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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1926 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
«Στον αέρα» το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την κα-
ταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από 
την κρίση του κορωνοϊού
Σελ 1 και 7
ΕΣΒΥΚ: Κρίσιμη η συμβολή της βιομηχανίας υποδομών και κα-
τασκευών στην εθνική προσπάθεια δυναμικής ανάκαμψης της 
οικονομίας την επόμενη μέρα της πανδημίας 
Σελ 1 και 4
e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών 
μηνός Φεβρουαρίου 
Σελ 5 και 6 
Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλι-
σης στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών 
και συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους κλάδους αυτούς
Σελ 8 
Μεσίτες: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στην 
ελληνική κτηματαγορά
Σελ 9
Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη «μεγάλη» ηλεκτρική 
διασύνδεση της Κρήτης
Σελ 10 
Ρυθμίσεις για τη στήριξη των δήμων, ανακοίνωσε ο Τ. Θεοδωρι-
κάκος σε τηλεδιάσκεψη με την ΚΕΔΕ
Σελ 11 
Στα 1.142,69 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, τον 
Σεπτέμβριο του 2019
Σελ 12 
Σεντένο: Το Eurogroup θα συζητήσει για μέτρα στήριξης περίπου 
μισού τρισεκ. ευρώ – Ανοιχτή η συζήτηση για τα κορωνο-ομόλογα   
Σελ 13 
Αναβάλλεται για το 2021 η λειτουργία του δικτύου υδροπλάνων 
στο Ιόνιο
Σελ 14 
Νέα εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων Messenger από το Facebook 
για επιτραπέζιους υπολογιστές με Windows και για Mac εν μέσω 
πανδημίας   
Σελ 15 
Προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την 
ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων
Σελ 16 και 17 
Η πανδημία επισπεύδει τις μεγάλες αλλαγές στην εφοδιαστική 
αλυσίδα 
Σελ 18 
Στ. Πέτσας: Μένοντας σπίτι τον Απρίλιο, είναι στο χέρι μας τον 
Μάϊο να χαρούμε τα πρώτα αποτελέσματα της υπεύθυνης στά-
σης μας. 
Σελ 19 
Περιφέρεια Αττικής-Οι εφαρμογές που διακρίθηκαν από τον 1ο 
κύκλο του απομακρυσμένου μαραθωνίου καινοτομίας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας
Σελ 20
Αλ. Τσίπρας: «Μένουμε Όρθιοι» με γενναία μέτρα τώρα ή αύριο 
αντικρίζουμε συντρίμμια - Σχέδιο ύψους 26 δισ. ευρώ
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:

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του 
ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών 
εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού. Η Διοικούσα Επιτροπή 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισε το ΤΕΕ να δη-
μιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια 
της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη του 
– αλλά και οι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι και τεχνικές εταιρείες -  θα 
μπορούν να καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και τις προτάσεις τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά 
τον δυνατόν «ζωντανή» καταγραφή και μετά από επεξεργασία να 
προωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Τόσο προσωπικά, όσο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και 
οι υπηρεσίες του ΤΕΕ, βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες σε 
διαρκή επικοινωνία με τους μηχανικούς για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Καταθέσαμε ήδη πολλές προτάσεις, εγκαίρως, 
για να αναλάβει η Πολιτεία πρωτοβουλίες επίλυσης δεκάδων 
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του κο-
ρωνοϊού. Ήδη η νομική υποστήριξη του ΤΕΕ έχει κατακλυστεί 
από ερωτήσεις μελών και δίνει όσες απαντήσεις μπορεί, με βάση 
τη νομοθεσία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το κράτος. 
Η πολιτεία όμως πρέπει να τρέξει περισσότερο. Θα βοηθήσουμε 
μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή που ξεκινήσαμε. Τα προ-
βλήματα που θα αναφέρουν οι μηχανικοί και οι τεχνικές εταιρεί-
ες, θα κωδικοποιούνται και θα μεταφέρονται στους αρμόδιους 
Υπουργούς, Γενικούς γραμματείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, 
προκειμένου να επιλυθούν, αναλόγως της σοβαρότητας και των 
επιπτώσεων που έχουν. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να συνομιλή-
σουμε προσωπικά και με τα 110 χιλιάδες μέλη του ΤΕΕ οπότε η 
ηλεκτρονική αυτή καταγραφή διευκολύνει όλους για να φτάσει 
πιο γρήγορα το μήνυμα εκεί που πρέπει.». Αναλυτικά στη σελ 3.

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών 
(ΕΣΒΥΚ) αξιολογώντας αφενός την εξαιρετικά δύσκολη κατάστα-
ση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου από 
την πανδημία του κορωνοϊού, όπως αυτή έχει καταγραφεί από 
εκτενή έρευνα των προβλημάτων και απόψεων των μελών του, 
αφετέρου δε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και πρέπει να έχει η βιο-
μηχανία υποδομών και κατασκευών την επόμενη μέρα για την τα-
χεία ανάκαμψη και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, που σε πολύ 

μεγάλο βαθμό θα επιτευχθεί διεθνώς με επενδύσεις στις υποδομές, 
προτείνει στην κυβέρνηση την άμεση δρομολόγηση πρόσθετων 
ενεργειών και μέτρων. Προϋπόθεση επιτυχίας των όποιων μέ-
τρων αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δη-
μοσίων υπηρεσιών, τόσο στις δύσκολες σημερινές συνθήκες όσο 
και στην περίοδο της ανάκαμψης, καθώς και η διεκπεραίωση κατά 
προτεραιότητα των θεμάτων των πληττόμενων επιχειρήσεων με 
έκδοση Εγκυκλίου γενικής εφαρμογής. Αναλυτικά στη σελ 7 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητή-
ρια των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2020 για 
1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχο-
λούμενους και αγρότες.
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν στη 
χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι έχουν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις εναλλακτικές, ως εξής:
α. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλι-
στική τους κατηγορία.
β. Την πληρωμή της εισφοράς Φεβρουαρίου 2020 μειωμένης 

κατά 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν, μέχρι τις 
10 Απριλίου, την εισφορά του Ιανουαρίου 2020.
γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, 
χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους 
κλάδους.
Οι ανωτέρω επιλογές προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 
Α’ 75) και παρέχονται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της 
οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Αναλυτικά στη σελ 4 

«ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ 
Για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την 
κρίση του κορωνοϊού

ΕΣβΥΚ: ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Στην εθνική προσπάθεια δυναμικής ανάκαμψης της οικονομίας την επόμενη μέρα της πανδημίας
Προϋπόθεση η στήριξη και η στρατηγική προετοιμασία από την Πολιτεία

e-ΕΦΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου για έκπτωση 25%  



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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•   Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι, λόγω των τρεχου-
σών συνθηκών δημόσιας υγείας εξαιτίας του κορονοϊού, 
αποφάσισε να αναστείλει την λειτουργία των δράσεών του 
που συνδέονται με επισκέψεις κοινού. Συγκεκριμένα, ανα-
στέλλει την λειτουργία του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου, της 
Βιβλιοθήκης, του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας και του 
εργαστηρίου Utech Lab.
•   Αναβάλλεται το συνέδριο για τον τουρισμό στην Κω που 
θα διοργάνωναν το Υπουργείο Τουρισμού και η Κοινοβου-
λευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου. Ειδικότερα, μετά από επικοινωνία του Υφυπουργού 
Τουρισμού, κ. Μάνου Κόνσολα, με τον Γενικό Γραμματέα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου, κ. Asaf Hajiyev, αναβάλλεται το συνέδριο 
για τον τουρισμό, που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Κω στις 15 
και 16 Μαΐου. Ο κ. Κόνσολας και ο κ. Hajiyev έκριναν επιβε-
βλημένη την αναβολή του συνεδρίου λόγω των αυξημένων 
μέτρων πρόληψης που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού.
•   Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανακοίνωσε την αναστολή 
των εκδηλώσεών της, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων 
για τη δημόσια υγεία. «Η ασφάλεια των θεατών και των 
εργαζομένων είναι προτεραιότητά μας, αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση της Στέγης.

Η 7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE, προγραμματισμένη για 
τις 25 Σεπτεμβρίου 2020, έχει σχεδιαστεί ως μια απόπειρα 
αποτύπωσης των φευγαλέων και δυσοίωνων σημείων μιας 
επικείμενης εποχής αγωνίας - μιας σκοτεινής περιόδου κατά 
την οποία οξύνονται φόβοι, προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες. 
Δυστυχώς, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, αυτό που αρχικά 
επινοήθηκε ως μεταφορά, ως ένας οιωνός, σήμερα είναι πραγ-
ματικότητα. 
«Υπό τη σκιά της απειλής του θανάτου, η τέχνη επιδιώκει να πα-

ραμένει επίκαιρη, να θέτει προς συζήτηση τις καθολικές ανάγκες 
για αναστοχασμό και αποφόρτιση, καθώς και να προσφέρει 
εναλλακτικές απαντήσεις τόσο σε υπαρξιακά όσο και σε κοινω-
νικοπολιτικά διλήμματα, αναφέρεται στην  ίδια ανακοίνωση. 
Η ομάδα και οι καλλιτέχνες της 7ης Μπιενάλε της Αθήνας συ-
νεχίζουν να συνεργάζονται για την πραγματοποίηση της AB7: 
ECLIPSE ώστε να μετουσιώσουν αυτή την εμπειρία στη ζωή, τη 
σκέψη και την καλλιτεχνική μας πρακτική. 
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις που αφορούν στην πανδημία, 
δουλεύουμε από απόσταση με στόχο την έναρξη της ECLIPSE 
σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό - εκτός και αν τα 
γεγονότα δεν το επιτρέψουν. H ασφάλεια των καλλιτεχνών και 
των επισκεπτών παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα. 
Πολύ περισσότερο από μια έκθεση, μια Μπιενάλε είναι η κατα-
γραφή μιας εποχής ως στιγμιότυπο. Όσο σκοτεινή ή θολή και 
αν είναι αυτή η εποχή, επαφίεται στους δημιουργούς να την 
αποτυπώσουν και να την αφηγηθούν». 
Πληροφορίες: www.athensbiennale.org

ΑΝΑβΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

Επιστημονική εκδήλωση: «Cities on 
Volcanoes 11»(CoV11)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτηςκ.ά. φορείς

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

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

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας

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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Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του 
ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών 
εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
αποφάσισε το ΤΕΕ να δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρη-
τήριο καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη 
του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη του – αλλά και οι εγγεγραμ-
μένοι τεχνολόγοι και τεχνικές εταιρείες -  θα μπορούν να κατα-
γράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις 
τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν 
«ζωντανή» καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προωθεί 
προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Τόσο προσωπικά, όσο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
και οι υπηρεσίες του ΤΕΕ, βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες 
σε διαρκή επικοινωνία με τους μηχανικούς για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Καταθέσαμε ήδη πολλές προτάσεις, εγκαί-
ρως, για να αναλάβει η Πολιτεία πρωτοβουλίες επίλυσης δεκά-
δων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του 
κορωνοϊού. Ήδη η νομική υποστήριξη του ΤΕΕ έχει κατακλυστεί 
από ερωτήσεις μελών και δίνει όσες απαντήσεις μπορεί, με βάση 
τη νομοθεσία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το κρά-
τος. Η πολιτεία όμως πρέπει να τρέξει περισσότερο. Θα βοηθή-
σουμε μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή που ξεκινήσαμε. 
Τα προβλήματα που θα αναφέρουν οι μηχανικοί και οι τεχνικές 
εταιρείες, θα κωδικοποιούνται και θα μεταφέρονται στους αρ-
μόδιους Υπουργούς, Γενικούς γραμματείς και υπηρεσίες του 
Δημοσίου, προκειμένου να επιλυθούν, αναλόγως της σοβαρό-
τητας και των επιπτώσεων που έχουν. Δυστυχώς, δεν μπορού-
με να συνομιλήσουμε προσωπικά και με τα 110 χιλιάδες μέλη 
του ΤΕΕ οπότε η ηλεκτρονική αυτή καταγραφή διευκολύνει 

όλους για να φτάσει πιο γρήγορα το μήνυμα εκεί που πρέπει.»

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους στα μη-
τρώα του ΤΕΕ από εδώ.

Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, επιλέγει 
το πεδίο δραστηριότητάς του (Δημόσια Έργα, Ιδιωτικά Έργα, 
Άλλο), την κατηγορία του προβλήματος που αναφέρει, σχο-
λιάζει ή προτείνει λύση (Ασφαλιστικές Εισφορές, Φορολογικές 
Υποχρεώσεις, Θέματα Ρευστότητας, Μετακινήσεις, Άλλο) και 
καταγράφει το μήνυμά του και μετά την καταχώρηση λαμβάνει 
online μήνυμα επιβεβαίωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τη σχετι-
κή δήλωση απορρήτου, διατηρούνται από το ΤΕΕ μόνο για την 
περίοδο της κρίσης και τυχόν διαβίβαση των προβλημάτων – 
αιτημάτων – προτάσεων σε κρατικούς φορείς θα γίνει χωρίς τη 
διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

********

Δήλωση Απορρήτου
Το ΤΕΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που 
υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Προβλημάτων, σε συμμόρ-
φωση με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων, και συγκεκριμένα το Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό 
νόμο 4624/2019, όπως ισχύει, και λαμβάνει τα απαραίτητα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία και 
την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών. Σκοπός της συλ-
λογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων 
είναι η συγκέντρωση και η αποτύπωση των επαγγελματικών 
προβλημάτων και δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι μηχα-
νικοί εν όψει της Πανδημίας, προκειμένου το ΤΕΕ να απαντήσει 

στα αιτήματα των μελών του και να αναδείξει τα προβλήματα 
στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Νόμιμη βάση επεξεργασίας 
των προσωπικών δεδομένων αποτελεί το έννομο συμφέρον 
του ΤΕΕ να μεριμνά για τα επαγγελματικά ζητήματα και αιτήμα-
τα των μελών του. Πρόσβαση στα στοιχεία που καταχωρούνται 
στο Παρατηρητήριο Προβλημάτων δύναται να αποκτήσει η 
Διοίκηση και οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ, ενώ 
σε περίπτωση προώθησης των αιτημάτων των μηχανικών σε 
κρατικούς φορείς, αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα, 
ώστε να καθίσταται αδύνατη η ταυτοποίησή τους. Τα στοιχεία 
που υποβάλλονται με την παρούσα θα τηρηθούν μόνο για το 
χρονικό διάστημα διαχείρισης της πανδημίας, ενώ ενδέχεται να 
τηρηθούν ανωνυμοποιημένα ή/και ψευδωνυμοποιημένα και 
μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος για επιστημο-
νικούς ή/και στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
από το ΤΕΕ και για τα δικαιώματα των χρηστών, μπορείτε να 
ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων που βρίσκεται αναρτημένη στη  ιστοσελίδα του ΤΕΕ https://
web.tee.gr/privacy-policy/

Με την καταχώρηση του αιτήματος, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει 
διαβάσει και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση 
Απορρήτου.

https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication

*Σημ.: η φόρμα υποβολής σχολίων – πεδίο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – έχει 
όριο 512 χαρακτήρων. Παρακαλούμε να είστε σύντομοι και 
περιεκτικοί. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός θεμάτων, 
παρακαλούμε να υποβάλλετε επιπλέον καταχώριση, προς διευ-
κόλυνση της επεξεργασίας.*

Δωρητές έχουν ανταποκριθεί και συνεχίζουν να ανταποκρί-
νονται, στις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του νέου 
κορωνοϊού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συσταθεί μια ταχεία και διαφανής 
διαδικασία αποδοχής όλων των δωρεών, τόσο σε είδη νοσοκο-
μειακού εξοπλισμού, όσο και χρηματικών δωρεών.
Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας «ευχαριστεί όλους τους 
δωρητές που καθημερινά και γενναιόδωρα προσφέρουν για 
την αγορά εξοπλισμού, την προμήθεια μέσων ατομικής προ-
στασίας, αλλά και μέσω χρηματικών δωρεών για την αγορά 
των αναγκαίων ειδών» αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπ. 

Υγείας.
Για την επίσπευση των διαδικασιών, συστήνεται τριμελής 
Επιτροπή ελέγχου και λογοδοσίας αξιοποίησης χρηματικών 
δωρεών, με επικεφαλής τον τέως πρόεδρο του ΣτΕ Σωτήρη 
Ρίζο και μέλη τον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Ιατρι-
κής Χρήστο Κίττα και τον Καθηγητή Management & Human 
Resources του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη 
Μπουραντά.     
Για την άμεση αξιοποίηση των χρηματικών δωρεών η διαδικα-
σία είναι η εξής όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας:
      α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν δή-

λωση χρηματικής δωρεάς στο υπουργείο Υγείας και στο email 
yygeias@gmail.com, με σκοπό την αγορά νοσοκομειακού 
εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, για 
χρήση, από όλες οι δομές Δημόσιας Υγείας.
      β) η δήλωση δωρεάς εγκρίνεται από τον υπουργό Υγείας και 
ορίζεται η ΙΦΕΤ ΑΕ ως αποδέκτης της χρηματικής δωρεάς, που 
υλοποιεί την προμήθεια σε αναγκαία υλικά.
      γ) τα είδη εξοπλισμού αποδίδονται προς τις ΥΠΕ και τα Νο-
σοκομεία.

«ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
Για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ Σ. ΡΙΖΟ

https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication
https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication
https://web.tee.gr/terms-of-use/
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Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια 
των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2020 για 
1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολού-
μενους και αγρότες.
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν στη χώρα 
μας, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι έχουν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε τρεις εναλλακτικές, ως εξής:
α. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστι-
κή τους κατηγορία.
β. Την πληρωμή της εισφοράς Φεβρουαρίου 2020 μειωμένης 
κατά 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν, μέχρι τις 10 
Απριλίου, την εισφορά του Ιανουαρίου 2020.
γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, 
χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους 

κλάδους.
Οι ανωτέρω επιλογές προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 
Α’ 75) και παρέχονται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της 
οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.
Διευκρινίζεται ότι:
α. Η πρώτη επιλογή αφορά στους ασφαλισμένους που επιθυ-
μούν να διατηρήσουν το επίπεδο της ανταποδοτικής σύνταξης 
που έχουν σχεδιάσει, καθώς με τη δεύτερη επιλογή προσαρμό-
ζονται αναλογικά οι συντάξιμες αποδοχές του Φεβρουαρίου 
2020 (μείωση 25%).
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της μειωμένης ει-
σφοράς είναι αφενός μεν να εξοφληθεί το ειδοποιητήριο, μέχρι 
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 αφετέρου δε να έχει εξοφλη-
θεί η εισφορά του Ιανουαρίου 2020 (ακόμη και αν πληρωθεί 
στις 10 Απριλίου, μαζί με την εισφορά του Φεβρουαρίου).
γ. Η δυνατότητα πληρωμής σε τέσσερις δόσεις, χωρίς προσαυ-
ξήσεις, αφορά μόνον όσους εντάσσονται στους πληττόμενους 

κλάδους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχουν ανακοινωθεί.
Για 181.414 ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και μι-
σθωτή εργασία, τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν αργότερα, μετά 
την επεξεργασία των στοιχείων της Αναλυτικής Περιοδικής Δή-
λωσης (ΑΠΔ) του Ιανουαρίου του 2020 και τον υπολογισμό της 
διαφοράς μεταξύ των εισφορών τους από μισθωτή εργασία και 
των εισφορών που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία 
που επέλεξαν.
Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου 
του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρο-
νικής πληρωμής (RF).
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν 
χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών 
τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώριση του νέου κω-
δικού ηλεκτρονικής πληρωμής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
τράπεζας, με την οποία συνεργάζονται.

Επιπρόσθετες διευκρινίσεις για την παράταση προθεσμίας κατα-
βολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτί-
ου 2020 και δόσεων ρύθμισης παρέχει απόφαση του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η 
οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 
της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β  ́ 1044) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμο-
γής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄), με την 
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρ-

νητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», 
για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της απόφασης 
αυτής, δίδεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κα-
ταβολής αφενός μεν των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
όλων των κλάδων ασφάλισης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρ-
τίου 2020 προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) αφετέρου δε των δόσεων ρύθμισης.
Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, στο πλαίσιο της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ενιαίας αντιμετώ-
πισης, οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατάσεις προθεσμιών 

μπορούν να έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις ή εργο-
δότες του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης που απασχολούν 
προσωπικό που υπάγεται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ 
παροχή και υγειονομική περίθαλψη, σε ασφαλιστικά ταμεία που 
λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), 
σε υποκατάσταση του δημόσιου συστήματος υποχρεωτικής 
ασφάλισης, όπως τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία υποχρεωτικής επαγ-
γελματικής ασφάλισης κ.ά..

