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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1927 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Κοινή επιστολή των φορέων επιστημόνων – ελευθέρων επαγ-
γελματιών προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπαγωγή στο 
μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης
Σελ 1 και 4 
Τηλεδιάσκεψη για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο στο Μαξίμου - 
Στόχος η δημιουργία ενός σταθερού, απλού και ενιαίου πλαισίου 
κανόνων για όλη την επικράτεια
Σελ 3 
Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Έρευνας και Και-
νοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελ 5 
Κ. Καραμανλής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεμπλοκάρει έργα υπο-
δομών για την αναζωπύρωση της οικονομίας
Σελ 6 
Κατατέθηκε η τροπολογία για την επέκταση της έκπτωσης 40% στα 
ενοίκια των επιχειρήσεων που πλήττονται και στους εργαζόμενους τους
Σελ 7
ΠΟΜΙΔΑ: «Μείωση 25% του ΕΝΦΙΑ σε όσους τον πληρώσουν 
εμπρόθεσμα εφέτος»
Σελ 8 
ΑΔΜΗΕ: Τον Απρίλιο οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση 
της Κρήτης   
Σελ 9 
Μειωμένο αποτύπωμα στις σεισμικές καταγραφές, αποκαλύπτει 
έρευνα Ελλήνων γεωεπιστημόνων
Σελ 10 
Επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO 
General Index) στο πρώτο τρίμηνο του 2020
Σελ 11 
Στη συντήρηση και τον καθαρισμό 10.000 ιστών ηλεκτροφωτι-
σμού προχωρά η Περιφέρεια Αττικής   
Σελ 12 
1,25 δισεκ. άνθρωποι κινδυνεύουν με απόλυση ή περικοπή του 
μισθού τους, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας
Σελ 13 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ερωτήσεις-απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζο-
μένων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού
Σελ 14 
H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε νέα μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες 
και επιχειρήσεις
Σελ 15 
ΣΤΕΑΤ:  ανακοίνωση για το έργο της γραμμή 4 του Μετρό 
Σελ 16 
Έντονο ενδιαφέρον για τη μεγαλύτερη επένδυση στον ΟΛΘ – Γιατί 
αποσύρεται η ΑΚΤΩΡ
Σελ 17 
H αρχιτεκτονική μετά την πανδημία: Πόλεις, δημόσιοι χώροι, οικίες 
και υλικά μετά τον COVID-19
Σελ 18 
Άρθρο της Ευρωπαίας Επιτρόπου Γιούτα Ουρπιλάινεν
Σελ 19 
Αυξητικές τάσεις των online αγορών  διαπιστώνει έρευνα του ΙΕΛ-
ΚΑ και του ΟΠΑ
Σελ 20 
Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς παροχής επιστρεπτέων 
προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας 
λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για 
τον κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκού-
ρα, απέστειλαν κατόπιν συνεννόησης και συντονισμού της 
δράσης τους, οι Πρόεδροι του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης, του 
ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και 
της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελ-
λάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, με αίτημα την άμεση 
υπαγωγή των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών 
στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέ-
γης. Το κείμενο της επιστολής, ως εστάλη, έχει ως εξής: 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
Όπως είναι γνωστό, λόγω των μέτρων που έχει λάβει η Πολι-
τεία προς αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού «covid-19», η 
οικονομία της χώρας έχει παγώσει και οι οικονομικές συναλ-
λαγές έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες. Οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες συγκαταλέγονται στους πληττόμενους από 
τα μέτρα κλάδους, είτε γιατί οι φυσικοί χώροι εργασίας τους 
έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, όπως στην περίπτωση των 
δικηγόρων, είτε λόγω του ως άνω περιορισμού των οικονο-
μικών συναλλαγών. Άλλωστε, το Υπουργείο Οικονομικών το 
έχει αναγνωρίσει ρητά δια της υπαγωγής των σχετικών ΚΑΔ 
στους πληττόμενους κλάδους.
Όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, συνεπεία των ανωτέρω, 
η μείωση εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών είναι 
κατακόρυφη, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία αυ-
τών να στερείται του εισοδήματός της και να μη δύναται να 

εκπληρώσει τις στοιχειώδεις – επαγγελματικές και οικογενει-
ακές -υποχρεώσεις της. 
Στις βασικές υποχρεώσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
ελεύθερων επαγγελματιών συγκαταλέγεται και η καταβολή 
του μισθώματος της επαγγελματικής τους στέγης. Είναι, δε, 
περιττό να τονιστεί ότι η υποχρέωση καταβολής ολόκληρου 
του ως άνω μισθώματος από έναν επαγγελματία που πλέον 
έχει μηδενικά έσοδα από την επαγγελματική του δραστηρι-
ότητα, όχι με δική του ευθύνη, είναι αντικειμενικώς αδύνατη 
και, ως εκ τούτου, απολύτως άδικη και ανομιμοποίητη.
Στο σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου σας αναφέρεται 
ότι «Με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει 
τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και 
μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρί-
λιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε 
αυτές. Με τη διάταξη επεκτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις 
το μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν 
τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή».
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι οι επι-
στήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ήδη έχουν 
υπαχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομι-
κών, θα υπαχθούν δια της επικείμενης νομοθετήσεως, στο μέ-
τρο της μείωσης του μισθώματος κατά 40%, είτε απασχολούν 
εργαζομένους είτε όχι.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να προετοιμαστεί η μετάβαση 
στην επόμενη μέρα, μετά την πανδημία του κορωνοϊού, 
πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη 
μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, για το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο που θα παρου-
σιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο του Απριλίου. Σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, πρόκειται 
για μείζονα παρέμβαση, που επιλύει χρονίζοντα ζητήματα 
με τη δημιουργία ενός σταθερού, απλού και ενιαίου πλαισίου 
κανόνων για όλη την επικράτεια που θα παρέχει διαφάνεια και 
ασφάλεια δικαίου σε πολίτες και επενδυτές. 

Επισημαίνουν ότι «ενδεικτικά στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 
προβλέπονται: η θέσπιση κινήτρων εντός οργανωμένων 
αναπτύξεων, οι υποδοχείς οργανωμένης εγκατάστασης επι-
χειρήσεων και τα σχέδια με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, η απλούστευση και μείωση των γενικών χρήσεων γης, η 
μεταφορά συντελεστή δόμησης, η βελτίωση στη λειτουργία 
του κτηματολογίου, η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός του 
Οικοδομικού Κανονισμού, η επίλυση προβλημάτων σε ειδικά 
χωροταξικά σχέδια (υδατοκαλλιέργειες, ΑΠΕ, βιομηχανία και 
εφοδιαστική αλυσίδα)». 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Για την υπαγωγή στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Στόχος η δημιουργία ενός σταθερού, απλού και ενιαίου πλαισίου κανόνων για όλη την 
επικράτεια
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Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 
(IATA) ενημερώνει, ότι αναβάλλονται η 76η Ετήσια Γενική 
Συνέλευσή της και το Διεθνές Συνέδριο Εναέριων Μεταφο-
ρών, τα οποία είχαν προγραμματιστεί αρχικά μεταξύ 22 και 
23 Ιουνίου 2020, στο Άμστερνταμ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της IATA, η 76η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και το Διεθνές Συνέδριο Αερομεταφοράς θα πραγ-
ματοποιηθούν, όταν υπάρχει ασφάλεια και το επιτρέπουν οι 
περιστάσεις. Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης αναμένε-
ται να είναι προς τα τέλη του τρίτου 3μήνου ή τις αρχές του 
τετάρτου 3μήνου του 2020, οπότε θα υπάρξει και σχετική 
ανακοίνωση.

Μετά την αναβολή της ITB Berlin, ο Εκθεσιακός Οργανισμός 
του Βερολίνου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος για την 
Ελλάδα είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, επιβεβαιώνει ότι θα πραγματοποιηθεί κανο-
νικά η αντίστοιχη έκθεση στη Σιγκαπούρη, ITB Asia, από 
τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2020, στο Sands Expo and 
Convention Centre. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ITB Asia, ο ΕΟΤ έχει 
αναλάβει την οργάνωση Εθνικού Ομαδικού Περίπτερου, 
αφού η έκθεση αποτελεί μία απαραίτητη πλατφόρμα δικτύ-
ωσης για μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες στον κόσμο. 
Ειδικά, μετά τις τρέχουσες εξελίξεις του κορωνοϊού, η ITB Asia 
θα φέρει πιο κοντά τους παγκόσμιους «παίκτες» της βιομηχα-
νίας με σκοπό την ταχύτερη ανάκαμψη και τη σύναψη νέων 
συνεργασιών για το έτος 2021. 
Τη σκυτάλη για το έτος 2021, θα αναλάβει η ITB Berlin 2021, 
η οποία θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 14 Μαρτίου, στο Εκθε-
σιακό Κέντρο του Βερολίνου, όπου ο ΕΟΤ διοργανώνει Εθνικό 
Ομαδικό Περίπτερο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η νέα 
προσθήκη της ITB, η ITB India, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο Μουμπάι από τις 7 έως τις 9 Απριλίου 2021, στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι (Bombay Exhibition Centre). 

Τον πολιτισμό σε κάθε σπίτι της πρωτεύουσας «φέρνει» ο δήμος 
Αθηναίων μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα του Δι-
κτύου του Athens Culture Net, της «Τεχνόπολης» και του Οργα-
νισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του (ΟΠΑΝΔΑ). 
Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΑΝΔΑ προσφέρει δωρεάν online παρακο-
λούθηση στις τρεις οπερέτες που ανέβηκαν με μεγάλη επιτυχία 
στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ενώ 
η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων μας ταξιδεύει 
στην «Αθήνα» του Μάνου Χατζιδάκι. Το Δίκτυο Πολιτισμού 
του Δήμου Αθηναίων Athens Culture Net προσφέρει στο κοινό 
μέσα από την ιστοσελίδα του www.athensculturenet.com και 
από το προφίλ του στο facebook, όλες τις εκθέσεις, συλλογές, 
ψηφιακές περιηγήσεις, διαλέξεις, κείμενα, ταινίες, παραστάσεις 
των πολιτιστικών φορέων - μελών του Δικτύου - και όχι μόνο. 
Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης και η 
Art Athina «προσφέρουν» έναν ψηφιακό περίπατο στις γκαλερί 
για να συστήσουν στους διαδικτυακούς επισκέπτες τα έργα των 
καλλιτεχνών που εκπροσωπούν, με στιγμιότυπα από τις εκθέ-
σεις που ήταν προγραμματισμένες γι’ αυτή την περίοδο, εικόνες 
από τα εργαστήρια των καλλιτεχνών και νοερά ταξίδια στα μο-

νοπάτια της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. 
Επίσης, η αγαπημένη δράση «Αθηναϊκές Διαδρομές Βιβλίου» 
συνεχίζεται λόγω κορονοϊού στα social media με τον τίτλο 
«Αθηναϊκές Διαδρομές Βιβλίου: Μένουμε Σπίτι Παρέα με τους 
Συγγραφείς». 

IATA: ΑΝΑβΑΛΛΕΤΑΙ Η 76Η ΕΤΗΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ITB AsIA 2020   

ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

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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Στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών - αρμοδίων για την 
Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκά-
λεσε χθες, Τρίτη 7 Απριλίου, η Κροατική Προεδρία  για τον συ-
ντονισμό των κρατών – μελών και την λήψη μέτρων πολιτικής 
Έρευνας και Καινοτομίας στον κοινό αγώνα για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, έλαβε μέρος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, κ. 
Χρίστος Δήμας. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κύριο θέμα της συζήτησης 
ήταν η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων και ο συντονισμός 
των εθνικών προσπαθειών των κρατών - μελών για την ενί-
σχυση της έρευνας σε όλα τα μέτωπα ενάντια στον κορωνοϊό 
(διάγνωση, εμβόλια, θεραπεία, επιδημιολογία) καθώς και ο συ-
ντονισμός ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ήδη προβεί σε ειδική προκήρυξη 
για τον κορωνοϊό στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και πρόκειται να διαθέσει άμεσα κονδύλια ύψους 48,5 
εκατ. € για την χρηματοδότηση των 18 ερευνητικών έργων που 
επελέγησαν. Θα ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) για την χρηματοδότη-
ση και νέων καινοτόμων ιδεών.
Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ευρωπαϊκών και 

των εθνικών προσπαθειών  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνερ-
γασία με τα κράτη-μέλη διαμόρφωσε ειδικό Σχέδιο Δράσης 
Έρευνας και Καινοτομίας για την πανδημία με  τον χαρακτη-
ριστικό τίτλο «ERAvsCorona - ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
ενάντια στον κορωνοϊό», που ήταν το βασικό θέμα συζήτησης 
στην Υπουργική τηλεδιάσκεψη. 
Στην συζήτηση όλα τα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στην ανάγκη 
συνεργασίας και συντονισμένης δράσης, πιο ευέλικτης χρήσης 
των πόρων, καλύτερης αξιοποίησης των ερευνητικών υποδο-
μών καθώς και της «ανοιχτής επιστήμης» και κοινής χρήσης 
των δεδομένων της έρευνας. 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στον πολυδιάστατο ρόλο 
της επιστήμης όχι μόνο στην ανάπτυξη εμβολίων και φαρμά-
κων αλλά και στην παροχή αξιόπιστων επιστημονικών δεδομέ-
νων για την λήψη ορθών πολιτικών αποφάσεων με στόχο τη 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενημέρωση των 
πολιτών και την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας. 
Ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Χρ. Δήμας επεσή-
μανε την ανάγκη της αλληλεγγύης, της διεθνούς συνεργασίας 
και της αξιοποίησης των ικανοτήτων όλων των κρατών-μελών 
στην κοινή προσπάθεια. Υποστήριξε το Σχέδιο Δράσης επιση-
μαίνοντας ότι η Ελλάδα με το δυναμικό οικοσύστημα έρευνας 

και καινοτομίας, θα συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση και 
εξέλιξή του. 
Ταυτόχρονα, ανέδειξε το παράδειγμα της Ελλάδας και την 
πλαισίωση της Κυβέρνησης από επιστημονική ομάδα υψηλού 
κύρους υπό την καθοδήγηση της οποίας διαμορφώθηκαν τα 
αποτελεσματικά μέτρα που έλαβε για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορονωϊού, την προστασία της δημόσιας υγείας 
καθώς και για την αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών από τον 
επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων. Αυτή η προσέγγιση, 
όπως εξήγησε, βοήθησε την Κυβέρνηση να λάβει εγκαίρως τις 
σωστές αποφάσεις και να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης στους πολίτες δίδοντας με τον τρόπο αυτό και ένα 
πρόσθετο κίνητρο για τη συμμόρφωση με τα αυστηρά περιο-
ριστικά μέτρα. 
Ο κ. Δήμας τόνισε χαρακτηριστικά: «η σημερινή κρίση της 
πανδημίας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της 
σημασίας της αμερόληπτης επιστημονικής έρευνας και της ανά-
γκης για πολιτικές που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Η 
κρίση θα μπορούσε να σημάνει το τέλος των λαϊκιστικών από-
ψεων που ισχυρίζονται ότι «δεν χρειαζόμαστε επιστήμονες και 
εμπειρογνώμονες».

Κοντά στις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που δοκιμάζονται 
από την πανδημία και την πρωτόγνωρη κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα στέκεται ξανά 
ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
«Αποστολή», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Σε συνεργασία και 
με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού 
International OrthodoxChristianCharities - IOCC, θέτει σε εφαρ-
μογή πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 
που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή το-
μέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική 
καθοδήγηση (mentoring). 
   Ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δή-
μτσας, επισημαίνει τη σπουδαιότητα συνέχισης των αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει από το 2014 και 
εξακολουθούν να στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους συνεταιρισμούς μέσω μιας πανδημίας που κοστίζει σε αν-
θρώπινες ζωές και αφήνει βαθιές πληγές στην οικονομία.
   «Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, την ώρα που 
στα νοσοκομεία μας η ζωή αναμετριέται με το θάνατο και όλοι 
ενωμένοι αγωνιζόμαστε απέναντι σε έναν κοινό «εχθρό», η 

«Αποστολή» στέκεται δίπλα σε εκείνους που πλήττονται, ενισχύ-
ει και στηρίζει τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις και αναλαμβάνει 
μια σειρά από ανθρωπιστικές δράσεις. Είναι καθήκον μας να 
βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε η επιβεβλημένη από 
τις συνθήκες οικονομική αδράνεια, ο φόβος από την εξάπλωση 
του θανατηφόρου ιού και η αναγκαστική κοινωνική αποστασι-
οποίηση να μην καταδικάσει τους πιο αδύναμους σε μαρασμό», 
τονίζει.
   Από το 2014 μέχρι σήμερα, 109 επιχειρήσεις και συνεταιρι-
σμοί έχουν λάβει δωρεάν παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής 
αξίας μεγαλύτερης του 1,5 εκατ. ευρώ, εκσυγχρονίζοντας την 
παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας 
θέσεις εργασίας, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαι-
δεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 
24 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των 
πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν 
και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα 
μέλη-μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλά-
δος). Σε ανταπόδοση της δωρεάς που έλαβαν οι ωφελούμενες 
επιχειρήσεις υποστήριξαν εκατοντάδες ευπαθείς ομάδες κυρί-

ως με τη δωρεά τροφίμων παραγωγής τους, αξίας ίσης με το 
10% της αξίας της λαμβανόμενης δωρεάς από την «Αποστολή/
IOCC».
   Οι επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδια-
τροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και των Πολιτιστικών και Δη-
μιουργικών Βιομηχανιών και έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές 
χρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 15.000-1.000.000 ευρώ 
μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά έως και 
τις 20 Μαΐου 2020.
   Οι επιχειρήσεις δύνανται να λάβουν δωρεά παραγωγικού εξο-
πλισμού/υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ (περι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση 
(mentoring).
   Πληροφορίες και ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του οργανι-
σμού «Αποστολή» 
www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η Δράση μας», στην υπο-
ενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών».
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Στο πλαίσιο της προσπάθειας να προετοιμαστεί η μετάβαση 
στην επόμενη μέρα, μετά την πανδημία του κορωνοϊού, πραγ-
ματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη μέσω τηλε-
διάσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για το 
νέο χωροταξικό νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο υπουργι-
κό συμβούλιο του Απριλίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ, πρόκειται για μείζονα παρέμβαση, που 
επιλύει χρονίζοντα ζητήματα με τη δημιουργία ενός σταθερού, 
απλού και ενιαίου πλαισίου κανόνων για όλη την επικράτεια 
που θα παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου σε πολίτες και 
επενδυτές. 
Επισημαίνουν ότι «ενδεικτικά στο συγκεκριμένο σχέδιο νό-
μου προβλέπονται: η θέσπιση κινήτρων εντός οργανωμένων 

αναπτύξεων, οι υποδοχείς οργανωμένης εγκατάστασης επι-
χειρήσεων και τα σχέδια με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, η απλούστευση και μείωση των γενικών χρήσεων γης, η 
μεταφορά συντελεστή δόμησης, η βελτίωση στη λειτουργία 
του κτηματολογίου, η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός του 
Οικοδομικού Κανονισμού, η επίλυση προβλημάτων σε ειδικά 
χωροταξικά σχέδια (υδατοκαλλιέργειες, ΑΠΕ, βιομηχανία και 
εφοδιαστική αλυσίδα)».
Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν, επίσης, πως ταυτόχρονα το 
Υπουργείο προωθεί άμεσα προς διαβούλευση και εφαρμογή 
υπουργικές αποφάσεις που βελτιώνουν τη ζωή και την κίνηση 
στα αστικά κέντρα μέσα από τη θέσπιση κανόνων για την προ-
σαρμογή υφιστάμενων κτιρίων στις ανάγκες ατόμων με ανα-

πηρία, την εφαρμογή μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής 
για τη χρήση του ποδηλάτου, τον σχεδιασμό αστικών οδών και 
υπαίθριων δημοσίων χώρων». 
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Δημήτρης Οικονόμου, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, 
αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης 
Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας πρωθυπουργού Γρηγόρης 
Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και η γενική 
γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Θε-
μάτων Βίκυ Λοΐζου.

Με τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ διευρύνονται σημαντικά οι 
πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέ-
κταση ενισχύεται η ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματι-
κή οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ, επιπλέον, 
αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα 
και τις αποτιμήσεις των ελληνικών ομολόγων. Αυτό δήλωσε 
-σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Στα-
ϊκούρας για την απόφαση τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την κα-
ταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελλάδα 
και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις 
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. 
Η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:
«Με σημερινή απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επαναφέρει την παρέκκλιση 
(waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων 
που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής 
πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Υπενθυμίζεται ότι από το 

2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως ενέχυρα, 
καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής 
διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη από-
φαση της ΕΚΤ με την οποία τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται 
αποδεκτοί τίτλοι στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης λόγω πανδημίας (PEPP), διευρύνει ση-
μαντικά τις πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών 
και κατ’ επέκταση ενισχύει την ικανότητά τους να στηρίξουν την 
πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 
Επιπλέον, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευ-
σιμότητα και τις αποτιμήσεις των ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική 
στήριξη στη χώρα μας. Με υπευθυνότητα, ενότητα και σχέδιο, 
δρώντας αποφασιστικά, θα βγούμε όρθιοι και δυνατοί από αυ-
τόν τον αγώνα που δίνουμε, με το λιγότερο ατομικό, κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος, και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική 
συνοχή».
Ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας 

στις τράπεζες θα δέχεται κατ  ́εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ). Όπως ανακοίνωσε χθες η ΕΚΤ θα δέχεται κατ΄ 
εξαίρεση ελληνικά ομόλογα (καθόσον δεν πληρούν τα απα-
ραίτητα κριτήρια) σε Πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. 
 Το συγκεκριμένο μέτρο είναι το δεύτερο κατά σειρά στοχευμένο 
μέτρο που λαμβάνει για την Ελλάδα η ΕΚΤ μετά την ένταξη των 
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγορών (PΕΕP ), για την 
βοήθεια των ελληνικών τραπεζών και την διατήρηση της ρευ-
στότητας στην ελληνική οικονομία. 
Η ΕΚΤ υιοθετεί όπως αναφέρει η ίδια μια πρωτοφανή δέσμη 
μέτρων διασφάλισης προς να αμβλύνουν την ένταση των 
προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι τρέχουσες οικονομικές 
συνθήκες σε ολόκληρη την ευρωζώνη. 
H EKT με τις αποφάσεις της διευκολύνει την χορήγηση δανείων 
με εγγυήσεις, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρι-
νά για τη διάρκεια της πανδημίας και θα επανεξεταστούν, πριν 
από το τέλος του 2020. 

