σε όλους ανεξαιρέτως που θα έχουν ενεργοποιήσει το 
voucher, ενώ υπογράμμισε ότι ο οικονομικός προγραμ-
ματισμός και «το πρόγραμμα που έχουμε κάνει για τους 
επιστήμονες της χώρας μας είναι ότι, μέχρι το τέλος Απρι-
λίου, θα καταβληθούν και τα υπόλοιπα 200 ευρώ».
   «Αμέσως μετά το πρόγραμμα για τους επιστήμονες των 
600 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, θα υπάρξει νέα πα-
ρέμβαση της κυβέρνησης για τα 800 ευρώ, δηλαδή θα 
τους ενισχύσουμε με τα 800 ευρώ, τον Μάιο» επανέλαβε 
ο υπουργός Εργασίας.
   Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι ο οικονομικός προγραμμα-
τισμός γίνεται με σχέδιο, με μεθοδικότητα και με ευθύνη, 
«γιατί πάνω από όλα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το βά-
θος και την ένταση της κρίσης, που κανείς δεν ξέρει ποια 
θα είναι».
   Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης ανέφερε: «Είχαμε δεσμευτεί 
για δύο πράγματα: να διευρύνουμε την περίμετρο όλων 
των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί και, πράγματι, 
αυτό ολοκληρώνεται σήμερα, καθώς θα μπουν οι Κωδι-
κοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των πληγεισών 
επιχειρήσεων, που ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομι-
κών. Το 86% των επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε ΚΑΔ, 
μπαίνουν κάτω από την «ομπρέλα» της προστασίας των 

οικονομικών ευεργετημάτων του κράτους. Ταυτόχρονα, 
έχουμε πει ότι και η χρονική περίμετρος θα διευρυνθεί και 
τον Μάιο, καθόσον θα επεκταθεί η χρονική διάρκεια της 
κρίσης. ‘Αρα, είμαστε έτοιμοι για Μάρτιο, Απρίλιο και για 
Μάιο.
   Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε και να μένουμε σπίτι, 
γιατί η κρίση της πανδημίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με τις δικές μας ενέργειες. Είναι θέμα 
ατομικής ευθύνης. Όσο πιο καλά συμπεριφερθούμε, τόσο 
πιο γρήγορα θα βγούμε από την κρίση».
   Ο υπουργός Εργασίας τόνισε επίσης ότι κοινός παρονο-
μαστής όλων των μέτρων είναι η διατήρηση των θέσεων 
εργασίας.
   Αναφορικά με το δώρο Πάσχα, ο κ. Βρούτσης αποσα-
φήνισε ότι θα καταβληθεί κανονικά στους εργαζόμενους 
από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί. Όμως, όπως 
διευκρίνισε, σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις μεταφέρεται η 
καταβολή του, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. «Εδώ υπήρξε 
μία σημαντική παρέμβαση του πρωθυπουργού και, μέσω 
των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, έγινε η εξαγ-
γελία ότι το συμπληρωματικό τμήμα του δώρου Πάσχα, 
που θα χάσουν οι εργαζόμενοι, λόγω μη δεδουλευμένων 
για το τμήμα του Μαρτίου και τον Απρίλιο, θα καταβληθεί 
από τον κρατικό προϋπολογισμό».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
Γ. Βρούτσης: Υλοποιούμε το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για τους 180.390 επιστήμονες και στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε δεσμευτεί  

Γ. Βρούτσης: Σύντομα, η πρόσκληση για το πρόγραμμα που θα ενισχύσει το επιστημονικό δυναμικό 
- Τι θα ισχύσει τον Μάιο  
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Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβο-
λή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
500 εργαζόμενους προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. 
ευρώ για το μήνα Απρίλιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ύψος 
της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο όρια στα 
500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών παρέχει δι-
ευκρινίσεις σχετικά με την πλατφόρμα και τα βήματα που 
πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη της επι-
στρεπτέας προκαταβολής. 
Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:
Το myBusinessSupport 
(www.aade.gr/mybusinesssupport) είναι η πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ για την καταγραφή και παρακολούθηση των κρίσι-
μων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, που πλήτ-
τονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πλατφόρμα 
ξεκίνησε τη λειτουργία της με την υποδοχή των αιτήσεων 
υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με τη μορφή 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1135). 
Στην πορεία, θα προστίθενται και άλλες πληροφορίες και 
αιτήσεις σχετικές με ενισχύσεις που θα παρέχονται μέσα από 
το σύστημα Taxisnet της ΑΑΔΕ. Στο ψηφιακό περιβάλλον 
του myBusinessSupport σταδιακά προστίθενται μια σειρά 
από πληροφορίες και στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ 
των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε αυτή.
«Η καλύτερη δυνατή και άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρή-
σεων που δοκιμάζονται στη διάρκεια αυτής της κρίσης είναι 
στις προτεραιότητές μας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών υποστηρίζουμε την καλύτερη δυνατή λει-
τουργία της οικονομίας παρέχοντας άμεσες και εύχρηστες 
ψηφιακές λύσεις για όλους», δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ 
Γ. Πιτσιλής.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών παρέχο-
νται, επίσης, οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με την Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή:
- Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος 
είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμε-
ση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, 
συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα 
και με την πορεία της επιχείρησης. 
Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 
500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας.
Ανταποκρίνεται στα ζητήματα προσβασιμότητας σε χρημα-
τοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται 
υπό τις παρούσες συνθήκες.
Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, 
στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης 
(TAXIS).
Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον 
είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρη-
σης), θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, 
με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το 
πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα 
επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύ-
πωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την 
προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός -τυ-
ποποιημένου- μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγη-
σης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση 
φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς 
και επιχειρηματικούς δείκτες.
Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσ-

διορίζεται - τυποποιημένα - από τη μεταβολή της τρέχουσας 
κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοι-
πά χαρακτηριστικά της. 
Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το 
ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατά-
σχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική 
στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν 
να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επι-
χειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη 
ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, 
ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.
Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα χρηματοδο-
τηθεί τόσο από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ειδι-
κού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της 
κρίσης του κορωνοϊού, όσο και από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών από σήμερα 
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020 έως και τις 10 Απριλίου 2020, 
οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχή-
μα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Υπουργείου Οικο-
νομικών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ειδική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (www.
aade.gr/mybusinesssupport).
Διευκρινίζεται επίσης ότι με επόμενη Κοινή Υπουργική Από-
φαση, σε συνέχεια των βασικών προϋποθέσεων και στοι-
χείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά 
των επιχειρήσεων, θα προσδιοριστούν, σε λεπτομέρεια, οι 
παράμετροι και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα καθορί-
σουν την άμεση υλοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Τις ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχει-
ρηματικότητας περιλαμβάνει η 4η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή, 
με επισπεύδον το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Η ΠΝΠ περιλαμβάνει, επίσης, τις ρυθμίσεις για την 
ομαλή λειτουργία της αγοράς για την ψηφιακή λειτουργία 
και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της Δημόσιας 
Διοίκησης, αλλά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αναφορικά με τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχει-
ρηματικότητας, υπενθυμίζεται ότι η ΠΝΠ εισήγαγε δέσμη 
μέτρων για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα ατομικά 
είδη υγιεινής και προστασίας (σαπούνια), τη μείωση των 
μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώ-
σεων κύριας κατοικίας, τη χρηματοδότηση των πληττό-
μενων επιχειρήσεων, μέσω Προγραμμάτων Δημοσίων 
Επενδύσεων και την παράταση για την καταβολή εισφο-

ρών. Επίσης, έχουν περιληφθεί οι ρυθμίσεις για τη στήρι-
ξη των εργαζομένων που απασχολούνται σε πληττόμενες 
επιχειρήσεις.
Η κύρωση της ΠΝΠ αναμένεται να εισαχθεί στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές την προσεχή Τρίτη και να συ-
ζητηθεί την προσεχή Πέμπτη στην ολομέλεια.

ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «mYBusINesssuPPORt» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗ
Η ανώτατη ενίσχυση ανά επιχείρηση - Διευκρινίσεις απο το υπουργείο Οικονομικών

βΟΥΛΗ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ Η ΠΝΠ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τους όρους 
και προυποθέσεις υποβολής αίτησης λήψης επιστρε-
πτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων από τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 500 
εργαζόμενους. 
Σύμφωνα με την απόφαση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανεξάρ-
τητα αν περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ με τις πληττόμενες 
επιχειρήσεις που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονο-
μικών. 
Σημειώνεται ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή προβλέπει 
ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους συ-
νολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, περιλαμβάνεται στα μέτρα 
στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αναμένεται να 
καταβληθεί εντός του Απριλίου. 
Όλη η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών είναι η 
ακόλουθη:
Άρθρο 1 
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης «Επιστρεπτέα 
προκαταβολή»
Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημι-
ουργείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο 
«myBusinessSupport», μέσω της οποίας υποβάλλονται 
τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκα-
ταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, 
(Επιστρεπτέα Προκαταβολή) σε επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).
Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε επιχείρησης για τον 
οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το 
φορολογικό Μητρώο.
 Άρθρο 2
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων
   1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και 
ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομι-
κών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους ερ-
γαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενί-
σχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην 
πλατφόρμα του προηγούμενου άρθρου.
   2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:
   α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, 
κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 

187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστη-
σαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν 
στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει 
κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,
   β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κα-
νονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) 
και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό 
ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,
   γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον 
Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από 
τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της 
ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ 
καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
   Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε 
κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες 
υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών 
υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσε-
ων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού 
COVID-19.
   3. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα 
κατωτέρω στοιχεία:
   Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
   α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: 
   αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο ερ-
γασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά 
στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος - Μάρτιος) 2020,
   αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο 
εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά 
τον μήνα Μάρτιο 2020,
   β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: βα) 
απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
   1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του 
εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
   2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
   3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄Τριμήνου 2020, συγκεντρω-
τικά για το τρίμηνο,
   ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
   1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του 
εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
   2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
   3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για 
κάθε μήνα.
   Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 
580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (πα-
ροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφο-
ρα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες 

ενοικίου της επιχείρησης.
   Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων 
συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάρι-
στα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη 
ημέρα του επόμενου μήνα.
   Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την 
επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και 
Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν 
αυτές υποβληθούν.
   4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και 
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της 
ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατ-
φόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρο-
νικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί 
να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προη-
γούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις 
των επιχειρήσεων.
   5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή τού Ο.Π.Σ. 
TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με 
τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
   6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την 
ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην 
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς 
και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να δι-
ενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων 
χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
   Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προ-
ϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρη-
ση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, 
η συντακτική εγκυρότητά του καθώς και η επαλήθευσή 
του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
   7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευ-
τικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 
10.4.2020.
   8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά 
τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίω-
ση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
   9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγη-
σης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της 
ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής 
της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε-
πτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα 
εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 
των αιτημάτων της παρούσης.

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗψΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ 
Υψους 1 δισ ευρώ από τις επιχειρήσεις  
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Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Ερ-
γασίας Γιάννη Βρούτση, με την οποία τροποποιείται η αριθ. 
πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) 
απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι-
κού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
      
Συγκεκριμένα:
      - Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις-Εξαιρέσεις» προ-
στίθεται παράγραφος 14.13, ως εξής: «14.13 Α. Σε εφαρμογή 
της ΠΝΠ Α΄ 64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» και, συγκεκριμένα, του άρθρου δεκάτου τετάρτου 
παρ. 2, που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ 
Α΄ 55/11.03.2020, όπως ισχύει, οι εργοδότες που, έως τις 
10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παρά-
τασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων), καθορίσουν, 
με απόφασή τους ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργα-
ζόμενο στον- προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση -τόπο 
εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστά-
σεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλουν, μέχρι και το 
πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή 
του μέτρου αυτού, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 
ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)» στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
      
      - Β. Για επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμε-
νες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της 
αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 1078/28-3-2020), 
οι οποίοι θα συμφωνήσουν για την κάλυψη πρόσκαιρων 
αναγκών της επιχείρησής τους με εργαζομένους τους, των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, την πα-
ροχή εργασίας με τηλεργασία, ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 4 
του κεφαλαίου Α.2 της ανωτέρω ΚΥΑ.
      Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργα-
ζομένων που τελούν σε αναστολή.
      
      Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να 
δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν από την 
έναρξη πραγματοποίησής της, με το «ΕΝΤΥΠΟ 4.2 ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. Α.2. ΤΗΣ ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 
(Β’1078/28-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.
      

      Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 
υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, 
να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή 
τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, 
που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν 
σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του 
προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 
αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση 
σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση 
σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.
      
      - Γ. Ι. Σε εφαρμογή του άρθρου ένατου παρ. 1, 2 της ΠΝΠ 
Α΄ 68/20.03.2020, επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν 
στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο 
κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 
1078/28-3-2020) και, για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι 
στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 
δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με 
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:
      α) με περίοδο αναφοράς το μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί 
να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες, συνεχόμενα ή 
διακεκομμένα και
      β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνω-
σης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.
      
      Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, 
υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, 
να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή 
τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, 
που σημαίνει ότι, για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν 
σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του 
προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 
αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση 
σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση 
σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.
      
      Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, μέ-
χρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την 
εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας, να το δηλώσουν 
στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-
2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
      
      ΙΙ. Ειδικά, για επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις 
πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κε-
φάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 

1078/28-3-2020) και, για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι 
στους σχετικούς ΚΑΔ, μπορεί να γίνει εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 1 του κεφαλαίου Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-
3-2020 ΚΥΑ (Β’ 1078/28-3-2020).
      
      Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, μέ-
χρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την 
εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας, να το δηλώσουν 
στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-
2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
      
      Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 
υποχρεούνται για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να 
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή 
τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, 
που σημαίνει ότι, για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν 
σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του 
προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 
αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση 
σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση 
σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.
      
      - Δ. I. Σε εφαρμογή του άρθρου δέκατου της ΠΝΠ Α΄ 
68/20.03.2020, κάθε εργοδότης ο οποίος, στο πλαίσιο του 
ότι η επιχειρηματική δραστηριότητά του πλήττεται σημαντι-
κά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του 
κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 
ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, οριζόμενων από το υπουργείο Οικονομικών ή του ότι 
τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
του, μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε 
επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους 
συμφωνίας και για όσο χρόνο υπάγεται στους σχετικούς ΚΑΔ, 
υποχρεούται, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου 
μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού της μεταφοράς, 
να το δηλώσει στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 
68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων. 