Μετά τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων (και, 
ιδίως, της Υπουργικής Απόφασης Α.1075, ΦΕΚ 1160/Β/3-4-
2020) για τους εντασσόμενους στα πλαίσια προστασίας μηνός 
Απριλίου Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), από τις 
04/04/2020 τέθηκε σε ισχύ η δυνατότητα αναστολής κατά 75 
ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιο-
γράφων που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνο-
νταν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Μάρτιο και εντάχθηκαν τον 
Απρίλιο, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ ο οποίος προστέθηκε στη λίστα 
των πληττόμενων τον Απρίλιο οι προθεσμίες διαβίβασης των 
αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα λήγουν σε έξι εργάσι-
μες ημέρες από σήμερα, δηλαδή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 
13/04/2020.

Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πλητ-
τόμενους ΚΑΔ θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις 
πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φο-
ρολογικές αναστολές, εάν το σύνολο των αξιογράφων που ανα-
στέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζί-
ρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται 
σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 
του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Η ατομική ένταξη στις 
πληττόμενες επιχειρήσεις θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία θα 
διαμορφωθεί εντός του Απριλίου.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αποπληρωμή των μετα-
χρονολογημένων επιταγών, θα υπάρξει πρόβλεψη, ώστε στο 

κεφάλαιο κίνησης που θα ληφθεί από τις επιχειρήσεις, με βάση 
το προσωρινό πλαίσιο εγγυοδοσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμέ-
νη Παρασκευή, να πληρώνονται άμεσα και κατά προτεραιότητα 
οι επιταγές που έχουν ανασταλεί.
 Τονίζεται ότι από τα παραπάνω μέτρα καλύπτονται, χωρίς 
καμία εξαίρεση, όλα τα αξιόγραφα (επιταγές, γραμμάτια σε 
διαταγή, συναλλαγματικές) επιχειρήσεων με ΚΑΔ που περι-
λαμβάνονται στη λίστα πληττομένων τον Απρίλιο, τα οποία θα 
διαβιβαστούν από τους εκδότες τους στις τράπεζες και, κατά 
συνέπεια, αναστέλλονται.

e-ΕΦΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου για έκπτωση 25%   

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου και δόσεων ρύθμισης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑβΙβΑΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο
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Διευκρινίσεις για συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ν. 
4670/2020 σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης 
στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ πα-
ροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρ. ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφει-
λών με παροχές από τους κλάδους αυτούς και έκδοση 
ενιαίου κανονισμού ανά κλάδο, παρέχει απόφαση του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάν-
νη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 42 αντικαθίσταται το άρ-
θρο 79 του ν. 4387/2016, το οποίο είχε αντικαταστή-
σει το άρθρο 40 του ν. 4052/2012, που αφορά το χρό-
νο ασφάλισης στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης 
και εφάπαξ παροχών του πρ. ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ.
Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 40 του ν. 
4052/2012 έχουν ανά κλάδο, ως εξής:
Α. Κλάδος επικουρικής ασφάλισης
Αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
40 του ν. 4052/2012 και, συγκεκριμένα, κατά εδάφιο, 
ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
Mε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 
γ΄ της παρ. 1, για τους πλασματικούς χρόνους ασφά-
λισης που αναγνωρίζονται στον κλάδο, προστίθενται, 
για λόγους κωδικοποίησης, οι διατάξεις της περίπτω-
σης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και η περί-
πτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 
4387/2016, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται αναλογικά 
στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, με βάση την παρ. 
2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, μετά 
την τροποποίησή της με το άρθρο 56 του ν. 4445/2016 
και το άρθρο 44 του ν. 4670/2020.
2. Εξόφληση οφειλόμενου ποσού αναγνώρισης και 
εξαγοράς χρόνου ασφάλισης
Με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, προβλέπεται ότι, 
«στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επι-
κουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, 
χρόνων ασφάλισης των ανωτέρω διατάξεων, το οφει-
λόμενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 3.000 ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται 
από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής 
σύνταξης.
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 
3.000 ευρώ, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 

ευρώ, εξοφλείται εφάπαξ, πριν από την έκδοση της 
απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το υπόλοιπο μέ-
ρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των 
δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης».
Με τις ανωτέρω διατάξεις, που ισχύουν από τη δημο-
σίευση του ν. 4670/2020, ήτοι από τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2020, ρυθμίζεται ενιαία ο τρόπος εξόφλησης της 
οφειλής για όλους τους χρόνους ασφάλισης, περι-
λαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίοι 
μπορούν να συνυπολογιστούν στην επικουρική σύ-
νταξη, με εξαγορά, βάσει των διατάξεων του πρώτου 
εδαφίου, ήτοι, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 
2084/1992 (Α΄ 165), το άρθρο 20 του ν. 3232/2004 
(Α΄ 48), την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 3996/2011 
(Α΄ 170), την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 
και την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 
4387/2016.
Οι διατάξεις αυτές ως μεταγενέστερες κατισχύουν 
οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης διάταξης, που 
προβλέπει διαφορετικό τρόπο εξόφλησης του πο-
σού εξαγοράς χρόνου ασφάλισης και εφαρμόζονται 
αποκλειστικά και μόνο αυτές επί αιτήσεων απονομής 
επικουρικής σύνταξης ή αναγνώρισης πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου 
προϋπηρεσίας, που υποβάλλονται από 28.2.2020 και 
μετά. 
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με 
καθεστώς Δημοσίου, υποβάλλει, στις 18.3.2020, αί-
τηση απονομής επικουρικής σύνταξης, με αναγνώριση 
προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο του 
Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του 
ν. 3232/2004. Εάν το ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει 
τις 3.000 ευρώ, εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης 
και το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με το σύνολο 
των δικαιούμενων αναδρομικών ποσών σύνταξης. Σε 
περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν για την εξόφληση, 
παρακρατείται το σύνολο της μηνιαίας δικαιούμενης 
σύνταξης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. 
Εάν το ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, ο 
ασφαλισμένος εξοφλεί εφάπαξ, χωρίς καμία έκπτωση, 
το οφειλόμενο ποσό κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 
3.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό συμψηφίζεται ή πα-
ρακρατείται, ως ανωτέρω, από το σύνολο των δικαι-
ούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Εκκρεμείς αιτήσεις
Με το τέταρτο εδάφιο, προβλέπεται ότι «ο άνω τρό-
πος εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς 
εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης ή 
αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περι-
λαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίες 
είναι εκκρεμείς, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος», 
ήτοι έως και τις 27.2.2020.
Στις εκκρεμείς αιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι περι-
πτώσεις στις οποίες έχει ήδη, προ του ν. 4670/2020, 
εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, με παρακράτηση 
του ποσού εξαγοράς, σε δόσεις ή σε ποσοστό, κάθε 
μήνα από τη σύνταξη, χωρίς να έχει ακόμη εξοφληθεί.
Αντιθέτως, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί, μέχρι 
και τις 27.2.2020, απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμη 
και αν έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης χρόνου 
ασφάλισης με εξαγορά, η οποία δεν έχει εξοφληθεί, 
ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή 
της οφειλής είτε με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση 
αναγνώρισης είτε με βάση την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει.
Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με καθεστώς Δη-
μοσίου, υπέβαλε, στις 24.5.2019, αίτηση απονομής 
επικουρικής σύνταξης, με αναγνώριση προϋπηρεσίας 
που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο του Δημοσίου, σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004.
Το Ταμείο εξέδωσε τον 12ο/2019 απόφαση αναγνώ-
ρισης, με το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς να ανέρχεται 
στις 3.500 ευρώ, καταβλητέο εφάπαξ, με έκπτωση 
10%, πριν από τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το 
τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 
του ν. 3232/2004.
Ο ασφαλισμένος μπορεί, κατ’ επιλογή, να εξοφλήσει 
την οφειλή του είτε με βάση την ανωτέρω απόφαση 
αναγνώρισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί είτε 
με βάση την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 
του ν. 4052/2012, καταβάλλοντας, δηλαδή, εφάπαξ 
(χωρίς έκπτωση) το ποσό των 500 ευρώ, που υπερ-
βαίνει τις 3.000 ευρώ, οπότε εκδίδεται η απόφαση 
συνταξιοδότησης, με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 
να συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των 
δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης. 
Συνέχεια στη σελ. 6
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Συνέχεια από τη σελ. 5

Β. Κλάδος εφάπαξ παροχών
Προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ στην παρ. 2, του άρθρου 
40 του ν. 4052/2012, με την οποία αντιμετωπίζονται 
ζητήματα συνέχισης της ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ 
παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, προσώπων που 
έχουν καταβάλει εισφορές για εύλογο χρόνο και επιθυ-
μούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, ενώ δεν είχαν 
την υποχρέωση ασφάλισης.
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δύνανται να επιλέξουν τη συνέ-
χιση της ασφάλισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη διαπίστωση 
της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή 
της ασφάλισής τους ή τη δημοσίευση του ν. 4670/2020 
(28.2.2020) και να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν τη συνέχιση της ασφά-
λισής τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής 
και επιστροφής των εισφορών, ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
παραγραφής.
‘Αρθρο 46
Με το άρθρο 46, ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους 
τους ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους των 
κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του 
πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, η δυνατότητα συμψηφι-
σμού οφειλών προς τους εν λόγω κλάδους, με παρακρά-
τηση ποσού από τη δικαιούμενη επικουρική σύνταξη και 
εφάπαξ παροχή.
1. Συγκεκριμένα, με το πρώτο εδάφιο, προβλέπεται ότι 

οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ αποσβέ-
νονται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές 
συντάξεις και εφάπαξ παροχή.
Επισημαίνεται ότι, με την κοινοποιούμενη διάταξη, συμ-
ψηφίζονται μόνο οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ, ήτοι 
προς τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ 
παροχών του e-ΕΦΚΑ.
Για τις οφειλές προς τρίτους (Δημόσιο, κ.λπ.) εξακολου-
θούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.Επίσης, διευκρινί-
ζεται ότι, για το συμψηφισμό οφειλής από την εξαγορά 
χρόνου ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 
εφαρμόζεται, ως ειδικότερη, η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, μετά την 
αντικατάστασή της με το άρθρο 79 του ν. 4387/2016 και 
το άρθρο 42 του ν. 4670/2020.
2. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, 
οφειλές του αποβιώσαντος προς τους κλάδους επικουρι-
κής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών «συμψηφίζονται με 
τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρο-
νόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του 
χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς 
κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 
Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν 
πρόσωπα τα οποία έλκουν δικαίωμα σε σύνταξη ή εφά-
παξ παροχή από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της 
οφειλής παρακρατείται από το σύνολο των συντάξεων και 
της εφάπαξ παροχής που τους μεταβιβάζονται ή τους κα-
ταβάλλονται, κατά το ποσοστό της σύνταξης ή του εφάπαξ 
που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ».

Η προσθήκη των κληρονόμων ήταν αναγκαία, προκειμέ-
νου να συμπεριληφθούν περιπτώσεις, όπως η περίπτωση 
β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, 
στις οποίες δικαιούχοι των παροχών δύνανται να είναι 
κληρονόμοι, οι οποίοι δεν είναι μέλη της οικογένειας. Ο 
προβλεπόμενος δε συμψηφισμός των οφειλών προς τους 
κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών 
του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ τόσο με την επικου-
ρική σύνταξη, όσο και την εφάπαξ παροχή, δεν αντίκειται 
στην αυτοτέλεια των κλάδων, διότι γίνεται λογιστικά.
‘Αρθρο 49
Με το άρθρο 49, παρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για την 
έκδοση, εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου, 
Προεδρικού Διατάγματος για τον ενιαίο κανονισμού κάθε 
κλάδου του e-ΕΦΚΑ, μετά από γνώμη του ΔΣ του.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, «με προεδρικά διατάγματα, 
που εκδίδονται εντός δύο ετών από τη έναρξη ισχύος του 
παρόντος, μετά από πρόταση του υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν γνώμης του ΔΣ του 
e-ΕΦΚΑ, καταρτίζεται ενιαίος κανονισμός ανά κλάδο για 
την κύρια ασφάλιση, την επικουρική ασφάλιση και την 
εφάπαξ παροχή του e-ΕΦΚΑ και καθορίζονται θέματα 
υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισμού και διαδικασίας 
χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής στην 
ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, η 
έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης 
των παροχών σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
ζήτημα».

Η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ Βιομηχανία Αλουμινίου θέτει σε κα-
θεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρος των 
εργαζομένων της από 3 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2020, 
με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
και την προστασία της δημόσιας υγείας΅, σύμφωνα με το 

ΑΠΕ. 
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ σ΄ αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία αναδιοργάνωσε την παραγωγική 
της λειτουργία και το δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

Επί του παρόντος η ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ δεν είναι σε θέση να εκτι-
μήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστα-
σης. 

Συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της η μονάδα παραγω-
γής πλαστικών φύλλων και σωλήνων της Δάιος Πλαστικά 
ΑΒΕΕ, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η διοίκηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών της, 
εξυπηρετώντας παράλληλα, παρά τις όποιες δυσκολίες, 
τους πελάτες της. Οι ξενοδοχειακές μονάδες τόσο της 

Θεσσαλονίκης όσο και της θυγατρικής HELLAS HOLIDAY 
HOTELS AE στην Κρήτη βρίσκονται σε καθεστώς προσω-
ρινής αναστολής λειτουργίας με κυβερνητικές αποφάσεις. 
Εκ του λόγου αυτού το μεγαλύτερο μέρος των εργαζο-
μένων έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής. Παράλληλα η 
διοίκηση του Ομίλου ετοιμάζεται για τη λειτουργία των 
ξενοδοχειακών μονάδων όποτε αρθεί η αναστολή καθώς 
επίσης και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μη 

λειτουργίας. 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συνέπειες στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομί-
λου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αυτή την στιγμή 
και θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και τη διάρκεια της 
πανδημίας όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και 
παγκόσμια.
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ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΛΚΟ

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ
Κλειστές οι ξενοδοχειακές μονάδες
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Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών 
(ΕΣΒΥΚ) αξιολογώντας αφενός την εξαιρετικά δύσκολη κατά-
σταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου 
από την πανδημία του κορωνοϊού, όπως αυτή έχει καταγραφεί 
από εκτενή έρευνα των προβλημάτων και απόψεων των μελών 
του, αφετέρου δε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και πρέπει να έχει 
η βιομηχανία υποδομών και κατασκευών την επόμενη μέρα για 
την ταχεία ανάκαμψη και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, που 
σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επιτευχθεί διεθνώς με επενδύσεις στις 
υποδομές, προτείνει στην κυβέρνηση την άμεση δρομολόγηση 
πρόσθετων ενεργειών και μέτρων.
Προϋπόθεση επιτυχίας των όποιων μέτρων αποτελεί η εύρυθ-
μη και αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, 
τόσο στις δύσκολες σημερινές συνθήκες όσο και στην περίοδο 
της ανάκαμψης, καθώς και η διεκπεραίωση κατά προτεραιό-
τητα των θεμάτων των πληττόμενων επιχειρήσεων με έκδοση 
Εγκυκλίου γενικής εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του, το ΕΣΒΥΚ 
έχει ήδη καταθέσει στα συναρμόδια Υπουργεία σχέδιο Πρωτο-
κόλλου (Οδηγού) λειτουργίας των εργοταξίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με την πρόβλεψη του άρθρου 
61 της ΠΝΠ/20.3.2020, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα και προ-
βλέψεις για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εργοταξίων.
Επίσης, είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί άμεσα ότι όλες οι 
μελετητικές, συμβουλευτικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
υπάγονται, de facto και στο σύνολό τους, στις πληττόμενες επι-
χειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ κλπ. Οι Σύνδεσμοι/Ενώσεις - μέλη 
του ΕΣΒΥΚ έχουν προτείνει, με πληθώρα εγγράφων προς τα 
αρμόδια Υπουργεία, να θεσπιστούν ειδικά μέτρα οικονομικής 
στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να αντιμετωπι-
στούν τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαίων 
κίνησης, να επιτευχθεί ταχεία και πλήρως ψηφιακή διεκπεραί-
ωση όλων των διαδικασιών εγκρίσεων και πληρωμών κ.λπ. 

Όσον αφορά στην προετοιμασία της επόμενης ημέρας, το 
ΕΣΒΥΚ προτείνει τα ακόλουθα:
Ταχεία νομοθέτηση της δέσμης των νομοτεχνικώς επεξερ-
γασμένων προτάσεων άμεσης απόδοσης του ΕΣΒΥΚ για την 
τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/16 (ανάθεση μελετών και 
έργων με πολλαπλά αντικειμενικά και ποσοτικοποιημένα κριτή-
ρια και τρόπους βαθμολόγησης, μέθοδος αποκλεισμού ασυ-
νήθιστα χαμηλών προσφορών για έργα κάτω του κοινοτικού 
ορίου, έλεγχος και επίβλεψη μελετών και έργων από ιδιωτικές 
εταιρείες, Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμο-
λόγησης τεχνικών έργων και μελετών και πολλές άλλες) και του 
Ν.4413/16 (πρότυπες προτάσεις). Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες 
έχουν ολιστική προσέγγιση και στοχεύουν στη διασφάλιση δια-
φάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, στη βελτίωση της ποιότητας 
των έργων και στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και 
υλοποίησης, εξετάζονται από τη σχετική συντονιστική επιτροπή 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Ανάληψη ρόλου κυβερνητικού Συντονιστή και επισπεύδοντος 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ως διαχρονικώς 
καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο) για την κατάστρωση, θεσμοθέ-
τηση και υλοποίηση μέτρων και δράσεων που αφορούν στη 
βιομηχανία των υποδομών και κατασκευών, η οποία έχει συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες και απαιτείται ει-
δική και ενιαία προσέγγιση και αντιμετώπιση των θεμάτων της. 
Συγκρότηση ολιγομελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (task 
force), ακολουθώντας τις καλές πρακτικές άλλων κρατών, η 
οποία θα απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη/συμβούλους των 
παραγωγικών Υπουργείων και εκπροσώπους των φορέων 
της αγοράς (ΕΣΒΥΚ) και θα συμβουλεύει την Πολιτική Ηγεσία 
για τη λήψη μέτρων βέλτιστης αντιμετώπισης της παρούσας 
κρίσης λόγω πανδημίας που αφορούν στη βιομηχανία των 
υποδομών και κατασκευών, για τη χάραξη ικής προετοιμασί-
ας της επόμενης μέρας και τον σχεδιασμό μέτρων επαύξησης 

και διασφάλισης της απαιτούμενης συμβολής της βιομηχανίας 
υποδομών και κατασκευών στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς 
και για την κατάρτιση προγράμματος αμέσων επενδύσεων σε 
έργα υποδομής. 
Βραχυχρόνιος προγραμματισμός (crash program) επόμενης 
μέρας. Η στενή διασύνδεση και η θεμελιώδης συμβολή της βιο-
μηχανίας υποδομών και κατασκευών με τις επενδύσεις σε τομείς 
όπως οι δημόσιες υποδομές, ο τουρισμός, η βιομηχανία και το 
εμπόριο, η οικιστική - πολεοδομική ανάπτυξη και η προστασία 
του περιβάλλοντος, αδιαμφισβήτητα την καθιστούν στρατηγικό 
τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι αναγκαία 
η άμεση κατάστρωση ενός ιεραρχημένου σχεδίου δράσεων και 
μέτρων για την προετοιμασία και τη διασφάλιση της ταχείας 
έναρξης της ζητούμενης συμβολής του κλάδου στην ανάπτυ-
ξη της εθνικής οικονομίας με: οριζόντια αναζήτηση σε όλο το 
δημόσιο τομέα ώριμων μελετών για δημοπράτηση έργων, 
ταχεία αξιολόγηση και διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης 
τους, επιτάχυνση διαδικασιών μελέτης και κατασκευής έργων 
που ήδη έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, τροποποίηση και αξιοποίη-
ση τρέχοντος ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των ανατεθειμένων 
έργων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και για την κατά προτε-
ραιότητα ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων προς υλοποίηση 
την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Πρόσθετη χρηματοδότηση υποδομών-κατασκευών με αξιο-
ποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων, επενδυτικών κεφαλαίων, με προσέλκυση 
ιδιωτικών κεφαλαίων σε κατασκευαστικά έργα με εφαρμογή 
«Πρότυπων Προτάσεων», με ενίσχυση του σκέλους υποδομών 
του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, με ανάπτυξη προ-
γράμματος εκτεταμένων κινήτρων για επενδύσεις σε κτίρια και 
αγορά ακινήτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητό-
δρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) 
Καλυφτάκη, από την Τετάρτη 8 Απριλίου έως και την Παρα-
σκευή 1 Μαΐου με σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρη-
σης του οδοστρώματος επί των κλάδων και των κάθετων 
οδών του Κόμβου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, καθημερινά από Δεύτερα έως Σάββατο, από τις 
22:00 το βράδυ κάθε ημέρας, έως τις 06:00 το πρωί κάθε 
επόμενης, θα ισχύει εκ περιτροπής αποκλεισμός, των εισό-
δων, εξόδων, κάθετων οδών, καθώς και του καταστρώμα-
τος του Α/Κ Καλυφτάκη και στις δύο κατευθύνσεις. 