Η προσπάθεια είναι από το Μάιο να επιστρέψουμε την κα-
νονικότητα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε εγγυήσεις και 
σφραγίδες. Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορεί να γίνει 
απερίσκεπτα ή επειδή απλά το θέλουμε, αλλά θα εξαρτηθεί από 
την εφαρμογή των μέτρων και από τα στοιχεία.
Αυτά ανέφερε χθες –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας 
στην τηλεόραση του Σκάι. «Κάναμε προσπάθεια με τόσο μεγάλη 
πειθαρχία, που δεν το περίμενε κανείς. Γιατί να την ανακόψουμε 
τώρα; Όπως ακούσαμε τους ειδικούς μέχρι τώρα, ας συνεχί-

σουμε να τους ακούμε», πρόσθεσε ενώ τόνισε ότι οι κινήσεις 
θα γίνουν σταδιακά καθώς «προτεραιότητα είναι να πάμε στις 
δουλειές μας».
Αναφερόμενος στα μέτρα οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων 
και εργαζομένων ο κ.Χατζηδάκης σημείωσε ότι είναι πάνω από 
το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ότι στόχος της 
κυβέρνησης είναι να κρατήσει δυνάμεις για τον Οκτώβριο ή το 
Νοέμβριο γιατί ο ιός μπορεί να επιστρέψει. Άσκησε, δε, κριτική 
στις προτάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Α. 
Τσίπρα, για εμπροσθοβαρές πρόγραμμα δαπανών, λέγοντας: 

«Το να τα δώσεις όλα τώρα είναι μια απερίσκεπτη και επιπόλαια 
επιλογή. Δεν έχει νόημα να εξαντλείς τα πυρομαχικά ενώ ο ιός 
μπορεί να επανέλθει. Πρέπει να κρατήσεις δυνάμεις».
Σε ερώτηση, εξάλλου, για τα κορωνοομόλογα υπογράμμισε 
ότι η συζήτηση δεν έχει λήξει και ότι υπάρχουν ακόμη και μέσα 
στη Γερμανία φωνές προς αυτήν την κατεύθυνση. «Δεν είναι 
μόνο θέμα αλληλεγγύης, είναι και προς ίδιον όφελος. Γιατί αν 
καταρρεύσει ο Νότος, δεν θα έχουν πού να εξάγουν», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Στόχος η δημιουργία ενός σταθερού, απλού και ενιαίου πλαισίου κανόνων για όλη την επικράτεια

X. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεμπλοκάρει έργα υπο-
δομών για την αναζωπύρωση της οικονομίας τόνισε 
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. 
Καραμανλής, σε συνέντευξη του  στην εκπομπή «...
Από τις έξι» του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ1» και τους 
δημοσιογράφους κ.κ. Δημήτρη Κοτταρίδη και Γιάννη 
Πιτταρά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του 
υπουργείου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
υπογράμμισε ότι το κράτος θα πρέπει να λειτουργήσει 
με σοβαρότητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας 
μετά την κρίση του κορωνοϊού. Εκτίμησε, όμως, ότι «η 
κρίση μπορεί να μας δώσει μία μεγάλη ευκαιρία για να 
τεθεί σε υγιείς βάσεις η οικονομία, να επενδύσουμε σε 
παραγωγικούς τομείς  και να μην βασιστούμε, όπως 
κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, μόνο στην κατανάλωση». 
Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε επίσης την άποψη ότι μετά 

την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Επιτροπή, 
με την οποία πέτυχε να ξεμπλοκάρουν οι δαιδαλώ-
δεις γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΕΣΠΑ, ώστε να 
μπορέσει η χώρα μας να πάρει περισσότερα κονδύλια 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία «το δεύτερο που πρέπει να 
κάνουμε είναι να σκεφτούμε με πολύ μεγάλη σοβαρό-
τητα, ποια έργα υποδομής και ποια projects είναι αυτά 
που πρέπει την επόμενη ημέρα να ξεμπλοκάρουμε, 
έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα».
 Με αφορμή ειδικότερα τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα 
- Πύργος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, τό-
νισε: «Εδώ, δε, μας δίνεται μία ευκαιρία να ζητήσουμε 
π.χ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεμπλοκαριστεί 
αυτό το έργο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ή και η 
συνέχεια του Ε-65 ή και άλλα projects, όπως η γραμμή 
4 του Μετρό της Αθήνας. Όλα αυτά τα έργα, θα πρέπει 
να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα την επόμενη ημέρα και 

στο Υπουργείο Υποδομών έχουμε ένα σχέδιο για επεν-
δύσεις ύψους 13 δισ, για τα οποία ο πολλαπλασιαστής 
στην πραγματική οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό κάνουν και 
οι ΗΠΑ, που ανακοίνωσαν ότι θα ρίξουν πάρα πολλά 
χρήματα -δύο τρισεκατομμύρια- σε μεγάλα έργα Υπο-
δομών. Διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί η Κυβέρνηση 
χρησιμοποιώντας κρατικούς και κοινοτικούς πόρους, 
πραγματικά να αναζωπυρώσει την οικονομία. Επο-
μένως, το στοίχημα θα είναι μεγάλο, οι δυσκολίες θα 
είναι μεγάλες, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κρίση η 
κυβέρνηση έχει δείξει αποφασιστικότητα και να είστε 
σίγουροι ότι και μετά την κρίση θα δείξουμε την ίδια 
αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επα-
νεκκινήσουμε την εθνική μας οικονομία». 

Στο ερώτημα τι θα κάνουν οι πολίτες το Πάσχα και 
εάν και εκείνος θα ήθελε να πάει στις Σέρρες, την 
εκλογική του περιφέρεια, ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αποφάσεις για 
περαιτέρω αυστηροποίηση των υφιστάμενων μέτρων 
θα ληφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού 
ακούσει τις γνώμες των ειδικών, όπως άλλωστε κάνει 
η κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης.
«Μην ξεχνάμε ότι ήδη υπάρχει περιορισμός των με-
τακινήσεων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπούμε στο 
αυτοκίνητό μας και να πάει ο καθένας στο εξοχικό του. 
Αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία πρέπει να 
καταλάβουμε. Και γιατί το κάνουμε αυτό, όσο δύσκολο 
και αν είναι για πολλούς ανθρώπους και για πολλούς 
συμπολίτες μας; Διότι πρώτα από όλα, κινδυνεύουμε 

να έχουμε προβλήματα με διασπορά του ιού. Και δεν 
συμβαίνει αυτό μόνο με τις οδικές μεταφορές, συμ-
βαίνει και με τις αεροπορικές μεταφορές. Για αυτό και 
βλέπετε ότι σχεδόν σε όλο τον κόσμο έχουν παγώσει 
όλες οι αεροπορικές εταιρείες το πτητικό τους έργο», 
τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε:
«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Πάσχα αυτό, θα είναι 
ένα διαφορετικό Πάσχα. Θα είναι ένα Πάσχα κατά το 
οποίο δεν πρέπει να μετακινηθούμε. Και η κυβέρνη-
ση να είστε σίγουροι ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να μην δούμε μία μαζική μετακίνηση αν-
θρώπων από τα αστικά κέντρα στην επαρχία και στις 
περιφέρειες».
 Ερωτηθείς ειδικότερα εάν θα κλείσουν το Πάσχα τα 
διόδια στους αυτοκινητόδρομους, ο κ. Καραμανλής 

επεσήμανε πως και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελεύ-
θερη διέλευση: «Δεν μπορείτε για παράδειγμα να πάτε 
στη Χαλκίδα, δεν μπορώ να μπω εγώ στο αυτοκίνητό 
μου και να πάω αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο. Πρέπει 
να δικαιολογείται αυτή η μετακίνηση. Άρα έχουμε ήδη 
περιορισμό της κυκλοφορίας. Τώρα, οι αυτοκινητό-
δρομοι να κλείσουν ολικά, καταλαβαίνετε ότι αυτό 
για πολλούς και διάφορους λόγους δεν γίνεται. Αλλά 
υπάρχει ένα ζήτημα περαιτέρω περιορισμού και όπως 
σας είπα αυτή την απόφαση θα τη λάβει ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός. Για εντατικοποίηση των ελέγχων, για αυ-
στηροποίηση όλων των ελέγχων, θα αποφασίσει πολύ 
σύντομα σε κεντρικό επίπεδο η κυβέρνηση», ανέφερε 
ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Καραμανλής επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή υπάρ-
χει μία κατακόρυφη μείωση της κίνησης του επιβα-
τικού κοινού, τόνισε όμως πως αυτό δεν σημαίνει 
ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν μειωθεί, 
ειδικά τις ώρες αιχμής. Διευκρίνισε ότι τα δρομολόγια 
πραγματοποιούνται κανονικά, τις πρωινές ώρες, που 

πολίτες πρέπει να πάνε στην εργασία τους και τις απο-
γευματινές ώρες, που επιστρέφουν. Όσον αφορά στο 
μετρό, σημείωσε ότι οι χρονοαποστάσεις έχουν αυξη-
θεί, ακριβώς επειδή το επιβατικό κοινό που το χρησι-
μοποιεί έχει μειωθεί. Υπενθύμισε δε ότι με εγκύκλιο, 
που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ορίζεται 

ότι πρέπει να είναι μειωμένος κατά το ήμισυ ο αριθ-
μός επιβατών ανά συρμό μετρό ή όχημα λεωφορείου. 
Κάλεσε και τους επιβάτες, να μη συνωστίζονται και για 
παράδειγμα όταν ανοίγουν οι πόρτες των Μέσων Μα-
ζικής Μεταφοράς να μπαίνουν με τάξη μέσα. 

Όσον αφορά στις αερομεταφορές, ο κ. Καραμανλής 
σημείωσε ότι πρόκειται για τον πρώτο κλάδο που 
έχει πληγεί παγκοσμίως, καθώς το πτητικό έργο έχει 
μειωθεί σε όλες τις χώρες, για αυτό και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έχουν ληφθεί ήδη έκτακτα μέτρα για την ενί-
σχυσή του. Τόνισε ότι και η ελληνική κυβέρνηση, από 
την πρώτη στιγμή, έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι 
της, έτσι ώστε να ενταχθούν οι εταιρείες και οι εργαζό-

μενοι του κλάδου των αερομεταφορών στους ΚΑΔ για 
τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών.

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

«Δεν μπορούμε να μπούμε στο αυτοκίνητό μας και να πάει ο καθένας στο εξοχικό του»

Κανονικά τα δρομολόγια αστικών λεωφορείων στις ώρες αιχμής

Μέτρα για τον κλάδο των αερομεταφορών
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 Επεκτείνεται και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων 
που πλήττονται από την πανδημία η μείωση 40% του 
ενοικίου για τον Απρίλιο.  
Σύμφωνα με το ΑΠΕ η ρύθμιση, όπως προβλέπεται στην 
τροπολογία που κατατέθηκε χθες, περιλαμβάνει και:
   i) την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παρα-
χωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού 
ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλει-
στικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδο-
τικής μίσθωσης,
   ii) τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης κύριας κατοι-
κίας των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, για 
τους οποίους λόγω των έκτακτων και ειδικών μέτρων, τα 
οποία έχουν ληφθεί, έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.
Την κατάθεση της τροπολογίας εντός της χθεσινής ημέρας 
είχε προαναγγείλει στη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομι-
κών Απόστολος Βεσυρόπουλος.   Κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας στις Επιτροπές Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Βε-
συρόπουλος τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης είναι η προστασία των πολιτών και της οικονομίας.
   «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, χωρίς να υπολογί-
σουν το πολιτικό κόστος πήραν από τη πρώτη στιγμή ου-
σιαστικά, δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού, τα οποία είναι πλέον ορατά σε 
όλους τους τομείς. Και αυτό θα συνεχίσει να το κάνει, ώστε 
η επόμενη μέρα, μετά την κρίση, να βρουν την κοινωνία 
και την οικονομία όρθιους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
υφυπουργός.
   Παράλληλα, έκανε λόγο για ουσιαστικά μέτρα στήριξης 
εργαζομένων και επιχειρήσεων ενώ επισήμανε ότι οι πα-
ρεμβάσεις που γίνονται και στηρίζονται στην δικαιοσύνη 
βοηθούν την πραγματική οικονομία.
   «Την ώρα που δοκιμάζεται η χώρα, δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια λαϊκισμού. Αυτό που προέχει είναι κρατηθούν 
ζωντανές οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Και το πολιτικό 
σύστημα πρέπει να δώσει μήνυμα ευθύνης και συνεννό-
ησης. Η κυβέρνηση επέλεξε το δρόμο της ευθύνης, της 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής», κατέληξε ο κ. 
Βεσυρόπουλος.
   Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κο-
ντοζαμάνης, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, οι παρεμβά-
σεις και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την οργάνωση 
του συστήματος υγείας οδήγησαν στη μείωση και το περι-
ορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού.
   «Καταφέραμε να έχουμε ένα σύστημα υγείας που μπορεί 
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των συμπολιτών 
μας που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό ενώ αρκετές από 

τις διατάξεις αφορούν και άλλες ευπαθείς ομάδες με χρόνι-
ες παθήσεις που χρίζουν ιατρικής περίθαλψης», σημείωσε 
ο κ. Κοντοζομάνης.
   Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ 
ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για 
την Ολομέλεια. Το ΚΚΕ καταψήφισε ενώ το ΜέΡΑ25 δή-
λωσε «παρών».
   Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας τόνισε 
ότι η ελληνική οικονομία κινδυνεύει από μεγάλη ύφεση 
και για αυτό πρέπει να παρθούν σωστά μέτρα που θα τη 
στηρίξουν αλλά και που θα κρατήσουν όρθια την κοινω-
νία.
   Παράλληλα, μίλησε για ορισμένες παρεμβάσεις της κυ-
βέρνησης που είτε είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, 
όπως είπε, είτε δεν έχουν σχέση με τον κορωνοϊό.
   Ο Γιώργος Τσίπρας έκανε λόγο για κατάργηση του ΑΣΕΠ 
στις προσλήψεις, επαναφορά του αμαρτωλού καθεστώ-
τος των απευθείας αναθέσεων και εκ του πονηρού επεί-
γουσες διαδικασίες.
   Παράλληλα, ζήτησε επέκταση της ρύθμισης για την μεί-
ωση κατά 40% του επαγγελματικού μισθώματος και του 
μισθώματος εργαζομένων ώστε να καλύπτει τόσο επιχει-
ρήσεις με μειωμένο τζίρο όσο και εργαζομένους με μισό 
μισθό αλλά και άνεργους.
   Πρέπει να υπάρξει μηχανική υποστήριξη της οικονομίας 
ώστε όταν τελείωση η κρίση να μην βρεθεί σε βαθιά κρί-
ση, τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
   Ακόμα, υποστήριξε ότι τα μέτρα που εφαρμόζει η κυ-
βέρνηση είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα γίνονται στην 
Ευρώπη, όπου εκεί, όπως είπε, το κράτος αναλαμβάνει το 
κόστος των επιχειρήσεων και εφαρμόζει πιστωτικές γραμ-
μές στήριξης τους.
   Ακόμα, χαρακτήρισε σκανδαλώδη τη ρύθμιση για τα 
ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύεται μια κατάσταση 
με μέτρα αμφίβολα και ζήτησε να υπάρξει διακομματική 
επιτροπή.
   Ο εισηγητής της ΝΔ Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, έκανε 
λόγο «για παγκόσμια παράδειγμα προς μίμηση τις ορθές 
επιλογές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», και 
τόνισε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε έγκαιρα και σωστά 
τη κρίση.
   «Αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα με την 
υγειονομική κρίση, όλοι πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από 
την κυβέρνηση γιατί η στήριξη της οικονομίας δεν είναι 
δρόμος των 100 μέτρων αλλά δρόμος αντοχής», σημεί-
ωσε.
   Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μουλκιώτης 
σημείωσε ότι το κόμμα του σε καμία περίπτωση δεν εκ-

μηδενίζει την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση, 
ωστόσο, όπως είπε, παίρνει μέτρα με πολλή καθυστέρη-
ση.
    «Πέρα από τα λάθη και τις παραλείψεις της, η κυβέρνη-
ση πρέπει να ακούσει και τις προτάσεις τής αντιπολίτευσης 
χωρίς αλαζονεία και μικροπολιτικές σκοπιμότητες», είπε ο 
κ. Μουλκιώτης ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα για 
επιχειρήσεις και εργαζομένους.
    Όπως ανέφερε εκτός προστασίας μένουν αγρότες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, κλάδοι του τουρισμού και του 
επισιτισμού, καλλιτέχνες και μακροχρόνια άνεργοι, ενώ 
τόνισε ότι αυτή την περίοδο καταστρατηγούνται εργασι-
ακά δικαιώματα.
   Η πολιτική των επιδομάτων που επιλέγεται και του κα-
τακερματισμού των επιχειρήσεων δεν θα αποτρέψουν την 
καθίζηση της αγοράς. Η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τη 
συντηρητική πολιτική της για τις παραγωγικές δυνάμεις 
του τόπου», τόνισε ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ και 
επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος του για τόνωση 
της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη 
στήριξη των εργαζομένων και των αδύναμων κοινωνι-
κών ομάδων.
   Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης υπο-
στήριξε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να ψηφίζει μέ-
τρα τα οποία βαφτίζει ως δίκτυ προστασίας την ίδια ώρα 
που διαλύει τα εργασιακά δικαιώματα και τις μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
   Μίλησε ακόμα για «αντιεργατικό μενού και αντιεργατικό 
κατήφορο που συνεχίζεται μέσω ΠΝΠ, χωρίς τις ενοχλητι-
κές αντιδράσεις των εργαζομένων» ενώ ζήτησε την από-
συρση του άρθρου, που προσπαθεί όπως είπε, να επιβά-
λει σιγή ιχθύος σε όσους εργαζόμενους διαμαρτύρονται.
   Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Μπι-
λιάρδος έκανε λόγο για προσχηματική συζήτηση για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, με μέτρα που 
στην ουσία δεν αποκαθιστούν τη δημοκρατία.
   «Μας προβληματίζει που δεν υπάρχουν αριθμοί σε δι-
ατάξεις που αφορούν προμήθειες και προσλήψεις», είπε, 
ενώ τόνισε την ανάγκη αλλαγής τού νεοφιλελεύθερου 
οικονομικού μοντέλου που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
    Η ειδική αγορήτρια του ΜεΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα 
έκανε λόγο για πολλά θετικά μέτρα που ωστόσο αφήνουν 
απέξω και δεν καλύπτουν εκατοντάδες επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους. 
   Παράλληλα τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης 
των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων, των ελεύ-
θερων επαγγελματικών και των συνταξιούχων.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 40% ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Που πλήττονται και στους εργαζόμενους τους
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«Η απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει την υποχρεωτική 
μείωση ενοικίου κατά 40% σε όλους τους πληττόμενους κλά-
δους της οικονομίας (και όχι μόνο σε όσες επιχειρήσεις έκλεισαν 
μετά από κρατική εντολή) αποτελεί μια εξαιρετικά αρνητική 
εξέλιξη που συνιστά πρόκληση και εμπαιγμό για τους ιδιοκτή-
τες ακινήτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη των επιχειρήσεων να μειώ-

σουν τα κόστη (και τα ενοίκια που καταβάλλουν) σε μια περί-
οδο που η οικονομική δραστηριότητα έχει παγώσει. Πρώτη η 
ΠΟΜΙΔΑ αναγνώρισε την ανάγκη αυτή. Εκείνο που είναι ηθικά 
ανεπίτρεπτο, είναι η βοήθεια προς τις επιχειρήσεις να υφαρπάζε-
ται από τις τσέπες των ιδιοκτητών. - Λες και οι ιδιοκτήτες ζουν σε 
έναν άλλο κόσμο που δεν υφίσταται συνέπειες από τον κορωνο-
ϊό» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία.
 «Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει με μεγάλη λύπη ότι τέτοιου είδους συ-

μπεριφορά δεν μας αξίζει.
Η πρόταση την οποία ελπίζουμε να υιοθετήσει έστω και σήμερα 
η κυβέρνηση είναι η μείωση και του ΕΝΦΙΑ κατά 25% για όλους 
τους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 
που θα κατορθώσουν να είναι εφέτος συνεπείς στην πληρωμή 
του», σημειώνει στην ανακοίνωση της η Ομοσπονδία.

