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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Υποδομών: Μέτρα πρόληψης στα εργοτάξια κατά της επιδη-
μίας του Covid -19
1 και 4
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης
1 και 13
Σημαντική επένδυση συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρω-
θυπουργός
Σελ  5 
Το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
Σελ 6 
Πρόεδρος ΣΕΤΕ: Από το Μάιο η σταδιακή επανεκκίνηση της 
οικονομίας
Σελ 7 
«Αντώνης Τρίτσης», το νέο πρόγραμμα έργων της Αυτοδιοίκησης 
Σελ 8 
Το διπλό στοίχημα και το χρονοδιάγραμμα του Κέντρου Και-
νοτομίας Πειραιά
Σελ 9 και 10 
Πώς εξελίσσονται  οι  νέες ψηφιακές υπηρεσίες που κάνουν 
επέλαση στην καθημερινότητά μας
Σελ 11 
Προς κατάθεση στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
Σελ 12 
Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετο-
χής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες 
Σελ 14 
ΚΕΠΕ: Οι επιπτώσεις για το ΑΕΠ, την απασχόληση και το 
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, στο σενάριο αύξησης των 
κρατικών δαπανών κατά 5 δισ. ευρώ 
Σελ 15
Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την οικονομία για 
όσο χρειαστεί
Σελ 16 
Παράταση των ταξιδιωτικών περιορισμών μέχρι τις 15 Μαΐου 
ζητά η Κομισιόν
Σελ 17 
Έως και 1,2 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης μέσω του προγράμματος ESCALAR
Σελ 18 
Ν. Χαρδαλιάς: «Η μάχη συνεχίζεται και ο Απρίλιος είναι ένας 
κρίσιμος μήνας» - Εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστη-
ροποίηση των μέτρων 
Σελ 19 
Στα 180 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του Ομίλου Sunlight το 2019
Σελ 20 
ΟΟΣΑ: Μείωση – ρεκόρ της δραστηριότητας στις μεγαλύτε-
ρες οικονομίες του κόσμου   
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες 
για τον κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπο

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Αυστηρά μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού 
Covid-19 στα εργοτάξια και στην κατασκευή δημοσίων έργων.
Τα μέτρα, που συνοψίζονται και εξειδικεύονται σε επιστολή 
του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεωργίου Καραγιάννη, 
προς τους αρμόδιους φορείς είναι σύμφωνα με το πλαίσιο και 
τις κατευθύνσεις που έχει θέσει ο ΕΟΔΥ και η εφαρμογή τους 
είναι υποχρεωτική.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το 
αρμόδιο Υπουργείο Υγείας εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο, βά-
σει της ΠΝΠ της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α 68) και ειδικότερα του άρ-
θρου 61, να προβεί στη λήψη και άλλων, πρόσθετων, μέτρων 

ασφαλείας στα εργοτάξια δημοσίων έργων, ώστε να περιορι-
στεί κατά το δυνατό η πιθανότητα εξάπλωσης το ιού covid-19.
Ανεξάρτητα από τη θέσπιση τέτοιων έκτακτων μέτρων, το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τονίζει προς όλες τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, ότι απαιτείται η πιστή τήρηση των 
μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπει η σχετική νο-
μοθεσία.
Σαν γενική κατεύθυνση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία, 
εκτός από τα μέτρα ατομικής προστασίας του κάθε εργαζόμε-
νου (γάντια εργασίας, μάσκες, γυαλιά, στολές εργασίας, κ.λπ.) 
και στα εξής ειδικά μέτρα: Αναλυτικά στη σελ 3

Η Τράπεζα Γης θα αγοράζει συντελεστή δόμησης από τους 
ιδιοκτήτες των διατηρητέων και θα τον πουλάει σε αυτούς που 
έχουν αυθαίρετα με πολύ μεγάλες παραβάσεις
Την ενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμηση μέσω 
της Ψηφιακής Τράπεζας γης, θα περιλαμβάνει σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες του economix,gr, το χωροταξικό νο-
μοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο του 
Απριλίου.  Σε ρεπορτάζ της Μαρίνας Ξυπνητού σημειώνεται ότι 
οι επιμέρους λεπτομέρειες, τέθηκαν επί τάπητος κατά την χθεσι-
νή τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
με στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος. «Πρόκειται για 
μείζονα παρέμβαση, που επιλύει χρονίζοντα ζητήματα σε ό,τι 
αφορά τον πολυεπίπεδο χωροταξικό σχεδιασμό με στόχο τη δη-
μουργία ενός σταθερού, απλού και ενιαίου πλαισίου κανόνων 
για όλη την επικράτεια που θα παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια 

δικαίου σε πολίτες και επενδυτές» τονίζουν χαρακτηριστικά από 
το Μαξίμου. 
Όπως σημειώνουν πηγές, σε αυτή την φάση εξετάζονται όλοι οι 
παράμετροι που θα «ξεμπλοκάρουν» την διαδικασία που βρί-
σκεται για χρόνια στον πάγο και έχει αφήσει μετέωρους χιλιάδες 
ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τους τίτ-
λους που έχουν στην κατοχή τους. 
Κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί τίτλοι μεταφοράς συντελεστή 
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. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Επένδυση για την κατασκευή νέας μονάδας στην Κόρινθο, με 
στελέχη της εταιρείας διαχείρισης ενέργειας «Landis+Gvr», συ-
ζήτησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επένδυση αφορά μονάδα με 
170 νέες θέσεις εργασίας από την εταιρεία, που δραστηριοποι-
είται σε 30 χώρες διεθνώς και είναι γνωστή παγκοσμίως ως ο 
κορυφαίος προμηθευτής λύσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης 
ενέργειας σχετικά με την «έξυπνη» μέτρηση, την «έξυπνη» υπο-
δομή πληροφοριών και τις «έξυπνες» υποδομές.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης επισήμανε την προσήλωση της κυβέρνησης στην 
προσέλκυση επενδύσεων και τόνισε ότι η κρίση λόγω κορο-
νοϊού, όχι μόνο δεν επιβραδύνει αλλά αντιθέτως ενισχύει την 
απόφαση για τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή και στην 
«πράσινη ενέργεια». Τόνισε, επίσης, ότι η κρίση οδήγησε σε 
πολύ σύντομο διάστημα σε ψηφιακές αλλαγές που δεν είχαν 
γίνει επί δεκαετίες Αναλυτικά στη σελ 13

ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID -19

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Να συνεχίσουμε να «κοιτάζουμε ψηλά» μας προτρέπει το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καλώντας μας σε ψηφιακές 
περιηγήσεις, αλλά και άλλες δράσεις μέσα από τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.  Τα κέντρα επισκεπτών του Αστεροσκοπεί-
ου στο Θησείο και την Πεντέλη έχουν κλείσει για το κοινό από 
τις 10 Μαρτίου και θα παραμείνουν κλειστά για όσο διάστημα 
διαρκούν τα προσωρινά μέτρα του περιορισμού της κυκλο-
φορίας των πολιτών.
Ωστόσο οι φίλοι των ουράνιων σωμάτων μπορούν, μέσω 
της σελίδας https://www.facebook.com/visitorcenters, 
να συμμετέχουν στα διάφορα επιστημονικά δρώμενα που 
αφορούν τα αντικείμενα που πραγματεύεται το ΕΑΑ, όπως 
καθημερινά αστρονομικά νέα και μεμονωμένα φαινόμενα, να 
ενημερώνονται για το τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον 
Αττικό ουρανό (είτε διά γυμνού οφθαλμού είτε από μικρά 
τηλεσκόπια ή κιάλια), αλλά και να παρακολουθήσουν ταινίες 
αστρονομικού περιεχομένου, μικρές αναδρομές στην ιστορία 
του ΕΑΑ. Μπορεί ακόμη να βρει κανείς ειδικά διαδραστικά 
προγράμματα για παιδιά, μίνι ψηφιακές ξεναγήσεις στα δύο 
κέντρα επισκεπτών, θεματικές παρουσιάσεις και αναρτήσεις 
εκλαϊκευτικών/επιστημονικών άρθρων, όπως αυτά δημο-
σιεύονται στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Kόsμος» (magazine.
noa.gr) που εκδίδεται υπό την αιγίδα του ΕΑΑ.
Στόχος, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αστρονόμος του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Βαγγέλης Κολοκοτρώνης, 
είναι η διαμόρφωση αυτής της νέας γέφυρας επικοινωνίας 
και εμπιστοσύνης με συμμετοχή, σχόλια και κριτική. Επιπρο-
σθέτως, το κοινό θα ενημερώνεται άμεσα για νέες δράσεις, οι 
οποίες θα αναπτύσσονται σταδιακά και θα ανακοινώνονται 
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΑ στο facebook. 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δημοσιοποίησε την πρόσκληση 
αποστολής εισηγήσεων για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής 
και Τουρισμού, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο στις 24 και 25 
Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς.
Δικαίωμα αποστολής εισηγήσεων έχουν οι αρχιτέκτονες και 
οι επαγγελματίες του τουρισμού της χώρας. Προθεσμία υπο-
βολής των εισηγήσεων ορίζεται η Δευτέρα 18 Μαΐου 2020. 
Θεματολογία του συνεδρίου:
Θεματικός τουρισμός
Αειφόρος σχεδιασμός – Οικολογική αρχιτεκτονική
Βραβευμένο – Διακεκριμένο – Δημοσιευμένο (Υλοποιημένο 
ή μη) Αρχιτεκτονικό – Πολεοδομικό Έργο Συναφές με τον 
Τουρισμό

Σχέση Φυσικών Πόρων και Υποδομών με την Τουριστική 
Ανάπτυξη
Χωροταξικά – Πολεοδομικά Σχέδια και Διαμορφώσεις σε Συ-
νάφεια με τον Τουρισμό.
Οι εισηγήσεις (εκτεταμένες περιλήψεις), έκτασης έως 1000 λέ-
ξεων θα πρέπει να αποσταλούν στο email: sunedrio.rodos@
gmail.com. 
Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι (πέραν των εισηγητών που θα 
επιλεχθούν από την Επιτροπή) αναγνωρισμένοι αρχιτέκτονες 
από όλον τον κόσμο. Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρι-
σμού απευθύνονται σε όλον τον τεχνικό κλάδο, μηχανικούς 
και μη, σε όλους του επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς και 
σε ολόκληρη την κοινωνία.
Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν πρω-
τοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Τα 
τελευταία χρόνια συνδιοργανωτές των συνεδρίων ήταν το 
Υπουργείο Τουρισμού, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η 
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρό-
δου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκα-
νήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η Ένωση 
Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο 
φετινό συνέδριο, “4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρι-
σμού”, θα συνεχισθεί εκ νέου η συνεργασία με την ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα αρχιτεκτονικής Archisearch.gr.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ONlINe 
ΔΡΑΣΕΙΣ