Κατά το ωράριο εκτέλεσης των εργασιών, όσοι οδηγοί 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εκάστοτε αποκλεισμένο 
τμήμα του κόμβου και ανάλογα με την κυκλοφοριακή ρύθ-
μιση που θα βρίσκεται σε ισχύ, θα κατευθύνονται μέσω κα-
τάλληλων προειδοποιητικών και κατευθυντήριων προσω-
ρινών σημάνσεων στους γειτονικούς Ανισόπεδους Κόμβους 
Λυκόβρυσης και Βαρυμπόμπης και μέσω του παράπλευρου 
δικτύου θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Καλυφτάκη. 
Σημειώνεται ότι κάθε πρωί, μετά το πέρας των εργασιών 
στις 06:00, ολόκληρος ο κόμβος, θα αποδίδεται κανονικά σε 
κυκλοφορία, ενώ κατά τις ημέρες από Μ. Τετάρτη 15 στις 

06:00 έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 22:00 δε θα 
εκτελεστούν εργασίες. 
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προ-
σωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη 
ενημέρωση όλων των οδηγών. 
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί 
τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνο-
νται πλήρως με τη σχετική σήμανση. 

ΕΣβΥΚ: ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Στην εθνική προσπάθεια δυναμικής ανάκαμψης της οικονομίας την επόμενη μέρα της πανδημίας
Προϋπόθεση η στήριξη και η στρατηγική προετοιμασία από την Πολιτεία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜβΟ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ
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«Η ζημία που θα καταγράψει η ελληνική οικονομία και 
ιδιαίτερα η ελληνική κτηματαγορά (από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας), θα εξαρτηθεί με το χρόνο εφαρμογής 
των πρωτόγνωρων αυτών μέτρων προς τους πολίτες, τα 
κλειστά σύνορα και τις απαγορεύσεις που εφαρμόζονται 

(και αν μη τι άλλο ήταν απαραίτητες). Εάν όμως, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ, ομαλοποιηθεί η κατάσταση και βρεθεί 
το εμβόλιο για την αντιμετώπιση του ιού, τα πράγματα 
θα είναι σίγουρα καλύτερα και η κατάσταση θα ομαλο-
ποιηθεί. Αντίθετα, εάν επιμηκυνθεί ο χρόνος όλων αυτών 
των απαγορεύσεων και δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο, είναι 
σίγουρο ότι οι ζημιές θα είναι τεράστιες με μηδενικές αγο-
ροπωλησίες και επενδύσεις και θα δούμε τις τιμές να μειώ-
νονται κάθετα. Δυστυχώς, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση 
που ζήσαμε πριν οκταετίας με τις τιμές να καταρρέουν και 
να υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις σε όλους κλάδους των 
κατασκευών», αναφέρει σε παρέμβαση του ο Ιωάννης 
Ρεβύθης, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος και π. 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος. 
«Τα τρία τελευταία χρόνια η κτηματαγορά στηρίχθηκε 
και αναπτύχθηκε βάσει του τουρισμού, των βραχυχρόνι-

ων μισθώσεων και της παροχής της ‘Αδειας Παραμονής 
σε κατοίκους μη ευρωπαϊκής κοινότητας (Golden Visa). 
Τώρα, οι τρεις αυτές πτυχές κατακρημνίζονται λόγω του 
ότι στηρίζονταν κυρίως σε υπηκόους άλλων κρατών και 
ξένους επενδυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που οι τιμές εί-
χαν αυξηθεί πάρα πολύ τα δύο τελευταία χρόνια, ειδικά 
στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια προάστια και σε περι-
οχές που εξυπηρετούνται από διεθνή αεροδρόμια», ανα-
φέρει επίσης. 
«Ευελπιστούμε όμως τα πράγματα να πάνε καλύτερα και 
να μην ζήσουμε καταστάσεις όπως αυτές της μαύρης 
οκταετίας της οικονομικής κρίσης που περάσαμε όλοι οι 
Έλληνες και ευχόμαστε το καλύτερο για όλους μας και 
πάνω απ’ όλα υπομονή, κουράγιο και υγεία», επισημαίνει 
ο κ. Ρεβύθης. 

Η φάλαγγα με τα 40 φορτηγά και νταλίκες, που φέρουν 
πινακίδες κυκλοφορίας διαφόρων χωρών, κινείται πολύ 
αργά, με ταχύτητα 40-50 χιλιομέτρων το πολύ, πάνω 
στους γυαλιστερούς από τη βροχή δρόμους του οδικού 
δικτύου των Βαλκανίων, με προορισμό τη Γερμανία. Συ-
νοδεύεται από περιπολικά. Η στάθμευση απαγορεύεται 
και κάποιοι από τους οδηγούς πίσω από το τιμόνι έχουν 
περάσει από οκτώ ώρες ώς και μια ολόκληρη μέρα μέσα 
στη νταλίκα, περιμένοντας να συγκεντρωθεί επαρκής 
αριθμός φορτηγών, ώστε το σιδερένιο αυτό «φίδι», άνω 
του μισού χιλιομέτρου (αν υπολογιστεί ότι το μέσο μήκος 
μιας νταλίκας είναι περίπου 13,5 μέτρα), να ξεκινήσει την 
πορεία του και να πάρει τον δρόμο για τον τελικό προορι-
σμό του, στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. 
Στις ημέρες του lockdown και της πανδημίας, ένα ταξίδι 
μετ΄επιστροφής στη Γερμανία, που μέχρι πρότινος κρα-
τούσε επτά ημέρες, πλέον διαρκεί εννέα ή και δέκα, όπως 
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτη-
γών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών 
και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανί-
δης.
Σε ποιες χώρες εντοπίζονται τα κυριότερα προβλήματα
«Αυτή τη στιγμή στα ελληνικά σύνορα δεν υπάρχουν προ-
βλήματα, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Τα προβλήματα 
εντοπίζονται κυρίως στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τα 

Σκόπια και μέχρι πρόσφατα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και 
στην Ουγγαρία, το οποίο δείχνει να έχει λυθεί, δεν ξέρω αν 
θα επανακάμψει» επισημαίνει και συμπληρώνει ότι η μέση 
καθυστέρηση είναι οκτώ έως δέκα ώρες, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις η αναμονή φτάνει ακόμα και τη μία ημέρα.
Ακραίο, αλλά χαρακτηριστικό, λέει, είναι το παράδειγμα 
Ελλήνων αυτοκινητιστών, μελών της ΟΦΑΕ, που χρειά-
στηκε να περιμένουν 22 ώρες στην πλευρά της Ρουμανίας 
για να διασχίσουν τον Δούναβη και στη συνέχεια άλλες 20 
ώρες στη βουλγαρική πλευρά της όχθης του ποταμού, για 
να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι καθυστερήσεις αυτές σχε-
τίζονται κυρίως με το γεγονός ότι στις χώρες αυτές η κίνη-
ση των φορτηγών γίνεται πλέον μόνο σε ομάδες των 20-
40 οχημάτων και μόνο με συνοδεία περιπολικών, ώστε να 
μη μπορούν να σταματήσουν πουθενά, για να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο μετάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρόνος που θα ολοκληρώ-
σεις το ταξίδι σου είναι και θέμα τύχης, κι αν τη στιγμή που 
διασχίζεις το σημείο ελέγχου υπάρχει ήδη εκεί επαρκής 
αριθμός φορτηγών αναχωρείς ταχύτερα. Αν όμως έχεις 
χάσει την αναχώρηση της φάλαγγας, ενδέχεται να χρεια-
στεί να περιμένεις ακόμα και μια μέρα.
Δεν προκαλούν αυτές οι καθυστερήσεις επιπλοκές στα 
λεγόμενα ωράρια ταχογράφου και τα οδηγικά ωράρια 
των αυτοκινητιστών; «Ευτυχώς σε όλη την Ευρώπη και 

κατόπιν εντολής της ΕΕ υπάρχει για αυτό το διάστημα 
σχετική χαλαρότητα ως προς αυτά, ώστε να διευκολυν-
θεί όσο γίνεται η δύσκολη κατάσταση με τις μεταφορές» 
υποστηρίζει.
Κυκλοφορεί μόνο το 8%-12% του στόλου
Αυτή τη στιγμή, παρατηρεί ο κ.Κενανίδης, κυκλοφορούν 
μόνο φορτηγά που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης και 
υγειονομικό υλικό. «Στον δικό μας στόλο κυκλοφορεί το 
8%-12% του συνολικού αριθμού των φορτηγών και αυτό 
όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν μπορούν (λόγω 
έλλειψης αντικειμένου)» λέει, εξηγώντας ότι υπάρχει και 
ένα ποσοστό ανθρώπων (δεν υπάρχουν ακριβείς εκτιμή-
σεις, αλλά υπολογίζεται γύρω στο 10%), που δεν επιθυ-
μούν να ταξιδέψουν, γιατί φοβούνται να βρεθούν σε περι-
οχές όπου η πανδημία έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
«Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ορισμένοι δεν δουλεύουν, 
γιατί φοβούνται. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι σήμερα 
να ταξιδέψεις σε χώρες όπως η Ιταλία ή η Γερμανία, χώρες 
υψηλού κινδύνου, να μπαίνεις σε έρημους δρόμους και να 
πρέπει να διαχειριστείς το φορτίο σου σε τέτοιες συνθή-
κες» επισημαίνει. 
Περισσότερα για τα μέτρα που ισχύουν ανά χώρα εδώ: 
https://ofae.gr/el/nea/driving-restrictions/covid-19-h-
katastash-gia-tis-diasynoriakes-dieleys/

ΜΕΣΙΤΕΣ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Σαν «σιδερένιο φίδι» κινούνται μαζικά τα φορτηγά
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Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι 
περιβαλλοντικοί όροι για τη «μεγάλη» ηλεκτρική διασύνδεση 
της Κρήτης μέσω Αττικής, έργο που υλοποιείται από τη θυγα-
τρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη» και προβλέπεται να ολοκληρω-
θεί το 2023, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η ηλεκτρική διασύνδεση της νήσου Κρήτης με την Αττική 

αποτελεί μεγάλο ενεργειακό έργο υποδομής της χώρας και 
γενικότερης σημασίας για την οικονομία της, διότι σχετίζεται 
πρωτίστως με την επάρκεια της νήσου αυτής σε ηλεκτρική 
ενέργεια μετά το έτος 2020. Συνεπώς, η υλοποίησή του επι-
βάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος», 
αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΕΝ.

Επιπλέον η διασύνδεση θα επιτρέψει μεγαλύτερη διείσδυση 
των Ανανεώσιμων Πηγών, θα μειώσει δραστικά το κόστος 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που καλύπτουν οι κατανα-
λωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα περιορίσει τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος από τις μονάδες ηλεκτροπαρα-
γωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Γ. Πατούλης: «Είμαστε στην πρώτη γραμμή για την εθνική 
προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού 
και παράλληλα εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών»
Ζητήματα που αφορούν στις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής 
για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και 
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση 
των πολιτών και τις δράσεις της Περιφέρειας, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε χθες ο Περιφερειάρχης 
Αττικής Γ. Πατούλης με τους χωρικούς και θεματικούς Αντιπε-
ριφερειάρχες, καθώς και τους Εντεταλμένους Περιφερειακούς 
Συμβούλους.
Όπως σημειώνει το ΑΠΕ ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικα-
νοποίηση του από την ανταπόκριση των Αντιπεριφειαρχών 
και όλων των αρμοδίων στελεχών σε ζητήματα που σχετίζο-
νται με τη διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν λόγω 
κρουσμάτων κορωνοϊού. 
Στη συνέχεια επισήμανε ότι το δυναμικό της Περιφέρειας, 

αιρετά και μόνιμα στελέχη, δίνουν καθημερινό αγώνα για να 
βρίσκονται λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. 
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι απαιτείται να δοθεί βαρύτητα 
και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα. Μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην πάταξη του 
παραεμπορίου, στην πορεία υλοποίησης και επίβλεψης έρ-
γων, στη διενέργεια ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων. 
 
Επιπλέον ο Γ. Πατούλης αφού ζήτησε την εντατικοποίηση 
των δράσεων για την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ρεμά-
των, έκανε ειδική μνεία στα ζητήματα που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης 2020 και στην 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας προκειμένου να διανέμονται 
περίπου 25.000 μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη. 
«Είμαστε στην πρώτη γραμμή για την εθνική προσπάθεια πε-
ριορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού και παράλληλα εξα-

σφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αιρετοί και μόνιμοι 
υπάλληλοι της Περιφέρειας εργαζόμαστε για ένα κοινό σκοπό, 
την ενίσχυση της ασφάλειας και τη θωράκισης της υγείας των 
πολιτών καθώς και την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης τους». 
Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμης, ο οποίος ενημέρωσε τους 
συμμετέχοντες για σειρά ζητημάτων και παρεμβάσεων που 
προγραμματίζονται με στόχο την καλύτερη διοικητική λει-
τουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι  Αντιπεριφερειάρχες  Σ. 
Αντωνάκου, Θ. Αυγερινός, Θ. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, 
Γ. Δημόπουλος, Ε. Δουνδουλάκη, Α. Λεωτσάκος, Β. Θεροδω-
ρακοπούλου -Μπόγρη, Λ. Κεφαλογιάννη, Λ. Κοσμόπουλος, Β. 
Κόκκαλης, Μ. Κουρή, Δ. Νάνου, Ν. Πέππας και οι εντεταλμένοι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ε. Κοσμίδη και Θ. Κατσιγιάννης. 

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων 
(EDPS) ζήτησε χθες να δημιουργηθεί μία ενιαία ευρωπαϊκή 
εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα για τον εντοπισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού, αντί για το συνονθύλευμα εφαρμογών 
που σήμερα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, 
που βάσει της λειτουργίας τους ενδέχεται να παραβιάζουν τα 
δικαιώματα στην ιδιωτικότητα των πολιτών.
Η EDPS τόνισε πως η χρήση προσωρινών μηχανισμών εντο-
πισμού εκπομπής και τεχνολογίας bluetooth για την παρακο-
λούθηση των επαφών προστατεύουν μεν την ιδιωτικότητα 
και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά εξέφρασε την ανησυχία 
της για την ποικιλία των εφαρμογών που δημιουργούνται, 
τονίζοντας πως μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση θα έφερε κα-

λύτερα αποτελέσματα.
Αντιμέτωπες με χιλιάδες θανάτους σε όλη την Ευρώπη, οι κυ-
βερνήσεις πολλών κρατών έχουν δημιουργήσει εφαρμογές 
προκειμένου να εντοπίζονται όσοι έχουν έλθει σ’ επαφή με 
ασθενείς και να επιτηρούν εάν τηρείται η καραντίνα. Τα μέ-
τρα αυτά έχουν προκαλέσει επικρίσεις από προασπιστές των 
ατομικών δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων που φοβούνται πως οι εφαρμογές αυτές θα 
παραμείνουν σε λειτουργία και μετά την πάροδο της κρίσης.
«Δεδομένων των διαφορών, η EDPS καλεί για ένα πανευ-
ρωπαϊκό μοντέλο εφαρμογής εντοπισμού κορωνοϊού στα 
κινητά. Ιδανικά θα μπορούσε να γίνει σε συνδυασμό με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε η προστασία των δε-

δομένων να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων σε παγκόσμιο 
επίπεδο», τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
Βόιτσιεχ Βιεβιορόφσκι, σε ανακοίνωσή του. 
Οι εφαρμογές κινητού περιλαμβάνουν αυτές της πολωνικής 
κυβέρνησης Καραντίνα στο Σπίτι, που εστιάζεται σε όσους 
επιστρέφουν από το εξωτερικό και την εθελούσια εφαρμογή 
εντοπισμού από κινητό τηλέφωνο της Ιρλανδίας.
Αλλά και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, όπως οι Vodafone, 
Deutsche Telekom και Orange έχουν ήδη συμφωνήσει να 
μοιρασθούν τα δεδομένα εντοπισμού των κινητών με την ΕΕ 
προκειμένου να επιθεωρείται η διαδρομή της μετάδοσης του 
ιού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ 
Με τους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΖΗΤΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Σε κινητά για τον εντοπισμό της διασποράς του κορωνοϊού
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Επιτάχυνση διαδικασιών για προσλήψεις στους δήμους και 
ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους αυτή την 
κρίσιμη περίοδο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης 
Θεοδωρικάκος σε τηλεδιάσκεψη που είχε με την Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΚΕΔΕ και τους επικεφαλής των παρατάξεων, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
«Η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί πυλώνας 
αλληλεγγύης και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, 
καθώς και πυλώνας ανάπτυξης για την επόμενη μέρα της 
κρίσης», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος άκουσε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι λόγω της κρίσης της 
πανδημίας, καθώς και τα αιτήματα και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ.
Οι ρυθμίσεις - πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών 
είναι οι εξής:
- Διευκολύνεται η επιστροφή της προκαταβολής που θα 
λάβουν οι δήμοι από τους ΚΑΠ, λόγω αδυναμίας είσπραξης 

ανταποδοτικών τελών μέσω της ΔΕΗ, σε 18 έως 72 δόσεις.
- Βρίσκεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων ώστε να «παγώσουν» κατ’ αρχήν 
για ένα τρίμηνο οι δόσεις των δανείων των δήμων.
- Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση, στη θέση του 
«Φιλόδημος Ι».
Έχει ζητήσει από το ΑΣΕΠ να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε 
μέσα στον Απρίλιο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την 
κάλυψη των περίπου 3.000 θέσεων του προγράμματος «Βο-
ήθεια στο Σπίτι». Παράλληλα ζήτησε από την ΚΕΔΕ να πιέσει 
τους δήμους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πλη-
ρωμής των εργαζομένων του προγράμματος, να το πράξουν 
το συντομότερο.
Σε συνεργασία με τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση προ-
ωθείται η ολοκλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, των 

διαδικασιών για την πρόσληψη των 36.000 εργαζομένων 
στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των υπουργείων 
Εσωτερικών και Εργασίας, ώστε να συμβάλλουν κι αυτοί στην 
λειτουργία της αυτοδιοίκησης αυτήν την κρίσιμη περίοδο.
Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η Ελλάδα βιώνει τη δυσκολότερη 
περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην αντιμετώπισή της μπορεί να διαδραματίσει η 
αυτοδιοίκηση. «Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την 
κρίση μόνο μέσα από το πλεόνασμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύ-
ης, ενότητας και εθελοντισμού που υπάρχει ως ισχυρό ρεύμα 
μέσα στον ελληνικό λαό και το οποίο θέλουμε να το αξιοποι-
ήσουμε στο σύνολο των δράσεων που αναπτύσσουμε», είπε 
χαρακτηριστικά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις 
solidaritycity και solidarityanimal που αναπτύσσει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.