Συνέχεια στη σελ 10 

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΥΠΟβΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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Συνέχεια από τη σελ 9 
      
      Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 
υποχρεούνται για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να 
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή 
τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, 
που σημαίνει ότι, για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν 
σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του 
προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 
αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση 
σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση 
σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.
      II. Ειδικά, για επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις 
πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κε-
φάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 
1078/28-3-2020) και, για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι 
στους σχετικούς ΚΑΔ, μπορεί να γίνει εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 1 του κεφαλαίου Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-
3-2020 ΚΥΑ (Β’ 1078/28-3-2020).
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, μέχρι και 
το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμο-
γή του μέτρου αυτού της μεταφοράς, να το δηλώσουν στο 
«ΕΝΤΥΠΟ 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ 
ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥ-
ΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) 
«ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.
      Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 
υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, 
να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή 
τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, 
που σημαίνει ότι, για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν 
σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του 
προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 
αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση 
σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση 
σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.
      - Τέλος, συμπληρώνεται με τα ακόλουθα έντυπα το παράρ-
τημα της αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/ 
19.9.2019) απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
      α) Προστίθεται «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ 

ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)».
      β) Προστίθεται «ΕΝΤΥΠΟ 4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗ-
ΛΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ 
ΚΕΦ. Α.2. ΤΗΣ ΚΥΑ
12998/232/23-3-2020 (Β’1078/28-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑ-
ΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ-
ΛΥΣΗΣ».
      γ) Προστίθεται «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΝΠ (Α΄ 
68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ».
      δ) Προστίθεται «ΕΝΤΥΠΟ 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 
68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-
2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφαση του υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλε-
κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το κέντρο καινοτομίας στην Αθήνα και η υλοποίηση φοιτητι-
κών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών υποδο-
μών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Αθήνα και η υλο-
ποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών, και 
λοιπών υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
συνολικού προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αναφέρει τα εξής:  Δύο νέα έργα Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού προϋπο-
λογισμού 165 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή 
ΣΔΙΤ που συνεδρίασε την Παρασκευή , μέσω τηλεδιάσκεψης 
υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
‘Αδωνι Γεωργιάδη και τη συμμετοχή του υπουργού Οικονο-
μικών Χρήστου Σταϊκούρα, της υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Νίκης Κεραμέως, του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή, του υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα, του υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλη Διγαλάκη και 
του γενικού γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπρά-
ξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νικόλαου Μαντζούφα. 

 Τα δύο έργα που εγκρίθηκαν είναι: 
-«Υλοποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητι-
κών, και λοιπών υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης» και 
-«Δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Αθήνα». 
Το έργο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προϋπο-
λογισμού 105 εκατ. ευρώ, αφορά στη μελέτη, χρηματοδό-
τηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών εστιών 
καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπι-
στημίου στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάν-
θη. Ειδικότερα, στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή θα 
αναπτυχθούν φοιτητικές εστίες συνολικής δυναμικότητας 700 
ατόμων και χώροι σίτισης φοιτητών, ενώ στην Κομοτηνή θα 
αναπτυχθεί και Κεντρική Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο. Στην 
Ξάνθη θα αναπτυχθεί χώρος Στέγασης Ερευνητικών Δομών 
που θα αποτελούν το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας, στο οποίο 
θα συγκεντρωθούν οι ερευνητικές δομές της Πολυτεχνικής 
Σχολής. 
Το έργο του Κέντρου Καινοτομίας, προϋπολογισμού 60 εκατ. 
ευρώ, στην Αθήνα (οδός Πειραιώς) αφορά στη μελέτη, χρη-
ματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμε-
τάλλευση των υποδομών της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας, 
που θα αποτελέσει ένα φυσικό χώρο, όπου τμήματα Έρευνας 

& Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών, ακαδημα-
ϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και startup 
incubator/accelerators, θα δημιουργούν επιχειρηματικές συ-
νέργειες παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς 
όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 
 Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα project του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η δημιουργία του θα 
σηματοδοτήσει την επιστροφή της Ελλάδας στο χάρτη της 
Ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμισή της στους διεθνείς 
δείκτες Καινοτομίας. Η Πολιτεία Καινοτομίας θα στεγαστεί στις 
εγκαταλελειμμένες για 30 χρόνια αποθήκες της Χρωματουργί-
ας Πειραιώς (ΧΡΩΠΕΙ), έκτασης 18 στρεμμάτων, σε ένα κτίριο 
που είναι αμιγώς συνδεδεμένο ιστορικά με την Έρευνα και 
Ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Χρ. Δήμας 
Σε ανάρτησή του στο Twitter o υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Χρίστος Δήμας σημειώνει: «Η πρώτη Πολιτεία 
Καινοτομίας στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα εν 
μέσω της κρίσης του Covid_19 παίρνει την έγκριση από την 
διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ η σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα για μία εμβληματική δράση του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων». 

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΥΠΟβΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 165 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ   
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Τέσσερις νέες υπουργικές αποφάσεις, που περιέχουν μέτρα στή-
ριξης στις πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις, στους εκμι-
σθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς και στους εργαζόμενους των 
οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, υπέγραψε -σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπου-
λος.  Με τις ως άνω αποφάσεις:
1ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δη-
λώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και 
την 30/04/2020, των επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020 
ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην υπουργι-
κή απόφαση. Ομοίως, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων, των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην απόφαση, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Για την ίδια κατηγορία επιχει-
ρήσεων αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 
οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
 2ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, των επιχειρήσεων, στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2020 

έως την 31/8/2020. Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι επιχειρή-
σεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότε-
ρα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι 
επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που 
περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 20/3/2020. Επισημαίνεται ότι έως την ίδια ημερομηνία 
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων για τις 
ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, ενώ αναστέλ-
λεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων 
και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των ανωτέ-
ρω επιχειρήσεων.
 3ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν 
ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσι-
κών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις 
που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα 
αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση, καθώς και στις 
επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που 
περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση, είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 

στις 20/3/2020. Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 
η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
 4ον. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν 
ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθω-
τών στις επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από 
τους ειδικότερα αναφερόμενους στην υπουργική απόφαση, 
καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας που περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 
στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργα-
σίας τελεί σε αναστολή.
 Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά 
την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις 
του χρονικού διαστήματος της αναστολής. 
 Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονο-
μικών ο κ. Βεσυρόπουλος, «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμ-
βάνει μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, με στόχο 
να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι 
θέσεις εργασίας».

Η εταιρεία Goldair, ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες προ-
κλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρας μας κατά την 
παρούσα χρονική συγκυρία και με σκοπό την έμπρακτη ενί-
σχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανά-
σχεση της πανδημίας από τον ιό COVID-19, προχώρησε στη δω-
ρεά οκτώ (8) νοσοκομειακών κλινών Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας (ΜΕΘ) υψηλών προδιαγραφών προς το Υπουργείο Υγείας. 
Επιπλέον, η Goldair,για την ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας, 
τα οποία είναι επιφορτισμένα τόσο με την τήρηση των περιορι-
στικών μέτρων για την καταπολέμηση του COVID-19, όσο και 
με την φύλαξη και την επιτήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών 
μας συνόρων στον Έβρο και στο Ανατολικό Αιγαίο, προχώρησε 
στη δωρεά τριών (3) σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων 

αυτοκινήτων τύπου SUV προς την Ελληνική Αστυνομία. Οι 
παραπάνω δωρεές τίθενται άμεσα στη διάθεση των αρμόδιων 
φορέων προκειμένου να αυξήσουν τις επιχειρησιακές τους δυ-
νατότητες και να συμβάλουν ουσιωδώς στην αποτελεσματική 
εκπλήρωση του δύσκολου έργου τους.        
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της 
Goldair, κ. Καλλίνικος Καλλίνικος, δήλωσε: «Στεκόμαστε δίπλα 
στους συμπολίτες μας, οι οποίοι με επαγγελματισμό και αυτα-
πάρνηση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για εμάς. Τους εκ-
φράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη 
μας και τον σεβασμό μας και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ για να 
ενισχύσουμε έμπρακτα το δύσκολο έργο τους. Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι η χώρα μας θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις παρού-
σες, πρωτοφανείς, προκλήσεις και από κοινού ο Δημόσιος και ο 

Ιδιωτικός τομέας, θα συστρατευτούμε για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της επόμενης ημέρας».
Για τη δωρεά των οχημάτων στην Ελληνική Αστυνομίας, ο 
Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, 
εξέφρασε την ευαρέσκειά του στην εταιρεία μας και ευχαρίστη-
σε θερμά τον Πρόεδρο κ. Καλλίνικο Καλλίνικο δηλώνοντας ότι 
: «Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την αξία της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση 
της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία. Θα 
αξιοποιήσουμε τα οχήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς 
όφελος των πολιτών, ιδιαίτερα στη δύσκολη αυτή χρονική 
συγκυρία.»

  H εποχή του κορωνοϊού είναι η εποχή των βιντεοδιασκέψεων, 
γεγονός που έχει φέρει μαζικά στο προσκήνιο σε όλο τον κόσμο 
-και στην Ελλάδα- τις αντίστοιχες πλατφόρμες. Εκτός από το 
Zoom, την «τιμητική» του έχει και το Webex της αμερικανικής 
εταιρείας Cisco, το οποίο κερδίζει χρήστες διεθνώς -συμπεριλαμ-
βανομένης της χώρας μας- με γρήγορο ρυθμό, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Webex έφθασε τον αριθμό ρεκόρ των 324 εκα-
τομμυρίων χρηστών τον Μάρτιο, καθώς ολοένα περισσότεροι 
άνθρωποι συνεργάζονται ομαδικά με άλλους από το σπίτι τους, 
σπουδάζουν σε εικονικές τάξεις ή απλώς συνομιλούν, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το Webex εμφάνισε αύξηση κατά 2,5 φορές στην Αμερική, 
κατά τέσσερις φορές στην Ευρώπη και κατά 3,5 φορές στην 

περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η ανάπτυξη μας πηγάζει κυρίως από 
την επέκταση της τηλεργασίας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και της τηλεϊατρικής», ανέφερε ο αντιπρόεδρος Σρι Σρινιβάσαν 
της Cisco Collaboration, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.
 Οι χρήστες του Webex έχουν συνολικά υπερδιπλασιαστεί από 
τον Ιανουάριο. Περισσότερες από 22 εκατομμύρια βιντεοδια-
σκέψεις την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατ-
φόρμας το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Η Cisco διαβεβαίωσε ότι 
το Webex -που είναι παλαιότερο από το Zoom- διαθέτει πλήρη 
κρυπτογράφηση. Συνεπώς, εκτιμάται ότι είναι ασφαλέστερο 
σε σχέση με το Zoom, το οποίο έχει επικριθεί για προβλήματα 
κυβερνοασφάλειας και ελλιπούς προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών.

Το Zoom, που δεσμεύθηκε ότι θα διορθώσει τα όποια προ-
βλήματα στην πλατφόρμα του, είχε περισσότερους από 200 
εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες τον Μάρτιο, έναντι μόνο δέκα 
εκατομμυρίων πριν την πανδημία. Δεν είναι πάντως σαφές αν οι 
αριθμοί χρηστών του Zoom και του Webex είναι άμεσα συγκρί-
σιμοι, καθώς οι δύο πλατφόρμες χρησιμοποιούν διαφορετικές 
μεθόδους υπολογισμού των χρηστών που συμμετέχουν στις 
ομαδικές βιντεοδιασκέψεις.
Η τρίτη πλατφόρμα που έχει δει αύξηση χρηστών, αν και σε 
μικρότερο βαθμό, καθώς απευθύνεται σε πιο επαγγελματικό 
κοινό, είναι το Teams της Microsoft.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ βΕβΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
Επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων  

GOlDaIR: ΔΩΡΕΑ ΟΚΤΩ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΥψΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ZOOm, ΕΧΕΙ «ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ βΙΝΤΕΟΔΙΑΣΚΕψΕΩΝ WeBex ΤΗΣ cIscO
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Αναστέλλονται για δύο μήνες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι προθε-
σμίες για τα ενταγμένα έργα του Α’ κύκλου της δράσης «Ερευ-
νώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 
σε σχετική δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, 
«αναστέλλονται οι προθεσμίες από τις 11/3/2020 για δύο μήνες 
για:

- Την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης.
- την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε 
αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,
- την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέ-
σεων επαλήθευσης,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακο-

στού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχει-
ρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

Χρηματοδότηση πάνω από 420 εκατ. ευρώ διατέθηκε σε 1.351 
ελληνικές συμμετοχές από 554 φορείς, στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος «Horizon 2020» για την περίοδο 2014-
2019.
   Αυτό αναφέρει -όπως σημειώνει το ΑΠΕ- το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε 
δημοσίευσή του με τα στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο 
εν λόγω πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο 2014-2019 σε 6 
θεματικές περιοχές.
   Όλες οι αναφορές στηρίζονται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ελληνικής συμμετοχής ανά θεματική κατηγορία.
   Οι θεματικές είναι:
   * Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη 
γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της 
ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
   * Κοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρω-
μένες Μεταφορές»
   * Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, 
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
   * Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία 
της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 
της»
   * Θεματική περιοχή «Διάστημα»
   * Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, 
Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
   Τα σημαντικότερα ευρήματα ανά θεματική κατηγορία
   Ακολουθούν τα σημαντικότερα ευρήματα ανά θεματική κα-
τηγορία:
   Κοινωνική πρόκληση 2 «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γε-
ωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της 
ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»:
   * οι ελληνικοί φορείς χρηματοδοτήθηκαν με 63,5 εκατ. ευρώ 
σε 146 έργα, ποσό που αντιστοιχεί σε 257 ελληνικές συμμετοχές 
από 110 φορείς, εκ των οποίων οι 63 είναι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις
   * η πλειοψηφία των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από 
ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα (55%)
   * αρκετά υψηλή μέση χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τα ελλη-
νικά ερευνητικά ιδρύματα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά
   * οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική, η 
Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θεματικά πεδία με τις περισσότερες 