Ψηφιακά πλέον οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της 
πρωτεύουσας, που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους 
υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μπορούν 
να αιτηθούν στον δήμο Αθηναίων την απαλλαγή τους από τα 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η σχετική διαδικασία 
γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://eservices.cityofathens.

gr/ και με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Η απαλλαγή από 
τα ανταποδοτικά τέλη είναι για όσο διάστημα διαρκεί η υπο-
χρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω των έκτα-
κτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19.
«Προχωράμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε κάθε διαδικασία, 
που θα ανακουφίσει όλους εκείνους που πλήττονται οικονο-
μικά από αυτήν την υγειονομική κρίση», δήλωσε ο δήμαρχος 

Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας πα-
ράλληλα την αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών «που 
και μετά την κρίση, θα αποτελέσουν τη ψηφιακή προίκα του 
δήμου μας και θα αποτελούν βασικό εργαλείο εξυπηρέτησης 
των πολιτών, αλλά και όπλο κατά της γραφειοκρατίας».

Εύσημα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κο-
ρωνοϊού αποδίδει το πρακτορείο Bloomberg παρουσιάζοντας, 
με αναλυτικούς πίνακες, την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η 
ελληνική κυβέρνηση σε σύγκριση με χώρες όπως η Ιταλία και η 
Ισπανία, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Bloomberg σημειώ-
νει, ακόμα, και τον σημαντικά μικρότερο αριθμό κρουσμάτων 
και ανθρώπινων απωλειών και σε σχέση με πληθυσμιακά συ-
γκρίσιμες χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. 

Στο Bloomberg ο συντάκτης οικονομικών θεμάτων του δικτύου 
επισημαίνει ότι «μπορεί να φαίνεται ψυχρό, ωστόσο οι αγορές 
ανακάμπτουν ενώ οι άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν 
και αυτό σηματοδοτεί μια κάμψη της καμπύλης εξάπλωσης της 
επιδημίας», ενώ εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέ-
λιξη της πανδημίας παγκοσμίως και για τον αντίκτυπό της στην 
παγκόσμια οικονομία. 
Στο δημοσίευμα γίνεται εκτενής αναφορά στην Ελλάδα, η οποία 

στο θέμα του κορωνοιού, κινήθηκε σωστά, όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, εφαρμόζοντας μέτρα για την προστασία του 
πληθυσμού που περιόρισαν την οικονομική δραστηριότη-
τα παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με τα πρώτα 
βήματα της τουριστικής περιοδόυ. «Φαίνεται να δούλεψαν 
τα μέτρα, με την Ελλάδα να καταγράφει σήμερα 79 θανάτους 
από τον ιό, σε σύγκριση με τους 13.341 στην Ισπανία και τους 
16.523 στην Ιταλία», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. 

Το πρακτορείο Reuters με τη σειρά του γράφει, σε σχετικά 
σύντομη ανταπόκριση του πρακτορείου από την Αθήνα: «Η 
Ελλάδα κατέγραψε τη Δευτέρα τον μικρότερο αριθμό κρουσμά-
των κορωνοιού από τις 12 Μαρτίου, μία ένδειξη ότι η καμπύλη 
κάμπτεται, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν κατά του εφησυχα-
σμού. Με τα 20 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέ-

ρα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φτάνει τα 1755, ενώ 
οι νεκροί ανέρχονται στους 79»
Επίσης, στο δημοσίευμα καταγράφεται η δήλωση του Καθηγη-
τή Σωτήρη Τσιόδρα, «είναι ξεκάθαρο ότι τις τελευταίες ημέρες 
υπάρχει μια επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού και αναμένου-
με να δούμε μείωση των κρουσμάτων, γεγονός που σημαίνει 

ότι τα μέτρα έχουν αποτέλεσμα» καθώς και του υφυπουργού 
Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά «η μάχη που δίνουμε 
είναι δύσκολη και το χειρότερο λάθος που μπορούμε να κάνου-
με είναι να υποτιμήσουμε τον εχθρό. Γι’αυτό είναι σημαντικό να 
ακούμε τους ειδικούς και να αποφεύγουμε κάθε μετακίνηση 
εκτός κι αν είναι εντελώς απαραίτητη». 

Την υποστήριξη της ευρεσιτεχνίας του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας που, σε συνεργασία με το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών του «Αχιλλοπούλειου» Γενικού Νοσοκομείου 
Βόλου και την εταιρεία TED 3D, έχουν θέσει σε παραγωγή επα-
ναχρησιμοποιούμενες «Ασπίδες Προστασίας» για φορείς σε όλη 
την χώρα, το προσωπικό των οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο 
της μάχης κατά του κορωνοϊού, αποφάσισε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η Energean.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, μέσω της στήριξης της ευρεσιτε-

χνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Energean έχει διασφα-
λίσει ότι «Ασπίδες Προστασίας» θα διατεθούν και στα νοσοκο-
μεία, στα ΕΚΑΒ και στα Αστυνομικά Τμήματα στην Καβάλα, στον 
Πύργο Ηλείας και στα Ιωάννινα, δηλαδή σε περιοχές στις οποίες 
η Energean είναι παρούσα στην παραγωγή, στην ανάπτυξη και 
την έρευνα υδρογονανθράκων.
Παράλληλα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας που 
τιμάται σήμερα 7 Απριλίου σε όλο τον κόσμο η Energean σε 
συνεργασία με την αλυσίδα αρτοποιείων Metuka, προχώρη-
σε στη δωρεά τροφίμων στην ιατροφαρμακευτική ομάδα του 

νοσοκομείου Rambam στην πόλη Χάιφα στο Ισραήλ. Επίσης, η 
εταιρεία ανταποκρίθηκε στην έκκληση των Υπουργείων Υγείας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πετρελαίου της Αιγύπτου, προ-
χωρώντας σε δωρεά που θα χρησιμοποιηθεί για τον εφοδιασμό 
νοσοκομείων, απομακρυσμένων κοινωνιών και ευάλωτων 
πολιτών με ιατροφαρμακευτικό υλικό. 
Τέλος, η Energean προχώρησε σε δωρεά και προς το παράρτη-
μα του Ερυθρού Σταυρού στο Μαυροβούνιο.

ΠΟΜΙΔΑ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ «ΜΕΙΩΣΗ 25% ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΦΕΤΟΣ»

ΜΕ ΛΙΓΑ «ΚΛΙΚ» ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   

BLOOMBERG: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΔΩΣΕ   

REuTERs ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙβΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ -ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

Η ENERGEAN ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ «ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
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Δύο σημαντικά ορόσημα για την υλοποίηση της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης της Κρήτης μέσω Αττικής εκπληρώθη-
καν τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
του έργου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και την έγκριση, επίσης, των συμβάσεων για τη μελέτη, 
προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων, από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο.
   Όπως ανέφεραν πηγές της Αριάδνη Interconnection, 
θυγατρικής εταιρείας του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί τη διασύν-
δεση, μετά την έγκριση των συμβάσεων για τα καλώδια, 
ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή τους, το πιθανότερο 
μέσα στον Απρίλιο. Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι μετά από 
διαγωνισμό αναδείχθηκαν:
   1. Η Prysmian, για το πρώτο τμήμα το οποίο αφορά στην 
μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ενός από τα δυο 
υποβρύχια καλώδια που θα συνδέουν την Κρήτη με την 

Αττική και των σταθμών ηλεκτροδίων σε Κρήτη και Ατ-
τική.
   2. Η Nexans, για το δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το 
δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο.
   3. Οι εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ για το τρίτο τμήμα 
το οποίο αφορά στα υπόγεια καλωδιακά τμήματα που θα 
συνδέσουν τους Σταθμούς Μετατροπής σε Κρήτη και Αττι-
κή με τα υποβρύχια καλωδιακά τμήματα.
   4. Η Prysmian, για το τέταρτο τμήμα το οποίο αφορά 
στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών.
   Στα τέλη Μαρτίου εξάλλου ολοκληρώθηκε ο διαγωνι-
σμός και για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης 
Κρήτης-Αττικής με την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών 
SIEMENS - ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ως ανα-
δόχου, έναντι 370 εκατ. ευρώ. Και η σύμβαση αυτή θα 
υπογραφεί μετά από έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
   Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, η έγκριση 

δόθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας με την επισήμανση ότι «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 επιβάλλεται από 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος».
   Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό κοντά στο 1 δι-
σεκ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2023. 
Θα διασφαλίσει την επαρκή ηλεκτροδότηση της Κρήτης, 
θα μειώσει δραστικά το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας που καλύπτουν οι καταναλωτές μέσω των λο-
γαριασμών ρεύματος και θα περιορίσει τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της 
ΔΕΗ στην Κρήτη.

Επιδόσεις… Δανίας κατέκτησε η αιολική ενέργεια προ-
χθές Δευτέρα στη χώρα μας, ημέρα κατά την οποία οι ανε-
μογεννήτριες κάλυψαν το 32,6 % της συνολικής ζήτησης 
ενέργειας, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση 
της Ευρωπαϊκής κατάταξης (μετά τη Ρουμανία με 35% και 
οριακά πάνω από τη Δανία με 32,4%) ενώ είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η ελληνική επίδοση είναι υπερδιπλάσια από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο (16,1%).

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αιολικής Ενέργειας, (EWEA), μέλος της οποίας στη χώρα 
μας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις 
η υψηλή ελληνική επίδοση οφείλεται αφενός στις καιρικές 
συνθήκες (δυνατοί άνεμοι) που επικρατούν στη χώρα και 
αφετέρου στη σχετικά χαμηλή ζήτηση που παρατηρείται 
κάθε χρόνο αυτήν την εποχή.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αιολική ισχύς διατηρήθηκε στα-
θερή στη διάρκεια του 24ώρου στο 1,8 - 1,9 γιγαβάτ και 

ήταν τετραπλάσια από τη λιγνιτική που κινήθηκε στα όρια 
των 500 μεγαβάτ. Η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών 
κυμάνθηκε μέχρι τα 650 μεγαβάτ τις ώρες που υπήρχε 
ηλιοφάνεια ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου κινήθηκαν 
από 680 μεγαβάτ μέχρι 3 γιγαβάτ, στις ώρες αιχμής (5 - 6 
το απόγευμα) όταν κλήθηκαν να καλύψουν το υψηλότερο 
φορτίο της ημέρας.

Για την υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, το ΕΒΕΑ 
δημιούργησε μια σύγχρονη «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής 
Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων για 
θέματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό».
Πρόκειται για έναν OnLine Σύμβουλο του Επιχειρηματία, 
που εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν σε επιχειρή-
σεις και εργαζόμενους, σχετικά με την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την κρίση του κορωνοϊού. Στο αμέσως 
επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η επέκταση της υπηρεσίας 

σε όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, 
με στόχο η υπηρεσία να γίνει πραγματικά ο καθημερινός 
Σύμβουλος του Επιχειρηματία.
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις, για 
όσο διάστημα διαρκεί η κρίση της πανδημίας του κορω-
νοϊού και περιλαμβάνει:
* Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη νομοθεσία, εγκυ-
κλίους, ερμηνευτικές διατάξεις, αρθρογραφία, κλπ. για θέ-
ματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.
* Συμβουλευτική υπηρεσία που απαντά σε ερωτήματα 
των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν τις επιχει-
ρήσεις και τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από σταθερές ή κινητές 
συσκευές (tablets, smartphones) μέσα από την ιστοσελί-
δα του ΕΒΕΑ και ενημερώνεται καθημερινά.  

ΑΔΜΗΕ: ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΔΕΥΤΕΡΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕβΕΑ: ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ONLINE ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας προκειμένου να 
περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, έχουν αρχίσει 
να αφήνουν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον και στην 
ίδια τη Γη, η οποία όχι μόνο έχει γίνει πιο ήσυχη και πιο 
καθαρή, αλλά επίσης τρέμει λιγότερο. Εκτός από την πα-
ρατηρούμενη από τους δορυφόρους μείωση στα επίπεδα 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πάνω από την Ευρώπη, 
έχουν και μια άλλη πιο απρόσμενη «παρενέργεια», σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αφήνουν το δικό τους χαρακτηρι-
στικό σεισμικό αποτύπωμα, κάτι που είναι ήδη ορατό και 
στην Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα που καταγράφονται 
από το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, σύμφωνα με 
Έλληνες επιστήμονες.
   Η πρωτότυπη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον κα-
θηγητή Ευθύμιο Σώκο του Εργαστηρίου Σεισμολογίας 
του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον 
Δρα Χρήστο Ευαγγελίδη, κύριο ερευνητή του Γεωδυνα-
μικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
και τον σεισμολόγο Δρα Δημήτριο Γιαννόπουλο, εξωτερι-
κό συνεργάτη του ίδιου Ινστιτούτου.
   Το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, που έχει σεισμο-
λογικούς σταθμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια, πα-
ρακολουθεί σε 24ωρη βάση την σεισμική δραστηριότητα 
του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Οι σταθμοί αυτοί κατα-
γράφουν συνεχώς τις μικροδονήσεις και τον θόρυβο από 
το έδαφος για ένα ευρύ φάσμα καταγραφής συχνοτήτων. 
Έτσι, μια 24ωρη σεισμική καταγραφή από ένα εγχώριο 
σταθμό μπορεί να περιέχει πολλούς τοπικούς σεισμούς, 
μεγάλους μακρινούς σεισμούς σε άλλες ηπείρους, την 
αλληλεπίδραση θαλάσσιων κυμάτων σε ωκεανούς και 
γειτονικές θάλασσες και, τέλος, τον υψίσυχνο θόρυβο που 
σχετίζεται με τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.

   Οι ερευνητές διερεύνησαν τις συχνότητες μεταξύ 5 - 25 
Hz, σε 24ωρες σεισμικές καταγραφές συνολικής διάρκει-
ας δύο μηνών (Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020) από δύο 
σταθμούς του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου. 
Επιλέχθηκαν σταθμοί που είναι εγκατεστημένοι στις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, συγκεκριμένα ο σεισμο-
λογικός σταθμός του Αστεροσκοπείου στο Λόφο Νυμφών 
στο Θησείο και ο σεισμολογικός σταθμός στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (40 Εκκλησίες).
   Οι επιστήμονες υπολόγισαν τη χρονική μεταβολή των 
σεισμικών καταγραφών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δύο μηνών, μία χρονική περίοδος που περιλαμβάνει την 
εξαγγελία των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας από 
την κυβέρνηση. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στις συχνό-
τητες μεταξύ 5 - 25 Hz, καθώς εντός αυτού του εύρους 
συχνοτήτων αναμένεται και η καταγραφή θορύβου που 
προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
   Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν μια σταδιακή μείωση 
των επιπέδων του σεισμικού θορύβου, η οποία ξεκινά 
αμέσως μετά την πρώτη εξαγγελία των μέτρων περιο-
ρισμού κυκλοφορίας στις 13 Μαρτίου (κλείσιμο χώρων 
εστίασης και αναψυχής, εμπορικών κέντρων κλπ.) και 
ακολούθησε το κλείσιμο των σχολείων (11 Μαρτίου). 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, «τα επίπεδα του σεισμικού 
θορύβου εμφανίζουν μια συνεχή μείωση μετά την πρώ-
τη εξαγγελία των μέτρων, με τα επίπεδα να φτάνουν στα 
χαμηλότερα επίπεδα αμέσως μετά τη δεύτερη εξαγγελία, 
που αφορούσε την εφαρμογή μέτρων καθολικού περι-
ορισμού κυκλοφορίας των πολιτών (lockdown) στις 23 
Μαρτίου».
   Όπως επισημαίνουν, ο σημαντικός περιορισμός των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (κίνηση στους δρόμους, 

βιομηχανική/εμπορική δραστηριότητα κ.ά.), εξαιτίας της 
εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω του κορωνο-
ϊού, έχει προκαλέσει στη χώρα μας μία χαρακτηριστική 
μείωση της ισχύος του σεισμικού θορύβου, που κυμαίνε-
ται μεταξύ των τριών έως πέντε Db (ντεσιμπέλ).
   Η Γη τρέμει λιγότερο
   Ανάλογες διαπιστώσεις έχουν κάνει γεωεπιστήμονες και 
σε άλλες χώρες, με βασικό συμπέρασμα ότι χάρη στην μα-
ζική καραντίνα λόγω πανδημίας η Γη τρέμει λιγότερο. Σε 
όλο τον πλανήτη καταγράφεται μια μείωση του σεισμικού 
θορύβου, κάτι που αντανακλά τον περιορισμό των αν-
θρωπίνων δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, αυτό μπορεί 
να βοηθήσει -πρόσκαιρα τουλάχιστον- στην ευκολότερη 
ανίχνευση των σημάτων μιας ηφαιστειακής έκρηξης ή 
ενός σεισμού.
    Τα εργοστάσια, τα οχήματα, τα τρένα, οι ίδιοι οι άν-
θρωποι προκαλούν καθημερινές αδιάκοπες δονήσεις με 
τις μετακινήσεις τους, καθώς ο φλοιός της Γης κινείται 
ανεπαίσθητα. Ο Τομά Λεκόκ, σεισμολόγος του Βασιλικού 
Αστεροσκοπείου του Βελγίου, ανακάλυψε ότι ο σεισμικός 
θόρυβος μειώθηκε κατά 30% έως 50% στις Βρυξέλλες τον 
Μάρτιο μετά το κλείσιμο των σχολείων και των επιχειρή-
σεων.
   Η σεισμολόγος Πόλα Κελεμέγιερ διαπίστωσε μείωση του 
σεισμικού θορύβου και στο Λονδίνο, ιδίως στην περιοχή 
του χρηματοοικονομικού κέντρου του Σίτι, σύμφωνα με 
το «Nature». Ο Λεκόκ διευκρίνισε πως δεν υπάρχουν εν-
δείξεις ότι η μείωση του σεισμικού θορύβου λόγω κορω-
νοϊού σημαίνει πως οι σεισμοί θα γίνουν λιγότερο πιθανοί 
(προφανώς όμως κανείς δεν θα ήθελε ένα σεισμό εν μέσω 
πανδημίας…).

 Την έκπληξή του για τις ιλαροτραγικές, όπως τις χαρα-
κτηρίζει, αντιδράσεις και αναλύσεις σε σχέση με τη δωρεά 
της ΔΕΗ στο ΕΣΥ εκφράζει το υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας.
   «Ορισμένοι προσπαθούν να εφεύρουν δήθεν «χαρά-
τσι» 0,8 ευρώ(!) το χρόνο για τους καταναλωτές. Κάποιοι 
άλλοι, αφού χειροκροτούσαν την καταστροφή της ΔΕΗ, 
θρηνούν τώρα γι’ αυτή τη δωρεά, την οποία έκανε η Επι-

χείρηση -ευρισκόμενη σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 
ό,τι το περασμένο καλοκαίρι- επιτελώντας απλώς το κοι-
νωνικό της χρέος», τονίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο 
και προσθέτει:
   «Το ερώτημα είναι: Χάθηκε από ορισμένους η ανθρω-
πιά και αρνούνται σε μια μεγάλη εισηγμένη επιχείρηση να 
διοχετεύσει ένα ελάχιστο τμήμα από τις εισπράξεις της για 
τη στήριξη του ΕΣΥ σε αυτές τις κρίσιμες ώρες; Ή μήπως 

η κομματική τύφλωση οδηγεί διάφορους «αναλυτές» να 
εφευρίσκουν «επιβαρύνσεις», ενώ η ΔΕΗ δίνει απλώς 
ποσό που αντιστοιχεί σε 0,8 ευρώ ανά λογαριασμό από 
τα έσοδα που έχουν ήδη εισπραχθεί σε μια δράση κοινω-
νικής ευθύνης και ανθρωπισμού; Ας κρατήσουμε ότι οι 
αντιδράσεις αυτές προσφέρουν τουλάχιστον ένα χαμό-
γελο».