Τα γρήγορα αντανακλαστικά του επιχειρηματικού κό-
σμου και των δημόσιων φορέων στη διατήρηση της 
επιχειρησιακής συνέχειας ανέδειξε η εξάπλωση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα συμπερά-
σματα του πρώτου live video webcast που πραγματο-
ποίησε η KPMG στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση της 
κρίσης του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πολυθεματικό 
webcast, το οποίο συντόνισε ο Βαγγέλης Αποστολά-
κης, αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα και παρα-
κολούθησαν περισσότερα από 400 άτομα, μεταδόθηκε 
την Πέμπτη 2 Απριλίου.
«Ο κορωνοϊός αποτελεί μια πρωτοφανή κρίση που 
πλήττει συμμετρικά την προσφορά και τη ζήτηση στις 
αγορές. Η στήριξη των οικονομιών θα είναι ανάλογη 
της περίστασης, καθώς, αυτή τη φορά, δεν μιλάμε για 
ένα κράτος ή μια εταιρεία που έκανε λάθη και χρει-
άζεται διάσωση» τόνισε η Sophie Heading, Global 
Geopolitics Lead της KPMG. Για την «επόμενη μέρα», 
η S. Heading πρόβλεψε ότι θα «δούμε τις πολιτικές για 
εμπόριο, επενδύσεις και μετανάστευση να αποκτούν 
πιο «εθνικιστικό» χαρακτήρα», διευκρίνισε όμως ότι 
«σήμερα βιώνουμε ένα σπάνιο επίπεδο πολιτικής στα-
θερότητας παντού στην Ευρώπη». Ακόμα τόνισε την 
«διαμάχη» για την οικονομική υποστήριξη της Ευρω-

ζώνης, μεταξύ του Βορρά που υποστηρίζει την επιλογή 
του ESM και του Νότου της Ευρώπης που επιθυμεί την 
λύση το Corona Bond.
Η ανάγκη για «κοινωνική απομόνωση» λειτούργησε 
ως καταλύτης για την ψηφιοποίηση κράτους και επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος, ωστόσο, σύμφωνα με τον 
Καθηγητή ψηφιακής διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου Γιάννη Χαραλαμπίδη, «αυτό που θα μείνει ως 
παρακαταθήκη είναι η απόδειξη ότι «όλα γίνονται», 
ακόμα και ο νόμος μπορεί να αλλάξει γρήγορα». O 
Καθηγητής αναφέρθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας η 
οποία συντελείται σε διάφορους τομείς, όπως είναι τα 
πανεπιστήμια, όπου, μέχρι πρότινος, η τηλε-εκπαίδευ-
ση εθεωρείτο ως σχεδόν «άκυρη» και υπερθεμάτισε 
την σημασία που έχει «η πίστη στους ειδικούς» όπως 
επιδεικνύεται εσχάτως από τους Έλληνες.
Το ειδικό βάρος της ακεραιότητας (integrity) και της 
ενσυναίσθησης (empathy) στην επικοινωνία με τον 
πελάτη στη σημερινή συγκυρία ανέδειξε στην παρου-
σίασή του ο Julio Hernandez, Global Head of Customer 
Advisory της KPMG. «Είναι ανάγκη να επικοινωνούμε 
ξεκάθαρα με τους πελάτες και να δημιουργούμε με 
σύνεση τις προσδοκίες που έχουν από εμάς», τόνι-
σε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στη στενή 
σύνδεση που παρατηρείται σήμερα, περισσότερο από 

ποτέ, ανάμεσα στην εμπειρία πελάτη και την εμπειρία 
εργαζόμενου.
«Η φορολόγηση είναι πλέον μέσο συγκέντρωσης πό-
ρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται» δήλωσε η Γεωργία Σταματέλου, Γενική Διευ-
θύντρια και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών 
Υποθέσεων της KPMG στην Ελλάδα. Σε μια συνοπτική 
παρουσίαση του φορολογικού πλαισίου, το οποίο αλ-
λάζει συνεχώς, η Γ. Σταματέλου τόνισε και αυτή ότι ο 
κορωνοϊός συνέβαλε στην απλοποίηση διαδικασιών 
όπως οι δωρεές από ιδιωτικές εταιρείες και η επιστρο-
φή φόρου εισοδήματος, επεσήμανε ωστόσο ότι, στην 
«επόμενη μέρα» θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για 
θέματα όπως transfer pricing και φορολογική κατοι-
κία.
Την ιδέα της «ψηφιακής υγιεινής» ανέδειξε στην 
παρουσίασή του ο Δρ. Θεόδωρος Στεργίου, Senior 
Manager της KPMG στην Ελλάδα, περιγράφοντας το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να προστατεύουμε τα 
προσωπικά δεδομένα στο οικογενειακό περιβάλλον, 
στο οποίο δουλεύουμε όλοι σήμερα. «Είναι γεγονός ότι 
η ανησυχία των ανθρώπων τους καθιστά ευάλωτους 
σε επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής και ύποπτα sites, 
γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί σήμερα» τόνισε ο ίδιος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ
Επιτάχυνση διαδικασιών για προσλήψεις

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ 
WEBCAST KPMG   
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Στα 50,09 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφα-
λισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοι-
νών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε 
στα 1.142,69 ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2019. Επίσης, 
το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός στη μερική 
απασχόληση ανήλθαν στα 24,85 ευρώ και 403,86 
ευρώ, αντίστοιχα.
   Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την επεξεργα-
σία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) 
που υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 και από 
τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο 
επεξεργασίας.

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι
   Σύμφωνα με τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), υποβλήθηκαν και επεξερ-
γάστηκαν ΑΠΔ από 291.318 κοινές επιχειρήσεις και 
15.460 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των 
ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ 
ανήλθαν σε 2.452.032, εκ των οποίων 2.412.064 σε 
κοινές επιχειρήσεις και 39.968 σε οικοδομοτεχνικά 
έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία
   Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,44% των ασφαλι-
σμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,69% 
στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη 
απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντι-
προσωπεύουν το 56,05%, ενώ με μερική απασχόληση 
το 45,53%.
   Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 23,11% των ασφα-
λισμένων είναι έως 29 ετών και 50,66% έως 39 ετών. 
Επίσης, 67,58% του συνόλου των ασφαλισμένων 
είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 
67,70% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 60,19%. 
Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,81% των 
ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επι-
χειρήσεις 20,55% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
36,83%.
   Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,16% έχουν ελ-
ληνική υπηκοότητα, 2,11% άλλης χώρας ΕΕ και 9,72% 
χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επι-
χειρήσεις, 88,77% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,12% 
άλλης χώρας ΕΕ και 9,12% χώρας εκτός ΕΕ., ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
51,77%, 2,04% και 46,19%.
   Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 13,23% 
των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες 

το 10,24% των ασφαλισμένων γυναικών.
   Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51% 
έχουν αλβανική υπηκοότητα.
   Στους αλλοδαπούς άντρες, 51,64% είναι αλβανικής 
υπηκοότητας, ακολουθούν οι προερχόμενοι από το 
Πακιστάν με 11,29% και το Μπανγκλαντές με 5,68%.
   Στις αλλοδαπές γυναίκες, 50,05% είναι αλβανικής 
υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρι-
κής υπηκοότητας με 9,21% και ρουμάνικης με 6,53%.
   Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων 
έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,69% 
απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 
20,13% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» 
και 11,87% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 20,85% 
των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχο-
λείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 18,36% σε 
«Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,58% στις «Μετα-
ποιητικές Βιομηχανίες». 42,11% των ασφαλισμένων 
με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ. απασχολείται σε 
«Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,33% στο «Χονδρικό 
και Λιανικό Εμπόριο» και 11,93% στη «Διαχείριση Ακί-
νητης Περιουσίας».
   Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 
40,51% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 
15,56% στις «Κατασκευές» και 13,54% στις «Μεταποι-
ητικές Βιομηχανίες».
   Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην 
αυτών της ΕΕ και των αλβανικής υποκοότητας, 31,58% 
απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,59% 
στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 17,73% στις 
«Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
   Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 
30,88% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο 
απασχολείται το 3,83% των ασφαλισμένων.
   Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατό-
ρια», το 21,75% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμέ-
νο κλάδο απασχολείται το 20,69% των ασφαλισμένων.
   Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές 
Βιομηχανίες», το 14,01% είναι αλλοδαποί, ενώ στο 
συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 11,87% των 
ασφαλισμένων.
   Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολεί-
ται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές 
επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 
20,77%. 25,57% των ασφαλισμένων με ελληνική υπη-
κοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρε-
σιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
αγορές», 24,96% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 

13,27% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και 
Μικροεπαγγελματίες». 34,82% των ασφαλισμένων με 
υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ. απασχολούνται στην 
«Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήμα-
τα και υπαίθριες αγορές», 25,07% είναι «Ανειδίκευτοι 
Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 
21,05% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».
   Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συ-
ντριπτική τους πλειονότητα (45,17%) απασχολούνται 
ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροε-
παγγελματίες», 31,61% απασχολούνται στην «Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαί-
θριες αγορές» και 7,75% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».
   Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμέ-
νους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών, 42,18% 
απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνα-
κτες και Μικροεπαγγελματίες», 25,88% στην «Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαί-
θριες αγορές» και 11,07% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».
    
βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης
   Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση 
είναι 20,91 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές 
επιχειρήσεις 21,01 και στους ασφαλισμένους στα οικο-
δομοτεχνικά έργα 14,58.
   Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλι-
σμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομί-
σθιο ανήλθε στα 50,09 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 
1.142,69 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, 
ανήλθαν στα 24,85 ευρώ και 403,86 ευρώ. Στα οικο-
δομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,48 
ευρώ και ο μέσος μισθός 575,62 ευρώ.
   Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση 
απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογι-
στεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτε-
χνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.
   Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, 
το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται 
στο 66,19% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμέ-
νων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ 
ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 63,66%.Το μέσο ημερο-
μίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη 
απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,89% του αντίστοι-
χου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απα-
σχόληση το 98,88%. 

Συνέχεια στη σελ. 12

ΣΤΑ 1.142,69 ΕΥΡΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ ΤΟΥ 2019



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12

To σημερινό Eurogroup θα συζητήσει νέα μέτρα για 
τη στήριξη του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία θα παρέχουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τις χώρες, 
τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και ανέρχονται 
συνολικά σε περίπου μισό τρισεκ. ευρώ, δήλωσε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος του Eurogroup Μά-
ριο Σεντένο, σε συνέντευξή του σε πέντε ευρωπαϊκές 
εφημερίδες το Σαββατοκύριακο.
Αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε μία πιστωτική γραμμή από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για 
όλες τις χώρες έως 240 δισ. ευρώ, στην πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δίχτυ ασφαλείας 100 
δισεκ. ευρώ για την προστασία της απασχόλησης και 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) για ένα πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων με 
αύξηση της δυνατότητάς του κατά 200 δισεκ. ευρώ 
για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες. 
Αν προστεθούν, συνέχισε, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, αυτά των χωρών - ύψους 3% 
του ΑΕΠ σε δημοσιονομικό επίπεδο και στο 18% σε 
ρευστότητα - με το μισό τρισ. ευρώ που σχεδιάζει να 
προωθήσει το Eurogroup, ανέρχονται σε πολύ περισ-
σότερα από 1 τρισεκ. ευρώ ως άμεση αντίδραση. «Η 
Ευρώπη δεν είχε δει ποτέ αυτό το ποσό στήριξης», είπε. 
Ερωτηθείς γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία για το πακέτο 
μέτρων που θα συζητήσει αύριο το Eurogroup, ο Σε-

ντένο απάντησε: «Εργαζόμαστε. Βλέπω ευρεία στήριξη 
να διαμορφώνεται γύρω από αυτό το συνολικό πακέτο 
μέτρων, αλλά απαιτείται ακόμη αρκετή δέσμευση από 
τα κράτη-μέλη και αυτή είναι που χτίζουμε». 
Όσον αφορά στην πρόταση για την έκδοση κορωνο - 
ομολόγων, ο επικεφαλής του Eurogroup τόνισε ότι «η 
συζήτηση είναι ανοιχτή» και ότι θέλει αυτή «να είναι 
ανάλογη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε», αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι θα συνδεθεί με την επόμενη 
φάση που θα αφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας 
μετά την κρίση. «Σε αυτή τη συζήτηση (σ.σ.: στο αυρι-
ανό Eurogroup) δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τη δυ-
νατότητά μας να συμφωνήσουμε στην έκτακτη πλευ-
ρά, τις τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Θα επιταχύνουμε, 
όμως, τη συζήτησή μας για ένα σχέδιο ανάκαμψης και 
αυτό ακριβώς αφορά η γαλλική πρωτοβουλία», ση-
μείωσε, αναφερόμενος στη γαλλική πρόταση για την 
ίδρυση ενός νέου ταμείου που θα εκδίδει κοινό χρέ-
ος. «Για να μοχλεύσουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης, θα 
χρειαστούμε νέο χρήμα. Για αυτό θα πρέπει να είμαστε 
δημιουργικοί, ρεαλιστές και χωρίς κόκκινες γραμμές», 
πρόσθεσε. 
Ερωτηθείς για το αν θα υπάρχουν όροι στη χρημα-
τοδότηση των χωρών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας (ESM), o πρόεδρος του Eurogroup 
απάντησε: «Είμαστε έτοιμοι να αποσυνδέσουμε την 

πιστωτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ESM) από τη λογική της κρίσης κρατικού 
χρέους της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο», 
προσθέτοντας: «Δεν έχει κανένα νόημα να συνδέσουμε 
μία κρίση πανδημίας με ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποι-
ήσεων ή μία μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, για 
παράδειγμα. Οι όποιοι όροι υπάρξουν στη στήριξη του 
ESM πρέπει να σχετίζονται με τον τρόπο που δαπα-
νούμε τα χρήματα για την καταπολέμηση του ιού και 
του αντίκτυπού του και μακροπρόθεσμα οι χώρες που 
θα ωφεληθούν πρέπει να επανέλθουν σε μία σταθερή 
θέση, πρέπει να ακολουθήσουν μία βιώσιμη πορεία. 
Αυτό είναι σχεδιασμένο με έναν βασικό στόχο: να 
αποφύγουμε τον οποιοδήποτε στιγματισμό και να σε-
βασθούμε τους πολίτες μας, οι οποίοι υποφέρουν στην 
κατάσταση αυτή. 
Ερωτηθείς για τις θέσεις απασχόλησης που μπορεί 
να χαθούν, ο Σεντένο είπε ότι «δημιουργήσαμε 13 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας μετά την κρίση στην Ευ-
ρωζώνη», προσθέτοντας: «Πολλές θα χαθούν σε ένα 
τρίμηνο ή σε έναν μήνα. Παίρνουμε μέτρα για να προ-
στατεύσουμε τους εργαζόμενους/μισθούς, αλλά χωρίς 
ένα σχέδιο ανάκαμψης οι θέσεις αυτές θα χαθούν, 
όπως ακριβώς στις ΗΠΑ, όπου 10 εκατομμύρια ζήτη-
σαν επιδόματα ανεργίας μέσα σε μόλις 15 ημέρες». 

Συνέχεια από τη σελ. 11

Σύγκριση βασικών μεγεθών Σεπτεμβρίου 
2019-Αυγούστου 2019
   Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρή-
σεις αυξήθηκε κατά 2,41%, στα οικοδομοτεχνικά έργα 
αυξήθηκε κατά 25,72% και στο σύνολο των επιχειρή-
σεων αυξήθηκε κατά 2,72%.
   Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε 
κατά 1,99%.
   Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθη-
κε κατά 4,54%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε 
κατά 10,87% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώ-
θηκε κατά 4,52%.
   Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξή-

θηκε κατά 0,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώ-
θηκε κατά 0,53%.
   Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε 
κατά 4,12% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε 
κατά 10,29%.
    
Σύγκριση βασικών μεγεθών Σεπτεμβρίου 
2019-Σεπτεμβρίου 2018
   Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρή-
σεις αυξήθηκε κατά 7,76%, στα οικοδομοτεχνικά έργα 
αυξήθηκε κατά 9,68% και στο σύνολο των επιχειρή-
σεων αυξήθηκε κατά 7,79%. Ο αριθμός των ασφαλι-
σμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη 
απασχόληση κατά 9,28%, ενώ με μερική απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 4,96%.

   Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε 
κατά 6,94%.
   Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθη-
κε κατά 0,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθη-
κε κατά 2,24%.
   Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξή-
θηκε κατά 3,55%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε 
κατά 2,28% και στο σύνολο κατά 3,50%.
   Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις 
κατά 3,99% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε 
κατά 4,57%.
   Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το 
μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,62%, ενώ ο μέσος 
μισθός αυξήθηκε κατά 2,67%.

ΣΕΝΤΕΝΟ: ΤΟ EUROGROUP ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΣΟΥ ΤΡΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ 
Ανοιχτή η συζήτηση για τα κορωνο-ομόλογα  

ΣΤΑ 1.142,69 ΕΥΡΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ ΤΟΥ 2019
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Για το 2021 πήρε αναβολή η λειτουργία του δικτύου υδρο-
πλάνων στο Ιόνιο, μετά και τις δυσμενείς εξελίξεις που έχει 
προκαλέσει παγκοσμίως στον τουρισμό η «επέλαση» του 
κορωνοϊού. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Αθηναϊκό Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της εταιρείας 
«Ελληνικά Υδατοδρόμια ΑΕ» Αναστάσιος Γκόβας.
Σύμφωνα με το κ. Γκόβα, «η φετινή τουριστική σεζόν, 
όπως ελπίζει, «θα έχει σφυγμό» θα εξελιχθεί ομαλά κατά 
τους θερινούς μήνες, εφόσον δεν καθυστερήσει η επι-
στροφή στην κανονικότητα, με την Ελλάδα να βρεθεί ίσως 
στην κορωνίδα των τουριστικών προορισμών.
«Όπως φαίνεται τα υδροπλάνα δεν θα πετάξουν πάνω από 
το Ιόνιο, καθώς δεν θα προλάβουν να αδειοδοτηθούν τα 
υδατοδρόμια στα νησιά του Ιονίου, πέραν της Κέρκυρας 
και των Παξών που έχουν αδειοτηθεί, παρότι η χρησιμό-
τητά τους θα ήταν άκρως απαραίτητη, όχι μόνο για του-
ριστικούς προορισμούς, αλλά ακόμη και για τη διακομιδή 
ασθενών σε νοσοκομεία» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Γκόβας.
Εντούτοις όλα φαίνεται πως θα είναι έτοιμα για το 2021, 
ενώ προ ημερών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στο αερο-

δρόμιο Oberpfaffenhofen EDMO της Γερμανίας, η πρώτη 
δοκιμαστική πτήση του υδροπλάνου «Seastar Dornier».
«Το νέο «Seastar Dornier» είναι εξοπλισμένo με τα πλέον 
σύγχρονα συστήματα, όπως ψηφιακό πιλοτήριο, υψηλής 
απόδοσης έλικες, κλιματισμό, κ.λπ.», όπως εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γκόβας ο οποίος προσθέτει: «Τα κατασκευ-
αστικά χαρακτηριστικά του το καθιστούν ως μια πολύ αξι-
όπιστη επιλογή για πτήσεις στην Ελλάδα. Ήδη από το 2016 
η εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια είχε προσκαλέσει στην 
Κέρκυρα τον πρόεδρο της εταιρείας Dornier, Conrado 
Dornier, όπου του παρουσίασε το υδατοδρόμιο στο λιμά-
νι της Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους 
οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει διεξοδικά τις προοπτικές 
πτήσεων των υδροπλάνων «Seastar Dornier» με βάση 
το υδατοδρόμιο Κέρκυρας. Ο κ. Dornier είχε εκφράσει 
τότε ζωηρό ενδιαφέρον δηλώνοντας ότι “η Κέρκυρα θα 
είναι το κέντρο του δικτύου των Ιονίων Νήσων και θα 
έχει άξονες και σε Ιταλία”. Επίσης είχε δηλώσει ότι μόλις 
ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια της Dornier για το 
«Seastar» αυτό θα δύναται να δραστηριοποιηθεί και στο 
Αιγαίο».

«Με βλέμμα πλέον στραμμένο στο 2021 η επικείμενη πα-
ραγωγή του νέου «Seastar Dornier» είναι πολύ σημαντική 
υπό την έννοια ότι αυξάνεται η γκάμα των υδροπλάνων 
που θα πετούν στην Ελλάδα. Έτσι πέρα από το δικινητήριο 
καναδέζικο «Twin- Otter» των 19 επιβατικών θέσεων και 
ορισμένων μονοκινητήριων υδροπλάνων, μικρότερων 
θέσεων, προστίθεται και το δικινητήριο «Seastar» των 
12 θέσεων. Μπορεί το δίκτυο υδροπλάνων στη χώρα μας 
να έχει καθυστερήσει αισθητά, όμως η ύπαρξη περισσό-
τερων τύπων υδροπλάνων με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά σε θέσεις, ταχύτητα και εμβέλεια θα καλύπτει, πιο 
στοχευμένα, διαφορετικά είδη μεταφορικών αναγκών. 
Ανάλογα δηλαδή με τη ζήτηση για τακτικά δρομολόγια, 
VIP πτήσεις, περιηγητικές σε συνέργεια με την κρουαζιέ-
ρα, εμπορευματικές, νοσοκομειακές κ.λπ., θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται το καταλληλότερο υδροπλάνο ώστε να 
προσφέρεται η βέλτιστη υπηρεσία στον επιβάτη, με από-
λυτη ασφάλεια και αυτό είναι το ζητούμενο στους καιρούς 
που βιώνουμε» καταλήγει ο κ. Γκόβας.