ελληνικές συμμετοχές είναι αυτά που αφορούν τη δημιουργία 
ανθεκτικότερων και αποτελεσματικότερων αλυσίδων αξίας, την 
προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και τα βιώσιμα συστήματα 
παραγωγής τροφίμων.
   Κοινωνική πρόκληση 4 «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμέ-
νες Μεταφορές»:
   * οι ελληνικοί φορείς έλαβαν 75 εκατ. ευρώ σε 138 έργα, ποσό 
που αντιστοιχεί σε 257 συμμετοχές προερχόμενες από 106 φο-
ρείς
   * σχεδόν το 40% των ελληνικών συμμετοχών προέρχεται από 
ιδιωτικούς φορείς, εκ των οποίων το ήμισυ είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις
   * σημαντικός είναι ο αριθμός των έργων με Έλληνα συντονι-
στή (25 έργα)
   * οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική 
και η Κεντρική Μακεδονία
   * το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο στην Ελλάδα είναι αυτό που 
αφορά στις «Εναέριες μεταφορές» (Aviation)
   Κοινωνική πρόκληση 5 «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, απο-
δοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»:
   * οι ελληνικοί φορείς χρηματοδοτήθηκαν με 60 εκατ. ευρώ σε 
101 έργα, ποσό που αντιστοιχεί σε 201 ελληνικές συμμετοχές 
από 101 φορείς
   * σημαντικό είναι το ποσοστό των ιδιωτικών φορέων (31%) 
στο σύνολο των φορέων που συμμετείχαν
   * αρκετά υψηλή μέση χρηματοδότηση ανά ιδιωτικό φορέα σε 
σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό
   * η περιφέρεια με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική 
(περίπου 66%) και ακολουθούν με πολύ χαμηλότερα ποσοστά 
η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή εστιάζει πρωτί-
στως σε θεματικά πεδία που αφορούν την κυκλική οικονομία, 
τις πρώτες ύλες, το νερό και την κλιματική αλλαγή.
   Κοινωνική πρόκληση 7 «Ασφαλείς κοινωνίες -Προστασία της 
ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 
της»:
   * οι φορείς από την Ελλάδα προσέλκυσαν 104 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σε 275 ελληνικές συμμετοχές από 96 φο-
ρείς, εκ των οποίων οι 56 είναι ιδιωτικοί οργανισμοί
   * Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο αριθμός των έργων με Έλληνα 
συντονιστή (31 έργα)
   * Αξιοσημείωτη είναι η συνολική επίδοση της Ελλάδας σε αυτή 
τη θεματική, καθώς κατατάσσεται 3η στη συνολική χρηματο-

δότηση των ευρωπαϊκών φορέων και 5η ως προς τον αριθμό 
συμμετοχών
   * Ιδιαίτερα μεγάλη η ελληνική συμμετοχή σε επιλέξιμες προτά-
σεις (43,46%), γεγονός που δείχνει τόσο το έντονο ενδιαφέρον 
τους για τη θεματική περιοχή της «Ασφάλειας» όσο και την ισχυ-
ρή δικτύωσή τους
   * Το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο της ελληνικής συμμετο-
χής είναι αυτό που αφορά στην «Κυβερνοασφάλεια» (Digital 
security)
   * Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και 
η Κεντρική Μακεδονία.
   Θεματική περιοχή «Διάστημα»:
   * οι ελληνικοί φορείς έλαβαν 16 εκατ. ευρώ, ποσό που αντι-
στοιχεί σε 70 συμμετοχές από 43 φορείς, εκ των οποίων οι 21 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
   * σχεδόν στο 20% των έργων που συμβασιοποιήθηκαν υπάρ-
χει ελληνική συμμετοχή
   * το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο στην Ελλάδα είναι αυτό που 
αφορά την «Παρατήρηση της Γης» (Earth Observation) μέσω 
του συστήματος δορυφόρων Copernicus, αντιπροσωπεύοντας 
περίπου το 43% των συμμετοχών και το 55% της χρηματοδό-
τησης σε εθνικό επίπεδο
   * και στη θεματική αυτή οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμ-
μετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.
   Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά, Προ-
ηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»:
   * οι ελληνικοί φορείς χρηματοδοτήθηκαν με 103 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σε 255 ελληνικές συμμετοχές από 98 φο-
ρείς
   * σημαντική η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(91 συμμετοχές), ενώ σχεδόν το 30% των έργων που τελικά 
χρηματοδοτήθηκαν στην εν λόγω θεματική έχουν ελληνική 
συμμετοχή
   * η μέση χρηματοδότηση ανά συμμετοχή των ιδιωτικών φο-
ρέων στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2019 είναι υψηλότερη 
του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου
   * το πιο δημοφιλές θεματικό πεδίο στην Ελλάδα είναι αυτό 
που αφορά στα «Εργοστάσια του μέλλοντος» (Factories of the 
Future)
   * οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική, η 
Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«HORIZON 2020»: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 420 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 1.351 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ 554 ΦΟΡΕΙΣ
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Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξε-
ων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσαν ότι αναρτή-
θηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα, www.ependyseis.gr, 
στην ενότητα «Υποστηρικτικό υλικό» του νόμου 4399/2016, 
τα υποδείγματα των βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσε-
ων σε ποσοστό 100%, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
133829/23-12-2019 (Β’ 789/24-12-2019), σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
   Ρυθμίζεται, συνεπώς, οτιδήποτε αφορά στην πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νό-
μων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διε-
νέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, λογιστή ή ελεγκτική εται-
ρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   Επισημαίνεται, ότι οι αντίστοιχες φόρμες υποβολής αιτήματος 
ελέγχου από τους επενδυτικούς φορείς καθώς και οι σχετικές 
διαδικασίες, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είναι ήδη διαθέσιμες για όλους τους ανα-

πτυξιακούς νόμους.
   Για τη διενέργεια των ελέγχων ακολουθείται η εξής διαδικασία:
   - Οι ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές ή και οι ελεγκτικές εταιρείες πρέ-
πει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του ΠΣΚΕ για την 
παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός χορηγείται 
από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της 
ΕΛΤΕ. Παράλληλα, αποστέλλονται και αναλυτικές οδηγίες για 
την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.
   - Ο φορέας της επένδυσης υποβάλει αίτημα ελέγχου για την 
ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Επιπλέον, πρέπει να ορίσουν στο ΠΣΚΕ και τους ορκωτούς ελε-
γκτές, λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, δηλώνοντας 
τον ΑΦΜ τους (υπάρχει σχετικό πεδίο στις φόρμες του αιτήμα-
τος).
   - Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος 
ελέγχου και εφόσον κριθεί πλήρες, ο δηλωθείς ορκωτός ελε-
γκτής-λογιστής ή μέλος της ελεγκτικής εταιρείας αποκτά πρό-
σβαση στην ενέργεια της έκθεσης ελέγχου του ΠΣΚΕ.

   Η ενέργεια για τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας 
και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του ν.4399/2016 είναι ήδη 
διαθέσιμη και θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες για τους νόμους 
3299/2004 και 3908/2011.
   - Διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με την από 9-3-2020 σχετική 
ανακοίνωση της ΕΛΤΕ (http://www.elte.org.gr/images/files/
pdf/anakoinosi_003_2020.pdf).
   - Υποβολή της έκθεσης μέσω του ΠΣΚΕ.
   - Λήψη της «έκθεσης διασφάλισης», σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 καθώς και της έκθεσης 
ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 134020/23.12.2019 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4767/24-12-2019), με τα τυχόν 
πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη 
για τη σύνταξή της, και τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης από 
τον πολιτικό μηχανικό, τον μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης ειδι-
κότητας επαγγελματία όπου προβλέπεται.
   - Έλεγχος της πληρότητας της έκθεσης ελέγχου από την αρ-
μόδια υπηρεσία

Διευκρινίσεις σχετικά με το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
δίνει το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του. Ειδικότερα, 
σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των υπουργών Οικονομικών και Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την «ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορ-
φή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, 
και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το 
υπουργείο Οικονομικών, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων 
που θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, διευκρινίζει τα παρα-
κάτω:
   Οι επιχειρήσεις που δύνανται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και 
ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, 
οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμε-
νους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και 
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού.
•Να είναι επιχειρήσεις που:
    δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού 
αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή 
κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια, συνεπεία της εμφά-
νισης και διάδοσης του κορωνοϊού (βλ. Προσωρινό Πλαίσιο 
C(2020)1863/19.03.20), και δεν έχουν στη διάθεσή τους προη-
γούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ 
L351/24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον 

Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020.
•Να είναι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον 
Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία 
που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την 
υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
    Επίσης, το υπουργείο Οικονομιών επισυνάπτει τον ορισμό της 
προβληματικής επιχείρησης, βάσει του άρθρου 2 (18) του Καν. 
651/2014
   «Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   (α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην 
Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει 
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για 
ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που 
δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώ-
ληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια 
από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], 
όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της 
κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από 
την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά 
(και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό 
ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. 
Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία πε-
ριορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών 
που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος 
«κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από 
έκδοση υπέρ το άρτιο,
   (β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα 

μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην 
ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επι-
χειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία 
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια 
για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατό-
πιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω 
από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογα-
ριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία 
τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα 
χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που 
αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ,
   (γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτω-
χευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου 
που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω-
χευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,
   (δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσω-
σης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμ-
βαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 
υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
   (ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τε-
λευταία δύο έτη:
   1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι 
υψηλότερος του 7,5 και
   2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ  Σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες
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Επιβεβαίωση των προβλέψεων για μείωση κύκλου εργασιών 
και ετήσιας κερδοφορίας, καταγράφονται σε επικαιροποίηση 
της έρευνας του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) για 
τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 που παρουσιάζει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.      
      Το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι 
πλήττεται (άμεσα ή έμμεσα) από την επιδημία του κορωνοϊού, 
ενώ η πτώση του κύκλου εργασιών για την περιφερειακή βιο-
μηχανία σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι κατά μέσον όρο 
μεγαλύτερη από 60%.      
      Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει λάβει 
έγκαιρα τα σωστά μέτρα για την έμπρακτη ενίσχυση της Ελλη-
νικής οικονομίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας.       
      Η έκδοση των «Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου» 
(ΠΝΠ) εκδόθηκαν έγκαιρα, καλύπτοντας η καθεμία τη χρονική 
στιγμή δημοσίευσής τους τις ανάγκες του επιχειρηματικού κό-
σμου. Πέραν όλων των θετικών διατάξεων, ο ΣΒΕ σημειώνει 
ιδιαίτερα τη διεύρυνση του καταλόγου των ΚΑΔ των επιχει-
ρήσεων που πλήττονται, που πλέον περιλαμβάνει τη μεγάλη 
πλειονότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται.
      Η έρευνα
      Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου επικαιροποιήθηκε η έρευ-
να του ΣΒΕ για τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19. 
Αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα είχε διενεργηθεί το διήμερο 
12 και 13 Μαρτίου. Στην πρώτη έρευνα έλαβαν μέρος 174 επι-
χειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της μεταποίησης, ενώ στη 
δεύτερη 213 μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα το σύνολο της 
Ελληνικής περιφέρειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα 
εξής:
      Κύκλος εργασιών και κερδοφορία
      -Πλέον, το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων δηλώνει 
ότι πλήττεται (άμεσα ή έμμεσα) από την επιδημία του κορωνο-
ϊού, σε αντίθεση με το 45% της πρώτης έρευνας.
      -Η πτώση του κύκλου εργασιών για την περιφερειακή βι-
ομηχανία σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι κατά μέσον όρο 
μεγαλύτερη από 60%, ενώ στην προηγούμενη έρευνα κυμαι-
νόταν από 10% έως και 50%, με μέσον όρο το 28%.
      -Κερδοφόρες βιομηχανίες στο τέλος του 2020 αναμένεται 
πλέον να είναι μόνο το 18% των βιομηχανικών επιχειρήσεων. 
Στην πρώτη έρευνα περισσότερες από το 52% των μεταποιη-
τικών επιχειρήσεων δήλωναν ότι στο τέλος του έτους θα είναι 
κερδοφόρες.
      Καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων
      -Στις 13 Μαρτίου καμία επιχείρηση του δείγματος δεν δή-
λωσε ότι έχει αναστείλει τη λειτουργία της. Πλέον, το ποσοστό 
των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία 
τους ξεπερνά το 25%.
      -Το 67% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι το προσωπικό που 
απουσιάζει από το Τμήμα Παραγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 
30%. Τα αντίστοιχα ποσοστά κατά την πρώτη έρευνα ήταν 8% 
και 14%.      
      Ρευστότητα - Είσπραξη απαιτήσεων
      -Το 88% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να δηλώνει ότι 

υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός 
που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφα-
νείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
      -Συγκεκριμένα, οι πελάτες των επιχειρήσεων του δείγματος 
που έχουν αναστείλει τις πληρωμές τους προς τις συγκεκριμέ-
νες επιχειρήσεις ξεπερνούν πλέον το 50%, ενώ κατά την πρώτη 
έρευνα το ποσοστό αυτό ήταν οριακά στο 10%.
      Κλαδικά συμπεράσματα
      Κλάδος - «αρνητικός πρωταθλητής» στην πτώση κύκλου 
εργασιών και κερδοφορίας είναι ο ευρύτερος τομέας των 
δομικών υλικών. Η πτώση του κύκλου εργασιών του τομέα 
των δομικών υλικών ανέρχεται σε ποσοστό 80%, με ανάλογη 
επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, 
καμία επιχείρηση του τομέα των δομικών υλικών δεν αναμένει 
έστω και οριακή κερδοφορία για το 2020.      
      Οι κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις 
στον κύκλο εργασιών τους είναι οι εξής: Δομικά Υλικά (80%), 
παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχα-
νία(67%), μεταποίησης νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων 
(62%), Ποτά(58%), Κλωστοϋφαντουργία(42%) και Βιομηχα-
νία Ξύλου(34%).
      Επιχειρηματικό κλίμα
      -Το 96% των επιχειρήσεων του δείγματος προβλέπει ότι 
θα υπάρξει αδυναμία είσπραξης επιταγών, σε αντίθεση με το 
μόλις 28% της προηγούμενης έρευνας.
      -Το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος εξακολουθεί να 
δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περι-
ορισμών στις μετακινήσεις προσωπικού και την αναστολή 
προγραμματισμένων επενδύσεων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η 
κατάσταση.
      Οι προτάσεις του ΣβΕ
      Συμπληρωματικά με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, 
ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης, ήδη έχει καταθέσει 
προς τους αρμόδιους υπουργούς τις ακόλουθες δυο προτάσεις 
για τα παρακάτω θέματα:
      α) για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας όσων μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων έχουν ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια, 
τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορα χρηματοδοτικά 
εργαλεία όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ, κλπ. και
      β) την κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους 
λόγω υπερωριών σε όσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να λει-
τουργούν.      
      α] Άμεση απόδοση των οφειλών από επιδοτήσεις / επιχορη-
γήσεις για επενδύσεις στη βιομηχανία
      Εξαιτίας της πανδημίας, η ρευστότητα των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί δραματικά. Πολλές μικρομεσαί-
ες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, 
βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, λόγω των πό-
ρων που δέσμευσαν για επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί, είτε 
μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, είτε μέσω προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ.      
      Το πρόβλημα ρευστότητας επιτείνεται διότι, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις, έχουν έναντι των επενδύσεων δεσμευμένες εγγυ-
ητικές επιστολές, που επιβαρύνουν ή/και εκμηδενίζουν τα όρια 
δάνειων τους στις τράπεζες.      
      Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ προτείνει την άμεση απόδοση των 
οφειλόμενων επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων για την υλοποίη-
ση επενδυτικών ή λοιπών προγραμμάτων, που έχουν υλοποι-
ηθεί, η οποία θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων 
αυτή τη δύσκολη χρονικά περίοδο.      
      β] Πρόταση του ΣΒΕ για τη λήψη μέτρων ειδικά για τις με-
ταποιητικές επιχειρήσεις, σχετικά με το κόστος των υπερωριών 
και των bonus κατά την περίοδο της κρίσης      
      Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ 
με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία, δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη ευαισθησία, αποφάσισαν 
και έδωσαν άδεια με πλήρεις αποδοχές, στους εργαζόμενους 
που έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και ανήκουν στο τμήμα 
παραγωγής τους.      
      Το ίδιο έπραξαν και για εργαζόμενους που έχουν χρόνια 
νοσήματα, αλλά και γι’ αυτούς που ανήκουν στις «ευπαθείς 
ομάδες» του πληθυσμού. Ακόμη, και για λόγους προφανείς, 
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μόλις διαπιστώσουν ακόμη και 
ένα «απλό» σύμπτωμα υγείας σε εργαζόμενό τους (π.χ. βήχας, 
φτέρνισμα, δέκατα, κλπ..) υποχρεώνουν τα συγκεκριμένα άτο-
μα σε απουσία από την εργασία τους, για δύο (2) εβδομάδες, 
με ταυτόχρονη παρακολούθηση από γιατρό και διαρκή ενημέ-
ρωση της επιχείρησης για την πορεία της υγείας τους.      
      Αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία της βιομηχανίας απέναντι 
στους εργαζομένους της, έχει δημιουργήσει τεράστια ανάγκη 
για υπερωριακή απασχόληση του εναπομείναντος προσωπι-
κού στα τμήματα παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσε-
ων.
      Επειδή η βιομηχανία τηρεί την κείμενη εργατική, φορολογι-
κή, αλλά και πάσης φύσεως νομοθεσία, που διέπει τη λειτουρ-
γία της, καλείται κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας 
να επωμισθεί το δυσβάσταχτο βάρος των απίστευτα υψηλών 
εισφορών ΦΜΥ, ΙΚΑ, κλπ, λόγω ακριβώς της αναπόφευκτης 
υπερωριακής εργασίας που καλείται να υλοποιήσει.      
      Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ ζητά να υπάρξει άμεσα σχετική 
νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας θα καθορίζεται η πλη-
ρωμή από τη βιομηχανία των υπερωριών, υπερεργασιών, 
bonus, κλπ. προς τους εργαζομένους της, όπως ακριβώς προ-
βλέπεται και σήμερα, αλλά οι εισφορές ΦΜΥ, προς το ΙΚΑ κλπ, 
να υπολογίζονται στο ανώτερο ποσό που προκύπτει μηνιαίως 
για τον συμφωνημένο/κανονικό μισθό του κάθε εργαζόμενου.
      Εναλλακτικά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος προτείνει, 
για την περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανωτέρω ρύθμιση, 
την πληρωμή της διαφοράς του ποσού των εισφορών και των 
φόρων που θα προκύπτει λόγω της υπερωριακής εργασίας, να 
τον αναλάβει το κράτος, στο πλαίσιο ακριβώς των μέτρων της 
Κυβέρνησης για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και των 
επιχειρήσεων.

ΕΡΕΥΝΑ ΣβΕ: ΤΟ 90% ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Έγκαιρα και σωστά τα μέτρα της κυβέρνησης
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Το δικό τους «παρών» στη μάχη κατά της πανδημίας με την 
οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα, και ολόκληρος ο κό-
σμος, δίνουν πλήθος επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους 
της οικονομίας αλλά και κοινωφελή ιδρύματα. Από την ιδιωτι-
κή υγεία έως την ενέργεια, τη ναυτιλία και τον κλάδο των τρο-
φίμων, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και η αλληλεγγύη έμπρα-
κτη είτε με την χρηματοδότηση ιατρικού εξοπλισμού είτε με τη 
μορφή εκπτώσεων και προσφορών προς τους καταναλωτές.
   
   Από τη μία πλευρά, το δημόσιο σύστημα υγείας ενισχύεται 
με ιατρικά μηχανήματα αλλά και αναλώσιμα, όπως μάσκες 
και στολές, στη δύσκολη μάχη κατά του κορωνοϊού. Από 
την άλλη πλευρά, σε πολίτες που επλήγησαν οικονομικά από 
την κρίση παρέχεται σειρά ελαφρύνσεων με αποτέλεσμα να 
αίρεται μέρος του οικονομικού βάρος που καλούνται να ση-
κώσουν.
   
   Το ΑΠΕ - ΜΠΕ επιχείρησε την χαρτογράφηση του τρόπου 
με τον οποίο συνέδραμε ο ιδιωτικός τομέας το κράτος και την 
κοινωνία στον αγώνα που δίνουν για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης της πανδημίας στην Ελλάδα.
   
   Οι δωρεές και οι προσφορές των εταιρειών συνεχίζονται και 
στο ρεπορτάζ που ακολουθεί αναφέρονται προσφορές και 
δωρεές που έγιναν γνωστές έως το βράδυ της Παρασκευής 
4 Απριλίου 2020.
   
   Εκπτώσεις και προσφορές εφαρμόζει η πλειονότητα των 
ενεργειακών επιχειρήσεων
   Εκπτώσεις και προσφορές για την περίοδο της κρίσης προς 
τους καταναλωτές εφαρμόζει η πλειονότητα των ενεργειακών 
επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ σημα-
ντικές είναι και οι προσφορές τους προς το σύστημα υγείας της 
χώρας, σε χρήμα και σε είδος.
   
   Η πανδημία του κορωνοϊού έχει κινητοποιήσει τις εταιρείες 
ενέργειας, σε μια προσπάθεια αφενός να στηρίξουν τους πε-
λάτες τους αλλά και, αφετέρου, να συγκρατήσουν το κύμα 
μη πληρωμής λογαριασμών που έχει ανακύψει και πάλι τις 
τελευταίες εβδομάδες.
   
   Οι προσφορές των ενεργειακών επιχειρήσεων 
κωδικοποιούνται ως εξής:
   ΔΕΗ: Από τις 26 Μαρτίου 2020 και για το επόμενο τρίμηνο 
η ΔΕΗ προσφέρει:
   Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης.
   Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες κατηγορίας Β’ & Γ’ 
(ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε μηχανική υποστή-
ριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ). Οι ευάλωτοι πελάτες-δι-
καιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου συνεχίζουν να 
τιμολογούνται με τα ειδικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες 
εκπτώσεις.
   5 ευρώ έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και 

νέους.
   Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης 
με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh, ώστε να μην επιβα-
ρυνθούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο διάστημα 
παραμείνουν στο σπίτι με τις οικογένειές τους, αλλά και για τις 
επιχειρήσεις, που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται.
   
   Επιπλέον η επιχείρηση αποφάσισε να προβεί σε δωρεά ύψους 
άνω των 5 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν ανάγκες σε μάσκες, 
προστατευτικές στολές και γυαλιά και άλλα αναλώσιμα υλικά. 
Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην αγορά 1.500.000 μασκών 
FPP2Q και FPP3Q, 75.000 προστατευτικών στολών Q, TYVEC 
800 Series Q και TYVEC 600 Series Q και 50.000 προστατευτι-
κών γυαλιών Q.
   
   ΕΛΠΕ: Διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για αγορά ιατρικού 
εξοπλισμού, αναλωσίμων και κάλυψη λοιπών δαπανών που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό 
προχώρησε σε παραγγελία και εισαγωγή από τις ΗΠΑ, δύο 
μηχανημάτων για τη διενέργεια τεστ μοριακής διάγνωσης 
για τον κορωνοϊό, καθώς και σημαντικού αριθμού ειδικών 
αντιδραστηρίων για την άμεση εξυπηρέτηση των νοσοκομει-
ακών αναγκών, ενώ προχωρά στον εξοπλισμό ενός εξειδικευ-
μένου εργαστηρίου στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική 
Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», για την μελέτη και διαχείριση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού στο αναπνευστικό σύστη-
μα. Εξάλλου, τα ΕΛΠΕ από κοινού με την AEGEAN καλύπτουν 
το κόστος για έως πτήσεις μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού 
υλικού, ή άλλων αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού από την 
Άπω Ανατολή/Κίνα ή όπου αλλού μπορεί να παράγονται.
   
   motor Oil: Αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά 50 ανα-
πνευστήρων υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να εξοπλί-
σουν άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας των νοσοκομείων.
   
   ΑΔΜΗΕ: Προμήθεια εξοπλισμού που (αναπνευστήρες 
ΜΕΘ και μεταφοράς, ακτινολογικά μηχανήματα, ογκομετρι-
κές αντλίες έγχυσης φαρμάκων με τα αναλώσιμα τους και 
προκατασκευασμένους οικισμούς isobox για το Νοσοκομείο 
Σωτηρία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Γενικό Νοσοκομείο 
Χανίων. Επίσης ο στρατηγικός εταίρος του ΑΔΜΗΕ, State 
Grid, προχώρησε στη δωρεά 500.000 προστατευτικών μα-
σκών στο Υπουργείο Υγείας.
   
   mYtIlINeOs: προχώρησε στην αγορά 65 ειδικών ανα-
πνευστήρων, για χρήση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 
ύστερα από επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας.
   
   elPeDIsON: Προσφέρει έκπτωση 5% στην τιμή ρεύματος 
για τα νοικοκυριά-πελάτες της, για τουλάχιστον 1 μήνα. Πα-
ράλληλα, προχωρά στην παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού 

και αναλώσιμου υλικού σε νοσοκομεία της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης, βάσει των αναγκών τους.
   
   Ήρων: Χαρίζει τον ΦΠΑ του ρεύματος των οικιακών πα-
ροχών για τον Απρίλιο, και παρέχει επιπλέον έκπτωση 12 
ευρώ και δωρεάν ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας με την 
εγγραφή κάθε νέου ή υφιστάμενου πελάτη στο e-bill, ώστε 
να λαμβάνει το λογαριασμό του ηλεκτρονικά (αφορά 12μηνη 
παραμονή στην εταιρεία). Επίσης, προχώρησε στην αγορά 
και δωρεά προς το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», απαραί-
τητων αναλώσιμων υλικών πρώτης ανάγκης όπως στολές, 
μάσκες, αντισηπτικά κλπ, για την προστασία του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου ενισχύοντας το 
έργο τους.
   
   NRG: Για τον Απρίλιο ισχύει 5% επιπλέον έκπτωση στο Ηλε-
κτρικό Ρεύμα, 5% επιπλέον έκπτωση στο Φυσικό Αέριο, 10% 
έκπτωση στους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογί-
ου (ΚΟΤ) και τους Ευάλωτους Πελάτες, 5 ευρώ έκπτωση για 
ενεργοποίηση e-bill στο mynrg και μηδενισμό της εγγύησης 
με πάγια εντολή, με παράλληλη επιμήκυνση της προθεσμίας 
για τον χρόνο ενεργοποίησής της, από έναν σε δύο μήνες.
   
   ZeniΘ: Δωρεάν μηνιαίο πάγιο στο ρεύμα και 5% επιπλέ-
ον έκπτωση στην τιμή του φυσικού αερίου για τον Απρίλιο. 
Ταυτόχρονα προχώρησε σε δωρεά για την κάλυψη των δα-
πανών του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού του ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ 
και Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλυφθούν 
οι αυξημένες ανάγκες τους για ένα ολόκληρο μήνα (μάσκες 
τριών τύπων και αντισηπτικά χειρός). 
   
   VOltON: Έκπτωση 5% σε όλους τους οικιακούς κι επαγ-
γελματικούς πελάτες για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα 
και 5 ευρώ επιπλέον έκπτωση σε όσους πελάτες, παλιούς και 
νέους, αποφασίσουν να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (e-bill). Επίσης για τις ευάλωτες/
ευπαθείς ομάδες η εταιρεία εφαρμόζει αναστολή των διακο-
πών ηλεκτροδότησης για τρεις μήνες και παρέχει δυνατότητα 
ευέλικτων διακανονισμών έως και 8 μήνες.
   
   Nova energy: Έκπτωση 5% στις χρεώσεις ενέργειας και 
στα πάγια για το χρονικό διάστημα από 1/4/2020 έως και 
30/4/2020 η οποία θα αποδοθεί στον επόμενο εκκαθαριστι-
κό λογαριασμό σε όλους τους οικιακούς πελάτες υπηρεσιών 
Nova Energy. Επιπλέον, οι οικιακοί πελάτες υπηρεσιών ενέρ-
γειας που ανήκουν σε ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες επωφελού-
νται με τη δυνατότητα ευέλικτου διακανονισμού (έως και 8 
μήνες) και την αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης που 
θα ισχύουν για τις υπηρεσίες Nova Energy έως και 30 Ιουνίου. 

Συνέχεια στη σελ 16 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ saRs-cOV-2
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Συνέχεια από τη σελ 15 
   
   ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ+ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οι δύο όμιλοι αγό-
ρασαν εξοπλισμό για την λειτουργία οκτώ κλινών ΜΕΘ στο 
νοσοκομείο «Αττικόν», στολές, μάσκες, αντισηπτικά κλπ. ανα-
λώσιμα πρώτης ανάγκης για το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», 
αναπνευστήρες, ιατρικά μηχανήματα, αναλώσιμα και οικίσκους 
(χώροι πρώτης υποδοχής πιθανών περιστατικών) σε νοσοκο-
μεία της περιφέρειας (Ιωαννίνων, Σερρών και «Μποδοσάκειο» 
Πτολεμαΐδας).   
   Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επαναπά-
τρισε από την Κύπρο περίπου 400 εργαζόμενους από τα έργα 
των θυγατρικών της, μετά την απόφαση της κυπριακής κυβέρ-
νησης να προχωρήσει σε κλείσιμο των εργοταξίων στη χώρα.
   Οι επιχειρήσεις θωρακίζουν με δωρεές τον τομέα της Υγείας 
στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό
   Τον τομέα της Υγείας στηρίζουν όλο και περισσότερες επιχειρή-
σεις. Κάθε μέρα επιχειρήσεις προστίθενται στη λίστα αυτών που 
με δωρεές τους ενισχύουν την προσπάθεια για τη μη εξάπλωση 
του κορωνοϊού στην Ελλάδα και βοηθούν στη δύσκολη αυτή 
στιγμή ευαίσθητους τομείς. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που δι-
ανύει η χώρα, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ασκούν υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα, για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Στο 
πλαίσιο αυτό παρακολουθούν καθημερινά την πέρα από κάθε 
όριο προσπάθεια των ανθρώπων που υπηρετούν τη Δημόσια 
Υγεία, στα νοσοκομεία, στα εργαστήρια, στους δρόμους των 
πόλεων και των χωριών, σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Στέκονται 
δίπλα τους με πράξεις συλλογικής ευθύνης στη μάχη ενάντια 
στον κορωνοϊό.
   