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 ΥΠΕΝ: ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΙΚΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΕΣΥ
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Στις 123 μονάδες υποχώρησε ο γενικός δείκτης οικονομι-
κού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο 
τρίμηνο του 2020, όπως καταγράφηκε από την τριμηνι-
αία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων 
Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων 
ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στε-
λεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/3/2020 - 
31/3/2020. 
   Το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομι-
κού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρουσίασε 
σημαντική μείωση στις 123 μονάδες εξαιτίας της παν-
δημίας λόγω κορωνοϊού, η εξέλιξη της οποίας οδήγησε 
στην λήψη περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη της 
εξάπλωσης της νόσου. Τα μέτρα αφορούσαν αναστολή 
δραστηριότητας σε επιχειρήσεις κλάδων στους οποίους 
υπάρχει σημαντική συνάθροιση προσώπων, ενώ στη 
συνέχεια ελήφθησαν άμεσα μέτρα περιορισμού μετακινή-
σεων των πολιτών. Αν και η κρίση επηρεάζει ασύμμετρα 
τους διάφορους κλάδους, η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώ-
νει την αβεβαιότητα των CEOs για την μελλοντική κατά-
σταση της οικονομίας και των επιχειρήσεων που διοικούν, 
η οποία ενισχύεται μεταξύ άλλων και λόγω της αδυναμίας 
του ιατρικού επιστημονικού δυναμικού σε διεθνές επίπεδο 
να προβλέψει προς το παρόν την πορεία της νόσου και την 
αντιμετώπιση της. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά 
κατηγορία μεγέθους δείχνει σημαντική πτώση του δείκτη 
σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οι-
κονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) 
καθώς και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation 
Index) σημείωσαν πτώση, ενώ όπως είναι αναμενόμενο η 
μείωση ήταν μεγαλύτερη στον δείκτη προσδοκιών.
   Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας 
παρουσίασε πτώση στις 187 μονάδες έναντι 267 το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της 
χώρας, μειώθηκε σε 38% έναντι 77% το προηγούμενο 
τρίμηνο. Αντίθετα αυξήθηκε από 2% το προηγούμενο τρί-
μηνο σε 42% το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι η τρέ-
χουσα οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επιδεινωθεί 
συγκρινόμενη με ένα έτος πριν. Ο δείκτης πρόβλεψης της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά μειώ-
θηκε δραματικά στις 122 μονάδες έναντι 263 μονάδων το 
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά 
ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη 
στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 19% έναντι 94% το προη-
γούμενο τρίμηνο, ενώ το 61% των CEOs δηλώνουν ότι θα 

είναι χειρότερη. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αβεβαιότητας ποσοστό 
12% των CEOs δεν μπορεί να πραγματοποιήσει προβλέ-
ψεις για το επόμενο έτος.
   Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 
μειώθηκε στις 157 μονάδες έναντι 199 το προηγούμε-
νο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η 
τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε 
σχέση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 31%, ενώ σύμφωνα με 
το 41% των CEOs η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο είναι 
χειρότερη έναντι μόλις 10% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο 
δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του 
κλάδου δραστηριοποίησης μειώθηκε στις 126 μονάδες 
έναντι 222 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των 
CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δρα-
στηριοποιούνται θα είναι σε χειρότερη οικονομική κατά-
σταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 45% 
έναντι 4% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το 15% 
των CEOs δεν μπορούν να εκτιμήσουν την οικονομική κα-
τάσταση του κλάδου τους στο επόμενο έτος.
   Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των 
εταιρειών σημείωσε κάμψη στις 105 μονάδες έναντι 135 
μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs 
που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των 
εταιρειών τους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν 
διαμορφώθηκε σε 22% έναντι 8% το προηγούμενο τρίμη-
νο. Ωστόσο σημαντικό ποσοστό των CEOs (44%) δηλώ-
νουν ότι οι εταιρείες που διοικούν βρίσκονται σε καλύτερη 
οικονομική θέση έναντι του προηγούμενου έτους. Ο δεί-
κτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε κάθετη πτώ-
ση στις 88 μονάδες έναντι 180 το προηγούμενο τρίμηνο. 
Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί νέα επιδείνωση στο 
επόμενο έτος αυξήθηκε σε 28% έναντι μόλις 1% το προη-
γούμενο τρίμηνο, ενώ ακόμα πιο απαισιόδοξοι εμφανίζο-
νται οι CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ποσοστό 
36%. Αντίθετα σεβαστό ποσοστό των CEOs που ανέρχεται 
σε 24% προβλέπουν βελτιωμένη οικονομική κατάσταση 
για τις εταιρείες τους στο επόμενο έτος.
   Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις 115 μονάδες έναντι 
148 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που 
δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επι-
χειρήσεων που διοικούν είναι μικρότερη σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 18% έναντι 8% το 
προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το 24% των CEOs δη-
λώνουν ότι οι εταιρείες τους πραγματοποίησαν αυξημένες 

επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο. Ο δείκτης επενδυτι-
κών προσδοκιών παρουσίασε όπως ήταν αναμενόμενο 
σημαντική μείωση στις 107 μονάδες έναντι 166 το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν 
θα είναι μειωμένη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθη-
κε σε 27%, μερίδιο που αυξάνεται σε 46% για τις βιομη-
χανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο το 18% των CEOs εκφράζει 
την πεποίθηση ότι στο επόμενο έτος οι επενδύσεις στις 
επιχειρήσεις τους θα είναι αυξημένες.
   Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή 
κάμψη στις 109 μονάδες έναντι 123 το προηγούμενο τρί-
μηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός 
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι με-
γαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε 
σε 41%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 50% στις εμπορικές 
επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημεί-
ωσε πτώση στις 110 μονάδες έναντι 162 μονάδων το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν 
ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυ-
ξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 18%, ενώ αυξήθηκε 
σε 23% (έναντι 7% το προηγούμενο τρίμηνο) το ποσοστό 
των CEOs που αναμένει στο επόμενο έτος μικρότερο αριθ-
μό εργαζομένων.
   Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε 
τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους 
για την επίδραση στην Ελληνική οικονομία της πανδη-
μίας λόγω κορωνοϊού. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
CEOs, σχεδόν 9 στους 10, συμφωνεί ότι η πανδημία λόγω 
κορωνοϊού θα έχει υψηλού επιπέδου αρνητική επίδρα-
ση στην οικονομία. Μόνο το 6% των CEOs δηλώνει ότι 
η επίπτωση θα είναι μεν αρνητική αλλά με πολύ μικρή 
έως μέτρια ένταση, ποσοστό ωστόσο που διπλασιάζεται 
σε 12% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 8% των CEOs λόγω 
της αβεβαιότητας για την εξέλιξη της νόσου δεν εκφράζει 
άποψη για την πιθανή επίδραση στην οικονομία. Οι CEOs 
ερωτήθηκαν επιπλέον για την επίπτωση που θα έχει στην 
Ελληνική οικονομία η πρόσφατη αναθέρμανση του με-
ταναστευτικού προβλήματος στη ευρύτερη περιοχή της 
ανατολικής μεσογείου. Τρεις στους τέσσερις CEOs πιστεύ-
ουν ότι η επίδραση στην οικονομία από τα πρόσφατα γε-
γονότα θα είναι πολύ μικρή έως μέτρια, ενώ αντίθετα ένας 
στους πέντε CEOs αξιολογεί ότι η επίπτωση στην οικονομία 
θα είναι υψηλή.

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO GENERAL INDEX)
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
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«Η Αττική δεν μπορεί να περιμένει. Παρά τις αντιξοότητες 
προχωρούμε με συντονισμένα και σταθερά βήματα στην 
υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει να φτιάξουμε την 
Αττική που μας αξίζει». Αυτό δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με αφορμή τον κα-
θαρισμό 10.000 ιστών ηλεκτροφωτισμού που πραγματοποιεί η 
Περιφέρεια Αττικής μετά την αφαίρεση των παράνομων διαφη-
μιστικών πινακίδων.
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της προτεραιότητας για την 

ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος και παρά τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει το 
ξέσπασμα της επιδημίας του COVID-19, προχωρά στη συντήρη-
ση και τον καθαρισμό υποδομών του οδικού δικτύου αρμοδι-
ότητάς της.
Από τις αρχές Απριλίου ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και 
ανακαίνισης της βαφής 10.000 ιστών ηλεκτροφωτισμού, που 
είναι εγκατεστημένοι στους σημαντικότερους οδικούς άξονες 
της πρωτεύουσας, όπως οι λεωφόροι Κατεχάκη, Ποσειδώνος, 

Συγγρού, Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών, Κηφισού, Βάρης-Κο-
ρωπίου κ.ά. Το πρώτο τμήμα του έργου, μήκους 13 χιλιομέ-
τρων, είναι η περιφερειακή Κατεχάκη και μετά την ολοκλήρωση 
της συντήρησής της θα ακολουθήσει η παραλιακή λεωφόρος.
Στο έργο, διάρκειας δύο ετών, μεταξύ άλλων προβλέπονται ο 
πλήρης καθαρισμός των ιστών (αφίσες, σχοινιά, αυτοκόλλητα), 
η επιμελής επεξεργασία και βαφή όπου απαιτείται, καθώς και 
έλεγχος με συμπλήρωση των θυρίδων για την αποφυγή πιθα-
νών ατυχημάτων.

Δυναμικότερα μέτρα ανακούφισης της αγοράς ζητάει το Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διότι, 
όπως σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση, λειτουργούν 
στα όριά τους, λόγω των «παρενεργειών» του κορωνοϊού, 
η πλειονότητα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα μονάδων 
παραγωγής εταιριών γερμανικών συμφερόντων, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιο Κελέμη, «οι εταιρείες παραγω-
γής της χώρας δίνουν τη μάχη τους, άλλες να επιβιώσουν 
απευθυνόμενες σε αγορές, οι οποίες παραμένουν σε καθεστώς 
lockdown κι άλλες να καλύψουν το πελατειακό τους κοινό 

υπό πραγματικά αντίξοες συνθήκες. Τα υφιστάμενα εμπόδια 
σχετικά με την προμήθεια πρώτων υλών, τη διακίνηση των 
εμπορευμάτων, τις ασφαλίσεις πιστώσεων και, ιδιαίτερα, την 
εξασφάλιση ρευστότητας, δημιουργούν ασφυκτικό περιβάλ-
λον για την επιχειρηματικότητα» σημειώνει ο κ. Αθ. Κελέμης, 
για να προσθέσει ότι «η ταχύτητα των αρνητικών εξελίξεων 
επιδεινώνει διαρκώς το κλίμα στην παραγωγή και το εμπόριο, 
επιβάλλοντας τη λήψη δυναμικότερων μέτρων ανακούφισης 
της αγοράς». 
 Πάντως, όπως σημειώνεται, αν και τα προβλήματα στις 
παραγωγικές δομές από την εξάπλωση του Covid-19 και τα 
κυβερνητικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, παρα-

μένουν σοβαρότατα και συνεχώς επιδεινούμενα, οι μονάδες 
των περισσοτέρων εταιρειών-μελών του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταπεξέρχονται στις υπο-
χρεώσεις τους, ακόμη και σε τομείς όπου η ζήτηση καταγρά-
φεται αυξημένη. 
Ειδικότερα, πρόκειται για εταιρείες παραγωγής με παρουσία 
στους κλάδους της τυποποίησης τροφίμων, της παραγωγής 
φαρμάκων, της παραγωγής προϊόντων συσκευασίας, των 
εκτυπώσεων και των εκτυπώσεων ασφαλείας, των κατα-
σκευών και των έργων υποδομών. 

Ερώτηση Μ. Σπυράκη στην Κομισιόν για την τήρηση των κα-
νόνων από την πλευρά της Βουλγαρίας λόγω της ανόδου της 
στάθμης των υδάτων σε Άδρα και Έβρο
 Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τήρηση των 
κανόνων στην απελευθέρωση υδάτων από την πλευρά της 
Βουλγαρίας που οδήγησαν στην άνοδο της στάθμης των 
υδάτων στους ποταμούς Άδρα και Έβρο, κατέθεσε η ευρω-
βουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη. 
Η ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι η κατάσταση οδήγησε στη 
λήψη έκτακτων μέτρων από την πλευρά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώστε να προστατευτούν 
οι παραγωγοί αλλά και οι δημόσιες υποδομές και καλεί την 
Κομισιόν να διασφαλίσει την αξιοπιστία των δεδομένων που 
δίνει η Βουλγαρία για την αποδέσμευση ή τη διακράτηση των 
υδάτων . Η κ. Σπυράκη υπενθυμίζει πως η σχετική διακρατι-
κή συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας λήγει το 2024 και 
ζητά να πληροφορηθεί εάν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης 
επικαιροποίησής της δεδομένης της κατάστασης που δημι-
ουργείται συχνά στον Έβρο με την διαχείρηση των υδάτων 

από τη γειτονική χώρα. 
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της ευρωβουλευτού Μα-
ρίας Σπυράκη έχει ως εξής σύμφωνα με το ΑΠΕ: 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Θέμα: Διασυνοριακή Διαχείριση Υδάτων Ελλάδας-Βουλγαρί-
ας
 Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση της στάθμης των 
υδάτων του ποταμού Άρδα, στον Έβρο, με αποτέλεσμα η Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης να θέσει σε εφαρ-
μογή δέσμη μέτρων για την αποφυγή ζημιών σε δημόσιες 
υποδομές, όπως αρδευτικά αντλιοστάσια και αποστραγγιστι-
κά δίκτυα καθώς και σε αγροκτηνοτροφικές μονάδες. 
Η αύξηση της στάθμης των υδάτων οφείλεται σε χιονοπτώ-
σεις και βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Βουλγαρία ενώ επίκει-
νται και αποδεσμεύσεις υδάτων από το φράγμα του Ιβαήλο-
βγκραντ σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση του υπουργείου 
Εξωτερικών της Βουλγαρίας τη Δευτέρα 7 Απριλίου.
Έχοντας υπόψη ότι υπάρχει Διακρατική συμφωνία Ελλάδας – 

Βουλγαρίας για τη διαχείριση υδάτων του ποταμού Άρδα από 
την οποία απορρέει η υποχρέωση της Βουλγαρικής πλευράς 
για την διοχέτευση ποσοτήτων ύδατος εκ του ποταμού Άρδα 
στην Ελληνική επικράτεια και η οποία λήγει το 2024, ερωτάται 
η Επιτροπή:
 1.Ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο διέπει τη διασυνοριακή διαχείριση 
υδάτων για την πρόληψη πλημμυρών ή/και την αποφυγή 
ξηρασίας και διάβρωσης των παραποτάμιων εδαφών ειδικά 
όταν αφορά κράτη- μέλη της ΕΕ;
2.Υπάρχει ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ώστε να διασφαλίζεται 
η αξιοπιστία των δεδομένων για την αποδέσμευση ή διακρά-
τηση υδάτων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα καθώς και 
μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ή έλλει-
ψη υδάτων που οφείλονται σε αποδεσμεύσεις υδάτων ή σε 
εκτροπές αυτών;
3. Μπορεί να επικαιροποιηθεί η διακρατική συμφωνία Ελλά-
δος-Βουλγαρίας , διαχείρισης των υδάτων του Άρδα και με 
βάση ποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο;

ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 10.000 ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Που βρίσκονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:
Επιβάλλονται δυναμικότερα μέτρα ανακούφισης της αγοράς

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-βΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
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Με την πανδημία του νέου κορωνοϊού, η αγορά εργασίας 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «σοβαρότερη κρίση της από 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», καθώς 1,25 δισεκατομμύριο 
άνθρωποι κινδυνεύουν με απόλυση ή με μείωση του μι-
σθού τους, εκτιμά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δη-
μοσιότητα, η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ εκτιμά ότι η πανδη-
μία θα «εξαφανίσει» το 6,7% των ωρών εργασίας σε όλον 
τον κόσμο, μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, δη-
λαδή 195 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 
(για εβδομάδα εργασίας 48 ωρών).
Οι αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ότι θα πλη-
γούν σφοδρά, όμως σε απόλυτους αριθμούς, η περιοχή 

της Ασίας και του Ειρηνικού θα υποστεί το μεγαλύτερο 
πλήγμα, αυτήν την περίοδο του έτους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ,αυτές οι 
απώλειες σε ώρες εργασίας και σε θέσεις απασχόλησης 
συνιστούν «τη σοβαρότερη παγκόσμια κρίση μετά τον 
Β΄ΠΠ», προειδοποιεί η ΔΟΕ.
Πολλές χώρες έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παρα-
μείνουν στα σπίτια τους για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
εξάπλωσης της επιδημίας από την οποία έχουν χάσει τη 
ζωή τους περισσότεροι από 75.500 άνθρωποι σε όλον τον 
κόσμο μέχρι σήμερα. Στον ενεργό πληθυσμό των 3,3% δι-
σεκατομμυρίων εργαζομένων, πάνω από τέσσερις στους 
πέντε (ποσοστό 81%) επηρεάζεται από το πλήρες ή μερικό 

κλείσιμο των χώρων εργασίας. Έτσι, 1,25 δισεκ. άνθρω-
ποι απασχολούνται σήμερα σε τομείς που θεωρείται ότι 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αυξηθούν «δραστικά και 
καταστροφικά» οι απολύσεις και να μειωθούν οι μισθοί 
και οι ώρες εργασίας.
Η τελική αύξηση της παγκόσμιας ανεργίας για φέτος θα 
εξαρτηθεί για πολλούς από τα μέτρα που θα υιοθετηθούν, 
καταλήγει η ΔΟΕ, η οποία στην προηγούμενη εκτίμησή 
της, στις 18 Μαρτίου, έκανε λόγο για 25 εκατομμύρια χα-
μένες θέσεις εργασίας αλλά τώρα κρίνει πιθανό ο αριθμός 
αυτός να είναι μεγαλύτερος.

Τη σημαντική αύξηση προσφερόμενων θέσεων εργασίας, 
τη διεύρυνση των δικαιούχων και την αύξηση της επι-
δότησης του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια 
ανέργων, ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενέκρινε σήμερα 
το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της στήριξης 
των μακροχρόνια ανέργων σε αυτήν τη κρίσιμη περίοδο 
της πανδημίας, καθώς και της συνεχούς αξιολόγησης των 
προγραμμάτων απασχόλησης. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 
του Οργανισμού, η τροποποίηση περιλαμβάνει τις εξής 
κύριες αλλαγές για την άμεση ενίσχυση και τη βελτίωση 
του προγράμματος, που είχε καταγράψει μόνο 1.200 προ-
σλήψεις σε 2,5 χρόνια: 
- Επαναφορά 5.000 νέων θέσεων, που είχαν αφαιρεθεί το 

2018, επιπλέον των 3.700 κενών θέσεων, για συνολική 
προσφορά 8.300 νέων θέσεων εργασίας. 
- Επέκταση των δικαιούχων με την προσθήκη όλων 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και 
όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δρα-
στηριότητα, επιπλέον των επιχειρήσεων, φορέων και 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων 
δήμων και Περιφερειών που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα. 
- Αύξηση της επιδότησης από το 50% στο 75% του μηνι-
αίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του 
ανώτατου ορίου από τα 600 ευρώ στα 750 ευρώ, μηνι-
αίως. Η διάρκεια της επιχορήγησης παραμένει στους 12 
μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, 

ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. 
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια επανένταξης στην 
αγορά εργασίας και παραμένουν άνεργοι για πολύ με-
γαλύτερα διαστήματα. Ενώ το 48% των εγγεγραμμένων 
ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα τουλά-
χιστον 12 μηνών), περισσότεροι από τα 2/3 των ανέργων, 
ηλικίας 55 ετών και άνω, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Συ-
νολικά, το 28% των μακροχρόνια ανέργων είναι ηλικίας 
55-67 ετών. «Σκοπός των βελτιώσεων είναι να στηριχτεί 
αυτή η ευάλωτη ομάδα του εργατικού δυναμικού, μέσω 
αυξημένου αριθμού προσλήψεων, στο αμέσως επόμενο 
διάστημα εφαρμογής του ενισχυμένου προγράμματος» 
επισημαίνει ο ΟΑΕΔ. 

Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι και εργαζόμενοι πρό-
κειται να «ανακουφιστούν» από την ένταξη των 14 γραμ-
μών του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ, με τη διαδικασία να προχωρά 
με γοργούς ρυθμούς, όπως επισημαίνει σε σημερινή του 
ανακοίνωση ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσ-
σαλονίκης (ΟΣΕΘ). Ήδη έχει γίνει η ενσωμάτωση 11 γραμ-
μών και με τις 14 που θα ενταχθούν συμπληρώνονται οι 
25 συνολικά περιαστικές γραμμές που παραχώρησε ο 
ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ.«Μόλις ενταχθούν και οι υπόλοιπες 14 
γραμμές του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ, (Σίνδος, Ιωνία, Ωραιόκα-
στρο, Μάλγαρα, Κουφάλια, Καλλιθέα, Λαγκαδά, Μελισ-
σοχώρι), πρόκειται να ανακουφιστούν περισσότερα από 
100.000 άτομα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο διευθύ-
νων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας. 

Συγκεκριμένα, στην τρέχουσα εβδομάδα, «θα ενσωμα-
τωθούν αρχικά οι γραμμές της Δημοτικής Ενότητας Καλο-
χωρίου και εξωτερικών περιοχών του Ευόσμου και μέσα 
στην ερχόμενη (Μ. Εβδομάδα) οι γραμμές της Σίνδου, των 
Μαλγάρων και των Κουφαλίων», επισημαίνει στη σημερι-
νή του ανακοίνωση ο ΟΣΕΘ.
Πέραν της γενικότερης απαγόρευσης μετακινήσεων, τις 
οδηγίες και την ανάγκη για τήρηση συγκεκριμένου αριθ-
μού επιβατών και αποστάσεων μεταξύ τους στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν 
ληφθεί κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο ΟΣΕΘ 
«προχωρά με γοργά βήματα, ώστε στο προσεχές διάστη-
μα -ακόμη και πριν χαλαρώσουν τα μέτρα κατά της δια-
σποράς του κορωνοϊού-, να εγκατασταθεί, να βελτιωθεί 

και να παρέχεται με τον καλύτερο τρόπο η συγκοινωνία 
των 25 γραμμών που παραχωρήθηκαν με σύμβαση πρό-
σφατα στα ΚΤΕΛ από τον ΟΑΣΘ για δύο χρόνια με 120 νέα 
οχήματα και περισσότερα από 2.000 καθημερινά δρομο-
λόγια», τονίζει στην ανακοίνωση ο οργανισμός.
Γνωστοποιεί επίσης ότι με νέα ευρεία τηλε-σύσκεψη σήμε-
ρα, επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα, η διάθεση συνεργασίας 
και εξετάστηκε ο σχεδιασμός για την έναρξη εγκατάστα-
σης της τηλεματικής, ενώ συγκροτήθηκαν και εγκρίθηκαν 
οι διαδικασίες πιστοποιήσεων του μεγάλου αυτού εγχει-
ρήματος, ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ τον χρόνο, σε 
συνεργασία με Ανεξάρτητη Ελεγκτική Εταιρεία.

1,25 ΔΙΣΕΚ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

ΟΑΕΔ: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Ηλικίας από 55 έως 67 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 100.000 ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΠ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 14 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΣΤΑ ΚΤΕΛ
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Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, στο πλαίσιο λειτουρ-
γίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του 
Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων και με 
αφορμή το μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τον 
τρόπο εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιο-
ρισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, δημοσιεύθηκε κείμε-
νο πληροφόρησης της ενότητας «εργασιακά θέματα», με 
τίτλο «Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού».
Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, απαντώνται και ερωτήματα 
που αφορούν την καταβολή αποδοχών από επιχείρηση 
που έχει αναστείλει τη λειτουργία της, με εντολή δημόσι-
ας Αρχής, την άδεια άνευ αποδοχών και την ετήσια άδεια 
αναψυχής.
    