Την πρόθεσή του να κατασκευαστεί και υπόγειο πάρκινγκ 
για τη διευκόλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, 
αλλά και πάρκο μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας και 
μάλιστα τα έργα να προχωρήσουν παρά τις αντίξοες συν-
θήκες λόγω κορωνοϊού, υπογράμμισε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, με 
αφορμή τη διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου 
«Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Ελευθερίας» εξαιτίας 
αδυναμίας του εργολάβου.
   «Προσπαθούμε να μην πάει πίσω κανένα από τα έργα 
που έχουμε σχεδιάσει ως διοίκηση, παρά το γεγονός ότι 
δουλεύουμε κάτω από αντίξοες συνθήκες με την πανδη-
μία του κορωνοϊού. Τρέχουμε τα έργα μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο και τα προχωράμε», δήλωσε ο κ. Ζέρβας στο 
Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
   Αναφορικά με την Πλατεία Ελευθερίας και με αφορμή 
τη λύση της σύμβασης του έργου που θα συζητηθεί στην 
προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δή-
μαρχος υπογράμμισε πως «στόχος μας είναι να κατασκευ-
στεί το υπόγειο πάρκινγκ με πλήρη σεβασμό στα αρχαία 
και από πάνω να κατασκευαστεί το πάρκο μνήμης». 
   Σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί η αρχαιολογική μελέ-

τη στον χώρο, όπως είπε ο κ. Ζέρβας, εξηγώντας ότι θα 
ακολουθήσει προμελέτη και δημοπράτηση μέσω ΣΔΙΤ 
(Σύμπραξη Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα) και προαναγγέλ-
λοντας απομάκρυνση των λαμαρίνων. «Για το διάστημα 
κατά το οποίο θα σημειωθούν οι όποιες καθυστερήσεις, 
στόχος μας είναι να μην υπάρχουν λαμαρίνες και όχληση 
στην περιοχή. Με την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής 
έρευνας και μέχρι την ωρίμανση και έναρξη του έργου, ο 
χώρος θα είναι σε χρήση», είπε χαρακτηριστικά.
   Υπενθυμίζεται πως το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης 
της Πλατείας Ελευθερίας, με συνολικό προϋπολογισμό 2,5 
εκατ. ευρώ, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και είχε χρο-
νοδιάγραμμα αποπεράτωσης τους δώδεκα μήνες. Προκει-
μένου να ξεκινήσουν οι εργασίες είχε μπει «λουκέτο» στο 
υπαίθριο πάρκινγκ. 
   Προχωράει και η Πλατεία Διοικητηρίου
   Ένα ακόμη θέμα, το οποίο θα απασχολήσει το δημοτικό 
συμβούλιο Θεσσαλονίκης στην προγραμματισμένη για 
την προσεχή Τετάρτη συνεδρίαση του, είναι η πορεία της 
Πλατείας Διοικητηρίου. 
   Το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει την προγραμματική σύμ-
βαση μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης, της «Εγνατία Οδός 

ΑΕ», του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη «Μελέτη της 
κατασκευής της πλατείας Διοικητηρίου και των προσβά-
σεών της με πιθανή κατασκευή Συγκοινωνιακού Πολυ-
τροπικού Κέντρου- Μελέτη αποκατάστασης της Πλατείας 
Διοικητηρίου με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου».
   «Προχωράμε στη μελέτη για να γίνει άμεσα η δημοπρά-
τηση του έργου, με στόχο την ανάδειξη των αρχαιοτήτων 
στο επίπεδο της Ολύμπου και τη διαμόρφωση μίας πλατεί-
ας αντάξιας του παρελθόντος», υπογράμμισε ο κ. Ζέρβας.
   Η πλατεία Διοικητηρίου, γνωστή και ως «Λευκά Μάρ-
μαρα», κατασκευάστηκε το 1937, βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι από το κτίριο του ΥΜΑΘ και ο χώρος αποτέλεσε 
στέκι συνάντησης για νέους και αθλητές. Στις αρχές της δε-
καετίας του ‘90 αποφασίστηκε να κατασκευαστεί υπόγειο 
πάρκινγκ, αλλά στον χώρο βρέθηκαν σημαντικά αρχαιο-
λογικά ευρήματα και από τότε οι όποιες προσπάθειες για 
ανάπλαση «πάγωσαν». Το «ξεπάγωμα» του έργου εντά-
χθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης 
για το 2020 με την ανάθεση μελέτης. 

ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ
Δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικά Υδατοδρόμια ΑΕ, Αν. Γκόβα, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : «ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Προχωράμε τα έργα παρά τις αντίξοες συνθήκες του κορωνοϊού», δηλώνει ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας
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Το Facebook δημιούργησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- μία νέα 
αυτόνομη εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων Messenger για επι-
τραπέζιους υπολογιστές (desktop) με λειτουργικά συστήματα 
Windows και MacOS. Οι εφαρμογές βιντεοδιασκέψεων, όπως το 
Zoom, το Webex και το Teams, γνωρίζουν τελευταία εκρηκτική 
ανάπτυξη -και στην Ελλάδα- λόγω της πανδημίας και της εξ ανά-
γκης μαζικής τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, τηλεϊατρικής και εν 

γένει online επικοινωνίας από το σπίτι.
Όπως ανακοίωσε το Facebook, τον Μάρτιο υπήρξε πάνω από 
100% αύξηση στη χρήση Messenger για βιντεοκλήσεις και 
ακουστικές κλήσεις. Οι νέες εφαρμογές για Windows και MacOS 
δίνουν πρόσθετες δυνατότητες για τους επιτραπέζιους υπολογι-
στές των χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν δωρεάν σε 
μία μεγάλη οθόνη απεριόριστες ομαδικές βιντεοδιασκέψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» τις νέες εφαρμο-
γές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Microsoft Store και Mac 
App Store. Οι συνομιλίες (chats) μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή 
θα συγχρονίζονται αυτόματα με τις συνομιλίες μέσω της αντί-
στοιχης κινητής εφαρμογής. Η κινητή εφαρμογή (mobile app) 
Facebook Messenger είχε κυκλοφορήσει το 2011 και είχε απο-
κτήσει έξτρα δυνατότητες βιντεοκλήσεων το 2016.

Πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zerorating) από κινητά 
δίκτυα, σε ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
στα σχολεία, από την Τετάρτη 8 Απριλίου, έχει εξασφαλίσει η συ-
νεργασία της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, του υπουργού 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, 
της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαρά-
κη, και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας της χώρας Cosmote, 
Vodafone και Wind, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές διεκπεραιώνεται 
μέσω των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων που διατίθενται 
εμπορικά για κάθε νοικοκυριό, με κάλυψη που σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-

ων (ΕΕΤΤ) υπερβαίνει το 99% σε όλη την Επικράτεια. 
Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης, στον μέγιστο βαθμό, των τεχνο-
λογικών επιλογών που διατίθενται σε όλους τους πολίτες υπό τις 
παρούσες συνθήκες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανταποκρί-
θηκαν στην πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων και 
παραχώρησαν πρόσβαση χωρίς χρέωση στις κάτωθι ιστοσελίδες 
που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία:
URL: https://www.sch.gr/
URL: http://eclass.sch.gr
URL: http://blogs.sch.gr
URL: http://lessons.sch.gr
URL: http://mmpres.sch.gr/

URL: sso.sch.gr
URL: https://dschool.edu.gr/
URL: https://e-me.edu.gr
URL: https://4all.e-me.edu.gr
URL: http://ebooks.edu.gr/new/
URL: http://photodentro.edu.gr/aggregator
URL: micro.photodentro.edu.gr 
URL: saas.photodentro.edu.gr 
URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr 
URL: http://aesop.iep.edu.gr
URL: http://www.study4exams.gr
URL: https://cisco.webex.com/
URL:https://www.mathainoumestospiti.gov.gr/

Προστατευτικές ασπίδες προσώπου τύπου «Thorax_TUC», κατα-
σκευάζει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης 
το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Όπως σημειώνει ανακοίνωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος οι προ-
στατευτικές ασπίδες προσώπου θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος» και των δήμων 
Χανίων και Ρεθύμνου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «οι ασπίδες προσώπου «Thorax 

TUC», είναι βασισμένες στο αντίστοιχο σχέδιο του J. Prusa και είναι ει-
δικά σχεδιασμένες για την προστασία των επαγγελματιών της υγείας, 
διαθέτουν εργονομική και λιτή σχεδίαση αποτελούμενη από ελάχιστα 
εξαρτήματα με στόχο την οικονομική και ταχεία κατασκευή, με τη 
μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η προστατευτική προσωπίδα 
χρησιμοποιείται επικουρικά στο έργο των επαγγελματιών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πρώτες προστατευτικές ασπίδες 
προσώπου θα παραδοθούν εντός της εβδομάδος, με στόχο σταδιακά 

να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.
«Συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο εν μέσω παν-
δημίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης προς 
την τοπική κοινωνία και ευρύτερα, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι, 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και συνεργαζό-
μαστε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και στηρίζουμε με γνώση και 
σεβασμό τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Ποσό 650.000 ευρώ θα διαθέσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ 
Ν. Στασινόπουλος - ΒΙΟΧΑΛΚΟ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και 
αναλώσιμα, για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου 
COVID-19.
Συγκεκριμένα, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση της μεγά-
λης κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την εξάπλωση του 
νέου κορωνοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφά-

σισε, να προχωρήσει, σε πρώτη φάση, σε δωρεά ύψους 650.000 
ευρώ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα - για την ενίσχυ-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας- καλύπτοντας συγκεκριμένες 
ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς.
Με αυτόν τον τρόπο, το Ίδρυμα εκφράζει την επιθυμία του να 
σταθεί στο πλευρό των δοκιμαζομένων (ανθρώπων), ασθενών, 
ιατρών, νοσηλευτών και του εν γένει προσωπικού των νοσοκομεί-

ων της πατρίδας μας, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Το ποσό της δωρεάς συγκεντρώθηκε από τη συνδρομή των θυ-
γατρικών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και συγκεκριμένα από τις εται-
ρίες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ με το ποσό των 400.000 ευρώ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ με το ποσό των 160.000 ευρώ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ με το ποσό των 90.000 ευρώ.

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ βΙΝΤΕΟΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ MESSENGER ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK 
Για επιτραπέζιους υπολογιστές με Windows και για Mac εν μέσω πανδημίας  

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΠΡΟΣβΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΜΕΣΩ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΩΡΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-βΙΟΧΑΛΚΟ 
Για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19
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Την αύξηση του ποσού με το οποίο θα ενισχυθεί η πραγματική 
οικονομία, από το 3,5% του ΑΕΠ στο 10%, ώστε η υγειονομι-
κή κρίση να αφήσει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στην 
επιχειρηματικότητα, προτείνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών.  
Μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνει για την τόνωση της οικονομίας, το 
επιμελητήριο επανέρχεται με νέες προτάσεις προκειμένου να 
στηριχθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες.  
Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να 
προστατεύσει επί της ουσίας, το σύνολο των επιχειρήσεων της 
χώρας. «Διαφορετικά η μετά-κορωνοϊό εποχή θα μας βρει με 
χιλιάδες επιχειρήσεις λιγότερες λόγω «λουκέτου» και με εκτό-
ξευση του ποσοστού ανεργίας. Επειδή λοιπόν είναι καλύτερο 
να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε, είναι αναγκαίο να 
υπάρξουν δραστικές λύσεις τώρα». Οι προτάσεις του επιμελητη-
ρίου είναι οι εξής:  
• Σχετικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή που ανακοινώθηκε 
από την κυβέρνηση, είναι αναγκαίο να έχουν τη δυνατότητα 
υπαγωγής όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και να αποφευχθούν χρονοβόρες γραφειοκρατικές δια-
δικασίες. Παράλληλα, να δοθεί περιθώριο για την συγκέντρωση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών τουλάχιστον έως το τέλος 
Απριλίου, καθώς με όσα ισχύουν σήμερα είναι ουσιαστικά αδύ-

νατη η υπαγωγή σχεδόν για το σύνολο των μικρομεσαίων.  
• Με δεδομένο ότι εισερχόμαστε σε νέο κύκλο ύφεσης, η κα-
ταβολή του μειωμένου ποσοστού για την ενοικίαση επαγγελ-
ματικού χώρου είναι αναγκαίο να παραταθεί χρονικά, ακόμα 
και για 1 έτος. Μέχρι δηλαδή να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της 
οικονομίας μας. Για τους περισσότερους επαγγελματικούς τομείς 
θα αποτελέσει πολύτιμη «ανάσα» ενώ για ορισμένους όπως για 
το εμπόριο και την εστίαση είναι καθοριστικός παράγοντας συ-
νέχισης της λειτουργίας τους. 
• Να υπάρξει ειδική μέριμνα για το μεγάλο πρόβλημα των επιτα-
γών. Όπως είναι γνωστό, έχει δοθεί παράταση 75 ημερών για τα 
αξιόγραφα που λήγουν από 30/03/2020 έως και 31/05/2020. 
Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματο-
ποιείται μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των 
πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών 
της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία 
λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμά-
των. Οι εκδότες, οι κομιστές και οι αποδέκτες θα πρέπει εντός 3 
ημερών από την ΠΝΠ σε ειδική πλατφόρμα να καταχωρήσουν 
τα αξιόγραφα. Ενώ δόθηκε παράταση 3 επιπλέον ημερών, έως 
07/04/2020, η πλατφόρμα ΔΕΝ λειτουργεί. Επίσης τα πιστωτι-
κά ιδρύματα παίρνουν σαν δεδομένη την παράταση έστω και 
αν ο τραπεζικός λογαριασμός του εκδότη έχει υπόλοιπο και ο 
ίδιος δεν έχει αντίρρηση στο να καλύψει την υποχρέωση του. 
Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει σχετικό έγγραφο, εκ μέρους 

του εκδότη, στο οποίο να αναφέρονται τα εξής: Η επιχείρησή 
μας έχει ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από αυτούς που 
πλήττονται από την παρούσα κρίση, ζητούμε παρά ταύτα την 
εξαίρεση των επιταγών από την προβλεπόμενη αναστολή (κατά 
75 ημέρες) των προθεσμιών «λήξης», εμφάνισης και πληρωμής 
αυτών και, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ, και ζητάμε από την Τράπεζα την 
κανονική πληρωμή των επιταγών.  
• Διευκόλυνση για τη δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης των 
κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) που βρίσκονται σε ώριμη φάση. 
Πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο για αυτή 
την εκταμίευση αλλά παρατηρείται καθυστέρηση εξαιτίας γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών. Στην παρούσα φάση, κάθε ημέρα 
που περνά είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και όπως είναι γνωστό, οι 
έκτακτες περιπτώσεις απατούν και έκτακτες λύσεις.  
• Επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει για όσες επι-
χειρήσεις απασχολούν περισσότερους από 5 εργαζόμενους. 
Για παράδειγμα, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστών 
Μέσης Εκπαίδευσης οι καθηγητές εργάζονται 3 με 5 ώρες την 
ημέρα ενώ η αυξημένη παρουσία μαθητών σε συγκεκριμένες 
ώρες αιχμής, αναγκάζει τον ιδιοκτήτη ΚΞΓ να απασχολήσει ταυ-
τόχρονα περισσότερους εργαζόμενους. Και όπως είναι φανερό, 
συνιστά αδικία να προσμετρώνται αθροιστικά οι εργαζόμενοι 
μέχρι πέντε (5), προκειμένου να λάβει ο ιδιοκτήτης το επίδομα 
ειδικού σκοπού. 

Πέντε απορριμματοφόρα και 600 καφέ κάδους για τη συλλογή 
οργανικών αποβλήτων παρέδωσε σήμερα ο περιφερειάρχης 
Αττικής Γιώργος Πατούλης στον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη 
Μώραλη. Πρόκειται για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Ανακύκλωση 2020» την οποία είχε εξαγγείλει η Περιφέρεια 
Αττικής, ενώ τις επόμενες ημέρες, ανάλογο υλικό αναμένεται 
να παραδοθεί και στους υπόλοιπους δήμους της Αττικής, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
«Βρισκόμαστε εδώ, μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας 
και όλο τον πλανήτη, για να δείξουμε ότι, μαζί με τη μάχη της 
προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό, δίνουμε και τη 
μάχη για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην 
πηγή», τόνισε σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης.
Με την παράδοση στον δήμο Πειραιά των 5 απορριμματο-
φόρων και των 600 καφέ κάδων για τη συλλογή οργανικών 
απόβλητων, «δίνουμε ένα μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι 
να κάνουμε μία νέα ‘πράσινη’ αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων και να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κα-

τάσταση. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι διαχειριζόμαστε με 
σχέδιο, την αδιέξοδη κατάσταση που παραλάβαμε», ανέφερε 
ο περιφερειάρχης, τονίζοντας πως η συνεργασία με τον δήμο 
Πειραιά είναι συνεχής.
«Η αλλαγή νοοτροπίας στη διαχείριση των απορριμμάτων και η 
καθιέρωση ενός αποδοτικού συστήματος ανακύκλωσης, εξαρ-
τάται, τόσο από την Περιφέρεια και τους δήμους, όσο και από 
τους ίδιους τους πολίτες. Καλύτερο περιβάλλον σημαίνει καλύ-
τερη ποιότητα ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. Είναι ανάγκη να 
επιδείξουμε μεγάλη προσοχή στον κορωνοϊό και στη μεταδοτι-
κότητά του, αλλά συγχρόνως η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να 
πάμε στην επόμενη μέρα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτό που 
αφορά στην ανακύκλωση», δήλωσε ο κ. Πατούλης, διευκρινί-
ζοντας πως το μοντέλο καθαριότητας κάνει μια νέα «πράσινη» 
αρχή στο πλαίσιο των σύγχρονων ευρωπαϊκών πρακτικών.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, 
τόνισε πως «εν μέσω πανδημίας προστέθηκαν στον στόλο κα-
θαριότητας του δήμου πέντε απορριμματοφόρα και 600 καφέ 
κάδοι. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την εξάπλωση 