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

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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Αυστηρά μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊού Covid-19 στα εργοτάξια και στην κατασκευή δημο-
σίων έργων.
Τα μέτρα, που συνοψίζονται και εξειδικεύονται σε επιστο-
λή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεωργίου Καρα-
γιάννη, προς τους αρμόδιους φορείς είναι σύμφωνα με το 
πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που έχει θέσει ο ΕΟΔΥ και η 
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία 
με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας εξετάζει επίσης το ενδε-
χόμενο, βάσει της ΠΝΠ της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α 68) και ει-
δικότερα του άρθρου 61, να προβεί στη λήψη και άλλων, 
πρόσθετων, μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια δημοσίων 
έργων, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατό η πιθανότητα 
εξάπλωσης το ιού covid-19.
Ανεξάρτητα από τη θέσπιση τέτοιων έκτακτων μέτρων, το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τονίζει προς όλες 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, ότι απαιτείται η πιστή τήρη-
ση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπει η 
σχετική νομοθεσία.
Σαν γενική κατεύθυνση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη ση-
μασία, εκτός από τα μέτρα ατομικής προστασίας του κάθε 
εργαζόμενου (γάντια εργασίας, μάσκες, γυαλιά, στολές 
εργασίας, κ.λπ.) και στα εξής ειδικά μέτρα:
•  Να αποφεύγεται συστηματικά ο συνωστισμός των εργα-
ζομένων στις πύλες εισόδου και εξόδου των εργοταξίων 
τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις (2μ. τουλάχι-
στον ο ένας από τον άλλο).
•  Να μειωθεί η σωματική επαφή μεταξύ των εργαζομέ-

νων τηρώντας τις ως άνω αποστάσεις στις καντίνες και 
στα εστιατόρια του προσωπικού, που λειτουργούν, εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτουν 
οι υγειονομικές υπηρεσίες την τρέχουσα περίοδο (οδηγίες 
ΕΟΔΥ).
•  Να γίνει καθορισμός και ομαδοποίηση διαφορετικών 
χρόνων προσέλευσης των εργαζομένων προς αποφυγή 
συγχρωτισμού.
•  Να κάθεται ένας – ένας σε κάθε σειρά καθισμάτων και σε 
πεσσοειδή διάταξη στο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά 
από και προς τα εργοτάξια ή στους διαφόρους χώρους 
εργασίας.
•  Να βρίσκεται επιτόπου του έργου (όπως προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία), όπου είναι υποχρεωτική η 
παρουσία γιατρού εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου και 
της υπηρεσίας και να παρακολουθεί ιατρικά τους εργαζό-
μενους στα μεγάλα εργοτάξια.
•  Να κάνουν χρήση των αδειών και να αποφύγουν την 
εργασία οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (π.χ. άνω των 60 ετών).
• Να γίνεται προτροπή στους εργαζόμενους να αναφέ-
ρουν στους υπεύθυνους τυχόν αδιαθεσία τους και να 
δηλώνουν τηλεφωνικά αν είχαν επαφή με φορέα του ιού 
ή αν κάποιος άλλος του περιβάλλοντός τους είχε ύποπτα 
συμπτώματα.
•  Να υπάρχει μέριμνα για επάρκεια καθαριστικών, απολυ-
μαντικών μέσων και χειροπετσετών μίας χρήσεως, καθώς 
και κάδων απορριμμάτων σε εμφανή θέση με τακτική 
αποκομιδή των περιεχομένων τους.
•  Να καθαρίζονται σχολαστικά κοινόχρηστοι χώροι όπως 

τουαλέτες, αποδυτήρια, χώροι εστίασης, χώροι συνά-
θροισης και, εφόσον προκύψει ανάγκη, να απολυμαίνο-
νται από εξειδικευμένο συνεργείο.
•  Να υπάρχει δοχείο με καθαρό νερό, σαπούνι και χειρο-
πετσέτες στα μηχανήματα έργου για πλύσιμο των χεριών, 
πέραν των καθαριστικών, χλωριούχο διάλυμα με αναλο-
γία 1 προς 10, αντισηπτικά για τα χέρια και οπωσδήποτε 
τα κατάλληλα καθαριστικά για τιμόνια και λεβιέδες για 
τον καθαρισμό τους, με ιδιαίτερη μέριμνα των χειριστών- 
οδηγών στις αλλαγές βάρδιας.
•  Να εργάζεται μόνο ο χειριστής – οδηγός χωρίς κανένα 
άλλο βοηθό ή συνοδηγό στα μηχανήματα έργου.
•  Να απαγορεύεται η παρουσία εξωτερικών επισκεπτών 
στα εργοτάξια και να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής από 
τους εισερχόμενους προμηθευτές ή άλλους.
•  Να προτιμάται η τηλεσύσκεψη και η εξ’ αποστάσεως 
εργασία στα συμβούλια εργασίας και στις προγραμματι-
σμένες συσκέψεις των εργοταξίων, όπου είναι εφικτό.
•  Να μη γίνονται συναθροίσεις για αποφυγή συγχρω-
τισμού και να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας στα 
διαλείμματα.
•  Να γίνει ανάρτηση πινακίδων στις εισόδους των εργο-
ταξιακών χώρων για την υπενθύμιση στους εργαζόμε-
νους των βασικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.
«Η πιστή τήρηση των παραπάνω μέτρων είναι αναγκαία 
για να βγούμε νικητές στη μάχη με τον Covid-19» τονίζει 
ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών στην επιστολή του προς 
τις Γενικές Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους φορείς 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Το 90% αγγίζει η πτώση της επιβατικής κίνησης στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, που είχε χθες 
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καρα-
μανλής με τις διοικήσεις εποπτευόμενων φορέων (ΟΑΣΑ, 
ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ) και τη συμμετοχή του υφυπουργού Γιάννη 
Κεφαλογιάννη και του γενικού γραμματέα Μεταφορών 
Νίκου Σταθόπουλου. 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι από 
περίπου 900.000 ημερήσιες επικυρώσεις πριν την παν-
δημία, σήμερα πραγματοποιούνται κάτω από 100.000, σε 
όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη συζήτηση τέθηκε η 

αναπροσαρμογή των δρομολογίων στα μέσα μεταφοράς 
ανάλογα με τις ανάγκες. Σε ό,τι αφορά στα δρομολόγια 
των αστικών, έχει ήδη υπάρξει ενίσχυση με 70 επιπλέ-
ον λεωφορεία τις πρωινές ώρες (6 πμ-10 πμ) και με 45 
επιπλέον λεωφορεία το απόγευμα (3 μμ- 6 μμ). Τις ώρες 
αιχμής έχουν μειωθεί οι χρονοαποστάσεις και στο μετρό. 
 Ειδικότερα, ζητήθηκε από τις διοικήσεις να επικοινωνή-
σουν με τα νοσοκομεία αναφοράς, ώστε εάν χρειαστεί 
να υπάρξει αναπροσαρμογή των δρομολόγιων για να 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ιδίως του υγειονομικού/
νοσηλευτικού προσωπικού.
Επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημε-

ρώθηκε για την εξέλιξη των απολυμάνσεων, για τις οποίες 
είχε δώσει σαφείς οδηγίες ώστε να εντατικοποιηθούν. Οι 
απολυμάνσεις πραγματοποιούνται πλέον με ακόμα με-
γαλύτερη συχνότητα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, 
όπως στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό και του 
Τραμ οι απολυμάνσεις γίνονται ανά δίωρο. Έχουν δοθεί 
γάντια και μάσκες σε όλο το προσωπικό όλων των οργα-
νισμών. 
Τέλος, ο κ. Καραμανλής έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε 
από τους τρεις οργανισμούς να καταρτίσουν επιχειρησια-
κό σχέδιο επανεκκίνησης μετά την κρίση του κορωνοϊού.

ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID -19

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Τηλεδιάσκεψη υπ. Μεταφορών με διοικήσεις εποπτευόμενων φορέων 
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Η Τράπεζα Γης θα αγοράζει συντελεστή δόμησης από τους ιδι-
οκτήτες των διατηρητέων και θα τον πουλάει σε αυτούς που 
έχουν αυθαίρετα με πολύ μεγάλες παραβάσεις
Την ενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμηση μέσω 
της Ψηφιακής Τράπεζας γης, θα περιλαμβάνει σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες του economix,gr, το χωροταξικό 
νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο 
του Απριλίου.  Σε ρεπορτάζ της Μαρίνας Ξυπνητού σημειώνε-
ται ότι οι επιμέρους λεπτομέρειες, τέθηκαν επί τάπητος κατά 
την χθεσινή τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη με στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος. 
«Πρόκειται για μείζονα παρέμβαση, που επιλύει χρονίζοντα 
ζητήματα σε ό,τι αφορά τον πολυεπίπεδο χωροταξικό σχεδια-
σμό με στόχο τη δημουργία ενός σταθερού, απλού και ενιαίου 
πλαισίου κανόνων για όλη την επικράτεια που θα παρέχει 
διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου σε πολίτες και επενδυτές» 
τονίζουν χαρακτηριστικά από το Μαξίμου. 
Όπως σημειώνουν πηγές, σε αυτή την φάση εξετάζονται όλοι 
οι παράμετροι που θα «ξεμπλοκάρουν» την 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 ολόκλη-
ρο τον 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. 
Πως όμως είναι εφικτό να συμβεί αυτό; Η ΜΣΔ θα γίνεται 
μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. Συγκεκριμένα,  προβλέπε-
ται 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 αποκα-
τάσταση των διατηρητέων και αυτοί που θα αγοράζουν τον 
συντελεστή, στη σύννομη τακτοποίηση των παραβάσεών 
τους. 
Ταυτόχρονα, μέσω της Τράπεζας Γης θα μπορεί ο Δήμος να 

παρεμβαίνει σε εγκαταλελειμμένο ακίνητα, να τα δεσμεύει, να 
τα αποκαθιστά με χρηματοδότηση από ιδιώτες, που θα ανα-
λαμβάνουν μέσα από διαγωνισμό την εκμετάλλευσή τους για 
κάποια χρόνια και μόλις αποσβένεται το κόστος αποκατάστα-
σης, να τα επιστρέφει στους ιδιοκτήτες. Αν ενδιάμεσα ο ιδιο-
κτήτης εμφανιστεί και επιθυμεί να το εκμεταλλευθεί 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. Πα-
ράλληλα, 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.
Πάντως, η συσσώρευση αδιάθετων τίτλων αποτελεί εδώ και 
χρόνια ένα βασικό πρόβλημα, με το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος να έχει προσπαθήσει κατά καιρούς μέσω ρυθμίσεων να 
επιλύσει – χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα.
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. 