Ακολουθούν οι ερωτήσεις-απαντήσεις:
    
1) Δικαιούται αποδοχές ο εργαζόμενος στην πε-
ρίπτωση που ο εργοδότης κλείνει την επιχείρη-
ση, με απόφαση της δημόσιας Αρχής;
   Στην περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης αποτε-
λεί απόφαση της Πολιτείας, κατόπιν έκδοσης νομοθετικής 
πράξης, λόγω ανωτέρας βίας, ο εργοδότης απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών και ασφαλι-
στικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η 
απόφαση της αρχής.
   Ανωτέρα βία, με τη συνδρομή της οποίας ο εργοδότης 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθών 
υπερημερίας στον εργαζόμενο κατά το άρθρο 656 του ΑΚ, 
συνιστά κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός, που ήταν 
αδύνατον να αποτραπεί, ακόμη και αν είχε καταβληθεί το 
ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοι-
ας. Θα πρέπει από το περιστατικό της ανωτέρας βίας να 
προκαλείται ολική και διαρκής αδυναμία του εργοδότη 
για αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, ανεξάρτητα από 
την οικονομική του δυνατότητα.
   Από το χρονικό σημείο επαναλειτουργίας της επιχείρη-
σης και μετά, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδέχεται τις 
πραγματικές και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες 

του εργαζομένου, διαφορετικά περιέρχεται σε κατάσταση 
υπερημερίας και υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές 
στον εργαζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 656 του ΑΚ.
   Το προσωρινό, λοιπόν, κλείσιμο των επιχειρήσεων, 
έπειτα από κρατική απόφαση, λόγω της επιδημίας του 
κορωνοϊού, συνιστά ανωτέρα βία, εξαιτίας της οποίας 
ο εργοδότης αδυνατεί να αποδεχτεί τις υπηρεσίες των 
εργαζομένων και, συνεπώς, απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής αποδοχών σε αυτούς για όσο χρονικό 
διάστημα παραμένει κλειστή η επιχείρηση, χωρίς υπαιτιό-
τητα του εργοδότη, λόγω της παραπάνω ανωτέρας βίας.
   Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες έκλεισαν, κατόπιν απόφασης της αρχής, δικαιού-
νται αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και ασφαλιστική 
κάλυψη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις από 14.3.2020 και 
20.3.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στην 
ΚΥΑ 12998/232/2020.
2) Δικαιούται αποδοχές ο εργαζόμενος στην πε-
ρίπτωση που ο εργοδότης αποφασίζει ο ίδιος να 
διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής του;
   Εάν η απόφαση για το κλείσιμο μίας επιχείρησης λαμ-
βάνεται από τον εργοδότη, τότε ο μισθός καταβάλλεται 
κανονικά στους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος, επομένως, 
έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό του στην περίπτωση 
που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους 
που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανω-
τέρα βία.
   Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφάσισε αρχικά ο 
ίδιος τη διακοπή της δραστηριότητάς του και, στη συνέ-
χεια, ακολούθησε απόφαση της δημόσιας Αρχής, κατα-
βάλλει τις αποδοχές στους εργαζόμενους για το χρονικό 
διάστημα, μέχρι την απόφαση της Αρχής.
3) Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει τον εργα-
ζόμενο να λάβει την κανονική του άδεια;
   Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο 
να λάβει την κανονική του άδεια, καθότι ο χρόνος χορή-
γησης της άδειας καθορίζεται, εντός του ημερολογιακού 
έτους, με κοινή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργο-
δότη.
   Ειδικότερα, ο εργαζόμενος αιτείται την κανονική του 
άδεια -γραπτώς ή προφορικώς- και ο εργοδότης υπο-
χρεούται να του την χορηγήσει εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης. Οι μισοί δε τουλάχιστον από τους 
εργαζόμενους που δικαιούνται κανονική άδεια, θα πρέπει 
να λαμβάνουν την άδειά τους μέσα στο χρονικό διάστημα 

από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
   4) Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο 
να τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών;
   Ομοίως και για την άδεια άνευ αποδοχών, ο εργοδότης 
δεν δικαιούται να επιβάλει στον εργαζόμενο τη χορήγησή 
της. Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται στον εργαζόμε-
νο, μόνο κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και έγκρισης 
αυτού (του αιτήματος) από τον εργοδότη και, επομένως, 
δεν νοείται υποχρεωτική χορήγηση από τον εργοδότη της 
άδειας άνευ αποδοχών.
   Υπογραμμίζεται ότι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-ερ-
γοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα 
έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτο-
δικαίως από την ημέρα δημοσίευσης της ΥΑ (12998/232 
ΦΕΚ 1078 ΤΕΥΧΟΣ Β, 28-3-2020). Οι συμβάσεις αυτών 
των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιού-
χοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
   Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, οι εργαζόμενοι 
δύνανται -προς διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων 
τους- να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας του 
τόπου της απασχόλησής τους, ζητώντας τη μεσολάβησή 
της για τη διευθέτηση της εργατικής διαφοράς.
   5) Μπορεί ο εργοδότης να μετατρέψει τη σύμβαση ερ-
γασίας του εργαζομένου από πλήρους απασχόλησης σε 
μερικής;
   Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη 
διάρκειά της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με 
έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν ημερήσια 
ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για 
ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης 
διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).
   Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν 
γνωστοποιηθεί εντός οκτώ ημερών από την κατάρτισή 
της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλή-
ρης απασχόληση του μισθωτού.
   Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να μετατραπεί η σύμβαση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής, απαιτείται 
συμφωνία του εργαζομένου. Η νομοθεσία προβλέπει ότι, 
όταν η καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση) οφείλε-
ται σε άρνηση του μισθωτού να αποδεχτεί την εργοδοτική 
πρόταση για μετατροπή της από πλήρους απασχόλησης 
σε μερικής απασχόλησης, η εν λόγω καταγγελία είναι 
άκυρη.

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού
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Νέα μέτρα διευκόλυνσης για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες 
πελάτες της, με άμεση εφαρμογή από τις 7/4/2020 ανακοί-
νωσε χθες η Εθνική Τράπεζα, με στόχο τη στήριξη των πε-
λατών της και της εθνικής οικονομίας υπό τις συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας.
Ειδικότερα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Εθνική Τράπεζα ανα-
κοίνωσε:
1. Μέτρα διευκόλυνσης μεσαίων και μεγάλων επι-
χειρήσεων-νομικά πρόσωπα
   Για τη διευκόλυνση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσε-
ων, η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στο σύνολο των 
επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από 
την υγειονομική κρίση και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, 
να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των 
δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για 
την περίοδο 1/3/2020 έως 31/12/2020.
   Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των 
επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται: 
   * με μετάθεση του συνόλου ή μέρους των δόσεων στο τέ-
λος της διάρκειας του δανείου ή/ και
   * με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και
   * με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου
    Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της 
Εθνικής Τράπεζας σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των 
ελληνικών τραπεζών και αφορά τους κλάδους που περι-
γράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις 
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της κρίσης.
   Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει την ανα-
νέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων, μεσαίων και 
μεγάλων επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, που 
λήγουν εντός του α’ εξαμήνου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

   Αιτήσεις προς ένταξη στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυν-
σης, μπορούν να υποβληθούν μέσω σχετικής επικοινωνίας 
(τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τον 
αρμόδιο υπεύθυνο πελατείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη 
σε κατάστημα της τράπεζας. 
   Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας παραμένει 
σε διαρκή επικοινωνία με την Επιχειρηματική Πελατεία της, 
προκειμένου να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαι-
ρα τυχόν έκτακτες ανάγκες.
2. Μέτρα διευκόλυνσης για μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις
   Στο πλαίσιο των δράσεων που η Εθνική Τράπεζα αναλαμ-
βάνει, και αφορά τους κλάδους που περιγράφονται στις Πρά-
ξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές 
Αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση 
της κρίσης, δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που εμπίπτουν στους ως άνω κλάδους και υπήρξαν συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας 
στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου 
των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους 
για την περίοδο 1/3/20 μέχρι 31/12/20, με αντίστοιχη αύξη-
ση της διάρκειας του δανείου.
    Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες που υπήρξαν συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα 
μας, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει ανανέωση όλων 
των ορίων χρηματοδότησης που λήγουν από την 1η Μαρ-
τίου έως και 31 Μαΐου για τρεις μήνες από την ημερομηνία 
λήξης τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
   Η ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης είναι πολύ απλή, 
χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας, 
απλά με την υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή Internet 
Banking ή με mail στη διεύθυνση: mmeanastoli@nbg.gr. 
      3. Μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες

   Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί ενήμεροι 
ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες πελάτες της, που έχουν 
πληγεί από την υγειονομική κρίση δυσκολεύονται να συνεχί-
σουν να καταβάλουν τη δόση του δανείου τους, ανακοινώ-
νει την δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τις 
30.9.2020. Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όλους τους δανει-
ολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι 
την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουν υποστεί 
σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρί-
σης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης. 
   Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλή 
και ανέξοδη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το 
αίτημά τους τηλεφωνικά στο 2104859222. Για την προστα-
σία των πελατών και των εργαζομένων της, η Εθνική Τράπε-
ζα επισημαίνει ότι αιτήματα δεν θα εξυπηρετούνται από το 
δίκτυο καταστημάτων της.
   Τέλος, οι πελάτες που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προ-
βλήματα στην αποπληρωμή των οφειλών τους, μπορούν 
να επικοινωνούν με την τράπεζα προκειμένου να βρεθούν 
οι κατάλληλες λύσεις ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στις 
δικές τους δυνατότητες. 
    Με βασικό όπλο έναντι της πανδημίας την επιλογή «Μέ-
νουμε Σπίτι», η Εθνική Τράπεζα καλεί τους πελάτες της να 
κάνουν χρήση της μεγάλης γκάμας των ανανεωμένων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών της για την ασφαλή, απλή και άμεση 
εξυπηρέτησή τους.
    Η Εθνική Τράπεζα και όλοι οι εργαζόμενοί της -τονίζεται 
στην ανακοίνωση- συναισθάνονται τις δύσκολες συνθήκες 
που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι στις μέρες μας, παρακολου-
θούν συστηματικά τις εξελίξεις και παραμένουν δίπλα στους 
πελάτες της, στηρίζοντας με υπευθυνότητα κάθε προσπά-
θεια που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στη δύσκολη 
αυτή συγκυρία.

Σε 49,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2019, τα καθαρά ενοποιημένα 
κέρδη της Lamda Development, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 2018 - 
μεταβολή που οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες αποτιμήσεις των 
επενδυτικών ακινήτων.
Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The MallAthens, 
Golden Hall και Mediterranean Cosmos παρουσίασαν για έβδομη 
συνεχόμενη χρονιά αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τους 
(EBITDA). Συγκεκριμένα, το EBITDA του 2019 ανήλθε σε 64,3 εκατ. 
ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% σε σχέση με το 2018. 
Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του 
ομίλου, προ αποτιμήσεων και εξόδων του έργου του Ελληνικού, 
ανήλθαν σε 50,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 7,9%, ενώ 
λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των 
επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA 

ανήλθε σε 115,9 εκατ. ευρώ.
 Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, δή-
λωσε σχετικά: 
«Το 2019 ήταν ένας σημαντικός σταθμός για τη 
LamdaDevelopment, καθώς η ολοκλήρωση της αύξησης μετο-
χικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ.ευρω, της μεγαλύτερης 
ΑΜΚ μη τραπεζικού ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στην 
Ελλάδα τα τελευταία 10 έτη, οδήγησε την κεφαλαιοποίηση και 
την καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας σε επίπεδα άνω του 
1 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Lamda Development κατέγραψε 
για έβδομη συνεχή χρονιά, σημαντική αύξηση τηςλειτουργικής 
κερδοφορίας της, καθώς και αύξηση της αποτίμησης των επεν-
δυτικών ακινήτων, με ανάλογη αύξηση των καθαρών κερδών και 

της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV). Σε ό,τι αφορά στο τρέχον 
έτος, η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες 
που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά, την ελληνική οικονομία 
και αναπόφευκτα τη λειτουργία των εμπορικών κέντρων της 
εταιρείας. Ωστόσο, το 2020 αποτελεί έτος ορόσημο για τη Lamda 
Development, καθώς αναμένεται η έναρξη των εργασιών για την 
υλοποίηση του εμβληματικού έργου του Ελληνικού. Συνεχίζουμε 
να εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας την 
εμπιστοσύνη και στήριξη των μετόχων μας. Το Ελληνικό είναι ένα 
έργο πνοής, που σηματοδοτεί την ανάπτυξη και θα δώσει νέα ώθη-
ση στην ελληνική οικονομία».

H ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ 49,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΑΝ ΤΟ 2019, ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT
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Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών 
Ανώτατης Τάξης (ΣΤΕΑΤ) σημειώνονται τα ακολουθα: «Η ιδι-
αίτερα επαχθής και επώδυνη κατάσταση για την χώρα μας σε 
όλους τους τομείς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επηρε-
άζει άμεσα και πολύ αρνητικά και την κατασκευαστική δραστη-
ριότητα στο σύνολο της, καθώς επίσης και τις τεχνικές εταιρείες 
που εκτελούν Δημόσια Έργα, πολύ περισσότερο καθώς έρχεται 
ως συνέχεια μίας δεκαετούς οικονομικής κρίσης και μίας απου-
σίας νέων έργων.
Οι επιπτώσεις στην εθνική οικονομία είναι σοβαρές, οδηγώντας 
στην μεγάλη ανάγκη κατά την χρονική στιγμή της περαίωσης 
της υγειονομικής κρίσης για εξαιρετικά ταχεία ανάκαμψη και 
επίτευξη μεγάλων ρυθμών ανάπτυξης, για τις οποίες έχει έντονη 
ανάγκη η χώρα.
Για τον σκοπό αυτό, όπως και διεθνώς στις υπόλοιπες πληττόμε-
νες χώρες, απαιτείται η άμεση δραστηριοποίηση του κατασκευ-
αστικού τομέα που είναι ευθέως συναρτημένη με σημαντικές 

επενδύσεις στις υποδομές που πρέπει να προχωρήσουν ταχέως.
Το έργο του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας που με την κατασκευή του 
ανταποκρίνεται σε μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, μπορεί άμεσα 
να απασχολήσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων, να ενισχύσει σο-
βαρότατα την κατασκευαστική δραστηριότητα και να τονώσει 
κυρίως αποφασιστικά την ταχεία ανάκαμψη και ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας.
Για τους λόγους αυτούς δημιουργούν ιδιαίτερο προβληματισμό 
δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που με αφορμή πληρο-
φορίες για απόφαση του ΣτΕ, με παρερμηνεία δεδομένων, με 
άκαιρο τρόπο και αγνοώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις και τις 
μεγάλες ανάγκες της χώρας, μιλούν για ενδεχόμενη  ακύρωση 
του σε εξέλιξη διαγωνισμού, οδηγώντας ουσιαστικά σε μία νέα 
πολυετή καθυστέρηση στην έναρξη της κατασκευής και την 
υλοποίηση του έργου.
Ο διαγωνισμός για το μεγάλο δημόσιο έργο ευρίσκεται επιτέ-
λους μετά από 3 χρόνια στην τελευταία φάση του. Μπορεί και 

πρέπει να ολοκληρωθεί με την κατάλληλη διαδικασία, σύμφω-
να με τις σχετικές διατάξεις και σε εφαρμογή των αποφάσεων 
των αρμοδίων Οργάνων, διασφαλίζοντας μεγάλα οφέλη για 
την ανάπτυξη, την εθνική οικονομία, την απασχόληση και την 
κοινωνία και συνεισφέροντας σοβαρά στην αντιμετώπιση των 
μεγάλων αναγκών της επόμενης της κρίσης ημέρας.
Η επιβίωση της οικονομίας, για την διασφάλιση της οποίας 
πρωταρχικό ρόλο έχει η πολύτιμη στις σημερινές δύσκολες 
συνθήκες γρήγορη ανάπτυξη εργοταξιακής δραστηριότητας 
την επόμενη μέρα, είναι συναρτημένη και με την αξιοποίηση 
και άμεση προώθηση έργων μεγάλης σημασίας που έχουν την 
δυνατότητα ταχείας έναρξης της κατασκευής τους.
Οι συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία απαιτούν υπεύθυνη 
στάση από όλους κι όχι επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες 
ενός κλάδου που απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους και στηρίζει με 
τη δραστηριότητά του δεκάδες άλλους τομείς της οικονομίας».  

Μετά τη δημοσιοποίηση της πολυαναμενόμενης απόφασης 
φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι δύο διεκδικητές 
του έργου του 1,8 δισ. ευρώ να... αλληλοεξοντώθηκαν. Το 
μόνο δεδομένο είναι ότι το ΣτΕ επιβάλλει το «πάγωμα» του δι-
αγωνισμού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Λάλιου στην 
«Καθημερινή» «κίτρινη κάρτα» και στις δύο κοινοπραξίες που 
διεκδικούν την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό βγάζει το 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Με τις δύο αποφάσεις, που έχει στη 
διάθεσή της η «Κ», το δικαστήριο καταλήγει ότι είναι βάσιμες οι 
προσφυγές και των δύο συμμετεχόντων. Με δεδομένο ότι ο δι-
αγωνισμός υποχρεωτικά «παγώνει», το υπουργείο Υποδομών 
καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα περιμένει την εκδίκαση 
των κυρίως προσφυγών, όταν τελικά μπορεί να «κοπούν» και 
οι δύο εταιρείες, ή θα προχωρήσει στην ακύρωση όλου του 
διαγωνισμού.
Οι δύο αποφάσεις του Δ  ́τμήματος του ΣτΕ (50,51/2020) αφο-
ρούν τις προσφυγές που έκαναν οι δύο κοινοπραξίες (Ακτωρ-
Ansaldo-Hitachi και J&P Αβαξ-Ghella-Alstom Transport) κατά 
της «Αττικό Μετρό», ζητώντας η μία τον αποκλεισμό της άλλης 
από τον διαγωνισμό. Οπως προκύπτει, κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών, η κοινοπραξία υπό την «Αβαξ» 
συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία (88), έναντι εκείνης της 
αντιπάλου της (85,71). Οσον αφορά τις αιτήσεις (ασφαλιστικών 
μέτρων) των δύο εταιρειών προς το ΣτΕ:
1. Στην προσφυγή της η «Αβαξ» έθεσε ένα επιχείρημα: ότι κατά 
την υποβολή της τεχνικής προσφοράς της, η «Ακτωρ» έπρεπε 
μεταξύ πολλών άλλων να κάνει μια προσομοίωση του συστή-
ματος αερισμού των συρμών υπό συνεχή λειτουργία, επί ποινή 

αποκλεισμού (αν αυτό που καταθέσει δεν είναι σύμφωνο με τις 
προδιαγραφές του διαγωνισμού). Αυτά όμως που κατέθεσε η 
«Ακτωρ» δεν ήταν επαρκή και έτσι η Επιτροπή Διαγωνισμού της 
«Αττικό Μετρό» ζήτησε διευκρινίσεις, μετά τις οποίες η «Ακτωρ» 
κατέθεσε νέα προσομοίωση. Στην προδικαστική της προσφυγή 
η «Αβαξ» ζήτησε τον αποκλεισμό της «Ακτωρ» και η «Αττικό 
Μετρό» απέρριψε το αίτημά της, υποστηρίζοντας ότι οι όροι 
του διαγωνισμού δεν εξαντλούν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες 
και γι’ αυτό δόθηκαν διευκρινίσεις. Το Δ  ́τμήμα κατέληξε ότι «η 
επανυποβολή της μελέτης προσομοίωσης με άλλα δεδομένα, 
για να αρθεί η απόκλιση από τους όρους της πρόσκλησης του 
διαγωνισμού, συνιστά ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς». 
Με άλλα λόγια, υποδεικνύει ότι ήταν λανθασμένος ο χειρισμός 
της επιτροπής του διαγωνισμού και συνεπώς η κοινοπραξία υπό 
την «Ακτωρ» έπρεπε να είχε «κοπεί».
2. Στην προσφυγή της η «Ακτωρ» έθεσε δύο επιχειρήματα. Το 
πρώτο (που απορρίφθηκε) αφορούσε στο κατά πόσον έπρεπε 
να υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κώστας 
Μιτζάλης, όταν η «Αβαξ» όρισε άλλον πληρεξούσιο, στο πλαίσιο 
των μέτρων αυτοκάθαρσής της (είναι πάντως ενδιαφέρον ότι η 
«Ακτωρ», που επίσης καταδικάστηκε από την Επιτροπή Αντα-
γωνισμού για τους ίδιους λόγους, χρησιμοποιεί ως επιχείρημα 
τη μη επαρκή αυτοκάθαρση των ανταγωνιστών της, όταν και 
η ίδια έχει πρόβλημα για τους ίδιους «τυπικούς» λόγους στον 
διαγωνισμό του άξονα Ακτίου -  Αμβρακίας).
Το δεύτερο αφορούσε στο κατά πόσον η Alstom υπέβαλε στη 
β  ́φάση του διαγωνισμού όλα τα απαιτούμενα για ένα σύστημα 
(συγκεκριμένα: αυτόματης επιτήρησης, σηματοδότησης και 

ελέγχου συρμών). Στην προδικαστική προσφυγή της «Ακτωρ», 
που ζήτησε τον αποκλεισμό της αντιπάλου της, η «Αττικό Με-
τρό» απάντησε ότι τα απαραίτητα στοιχεία είχαν ήδη υποβλη-
θεί από το α  ́στάδιο του διαγωνισμού. Το ΣτΕ κατέληξε ότι η 
απάντηση της «Αττικό Μετρό» είναι «πλημμελής» καθώς δεν 
διευκρίνισε ποια στοιχεία είχε υποβάλει η «Αβαξ» κι αν αυτά 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Επομένως, 
το ΣτΕ καταλήγει ότι «πιθανολογείται σοβαρά» ότι η παράλειψη 
της «Αβαξ» έπρεπε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της.
Υστερα από τη δημοσιοποίηση της πολυαναμενόμενης από-
φασης, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι δύο διεκδι-
κητές του έργου του 1,8 δισ. ευρώ να... αλληλοεξοντώθηκαν! 
Το μόνο δεδομένο είναι ότι το ΣτΕ επιβάλλει το «πάγωμα» του 
διαγωνισμού, μέχρι οι δύο διεκδικητές του να υποβάλουν προ-
σφυγές, να εκδικαστούν και να βγει απόφαση (μια υπόθεση που 
μπορεί να κρατήσει περισσότερο από ένα έτος, δεδομένης και 
της υπολειτουργίας του ΣτΕ λόγω κορωνοϊού). Επομένως, το 
υπουργείο Υποδομών καλείται να αποφασίσει αν θα περιμένει 
το αποτέλεσμα των προσφυγών αυτών (και στην καλύτερη πε-
ρίπτωση να συνεχίσει στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού –
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έχουν ήδη κατα-
τεθεί– με έναν μόνο διεκδικητή του έργου) ή θα αποφασίσει την 
ακύρωση του διαγωνισμού, μια πολιτική απόφαση με μεγάλο 
βάρος, καθώς συνεπάγεται μια καθυστέρηση τουλάχιστον 3-4 
ετών στον διαγωνισμό (έχουν ήδη περάσει τρία χρόνια από τη 
στιγμή της προκήρυξής του, στις 30.3.2017). Η όποια απόφαση 
πάντως θα ληφθεί σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.