του κορωνοϊού. Πιστεύω ωστόσο ότι η δημόσια υγιεινή και η 
καθαριότητα συνδέεται και με αυτό το φαινόμενο. Δείξαμε ως 
λαός πώς μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε δύσκολες καταστά-
σεις». Πλέον, πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος, ότι το ζήτημα της 
καθαριότητας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανακύ-
κλωσης, είναι εξίσου σημαντικές παράμετροι για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, ανέφερε ο δήμαρχος Πειραιά, επισημαίνο-
ντας πως ο Πειραιάς χρειάζεται εκσυγχρονισμό στον τομέα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς ο τρόπος αποκομιδής 
αλλάζει.
Σύμφωνα με τον κ. Μώραλη, η ανακύκλωση ξεκινά από το 
σπίτι ή την επιχείρηση, ώστε να διευκολύνεται το νέο, σύγχρονο 
μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. «Το μεγάλο στοίχημα 
της Περιφέρειας Αττικής αυτής της περιόδου, είναι η διαχείριση 
των απορριμμάτων και χαίρομαι που διαπιστώνω πως γίνονται 
γοργά βήματα. Από την πλευρά μας, κι εμείς προσπαθούμε να 
εμφυσήσουμε στους πολίτες την αξία της ανακύκλωσης και της 
διαλογής», κατέληξε ο δήμαρχος Πειραιά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Την εκτίμηση ότι η πανδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19 
θα επισπεύσει σημαντικά σειρά μεγάλων αλλαγών, που είχαν 
αρχίσει να αναδύονται στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσί-
δας, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, διατυπώνει μι-
λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αθανάσιος Μαύρος, partner της ΕΥ 
(Ernst & Young) κι επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών των EY Ελλάδος 
και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
Κεντρικής Ασίας (CESA).
   Εκτιμά ότι πιθανότατα η πανδημία σηματοδοτεί «τέλος επο-
χής» για τις γραμμικές εφοδιαστικές αλυσίδες, στις οποίες όλες 
οι διαδικασίες και τα συστήματα βρίσκονται συγκεντρωμένα 
μέσα στις εγκαταστάσεις κάθε εταιρείας και αναμένει ότι αργά 
ή γρήγορα αυτές θα δώσουν τη θέση τους σε ευέλικτα δια-
συνδεμένα οικοσυστήματα, με εμπλοκή πολλών διαφορετι-
κών «παικτών».
   Προσθέτει ότι σε μια εποχή που οι αναταραχές, όπως αυτή 
της πανδημίας, δεν αποκλείεται να είναι η νέα «κανονικότη-
τα», γίνεται σαφές ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει 
να αναπροσαρμόσουν άμεσα τη στρατηγική τους, για να 
αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους σε κρίσεις, διαισθανόμε-
νες απευθείας πού «πηγαίνει» η αγορά με λογική «demand 
sensing» και πώς αλλάζει η τάση της ζήτησης από τον τελικό 
καταναλωτή, αντί να επαφίενται απλώς στην κατεύθυνση 
που «δείχνει» τo λιανεμπόριο. 
   «Τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία είναι μια καλή 
αφορμή για να γίνουν οι αλλαγές που θα αυξήσουν την ανθε-
κτικότητα των επιχειρήσεων. Όπως θα έλεγε και ο Τσώρτσιλ, 
«never waste a good crisis» (σε ελεύθερη μετάφραση, ποτέ 
μην αφήνεις μια κρίση να πάει χαμένη)» παρατηρεί.
   Το 50% των καταναλωτών πιθανότατα δεν θα επι-
στρέψει στα φυσικά καταστήματα
   Αναμένει ότι σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών, εν-
δεχομένως ακόμη και το 50% (ανεξαρτήτως ηλικίας), που 
στράφηκαν κατ’ ανάγκη στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυτό το 
διάστημα, πιθανότατα δεν θα επιστρέψουν στα φυσικά κα-
ταστήματα των σούπερ μάρκετ μετά τη λήξη του εγκλεισμού, 
γεγονός το οποίο θα έχει επίπτωση στον αριθμό των σημείων 
πώλησης των λιανεμπορικών αλυσίδων, που δεν αποκλείεται 
να συρρικνωθεί.
   Περιγράφει τρία σενάρια για την ταχύτητα υπέρβασης και 
τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19, ενώ επι-
σημαίνει ότι πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε -και 
θα δημιουργήσει- η πανδημία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και 
γενικά στην οικονομία, αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα εί-
ναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των στελεχών επιχειρήσεων 
(ποσοστό 79%, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΥ) δεν εί-
ναι πλήρως προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση απρόσμε-
νων γεγονότων τέτοιας κλίμακας (ενώ, την ίδια στιγμή, σύμ-
φωνα με έρευνα του fortune.com, το 94% των στελεχών των 
εταιρειών του δείκτη Fortune- 1000 εκτιμούν ότι ο COVID-19 
θα προκαλέσει ζημία στην εφοδιαστική τους αλυσίδα).
   Στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι ήδη ορατά, αφού όπως 
επισημαίνει, έχει επηρεαστεί το κομμάτι της ομαλής διακίνη-
σης πρώτων υλών, π.χ. από την Κίνα και το εμπόριο με Ιταλία 
και Ισπανία, ενώ αρρυθμίες υπάρχουν ακόμα και στην κίνηση 

εντός των χωρών, με αποσταθεροποίηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.
   Τα τρία σενάρια: όταν ούτε το «καλό» σενάριο εί-
ναι ευνοϊκό
   Μεταξύ των τριών σεναρίων για τη διάρκεια της κρίσης 
και τις επιπτώσεις της, ούτε το πιο ευνοϊκό είναι θετικό: «στο 
θετικό σενάριο, που ονομάσαμε «fast recovery- catch up», 
σε έναν- δύο μήνες από την έναρξη των μέτρων στα μέσα 
Μαρτίου, θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε μερική λει-
τουργία της αγοράς. Σε αυτό το σενάριο, θα ακολουθούσε 
ένα συναισθηματικό σοκ άλλων δύο μηνών τουλάχιστον, στη 
διάρκεια των οποίων οι καταναλωτές δεν θα ήταν πρόθυμοι 
να κάνουν αγορές μη αναγκαίων ειδών ή ταξίδια. Ο κλάδος 
HORECA (Hotel, Restaurant, Catering) στην Ευρώπη, που 
επηρεάζεται άμεσα από το πλήγμα στον τουρισμό, εκτιμάται 
πως θα χάσει το 50% του τζίρου του στο καλύτερο σενάριο», 
εξηγεί ο κ. Μαύρος.
   Το μεσαίο σενάριο, με τίτλο «The Year of Corona», στο οποίο 
αναμένεται επιστροφή στη μερική λειτουργία της αγοράς τον 
Σεπτέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι ο κλάδος HORECA στην Ευ-
ρώπη θα χάσει τους μήνες έντονης δραστηριότητας του κα-
λοκαιριού, η πτώση τζίρου εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 75%, 
αφού και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει συναισθηματικό 
σοκ διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών, με αποτέλεσμα η «αρ-
ρυθμία» να «τραβήξει» μέχρι το τέλος του έτους.
   Στο δε χειρότερο σενάριο («Corona is here to stay»), η επι-
στροφή της αγοράς σε μερική λειτουργία θα αργήσει μέχρι και 
πάνω από εννέα μήνες, με αποτέλεσμα -εξαιτίας και της κακής 
καταναλωτικής ψυχολογίας, που θα διαρκέσει περισσότερο 
από το lockdown- να χαθεί το 80%-85% του τζίρου του κλά-
δου HORECA. 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 487 συμμετε-
χόντων σε πρόσφατο σεμινάριο της ΕΥ για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, μόλις το 6,85% θεωρεί 
ότι τελικά θα επιβεβαιωθεί το «καλό» σενάριο.
   Και τώρα; Τι κάνουμε;
   Αν λοιπόν η αναταραχή είναι η νέα κανονικότητα, πώς 
μπορούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες και οι αλυσίδες αξίας να 
προετοιμαστούν για ένα περιβάλλον τόσο ρευστό; «Αυτό που 
προτείνουμε εμείς είναι η εφαρμογή του τρίπτυχου «Now- 
Next- Beyond»», σημειώνει. 
   Το «now» (τώρα) σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουμε 
λειτουργικοί σήμερα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την 
υγεία των ανθρώπων. «Κι εδώ τα αντανακλαστικά σε κέντρα 
διανομής, αποθήκες, εργοστάσια, κτλ, ήταν πραγματικά θαυ-
μάσια, άλλαξε ο χρόνος έναρξης των βαρδιών, ώστε να μη 
συναντιούνται και να μην υπάρχει συνωστισμός, δημιουργή-
θηκαν μικρότερες ομάδες, εξατομικεύτηκαν εργαλεία, ώστε 
να μη χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, γίνονται απολυ-
μάνσεις, δεν επιτρέπονται ομαδικά διαλείμματα κι οι εφεδρείες 
των φορτηγών, ο τρόπος παραλαβής εγγράφων, όλα έχουν 
αλλάξει», περιγράφει. 
Μείωση κόστους με έμπνευση από τον Νόμο Pareto
   Το «next» (επόμενο βήμα) καλεί τις εταιρείες να ξαναδούν 
τα σχέδια ανθεκτικότητάς τους, ώστε να είναι πιο προετοι-
μασμένες για τέτοιες καταστάσεις. «Χρειάζεται άμεσο πλάνο 

για δραστική μείωση κόστους, από την αρχή μέχρι το τέλος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας αξίας, ώστε να 
αποφευχθεί η οριζόντια περικοπή, συνήθως του αριθμού των 
εργαζομένων, όπως πολλές φορές γίνεται στις κρίσεις. Έμ-
φαση χρειάζεται στον σχεδιασμό: ποια είδη, ποιες ποσότητες 
θα διαχειριστεί κάποιος, πότε θα τις προμηθευτεί, όλα αυτά 
πρέπει να τα ξανασκεφτεί. Ποιο θα είναι το κωδικολόγιό του; 
Χρειάζεται να μειώσει τους κωδικούς των προϊόντων, αναλό-
γως με το τι εισφέρουν σε τζίρο και κερδοφορία στην εταιρεία, 
αξιοποιώντας και τον νόμο Pareto, βάσει του οποίου το 20% 
της προσπάθειας (εν προκειμένω των κωδικών) φέρνει το 
80% του αποτελέσματος (εν προκειμένω του κέρδους)», 
εκτιμά, ενώ επισημαίνει ακόμα τη χρησιμότητα της επιλογής 
εναλλακτικών προμηθευτών, βάσει όχι μόνο του κόστους, 
αλλά και της ανθεκτικότητάς τους. 
   Και στην παραγωγή, προσθέτει, η έμφαση πρέπει να δοθεί 
σε λίγους και καλούς κωδικούς, γιατί σε φάσεις κρίσεων όπως 
η τρέχουσα, δεν ενδείκνυται να διατηρείται στοκ από πολλούς 
κωδικούς.
   Τέλος εποχής για τις γραμμικές αλυσίδες
   Διερευνώντας το «beyond» (το παραπέρα), το οποίο δεν 
είναι εύκολο να προσδιοριστεί χρονικά πότε θα συμβεί, ο κ. 
Μαύρος, επικαλούμενος και εκτιμήσεις της ΕΥ Supply Chain 
Global, επισημαίνει ότι η πανδημία θα φέρει το τέλος των 
γραμμικών εφοδιαστικών αλυσίδων, που χαρακτηρίζονται 
από ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών και συστημάτων 
εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 
   «Η πανδημία αναδεικνύει ότι το μοντέλο αυτό, «τα κάνω όλα 
μόνος μου», δεν είναι πια αποτελεσματικό, γιατί στερεί πολλές 
εναλλακτικές και επιλογές. Για να σφυρηλατηθούν αλυσίδες 
που αντέχουν σε κρίσεις όπως αυτή, πιστεύω ότι χρειάζονται 
ευέλικτα, διασυνδεμένα οικοσυστήματα, με τη συμμετοχή 
π.χ., εταιρειών που παράγουν ως contract manufacturers 
(βάσει συμβολαίου) για λογαριασμό των brand owners (ιδι-
οκτητών μάρκας), εταιρειών- cocreators (συνδημιουργών) 
νέων προϊόντων, πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, που 
θα συνδέουν τους κατόχους των μαρκών με τους τελικούς κα-
ταναλωτές με λογική «Direct to Consumer» (απευθείας στον 
καταναλωτή) κι επιχειρήσεων πληροφορικής και συμβου-
λευτικών υπηρεσιών, που θα «τρέχουν» σημαντικές λειτουρ-
γίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. SC planning & Supplier 
Management). Οι δε σημερινοί ανταγωνιστές θα μπορούν να 
είναι ταυτόχρονα και συνεργάτες με λογική coopetition (συ-
νεργασίας). Αυτό το οικοσύστημα θα μπορεί να δίδει στα μέλη 
του πλήρη ορατότητα -end to end visibility- μοιράζοντας τα 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με ασφάλεια», παρατηρεί.
   Με απλά λόγια, ο brand owner -είτε είναι ο επιχειρηματίας 
είτε κάποιο private equity fund είτε μια τράπεζα- βρίσκεται 
στο κέντρο και γύρω του υπάρχει μια ομάδα από συνεργάτες, 
οι οποίοι λειτουργώντας στο cloud με ασφάλεια, επιτρέπουν 
στον brand owner να αντιλαμβάνεται απευθείας ποια είναι η 
ζήτηση από τον τελικό καταναλωτή και να σχεδιάζει αναλό-
γως, αντί να καθοδηγείται από τους πελάτες του.

Συνέχεια στη σελ. 17

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
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Συνέχεια από τη σελ 16

Οι αλλαγές είναι εδώ, λέει ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Logistics β. Ελλάδος Δ.βλάχος
   Με νέο τρόπο λειτουργούν ήδη, λόγω της πανδημίας, 
πολλές διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς 
οι μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης 
κινδύνου, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος, καθηγητής Δημή-
τρης Βλάχος.
   «Οι ελληνικές επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας σχέδια συνέ-
χισης της επιχειρησιακής τους λειτουργίας, έχουν λάβει 
διάφορα μέτρα, όπως π.χ. ο διαχωρισμός των εγκατα-
στάσεων σε δύο ή τρεις μικρότερες ζώνες, ώστε να μην 
έρχονται πολλοί άνθρωποι σε επαφή μεταξύ τους, ενώ 
ακολουθούν πιστά τις συστάσεις της Πολιτείας. Προφα-
νώς, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αδιάκοπα είναι οι 
εταιρείες τροφίμων και λοιπών ειδών supermarket, ενώ 
αντίθετα στους λοιπούς κλάδους, κάποιες που πωλούν 
B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση) έχουν ακόμα παραγ-
γελίες σε εξέλιξη, αλλά δεν αποκλείεται σύντομα να ανα-

γκαστούν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους, 
όταν οι τρέχουσες παραγγελίες ολοκληρωθούν», εξηγεί 
ο κ.Βλάχος.
   Ο καθηγητής υπενθυμίζει ότι ο κλάδος 3PL (3rd Part 
Logistics) συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή 
και το εμπόριο, οπότε όταν οι κλάδοι αυτοί χωλαίνουν, 
η κάμψη αποτυπώνεται αμέσως και σε αυτόν. «Οι μετα-
φορές έχουν ήδη μειωθεί. Τον χρόνο που θα απαιτηθεί 
για να επανέλθει η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα, 
κανείς δεν μπορεί να τον γνωρίζει ή να τον υπολογίσει 
με ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε το παρόν», 
σημειώνει.
   «Πρόσω ολοταχώς» λόγω πανδημίας ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός;
   Προσθέτει ότι η πανδημία θα επιταχύνει ενδεχομένως 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. «Πολλές δρα-
στηριότητες θα γίνονται ηλεκτρονικά και θα μειωθεί η 
ανταλλαγή εγγράφων σε φυσικό επίπεδο. Η ανάγκη για 
λειτουργία με ψηφιακά μέσα είναι κάτι που θα παραμεί-
νει, όταν η κρίση τελειώσει», υπογραμμίζει.
   Ερωτηθείς αν η πανδημία ενδέχεται να δρομολο-

γήσει ταχύτερες εξελίξεις ως προς την εφαρμογή του 
blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα, επισημαίνει ότι 
αν και πολλοί άνθρωποι συζητούν πλέον για αυτό, δεν 
υπάρχουν ακόμη πειστικά business cases. 
   «Θα θέλαμε αυτόματες, paperless συναλλαγές με ασφά-
λεια, και άλλες ψηφιακές λύσεις, αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί 
μεγάλες επενδύσεις από πλευράς των επιχειρήσεων», 
παρατηρεί, επισημαίνοντας ότι αυτές οι επενδύσεις δεν 
συνδέονται μόνο με το κόστος, αλλά κυρίως με την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση πελατών και το ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα που αυτές επιφέρουν. 
   «Κάποιοι παραλληλίζουν την πανδημία με πόλεμο. Και 
η ιστορία δείχνει ότι ο πόλεμος γεννάει τις αλλαγές σε 
τεχνολογία και επιστήμη. Για παράδειγμα, οι «last mile» 
διανομές μέχρι τον τελικό καταναλωτή εκτιμώ ότι θα 
οργανωθούν αποτελεσματικά και θα πάρουν σημαντικό 
μερίδιο. Σίγουρα θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν 
και πιστεύω πως θα δούμε και θετικές αλλαγές», κατα-
λήγει.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται από το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας με την χορηγία καυσίμων συνολικής αξίας 
300.000 ευρώ στηρίζει η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (AEGEAN OIL).
Σε ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρεται:
 «Αυτήν την ώρα η πανδημία από τον COVID-19 απειλεί με 
τον πιο παράξενο ‘πόλεμο’ που γνώρισε η ανθρωπότητα. 
Οι Έλληνες επιστήμονες, γιατροί και νοσηλευτές δίνουν 
την μάχη στην πρώτη γραμμή και αναδεικνύονται σε αλη-
θινούς ήρωες. Την ώρα αυτή ο καθένας μας έχει το ιερό 

καθήκον να συνεισφέρει με τον τρόπο που μπορεί.
Η εταιρεία μας ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (AEGEAN OIL), μια αμιγώς 
Ελληνική εταιρεία δραστηριοποιούμενη στην εμπορία 
καυσίμων και λιπαντικών, στηρίζει την τεράστια προσπά-
θεια που καταβάλλεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 
την χορηγία καυσίμων συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.
Τα καύσιμα θα διατεθούν μέσω του δικτύου των πρατηρί-
ων της AEGEAΝ, σύμφωνα με τις οδηγίες-προτεραιότητες 
του υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη των αναγκών 

κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην μάχη 
για την καταπολέμηση της πανδημίας.
Η σκέψη και η ευγνωμοσύνη μας είναι πρωτίστως σε όλο 
το προσωπικό των μονάδων υγείας που νυχθημερόν δίνει 
την μάχη για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά των συναν-
θρώπων μας που προσβλήθηκαν από τον COVID-19, κα-
θώς και σε όλους όσους δίνουν τον τιτάνιο αγώνα για τον 
περιορισμό της διασποράς του».

Δωρεά ύψους 15.000 ευρώ πραγματοποίησε η διοίκηση 
του Επιμελητήριου Ζακύνθου προς το Γενικό Νοσοκομείο, 
για την κάλυψη βασικών αναγκών του, στον αγώνα για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Έτσι μετά από ομόφωνη απόφαση της Διοικητικής Επιτρο-
πής, στο νοσοκομείο δόθηκαν δύο συσκευές οξυγονοθε-
ραπείας υψηλής ροής ταυτόχρονης ύγρανσης, 15 κυκλώ-

ματα τους, καθώς και 140 μάσκες PPF3, για προστασία του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου.
«Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί σημαντική προσθήκη στη 
μονάδα ΜΕΘ και για την επόμενη μέρα. Με σύνεση και 
πλήρη κατανόηση θα στηρίξουμε τους επιχειρηματίας, 
τους πολίτες, όλους εμάς, γιατί μια τέτοια συγκυρία πρέπει 
να μας βρίσκει σε πλήρη συμπόρευση, και ξεκάθαρη αντι-

μετώπιση των προβλημάτων. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου 
δίνοντας δυναμικό παράδειγμα ξεκινά πρώτο μια εκστρα-
τεία αλληλεγγύης και καλεί όλους τους άλλους να συνεχί-
σουν» δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, 
Φώτης Κόττης.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 300.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (AEGEAN OIL)

ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
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Σε εθνικό επίπεδο όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- είπε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενη-
μέρωση των πολιτικών συντακτών, «η κυβέρνηση έχει 
θέσει σε εφαρμογή ένα συνεκτικό σχέδιο, για τη στήριξη 
των εργαζομένων και την τόνωση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα:
- Ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας, η υποβολή αιτήσε-
ων για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ και 
ξεκινά να καταβάλλεται στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας.
- Στις ίδιες ημέρες θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση σε 
108.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, 
το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΔΥ, καθώς και σε όσους υπηρετούν στη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
- Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα καταβληθεί και η προ-
καταβολή 400 (από τα 600) ευρώ στους επιστημονικούς 
κλάδους (λογιστές, μηχανικούς, ανεξάρτητους δικηγόρους 
γιατρούς, εκπαιδευτικούς), στο πλαίσιο του προγράμματος 
κατάρτισης. 
- Μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα θα πρέπει όσοι θέλουν και εί-
ναι σε ΚΑΔ που δικαιούνται προστασίας, να αναγγείλουν 
ηλεκτρονικά ποιες επιταγές τους θέλουν να τύχουν προ-
στασίας για τις επόμενες 75 ημέρες. 
- Την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινά και η επιστροφή σε 51.617 
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοτελώς απα-
σχολούμενους των ποσών που δικαιούνται από την εκκα-
θάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 συνολικού 
ύψους 43,5 εκατ. ευρώ από τις εισφορές Ιανουαρίου 2020.
Σημειώνουμε επίσης ότι:
- Ξεκίνησε από την Παρασκευή η υποβολή αιτήσεων από 
επιχειρήσεις (με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους) 
που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την ενίσχυση της 
«επιστρεπτέας προκαταβολής». 
- Εξασφαλίστηκε η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ώστε να βάλουμε σε λειτουργία (με 2 δις ευρώ από το 
ΕΣΠΑ) το ταμείο εγγυοδοσίας, προκειμένου να δοθούν δά-
νεια για κεφάλαιο κίνησης που θα φτάνουν έως 25% του 
ετήσιου τζίρου τους.
Το δημοσιονομικό κόστος του σχεδίου αυτού, που εκτεί-
νονται μέχρι τέλος Απριλίου, φτάνει ήδη τα 6,8 δισ. ευρώ. 
Ποσό που αντιστοιχεί δηλαδή, στο 3,5% του Α.Ε.Π. της 
χώρας και είναι υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, 
που είναι στο 3% του Α.Ε.Π., όπως ανέφερε ο επικεφαλής 
του Eurogroup Mario Centeno. Υπογραμμίζεται ότι τα μέ-
τρα αυτά πρόκειται να συνεχιστούν και προβλέπεται να 
υπερδιπλασιαστούν τον Μάιο. 