Δόθηκε νέα παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προτά-
σεων στο πλαίσιο της  πρόσκλησης, που αφορά την ολοκλήρω-
ση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμά-
των στους οικισμούς Γ  ́προτεραιότητας, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του ecopress.
Η  προθεσμία λήξης υποβολής προτάσεων από την 30η Απριλί-
ου 2020 μετατίθεται για την  31η Δεκεμβρίου 2020.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι :  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης ,  ΟΤΑ Α  ́βαθμού  και Σύνδεσμοι  Ύδρευσης 
Αποχέτευσης , οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις  
έργων  προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟ-
ΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
Τα έργα 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα χρηματοδοτηθούν:
Έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων που αφο-
ρούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής 
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ 
προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαι-

τούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ .
Έργα  επέκτασης και εκσυγχρονισμού συστημάτων συλλογής 
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Έργα ολοκλήρωσης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων 
οικισμών Β’ προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και δι-
άθεση σε κανονικό αποδέκτη).
Έργα ολοκλήρωσης υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμά-
των οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και 
διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά 
την Π.Π. 2007-2013 και σταδιακή ολοκλήρωση οικισμών Γ’ 
προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαι-
τούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών εξόδου
Απόφαση
Με απόφαση, την οποία υπέγραψε την περασμένη Πέμπτη, 2 
Απριλίου 2020, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμά-
των ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Νίκη Δανδόλου τροποποιείται η τ με αριθ. 

πρωτ. οικ. 9844/3.12.2018 (ΑΔΑ 7303465ΧΙ8-ΑΟ9), με κωδικό 
14.29.14.17 και Α/Α ΟΠΣ: 3340, πρόσκληση, που αφορά στην 
υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν 
και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με τίτλο «ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ  ́ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩ-
ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», ως προς την 
ημερομηνία υποβολής προτάσεων.
Έτσι, η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από την 
30η Απριλίου 2020 γίνεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικ. 
9844/3.12.2018 (ΑΔΑ 7303465ΧΙ8-ΑΟ9), με κωδικό 
14.29.14.17 και Α/Α ΟΠΣ: 3340 πρόσκληση, όπως ισχύει.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Λίγο πιο κοντά στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η υλοποίηση 
του νέου κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
υπουργείου Υποδομών στην οδό Πειραιώς 166 στην Αθήνα, 
ύστερα από την πρόσφατη ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού του έργου, που έχει προϋπολογισμό 161,2 
εκατ. ευρώ. Το πρώτο βραβείο του έργου, ύψους 45.000 
ευρώ, απέσπασε το αρχιτεκτονικό γραφείο ARSIS Architects, 
με το Economix.gr να παρουσιάζει σήμερα ορισμένες από 
τις μακέτες του έργου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη 
Δάνου στο economix.gr, το οποίο συνοδεύεται από σχετικό 
φωτογραφικό υλικό.
Το κτήριο
H ιδέα της υλοποίησης του εν λόγω κτιριακού συγκροτή-
ματος απορρέει από την ανάγκη συγκέντρωσης όλων των 
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί 
αφενός η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, με την άμεση 
συνεργασία των οργανικών μονάδων και του προσωπικού 
και αφετέρου η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανέγερση ενός λειτουργικού, 
σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα, οι υπηρεσίες της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών στεγάζονται διάσπαρτες στην Αθήνα, σε 
ενοικιαζόμενα κτίρια με προβληματική κτιριολογική διαρ-
ρύθμιση, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει 
η πολιτεία για εργασιακούς χώρους. Επιπλέον, το κόστος του 
ενοικίου, το κόστος συντήρησης και γενικά οι λειτουργικές δα-
πάνες των κτιρίων αυτών, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου και περαιτέρω τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε 
ένα νέο κτίριο, που θα πληροί τις προδιαγραφές ενός σύγχρο-
νου εργασιακού χώρου σχεδιασμένου με άξονα τη μέγιστη 
ενεργειακή απόδοση και τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, θα 
συμβάλει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, 
στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, στην αναβάθ-
μιση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη πρόσβαση ΑΜΕΑ, 
στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο-
μένων, και στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2 με 
την χρήση των Μ.Μ.Μ., δεδομένης της γειτνίασης του χώρου 
με το σταθμό μετρό «Κεραμεικός», με το σταθμό ηλεκτρικού 
«Κάτω Πετράλωνα», με το σταθμό προαστιακού «Ρουφ» και 
τις οδικές συγκοινωνίες της οδού Πειραιώς.
Το κτήριο θα αποτελείται από χώρους διοίκησης- γραφεία, 
αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, συνεδριακό 
κέντρο, αίθουσες συσκέψεων, βιβλιοθήκη, μουσείο τεχνολο-
γίας, εστιατόριο, κυλικεία, παιδικό σταθμό, ιατρείο, χώρους 
αρχείων, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστά-
σεων και υπόγειους χώρους στάθμευσης.
Το οικόπεδο είναι εμβαδού 8.770,23 τ.μ., βρίσκεται εντός των 
ορίων του Δήμου Ταύρου-Μοσχάτου, στο Ο.Τ. 59Α, επί της 
οδού Πειραιώς 166 και είναι ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δη-
μοσίου. Σήμερα στο χώρο στεγάζεται το Κεντρικό Εργαστήριο 

Δημοσίων Έργων, που αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών, του οποίου οι δραστηριότητες έχουν επε-
κταθεί σε όλο το οικόπεδο.
Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί 
από τη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, το συνολικό μεικτό 
εμβαδόν των χώρων που θα πρέπει να χωροθετηθούν στην 
ανωδομή είναι:
19.815 τ.μ. και το σύνολο των υπόγειων χρήσεων- εκτός των 
χώρων στάθμευσης- είναι 6.015 τ.μ.
Συνολικά, το κτίριο θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών και θα δέχεται και έναν ση-
μαντικό αριθμό πολιτών, τόσο για τις υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών, όσο και για τις υπόλοιπες χρήσεις.
Το έργο θα υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) και ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα 
επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, 
συντήρηση και διαχείριση (φύλαξη, ασφάλιση) των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων, για μια ορισμένη χρονική περίοδο, 
όπως θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Με την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ΙΦΣ, η Διεύθυνση 
Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, 
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών θα συνάψει Σύμβαση 
Σύμπραξης με Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η 
οποία θα συσταθεί από τον ΙΦΣ με αποκλειστικό σκοπό την 
υλοποίηση του έργου.

Αλλάζει χέρια η αποστολή των λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ, 
που φεύγει μετά από 4 χρόνια από την ACS Εταιρεία Ταχυ-
μεταφορών και, μάλιστα, ενόψει της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν για να αποκτήσει 
τον διαγωνισμό έφτασε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η ΕΥΔΑΠ 
επέλεξε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την αποστολή των λο-
γαριασμών, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Νίκου Θεοδωρόπουλου στο economix.gr.
Η σχετική απόφαση οριστικοποιήθηκε από το διοικητικό συμ-
βούλιο και ανακοινώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο 

των ΕΛΤΑ κ. Χαράλαμπο Σαχίνη με ανάρτηση της σχετικής 
απόφασης στη Διαύγεια στις 23 Μαρτίου.  
Το τίμημα της ΕΥΔΑΠ προς τα ΕΛΤΑ ανέρχεται στα 8 εκατομ-
μύρια ευρώ, ενώ, μαζί με το ΦΠΑ, το συνολικό τίμημα αγγίζει 
τα 10 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική ανάθεση 
έχει χαρακτήρα προσωρινής απόφασης, διότι για να λάβει μό-
νιμο χαρακτήρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία 
των ενστάσεων από την ACS, η οποία αναμένεται να ακολου-
θήσει την ίδια πολιτική σε σχέση με το 2016. Μέχρι την οριστι-
κοποίηση της απόφασης του διαγωνισμού προσδιορίζεται ως 

προσωρινός ανάδοχος τα ΕΛΤΑ.
Το κόστος της αποστολής για την ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 0,45 
λεπτά του ευρώ ανά φάκελο. Σύμφωνα με στέλεχος της 
αγοράς ταχυμεταφορών είναι μία λογική εξήγηση γιατί η δι-
οίκηση προχώρησε στην αύξηση των 0,45 λεπτών, η οποία 
στη συνέχεια ανακλήθηκε από την ίδια την εταιρεία, καθώς 
παραβιάστηκε η ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου του 2020 που απα-
γορεύει την αλλαγή των τιμολογίων και για τον κλάδο των 
υπηρεσιών.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - Τι θα περιλαμβάνει το νέο κτήριο

ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ: ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS
Η ΕΥΔΑΠ επέστρεψε στα ΕΛΤΑ για την αποστολή των λογαριασμών της