    Ίδρυμα Ωνάση
   Μετά από συντονισμένη προσπάθεια, το Ίδρυμα Ωνάση, σε 
συνεργασία με το Γραφείο του πρωθυπουργού και το υπουρ-
γείο Υγείας, εξασφάλισε 13,5 εκατομμύρια προστατευτικές μά-
σκες, συνολικού κόστους 7.750.000 ευρώ, τις οποίες ο Αντώνης 
Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, παρέδωσε 
την Τρίτη 31 Μαρτίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό 
Υγείας Βασίλη Κικίλια.
   Οι ιατρικές μάσκες διατίθενται από το υπουργείο Υγείας στο 
ΕΣΥ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια και να δώσουν μεγάλη «ανάσα», στο ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό μας σε αυτή τη σκληρή μάχη που δίνει κατά 
της πανδημίας που προκάλεσε ο κορωνοϊός.
    
   Στη δωρεά 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ελληνικών νο-

σοκομείων με αναπνευστήρες, κλίνες κατάλληλες για ΜΕΘ και 
άλλο ιατρικό εξοπλισμό, βάσει των αναγκών που καθορίζονται 
από το υπουργείο Υγείας, προχώρησε ο Όμιλος ΟΤΕ.
   Ειδικότερα, προχωρά άμεσα στην παράδοση 25 αναπνευστή-
ρων, αξίας 255.000 ευρώ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη 
προσπάθεια για την αγορά επιπλέον αναπνευστήρων και δεκά-
δων πλήρως εξοπλισμένων κλινών για τις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας των νοσοκομείων αναφοράς. Ταυτόχρονα, θα προ-
χωρήσει στην αγορά και άλλου ιατρικού εξοπλισμού, βάσει των 
αναγκών των νοσοκομείων.
   
   Επίσης, η cosmoONe
προσφέρει δωρεάν για τρεις μήνες την υπηρεσία ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών, sourceONE, στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκο-
μεία, τους δήμους και τις περιφέρειες της Ελλάδας.
   
   Επιπλέον, η COSMOTE στηρίζοντας τους πελάτες της παρέχει 
προσφορές για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, της εργασίας 
και της ψυχαγωγίας ενώ η COSMOTE TV προσφέρει το πρό-
γραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του COSMOTE HISTORY 
HD, ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της στο 
YouTube.
   
   Σε δωρεά 1.000.000 ευρώ προχώρησε το Ίδρυμα Παύλου 
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στο πλαίσιο της κρίσιμης συ-
γκυρίας για τη χώρα, όπου η ανάγκη για την άμεση προμήθεια 
πρόσθετου νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση 
της διάδοσης του Κορωνοϊού είναι ζωτικής σημασίας. Σε πλήρη 
συντονισμό και συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, η χρηματι-
κή δωρεά θα διατεθεί στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας 
και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) για την προμήθεια του αναγκαίου 
εξοπλισμού σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας.
   
   Η οικογένεια των Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελό-
πουλου προχώρησε σε δωρεά 1.000.000 ευρώ για την άμεση 
προμήθεια πρόσθετου νοσοκομειακού εξοπλισμού σε νοσοκο-
μεία και δημόσιες δομές υγείας. Η χρηματική δωρεά έγινε απο-
δεκτή από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και διατέθηκε στο 
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ 
ΑΕ) για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.
   
   Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προέβη σε 
δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς τη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλι-
νικής του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με σκοπό τη λειτουργία 2 επιπλέον κλινών ΜΕΘ σε 

ειδικό χώρο απομόνωσης. Επίσης, ανακοίνωσε δωρεά προς το 
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», νοσοκομείο αναφο-
ράς για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, ενισχύοντας με σύγχρονο 
ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών (TEΠ) καθώς και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων, που αποτελεί αναπόσπα-
στο, οργανικό μέρος του Νοσοκομείου.
   
   Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
παραχώρησε δωρεάν με άμεση ισχύ στο υπουργείο Υγείας μια 
από τις πέντε νοσηλευτικές μονάδες του στην Αθήνα, και συ-
γκεκριμένα το Ιατρικό Περιστερίου, προκειμένου να τεθεί στην 
υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος της προσφο-
ράς αυτής είναι να συμβάλλει στην αποδέσμευση κλινών από 
περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19 από τα νοσοκομεία 
αναφοράς του ΕΣΥ. Το ύψος της προσφοράς κοστολογείται στα 
3 εκατ. ευρώ και αποτελεί κοινωνική προσφορά του Ομίλου.
   
   Η Ευρωκλινική ανακοίνωσε ότι προσφέρει στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας (ΕΣΥ) τα ακόλουθα: Δύο επιπλέον κλίνες σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) πέρα των 8 που έχει ήδη διαθέσει, 
σύνολο 10. Μία ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου πλήρως 
στελεχωμένη, δυναμικότητας 20 κλινών για περιστατικά μη 
σχετιζόμενα με το COVID-19, συμβάλλοντας έτσι στην αποδέ-
σμευση κλινών από τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ για όσο 
διαρκεί η κρίση. Επίσης, διαθέτει το τμήμα Επειγόντων Περιστα-
τικών για όλα τα μη λοιμώδη νοσήματα.
   
   Η INteRameRIcaN
προχώρησε σε πρωτοβουλίες υποστήριξης του εθνικού συ-
στήματος υγείας, σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με 
το υπουργείο Υγείας για τη διακρίβωση αναγκών. Συγκεκρι-
μένα, έγιναν αποδεκτές από το υπουργείο δύο δωρεές της 
INTERAMERICAN, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών σε 
ιατροτεχνολογικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, με είδη που είναι 
άμεσα παραδοτέα. Συγκεκριμένα, επτά κλίνες ειδικά για Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας, τύπου Hillrom 900 Accela με ζυγό και 
ειδικό αερόστρωμα και πέντε συστήματα φορητών υπερηχοτο-
μογράφων Philips Lumifay, με αντίστοιχα tablets, που θα αξι-
οποιούνται για καρδιολογικό και πνευμονολογικό έλεγχο, αλλά 
και συγκυριακά για την ανάγκη εκτίμησης περιστατικών σχετικά 
με την εισαγωγή τους σε ΜΕΘ.

 Συνέχεια στη σελ 17 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ saRs-cOV-2
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Συνέχεια από τη σελ 16
   
   Ο Όμιλος INtRacOm
προχώρησε στη δωρεά 50 αναπνευστήρων πίεσης στο 
Υπουργείο Υγείας για κάλυψη άμεσων αναγκών και την ενί-
σχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
   
   Σε δωρεές για τις ανάγκες των νοσοκομείων προχώρησε η 
Intrakat, μέλος του Ομίλου INTRACOM. Συγκεκριμένα προ-
χώρησε στη δωρεά οκτώ κινητών υγειονομικών μονάδων 
σε ισάριθμα νοσοκομεία υποδοχής για την αντιμετώπιση του 
COVID-19 καθώς επίσης και υγειονομικού εξοπλισμού και 
υλικών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και στο Γενικό Νοσο-
κομείο Ελευσίνας Θριάσιο. Ειδικότερα δώρισε στο Νοσοκομείο 
Σερρών δύο κλιβάνους ταχείας αποστείρωσης, έναν αναπνευ-
στήρα μεταφοράς και ένα βιντεολαρυγγοσκόπιο, ενώ στο Θρι-
άσιο έναν αναπνευστήρας ΜΕΘ.
   Στην προμήθεια και δωρεά 250.000 χειρουργικών μασκών 
στο υπουργείο Υγείας προχώρησε η Stoiximan, για τους 
Ήρωες της κρίσης του Covid 19. Οι μάσκες έφτασαν με πτήση 
από το Πεκίνο και παραδόθηκαν στις κεντρικές αποθήκες του 
Υπουργείου Υγείας με στόχο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
των ιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης της Δημόσιας Υγείας 
που βιώνει η χώρα.
   
   Η Prodea Investments αποφάσισε να συνδράμει στη 
μάχη κατά του Covid-19 πραγματοποιώντας δωρεά 15.000 
ολόσωμων προστατευτικών στολών τύπου TYVEK προς το 
υπουργείο Υγείας. Ο σκοπός της συγκεκριμένης δωρεάς είναι 
να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Υγείας και τους εποπτευ-
όμενους φορείς του στην προσπάθεια καταπολέμησης του 
COVID-19, είτε στα νοσοκομεία αναφοράς, είτε σε άλλα νο-
σοκομεία, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια, τα 
οποία έχουν αυξημένες ανάγκες. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές, η Prodea Investments έχει προχωρήσει στις απαραίτη-
τες ενέργειες προκειμένου οι στολές να τεθούν το συντομότερο 
δυνατόν στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού.
   
   Η lamda Development και τα εμπορικά της κέντρα The 
Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε δωρεά χρηματικού 
ποσού για την άμεση κάλυψη αναγκών του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας. Το δωρηθέν ποσό θα διατεθεί για την προμήθεια 
νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση του κο-
ρωνοϊού COVID-19, ώστε να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες 
δημοσίων νοσοκομείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

   
   Ο όμιλος aVax
προχώρησε στη δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δέκα (10) 
αναπνευστήρων ενηλίκων. Στόχος είναι να καλυφθεί με την 
υποστήριξη του Ομίλου μέρος των έκτακτων αναγκών που 
παρουσιάζουν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στη χώρα 
μας. Σύμφωνα με την σχετική συνεννόηση και συμφωνία με το 
υπουργείο Υγείας εννέα από τους αναπνευστήρες Τύπου Α Plus 
SV600 θα διατεθούν κατά την κρίση του υπουργείου για την 
κάλυψη των σχετικών αναγκών των νοσοκομείων αναφοράς, 
ενώ ένας εξ αυτών θα εξοπλίσει το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 
μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας.
   
   Η Παπαστράτος προχώρησε στη δωρεά 50 καινούριων 
αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας για τις Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 
Αθηνών «Η Σωτηρία» παραδόθηκαν 19 καινούριοι αναπνευ-
στήρες ενώ 31 παραδόθηκαν στο υπουργείο Υγείας.
   
   Η ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ προχώρησε στη δωρεά, προς το υπουργείο 
Υγείας, 50 υπερσύγχρονων, πλήρως εξοπλισμένων σταθμών 
Μ.Ε.Θ. (Μονάδων Εντατικής Θεραπείας), αποτελούμενων από 
ειδική ηλεκτρονική κλίνη, monitor παρακολούθησης ζωτικών 
λειτουργιών και ηλεκτρονικό αναπνευστήρα υψηλής τεχνο-
λογίας. Η εν γένει υλοποίηση της δωρεάς και η κατανομή των 
σταθμών ΜΕΘ στις νοσοκομειακές μονάδες του ΕΣΥ θα πραγ-
ματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας 
με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους σε περιοχές της χώρας 
ή σε νοσοκομειακές δομές που πάσχουν εντονότερα από την 
έλλειψη επαρκούς ιατρικού εξοπλισμού.
   
   Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης πρόσφερε για την δημιουρ-
γία νέων κλινών ΜΕΘ και τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Θράκης το ποσό των 80.000 ευρώ. Μέσω της δωρεάς, το 
νοσοκομείο εξασφάλισε ήδη λαρυγγοσκόπια, μόνιτορ και τον 
εξοπλισμό τους.
   
   Η KleemaNN δώρισε 21 σύγχρονες ηλεκτρικές κλίνες 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα νοσοκομεία της 
χώρας. Οι νέες κλίνες θα τοποθετηθούν στις ΜΕΘ των δεκατρι-
ών βασικών και αναπληρωματικών νοσοκομείων αναφοράς, 
καθώς και σε νοσοκομεία των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.
   Συγκεκριμένα, οι 21 κλίνες θα τοποθετηθούν στα νοσοκομεία: 
ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», ΓΝ Αθηνών 
«Ο Ευαγγελισμός», ΠΓΝ «Αττικόν», ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», 
ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ Πτο-
λεμαΐδας «Μποδοσάκειο», ΠΓΝ Λάρισας, ΓΝ Λαμίας, ΠΓΝ Πα-
τρών «Παναγιά η Βοήθεια», ΠΓΝ Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ηρακλείου, 

ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», ΓΝΘ «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα έδρας Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ), ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ, ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» και στο ΓΝ Κιλκίς.
   
   Ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε σε δωρεά ISOBOX ειδικής 
κατασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κύμης. Το 
νέο και ειδικά διαμορφωμένο κοντέινερ που παραδόθηκε ήδη, 
σκοπεύει τόσο στην ενίσχυση της ασφάλειας όσο και την ετοι-
μότητα του νοσοκομείου για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 
πιθανών κρουσμάτων από τον ιό COVID-19. Η μονάδα αυτή 
θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο και προορίζεται για την 
υποδοχή και τον έλεγχο των ασθενών που πιθανόν νοσούν 
από τον κορωνοϊό, με στόχο την άμεση εξυπηρέτησή τους 
καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας του νοσοκομείου μέσω 
της αποφυγής του συγχρωτισμού με άλλους ασθενείς.
   
   Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
δώρισε στο υπουργείο Υγείας 100.000 μάσκες για να αξιοποι-
ηθούν από τον ΕΟΔΥ και τους λειτουργούς του στη μάχη κατά 
της μετάδοσης κορωνοϊού στην κοινότητα. Παράλληλα, η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο 
Υγείας προκειμένου να συνεχίσει να συνεισφέρει έμπρακτα 
στην προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό του κορωνο-
ϊού και της αντιμετώπισης της κρίσης.
   
   Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε σε δωρεά χρηματι-
κού ποσού για την κάλυψη αναγκών δημόσιων νοσοκομείων 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που νοσηλεύουν ασθενείς 
με κορωνοϊό COVID-19. Το ποσό της δωρεάς θα αξιοποιηθεί 
από τους αρμόδιους φορείς για την αγορά ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού πρώτης ανάγκης και άλλων 
απαραίτητων ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανά-
γκες των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
   
   H Green cola προχώρησε στη δωρεά επτά monitors παρα-
κολούθησης ζωτικών παραμέτρων (πιεσόμετρο, παλμικό οξύ-
μετρο, ηλεκτροκαρδιογράφος, θερμόμετρο), σε συνέχεια της 
σχετικής επικοινωνίας της διοίκησης της Green Cola με το ίδιο 
το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου, αξιολογώντας 
αρχικά τις επείγουσες ανάγκες που απαιτούσαν να εξυπηρε-
τηθούν άμεσα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας από το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό προς τους ασθενείς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ saRs-cOV-2
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Συνέχεια από τη σελ 17 
   
   Η βίκος προέβη σε δωρεά για την ανακαίνιση της Παιδιατρι-
κής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζη-
κώστα» για έργα υποδομής και ιατρικού εξοπλισμού απαραίτητα 
για τις ανάγκες του νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει να παρέχει 
υψηλού επιπέδου Υγειονομική Φροντίδα. Παράλληλα, θέλο-
ντας να στηρίξει την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών, 
νοσηλευτών και ιατρικού προσωπικού, αλλά και όλους τους 
συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται στις ειδικές μονάδες, 
προσφέρει προϊόντα της εταιρείας, Φυσικό Μεταλλικό Νερό, και 
Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά, στα νοσοκομεία αναφοράς για 
τον κορωνοϊό. Η Βίκος ήρθε σε απευθείας επικοινωνία με τα 13 
νοσοκομεία αναφοράς, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ανά-
γκη για τα εν λόγω προϊόντα και να διασφαλίσει ότι η προσφορά 
της θα συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στον καθημερινό αγώνα.
   
   Η εταιρεία Μύλοι Λούλη, διέθεσε ένα σημαντικό χρημα-
τικό ποσό, πραγματοποιώντας στοχευμένες δωρεές ώστε να 
συμβάλει στην στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναλυ-
τικότερα, ενίσχυσε την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Αχιλ-
λοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου με την αγορά ενός καινούριου 
αναπνευστήρα υψηλής τεχνολογίας καθώς και ενισχυμένων 
χειρουργικών μπλουζών, φορητών monitor παρακολούθησης 
ζωτικών λειτουργιών, τρικάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου, 
παλμικών οξύμετρων δακτύλων, στηθοσκοπίων, ψηφιακών 
θερμομέτρων καθώς και χειρουργικών σκούφων. Επιπλέον, 
προχώρησε στην δωρεά 30 monitors τύπου ICU Bedside καθώς 
και 2 αναπνευστήρων στο Υπουργείο Υγείας.
  
Η εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑβΕΕ Τροφίμων συμβάλλο-
ντας στην άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανα-
κοίνωσε ότι προσφέρει 50.000 χειρουργικές μάσκες, 200.000 
γάντια, 2.000 μπουκάλια των 500ml αντισηπτικό διάλυμα, 2.000 
ολόσωμες προστατευτικές στολές TYVEC και 3.000 ποδονάρια.
   
   Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ-Ελληνικά Γαλακτοκομεία
ανέλαβε να ενισχύσει την δυναμικότητα των Μονάδων Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε ποσοστό 60% στα νοσοκομεία των 
πόλεων όπου βρίσκονται οι παραγωγικές της μονάδες, δηλαδή 
στις Λάρισα (γαλακτοκομείο ΟΛΥΜΠΟΣ), Τρίκαλα (γαλακτοκο-
μείο ΤΥΡΑΣ), Ξάνθη (γαλακτοκομείο ΡΟΔΟΠΗ). Για τον σκοπό 
αυτό θα διατεθούν είκοσι (20) πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής: 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (έξι), Γενικό Νοσοκομείο 
Τρικάλων (έξι), Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (πέντε), Γενικό Νο-
σοκομείο Ξάνθης (τρεις). Επίσης η εταιρεία στέκεται δίπλα στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στους ανθρώπους της 
πρώτης γραμμής, καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου 
αναφοράς (Πανεπιστημιακό Λάρισας) σε γαλακτοκομικά προϊ-
όντα ΟΛΥΜΠΟΣ. Παράλληλα προσφέρει 6.000 προστατευτικές 
μάσκες στα νοσοκομεία Τρικάλων και στο νοσοκομείο αναφοράς 
του Πανεπιστημιακού της Λάρισας.
   
   Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ ανακοίνωσε τη δωρεά προς το υπουρ-

γείο Υγείας 20 σύγχρονων αναπνευστήρων για την επάνδρωση 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων της Ελλάδας, 
στηρίζοντας το δύσκολο έργο των υγειονομικών αρχών στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
   
   Η ΜΕβΓΑΛ προχώρησε σε δωρεά εργαστηριακού εξοπλι-
σμού στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκρι-
μένο τμήμα του Α.Π.Θ. λειτουργεί το εργαστήριο αναφοράς του 
κορωνοϊού, που έχει αναλάβει το απαιτητικό έργο της ανάλυσης 
των δειγμάτων για τα πιθανά κρούσματα COVID-19 όλης της 
Βόρειας Ελλάδας.
   
   Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι προχώρησε 
στην ενίσχυση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερ-
ρών με την παροχή αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού που θα 
συμβάλει στο δύσκολο έργο του προσωπικού. Επίσης, η Κρι Κρι, 
ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει καθημερινώς γιαούρτια για όλο το 
προσωπικό του νοσοκομείου.
   
   Η εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ προχώρησε στη δωρεά πλήρους 
εξοπλισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης για 24 κλίνες Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείων του ΕΣΥ, που περι-
λαμβάνει 24 monitors παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών 
και 3 μονάδες ταυτόχρονης κεντρικής παρακολούθησης, που 
καλύπτουν, η καθεμία, 8 κλίνες.
   
   Ο όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
ανακοίνωσε ότι θέτει άμεσα στη διάθεση της Πολιτείας μία σειρά 
οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών 
που δοκιμάζονται καθημερινά. Συγκεκριμένα, θέτει στη διάθεση 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λεωφορεία και 
φορτηγά που θα χρειαστεί με άμεση διάθεση ενός Volvo Λεωφο-
ρείου Irizar 51 θέσεων και ενός Volvo Φορτηγύ FH16 τράκτορα 
- ελκυστήρα 600 ίππων για δυνατότητα μεταφοράς μεικτού 
φορτίου 40 τόνων. Επίσης, θέτει άμεσα στη διάθεση του Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επιβατικά αυτοκίνητα 
Honda & Mitsubishi και δίκυκλα Honda για την διευκόλυνση 
των μετακινήσεων των κινητών συνεργείων δειγματοληψίας 
που θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα σε όλη την 
Ελλάδα στόχος των οποίων είναι η ελαχιστοποίηση των μετακι-
νήσεων των πολιτών προς τις Μονάδες Υγείας.
   
   Η tÜV Hellas (tÜV NORD) προχώρησε στη δωρεά ιατρι-
κών μασκών και ηλεκτροκαρδιογράφων από την TÜV HELLAS 
(TÜV NORD) στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία»,. Η δωρεά 
περιλαμβάνει 200 ιατρικές μάσκες Οξυγόνου χωρίς PVC με ειδικά 
φίλτρα για την αποφυγή διασποράς λοίμωξης του κορωνοϊού 
(COVID 19) καθώς και δύο ηλεκτροκαρδιογράφους GE Mac 
2000.
   
   Ο όμιλος Fourlis στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότη-
τας των εταιρειών του House Market (IKEA), Intersport, Trade 
Logistics και Fourlis Συμμετοχών, δώρισε στο Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προϊόντα ΙΚΕΑ, 

για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών.
   
   Η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ)
προχώρησε σε δωρεά 5.000 μασκών για τα νοσοκομεία της χώ-
ρας. Ήδη οι μάσκες παρελήφθησαν από την αρμόδια υπηρεσία 
του υπουργείου Υγείας.
   Το efood
αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά 250.000 ευρώ προκειμέ-
νου να συμβάλλει ουσιαστικά στον αγώνα αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού. Το ποσό αυτό θα διατεθεί συνολικά στην αγορά 
νοσοκομειακού εξοπλισμού για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
δημοσίων νοσοκομείων αναφοράς σε όλη την Ελλάδα (monitor 
μέτρησης ζωτικών λειτουργιών ενηλίκων, αντλίες έγχυσης φαρ-
μάκων, νοσοκομειακοί αναπνευστήρες, οξύμετρα κ.α.), αλλά 
και γευμάτων για τους ανθρώπους που μάχονται στην πρώτη 
γραμμή για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
   
   Η εταιρία everest, μέλος του Ομίλου Vivartia, από την Πέ-
μπτη 19 Μαρτίου προσφέρει καθημερινά στους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές αλλά και όλο το υπόλοιπο προσωπικό των δημό-
σιων νοσοκομείων, καφέ ή φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι 
δωρεάν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ως μια μικρή χειρονομία 
έμπρακτης στήριξης του αξιοσημείωτου σκοπού που έχουν κλη-
θεί να φέρουν εις πέρας.
   
   Η Nestlé
Ελλάς ανακοίνωσε δωρεά που αφορά στην άμεση προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συντονισμό με το υπουρ-
γείο Υγείας. Η δωρεά καλύπτει έκτακτες ανάγκες πρόσθετου νο-
σοκομειακού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα φορεία βαρέως 
πασχόντων ασθενών, καρδιογράφους, καπνογράφο, μόνιτορ 
βραχείας νοσηλείας και παρακολούθησης ασθενών, μόνιτορ 
μεταφοράς βαρέως πάσχοντος ασθενούς, εξεταστικά κρεβάτια 
για τα ιατρεία, υπολογιστές, εξοπλισμό για υπέρηχους καθώς και 
μηχανήματα καθαρισμού αέρα από μολυσματικά αερομεταφε-
ρόμενα μικροσωματίδια.
   
   Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αβ βασιλόπουλος ανα-
κοίνωσε ότι προχωρά στη δωρεά προς το υπουργείο Υγείας 
ενός εξοπλιστικού «πακέτου» τελευταίας γενιάς, το οποίο μπορεί 
να υποστηρίξει ολιστικά πάνω από 30 κλίνες ΜΕΘ και δεκάδες 
ασθενείς των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο. Το συνολικό 
κόστος του εξοπλισμού, ο οποίος ενσωματώνει τεχνολογίες 
Artificial Intelligence, ανέρχεται σε 494.000 ευρώ.
   Πιο συγκεκριμένα, η δωρεά περιλαμβάνει:30 monitors υψη-
λής τεχνολογίας για ΜΕΘ, 3 κεντρικούς σταθμούς διαχείρισης / 
παρακολούθησης monitors, 1 ψηφιακό φορητό ακτινολογικό 
μηχάνημα νέας γενιάς με τεχνητή νοημοσύνη, 2 υπερσύγχρονα 
φορητά συστήματα υπερηχοτομογραφίας, 10 καρδιογράφους 
νέας γενιάς, λογισμικό διασύνδεσης και διαχείρισης καρδιολογι-
κών δεδομένων. 
Συνέχεια στη σελ 19

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ saRs-cOV-2
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Μέχρι τις 27 Απριλίου και ώρα 6 το πρωί παρατείνεται το μέτρο 
του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, 
ανακοίνωσε κατά τη τακτική ενημέρωση της Παρασκευής για 
τον κορωνοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-

ρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η πειθαρχία που έχει δείξει 
μέχρι σήμερα συντριπτικά η ελληνική κοινωνία, μας έχει επιτρέ-
ψει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία από τις περισ-
σότερες άλλες χώρες, σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Το αποτέλεσμα 

όμως αυτό, επισήμανε περαιτέρω, μπορεί σε ελάχιστες ώρες 
αλλά και ημέρες να ανατραπεί και υπογράμμισε πως για να δια-
σφαλιστεί χρειάζεται να εξακολουθούμε να τηρούμε τα μέτρα με 
την ίδια επιμονή και υπομονή.

Πρόστιμα για αισχροκέρδεια που μπορεί να φτάσουν και το 
ένα εκατομμύρια ευρώ θα επιβληθούν στους παραβάτες τονί-
ζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τη 
βιομηχανία και το εμπόριο Νίκος Παπαθανάσης στην εφημερί-
δα «Παραπολιτικά» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Το 1520 λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα... Δέ-

χεται καταγγελίες καταναλωτών αλλά και ερωτήσεις από 
επαγγελματίες σχετικά με θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις 
τους... Ελέγχουμε περίπου 400 επιχειρήσεις σε εβδομαδιαία 
βάση... Να είστε σίγουροι ότι όποιοι δοκιμάσουν να αισχρο-
κερδήσουν θα εντοπιστούν και θα τους επιβάλουμε πρόστιμα 
που μπορεί να φτάσουν έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ».

Ο κ. Παπαθανάσης εκτιμά ότι τις επόμενες ημέρες θα βελτιω-
θεί η κατάσταση αναφορικά με τα αντισηπτικά, τις μάσκες και 
τα γάντια και θα καλυφθεί η ζήτηση, ενώ αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να μπει ωράριο καθημερινής λειτουργίας στα πρα-
τήρια καυσίμων. 