Σημειώνεται ότι σ’ αυτό τα ποσό δεν περιλαμβάνονται οι 
κλαδικές πολιτικές που βρίσκονται υπό διαμόρφωση, σε 
τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η ναυτι-
λία, η ενέργεια, οι μεταφορές κ.α. 
Ούτε φυσικά οι αρχικές παρεμβάσεις ύψους 10 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας στον 
παραγωγικό ιστό της οικονομίας, μέσω της πιο ευέλικτης 
αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, της αξιοποίησης του Ειδικού Ευρω-
παϊκού Επενδυτικού Ταμείου, της δημιουργίας εγγυοδοτι-
κού μηχανισμού, της μόχλευσης πόρων από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».
Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα αναπτύξει, μέχρι το 
καλοκαίρι ένα δημοσιονομικό δίχτυ προστασίας της οικο-
νομίας ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου και θα 
θέσει σε κίνηση έναν μοχλό ρευστότητας περίπου 10 δισε-
κατομμυρίων ευρώ, ώστε η υγειονομική κρίση να αφήσει 
όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στην πραγματική 
οικονομία. Ένα συνολικό πακέτο 24 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, δηλαδή περίπου 13% του ΑΕΠ του 2019».
Κλείνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις δωρεές και 
τον εθελοντισμό επισημαίνοντας ότι «μεγάλη ποσότητα μέ-
σων ατομικής προστασίας, μέρος της δωρεάς της ΔΕΗ Α.Ε. 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνολικού ύψους 5 εκ. ευρώ, 
αφίχθηκε νωρίτερα το πρωί στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», με ειδικά ναυλωμένη πτήση.
Το υγειονομικό υλικό που παραλήφθηκε σήμερα, αποτε-
λείται από 507.600 μάσκες τύπου FPP2 και 12.022 προ-
στατευτικές στολές τύπου Tyvec.
Για αυτό το «κίνημα δωρεών», έχει ήδη συσταθεί στο 
Υπουργείο Υγείας μια ταχεία και διαφανής διαδικασία απο-
δοχής των δωρεών, τόσο σε είδος, για παράδειγμα υγειο-
νομικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, όσο και σε χρήμα. 
Υπενθυμίζεται ότι:
- Ιδρύματα, μεγάλοι όμιλοι, Ενώσεις, Σύλλογοι, χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις έχουν ήδη προβεί σε 
μεγάλες δωρεές για την προμήθεια υγειονομικού υλικού 
και γενικότερα για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας.
- Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η Εθνική Αθλητική 
Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, Σύνδεσμοι ποδοσφαι-
ριστών και καλαθοσφαιριστών, οι ποδοσφαιρικές Λίγκες, 
ιδιοκτήτες ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, έχουν ήδη 
προχωρήσει σε σημαντικές δωρεές. 
- Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές του στίβου έχουν ανακοι-
νώσει ότι θα δημοπρατήσουν προσωπικά ενθύμια από την 
καριέρα και τις επιτυχίες τους, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος «Ζήσε Αθλητικά».
Ιδιαίτερα σημαντική είναι δράση της εθελοντικής ομάδας 
Hellas CΟVID-19 3D Printing Supplies - με τους συντονι-
στές της οποίας είχε τηλεδιάσκεψη Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης - η οποία πρωταγωνιστεί στην προμήθεια 
3D εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας, κατόπιν 
συνεννόησης με το Υπουργείο Υγείας.
Σημειώνεται ακόμη η σημαντική ανταπόκριση πολιτών και 
επιχειρήσεων στις πλατφόρμες ψηφιακής αλληλεγγύης. 
Πρόκειται για:
- Την πλατφόρμα ethelontes.gov.gr στην οποία έχουν δη-
λώσει την επιθυμία τους να προσφέρουν εθελοντικά στο 
Σύστημα Υγείας περισσότεροι από 11.000.
- Την πλατφόρμα citysolidarity.gov.gr που αφορά στην 
συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ειδών πρώτης 
ανάγκης και ατομικής προστασίας, εξοπλισμού στέγασης, 
καθώς και υπηρεσιών, δημιουργικής απασχόλησης και 
ψυχαγωγίας.
- Την πλατφόρμα animalsolidarity.gov.gr που αφορά στην 
συγκέντρωση τροφίμων, αλλά και υπηρεσιών κτηνιατρι-
κής φροντίδας για τα αδέσποτα. 
- Την πλατφόρμα digitalsolidarity.gov.gr που προσφέρει 
δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία, online κινηματογραφικές 
παραγωγές, πρόσβαση σε Video Streaming και Enterprise 
Video Streaming, αλλά και συστήματα τηλεδιάσκεψης, τη-
λεργασίας και τηλεκπαίδευσης. 
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν το κλίμα εθνικής 
ομοψυχίας και αλληλεγγύης, τον νέο πατριωτισμό των 
Ελλήνων στις δύσκολες αυτές ώρες.
Αποδεικνύουν ότι συντελείται στη χώρα μας μια επανάστα-
ση στη ψηφιακή διακυβέρνηση. 
Πιστοποιούν ότι η Ελλάδα σήμερα παρά τη δεκαετή κρίση 
που πέρασε δεν είναι πια ουραγός, αλλά πρωτοπόρος σε 
πολλά επίπεδα».
Το αισιόδοξο μήνυμα που επεφύλαξε για το τέλος της ενη-
μέρωσης ήταν ότι «μένοντας σπίτι τον Απρίλιο, είναι στο 
χέρι μας τον Μάϊο να χαρούμε τα πρώτα αποτελέσματα της 
υπεύθυνης στάσης μας. 
Ο Απρίλιος, όπως θα έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, είναι η δική 
μας χαραμάδα που θα αφήσει να περάσει το φώς.
Και το στοίχημα, τότε, θα είναι πώς θα διαχειριστούμε την 
επιστροφή στην ομαλότητα, χωρίς λάθη, που θα γκρέμιζαν 
όσα με τόσο κόπο χτίσαμε από την αρχή της πανδημίας».

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Της υπεύθυνης στάσης μας. Συνολικό πακέτο 24 δισεκατομμυρίων στην οικονομία μέχρι το Καλοκαίρι  
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Στις 5 Απριλίου 2020 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος 
κύκλος του απομακρυσμένου μαραθωνίου καινοτομίας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας Antivirus Crowdhackathon.
Στην έναρξη –όπως σημειώνει το ΑΠΕ-συμμετείχε ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης ο οποίος σημείωσε ότι η 
Περιφέρεια Αττικής θα υποστηρίξει τις καλύτερες εφαρμογές για 
να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό παραγωγικά (βίντεο). 
 Επιπλέον ο κ. Πατούλης δήλωσε:
“Είναι πολύ ενθαρρυντική η μεγάλη συμμετοχή ομάδων και 
startup εταιρειών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αυτή 
μας την πρωτοβουλία. Είδαμε στον 1ο κύκλο πολύ καλές εφαρ-
μογές, μερικές από τις οποίες είναι ήδη έτοιμες να λειτουργήσουν. 
Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα εξελίσσοντας αυτή μας την 
πρωτοβουλία σε ένα δίκτυο τεχνολογικής καινοτομίας το οποίο 
θα λειτουργεί συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Θέλω 
να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες, τους μέντορες, τα μέλη της 
επιτροπής αξιολόγησης και όλους τους συνεργάτες μας στην Πε-
ριφέρεια για τις προσπάθειές τους. Με την βοήθεια και των υπο-
στηρικτών της πρωτοβουλίας μας θα προχωρήσουμε σε άμεση 
εφαρμογή των πιο έτοιμων εφαρμογών και σε υποστήριξη των 
υπολοίπων.” 
 Το Antivirus Crowdhackathon είναι ο πρώτος απομακρυσμένος 
(remote) μαραθώνιος καινοτομίας για ψηφιακές εφαρμογές και 
μεθοδολογίες για την οικονομία και την κοινωνία που προσπα-
θούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παvδημίας. Ο μαρα-
θώνιος καινοτομίας θα επαναλαμβάνεται σε κύκλους κάθε 2 
εβδομάδες. 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης στο kick off 
meeting
Στον μαραθώνιο δήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή πάνω 
από 70 ομάδες και 250 διαγωνιζόμενοι, ενώ την Κυριακή 2 
Απριλίου πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης περίπου 
5 ωρών οι παρουσιάσεις των εφαρμογών που υλοποιήθηκαν 
στον 1ο κύκλο του Antivirus Crowdhackathon (βίντεο). 
Από τις παρουσιάσεις των εταιριών με τηλεδιάσκεψη
 Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στη δημιουργία τριών (3) 
κατηγοριών ως εξής:

 Κατηγορία 1η: PoC Ready
Οι εφαρμογές που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο έχουν την 
δυνατότητα να αναπτύξουν την ιδέα τους σε επίπεδο Proof-
of-Concept (PoC), δηλαδή σε ένα πρώτο πιλοτικό, με την υπο-
στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και των συνεργαζόμενων 
φορέων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν τη βελτίωση των προ-
τάσεών τους και μέσα από τους επόμενους κύκλους του antivirus 
crowdhackathon. 
 
Σε αυτή την κατηγορία διακρίθηκαν οι ομάδες:

Inertia: υλοποίηση πλατφόρμας τακτικής καταγραφής κατά-

στασης υγείας από το σπίτι, με δυνατότητα αυτόματης ενημέρω-
σης ιατρικού προσωπικού και αναγνώρισης των σοβαρότερων 
περιπτώσεων μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.
Ικέσιος: πλατφόρμα ευαισθητοποίησης της κοινότητας, αφιερω-
μένη στη συλλογή, την ανταλλαγή και τη στατιστική ανάλυση 
των πληροφοριών που προέρχονται από πολίτες σχετικά με την 
εξάπλωση του ιού COVID-19.
 
Panwise: community driven delivery υπηρεσία που εστιάζεται 
στην παροχή πρόσβασης στα προϊόντα πρώτης ανάγκης - πα-
ντοπωλεία και φαρμακευτικά προϊόντα - για τις πιο ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν 
ποτέ το σπίτι τους. Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι να κα-
ταστεί η εφαρμογή αυτή όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη σε όλα 
τα μέρη του πληθυσμού.
 
Anti.o: πλατφόρμα η οποία παρέχει 3 υπηρεσίες για τον κορω-
νοϊό: ειδοποιήσεις σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό, ενημέρωση, 
τηλε-εκπαίδευση για σχολεία.
 
Come Together: δυνατότητα παροχής πιστοποιητικών ανο-
σίας με χρήση τεχνολογιών Blockchain, για επιστροφή των πο-
λιτών στην πλήρη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα με 
ασφάλεια και με προστασία προσωπικών δεδομένων 
 
Κατηγορία 2η: Roll-out Ready
Ώριμες ομάδες και εταιρείες των οποίων οι εφαρμογές μπορούν 
να μπουν ή/και έχουν μπει ήδη σε άμεση παραγωγική υλοποίη-
ση (Roll-out). Επιλέχθηκαν οι ομάδες-εταιρίες που αυτή τη στιγ-
μή έχουν ολοκληρωμένη παραγωγική εφαρμογή και μπορούν 
να δώσουν την λύση τους για άμεση αξιοποίηση σε φορείς για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να υπάρχουν τα πρώτα 
άμεσα αποτελέσματα (quick wins) για την οικονομία και την 
κοινωνία με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων φορέων του 
antivirus crowdhackathon.
 
Σε αυτή την κατηγορία διακρίθηκαν οι ομάδες - εταιρείες:
 
iSprinters: η λύση #HealthentiaForCovid είναι εφαρμογή 
#selfAssessment & #SymptomTracker που βοηθάει τους πολίτες 
να αναγνωρίσουν και να παρακολουθήσουν συμπτώματα του 
ιού, ενώ υπάρχει και πλατφόρμα διαχείρισης που δείχνει την κα-
τανομή τους ανά περιοχή και εντοπίζει τον πληθυσμό με υψηλό 
κίνδυνο λοίμωξης.
 
Orderstate: πλατφόρμα παρακολούθησης αποστολής πα-
ραγγελιών με ενημέρωση προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, 
δυνατότητα επικοινωνίας και καταχώρησης ειδικών παρατηρή-
σεων σχετικά με τον τρόπο παραλαβής και επιβεβαίωση από τον 
τελικό παραλήπτη.

 
Κατηγορία 3η: Ready to fast-track 
Διακρίθηκαν δύο (2) ακόμα ομάδες, τις οποίες επέλεξαν συνερ-
γαζόμενοι φορείς για να τις υποστηρίξουν ώστε να προχωρή-
σουν πιο γρήγορα την ιδέα τους και να την εξελίξουν (fast-track). 
Παράλληλα, αυτές οι παρακάτω ομάδες θα συνεχίσουν τη 
βελτίωση των προτάσεών τους και μέσα από τους επόμενους 
κύκλους του antivirus crowdhackathon. 
Omnis: υλοποίηση πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης 
για ενδεχόμενη νόσηση από κορωνοϊό, μέσω καταγραφής συ-
μπτωμάτων και επεξεργασίας βιομετρικών όπως η θερμοκρασία 
του σώματος.
 
Covilisation: υλοποίηση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
που αποσκοπεί στην ιχνηλάτηση επαφών με COVID-19 μέσω 
GPS positioning και μέσω πληροφοριών που θα έχει δώσει ο 
ίδιος ο χρήστης για τις επαφές του και ιδιαίτερα για αυτές που 
έρχεται σε κοντινή σωματική επαφή μία ή περισσότερες φορές 
κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων.
 
Δείτε τις παρουσιάσεις των ομάδων εδώ: https://www.youtube.
com/watch?v=9pDd2g1zsCU
Δείτε τις ανακοινώσεις των ομάδων που διακρίθηκαν εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=VBV8aZgId7I
 
Επιτροπή αξιολόγησης 1ου κύκλου:
Γιάννης Γιανναράκης, Συντονιστής της δράσης ψηφιακής καινο-
τομίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενάντια στον 
κορωνοϊό
Κώστας Καλογεράκης, Chief Innovation Officer, Crowdpolicy 
Γιώργος Καραμανώλης, CTO/CIO & Co-Founder, Crowdpolicy
Γιώργος Μέγας, Διαχειριστής Ευρωπαϊκών έργων Horizon 
2020, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Μαρίζα Μέλλιου, Group Audit Director, ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Βασίλης Νικολόπουλος, Head of Applied Research and 
Development, Innovation, Protergia, MYTILINEOS 
Ευάγγελος Ντηνιακός, Δήμαρχος Χαϊδαρίου 
Μαρίνος Ξυναριανός, Chief Digital Officer, FintelioX Director, 
Crowdpolicy 
Γιάννης Χαραλαμπίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση
Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Γιάννης Ψυχάρης, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δείτε αναλυτικά τις εφαρμογές: https://bit.ly/2x8f0X5
Σχετικές πληροφορίες για την δράση:
Site: https://crowdhackathon.com/antivirus/

ANTIvIRUS CROWdhACKAThON - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ 
Από τον 1ο κύκλο του απομακρυσμένου μαραθωνίου καινοτομίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Γ. Πατούλης: «Η συμμετοχή και το επίπεδο των εφαρμογών ξεπέρασε κάθε προσδοκία και συνεχίζουμε»
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Το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι», ένα «γενναίο εμπροσθο-
βαρές πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας σε ορίζοντα 
έξι μηνών, ύψους 26 δισ. ευρώ», για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, 
παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μαζί με 
τους τομεάρχες Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας του 
κόμματος, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Νίκο Παππά, Έφη Αχτσιό-
γλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Σήμερα το δίλημμα είναι: Μένουμε όρθιοι με γενναία μέτρα 
στήριξης της οικονομίας τώρα ή αύριο όταν τελειώσει η παν-
δημία αντικρίζουμε συντρίμμια και μπαίνουμε σε νέες εθνικές 
περιπέτειες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε ότι η 
απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να μείνου-
με όρθιοι, με γενναία μέτρα στήριξης της οικονομίας τώρα, 
ακριβώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα να γίνει, κυρίως με την 
αξιοποίηση μέρους του «μαξιλαριού» των 37 δισ., «το μεγάλο 
μας όπλο που έχουμε δημιουργήσει για μια έκτακτη ανάγκη, 
και αυτή είναι τώρα».
«Να δράσουμε τώρα, για να μη βρεθούμε από την πανδημία 

στην οικονομική κατάρρευση», ειδάλλως, «μας περιμένουν 
μεγάλες περιπέτειες», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. Τόνισε ότι 
μπορεί να κερδηθεί η μάχη αν δεν υπάρξουν ολιγωρίες και 
ανεπάρκειες, «αξιοποιώντας από την αρχή όλα τα όπλα που 
έχουμε στη φαρέτρα μας», το οποίο και αποτελεί το μήνυμα 
του «Μένουμε Όρθιοι». Επισήμανε ότι δεν καταθέτει αυτό το 
σχέδιο για να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, «αλλά για-
τί πιστεύουμε ότι πρέπει να το υλοποιήσει η κυβέρνηση». Είπε 
ότι σε έκτακτες στιγμές όποιος βάλει το πρόσκαιρο κομματικό 
όφελος πάνω από το συμφέρον της χώρας και των ανθρώπων 
της, θα το πληρώσει διπλά και τριπλά, για να σημειώσει πως 
όμως «το ζήτημα είναι να μην το πληρώσει η χώρα».
«Το «μαξιλάρι» που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο πλεονέκτημα 
της χώρας στην αντιμετώπιση της κρίσης»
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι στην αντιμετώπιση της κρίσης η 
χώρα μας έχει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών, 
που πρέπει να αξιοποιηθεί τώρα: «το μαξιλάρι ρευστότητας 
που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και που τόσο 
πολύ μας λοιδορήσανε για αυτό, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι». 

Σημείωσε ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «φρόντισε να δημιουρ-
γήσει συνθήκες ασφάλειας σε περίπτωση κρίσης, για να μη 
ξανακυλήσουμε ποτέ στα μνημόνια».
Επισήμανε ότι με την αναστολή των κανόνων του Συμφώνου 
Σταθερότητας, επιτρέπεται η αύξηση των δαπανών για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, όμως δεν έχουν όλες 
οι χώρες τη δυνατότητα να δαπανήσουν δίχως νέο δανεισμό, 
δίχως να αυξήσουν το χρέος τους. Όμως, τόνισε, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση: Γιατί έχει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει σε δαπάνες χωρίς να αυξήσει τον εξωτερικό της 
δανεισμό. Γιατί έχει περίπου 10% του ΑΕΠ σε απόθεμα ασφα-
λείας, από όπου μπορεί να αντλήσει για τις ανάγκες της. Ένα 
απόθεμα «που μας επιτρέπει να στηρίξουμε άμεσα την οικονο-
μία και την κοινωνία, με ένα εμπροσθοβαρές πακέτο, χωρίς να 
μπούμε σε περιπέτειες με το δημόσιο χρέος μας». Υπογράμμισε 
ότι «θα είναι εγκληματικό» να μην αξιοποιήσει η χώρα αυτή τη 
δυνατότητα.