Πηγή: ARSIS Architects

Πηγή: ARSIS Architects
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Συντονισμένες πρωτοβουλίες για την άρση των περιορι-
σμών στις μετακινήσεις αναμένεται να αναλάβει η Ευρω-
παϊκή Ένωση μέσα στο Μάιο σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ), Γιάννη Ρέτσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αχιλλέα 
Τόπα στο economix.gr. 
Ο επικεφαλής του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι η σταδιακή χαλάρωση 
των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον περιορι-
σμό του κορωνοϊού θα αποτελέσει συλλογική προσπάθεια 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να τεθεί σε τροχιά 
επανεκκίνησης η οικονομία. 
Μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι εξετάζονται πα-
ρεμβάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν και πάλι τις μετακινή-
σεις, όπως η διενέργεια ανιχνευτικών ελέγχων σε μεγάλη 
κλίμακα (massive testing) και η προσκόμιση πιστοποιη-
τικών υγείας.
Αρκετά κράτη όπως η Γερμανία εξετάζουν σοβαρά αυτές 
τις δύο προτάσεις, ενώ παρόμοιο μέτρο έχει θέσει σε ισχύ 
η Γαλλία από τις 6 Απριλίου, σύμφωνα με το οποίο οι ταξι-
διώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη χώρα θα πρέπει 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό με τα στοιχεία τους και με 
τον σκοπό του ταξιδιού. 
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία που διαχειρίζεται το αερο-
δρόμιο της Αθήνας έχει ήδη προθυμοποιηθεί να διαθέσει 
εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για τη διενέργεια ελέγχων σε ταξιδιώτες οι οποίοι 
φτάνουν στην Ελλάδα. 
Πάντως, ο Γιάννης Ρέτσος επισήμανε ότι η σφοδρότητα 
της υγειονομικής κρίσης του Covid – 19 στον τουρισμό 
ξεπερνάει κάθε προηγούμενη κρίση των τελευταίων 20 
ετών (SARS, H1N1, χρηματοπιστωτική κρίση 2008 και 
κρίση χρέους Ευρωζώνης), δεδομένου ότι δεν υπήρξε 
καμία πρόβλεψη και προετοιμασία. 
Οι εκτιμήσεις για την τουριστική περίοδο
Με τις αγορές οι οποίες διαχρονικά τροφοδοτούν την Ελ-
λάδα με τουρισμό (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και 
ΗΠΑ) να έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από την υγειονο-
μική κρίση του Covid – 19, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ εκτίμησε 
ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν και σε 
άλλες χώρες. 
Μεταξύ αυτών είναι το Ισραήλ, η Κύπρος, τα αραβικά 
κράτη και οι χώρες των Βαλκανίων. Ειδικότερα οι τελευ-

ταίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
τόνωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος δεδομένου 
ότι κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες φτά-
νουν στην Ελλάδα οδικώς, με τους περισσότερους από 
αυτούς να προέρχονται από χώρες των Βαλκανίων. 
Οι καλές διμερείς σχέσεις που διατηρεί η Ελλάδα με τις 
χώρες αυτές αναμένεται να επιδράσει θετικά στην προ-
σπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών, όπως και η εκστρατεία 
προβολής η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη τις επόμενες 
εβδομάδες. 
Η εγχώρια ζήτηση θα μπορούσε να στηριχθεί – έστω 
βραχυπρόθεσμα – και από την εσωτερική αγορά, η οποία 
ωστόσο αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής αγοράς 
τουρισμού και δεν έχει ουσιαστική επίδραση στο ΑΕΠ.  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιάννη Ρέτσου, ο στόχος εί-
ναι η επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 – κυρίως από τον Αύγουστο και μετά 
– και η ανάκτηση μέρους των απωλειών από την κρίση 
του κορωνοϊού το τελευταίο τρίμηνο του έτους με την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έως το Νοέμβριο. 

Μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων
Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, ο πρόεδρος του 
ΣΕΤΕ ανέφερε ότι λαμβάνονται μέτρα σε δύο άξονες οι 
οποίοι αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και της 
ανταγωνιστικότητας. 

Εκτός από την εκστρατεία προβολής του ελληνικού του-
ρισμού, υπό εξέταση από την κυβέρνηση είναι και το 
ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στη διαμονή, 
την εστίαση και τις μεταφορές για την τόνωση της αντα-
γωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου.  
Μιλώντας για τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας, ο 
Γιάννης Ρέτσος ανέφερε ότι έως την Πέμπτη θα κατατεθεί 
η νομοθετική  ρύθμιση για το voucher αντί επιστροφής 
προκαταβολής σε πελάτες που έχουν κάνει κρατήσεις για 
την προσεχή τουριστική περίοδο. 
Με το voucher, το οποίο θα έχει διάρκεια 18 μηνών, θα 
έχουν τη δυνατότητα οι τουριστικές επιχειρήσεις να με-
ταθέτουν την κράτηση των πελατών τους για το μέλλον 
δίχως να χρειαστεί να τους αποζημιώνουν. Σε περίπτωση 
παρέλευσης του 18μηνου δίχως να έχει γίνει χρήση του 
voucher τα χρήματα της προκαταβολής θα επιστρέφονται 
στον καταναλωτή.
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των τουρι-
στικών επιχειρήσεων, ο κ. Ρέτσος εκτίμησε ότι είναι πιθα-
νό να ανέλθουν σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό 
αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων το 2019, οι οποίες έφτασαν τα 18,15 δισ. 
ευρώ το 2019.
Οι επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξασφαλίσουν ρευστότητα μέσω του προ-
γράμματος που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης με το 
οποίο θα προσφέρει εγγυήσεις για τη χορήγηση τραπεζι-
κών δανείων. 
Ο δανεισμός, ο οποίος θα είναι εγγυημένος σε ποσοστό 
80% από το Δημόσιο, θα χορηγείται σε επιχειρήσεις με 
ενήμερα δάνεια ενώ το επιτόκιο θα κυμαίνεται στα ίδια 
επίπεδα με εκείνο που προσφέρουν οι τράπεζες με μία μι-
κρή επιβάρυνση λόγω της εγγύησης του Δημοσίου.  
Για τις ανάγκες του προγράμματος έχει ήδη δεσμευθεί 
1 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα 
το οποίο σε πρώτη φάση αναμένεται να μοχλευθεί κατά 
περίπου 3,5 φορές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, 
το πρόγραμμα εγγυοδοσίας που θα υλοποιηθεί μέσω της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί με 1 δισ. 
ευρώ επιπλέον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΤΕ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΪΟ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Προσανατολισμένο και σε έργα βιώσιμης αστικής ανά-
πτυξης,  συστήματα έξυπνων πόλεων αλλά και κτιριακές 
ενεργειακές αναβαθμίσεις θα είναι το  νέο αναπτυξιακό πρό-
γραμμα της Αυτοδιοίκησης,  το  οποίο έρχεται να αντικατα-
στήσει το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», που καταργήθηκε, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ντίνας Καράτζιου στο ecopress
Την Πέμπτη το πρωί  οι υπουργοί Εσωτερικών κ. Τάκης 
Θεοδωρικάκος, Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και 
Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, θα συνυπογράψουν την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σε στενή συνερ-
γασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης στηρίζει τις τοπικές 
κοινωνίες στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό. Δημιουργεί, 
όμως, και το σχέδιο για την επόμενη μέρα, με νέες υποδο-
μές, νέα έργα, για να είναι όλες οι πόλεις και οι περιοχές της 
Ελλάδας ασφαλείς, βιώσιμες, με καλύτερη ποιότητα ζωής 
για όλους τους πολίτες.
Το νέο πρόγραμμα έχει αναπτυξιακό, κοινωνικό και περι-
βαλλοντικό χαρακτήρα. Στόχος του είναι να αναδειχθούν 
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας ως πυλώνες αλλη-
λεγγύης και κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης των θέσεων 
εργασίας, επανεκκίνησης της οικονομίας και ανάπτυξης.
Το νέο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτο-
διοίκησης (2020- 2023), θα φέρει το όνομα του αείμνηστου 
Δημάρχου Αθηναίων Αντώνη Τρίτση, που έφυγε από τη 
ζωή πριν από 28 χρόνια (7-4-1992). Ενός πολιτικού που 
συμβολίζει την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση, την 
ενότητα του ελληνισμού, τις ριζοσπαστικές ιδέες για την 
προστασία του περιβάλλοντος, με ισχυρή ανεξάρτητη σκέ-
ψη, ενός ανθρώπου που ένωσε δυνάμεις και «έχτισε γέφυ-
ρες»  στην κοινωνία και στην πολιτική.

ΚΕΔΕ
«Ο σχεδιασμός είναι να μη χαθεί κανένα έργο και να συνε-
χιστούν απρόσκοπτα όλα όσα έχουν ξεκινήσει. Γεγονός που 
υπογραμμίστηκε και από τον ίδιο τον υπουργό Εσωτερικών 
στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ», 
αναφέρει στο ecopress ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης 
Παπαστεργίου. Και προσθέτει: «Τα έργα που ήταν στο προ-
ηγούμενο πρόγραμμα θα προχωρήσουν. Επιπλέον, ανα-
μένεται να χρηματοδοτηθούν και παρεμβάσεις που είναι 
προσανατολισμένες στη λογική της πράσινης ανάπτυξης 
και προσβλέπουν σε ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον, όπως 
είναι τα έργα που αφορούν συστήματα έξυπνων πόλεων 
αλλά και  ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών εγκαταστά-
σεων».

Project 1,5 δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊ-
κή  Τράπεζας Επενδύσεων για το « νέο Φιλόδημο»
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, βασικό στοιχείο 
και αυτού του προγράμματος θα είναι η δανειοδότηση των 
ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Πρόσφατα άλ-
λωστε ο αρμόδιος υπουργός, είχε αναφερθεί στην ενεργό 
συμμετοχή της ΕΤΕπ με  ένα project 1,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ «και με την επεξήγηση, ότι, όταν θα φθάσουμε στο 
80% της απορρόφησης αυτού του ποσού, θα μπορούμε να 
συνεχίσουμε και περαιτέρω».
Επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξασφαλίσει, 
πέραν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και άλλες 
πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος, «για να πραγ-
ματοποιηθούν χιλιάδες έργα υποδομής, τα οποία θα προ-
καλέσουν μικρές θετικές αλλαγές στη ζωή μας»,  όπως είχε 
υπογραμμίσει ο κ. Θεοδωρικάκος σε μία από τις τελευταίες 
παρεμβάσεις του.
Κατά τη διάρκεια της  τηλεδιάσκεψης με την ΚΕΔΕ, ο  υπουρ-
γός Εσωτερικών υπογράμμισε, ότι «έχουμε οργανώσει πλή-
ρως -και με την ΠΝΠ- όλα όσα χρειάζονται σε συνεννόηση 
και με το σύνολο της κυβέρνησης, τον πρωθυπουργό και 
υπουργούς οι οποίοι εμπλέκονται, τον υπουργό Οικονο-
μικών και τον υπουργό Ανάπτυξης, και υπολογίζω ότι 
στο τέλος αυτής της εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, 
θα κάνουμε τις ολοκληρωμένες ανακοινώσεις μας για το 
νέο Πρόγραμμα έργων, ανάπτυξης και αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Πρόγραμμα που διαδέχεται το «Φιλόδημος» το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί από τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς δεν 
υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις που χρειάζονταν για να ολο-
κληρωθούν τα έργα. Είμαστε πλέον στο τελικό στάδιο και 
επαναλαμβάνω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη 
πρόκληση να ετοιμάσουμε τα έργα. Στόχος μας είναι να μη 
χαθεί κανένα έργο. Οι χρηματοδοτήσεις όπως σας είχα πει 
είναι διασφαλισμένες. Οι διαδικασίες προχωρούν και όταν 
έρθει το τέλος της κρίσης, σε ό, τι αφορά στην υγειονομική 
πλευρά, πρέπει να μας βρει με ακόμη μεγαλύτερη ωρίμανση 
πολλών εκατοντάδων έργων σε όλους τους τομείς».