ΣΤΕΑΤ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ : «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΣΤΟΥΣ 2 ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
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Γιατί επήλθε ρήξη στις σχέσεις ΑΚΤΩΡ και ΤΕ-
ΚΑΛ - Ποιος ο ρόλος της Intrakat - Το χρονο-
διάγραμμα και οι προδιαγραφές της επένδυ-
σης στον ΟΛΘ.
Σχεδόν το σύνολο των μεγάλων ελληνικών κατα-
σκευαστικών ομίλων αλλά και σημαντικές εταιρείες 
από το εξωτερικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το 
μεγαλύτερο έργο που θα υλοποιηθεί τα επόμενα έτη 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με αξιόπιστες 
πληροφορίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αχ. Τόπα 
στο economiχ.gr  
Πρόκειται για την επέκταση του έκτου προβλήτα 
του ΟΛΘ με προϋπολογισμό ύψους 130 εκατομμυ-
ρίων ευρώ δίχως ΦΠΑ, η οποία όταν ολοκληρωθεί 
θα αναβαθμίσει σημαντικά τη δυναμικότητα του λι-
μανιού σε ό,τι αφορά τη διακίνηση TEUs (εμπορευ-
ματοκιβωτίων) και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων 
φορτηγών πλοίων. 
Σύμφωνα με πηγές του κατασκευαστικού κλάδου, 
από το διαγωνισμό επέλεξε να αποσυρθεί η ΑΚΤΩΡ 
παρά το γεγονός ότι η εταιρεία παρακολουθούσε στε-
νά την εξέλιξη της διαδικασίας και μάλιστα επρόκειτο 
να διεκδικήσει το έργο σε κοινό σχήμα με την ΤΕΚΑΛ. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εταιρεία του ομίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε να αποσυρθεί λίγες ημέρες 
πριν εκπνεύσει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος και ενώ αναμενόταν η υποβολή στοιχείων για 
την πιστοποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 
δύο εταιρειών, λόγω της στάσης που τήρησε η ΤΕΚΑΛ 
στο διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή του 
αποχετευτικού δικτύου της Παλλήνης. 
Η ΑΚΤΩΡ είχε κηρυχθεί προσωρινός μειοδότης στο 
διαγωνισμό με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 60 
εκατομμυρίων ευρώ, με δεύτερο μειοδότη το σχήμα 
Intrakat – TΕΚΑΛ και τρίτο την κοινοπραξία Κωνστα-
ντινίδης Α.Ε. – ΤΕΧΝΕΡΓΑ. 
Ωστόσο στις σχέσεις των δύο εταιρειών επήλθε ρήξη, 
όταν η ΤΕΚΑΛ στήριξε προσφυγή που υπέβαλε η 
Intrakat στις 10 Μαρτίου με την οποία ζητάει τον 
αποκλεισμό της ΑΚΤΩΡ από το διαγωνισμό της ΕΥ-
ΔΑΠ. 

Πηγές με γνώση της υπόθεσης τονίζουν ότι οι μέτοχοι 
της ΑΚΤΩΡ θεώρησαν ότι η στήριξη της ΤΕΚΑΛ στην 
Intrakat οδήγησε αναπόφευκτα σε απώλεια της σχέ-
σης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο εταιρειών. Ως εκ 
τούτου, ελήφθη η απόφαση να σταματήσει η συνερ-
γασία με την ΤΕΚΑΛ και αναπόφευκτα ακολούθησε η 
απόσυρση από το διαγωνισμό για την επέκταση του 
έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Μιλώντας στο economix κύκλοι της ΤΕΚΑΛ επισημαί-
νουν ότι η στήριξη της προσφυγής που υπέβαλε η 
Intrakat στο διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ για το αποχετευ-
τικό δίκτυο της Παλλήνης αποτελούσε μονόδρομο, 
δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες διεκδικούν το έργο 
μέσω κοινού σχήματος. 
Μετά την απόσυρση του σχήματος ΑΚΤΩΡ – ΤΕΚΑΛ ο 
διαγωνισμός συνεχίζεται με τη συμμετοχή έξι υποψη-
φίων σχημάτων. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, περιλαμβάνοται όλοι οι μεγάλοι εγχώριοι 
κατασκευαστικοί όμιλοι (ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ, Intrakat, 
ΑΒΑΞ) και σημαντικές εταιρείες από το εξωτερικό 
(Eifagge, Vittadello, Besix, Rover Maritime, Acciona 
Construction). Ο ανάδοχος του έργου αναμένεται να 
ανακοινωθεί έως τις αρχές Μαΐου με τη συνολική δι-
άρκεια κατασκευής να ανέρχεται σε 38 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.
Το χρονοδιάγραμμα και οι προδιαγραφές της 
επένδυσης 
Η επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ αποτελεί 
τη σημαντικότερη από τις υποχρεωτικές επενδύσεις 
που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο κύριος μέτο-
χος του ΟΛΘ, η South Europe Gateway Thessaloniki, 
στο πλαίσιο της απόκτησης του 67% του μετοχικού 
κεφαλαίου του Οργανισμού από το ΤΑΙΠΕΔ το Μάρτιο 
του 2018.
Οι προδιαγραφές του έργου προβλέπουν την επέ-
κταση του προβλήτα κατά τουλάχιστον 440 μέτρα 
και την κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, 
με πλάτος τουλάχιστον 300 μέτρων. Μεταξύ των 
εργασιών που θα αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος 
είναι και η εκβάθυνση του λιμανιού σε 17,6 μέτρα 
από 12 μέτρα που είναι σήμερα, προκειμένου να εξυ-

πηρετούνται απρόσκοπτα φορτηγά πλοία μεγάλων 
διαστάσεων με δυνατότητες μεταφοράς έως 18.000 
TEUs. Οι υφιστάμενες υποδομές επιτρέπουν τον ελλι-
μενισμό πλοίων χωρητικότητας έως 4.000 εμπορευ-
ματοκιβωτίων.
Όταν ολοκληρωθεί το έργο οι υποδομές του δεύτερου 
μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας θα αναβαθμιστούν 
σημαντικά, δεδομένου ότι η δυναμικότητα του ΟΛΘ 
σχεδόν θα τριπλασιαστεί σε περίπου 1,5 εκατομμύρια 
TEUs ετησίως από 550.000 που είναι τώρα.
Οι όροι του διαγωνισμού 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δι-
αγωνιστική διαδικασία είναι η εμπειρία κατασκευής 
λιμενικών έργων. Ειδικότερα, τα υποψήφια σχήματα 
θα πρέπει να έχουν εκτελέσει έργα λιμενικών υποδο-
μών συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων 
ευρώ τα τελευταία 10 έτη. Για το λόγο αυτό οι εγχώ-
ριοι κατασκευαστικοί όμιλοι συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σε κοινοπραξίες με εταιρείες από το εξωτερικό 
που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία.  
Εκτός από την κατάλληλη τεχνογνωσία οι υποψήφι-
οι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι την τελευταία δεκαετία έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον ένα λιμενικό έργο, με κόστος 
κατασκευαστικών εργασιών οι οποίες να ανέρχονται 
σε 25 εκατομμύρια ευρώ κατ’ ελάχιστον. 
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει μέσο όρο ετή-
σιου κύκλου εργασιών πάνω από 250 εκατομμύρια 
ευρώ κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, πι-
στοληπτική ικανότητα 70 εκατομμυρίων ευρώ για 
το συγκεκριμένο έργο και 200 εκατομμυρίων ευρώ 
συνολικά ως νομικό πρόσωπο.
Όπως προβλέπουν οι όροι του διαγωνισμού, από το 
σύνολο των υποψηφίων που θα εκδηλώσουν ενδια-
φέρον θα επιλεγούν έξι σχήματα. Για να μην προκύ-
ψουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργο δεν 
προβλέπεται να εξεταστούν ενστάσεις στη διαγωνι-
στική διαδικασία, η οποία δεν εμπίπτει στις διατάξεις 
του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων έργων δεδομέ-
νου ότι ο ΟΛΘ είναι ιδιωτική εταιρεία. 

ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΘ – ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ Η ΑΚΤΩΡ
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Σε συνθήκες απομόνωσης και εγκλεισμού, ανάγκης για 
εκτεταμένη απολύμανση και προσωπική υγιεινή και για 
διατήρηση «κοινωνικής απόστασης», το αστικό περι-
βάλλον κι ο ιδιωτικός χώρος λειτουργούν με διαφορε-
τικούς κανονισμούς. Πόλεις και δημόσιοι χώροι, μοιάζει 
αναμενόμενο, να προσαρμοστούν στο μέλλον και στην 
ανάγκη καταπολέμησης της πανδημίας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η αρχιτεκτονική της κατεπείγουσας συνθή-
κης χρειάζεται γρήγορα αντανακλαστικά» εξηγεί μιλώ-
ντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η Θεσσαλονικιά αρχιτέκτονας και 
ερευνήτρια Δρ. Σοφία Βυζοβίτη, μέλος της κριτικής επι-
τροπής νέου διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Pandemic 
Architecture», «ένα ανοιχτό κάλεσμα στην αρχιτεκτονική 
κοινότητα να λάβει θέση στη διεθνή συζήτηση διατυπώ-
νοντας εναλλακτικές». Επισημαίνει ότι «η πανδημία, με 
τους μετασχηματισμούς που συνεπάγεται στο χώρο, την 
ερήμωση του αστικού περιβάλλοντος, την καραντίνα και 
την υπερεντατική χρήση του διαδικτύου, μπορεί να δώ-
σει έναυσμα για αναστοχασμό, μια εκ νέου διατύπωση 
των προτεραιοτήτων και των στόχων, των μεθόδων και 
των εργαλείων της πρακτικής μας. Η φυσική απόσταση, 
και όχι η κοινωνική απόσταση-για να είμαστε ακριβείς 
στη διατύπωση- φαίνεται να είναι το κύριο «όπλο» μας 
ενάντια στη μεταδοτικότητα της ασθένειας», λέει χαρα-
κτηριστικά.
Το social distancing και οι αλλαγές σε δημόσι-
ους χώρους
«Η συμπεριφορά των ανθρώπων, στην καθημερινότητά 
τους, διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την 
ήπειρο, την θρησκεία και γενικότερα τις συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες», αναφέρει ο διακεκρι-
μένος αρχικέκτονας Πρόδρομος Νικηφορίδης. Προσθέτει 
πως στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η «απόσταση» έχει 
μεγαλώσει μεταξύ των ανθρώπων «κάτι που οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στη χρήση νέων τεχνολογιών». Πα-
ράλληλα, παρατηρεί πως «παραδόξως σε εποχές κρίσης 
και περιορισμού οι νέες τεχνολογίες μας φέρνουν πιο 
κοντά», αφού σήμερα «συνομιλούμε και επικοινωνούμε 
οπτικά με τους φίλους και συγγενείς κρατώντας πάντα τα 
αναγκαία μέτρα προφύλαξης».
Ποια λοιπόν μπορεί να είναι η φιλοσοφία σχεδιασμού 
δημόσιων χώρων; «Μπορούν να υπάρξουν πρωτόκολ-
λα συμπεριφοράς που επιτρέπουν την εξ΄αποστάσεως 

συνύπαρξη σε ανοιχτούς αστικούς χώρους. Αντί για την 
ερήμωση των δημοσίων χώρων θα υπάρξει πιο αραιή 
κατοίκηση. Διακριτές εμβέλειες προσέγγισης, όπως ο 
κανόνας της απόστασης των δυο μέτρων που ήδη εφαρ-
μόζεται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ ορίζει ασφαλή όρια 
προσέγγισης», σημειώνει η κ Βυζοβίτη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μια παγκόσμια κρί-
ση φέρνει αλλαγές
«Ζητήματα διαχείρισης κρίσης απασχολούν την αρχι-
τεκτονική όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία. 
Επείγουσες στεγαστικές ανάγκες εκπορεύονται από ρα-
γδαίες μεταναστευτικές ροές ή φυσικές καταστροφές, 
όπως τσουνάμι, πλημμύρες, πυρκαγιές που σχετίζονται 
με την κλιματική αλλαγή», σημειώνει και εξηγεί πως στην 
ίδια τάξη προβλημάτων βρίσκεται και η πανδημία. Η 
Ελληνίδα ερευνήτρια τονίζει πάντως πως ο «κατ’ οίκον 
εγκλεισμός είναι ένα ακραίο μέτρο που δεν μπορεί να 
συνεχιστεί ατέρμονα» και πως «η άθληση και η αναψυ-
χή στους υπαίθριους αστικούς χώρους είναι αναγκαία 
συνθήκη για τη σωματική και την ψυχική υγεία των πο-
λίτων».
«Το COVID-19 δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία 
πανδημία. Πανδημίες έχουν υπάρξει πολλές στην ιστο-
ρία μας, ας σκεφτούμε την μεσαιωνική πανώλη ή την 
influenza που εξάλειψε τους αρχαίους πολιτισμούς των 
Αζτέκων και των Μάγια. Το ζήτημα της «εξυγίανσης», με 
όλες τις διαστάσεις του όρου, αποτέλεσε κινητήρια δύ-
ναμη για την αναδιάρθρωση των πόλεων, δημιούργησε 
την ανάγκη του αστικού σχεδιασμού», αναφέρει η κριτής 
του διεθνούς διαγωνισμού «Pandemic Architecture».
Από την πλευρά του ο κ.Νικηφορίδης μιλά για «υποδο-
μές που ελαχιστοποιούν την μετάδοση του ιού» όπως 
«συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, συλλογής 
απορριμμάτων, καθαριότητας, ηλιασμού και εξαερισμού 
των κατοικιών αλλά και των πόλεων εξασφαλίζουν τον 
περιορισμό εξάπλωσης», ως στοιχεία του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού μετά την πανδημία. Σε παγκόσμια κλίμακα 
πάντως ο κ.Νικηφορίδης εξηγεί πως δύσκολα «μπορεί να 
υπάρξει μία «συνταγή»».
«Η σκέψη μας για την ασφάλεια, πρέπει να υπερβαίνει 
το ατομικό, να είναι μακροπρόθεσμη και μεγάλης κλίμα-
κας», προσθέτει η κ Βυζοβίτη κάνοντας λόγο για «περι-
βαλλοντικά ορθή» αρχιτεκτονική. Τονίζει ότι ως προς τα 

υλικά πρέπει να σκεφτόμαστε σε πλανητικό επίπεδο και 
με στόχο την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Παρατηρεί ότι υπάρχει στροφή προς την 
ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία των δομικών υλι-
κών, τη φυσική δόμηση, τα νέα βιοδιασπώμενα υλικά.
Το smart σπίτι του μέλλοντος
«Κάποτε υπήρχαν πλούσια παλάτια χωρίς χώρους υγιει-
νής. Οι Βερσαλλίες είναι ένα διάσημο παράδειγμα. Σήμε-
ρα δεν νοείται χώρος κατοικίας χωρίς χώρους υγιεινής 
στις οργανωμένες κοινωνίες. Η υγιεινή ήταν πάντα ένας 
σημαντικός παράγοντας απώθησης μίας πανδημίας άλ-
λωστε η σημαντικότερη οδηγία που μας μεταφέρεται 
σήμερα είναι το συχνό πλύσιμο των χεριών. Οι περίοδοι 
κρίσης, οικονομικής ή άλλου είδους όπως αυτής που 
ζούμε μας υπενθυμίζει με κάθε τρόπο την αναγκαιότητα 
να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες σχεδια-
σμού. Σε ότι αφορά στην κατοικία θα πρέπει να δώσουμε 
προτεραιότητα στην ποιότητα των χώρων, στην εναλ-
λακτικότητα και χρηστικότητά τους και να ξεχάσουμε τα 
ακριβά και πολυτελή υλικά. Σε ότι αφορά την πόλη και 
τους δημόσιους χώρους είναι πολύ σημαντικό να είναι 
πολλοί και παντού», αναφέρει ο κ.Νικηφορίδης.
Όσο για το «προσωπικό μας καταφύγιο», το σπίτι μας- το 
μέλος της κριτικής επιτροπής του νέου διεθνούς διαγω-
νισμού «Pandemic Architecture»- περιγράφει έναν αρ-
χιτεκτονικό σχεδιασμό επηρεασμένο από την COVID-19: 
«Σε μια προβολή της κατάστασης που βιώνουμε προς 
το μέλλον, το σπίτι μας είναι ευφυές (smart) και γεμάτο 
αυτοματισμούς, μετατρέπεται δε είτε σε πολυδύναμο 
κέντρο επιχειρήσεων, είτε σε ατομικό καταφύγιο/οχυρό 
υπερ-συνδεδεμένο στο παγκόσμιο διαδικτυακό χωριό. 
Οι αυτοματισμοί βοηθάνε, κάθε ανέπαφη χρήση εξοπλι-
σμού, μας προστατεύει», καταλήγει η κα.Βυζοβίτη.
«Είναι πάντως πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε μία καθη-
μερινότητα στην οποία δεν συμμετέχουν τα χέρια μας», 
θα προσθέσει ο κ.Νικηφορίδης που τονίζει πως είναι εφι-
κτό «με μία φωνητική εντολή να ανοίξει μία πόρτα», δεν 
μπορούμε όμως σήμερα «να μαγειρέψουμε με την φωνή 
μας». «Μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε την συμμετοχή 
των χεριών μας, εμείς όμως θα είμαστε πάντα εκεί ως 
κινητήρια δύναμη», καταλήγει.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ:  ΠΟΛΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19
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Την ανάγκη να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωμένη ως 
μια ομάδα, ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια μάχη κατά του 
κορωνοϊού, με γνώμονα την πολυμερή συνεργασία και 
την αλληλεγγύη, ιδίως για τις πιο ευάλωτες χώρες, ανα-
δεικνύει στο άρθρο της η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών 
Σχέσεων Γιούτα Ουρπιλάινεν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για 
τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετώπου κατά της πανδημίας 
μαζί με άλλους σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, κυβερ-
νήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την κοινωνία των 
πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους φορείς», δηλώνει.
Ως υπεύθυνη για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, τονίζει ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις πιο αδύναμες 
χώρες- εταίρους, ιδίως στην Αφρική, τόσο στο μέτωπο της 
υγείας όσο και στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που 
θα προκαλέσει η υγειονομική κρίση.
Απαντά σ’ αυτούς που τάχθηκαν κατά της πολυμερούς συ-
νεργασίας ότι «βιάστηκαν», καθώς σήμερα γίνεται φανερό 
ότι ο πλανήτης πρέπει να αφήσει κατά μέρος τις διαφορές 
του και να ενωθεί απέναντι σε μια κοινή απειλή, ενεργώ-
ντας με αλληλεγγύη και χωρίς αποκλεισμούς.
«Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και ενεργούμε ο ένας για 
όλους και όλοι για έναν», σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι 
«η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των εθνών απο-
τελούν την πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 
‘Αρθρο γνώμης της Επιτρόπου Διεθνών Εταιρικών Σχέσε-
ων Γιούτα Ουρπιλάινεν: «Η Ευρώπη ως μία ομάδα, μαζί με 
τους εταίρους της, στη μάχη κατά του Covid-19»
 
Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις που μας αναγκάζουν να 
απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλο, ταυτόχρονα όμως 
μας επιβάλλουν να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες 
συλλογικά. Αυτή την πρόκληση μπορούμε να την διαχει-
ριστούμε όλοι μαζί.
Όπως τόσος κόσμος, έτσι κι εγώ αυτές τις ημέρες εργάζο-
μαι από το σπίτι μου, από όπου γράφω αυτό το σημείωμα. 
Έχω δίπλα μου για παρέα και παρηγοριά τα παιδιά μου 
και γι’ αυτό μπορώ να πω ότι είμαι τυχερή, ακόμη κι αν 
ανησυχώ για το μέλλον τους. Όμως, η ζωή αυτή τη στιγμή 
είναι πολύ σκληρή για εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ 
και σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι, μεταξύ αυτών και πολλοί 
ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 
είναι άρρωστοι ή ζουν μόνοι τους. Άλλοι δεν έχουν σπίτι. 
Και υπάρχουν και οι ήρωες που εργάζονται αδιάκοπα στην 
πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ιού.
Τις ώρες αυτές, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σωματικά 