Συνέχεια από τη σελ 18 

   Στη μάχη κατά του Covid-19 συμβάλλει η lidl Ελλάς και 
διαθέτει 100.000 ευρώ για την κάλυψη επειγόντων αναγκών 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας.
   Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη δωρεά προστίθε-
ται στον κρίκο μιας μακράς αλυσίδας προσφοράς, άξονας της 
οποίας είναι η εταιρική υπευθυνότητα. «Με απέραντο σεβασμό 
προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
μάχης με τον COVID-19, η Lidl Ελλάς αναγνωρίζει και ενισχύει 
την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά 
οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
της χώρας μας» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα 
προχωρά σε δωρεά 50.000 μασκών στην Περιφέρεια Αττικής 
για τον ίδιο σκοπό.   
   Η εταιρεία Κωτσόβολος, στο πλαίσιο μίας σειράς δρά-
σεων, που έχει αναλάβει, για να ενισχύει τις υγειονομικές 
αρχές και ομάδες που πλήττονται, προσέφερε 200.000 νοση-
λευτικές μάσκες και ιατρικά γάντια στο υπουργείο Υγείας και 
την Περιφέρεια Αττικής για την υποστήριξη του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, καθώς και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
   Παράλληλα, εξόπλισε με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συ-
σκευές τις νέες δομές φιλοξενίας του δήμου Αθηναίων για την 
περίθαλψη των αστέγων, αλλά και την προστασία της υγείας 
τους. Στο ίδιο πνεύμα, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Γηρο-
κομείου Αθηνών, παρέχοντας οικιακό εξοπλισμό για τη διευ-
κόλυνση της καθημερινότητας των ενοίκων του.
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία συνεχί-
ζει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω υπο-
στήριξη, ενώ στέλνει το μήνυμα #μένουμε σπίτι και παραμένει 
δίπλα σε όσους την έχουν ανάγκη.
   Οι Έλληνες εφοπλιστές στηρίζουν τις προσπάθειες 
των νοσοκομειακών μονάδων
   Περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ είχε συγκεντρώσει 
έως τις 30 Μαρτίου του 2020 μέσω των μελών της, η Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών, προκειμένου να στηρίξει τις προσπά-
θειες των νοσοκομειακών μονάδων με ιατροτεχνολογικό εξο-

πλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
   Η ΕΕΕ που συνεχίζει τις προσπάθειές της προκειμένου να πα-
ρέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια για την αντιμετώπι-
ση της πρωτόγνωρης αυτής συγκυρίας, παρείχε την έως τώρα 
υποστήριξή της μέσω του συλλογικού της φορέα κοινωνικής 
προσφοράς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ».
Η ΕΕΕ έχει προσφέρει για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας 335 αναπνευστήρες ΜΕΘ, 20 φορητούς αναπνευ-
στήρες, 100 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών οργάνων, 
100 νοσοκομειακές κλίνες νοσηλείας Μονάδων Εντατικής Θε-
ραπείας καθώς και σημαντικές ποσότητες αναλώσιμων.
   Οι Έλληνες εφοπλιστές αποφάσισαν παράλληλα να ενισχύ-
σουν το σημαντικό έργο που επιτελούν τα στελέχη της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος την κρίσιμη αυτή 
περίοδο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, μέσω διαφό-
ρων ενεργειών, όπως προσφορά διαφόρων τύπων οχημάτων 
αλλά και επισκευής του μεγαλύτερου σκάφους του Λιμενικού 
«ΓΑΥΔΟΣ», για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο και το Αι-
γαίο, καθώς και με αναλώσιμα είδη ατομικής προστασίας για 
την προφύλαξή τους από το κορωνοϊό.
Σημειώνεται εξάλλου ότι με κοινή απόφαση του Ιδρύμα-
τος Λάτση και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που τα τελευταία χρόνια 
συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ, εκτάκτως διατίθεται το σύνολο της φετινής χρηματοδό-
τησης, στην αγορά 20.000 διαγνωστικών τεστ του κορωνοϊού 
για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων Αττικής 
και Θεσσαλονίκης.
   Σημειώνεται ότι με τη συγχρηματοδότηση των δύο φορέων 
το 2019 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δωρεές: 
   Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» - Ανα-
βάθμιση εξοπλισμού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
   Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
   Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
   Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» - Προμή-
θεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας

   Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου (Μονάδα Αγίου Νικολάου) - 
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Νοσοκομει-
ακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας.
   Στην οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού συμμετείχαν περισσότερα από 120 μέλη της ναυτιλιακής 
κοινότητας τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρωτοβου-
λία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Μεταξύ αυτών οι Γεώργιος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο 
Τζίνης Ανδριανόπουλος, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Στα-
μάτης Βελλής, η οικογένεια Βενιάμη, ο Γιώργος Γιουρούκος, η 
οικογένεια Αλέκου Γουλανδρή, ο Επαμεινώνδας Γ. Ε. Εμπειρί-
κου, η οικογένειας Άγγελου Ευσταθίου, ο Ιωάννης Κοιλάκος, ο 
Ιωάννης Κουμάνταρος, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου, η οικογένεια Νικόλα Λαιμού, ο Αθανά-
σιος Λασκαρίδης, ο Μιχαήλ Κ. Λεμού, οι οικογένειες Γεωργίου 
Σ. Λιβανού, Αθανάσιου Μαρτίνου, Ανδρέα Μαρτίνου, Κων-
σταντίνου Μαρτίνου, Μάρκου Νομικού, Γεώργιου Οικονόμου, 
Συμεών Παληού ο Κωνσταντίνος Περατικός ο Σπυρίδωνας 
Λ. Πολέμης, ο Δημήτρης Προκοπίου, η Αγγελική Φράγκου, η 
οικογένεια Φωστηρόπουλου, ο Μιχαήλ και Ιωάννης Χανδρής, 
η Πόλυ και Νίκος Β. Χατζηωάννου καθώς και οι εταιρείες 
EURONAV SHIPMANAGEMENT (HELLAS) LTD. και HELLENIC 
WAR RISKS.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη της 
ναυτιλιακής μας οικογένειας που αγκάλιασαν με πάθος την 
πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και με την 
άμεση ανταπόκρισή τους δίνουν τη δυνατότητα στη ναυτιλία 
μας να σταθεί αρωγός στην κοινωνία και τους συμπολίτες μας, 
παραμένοντας προσηλωμένη στις διαχρονικά υψηλές ανθρω-
πιστικές αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. 
Εύχομαι και ελπίζω η πατρίδα μας και η κοινωνία μας να βγει 
από τον άνισο πόλεμο με τον ύπουλο εχθρό της πανδημίας 
νικήτρια και με τις λιγότερες δυνατές ανθρώπινες απώλειες», 
ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης.

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣΟΥΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ saRs-cOV-2
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Τον τρόπο με τον οποίον θα καταβληθεί η αποζημίωση 
ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, προσδιόρισε ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρού-
τσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού 
OPEN, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
   Ειδικότερα, ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι τα 800 ευρώ 
θα τα λάβουν 1.700.000 εργαζόμενοι-μισθωτοί. Όπως 
είπε, η αποζημίωση ειδικού σκοπού αφορά τους εργα-
ζομένους των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη 
λειτουργία τους με διοικητική εντολή και τους εργαζο-
μένους των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, βάσει των 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), που έχουν 
προσδιοριστεί.
   Ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα 
χορηγηθούν σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. «Αρχικά, 
θα τα λάβουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν στις 
επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με 
διοικητική εντολή, μόλις ολοκληρώσουν την υποβολή 
του ηλεκτρονικού έντυπου με βάση το ΑΦΜ. Σε λίγες 
ημέρες μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα 
αρχίσουν να καταβάλλονται τα 800 ευρώ. Στη συνέχεια, 
θα ικανοποιηθούν τμηματικά και σταδιακά όλοι οι υπό-
λοιποι εργαζόμενοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
έχουν υποβάλει αίτηση και οι επιχειρήσεις στις οποίες ερ-
γάζονται» σημείωσε ο κ. Βρούτσης. Υπενθύμισε ότι έως 

τις 20 Απριλίου είναι το χρονικό περιθώριο υποβολής 
αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί βάσει του 
τζίρου τους και έως τις 10 Απριλίου είναι η προθεσμία για 
τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους 
με διοικητική εντολή.
   Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι 
θα διευρύνει την περίμετρο των πληγεισών επιχειρήσε-
ων, επισημαίνοντας ότι πλέον το 86% των επιχειρήσεων 
που αντιστοιχούν στους ΚΑΔ έχουν ενταχθεί σε αυτήν 
την περίμετρο και οι εργαζόμενοι αυτών καλύπτονται. 
«Η δεύτερη δέσμευση, που έχει δώσει η κυβέρνηση, την 
οποία θα ικανοποιήσουμε, είναι ότι, εάν και εφόσον σε 
αυτήν τη χρονική περίοδο δεν έχει τελειώσει η κρίση, θα 
επεκτείνουμε με τα ίδια εργαλεία και τη χρονική περίοδο 
κάλυψης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» συ-
μπλήρωσε.
   Ερωτηθείς για τους μακροχρόνια ανέργους, ο κ. Βρού-
τσης απάντησε ότι, στην περίπτωση που επεκταθεί ο 
χρόνος της κρίσης, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να 
καλύψει ευρύτερα τις κατηγορίες αυτές. Στο σημείο αυτό 
διευκρίνισε ότι έχει ήδη αποφασιστεί η δίμηνη παράταση 
καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδό-
τησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανερ-
γίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους επιδοτούμενους 
ανέργους έληξε ή θα λήξει η επιδότηση εντός του πρώτου 

τριμήνου του 2020. «Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. 
Παρακολουθούμε την κατάσταση και, αν χρειαστεί, θα 
παρέμβουμε. Όλα είναι στο τραπέζι, για να επανεξετά-
σουμε τα θέματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
   Σχετικά με το επιστημονικό δυναμικό, ο υπουργός 
Εργασίας είπε ότι ανακοινώθηκε ένα πολύ γενναίο και 
φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα καλύψει τον επιστη-
μονικό κόσμο της χώρας. «Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιού-
με ευρωπαϊκούς πόρους και, μέσα από ένα πρόγραμμα 
τηλεκατάρτισης, θα λάβουν 600 ευρώ. Ωστόσο, με την 
ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος τον Απρίλιο και, 
αν και εφόσον η κρίση συνεχιστεί, το επιστημονικό δυνα-
μικό της χώρας μας θα ενταχθεί στο περιβάλλον των 800 
ευρώ, όπως και οι μισθωτοί, από τον Μάιο και εφεξής» 
σχολίασε, μεταξύ άλλων.
   Για την προστασία των θέσεων εργασίας, ο κ. Βρού-
τσης σημείωσε ότι μετά τις 20 Μαρτίου απαγορεύονται 
οι απολύσεις για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί και για 
όσες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική 
εντολή. «Έχουμε προνοήσει και για την επόμενη μέρα με 
τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας» δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας.
   Τέλος, ο υπουργός Εργασίας διέψευσε τα σενάρια μείω-
σης μισθών και συντάξεων, λέγοντας ότι τέτοια σενάρια 
δεν υπάρχουν ούτε έχουν εξεταστεί.

Την ερχόμενη Πέμπτη 9 Απριλίου θα καταβληθεί το 
έκτακτο Δώρο Πάσχα στους 110.000 γιατρούς και υγει-
ονομικούς, ενώ από το υπουργείο Οικονομικών έχουν 
διατεθεί οι πόροι για το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ 
σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται από 
την πανδημία, και, παράλληλα, τη Μεγάλη Τετάρτη έως 
Μεγάλη Πέμπτη θα δοθούν τα 400 ευρώ σε επιστήμονες, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό ανακοίνωσε (στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ) ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ ταυτόχρονα 
ανέφερε ότι «είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε το πακέτο 
των μέτρων και τον Μάιο και τον Ιούνιο χωρίς να υπάρ-
χουν ταμειακά προβλήματα», αποσαφηνίζοντας πως δεν 
τίθεται θέμα μείωσης μισθών και συντάξεων.
Σύμφωνα με τον υπουργό, «τα μέτρα θα καλύψουν κομ-
μάτι της απώλειας του εθνικού πλούτου, ρίχνουμε πολλά 
όπλα στη μάχη σήμερα, αλλά κρατάμε και εφόδια για την 
επόμενη ημέρα της οικονομίας όταν τελειώσει η κρίση». 

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 15,7 δισ. ευρώ στο «μαξιλάρι» 
ασφάλειας και περίπου 20 δισ. ως ταμειακά διαθέσιμα 
του κράτους και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
στις εμπορικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος. 
«Είναι χρήματα των φορολογουμένων που πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο. Το πότε θα 
τα χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με την ένταση της 
κρίσης», είπε.
Πρόσθεσε δε, ότι «υπάρχει μια σειρά από άλλα πολεμο-
φόδια που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να 
ακολουθήσουμε επεκτατική πολιτική», επισημαίνοντας 
ότι «πρόκειται για μαραθώνιο, όχι για αγώνα ταχύτητας. 
Να μείνουμε μακριά από μαξιμαλισμούς. Χρειάζεται σχε-
διασμός σε βάθος μηνών και ετών. Το πρόγραμμα μεί-
ωσης φόρων και εισφορών μετατίθεται, αλλά θα εφαρ-
μοστεί σταδιακά μόλις καταφέρουμε να βγούμε από την 
υγειονομική κρίση».
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, έως τώρα έχουν 

μπει 5.450 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 
ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «επιστρεπτέα 
προκαταβολή», και έχουν υποβάλει αίτηση 1.920 επιχει-
ρήσεις. Προανήγγειλε εκ νέου ρυθμίσεις για τις οφειλές 
των φορολογουμένων που έχουν ανασταλεί σήμερα και 
θα συσσωρευτούν μετά την κρίση, λέγοντας ότι «θα είναι 
ουτοπικό να πούμε τον Σεπτέμβριο, έλα και πλήρωσέ τα 
όλα».
Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε, τέλος, πως «με τα ση-
μερινά δεδομένα, η εκτίμηση είναι ότι η ύφεση θα είναι 
πάνω από 3%, κοντά στο 4%. Η ύφεση είναι συνάρτηση 
της έκτασης του προβλήματος και της πιθανής επανάλη-
ψής του μέσα στη χρονιά. Δεν μπορούν να γίνουν ασφα-
λείς εκτιμήσεις, οι περισσότερες προβλέψεις δείχνουν βα-
θιά ύφεση». Προσθέτοντας ότι «λαμβάνεται υπόψη και η 
επίπτωση στον τουρισμό το καλοκαίρι, και σχεδιάζονται 
και στοχευμένες δράσεις για τον χώρο του τουρισμού». 

ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΥψΟΥΣ 800 ΕΥΡΩ
Προσδιόρισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ 400 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ





 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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ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΚ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚH
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7                                                      06/04/2020

Τεράστιο σοκ έχει υποστεί η αγορά των μισθωμάτων 
επαγγελματικών ακινήτων εξαιτίας των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορονοϊού, με τους ενοικιαστές - 
επιχειρηματίες των οποίων έχουν κλείσει αναγκαστικά 
οι επιχειρήσεις τους, αλλά και όσους ακόμα λειτουρ-
γούν έχοντας υποστεί κατακόρυφη μείωση της κίνη-
σης, να δηλώνουν στους εκμισθωτές ότι δεν είναι σε 
θέση να καταβάλουν το 100% του ενοικίου τους. Στο 
ίδιο τέμπο και οι μισθώσεις κατοικιών, αφού το εισό-
δημα ενός μεγάλου τμήματος του παραγωγικού πλη-
θυσμού μηδενίζεται ή μειώνεται δραματικά.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι οι επιπτώσεις από 
τον κορονοϊό αλλάζουν απότομα τις συνθήκες στην 
αγορά του real estate, η οποία τα τελευταία δυο χρό-
νια είχε αρχίσει να ξεπερνά την οικονομική κρίση που 
προηγήθηκε στη χώρα μας, χωρίς κανείς -σε αυτή τη 
φάση να είναι σε θέση να εκτιμήσει καν το μέγεθος της 
ζημιάς.
Ιδιοκτήτες και μισθωτές 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτο Παραδιά, 
πολλαπλασιάζονται διαρκώς τα αιτήματα για μείωση 
και των μισθωμάτων των πληττόμενων επαγγελμα-
τικών - επιστημονικών κλάδων των οποίων ναι μεν 
δεν έχει απαγορευτεί η λειτουργία, πλην όμως η δρα-
στηριότητά τους έχει περιοριστεί ουσιωδώς. Ενδει-
κτική είναι και η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης 
Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης την περασμένη 
Παρασκευή, στην οποία επισημαίνεται ότι οι επιχει-
ρήσεις των κλάδου της οργανωμένης εστίασης, που 
διατηρούν χιλιάδες σημεία πώλησης προϊόντων δια-
τροφής (προϊόντα αρτοποιίας, ζύμης, καφέ, εδεσμά-
των, γρήγορου φαγητού κ.λπ.), καταγράφουν πτώση 
εισπράξεων έως και 90%, με το αίτημα προς την κυ-
βέρνηση να είναι η πλήρης αναστολή της καταβολής 
των μισθωμάτων από την 1η Μαΐου, εφόσον η έκτα-
κτη αυτή κατάσταση συνεχιστεί. Από την πλευρά της 
η ΠΟΜΙΔΑ έχει ξεκαθαρίσει στην κυβέρνηση ότι δεν 
θα είχε αντίρρηση η μείωση των μισθωμάτων κατά 
40% να επεκταθεί από 1ης Απριλίου και στους πλητ-
τόμενους επαγγελματικούς - επιστημονικούς κλάδους, 
με την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι όλα τα μειωμένα 
μισθώματα της περιόδου αυτής, δηλαδή το 60% που 
θα καταβληθεί, να παραμείνουν αφορολόγητα από 

τον φόρο εισοδήματος στη λογική του επιμερισμού 
του κόστους μεταξύ του Δημοσίου και των ιδιοκτη-
τών. Άλλοι επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων 
σημειώνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιωτικός 
τομέας προσαρμόζεται μόνος του στις συνθήκες που 
διαμορφώνονται. Υπάρχουν περιπτώσεις εκμισθωτών 
που θα ήθελαν να «χαρίσουν» κάποια από τα ενοίκια 
στους μισθωτές τους, αλλά χρειάζεται να βοηθηθούν 
με απαλλαγές από τη φορολογία και πάντως να μη 
θεωρηθεί ότι πρόκειται για ανείσπρακτα μισθώματα.
Οι επιπτώσεις
 Με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη και τα περιο-
ριστικά μέτρα να έχουν παραταθεί έως τις 27 Απριλίου 
και πιθανώς να έπεται και νέα παράταση, η επόμενη 
μέρα για την αγορά των ακινήτων φαντάζει εξαιρετι-
κά δύσκολη. Ένα μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων μετά 
τη λήξη των περιοριστικών μέτρων θα δημιουργήσει 
υπερπροσφορά ακινήτων προς μίσθωση και θα έχει 
ως συνέπεια τη σημαντική μείωση των αξιών και των 
μισθωμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτήτες 
και μισθωτές θα οδηγηθούν στα δικαστήρια, τα οποία 
και αυτά, έπειτα από το κλείσιμό τους, θα αντιμετω-
πίσουν ακόμα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας που θα 
αδυνατούν να διεκπεραιώσουν σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, παρατείνοντας το πρόβλημα τόσο για τους 
ιδιοκτήτες όσο και για τους μισθωτές. Ακόμα κι αν τα 
περιοριστικά μέτρα λήξουν σχετικά γρήγορα, δηλαδή 
στο τέλος Απριλίου, η κτηματαγορά θεωρεί δεδομένο 
ότι τα μισθώματα θα μειωθούν φέτος με διψήφιο πο-
σοστό, πρώτα και κύρια εξαιτίας της μείωσης της οικο-
νομικής δραστηριότητας (πίεση των εισοδημάτων και 
μεγάλη προσφορά ακινήτων προς μίσθωση). Όπως 
εκτιμάται, σε αυτό θα συμβάλει και η κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου 
AirBnB.
Βραχυχρόνιες μισθώσεις 
Το προηγούμενο διάστημα, ένας από τους λόγους 
για τους οποίους αυξήθηκαν τα μισθώματα ήταν η 
εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πολλές 
περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που είχε 
ως αποτέλεσμα να περιοριστούν τα σπίτια προς μα-
κροχρόνια ενοικίαση. Η αγορά των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της E-Real 
Estate Θέμης Μπάκας, θα σημειώσει βίαιη προσαρμο-
γή και θα περιοριστεί, όταν βεβαίως επιστρέφουν οι 
μετακινήσεις πληθυσμού μεταξύ των χωρών σε περι-
οχές του κέντρου (για την Αθήνα σε Κουκάκι, Ακρό-
πολη, Θησείο και εμπορικό τρίγωνο), ενώ οι κατοικίες 
στις περιοχές που μπήκαν μετά στη λογική της βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης όπως τα Εξάρχεια ή η Κυψέλη θα 
επιστρέφουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Συνέχεια στη Σελ. 24
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Σε τρία «κύματα» (δύο εντός Απριλίου και ένα τον 
επόμενο μήνα) θα καταβληθεί η ενίσχυση των 800 
ευρώ στους μισθωτούς των οποίων οι συμβάσεις -σε 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με κρατική εντολή 
ή θεωρούνται «πληττόμενες»- έχουν ανασταλεί. Το 
χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και πληρωμών, 
που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, επιβεβαιώνει τη 
«δημοκρατία», που εξαρχής επισήμανε ότι χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι θα πάρουν το «800άρι» τον Μάιο, με απο-
τέλεσμα πολλοί να περάσουν περίπου ενάμιση μήνα 
χωρίς κανένα εισόδημα.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Ερ-
γασίας για τις υποβολές των εντύπων αναστολών συμ-
βάσεων εργασίας και τις ημερομηνίες καταβολής της 
ενίσχυσης, οι εργοδότες - επιχειρήσεις που έχουν κλεί-
σει μπορούν να κάνουν στο σύστημα «Εργάνη» τις δη-
λώσεις μέχρι και τις 10 Απριλίου και όσες θεωρούνται 
«πληττόμενες» μέχρι και τις 20 Απριλίου. Το «800άρι» 
θα καταβληθεί στους δικαιούχους μισθωτούς σε τρία 
«κύματα» (από 15 έως και 17 Απριλίου, από 25 έως και 
27 Απριλίου και από 5 έως και 7 Μαΐου).
Πιο αναλυτικά, οι δηλώσεις από τις επιχειρήσεις - ερ-
γοδότες για τις αναστολές των συμβάσεων, οι αιτήσεις 
από τους μισθωτούς που μπαίνουν σε «παύση» για να 
λάβουν τα 800 ευρώ και οι πληρωμές της έκτακτης 
ενίσχυσης θα γίνουν ως εξής: Από την 1η Απριλίου μέ-
χρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου, δηλώσεις για την 
αναστολή συμβάσεων υποβάλλουν οι εργοδότες - επι-
χειρήσεις που έχουν σταματήσει τη δραστηριότητα με 
κρατική εντολή. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μπο-
ρούν να κάνουν αιτήσεις για το «800άρι» οι μισθωτοί 
των οποίων οι συμβάσεις μπαίνουν σε αναστολή (είτε 
ανήκουν σε κλειστές εταιρείες είτε σε «πληττόμενες») 
ανάλογα με τον αριθμό που καταλήγει ο ΑΦΜ τους 
(την 1η Απριλίου ξεκίνησε το«1», αύριο Δευτέρα 6 
Απριλίου ακολουθεί το «6» και την Παρασκευή 10 του 
μήνα το «0»). Από 11 μέχρι και 13 Απριλίου, επιχει-
ρήσεις και μισθωτοί μπορούν να κάνουν διορθώσεις.
Από τη Μεγάλη Τετάρτη 15 μέχρι και τη Μεγάλη Πα-
ρασκευή 17 Απριλίου θα γίνει το πρώτο «κύμα» πλη-
ρωμών σε όσους μισθωτούς θα έχουν εγκριθεί οι αι-
τήσεις. Από την 1η Απριλίου μέχρι και τη Δευτέρα του 
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Τον κίνδυνο η κρίση του κορονοϊού να εξελιχθεί σε 
κρίση τραπεζική και αυτή με τη σειρά της σε κρίση 
δημοσιονομική, επισημαίνουν οι τραπεζίτες, λαμβά-
νοντας τα πρώτα σήματα από το μέτωπο των πλη-
ρωμών δανείων.  
Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, μέσα 
στον Μάρτιο, οι νέες εισροές δανείων στα μη εξυ-
πηρετούμενα αυξήθηκαν κατά 3 φορές από τον 
Φεβρουάριο, αλλάζοντας πλήρως μία κατάσταση 
θετικής πορείας, με αρνητικό σχηματισμό νέων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, που είχαν κατακτήσει οι 
τράπεζες από τα τέλη του προηγούμενου έτους. 
Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, η αύξηση αυτή δεν 
δικαιολογείται απολύτως από την κρίση του κορο-

Πάσχα 20 Απριλίου, δηλώσεις αναστολής συμβάσεων 
μπορούν να κάνουν παράλληλα οι «πληττόμενες» επι-
χειρήσεις και εργοδότες.
Επίσης, από το Σάββατο 11 μέχρι και τις 20 Απριλίου 
θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να κάνουν αιτήσεις για 
το «800άρι» οι μισθωτοί των οποίων οι συμβάσεις 
έχουν ανασταλεί και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν πριν 
(ανάλογα και αυτή τη φορά με τον καταληκτικό αριθμό 
του ΑΦΜ). Συγκεκριμένα, στις 11 Απριλίου μπορούν 
να κάνουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜ που τελειώνει σε 
«1», στις 12 του μήνα σε «2» και ούτω καθεξής (μέ-
χρι τη Δευτέρα του Πάσχα 20 του μήνα, που δύνανται 
να υποβάλλουν όσοι έχουν καταληκτικό αριθμό «0»). 
Από τις 21 μέχρι και τις 23 Απριλίου θα μπορούν να 
γίνουν διορθώσεις.
Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών των 800 ευρώ θα γίνει 
από το Σάββατο 25 μέχρι και τη Δευτέρα 27 Απριλίου. 
Από την Τρίτη 21 μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου θα 
έχουν μια τρίτη ευκαιρία να υποβάλουν αιτήσεις για το 
«800άρι» όσοι μισθωτοί δεν θα έχουν μέχρι τότε κάνει 
δήλωση.
Το τρίτο «κύμα» καταβολής των 800 ευρώ θα γίνει 
(εάν δεν δοθεί επιπλέον παράταση) από την Τρίτη 5 
μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαΐου.

νοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που πλήττουν την 
οικονομική δραστηριότητα μετά το lockdown των 
τελευταίων τριών εβδομάδων, αφού οι τράπεζες δι-
απιστώνουν πως η μεγάλη μάζα των δανειοληπτών 
που ήταν συνεργάσιμοι προ κρίσης, συνεχίζουν να 
το πράττουν. 
Αντιθέτως, όσοι παρουσίαζαν συμπεριφορά στρατη-
γικής αθέτησης πληρωμών κάνουν ένα νέο «πάρτι». 
Παράλληλα, όσοι δεν είχαν ρυθμίσει τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνειά τους, έχουν «κρυφτεί» πίσω από τον 
κορονοϊό και δεν προχωρούν σε καμία συζήτηση για 
ρύθμιση.  
Χωρίς αμφιβολία, το πλήγμα στην οικονομία από 
τον κορονοϊό είναι πολύ μεγάλο, αλλά όχι ισομερώς 
κατανεμημένο. Άλλοι κλάδοι πλήττονται «θανάσιμα» 
και πρέπει να στηριχθούν με κάθε μέσο, άλλοι μέτρια 
ή λιγότερο – και πρέπει να βοηθηθούν επίσης αναλο-
γικά – και άλλοι δεν πλήττονται καθόλου. 
Με το δεδομένο αυτό και συνυπολογίζοντας την 
παράμετρο διάρκειας της πανδημικής κρίσης, οι τρα-
πεζίτες επισημαίνουν ότι τα μέτρα στήριξης από την 
κυβέρνηση πρέπει να παρέχουν μεν προστασία, να 
απέχουν δε μακράν από το να δίνουν την αίσθηση 
παροχών με στοιχεία λαϊκισμού, θέτοντας τις βάσεις 
για μία νέα τραπεζική – δημοσιονομική κρίση όταν 
θα έχει ξεπεραστεί η κρίση του κορονοϊού. 
Όπως επισημαίνεται από πλευράς τραπεζών, δεν έχει 
γίνει κατανοητό ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρ-
νηση είναι αφενός προσωρινά, αφετέρου απευθύνο-
νται μόνο σε όσους πλήττονται πραγματικά από την 
εξάπλωση της πανδημικής κρίσης.  
«Επιδιώκοντας να παράσχει άμεση στήριξη, το 
Υπουργείο Οικονομικών  έχει συμπεριλάβει το 85% 
των κλάδων της Οικονομίας στα μέτρα στήριξης, 
φροντίζοντας μέχρι και για τα γραφεία συνοικεσίων, 
καθώς με τον κορονοϊό δεν γίνονται γνωριμίες. 
Το Υπουργείο Οικονομίας καλεί τράπεζες και εταιρείες 
διαχείρισης, - και αυτές συμμορφώνονται εκουσίως 
-, να μην ενοχλούν τους οφειλέτες δανείων. Με ποια 
λογική, όμως, δεν πρέπει να ενοχλούνται οφειλέτες 
που και προ κρίσης δεν ήταν ενήμεροι;», αναφέρουν 
τραπεζίτες, επισημαίνοντας την ανάγκη να τονιστεί 
στην κοινωνία από την κυβέρνηση η προσωρινότητα 
και η στόχευση των μέτρων στήριξης, καθώς υπάρ-
χει κίνδυνος να καλλιεργηθεί μια νέα νοοτροπία «δεν 
πληρώνω». 

Όπως αναφέρουν, η πορεία των μέτρων πρέπει να 
εξετάζεται με αυστηρότητα, ώστε να μην δίνεται σε 
καμία ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί κανονικά, 
«παράθυρο» για να γλιτώσει το μεγαλύτερο μέρος 
της μισθοδοσίας των εργαζομένων της, βάζοντας το 
κράτος στη θέση του εργοδότη. 
Τα μέτρα στήριξης πρέπει επίσης να σταθμίζονται 
μέρα με τη μέρα και η χρονική διάρκειά τους να μην 
προαναγγέλλεται. Και να δοθεί ηχηρό μήνυμα στους 
δανειολήπτες πως οι αναστολές δόσεων δεν έχουν 
οριζόντιο χαρακτήρα, είναι προσωρινές και άρα με-
ταθέτουν και δεν σβήνουν το χρέος.  
Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα, προκειμένου 
κυβέρνηση και τράπεζες να πετύχουν από κοινού 
το μείζον: τη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων 
που κινδυνεύουν να «σβήσουν» από μια φυσική κα-
ταστροφή, όπως λογίζεται η πανδημία, και τη χρη-
ματοδότησή τους την επομένη της κρίσης, όταν θα 
πρέπει να δοθεί και πάλι ώθηση στην Οικονομία για 
την επιστροφή σε ανάπτυξη. 