Καθοριστική θεωρεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Πειραιώς τη στήριξη στην πληττόμενη οικονομία με το 
Ταμείο Εγγυοδοσίας και την προκαταβολή ρευστότητας στις 
επιχειρήσεις, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Συγκεκριμένα, το επιμελητήριο θεωρεί ως καθοριστικό το 
σχέδιο της κυβέρνησης για επανεκκίνηση της ελληνικής οι-
κονομίας, το οποίο για αρχή περιλαμβάνει την «επιστρεπτέα 
προκαταβολή», με «ζεστό χρήμα» ενός δισ. ευρώ, που θα μπο-
ρούν να πάρουν μέσω Taxis οι επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι 
η «προκαταβολή» ρευστότητας, στον αγώνα επιβίωσης των 
επιχειρήσεων εν μέσω κορωνοϊού, θα ενεργοποιηθεί σταδιακά 
από τη Μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου. 
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το ολοκληρωμένο πακέτο στο-
χευμένων παρεμβάσεων με μείωση φόρων και εισφορών για 
τη στήριξη όλων των κλάδων και επιχειρήσεων, που θα συν-
δέονται με τον απαράβατο όρο να μην προχωρήσουν οι δικαι-
ούχοι σε καμία απόλυση από την ημέρα που ανακοινώθηκαν 
τα έκτακτα μέτρα. Ειδικότερα, για να «ξανασταθούν οι επιχει-
ρήσεις στα πόδια τους», σχεδιάζεται να διατεθούν τον Μάιο και 
τον Ιούνιο επιπρόσθετα 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό 
και, επιπλέον, 3 δισ. ευρώ από τα αναπτυξιακά εργαλεία και τα 
ευρωπαϊκά ταμεία.
   Το ΕΒΕΠ επίσης, πιστώνει στα αρμόδια υπουργεία, την ελ-
ληνική επιτυχία, της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας με ποσό 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα 

μοχλεύσουν οι τράπεζες έως 7 δισ. ευρώ για κεφάλαιο κίνη-
σης στις επιχειρήσεις. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα 
καλύπτει εγγυήσεις έως 80% των δανείων μέσω τραπεζών 
για κεφάλαια κίνησης με περιορισμένη διάρκεια και ύψος, 
όπως παλαιότερα με τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικής 
ρευστότητας εγγυημένου δανείου για κεφάλαιο κίνησης της β’ 
φάσης του ΤΕΜΠΜΕ. Ως εκ τούτου, το επιμελητήριο δηλώνει 
την ικανοποίησή του διότι τα διαθέσιμα αναπτυξιακά κονδύλια 
του ΕΣΠΑ να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, εισα-
κούστηκε από το οικονομικό επιτελείο και εφαρμόζεται με την 
προσέγγιση ότι, χωρίς επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη.
   Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζε-
ται πως το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις και 
ενέκρινε το «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 τροποποιήθηκε 
στις 3 Απριλίου 2020. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνω-
ση της ΕΕ, η Ελλάδα κοινοποίησε ένα μέτρο στήριξης βάσει του 
προσωρινού πλαισίου υπό τη μορφή εγγυήσεων δανείων. Το 
μέτρο στήριξης θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων 
από την «ΕΑΤ» σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς. Με βάση το μέτρο θα χορηγούνται μερικές εγγυήσεις σε 
επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που χορηγούνται από 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το καθεστώς 
είναι ανοικτό σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις εξαιρουμένων 
των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι 
τράπεζες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
που δεν είναι επιλέξιμοι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης. Η χορήγηση εγγυήσεων δανείων θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφά-
λαια κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους σε 
δύσκολους καιρούς.
    Δήλωση
    Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, δηλώνει:
   «Στην αντιμετώπιση του κόστους της κρίσης και της επανεκ-
κίνησης της οικονομίας καθοριστικές θα είναι οι αποφάσεις 
των Ευρωπαίων στην συνεδρίαση του Εurogroup, της 7ης 
Απριλίου, που θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποιες γραμ-
μές χρηματοδότησης και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να στηριχθούν οι εθνικές οικονομίες της ΕΕ-27, 
αλλά και να κρατηθεί ζωντανή η ευρωπαϊκή οικονομική και 
κοινωνική συνοχή στη «μετα-κορωνοϊό εποχή». Ας ελπίσουμε 
ότι τελικά θα πρυτανεύσει η λογική και θα επιλέξουν να κάνουν 
όσα σωστά κάνει η Ελλάδα με τα μέσα που διαθέτει και στα δύο 
μέτωπα, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας. Δεν κρύβω 
μάλιστα την ικανοποίησή μου, που σήμερα μπορούμε να πού-
με στην ηγεσία της ΕΕ, κάντε το όπως η Ελλάδα!»

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ» ΜΕ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ Η ΑΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ
Σχέδιο ύψους 26 δισ. ευρώ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕβΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  





 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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24 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COvId-19
 h ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚh

ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                    07/04/2020

Πακέτο μέτρων 24 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του 
κορονοϊού αλλά και σταδιακή «χαλάρωση» των πε-
ριορισμών τον Μάιο περιλαμβάνει το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για την επόμενη μέρα. Μέχρι το καλοκαίρι 
θα ξεδιπλωθεί ένα δημοσιονομικό δίχτυ προστασίας 
της οικονομίας ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
συνδυασμό με ένα «μοχλό ρευστότητας» περίπου 10 
δισεκατομμυρίων, ώστε η υγειονομική κρίση να αφή-
σει όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στην πραγ-
ματική οικονομία.
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως πηγαίνουμε 
καλύτερα σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
όσον αφορά την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, 
ωστόσο δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό, 
καθώς ο Απρίλιος θα είναι ο πιο κρίσιμος μήνας.
Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας 
σημείωσε χθες πως «μένοντας σπίτι τον Απρίλιο, είναι 
στο χέρι μας τον Μάιο να χαρούμε τα πρώτα αποτελέ-
σματα της υπεύθυνης στάσης μας».
Για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις του κο-
ρονοϊού μέχρι το τέλος Απριλίου θα τρέχουν δράσεις 
6,8 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,5% του 
ΑΕΠ της χώρας. Τα μέτρα αυτά πρόκειται να υπερδι-
πλασιαστούν τον Μάιο, σημείωσε χθες ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, δίνοντας μια εικόνα των 
επόμενων κινήσεων για την τόνωση της οικονομίας.
Κλαδικές πολιτικές 
Ειδικότερα κλαδικές πολιτικές βρίσκονται υπό δια-
μόρφωση, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, 
η ναυτιλία, η ενέργεια, οι μεταφορές κ.ά. Επίσης, 10 
δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση της ρευστότητας στον παραγωγικό ιστό της 
οικονομίας, μέσω της πιο ευέλικτης αξιοποίησης του 
ΕΣΠΑ, της αξιοποίησης του Ειδικού Ευρωπαϊκού Επεν-
δυτικού Ταμείου, της δημιουργίας εγγυοδοτικού μη-
χανισμού, της μόχλευσης πόρων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων κ.ά.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναμένουν τη σημερι-
νή συνεδρίαση του Eurogroup, επισημαίνοντας πως 
στόχος είναι να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη προ-

κειμένου να χρηματοδοτηθούν χαμηλότοκα και χωρίς 
δεσμευτικούς όρους οι αναγκαίες δράσεις, για όλες τις 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Χθες ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως θα βρεθεί ένας 
μηχανισμός, προσθέτοντας «αν θα είναι ο μηχανισμός 
του ομολόγου ή θα είναι ένας μηχανισμός, όπως, για 
παράδειγμα, δανεισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας και μετά διανομή στα κράτη-μέλη, είναι 
κάτι που θα το δούμε όσο προχωρούν οι μέρες».
Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, ο 
Στέλιος Πέτσας τόνισε πως «ο Απρίλιος, όπως θα έλεγε 
ο Λέοναρντ Κοέν, είναι η δική μας χαραμάδα που θα 
αφήσει να περάσει το φως». Σημειώνοντας ότι το στοί-
χημα είναι πώς θα διαχειριστούμε την επιστροφή στην 
ομαλότητα χωρίς λάθη, που θα γκρέμιζαν όσα με κόπο 
έχουν χτιστεί.
Εναλλακτικά σενάρια 
Στο τραπέζι είναι εναλλακτικά σενάρια για το πώς θα 
γίνει η επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς ήδη 
κάποιες χώρες (με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
Αυστρία) έχουν χρονοδιάγραμμα για την άρση των 
περιορισμών. Πάντως στην Ελλάδα οι οποίες κινήσεις 
θα γίνουν τον Μάιο, ενώ το επόμενο διάστημα -με 
βάση και τα μέχρι τώρα στοιχεία- θα γίνουν στοχευ-
μένοι έλεγχοι σε αστικά κέντρα αλλά και σε περιοχές 
με μεγάλη παραβατικότητα. Επίσης έμφαση δίνεται 
στη στήριξη κοινωνικών ομάδων, όπως οι άστεγοι και 
όσοι έχουν κάποια εξάρτηση.
Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για να λειτουργήσουν 
κεκλεισμένων των θυρών οι εκκλησίες τη Μεγάλη 
Εβδομάδα.
Ώρα για ευρω-εργαλεία
▼ Τα πρώτα ευρωπαϊκά εργαλεία για την κοινή αντι-
μετώπιση των σοβαρότατων επιπτώσεων του κορονο-
ϊού στην οικονομία πρόκειται να προσδιορίσουν σή-
μερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενώ 
οι χώρες του Νότου αναμένεται να δώσουν μάχη για 
να κρατήσουν ζωντανή την προοπτική κοινής έκδοσης 
χρέους, ανεξάρτητα από το πώς θα ονομάζεται.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και τις δηλώσεις 
που έκαναν τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του 
Eurogroup Μάριο Σεντένο και άλλοι Ευρωπαίοι αξι-
ωματούχοι, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να 
τεθεί στη διάθεση των κρατώ ν-μελών ένα μεγάλο μέ-
ρος από τα 410 δισ. ευρώ που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

Συνέχεια στη Σελ. 24

Το σχέδιο που βρίσκεται στο «τραπέζι» και προετοί-
μασαν χθες οι τεχνοκράτες της Ευ ρωζώνης (EWG) 
προβλέπει ότι η απόφαση θα αφορά τη δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των χωρών και ηπρόσβαση θα γί-
νει με ελάχιστες προϋποθέσεις. Τα δάνεια αυτά δεν θα 
συνοδεύονται ούτε από μνημόνια ούτε από υποχρεω-
τικές μεταρρυθμίσεις. Οι χώρες θα υπόκεινται στους 
κλασικούς κανόνες εποπτείας και αυτό μετά την κρίση, 
όταν τεθεί πάλι σε ισχύ το Σύμφωνο Σταθερότητας. 
Κάθε χώρα θα μπορεί να πάρει ένα ποσό μέχρι 2% του 
ΑΕΠ της (4 δισ. περίπου για Ελλάδα) και να διαθέσει τα 
χρήματα στους τομείς της υγείας, αλλά και στην ανά-
καμψη της οικονομίας. Για παράδειγμα, στην Ιταλία 
αναλογούν σχεδόν 39 δις. ευρώ και στην Ισπανία 28 
δις. ευρώ
Τα δάνεια θα είναι με το ελάχιστο επιτόκιο της αγοράς, 
δεδομένου ότι ο ESM διαθέτει άριστη πιστοληπτική 
ικανότητα, ενώ η αποπληρωμή θα γίνει σε 10 χρόνια 
με δυνατότητα παράτασης.
Αναφορικά με το «κορονο-ομόλογο» είναι προφανές 
ότι στην παρούσα φάση οι βόρειες χώρες, κυρίως Γερ-
μανία και Ολλανδία, δεν είναι έτοιμες να το δεχθούν 
γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν προετοιμάσει την 
κοινή γνώμη. Όπως επισημαίνουν κοινοτικές πηγές, 
στην παρούσα φάση και μέχρι την έξοδο της Ευρώ-
πης από την πανδημία, ο ESM μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες των χωρών της Ευρωζώνης χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Σε δεύτερη φάση, όμως, όταν θα χρειαστεί 
η αύξηση των δημόσιων δαπανών σε τομείς όπως η 
υγεία, αλλά και προκειμένου να δοθεί ώθηση στην οι-
κονομία, τότε πρέπει να υπάρξει μια δυνατή απάντηση 
γιατί κάποιες χώρες, κυρίως στον Νότο, δεν θα έχουν 
τη δυνατότητα να το κάνουν.
Συνεπώς, θα πρέπει να κρατηθεί ζωντανή η προοπτική 
αυτή και για τον λόγο αυτό στη σημερινή συνεδρίαση 
πολλές χώρες, και κυρίως η Ιταλία, η Ισπανία και η 
Γαλλία, θα πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μάλιστα, η Γαλλία για να διευκολύνει τις χώρες του 
Βορρά έχει κάνει μια πρόταση για τη σύσταση ενός μέ-
σου ειδικού σκοπού, το οποίο θα δανειστεί στις αγορές 
με κοινές εγγυήσεις, αλλά μόνο γι’ αυτήν την κρίση, 
δηλαδή η αμοιβαιοποίηση θα αφορά μόνο την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού. Αυτό στο 
οποίο συμφωνούν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, βό-
ρειες και νότιες, είναι πως η κρίση είναι πρωτόγνωρη 
και πως θα πρέπει να υπάρξει κοινή απάντηση.
Εκτός από τον ESM, ένα άλλο εργαλείο άμεσης χρήσης 
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γρίπη. «Είναι κατά συνέπεια απολύτως απαραίτητο να 
αποτρέψουμε κάθε πιθανή έκθεση στον νέο κορωνοϊό. 
Αν νιώθουμε αδιάθετοι, οφείλουμε να μπούμε σε κα-
ραντίνα ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να μολύ-
νουμε κάποιον άλλο», καταλήγει ο δρ Πάρκερ.
Μια διαφορετική μελέτη αποπειράται να φωτίσει μία 
άλλη παραδοξότητα του νέου κορωνοΐού: το γεγονός 
ότι 14,5% των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, 
νοσήσει και αναρρώσει από τον κορωνοϊό, όταν επα-
νεξετάζονται, συνήθως δύο εβδομάδες αφού πάρουν 
εξιτήριο, βρίσκονται και πάλι θετικοί.
Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε από το Λαϊκό 
Νοσοκομείο της Σεντσέν, το νοσοκομείο Τσινχουά του 
Πεκίνου, το πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Γκουανγκντόνγκ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Μασαχουσέτης, σε 262 πρώην ασθενείς, διαπίστω-
σε ότι συχνότερα βρίσκονταν εκ νέου θετικοί στον ιό 
ασθενείς νεαρότερης ηλικίας ή άρρωστοι με ηπιότερα 
συμπτώματα. Ωστόσο, μόνο ένας μικρός αριθμός αυ-
τών που ξαναβρέθηκαν θετικοί, εμφάνισε ήπιο βήχα 
και αναπνευστική δυσφορία, ενώ κανείς δεν εμφάνισε 
πυρετό. Οι ερευνητές, πάντως, δεν απέκλεισαν το ενδε-
χόμενο αυτοί οι ασθενείς να μπορούν να μεταδώσουν 
τον ιό.

ΓΙΑΤΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
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Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της πανδημίας 
COVID-19 είναι ο λόγος που ο νέος κορωνοϊός, παρότι 
συνήθως πλήττει σκληρότερα ηλικιωμένους ή άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα, κάποιες φορές προκαλεί τον 
θάνατο νέων και υγιών ατόμων, μεταξύ των οποίων 
ιατροί και νοσηλευτές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ει-
δικοί διαπιστώνουν ότι ακόμα και φαινομενικώς υγιείς 
έπασχαν από άλλα νοσήματα, τα οποία παρέμεναν αδι-
άγνωστα. Αυτή η εξήγηση όμως, δεν ισχύει για όλα τα 
θύματα νεαρής ηλικίας.
Ορισμένοι λοιμωξιολόγοι εκτιμούν ότι όλα εξαρτώνται 
από το ιικό φορτίο στο οποίο έχει εκτεθεί κάποιος, ενώ 
άλλοι πιστεύουν ότι για τη βαρύτητα της νόσου στους 
νέους και υγιείς πιθανώς να ευθύνεται η γενετική τους 
προδιάθεση και δομή, που τους καθιστά πιο ευάλω-
τους στον ιό, ο οποίος αναπαράγεται στο σώμα τους. 
Αυτό τουλάχιστον πιστεύει ο δρ Μάικλ Σκίνερ, ιολόγος 
στο Πανεπιστήμιο Imperial του Λονδίνου.
«Είναι πολύ πιθανό, η γενετική μας δομή να καθιστά 
πολύ δύσκολη, σε κάποιους από εμάς, την ανοσοποιη-
τική αντίδραση στην προσβολή του νέου κορωνοΐού», 
εξηγεί ο δρ Σκίνερ.
Κάτι παρόμοιο ισχύει για τον απλό ιό του έρπητος. Σε 
κάποιους ανθρώπους μία μετάλλαξη, που επηρεάζει 
τους κυτταρικούς υποδοχείς (TLR3) στο κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα, δεν τους επιτρέπει να διαχειριστούν τη 
λοίμωξη και συχνά νοσούν με ερπητική εγκεφαλίτιδα, 
που προκαλεί σπασμούς στα παιδιά.
Άλλοι επιστήμονες, ωστόσο, προτείνουν διαφορετική 
ερμηνεία. Η λοιμωξιολόγος δρ Αλισον Σινκλέρ, του 
Πανεπιστημίου του Σάσεξ, πιστεύει ότι η βαρύτητα του 
COVID-19 εξαρτάται από το ιικό φορτίο. «Ένα άτομο 
με υψηλό ιικό φορτίο έχει περισσότερα σωματίδια του 
ιού από ένα άτομο με χαμηλό φορτίο. Δεν γνωρίζουμε, 
βέβαια, αν αυτό συμβάλλει περισσότερο στη δυσμενή 
κατάληξη ασθενών με COVID-19, αλλά θα ήταν πολύ 
χρήσιμο να το μάθουμε», επισημαίνει. Την ίδια άποψη 
υιοθετεί και ο δρ Εντουάρντ Πάρκερ, της Σχόλης Υγιει-
νής και Τροπικών Ασθενειών του Λονδίνου, ο οποίος 
τονίζει ότι το αυξημένο ιικό φορτίο επιδεινώνει τα συ-
μπτώματα τόσο για τον SARS όσο και για την εποχική 

είναι η αξιοποίηση της Ευ ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων (ΕΤΕπ), του χρηματοδοτικού βραχίονα της Ε.Ε., 
η οποία έχει και τεχνογνωσία και άριστη πιστοληπτική 
ικανότητα (ΑΑΑ) για να δανειστεί στις αγορές. Στη ση-
μερινή συνεδρίαση οι υπουργοί Οικονομικών αναμέ-
νεται να αυξήσουν σημαντικά το οπλοστάσιο της ΕΤΕπ, 
εγκρίνοντας κρατικές εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ, 
οι οποίες θα της επιτρέψουν να αντλήσει από τις αγο-
ρές περίπου 200 δισ.ευρώ.
•  Μηχανισμός για διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας 
To Eurogroup αναμένεται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, 
την πρόταση της Κομισιόν για τη θέσπιση ενός μέσου 
αλληλεγγύης, προκειμένου οι εργαζόμενοι να δια-
τηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να 
επιβιώσουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη θα εκ-
δώσουν εγγυήσεις χρέους ύψους 25 δισ., προκειμένου 
στη συνέχεια να συγκεντρωθούν μέσω μόχλευσης στις 
αγορές 100 δισ. ευρώ.
Το χρηματοδοτικό μέσο θα ονομάζεται SURE και θα 
παρέχει κατόπιν αιτήματος των κρατών-μελών δάνεια 
για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η κοινοτική 
πρωτοβουλία θα υποστηρίξει συστήματα μερικής 
ανεργίας και παρόμοια μέτρα για να βοηθήσει τα κρά-
τη-μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, τους 
εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους από 
τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος. Οι 
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά 
τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ή να αναστείλουν 
συνολικά την εργασία, με τη στήριξη του εισοδήματος 
που παρέχεται από το κράτος για τις ώρες που δεν 
εργάστηκαν. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν ανα-
πλήρωση εισοδήματος για την τρέχουσα κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη συνέχεια 
είναι και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-
2027, όπου η Κομισιόν θέλει να το προσαρμόσει στις 
σημερινές ανάγκες της κρίσης. Η αρχική πρόταση της 
Κομισιόν που βρίσκεται υπό τροποποίηση καθόρι-
ζε τον προϋπολογισμό της επταετίας στα 1.134 δισ. 
ευρώ. Προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει η νέα πρότα-
ση, ενώ τα διάφορα σενάρια που συζητούνται προβλέ-
πουν αύξηση του παραπάνω ποσού ή αν δεν αυξηθεί 
να γίνει εμπροσθοβαρής με αυξημένες δαπάνες τα δύο 
επόμενα χρόνια.
Για το συγκεκριμένο θέμα δεν αναμένεται διεξοδική 
συζήτηση σήμερα, ωστόσο αναμένεται να αναφέρεται 
ως ένα από τα κοινά εργαλεία.