μπορεί να είμαστε απομονωμένοι, είμαστε όμως ενωμέ-
νοι. Και ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Αυτό εξέφρασαν 
ως ευχή και ως δέσμευση οι ηγέτες μας την Πέμπτη, στο 
πλαίσιο της G20.
Και η Ευρώπη, ως μία ομάδα, πρέπει να είναι ενωμένη. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν ανα-
λάβει δράση. Εργαζόμαστε σκληρά για να ανασχέσουμε 
τη διασπορά του κορωνοϊού —τόσο εντός όσο και εκτός 
της Ευρώπης. Η παγκόσμια αυτή κρίση απαιτεί μια παγκό-
σμια αντιμετώπιση. Όσο η κρίση συνεχίζεται κάπου στον 
πλανήτη, δεν θα είμαστε ασφαλείς. Ως Επίτροπος αρμόδια 
για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις, εργάζομαι άοκνα για να 
διασφαλίσω την αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στην 
παγκόσμια μάχη κατά αυτής της πανδημίας, με ιδιαίτερη 
φροντίδα για τις πιο ευάλωτες χώρες.
Αντιμέτωπη με αυτή την άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
κρίση, η ΕΕ αναλαμβάνει με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύ-
νες της ως παγκόσμιος παράγοντας. Συνεργαζόμαστε με 
τις χώρες εταίρους μας για να εντοπίσουμε πού υπάρχουν 
ανάγκες και να παράσχουμε την απαραίτητη βοήθεια, εν 
μέσω μιας κατάστασης που μεταβάλλεται ταχύτατα.
Για να το πετύχουμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τα 
διάφορα εργαλεία και τους πόρους εξωτερικής δράσης που 
διαθέτουμε, συνεργαζόμενοι με τις χώρες εταίρους μας με 
συντονισμένο τρόπο. Μπορούμε να είμαστε αποτελεσματι-
κοί μέσα από μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη συμβο-
λή στην παγκόσμια μάχη κατά του κορωνοϊού.
Η προσέγγισή μας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις υγειονομικές και κοι-
νωνικοοικονομικές προκλήσεις χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά και συνεκτικά μέτρα, σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σήμερα, αλλά και στο προσεχές 
μέλλον. Η προσπάθειά μας είναι μακρόπνοη.
Στο μέτωπο της υγείας, ευθυγραμμιζόμενοι με την ευρύ-
τερη διεθνή αντιμετώπιση, οφείλουμε να επιδιώξουμε 
βασικές πολιτικές προτεραιότητες εκεί όπου παρατηρού-
νται σημαντικά κενά σε πόρους. Πρέπει να εντείνουμε τις 
προσπάθειες στήριξης και να ενισχύσουμε τις ικανότητες 
αντιμετώπισης στις χώρες με πολύ αδύναμα συστήματα 
υγείας. Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύτηκαν ότι θα εξασφαλίσουν 
διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτής της πανδη-
μίας και ότι θα συνεχίσουν να βοηθούν τις ευάλωτες χώρες 
και κοινότητες σε όλο τον κόσμο και ιδίως στην Αφρική.
Είναι επίσης σημαντικό να παράσχουμε πρόσθετα ιατρικά 
εφόδια και εξοπλισμό εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και να 
εξασφαλίσουμε επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό για το 
υγειονομικό προσωπικό. Η ενίσχυση της περιφερειακής 

συνεργασίας είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Πρέπει 
να συνεχίσουμε την έρευνα για νέα διαγνωστικά μέσα, θε-
ραπευτικές μεθόδους και εμβόλια. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο 
συνδυασμός πολιτικών μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
Εξίσου ευρεία και δυναμική πρέπει να είναι η στήριξη που 
προσφέρουμε στις προσπάθειες των χωρών εταίρων μας 
να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
της κρίσης. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για τη στή-
ριξη των εισοδημάτων των πολιτών, την παροχή κάποιας 
μορφής κοινωνικής προστασίας, την προστασία των εργα-
ζομένων στον χώρο εργασίας, την πρόληψη των διακρί-
σεων και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις γυ-
ναίκες, τα κορίτσια και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Η προσέγγισή μας μπορεί να έχει αποτέλεσμα εάν είναι 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι όλα 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συ-
νεργαστούν πραγματικά ως μία ευρωπαϊκή ομάδα, ώστε 
η συμβολή μας στην παγκόσμια αντιμετώπιση να είναι 
αποτελεσματική. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αναλά-
βουμε ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για τη διαμόρφωση 
ενός ενιαίου μετώπου κατά της πανδημίας μαζί με άλλους 
σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, κυβερνήσεις, χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιω-
τικό τομέα και άλλους φορείς.
Συνεπώς, όσοι προέβλεψαν το τέλος της πολυμέρειας 
βιάστηκαν να μιλήσουν. Σήμερα γίνεται αποδεκτό σε πα-
γκόσμιο επίπεδο ότι ο πλανήτης πρέπει να αφήσει κατά 
μέρος τις διαφορές του και να ενωθεί απέναντι σε μια κοι-
νή απειλή. Και αυτό, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω, 
προάγοντας την αλληλεγγύη και ενεργώντας πραγματικά 
χωρίς αποκλεισμούς.
Η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των εθνών απο-
τελούν την πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό 
και τασσόμαστε σταθερά υπέρ της διεθνούς συνεργασίας. 
Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις διεθνείς εταιρικές μας 
σχέσεις σε όλο τον κόσμο —σήμερα, αλλά και όταν ο τρο-
μερός αυτός ιός θα αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση.
Προς το παρόν, ο ιός είναι μέρος της ζωής μας. Αν όμως 
φροντίσουμε τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλο, ακό-
μη κι από απόσταση, θα μπορέσουμε να τον νικήσουμε, 
να βγούμε πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι από ποτέ και να 
προσφέρουμε στα παιδιά μας το λαμπρό μέλλον που επι-
θυμούμε για αυτά. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι 
να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και ότι 
ενεργούμε ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτό σημαί-
νει Ευρώπη.

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΟΥΤΑ ΟΥΡΠΙΛΑΙΝΕΝ:
«Η Ευρώπη ως μία ομάδα, μαζί με τους εταίρους της, στη μάχη κατά του Covid-19»
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Σημαντική αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από 
καταναλωτές λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού καταδεικνύει online έρευνα που πραγματοποίησαν το ΙΕΛΚΑ 
(Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) 
και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικο-
νομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Την επιστημονική επιμέλεια της έρευνας είχε ο καθηγητής Γε-
ώργιος Δουκίδης (Διευθυντής του Εργαστηρίου ELTRUN) και ο 
Δρ Λευτέρης Κιοσές (Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ). Τα αποτελέ-
σματα βασίζονται σε μια κυλιόμενη εβδομαδιαία έρευνα (25-27 
Μαρτίου και 1-3 Απριλίου) ενώ συμμετείχαν 1000 καταναλωτές 
πανελλαδικά.
   Αναλυτικότερα, σε σχέση με πέρυσι έχει διπλασιαστεί η τάση 
αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα γενικά (από το 21% του 
πληθυσμού που είχε κάνει τουλάχιστον μία διαδικτυακή αγορά 
το τελευταίο δεκαήμερο το 2019) σε 44% την πρώτη εβδομάδα 
του Απριλίου 2020 και στην ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης 
έτοιμου φαγητού (από 13% στο 25%). Ειδικά στις παραγγελίες 
από ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ η αύξηση των καταναλωτών 
είναι οκταπλάσια, αφού 8% του πληθυσμού έχει παραγγείλει 
online τις τελευταίες δέκα ημέρες σε σχέση με κάτω του 1% που 
ήταν το 2019. Επίσης καταγράφεται μια βαθμιαία αύξηση τις 

τελευταίες εβδομάδες λόγω της εξοικείωσης των καταναλωτών 
με την χρήση online υπηρεσιών και στην σταδιακή εμπιστοσύνη 
των Ελλήνων για αγορές από απόσταση.
   Σύμφωνα με την έρευνα, η έκτακτη κατάσταση εγκλεισμού των 
πολιτών στο σπίτι αναμένεται να παγιώσει κάποιες συμπεριφο-
ρές, αφού το 50% των καταναλωτών αναφέρει ότι θα συνεχίσει 
τις νέες συνήθειες του και όταν ξεπεραστεί η κρίση. Πέρα από την 
νέες ψηφιακές συμπεριφορές έχουν αυξηθεί επίσης κατακόρυφα 
και οι αγορές τροφίμων από απόσταση, αφού το 10% των πολι-
τών έχει παραγγείλει τηλεφωνικά από συνοικιακό κρεοπωλείο/
οπωροπωλείο και το 5% αντίστοιχα από κοντινό/συνοικιακό 
κατάστημα σούπερ μάρκετ.
   Παρά τις σημαντικές αυξητικές τάσεις των online αγορών, η 
πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν αξιοποιήσει το ηλε-
κτρονικό εμπόριο τις τελευταίες δέκα ημέρες φαίνεται να είναι 
γενικά ικανοποιημένοι από τα ηλεκτρονικά καταστήματα (66%) 
και το online fast food delivery (65%), μία από τις κορυφαίες 
προϊοντικές κατηγορίες που αγοράζουν ψηφιακά οι Έλληνες. Τα 
υψηλά αυτά ποσοστά σχετίζονται με την πολυετή εμπειρία που 
έχουν οι πάνω από 8000 ελληνικές εταιρίες που αξιοποιούν ψη-
φιακά κανάλια πώλησης, η υψηλή αξιοπιστία τους σε μία χώρα 
με χαμηλές υποδομές και δύσκολη γεωγραφία για την παρά-

δοση προϊόντων και οι γενικά υψηλές απαιτήσεις των Ελλήνων 
on-line καταναλωτών. 
   Παρά το γεγονός ότι μόνο 35% των online καταναλωτών 
απαντά ότι είναι ικανοποιημένοι από την συνολική υπηρεσία 
των online σούπερ μάρκετ, το ποσοστό θεωρείται ικανοποιητικό 
λόγω της πρόσφατης εμπειρίας του online αυτού κλάδου και της 
πολύ υψηλής ζήτησης.
   Όπως προκύπτει από την έρευνα, μόλις 1 στους 5 online 
καταναλωτές αξιολογούν θετικά τον χρόνο παράδοσης των 
προϊόντων και 1 στους 3 την διαθεσιμότητα των προϊόντων. 
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί κάτω από τις παρούσες συνθήκες δε-
καπλασιασμού των online παραγγελιών το τελευταίο διάστημα. 
Βέβαια αρκετά θετικά αξιολογούνται άλλοι σημαντικοί παράγο-
ντες όπως οι τρόποι πληρωμής (68%), το προσεγμένο προσω-
πικό παράδοσης (49%), το σωστό πακετάρισμα των προϊόντων 
(47%), η ποικιλία προϊόντων (45%), η καθαριότητα και σωστή 
φύλαξη των φρέσκων προϊόντων (44%). Με βάση την πρόσφα-
τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και τις έξυπνες επενδύσεις των 
ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ για αύξηση της παραγωγικότητας 
αναμένεται μελλοντικά η καλυτέρευση αυτών των ποσοστών.

Η INTERAMERICAN, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στη δύσκο-
λη περίσταση της πανδημίας, συσστρατεύεται με μεγάλο μέρος 
της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για την αντιμετώπισή 
της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που συνθέτουν δέσμη τρι-
ών αξόνων. Οι ενέργειες της εταιρείας αναπτύσσονται ακολου-
θώντας τη στρατηγική βιωσιμότητας που η INTERAMERICAN 
έχει χαράξει και δημοσιοποιεί, απολογιστικά και με δεσμεύσεις, 
στον τομέα της συνεισφοράς στην κοινωνία. Η εταιρεία προτάσ-
σει τις ανάγκες στον άξονα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το 
ΑΠΕ: «Οφείλουμε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στη θωρά-
κιση του εθνικού συστήματος υγείας σε αυτή την κρίσιμη φάση, 
να συνεργαστούμε οι επιχειρήσεις μεταξύ μας και με τον δημόσιο 
τομέα και να υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο τη μεγάλη, 
αξιέπαινη προσπάθεια των ανθρώπων που στελεχώνουν το 
σύστημα, στον καθημερινό αγώνα τους να περιθάλψουν νοσού-
ντες και να σώσουν ζωές» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύ-
νων Σύμβουλος της INTERAMERICAN.
Ήδη, η εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση και πέρα από την 
ευθυγράμμισή της με τον ΕΟΔΥ στις λειτουργίες των ιδιόκτητων 
μονάδων υγείας, προχώρησε σε πρωτοβουλίες υποστήριξης 
του εθνικού συστήματος υγείας, σε άμεση επικοινωνία και συ-
νεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τη διακρίβωση αναγκών. 

Συγκεκριμένα, έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο δύο δωρεές 
της INTERAMERICAN, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών σε 
ιατροτεχνολογικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, με είδη που είναι 
άμεσα παραδοτέα: 
Επτά (7) κλίνες ειδικά για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τύπου 
Hillrom 900 Accela με ζυγό και ειδικό αερόστρωμα και
Πέντε (5) συστήματα φορητών υπερηχοτομογράφων Philips 
Lumifay, με αντίστοιχα tablets, που θα αξιοποιούνται για καρ-
διολογικό και πνευμονολογικό έλεγχο, αλλά και συγκυριακά για 
την ανάγκη εκτίμησης περιστατικών σχετικά με την εισαγωγή 
τους σε Μ.Ε.Θ.
Ειδικότερα για τους υπερηχοτομογράφους, επισημαίνεται η χρη-
στική αξία τους για το δημόσιο σύστημα υγείας διαχρονικά, ενώ 
η προσφορά αυτή ανέδειξε και την πολλαπλασιαστική δυναμική 
της συνεργασίας, με τη συμμετοχή της προμηθεύτριας εταιρείας 
Philips Hellas κατά τα 2/5 της αξίας των ειδών. Η διοίκηση της 
INTERAMERICAN, έχοντας υιοθετήσει και τον Στόχο 17 των 
Sustainable Development Goals (SDGs) του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, επιζητεί ανάλογες 
συνεργασίες σε κάθε πρωτοβουλία της για την προσέγγιση των 
SDGs και στην εν λόγω σύμπραξη, βρήκε στη Philips Hellas -την 
οποία και ευχαριστεί- έναν αξιόπιστο εταίρο κοινής αντίληψης. 

Στην ίδια λογική των συνεργασιών, η INTERAMERICAN συμ-
μετέχει και στην πρωτοβουλία δωρεάς σημαντικού ποσού του 
θεσμικού φορέα του κλάδου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος, προς το Υπουργείο Υγείας.
Η εταιρεία εγγράφει τις ανωτέρω ενέργειες για την υποστήριξη 
του εθνικού συστήματος υγείας, καθώς και αυτές που θα ακο-
λουθήσουν σε δύο ακόμη άξονες για τη διαχείριση κοινωνικών 
αναγκών όσο διαρκέσει η πανδημία, στο οργανωμένο σχέδιο 
υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ενσωμα-
τώσει στην επιχειρησιακή στρατηγική της και υλοποιεί μεθο-
δικά, εδώ και 15 χρόνια. Ειδικότερα για την παρούσα κρίση η 
INTERAMERICAN, με κοινό παρονομαστή τον Στόχο 17 των SDGs 
για τις συνεργασίες, εστιάζει στον Στόχο 3 για την καλή υγεία και 
τον Στόχο 1 για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Η εταιρεία, σύμ-
φωνα με την εξειδικευμένη μελέτη της ΕΥ (στοιχεία 2018) για το 
δικό της socio-economic impact, συνεισφέρει αξία στην εθνική 
οικονομία, την κοινωνία και την απασχόληση της τάξεως των 
352 εκατ. ευρώ. Κατά το 2019, το ειδικότερο (επιμέρους) μέγεθος 
του κοινωνικού προϊόντος, που απέδωσε η INTERAMERICAN, 
ανήλθε στα 172 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και ενεργει-
ών εταιρικής υπευθυνότητας.
(https://csr.interamerican.gr/)

ΑΥΞΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ONLINE ΑΓΟΡΩΝ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΕΛΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΑ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ INTERAMERICAN ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Για την αντιμετώπιση της πανδημίας
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Το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της έξαρσης 
του κορωνοϊού, ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια 
για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι «το παρόν ελληνικό 
καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ θα 
συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην ελλη-
νική οικονομία». Περαιτέρω επισήμανε ότι «διασφαλίζει ότι οι 
επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο λόγω της έξαρσης του 
κορωνοϊού θα συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το τέλος της και διαβεβαί-
ωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται 
στενά με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα 
εφαρμογής εθνικών μέτρων στήριξης με συντονισμένο και απο-
τελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. 
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρ-
τίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020, όπως εξηγεί 

σε ανακοίνωση της η Κομισιόν. 
Εστιάζοντας στο ελληνικό μέτρο στήριξης, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αναφέρει πως η Ελλάδα της κοινοποίησε ένα καθεστώς 
επιστρεπτέων προκαταβολών, εκτιμώμενου ύψους 1 δισ. ευρώ 
βάσει του προσωρινού πλαισίου, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις 
που πλήττονται από την έξαρση του κορωνοϊού. «Το καθεστώς 
είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους 
τους τομείς και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικρά-
τεια. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσω-
ρινές οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, 
όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της δραστηριό-
τητάς τους. Το καθεστώς θα συμβάλει στην εξασφάλιση διαθέσι-
μης ρευστότητας στην αγορά, για να αντιμετωπιστεί η ζημία που 
προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου και για να διατηρηθεί η 
συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και 
μετά την έξαρση της νόσου» σημειώνει. 
Επίσης, αναφέρει ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα εκταμι-
εύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τρα-

πεζών. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορη-
γείται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Η Επιτροπή, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, διαπίστω-
σε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προ-
βλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: i) το καθεστώς 
επιστρεπτέων προκαταβολών περιορίζεται μόνο στις φερέγγυες 
επιχειρήσεις, ii) οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα χορηγούνται 
έως τον Ιούνιο του 2020, iii) το μέτρο είναι αναλογικό για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής που 
προκαλείται από την έξαρση του κορωνοϊού και (iv) τα ποσά της 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο 
προσωρινό πλαίσιο.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι ανα-
γκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταρα-
χής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.
Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανό-
νων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Σαουδική Αραβία θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία-
ση μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή για τους υπουργούς 
Ενέργειας της Ομάδας των 20 μεγάλων οικονομιών (G20) για να 
διασφαλιστεί «η σταθερότητα στην ενεργειακή αγορά», σύμφω-
να με εσωτερικό έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 15.00-17.20 ώρα 
Ελλάδας την Παρασκευή, ενώ την Πέμπτη θα έχει προηγηθεί 
εικονική συνεδρίαση του ΟΠΕΚ, της Ρωσίας και άλλων παρα-
γωγών πετρελαίου για να συζητηθεί η μείωση της παραγωγής. 
Οι τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω του αντίκτυπου του 
κορωνοϊού και της κατάρρευσης τον περασμένο μήνα των συ-
ντονισμένων μειώσεων της παραγωγής με τη Σαουδική Αραβία 
και τη Ρωσία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την περασμένη 
εβδομάδα το Ριάντ και τη Μόσχα να μειώσουν την παραγωγή 
για να στηρίξουν τις τιμές καθώς η πανδημία έχει πλήξει τη ζήτη-
ση και αυξάνονται τα αποθέματα. 
«Προσβλέπουμε σε μια παραγωγική συζήτηση, καθώς εντείνου-
με τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέ-
φερε το εσωτερικό έγγραφο για τη συνεδρίαση των υπουργών 
Ενέργειας της G20. 
Παγκοσμίως, η ζήτηση πετρελαίου έχει μειωθεί κατά περίπου 
30%, ή κατά περίπου 30 εκατ. βαρέλια την ημέρα. 
Οι παραγωγοί πιθανόν να συμφωνήσουν την Πέμπτη σε μείωση 
της παραγωγής, αλλά μόνο εάν οι ΗΠΑ συμμετέχουν στην προ-
σπάθεια αυτή, δήλωσαν χθες στο Reuters τρεις πηγές από την 
συμμαχία ΟΠΕΚ. 

Οι ΗΠΑ δε συμμετείχαν στις συντονισμένες μειώσεις των μελών 
του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και άλ-
λων χωρών όπως η Ρωσία, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 
2017 και τερματίστηκαν τον περασμένο μήνα. 
Η Ουάσινγκτον δεν έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετέχει στην όποια 
συμφωνία, η οποία, όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ, μπορεί να προ-
βλέπει τη μείωση της παγκόσμιας παραγωγής κατά 10%-15%. 
Οι αμερικανικές εταιρίες δεν μπορούν να συντονίσουν την παρα-
γωγή τους λόγω της νομοθεσίας κατά του μονοπωλίου. 
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚ δεν τον πίεσε να ζητήσει από τις 
αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες να μειώσουν την παραγωγή 
τους, προσθέτοντας ότι η παραγωγή αμερικανικού πετρελαίου 
έχει ήδη μειωθεί. 