Και στην υπηρεσία αντιμετώπισης του κορωνο-
ϊού το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό το υπό ανακοίνωση ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και: «Ένα πακέτο 
δράσεων και προμηθειών οι οποίες θα χρειαστεί να γίνουν 
για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του κορωνοϊού, θα 
καλυφθούν από το Πρόγραμμα αυτό». Και δεύτερον είναι 

εξαιρετικά πιθανό να έχουμε πολύ ισχυρές χρηματοδοτή-
σεις και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γι’ αυτό 
το σκοπό. Θεωρώ ότι έχουμε διαμορφώσει ένα πολύ ισχυρό 
πολιτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσχερειών ώστε να 
μπορέσει η Αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει στο ρόλο της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής και στη συνέχεια σε 
ένα ισχυρό αναπτυξιακό ρόλο, μέσα από την υλοποίηση 
έργων τα οποία θα φέρουν και πολλές χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας, πράγμα που θεωρώ ότι θα είναι ζητούμενο και για την 
επόμενη μέρα τώρα»,

Μέσω ΠΕΠ και ΕΣΠΑ πολλά από τα έργα που έχουν 
ξεκινήσει
Στον προγραμματισμό επίσης του υπουργείου, είναι,  πολλά 
από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο προηγούμενο πρό-
γραμμα με βάση και την αναγκαιότητα που έχουν και οι 
Περιφέρειες, να μεταφερθούν στα ΠΕΠ, ενώ τα υπόλοιπα θα 
μπουν στο καινούργιο πρόγραμμα. «Θα συνεργαστούμε με 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τις Περιφέρειες, ώστε να με-
ταφέρουμε αυτά τα έργα από ένα πρόγραμμα που δεν είχε 
πόρους, στα Περιφερειακά Προγράμματα και στα Τομεακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουν, τα σημαντι-
κά έργα από αυτά, να γίνουν με άλλη χρηματοδότηση, με 
χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ», είχε αναφέρει ο αρμόδιος 
υπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Τα έργα του Φιλόδημου που θα συνεχιστούν
Η χρηματοδοτική ενίσχυση έργων, προμηθειών,  υπη-
ρεσιών,  μελετών και δράσεων που προέρχονταν  μέσα 
από το πρόγραμμα Φιλόδημος αφορούσε σε πέντε τομείς:  
ύδρευσης αποχέτευσης, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλε-
γκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδο-
ποιίας, ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, 
αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών 
από φυσικές καταστροφές και ο πολιτικός προγραμματι-
σμός, είναι αυτά να συνεχιστούν. Αρκετές φορές μέσω των 
δηλώσεων του, ο αρμόδιος υπουργός είχε αναφέρει, ότι στο 
νέο πρόγραμμα θα προταθούν έργα  εκτεταμένων αντικα-
ταστάσεων στα δίκτυα ύδρευσης σε ολόκληρη τη χώρα, 
όπως κατασκευές και ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων.

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Το φθινόπωρο του 2023 θα είναι έτοιμο το Κέντρο 
Καινοτομίας, στον χώρο του παλαιού εργοστασίου της  
ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς, που εγκρίθηκε από την δι-
ϋπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ και ξεκινά αμέσως  η προετοι-
μασία για την δημοπράτηση του, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress
Το διπλό στοίχημα, που θέτει ο  υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, ο οποίος έχει αναλάβει 
πρωτοβουλίες να γίνει πραγματικότητα,  η προγραμμα-
τική δέσμευση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη,  για την δημιουργία του πρότυ-
που  Κέντρου  Καινοτομίας στον Πειραιά είναι:
1.  Το νέο έργο ΣΔΙΤ  να συγκεντρώσει στην επικείμε-
νη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, 
όπως άλλωστε αναμένεται,  το ενδιαφέρον ισχυρών 
επενδυτικών σχημάτων, με δυναμικές συνθέσεις από 
τον κατασκευαστικό τομέα, της κτηματαγοράς και δια-
χείρισης ακινήτων, των τραπεζών αλλά και της επιτά-
χυνσης καινοτόμων επενδύσεων και εφαρμογών, που 
θα διασφαλίζουν την επιτυχημένη υλοποίηση της κατα-
σκευής αλλά  και λειτουργίας- εκμετάλλευσης του.
2. Η παρέμβαση στις  κτιριακές εγκαταστάσεις  της Χρω-
ματουργίας Πειραιώς (ΧΡΩΠΕΙ), επιφάνειας  35.700 τε-
τραγωνικών μέτρων, σε έκταση 18 στρεμμάτων, σε ένα 
κτιριακό συγκρότημα,  που είναι αμιγώς συνδεδεμένο 
ιστορικά με την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα να 
γίνει κατά τρόπο, που θα σηματοδοτεί την μετάβαση της 
επιχειρηματικότητας στην εποχή της ψηφιακής καινοτο-
μίας και ταυτοχρόνως θα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική 
και πολιτιστική σημασία και την ιστορικότητα των βιο-
μηχανικών κτιρίων και της περιοχής.
Το χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ecopress το 
πρώτο βήμα, μετά την έγκριση της επένδυσης του 
Κέντρου Καινοτομίας Πειραιά από την διϋπουργική 
επιτροπή ΣΔΙΤ, που έγινε την Παρασκευή 4 Απριλίου 
2020  είναι εντός των προσεχών εβδομάδα, με την έκ-
δοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
η επιλογή συμβούλου, προκειμένου  με σφιχτό χρονοδι-
άγραμμα έως το ερχόμενο  φθινόπωρο να ετοιμάσει την 
οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, η οποία θα αποτελέ-
σει παράλληλα και τη βάση για την κατάρτιση των όρων  
προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου.

Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς της κυβέρνησης 
και του υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 
προκήρυξη του έργου  θα γίνει μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας εντός του έτους, προκειμένου να κατατε-
θούν και εν συνεχεία να αξιολογηθούν οι οικονομικές 
προτάσεις (master plan), ώστε να υπάρξει εντός 6μήνου 
επιλογή αναδόχου,  μεταξύ  των υποψηφίων σχημάτων 
επενδυτών.
Ακολούθως τα επίσημα χρονοδιαγράμματα προβλέπουν 
την εγκατάσταση αναδόχου και την έναρξη κατασκευής 
του έργου,  έως το τρίτο τρίμηνο του 2021, με στόχο  να 
ολοκληρωθεί  στο σύνολο του, η δημοπράτηση και κα-
τασκευή του εντός τριετίας, δηλαδή  έως το φθινόπωρο 
του 2023, με ΣΔΙΤ λειτουργίας και εκμετάλλευσης από 
τον ανάδοχο για διάστημα που θα προκύψει από την 
διαγωνιστική διαδικασία ενώ υπολογίζεται να είναι δι-
άρκειας περίπου 30 ετών.
Θέσεις απασχόλησης
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Επεν-
δύσεων και Ανάπτυξης στη φάση της κατασκευής του 
έργου θα απασχοληθούν περί τους 200 εργαζόμενους, 
τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων και μερικές δεκάδες μη-
χανικοί, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό,  την εκπόνηση και  υλοποίηση της μελέτης  
του έργου αλλά και με την εγκατάσταση υποδομών και 
δικτύων για έρευνα και ανάπτυξη  νεοφυών επιχειρή-
σεων, οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με χρήσεις 
ψυχαγωγίας, πολιτισμού, διοργάνωσης συνεδρίων και 
εκδηλώσεων κ.α.
Στη φάση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Κέντρου 
Καινοτομίας Πειραιά  προβλέπεται η απασχόληση περί-
που 2500 εργαζομένων,  από τους οποίους περίπου οι 
100 θα εργάζονται στη λειτουργία των συνοδευτικών 
εγκαταστάσεων εστίασης, ψυχαγωγίας και εκδηλώσε-
ων, ενώ θα δημιουργηθεί μία «κυψέλη» καινοτομίας 
από περίπου 2400 εργαζόμενους, κυρίως επιστήμονες 
υψηλής ειδίκευσης  από την κοινότητα των startups, τον 
ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις  και άλλους δημόσι-
ους και ιδιωτικούς φορείς που θα αξιοποιήσουν τις νέες 
εγκαταστάσεις.
Επιχειρηματικές συνέργειες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διϋπουργικής επιτρο-
πής το έργο του Κέντρου Καινοτομίας, προϋπολογισμού 