Αύξηση 7,8% σημείωσε τον Φεβρουάριο εφέτος το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, καθώς η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών είχε αρνητικό πρόσημο, ενώ αυτή των εισαγωγών πα-
ρουσίασε- έστω και μικρή- άνοδο, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές 
συναλλαγές προκύπτουν τα εξής: Η συνολική αξία των εισαγω-
γών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.322,4 εκατ. ευρώ τον Φε-
βρουάριο 2020 έναντι 4.256,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, 
παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσία-
σε αύξηση κατά 42,3 εκατ. ευρώ ή 1,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοει-
δή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 36,6 εκατ. ευρώ ή 1,1%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό 
των 2.635,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.690,9 εκατ. ευρώ τον Φεβρουά-
ριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, 

καθώς και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασαν την 
ίδια ποσοστιαία αύξηση 8,6%, που αναλογεί σε 159,4 και 159,1 
εκατ. ευρώ αντίστοιχα).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.687,2 εκατ. 
ευρώ έναντι 1.565,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2019, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 
κατά 117,1 εκατ. ευρώ ή 8,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα 
πλοία παρουσίασε μείωση κατά 122,5 εκατ. ευρώ ή 8,5%).
Το α’ δίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων 
ανήλθε στο ποσό των 9.069,3 εκατ. ευρώ έναντι 8.878,5 εκατ. 
ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% 
(χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 211,5 εκατ. 
ευρώ ή 3,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσί-
ασε αύξηση κατά 272,0 εκατ. ευρώ ή 4,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό 
των 5.474,4 εκατ. ευρώ έναντι 5.198,2 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 
2019, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, κα-
θώς και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασαν την ίδια 
ποσοστιαία αύξηση 9,5%, που αναλογεί σε 349,6 και 347,7 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε 
σε 3.594,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.680,3 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 
2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε μείωση κατά 138,1 εκατ. ευρώ ή 4,8%, ενώ χωρίς 
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 75,7 εκατ. 
ευρώ ή 2,7%).

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΩΝ ΥΨΟΥΣ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
Για τη στήριξη της οικονομίας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑβΙΑ: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ G20 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 7,8% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020 - 
Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 2,1% ΕΝΩ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 1,5%   





 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 
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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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Την ενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμηση μέσω 
της Ψηφιακής Τράπεζας Γης θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, το χωροταξικό 
νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο 
του Απριλίου.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες τέθηκαν επί τάπητος κατά τη χθεσι-
νή τηλεδιάσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, με στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενδεικτικά, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται: η θέσπιση κινή-
τρων εντός οργανωμένων αναπτύξεων, οι υποδοχείς οργα-
νωμένης εγκατάστασης επιχειρήσεων και τα σχέδια με θετικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η απλούστευση και μείωση των 
γενικών χρήσεων γης, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, η 
βελτίωση στη λειτουργία του Κτηματολογίου, η απλοποίηση 
και ο εξορθολογισμός του Οικοδομικού Κανονισμού, η επίλυ-
ση προβλημάτων σε ειδικά χωροταξικά σχέδια (υδατοκαλλι-
έργειες, ΑΠΕ, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα).
Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διάφορες 
βελτιώσεις χωρικού σχεδιασμού, όπως την εξαίρεση των 
βραχονησίδων που είναι στο δίκτυο των προστατευμένων 
περιοχών από το καθεστώς της απόλυτης προστασίας, ώστε 
να μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές ήπιες μορφές ανάπτυ-
ξης για να επιστρέφουν οι κάτοικοί τους ή να δοθούν κίνητρα 
επιστροφής.
Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΝ, προωθεί άμεσα προς διαβούλευση και 
εφαρμογή υπουργικές αποφάσεις που βελτιώνουν τη ζωή και 
την κίνηση στα αστικά κέντρα μέσα από τη θέσπιση κανόνων 
για την προσαρμογή υφιστάμενων κτιρίων στις ανάγκες ατό-
μων με αναπηρία, την εφαρμογή μακροπρόθεσμης εθνικής 
στρατηγικής για τη χρήση του ποδηλάτου, το σχεδίασμά 
αστικών οδών και υπαίθριων δημόσιων χώρων
Οι διατάξεις
 Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, 
το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 1. Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Στην ενεργοποίηση της 
μεταφοράς συντελεστή δόμησης πρόκειται να προχωρήσει το 
επόμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του «Ε.Τ.», σε αυτή τη φάση εξετάζονται όλοι 
οι παράμετροι που θα «ξεμπλοκάρουν» τη διαδικασία που 
βρίσκεται για χρόνια στον πάγο και έχει αφήσει μετέωρους 
χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν 
τους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους.
Κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί τίτλοι μεταφοράς συντελε-
στή από διατηρητέα, μνημεία και ρυμοτομούμενα ακίνητα 
που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.100.000 τ.μ. ωστόσο η 

διακοπή του θεσμού άφησε σε εκκρεμότητα τίτλους που 
αντιστοιχούν σε 450.000 τ.μ., η αξία των οποίων εκτιμάται 
ότι υπερβαίνει τα 185 εκατ. ευρώ και στον... αέρα πολλούς 
ιδιοκτήτες που δεν είχαν την ευκαιρία να τους μετατρέψουν 
σε ακίνητα
Η μεταφορά του συντελεστή δόμησης καλύπτει ακίνητα για 
τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να αξιοποιήσει ολό-
κληρο το συντελεστή που ισχύει στην περιοχή. Από αυτές τις 
κατηγορίες ακινήτων μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης τους την 
έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ο οποίος θα 
του δίνει το δικαίωμα να μεταφέρει τον υπόλοιπο συντελεστή 
του ακινήτου του.
2. Ψηφιακή Τράπεζα Γης: Η ΜΣΔ θα γίνεται μέσω της Ψηφια-
κής Τράπεζας Γης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η Τράπεζα Γης 
να αγοράζει συντελεστή δόμησης από τους ιδιοκτήτες των 
διατηρητέων ή και των χαρακτηρισμένων μνημείων και να 
τον πουλάει σε αυτούς που έχουν αυθαίρετα με πολύ μεγάλες 
παραβάσεις. Αυτοί που θα λαμβάνουν τα χρήματα δίνοντας 
συντελεστή, θα υποχρεούνται στην αποκατάσταση των δι-
ατηρητέων και αυτοί που θα αγοράζουν το συντελεστή στη 
σύννομη τακτοποίηση των παραβάσεών τους. Ταυτόχρονα, 
μέσω της Τράπεζας Γης θα μπορεί ο δήμος να παρεμβαίνει σε 
εγκαταλελειμμένα ακίνητα, να τα δεσμεύει, να τα αποκαθιστά 
με χρηματοδότηση από ιδιώτες, που θα αναλαμβάνουν μέσα 
από διαγωνισμό την εκμετάλλευσή τους για κάποια χρόνια και 
μόλις αποσβένεται το κόστος αποκατάστασης, να τα επιστρέ-
φει στους ιδιοκτήτες.
Αν ενδιάμεσα ο ιδιοκτήτης εμφανιστεί και επιθυμεί να το εκ-
μεταλλευθεί ο ίδιος, θα μπορεί να το κάνει καταβάλλοντας το 
κόστος αποκατάστασης.
Η Ψηφιακή Τράπεζα Γης θα μπορεί επίσης να υλοποιεί ανταλ-
λαγές εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίες είναι 
μπλοκαρισμένες είτε επειδή είναι δασικές είτε για άλλο λόγο 
και δεν είναι οικοδομήσιμες, με άλλες δημόσιες εκτάσεις οι 
οποίες είναι διαθέσιμες και μπορούν να οικοδομηθούν.
Παράλληλα, θα επιτρέπει σε δήμους να πωλούν συντελεστή 
από δεσμευμένα αδόμητα ακίνητα, έτσι ώστε να αποκτούν 
πόρους για να απαλλοτριώσουν επιπλέον οικόπεδα, με σκοπό 
να κατασκευάσουν κοινόχρηστους χώρους.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΝ, στη χώρα μας 
έχουν συνολικά εκδοθεί 244.000 τίτλοι μεταφοράς συντελε-
στή από διατηρητέα και 184.000 τίτλοι από ρυμοτομούμενα 
ακίνητα.
Βελτίωση της ελκυστικότητας των οργανωμένων μορφών 
ανάπτυξης έναντι της κοινής εκτός σχεδίου δόμησης: 
Ισχυρά πολεοδομικά κίνητρα για τις οργανωμένες αναπτύξεις 
(βελτιωμένοι όροι δόμησης, επιτάχυνση διαδικασιών).
Μείωση του συντελεστή δόμησης στην κοινή εκτός σχεδίου 
δόμηση, αύξηση στην περίπτωση βελτίωσης του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος (ενεργειακή εξοικονόμηση, ανακύ-
κλωση, ΑΠΕ), αύξηση αρτιότητας εκτός σχεδίου για ξενοδο-
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χεία.
4. Απλούστευση και βελτίωση της σαφήνειας του συστήματος 
χρήσεων γης:
 Μείωση των γενικών χρήσεων γης από 16 σε 6
 Ενιαία χρήση των ίδιων κατηγοριών χρήσεων γης σε όλες τις 
μορφές του χωρικού σχεδιασμού
5. Απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού: 
Αποκατάσταση της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των ειδικών 
και των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, ούτως ώστε 
να μην προκύπτουν ασάφειες και ανασφάλεια δικαίου για τις 
επενδύσεις
Μηχανισμός γρήγορης επίλυσης αντιφάσεων μεταξύ διαφο-
ρετικών χωρικών σχεδίων
Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των θαλάσσιων χωροτα-
ξικών πλαισίων μόνο στον θαλάσσιο χώρο
Μεγάλη επιτάχυνση των Τοπικών Πολεοδομικών Τοπικών 
Σχεδίων από 12 σε 2,5 χρόνια
Επιτάχυνση των Ειδικών Πολεοδομικών Τοπικών Σχεδίων 
από 3 σε 1 χρόνο
Άμεσος χαρακτηρισμός του τοπικού οδικού δικτύου και εν-
σωμάτωση τοπικού σχεδίου πρόληψης αντιμετώπισης κα-
ταστροφών.
6. Αξιοποίηση ιδιωτών μηχανικών στις διαδικασίες έγκρισης 
και ελέγχου σχεδίων: 
Πιστοποιημένοι αξιολογητές πολεοδομικών και χωροταξικών 
Σχεδίων
 Ενίσχυση Επιθεωρητών Δόμησης.
7.  Απλοποίηση και εξορθολογισμός του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού (ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, 
διευκόλυνση της μείωση του χωρικού αποτυπώματος των 
κτιρίων με αντίστοιχη αύξηση του ύψους, ασφάλεια δικαίου 
με την άρση ασαφειών). 

ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΓΚΡΙΖΕΣ 
ΖΩΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-24-33                                     08/04/2020

Με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης για τα «ξεχασμένα» τε-
τραγωνικά να τρέχει, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μένουν σπίτι 
τους λαμβάνοντας τα μέτρα προφύλαξης από τον φονικό ιό 
έχουν τη δυνατότητα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, 
το tablet ή ακόμα και το κινητό τους τηλέφωνο να διορθώσουν 
την επιφάνεια των ακινήτων τους στους δήμους. Ωστόσο, η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ δεν καλύπτει όλες τις περι-
πτώσεις των ακινήτων που θα πρέπει να δηλωθούν. Έτσι, για 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διόρθωσης των αδήλωτων 
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τετραγωνικών απαιτείται η επίσκεψη των ιδιοκτητών ακινήτων 
στους δήμους, κάτι που αυτή την περίοδο θα πρέπει να αποφεύ-
γεται ειδικά από τις ευάλωτες ομάδες των πολιτών. Η δήλωση 
των βοηθητικών χώρων (αποθήκες, υπόγειες θέσεις πάρκινγκ) 
σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών που φωτίζονται από 
το κοινόχρηστο ρεύμα, η διόρθωση κοινόχρηστων χώρων από 
τους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και η αλλαγή χρήσης 
του ακινήτου αποτελούν τις γκρίζες ζώνες στη δήλωση των 
αδήλωτων τετραγωνικών οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η κρίση του κορωνοϊού έχει μπλο-
κάρει: Τη διόρθωση των κοινόχρηστων τετραγωνικών μέτρων 
πολυκατοικίας από τους διαχειριστές για τα οποία καταβάλ-
λονται δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μέσω των 
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Τη δήλωση της αλλαγής χρήσης του ακινήτου, όπως προβλέπει 
ο νόμος, από επαγγελματική σε κατοικία και αντίστροφα, κάτι 
που να σημειωθεί είναι δυνατόν στην πλατφόρμα του Δήμου 
Αθηναίων και άλλων δήμων, αλλά δεν προβλέπεται στην 
πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Επίσης έχει μπλοκάρει και η μείωση του 
εμβαδόν του ακινήτου, αναφέροντας πώς τεκμηριώνεται αυτή.
Τη δήλωση των τετραγωνικών επιφανειών βοηθητικών χώ-
ρων πολυκατοικιών (αποθηκών, πάρκινγκ κ,λπ.) που ηλεκτρο-
δοτούνται από την κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας, είτε οι 
επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη προσμε-
τρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων και κα-
ταβάλλονται για αυτές τέλη και φόρος μέσω του λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως χρέωση ΤΑΠ. Σύμφωνα με 
τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους κλειστούς βοηθητικούς χώ-
ρους (αποθήκες, υπόγεια γκαράζ) που φωτίζονται από παροχή 
για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας και συνιστούν διαιρεμένη 
ιδιοκτησία, οφείλονται τέλη και φόρος, οπότε, κατά γενική αρχή, 
θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση. Ωστόσο, για τις επιφάνειες 
αυτές θα πρέπει οι πολίτες να απευθυνθούν στην υπηρεσία του 
οικείου δήμου για να ρυθμιστούν οι σχετικές χρεώσεις (χαρα-
κτηριστικά, για τις επιφάνειες που θεωρούνται κοινόχρηστοι 
χώροι πολυκατοικιών δεν εισπράττεται ΤΑΠ). Το ίδιο ισχύει και 
για τις ανοιχτές θέσεις στάθμευσης, εκτός από αυτές με δικαίωμα 
αποκλειστικές χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο, για τις οποίες δεν 
οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
ΤΙ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για τη διόρθωση 
των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους λήγει στις 30 Ιου-
νίου με το ενδεχόμενο νέας παράτασης να παραμένει ανοιχτό. Οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν τον χρόνο μπορούν από το σπίτι 
τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.
govapp.gr/: Με κλικ στην κατηγορία «Ηλεκτροδοτούμενα» να 
διορθώσουν τα τετραγωνικά για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα 
χτίσματα που είχαν δηλωθεί με ελλιπή τετραγωνικά.
Με κλικ στην κατηγορία «Μη ηλεκτροδοτούμενα» καταχωρίζο-
νται οι διορθώσεις για: 
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Πιο κοντά στο ιστορικό ναυάγιο η Ευρώπη, μετά το γερμανικό 
«μπλόκο» στο ευρωομόλογο και το ιταλικό «βέτο» στις άλλες 
λύσεις που προωθούνται. Ανακοινώσεις θα γίνουν το μεσημέρι 
(11 ώρα Ελλάδος), αλλά μάλλον «γκρίζος» και όχι λευκός κα-
πνός πρέπει να αναμένεται, από το ατελείωτο ολονύχτιο θρίλερ, 
το οποίο θύμισε κάτι «από 17 ώρες διαπραγμάτευσης». Η εξέλι-
ξη αυτή διέψευσε ακόμα και τους κατά σύστημα καταστροφο-
λόγους που προβοκατόρικα μιλούσαν -από χθες ήδη- για μια 
«κούφια» και «στημένη» επιτυχία της ΕΕ. 
Μετά από δύο μεγάλα διαλείμματα, από τις 6.30 έχει ξεκινήσει 
ο τρίτος γύρος της τηλεδιάσκεψης ενώ σε όλες αυτές τις ώρες η 
Ιταλία αντιδρά σθεναρά σε ό,τι προτάσεις βάζουν στο τραπέζι οι 
Βόρειοι, από το μπλοκ των οποίων ως οι πιο «σκληρό» εμφανί-
ζονται οι Ολλανδοί 
Η «επιτυχία» δεν ήρθε όμως εχθές από εκεί που την περίμεναν. 
Αντιθέτως ήρθε από την ΕΚΤ και την Κριστίν Λαγκάρντ, που 
επανέφερε το περίφημο «waiver» για την Ελλάδα (το οποίο 
πολλοί εξ αυτών επιζητούσαν το 2015) τώρα που το έχει πραγ-
ματική ανάγκη η χώρα. Η ΕΚΤ δικαίωσε το ρόλο της και πλέον, 
κατ’ εξαίρεσιν, τα ομόλογα που εκδίδει ή υπογράφει η Ελληνική 
Δημοκρατία, θα γίνονται δεκτά για τακτική χρηματοδότηση. 
Το πραγματικό κέρδος είναι ότι πλέον τράπεζες και ελληνική 
οικονομία έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε ρευστό! Και μαζί 
με την συμμετοχή της χώρας στην έκτακτη χρηματοδότηση του 
QE, τα πολύπαθα ελληνικά κρατικά ομόλογα αντιμετωπίζονται 
πια, σχεδόν, σαν να ανήκαν… σε επενδυτική βαθμίδα -παρότι 
απέχουν πολύ απέχουν ακόμα όμως!
Τα «δώρα» αυτά δόθηκαν στη χώρα για να αντιμετωπίσει μια 
λαίλαπα για την οποία αντικειμενικά δεν φέρει καμία ευθύνη. 
Ενώ προ ετών τα στερήθηκε, για να αντιμετωπίσει μια κατα-
στροφή και τον «Αρμαγεδδώνα» για τον οποίο απειλούσε εκ-
βιαστικά ότι θα προκαλέσει παγκοσμίως -αλλά τελικά τον έζησε 
μόνη και εγκαταλελειμμένη για χρόνια.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, η σύγκριση των δραστικών απο-
φάσεων της ΕΚΤ, γίνεται με τις «μη αποφάσεις» του Eurogroup. 
Όλα ξεκίνησαν χθες γύρω στις 4 το απόγευμα με ένα σχέδιο 
συμφωνίας που παρουσίασε ο Πρόεδρος Σεντένο για δαπάνες 
μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ. Τα 540 δισ. (100 από Κομισιόν, 
200 από ΕΤΕπ και 240 από ESM με προληπτικά κεφάλαια υπό 
όρους και «μνημόνιο» χωρίς Τρόικα) απέχουν αρκετά από τα 
700 δισ. ή το 1 τρισ. ευρώ που ακούγονταν τις προηγούμενες 
μέρες.
Δεν είναι όμως στα ποσά το πρόβλημα. Άλλωστε και τα 540 
δισ. ευρώ αφορούν το «τώρα» και όχι το «αύριο» της Κρίσης. 
Βόρειοι και Νότιοι μπορεί και να μην τα χαλάσουν στα ποσά ενώ 
και οι δημοσιονομικοί κανόνες «έχουν πάει περίπατο» λόγω 
κορωνοϊού.
Το δύσκολο είναι πού θα βρεθούν τα τόσα πολλά λεφτά. Φυσικά 
από δανεικά, αλλά όλα σκαλώνουν στην «αμοιβαιοποίηση» 
του χρέους, δηλαδή στο ποιος θα πληρώσει τελικά για να δανει-
στούν Ιταλία, Ισπανία και… λοιποί συγγενείς του Ευρωπαϊκού 
Νότου, όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την υγειονομική 
κρίση. Το ευρωομόλογο 1 τρισ. θα έφερνε φθηνότερο χρήμα, 
γιατί θα ήταν σαν να τα δανείζεται η Γερμανία. Θα ήταν όμως και 
«χωρίς όρους» χρήματα για όλες τις χώρες, κάτι που κι αν ακόμα 
συμφωνηθεί, μπορεί να έριχνε την κυβέρνηση στη Γερμανία ή 
να μην περνούσε ποτέ από τη Γερμανική Βουλή. Οι άλλες λύσεις 
όμως με δάνεια από τον ESM «τρομάζουν» όποιον αναγκαστεί 
να πάει πρώτος να ζητήσει λεφτά, γιατί θα του τεθούν όροι και 
προϋποθέσεις στο τι θα τα κάνει και πώς θα τα επιστρέψει. 
Η Αθήνα έχει εμπλακεί για τα καλά στην περιπέτεια, αλλά δεν 
επείγεται όπως παλιά, καθώς έχει ήδη έτοιμη ρευστότητα που 
άλλες χώρες δεν διαθέτουν (από το τελευταίο δάνειο των 15 δισ. 
ευρώ του Γ  ́Μνημονίου). Και αν ακόμα δεν καταλήξει σήμερα 
τελικά σε λύσεις το Eurogroup, μπορεί να οριστεί και εμβόλιμη 
έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών πριν ή 
μετά το Πάσχα των Καθολικών, ενόψει της βιντεοδιάσκεψης 
των αρχηγών κρατών, που αναμένεται στα μέσα της ερχόμενης 
εβδομάδας (ως την Μ. Πέμπτη 16 του μηνός αν διαφανεί ότι 
μπορεί να υπάρξει συμφωνία).
Το πού θα κάτσει η μπίλια, θα απασχολήσει και θα συζητηθεί τις 
επόμενες ώρες. Η Ιταλία έχει την φορά αυτή το μεγαλύτερο πρό-
βλημα, αλλά δεν είναι και αμελητέα ποσότητα. Κυρίως τρομάζει 
όμως όλους το μέγεθος της ανθρώπινης και της οικονομικής 
καταστροφής που ζουν και θα ζήσουν οι χώρες που επλήγησαν 
περισσότερο. Και για αυτό ο όρος «Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» θα 
ακουστεί ξανά πολλές φορές τις ερχόμενες μέρες και εβδομάδες.

•  Επιφάνειες κτισμάτων με «κομμένη» παροχή ρεύματος λόγω 
διακοπής (όχι οφειλής)
• Επιφάνειες κτισμάτων που δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υπο-
βολή τους σε δημοτική φορολογία
•  Επιφάνειες κτισμάτων, αποπερατωμένων ή μη, που δεν ηλε-
κτροδοτήθηκαν ποτέ
•   Επιφάνειες οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον δήμο για 
επιβολή ΤΑΠ.