60 εκατ. ευρώ, στην Αθήνα (οδός Πειραιώς) αφορά στη 
μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λει-
τουργία και εκμετάλλευση των υποδομών της πρώτης 
Πολιτείας Καινοτομίας, που θα αποτελέσει ένα φυσικό 
χώρο, όπου τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 
εταιρειών και βιομηχανιών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και startup incubator/
accelerators, θα δημιουργούν επιχειρηματικές συνέρ-
γειες παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 
προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα project του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η δημιουργία 
του θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Ελλάδας στο 
χάρτη της Ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμισή της 
στους διεθνείς δείκτες Καινοτομίας. Η Πολιτεία Καινοτο-
μίας θα στεγαστεί στις εγκαταλελειμμένες για 30 χρόνια 
αποθήκες της Χρωματουργίας Πειραιώς (ΧΡΩΠΕΙ), 
έκτασης 18 στρεμμάτων, σε ένα κτίριο που είναι αμιγώς 
συνδεδεμένο ιστορικά με την Έρευνα και Ανάπτυξη στην 
Ελλάδα.
Χρ. Δήμας
Σε ανάρτησή του στο Twitter o υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας σημειώνει: «Η πρώτη 
Πολιτεία Καινοτομίας στην Ελλάδα γίνεται πραγματικό-
τητα. Σήμερα εν μέσω της κρίσης του Covid_19 παίρνει 
την έγκριση από την διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ η σύ-
μπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για μία εμβληματική 
δράση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Η διυπουργική επιτροπή
Το έργο ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ που 
συνεδρίασε την Παρασκευή , μέσω τηλεδιάσκεψης υπό 
την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
‘Αδωνι Γεωργιάδη και τη συμμετοχή του υπουργού Οι-
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, της υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, του 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Βασίλη Διγαλάκη και του γενικού γραμμα-
τέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα Νικόλαου Μαντζούφα.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Διανύοντας  το επόμενο εικοσαήμερο εγκλεισμού μας λόγω 
κορωνοϊού και έχοντας  ήδη το αίσθημα της κόπωσης, της 
απομάκρυνσης από την «σφριγηλή» καθημερινότητα  αλλά 
και από τους επαγγελματικούς  και  συνολικότερους  στό-
χους μας , μια νέα οικονομία  μπαίνει πλέον δυναμικά στη 
ζωή μας απαιτώντας να προσαρμοστούμε σε αυτήν, ση-
μειώνεται σε δημοσιογραφική έρευνα- ρεπορτάζ της Άντας 
Σεϊμανίδη στο ecopress 
Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να μας ανεβάσει τη διάθεση, 
καθώς αποδεικνύεται ότι  η ανθρώπινη επαφή είναι αναντι-
κατάστατη , μπορεί όμως να παράσχει διεξόδους και λύσεις 
σε αρκετούς επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνι-
κούς τομείς  για ένα τουλάχιστον διάστημα.
«eσώκλειστη» οικονομία
Πρόκειται για την «εσώκλειστη» οικονομία “shut in 
economy”, έναν  πράγματι επιτυχημένο όρο, τον οποίο 
επέλεξε ένας καθηγητής του MIT προκειμένου να προσδι-
ορίσει το σύνολο των  απεριόριστων ψηφιακών αλλά και 
των ελάχιστων φυσικών  υπηρεσιών και προϊόντων που 
κινούν τις εγχώριες οικονομίες αυτό το διάστημα. Υιοθετού-
με λοιπόν τον όρο, κάνοντας όμως τη δική μας  πρωτότυπη 
καταγραφή  της εξέλιξης της «εσώκλειστης» οικονομίας  
στην Ελλάδα  με βάση τρέχοντα στοιχεία.   Ανάμεσα  στις 
βασικές εκφάνσεις  της είναι η   τηλεκπαίδευση, η τηλεργα-
σία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
η online ψυχαγωγία, η τηλεϊατρική  και  το υπολογιστικό 
«νέφος»  με τις εταιρείες τεχνολογίας  να είναι εκεί για να 
προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, «ξεπλένοντας» εν μέ-
ρει τις επικρίσεις που έχουν δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Πέρα 
όμως από τις προαναφερθείσες  καθημερινά  ξεπροβάλλουν 
και νέες προτεινόμενες υπηρεσίες σε τομείς που ούτε μπο-
ρούσε κανείς να φανταστεί.
Η απότομη «εισβολή» στα νοικοκυριά 
Στην παρούσα αρθρογραφία  θα ξεναγηθούμε  συνοπτι-
κά  στον πρώτο εκ  των  βασικών τομέων  της “shut in 
economy”  που  ήδη  επηρεάζει εμφανώς  τη  ζωή μας  όχι 
μόνον σε επαγγελματικό  αλλά και σε οικογενειακό επίπε-
δο.  Ο λόγος για την   τηλεκπαίδευση,  που  «εισέβαλε» σε 
εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά  αφού  εφαρμόζεται  ήδη  
από τα σχολεία , τις πανεπιστημιακές σχολές , τα ΔΙΕΚ και τα 
ιδιωτικά ΙΕΚ, τα φροντιστήρια , σχολές εκμάθησης  ξένων 
γλωσσών και  σε  πολλές άλλες εξειδικευμένες ανάγκες.  Για 
τα μεν σχολεία, τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα από την 
εφαρμογή της  εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, αποκαλύπτουν  
ανταπόκριση αλλά και  δυσκολίες (ειδικά στη σύγχρονη εκ-
παίδευση),  παρά τις εντατικές  προσπάθειες  Πολιτείας  και   
διδακτικού προσωπικού.
Στο  Πανελλήνιο  Σχολικό Δίκτυο  είχαν εγγραφεί  στις αρχές 
Απριλίου 393.381 χρήστες εκ των οποίων 137.580  εκπαι-

δευτικοί και 255.801 μαθητές(στοιχεία του Υπουργείου 
Παιδείας) . Αυτό σημαίνει, ότι  ενώ η συμμετοχή δασκάλων  
και  καθηγητών είναι σχεδόν καθολική, των  παιδιών είναι 
μικρή,  αν σκεφτεί  κανείς ότι ο μαθητικός πληθυσμός της 
χώρας φτάνει κοντά στους 1.500.000.  Σύμφωνα με στοι-
χεία  σχετικού προγράμματος εκπαιδευτικών , περίπου το 
21% των μαθητών  δεν διαθέτουν στο σπίτι τους  τον  τεχνι-
κό εξοπλισμό για να συνδεθούν σε όποια πλατφόρμα, είτε 
αυτός αφορά  υπολογιστή , είτε  τάμπλετ,  είτε   κατάλληλο 
κινητό.  Στην ασύγχρονη εκπαίδευση  τα αποτελέσματα εί-
ναι καλύτερα  (έχουν εγγραφεί πάνω από  850.000 μαθητές 
και πάνω από 160.000 εκπαιδευτικοί)   κάτι που προφα-
νώς οφείλεται στις ήδη  υφιστάμενες ψηφιακές δομές του 
Υπουργείου ( Ε-Books, Ψηφιακό Φωτόδεντρο, Πλατφόρμα 
«Αίσωπος») που είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα (Νη-
πιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).
Επίσης για τους μαθητές δημοτικού, στους οποίους δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόμα μαθήματα εκπαίδευσης εξ΄αποστά-
σεως   ξεκίνησε από τις  30 Απριλίου  η εκπαιδευτική τηλε-
όραση  στην ΕΤ2  με περισσότερους από 125.000 μαθητές 
να παρακολουθούν το εναρκτήριο μάθημα σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της Nielsen.  Στα παιδιά ηλικίας 4-14 
ετών το ποσοστό τηλεθέασης έφτασε το 51,2% και στις ηλι-
κίες 4-17 το 49,5%, ενώ εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά και 
των γονέων, -κυρίως των πατεράδων- που, ως φαίνεται, 
παρακολούθησαν με τα παιδιά τους τα πρώτα τηλεοπτικά 
μαθήματα γλώσσας, ιστορίας και φυσικής. Σημειώνεται επί-
σης  ότι  για  την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  τo υπουργείο 
Παιδείας  χρησιμοποιεί την διαδικτυακή πλατφόρμα Webex 
Meeting.
 Η ειδική προσαρμογή στην  ιδιωτική εκπαίδευση
Ειδικότερα θέματα προκύπτουν από την εφαρμογή  της  
τηλεκπαίδευσης  από  τα ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια  
και  ιδιωτικά  ΙΕΚ. Εκεί, οι γονείς  καλούνται  επιπλέον  να  
καταβάλουν  ( ή έχουν ήδη προκαταβάλει)  τα  μηνιαία  δί-
δακτρα  με εξαίρεση  τις  υπηρεσίες  που  δεν προσφέρονται  
για τη χρονική περίοδο που έχει απαγορευθεί η λειτουργία 
τους  (όπως λχ  η μεταφορά και η μεταφορά και τη σίτιση 
των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία).
Σύμφωνα με τον  Σύνδεσμο  Ιδιωτικών Σχολείων, τα πε-
ρισσότερα  ιδιωτικά εκπαιδευτήρια  εφαρμόζουν  αυτή τη 
στιγμή τεχνικές σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας , τουλάχιστον για 4 ώρες μαθημάτων ημερη-
σίως στις πιο προηγμένες πλατφόρμες ομαδικής σύνδεσης. 
Κάποια μάλιστα αναφέρουν ότι  πραγματοποιούν κατά 95% 
τα μαθήματα εξ αποστάσεως.
Αντίστοιχα τα φροντιστήρια έχουν επικεντρωθεί σε ηλε-
κτρονικά μαθήματα στα μεγαλύτερα παιδιά που δίνουν 
εξετάσεις. Εδώ όμως τίθενται τα εξής ερωτήματα  για όσους 

καταβάλλουν οικονομικό αντίτιμο  για εκπαίδευση:  Η  τη-
λεκπαίδευση  δεν ισοδυναμεί από άποψη ποιότητας  κι 
αποτελέσματος με την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία , 
όπως  έχει επισημάνει και η ίδια  η υπουργός Παιδείας.
Αν λοιπόν  ένας γονιός  επιλέξει να μην  πληρώσει καθόλου 
το φροντιστήριο από την παύση λειτουργίας του  και το παι-
δί του απέχει από τα ηλεκτρονικά μαθήματα, τι θα γίνει όταν 
ανοίξει ξανά το φροντιστήριο;
Τι θα γίνει επίσης με τις έξτρα  εκπαιδευτικές και εξωσχολικές  
δραστηριότητες οι οποίες  στα ιδιωτικά σχολεία προπληρώ-
νονται  ως  ένα σημαντικό μέρος της σχολικής χρονιάς;
Αλλά και τι θα ισχύσει με τα δίδακτρα για  τα ιδιωτικά νηπια-
γωγεία  και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς όπου η τηλεκ-
παίδευση δεν είναι δυνατή;
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά  και μόνον ερωτήματα από 
τα δεκάδες που προκύπτουν καθημερινά  και χρήζουν πα-
ραπέρα εξειδίκευσης.
Αυτό  είναι κάτι το οποίο  γνωρίζει η υπουργός  Παιδείας  
Νίκη  Κεραμέως (αναμένεται μάλιστα άμεσα  να απαντήσει 
σε κάποια ερωτήματα που αφορούν τα δίδακτρα)   προφα-
νώς όμως λόγω του πλήθους των εμπλεκομένων στις  πά-
σης φύσεως υπηρεσίες ιδιωτικής  εκπαίδευσης,  οι  σχετικές 
ρυθμίσεις  είναι δύσκολο να εξειδικευτούν. Χαρακτηριστικό 
του οικονομικού μεγέθους  των  υπηρεσιών ιδιωτικής  
εκπαίδευσης είναι  ότι  τα  ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν 
ετησίως περί τα 4 δισ. ευρώ ετησίως σε πάσης φύσεως 
υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, χώρια των μη καταγε-
γραμμένων επίσημα υπηρεσιών  όπως κατ΄ οίκον μαθήμα-
τα κλπ (ΣΣ Στοιχεία του  Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της ΓΣΕΕ).
Το πιθανότερο είναι λοιπόν οι όποιες  ρυθμίσεις  να τακτο-
ποιήσουν τα  τρέχοντα προβλήματα που έχουν δημιουρ-
γηθεί μέχρι την αποκατάσταση της φυσικής διδασκαλίας 
, παρά να δώσουν μακροπρόθεσμες απαντήσεις σε ένα 
τόσο σύνθετο ζήτημα όπως η εφαρμογή της τηλεκπαίδευ-
σης στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς. Το 
αν τώρα, η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολικές ηλικίες  
..μακροημερεύσει ως  επικουρική  κυρίως διδακτική υπο-
στήριξη  πέραν του κορωνοϊου,  φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί 
σε μεγάλο βαθμό  από την επιτυχή αντιμετώπιση σημερι-
νών αντιξοοτήτων, όπως η έλλειψη εξοπλισμού, η  δυσλει-
τουργία του διαδικτύου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες,  η ελλιπής  επιμόρφωση, αλλά και  από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι  οποίοι  ανέλαβαν έναν νέο 
ρόλο χωρίς όμως την εξασφάλιση   όλων των απαραίτητων 
μέσων, όπως  έχουν επισημάνει πρόσφατα  Σύλλογοι Εκπαι-
δευτικών. Συνέχεια στη σελ. 10

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Το μεγάλο crash-test της  εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης
Μία πρωτότυπη έρευνα βασισμένη  σε  επίκαιρα στοιχεία
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Συνέχεια από τη σελ. 9 
 

 Πανεπιστήμια και ΕΜΠ:  Η  τηλεκπαίδευση   ήρθε 
για να μείνει
Αντίθετα, στις πανεπιστημιακές σχολές,  η  τηλεκπαίδευση  
γνωρίζει  μεγάλη επιτυχία ειδικά σε μαθήματα που είναι 
επιδεκτικά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία  και   φαίνεται 
ότι ήρθε για να μείνει:
Σήμερα στο  Χαροκόπειο το ποσοστό των εξ ολοκλήρου 
προσφερόμενων μαθημάτων εξ αποστάσεως ανέρχεται σε 
94%, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε 93%, ενώ στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών το ποσοστό  είναι περίπου 91% ( στοιχεία 
υπουργείου Παιδείας).
Αλλά και το Πολυτεχνείο  έχει ξεκινήσει  τη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως  διδασκαλία σε  συγκεκριμένα μαθήματα της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και της Σχολής Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  Κατά την 
εκτίμηση  του Πρύτανη  του  ΕΜΠ κ. Ανδρέα Μπουντου-
βή,  η μέχρι στιγμής αποτίμηση είναι θετική τόσο ως προς 
τη χρηστικότητα του λογισμικού και τη λειτουργία του 
δικτύου όσο και, κυρίως, ως προς την ανταπόκριση των 
φοιτητών.
Οι όποιες  δυσχέρειες  αφορούν κυρίως την  γενική  υπερ-
φόρτωση  του δικτύου.  Η εξ αποστάσεως διδασκαλία  
αφορά, εκτός των προπτυχιακών, και τα μεταπτυχιακά 
μαθήματα στο ΕΜΠ, όπου είναι πιο πρόσφορες οι συν-
θήκες για σύγχρονη διδασκαλία λόγω μικρού μεγέθους 
τάξης.
Σε ότι αφορά το λογισμικό  ο κ. Μπαντουβής   επισημαίνει 
ότι  καθολική χρήση  του στο ΕΜΠ δεν ενδείκνυται, λόγω  
ιδιαιτεροτήτων του μαθήματος, προτιμήσεων  και ιδιο-
συγκρασίας  του διδάσκοντα,  μεγέθους  της τηλε-τάξης,  
αλλά και  του ενδεχόμενου κόστος .  Θεωρεί  επίσης  εφικτό 
να γίνει διδασκαλία εξ αποστάσεως ακόμη και  για τον πα-

ραδοσιακό τρόπο με πίνακα-και-κιμωλία, με σχετικά απλό 
και φθηνό πρόσθετο εξοπλισμό, ενώ εκτιμά  ότι η όλη δια-
δικασία  ήρθε για να μείνει:
-«Ακόμα και όταν αποκατασταθεί η κανονικότητα η κάλυ-
ψη μέρους των μαθημάτων με εξ αποστάσεως διδασκα-
λία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διαθεσιμότητα 
πρόσθετου εκπαιδευτικού χρόνου  για διάφορα μαθήματα  
π.χ. εργαστηριακά  με στόχο τη μείωση της συνολικής 
απώλειας χρόνου και συνακόλουθα της  παράτασης του 
τρέχοντος εξαμήνου».
Πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης αλλά και διενερ-
γώντας σύγχρονα μαθήματα εξ αποστάσεως «έστησαν» 
και τα 114 από τα 126  ΔΙΕΚ  της χώρας και μάλιστα σε 
κάποια από αυτά όπως  Αιγίου, Χαλκιδικής, Μοναστηρί-
ου, Μεγάρων τα ποσοστά συμμετοχής εκπαιδευτών και 
καταρτιζόμενων άγγιξαν και το 100%.
Σημειώνεται ότι τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν  επίσης σε μεγάλο βαθμό τις πλατφόρμες 
webex/Cisco και  teams/Microsoft.
Ποια  φαίνεται να είναι η προοπτική της  τηλεκπαίδευ-
σης  στα  πανεπιστήμια μετά την εποχή του κορωνοϊού;  
Θετική  γιατί παρέχει προφανώς πολλές και διαφορετικές  
δυνατότητες (π.χ.  για κατανεμημένα ιδρύματα όπως το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχουν σχολές σε διαφορετικά 
μέρη και οι συνεχείς μετακινήσεις είναι απαραίτητες,   για  
διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, για  την αναβάθμιση της  
εικόνας τους, για την αποθήκευση του μαθησιακού υλικού 
σε ψηφιακή μορφή, για εξοικονόμηση των χρόνων μετα-
κίνησης φοιτητών και καθηγητών ) και πολλά άλλα.
-Ενδεχόμενες δυσκολίες;
-Η συνεχής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των 
υποδομών για τηλεκπαίδευση , νομικά προβλήματα που 
αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού 
υλικού, το οποίο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο (και άρα  
μπορεί να αντιγραφεί) , το ελλειπτικό σχετικά με την χρήση 
της τηλεκπαίδευσης θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ/ΤΕΙ,  όπως 
επίσης και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη γλώσσα στην 
οποία πρέπει να διδάσκονται τα μαθήματα και  , last but 
nοτ least ,  η έλλειψη συνολικότερων κινήτρων (όχι μόνο 
οικονομικών) για τους διδάσκοντες που  θα πρέπει να 
επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος  αυτής  της ανάπτυξης.
Τηλεκπαίδευση   και επιχειρηματική ανάπτυξη
Πεδίο  δόξης  λαμπρό  φαίνεται  όμως  να  ανοίγει ο κο-
ρωνοϊός  και  για  την τηλεκπαίδευση   στον επιχειρησιακό 
χώρο όπως και σε  πλήθος άλλων τομέων με εξειδικευμέ-
νες ανάγκες. Από τη δική τους πλευρά,  οι  εκπαιδευόμε-

νοι-εργαζόμενοι   γλιτώνουν πολύτιμο χρόνο μετακινή-
σεων και τους δίνεται η ευελιξία για να διαλέξουν μόνοι 
τους το χρόνο που θα διαθέσουν, χωρίς να χρειάζεται να 
λείπουν από τη δουλειά τους ενώ οι επιχειρήσεις  δείχνουν 
έντονο ενδιαφέρον για τέτοιες τεχνολογίες αφού τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα για  συνεχή εκπαίδευση των 
στελεχών τους με μικρό κόστος.
Κρίνοντας και μόνον από την ειδική εκπαίδευση που θα 
απαιτηθεί για την τηλεργασία  ( προβλέπεται ήδη, ως μορ-
φή οργάνωσης εργασίας, στο εθνικό δίκαιο με βάση το 
αρ. 5 του ν. 3846/2010 και στο προσάρτημα Β της ΕΓΣΣΕ 
2006-2007) και για την πλήρη ανακατανομή  ρόλων και 
εργαζομένων αλλά και για την παρακολούθηση που θα 
απαιτηθεί , αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος και το βάθος  
του συγκεκριμένου  αντικειμένου.
Και φυσικά είναι και το ευρύτερο επιχειρηματικό κομμά-
τι που συνδέεται με την  ραγδαία σήμερα  ανάπτυξη  της 
τηλεκπαίδευσης . Η παραπέρα υποστήριξη της  οποίας,   
αποτελεί μια  ουσιαστική πρόκληση  για  όλους  τους πα-
ρόχους  ίντερνετ και φυσικά μια πρώτης τάξης επιχειρημα-
τική ευκαιρία για τους προμηθευτές λογισμικού, τεχνικού 
εξοπλισμού κλπ.
Είναι χαρακτηριστικό ( στοιχεία της ομάδας Business 
Intelligence του Skroutz) ότι  την περίοδο 9-29 Μαρτίου 
2020, οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της 
παλτφόρμας  στον τομέα Τεχνολογία αυξήθηκαν  κατά 
44%  σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020  με πιο δημο-
φιλείς  αγορές φορητούς υπολογιστές, ηχεία, tablets κλπ.  
Όσο για τους  παρόχους  της πιο διαδεδομένης ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης;
-Οι βασικές επιλογές  αυτή τη στιγμή παρέχονται  κυρί-
ως  από google και MS  που σημαίνει στην πράξη μεγά-
λη ωφέλεια για την   Cisco και  την Microsoft.  Υπάρχουν  
όμως  και άλλες  open source   υπηρεσίες που δεν απαιτούν 
εγκατάσταση λογισμικού στο pc  όπως το  ΒigBlueButton 
, το Moodle , το eFront κα που ενδεχομένως κάποιοι θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν.
Στο ευρύτερο τέλος πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης (συ-
νεννοήσεις εξ αποστάσεως κα)  θα παίξουν ρόλο και  οι  
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του cloud  με ελληνικές 
εταιρείες  όπως  η Sρace Ηellas έτοιμες να τις προσφέρουν.
Ένα είναι σίγουρο: η  τηλεκπαίδευση  δεν είναι μόνον   ένας  
πυλώνας  της  «εσώκλειστης» οικονομίας  αλλά λόγω της 
ισχυρής κοινωνικής της επιρροής  εξελίσσεται  αυτήν την 
περίοδο  σε έναν δυναμικό επιχειρηματικό τομέα.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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«Κλείδωσε» η κατάθεση στη Βουλή του περιβαλλοντικού πολυνο-
μοσχεδίου του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει σαρωτικές ρυθμίσεις για 
δασικά αυθαίρετα, οικιστικές πυκνώσεις, περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση και νέες χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, σύμφω-
να με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress.
Πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι μετά την ολοκλήρωση της δημό-
σιας διαβούλευσης το σχέδιο νόμου βρίσκεται πλέον στο στάδιο 
της τελικής νομοτεχνικής κατάρτισης, προκειμένου χωρίς αλλαγές 
στις βασικές ρυθμίσεις και κατευθύνσεις του,  να κατατεθεί άμεσα, 
εντός του Απριλίου για ψήφιση στη Βουλή.
Παράλληλα ο τομέας κοινοβουλευτικού έργου του υπουργείου 
είναι σε συνεννόηση με την Βουλή, για να πάρει σειρά προτεραι-
ότητας στο κοινοβουλευτικό έργο και ημερομηνία κατάθεσης του 
νομοσχεδίου στη Βουλή.
Τηλεδιάσκεψη
Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή «κλείδωσε» την Πέμπτη 
2 Απριλίου 2020  στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας τον τόνο των εξε-
λίξεων δημοσιοποίησε την ίδια ημέρα σχετική με τις αποφάσεις της 
τηλεδιάσκεψης με τον πρωθυπουργό ότι « η ενέργεια είναι βασικός 
πυλώνας για την οικονομία αλλά και για τη δημόσια υγεία αυτές τις 
ώρες, ενώ παράλληλα οι μεταρρυθμίσεις στην περιβαλλοντική και 
τη χωροταξική πολιτική θα θέσουν γερές βάσεις για την επόμενη 
μέρα της κρίσης».
Αντιδράσεις
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ  για τον εκσυγχρονισμό 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δέχθηκε βροχή αντιδράσεων. Η 
ανοιχτή διαβούλευση έκλεισε με  1.579 σχόλια, τα περισσότερα 
από τα οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσαν τα άρθρα 
που αφορούσαν τις τροποποιήσεις των χρήσεων γης, αλλά και οι 
ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφω-
σης των δασικών χαρτών καθώς και όσες αφορούν την περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση.
Παράλληλα  με κοινή επιστολή 23 περιβαλλοντικές μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις καλούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη να αξιολογήσει την ιδιαιτερότητα 
της κατάστασης και να αναβάλει την κατάθεση στη Βουλή του νο-
μοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» μέχρι 
η Βουλή να μπορεί να εκτελέσει πλήρως το νομοθετικό της έργο, 
χωρίς περιορισμούς.
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Το νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του 
ΥΠΕΝ προβλέπει αναλυτικά ότι:
1) Απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης, τροποποίησης και ανα-
νέωσης περιβαλλοντικών όρων. Οι προθεσμίες για την έκδοση 
ΑΕΠΟ μειώνονται σε 120 ημέρες, τα στάδιά της περιορίζονται σε 
τρία, ενώ θεσμοθετείται και επίσημα η εισαγωγή των Ιδιωτών 
Αξιολογητών, ώστε να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Τί-
θενται «άπρακτες προθεσμίες» στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (σε 
περίπτωση μη απάντησης η απάντηση θα θεωρείται θετική), ενώ 

σε περίπτωση μη απάντησης από την αρχαιολογική και τη δασική 
υπηρεσία το θέμα θα παραπέμπεται στο ΚΕΣΠΑ (Κεντρικό Συμ-
βούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) για άμεση λύση. Τίθενται 
επίσης οι βάσεις για την ύπαρξη μίας ενιαίας άδειας, με ενσωμάτω-
ση των περιβαλλοντικών όρων(one-stop-shop). Μία ακόμη τομή 
σχετίζεται με την επέκταση της ισχύος της άδειας από τα 10 στα 
15 έτη. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται και ενισχύεται το Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) προκειμένου όλα τα στάδια της 
περιβαλλοντικής αδειδότησης να διεξάγονται ηλεκτρονικά.
2) Όσον αφορά στην αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, μειώνονται άμεσα οι χρόνοι και αντικαθίσταται η Άδεια 
Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Η 
νέα αυτή διαδικασία θα υποστηρίζεται από το Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο ΑΠΕ.
3) Εισάγεται ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης των Προστα-
τευόμενων Περιοχών της χώρας, με τη δημιουργία ενός κεντρικού 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΟΦΥΠΕΚΑ), εποπτευόμενου από το Υπουργείο. Παραμένει η 
προστασία και η κάλυψη για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, 
τα εθνικά πάρκα και τους εθνικούς δρυμούς. Ωστόσο τα 36 Διοι-
κητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης καταργούνται και 
δημιουργούνται 24 αποκεντρωμένες δομές (Μονάδες Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών) για την εποπτεία, την επιστημο-
νική παρακολούθηση και την ανάδειξη των Προστατευόμενων 
Περιοχών. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο ανταποκρίνεται στο 
πάγιο αίτημα φορέων, οικολογικών οργανώσεων και διοικητικών 
συμβουλίων των ΦΔΠΠ για την ύπαρξη ενιαίου φορέα. Το νέο μο-
ντέλο προσιδιάζει σε πολλά ευρωπαϊκά σχήματα (π.χ. Φινλανδία, 
Ιρλανδία) και θα είναι περισσότερο λειτουργικό διοικητικά και πιο 
ουσιαστικά υποστηριζόμενο οικονομικά.
4) Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που επιλύεται είναι αυτό των δα-
σικών χαρτών. Με τις αντιρρήσεις να φτάνουν σήμερα τις 160.000 
στο 50% της χώρας, το Υπουργείο προχωρά στην ενίσχυση των 
Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, για την αποσυμφόρηση του 
έργου τους και τη σύνδεση της αμοιβής τους με το αποτέλεσμα της 
δουλειάς τους. Οι πολίτες, που δικαιώνονται στην υποβολή αντιρ-
ρήσεων, θα μπορούν πλέον να αξιοποιούν αμέσως την περιουσία 
τους. Επιπλέον, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των δασι-
κών χαρτών οι περιοχές, για τις οποίες, πριν το 1975, είχαν εκδοθεί 
πράξεις της Διοίκησης, με τις οποίες άλλαξε νομίμως ο χαρακτήρας 
τους από δασικός σε αγροτικός.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
Διανομές (εποικιστικά),
Αναδασμοί,
Απαλλοτριώσεις με σκοπό την αγροτική αποκατάσταση,
Άδειες του υπουργού Γεωργίας ή του νομάρχη για μεταβίβαση 
κλήρου.
Όλες οι παραπάνω αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλω-
θεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην ΕΕ και λάμβαναν επιδο-
τήσεις. Αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτάσεις, γιατί παρέλειψαν να 
λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω πράξεις της Διοίκησης και θα 

έπρεπε να αποτυπωθούν ως Αγροτικές Εκτάσεις.
Με το νομοσχέδιο αυτό αναμορφώνονται όλοι οι δασικοί χάρτες 
(κυρωμένοι, όσοι έχουν αναρτηθεί κ.λπ.) ώστε να λάβουν υπόψη 
τους αυτές τις διοικητικές πράξεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μεγάλη μείωση των αντιρρήσεων.
5) Αναφορικά με τις οικιστικές πυκνώσεις, το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα 
της απόφασης του ΣτΕ. Συνεπώς γίνεται εκ νέου ανάρτηση των 
δασικών χαρτών με τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές 
πυκνώσεις. Παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης για χρονικό 
διάστημα 30 ετών των κατοικιών που έχουν χτιστεί εντός δασών 
και δασικών εκτάσεων, εφόσον δεν είναι μεμονωμένες. Για το 
σκοπό αυτό θα καταρτιστούν, σε κάθε Περιφέρεια, οικονομοτε-
χνικές μελέτες, που θα προσδιορίζουν τις αστικές πυκνώσεις και 
θα τεκμηριώνουν την ανάγκη για την προσωρινή διατήρηση των 
κατοικιών εντός αυτών. Με βάση αυτές τις μελέτες, θα εκδοθεί 
Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο φυσικά θα εγκριθεί από το ΣτΕ, το 
οποίο θα καθορίζει τα κριτήρια για τη διατήρηση των κατοικιών.
6) Καθώς σήμερα απουσιάζει το ενιαίο πλαίσιο και καθυστερεί 
αδικαιολόγητα η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των περι-
οχών Natura 2000, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προχωρά στη θεσμοθέτηση τεσσάρων ζωνών κλιμακούμενης 
προστασίας στις περιοχές Natura, όπως συμβαίνει και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε ζώνη προβλέπονται οι επιτρεπόμενες 
και απαγορευόμενες δραστηριότητες βάσει των χρήσεων γης που 
ισχύουν για την πολεοδομία (π.δ. 59/2018).
Συγκεκριμένα προβλέπονται:
Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης,
Ζώνη προστασίας της φύσης,
Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών,
Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.
Συνεπώς, οι μελετητές που εκπονούν σε εθνικό επίπεδο τα σχετικά 
σχέδια για τις περιοχές Natura θα μπορούν πλέον με τρόπο συνε-
κτικό και μεθοδολογία ομοιόμορφη να καθορίσουν τους όρους και 
περιορισμούς δραστηριοτήτων κατά ζώνες εντός των προστατευ-
ομένων περιοχών.
7) Για τη διαχείριση των αποβλήτων το νομοσχέδιο αυτό απλου-
στεύει και επισπεύδει την υφιστάμενη διοικητική διαδικασία για 
την έγκριση του Εθνικού/ Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων 
Διαχείρισης Αποβλήτων. Γίνεται υποχρεωτικός ο καφέ κάδος για 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου υπάρχει σχε-
τική υποδομή. Διασφαλίζεται η ασφαλής συλλογή και μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμίαντος), ενώ όσον αφορά στα 
απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑEKK), 
για την έκδοση οικοδομικής άδειας προϋπόθεση είναι η σύναψη 
συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ για την αποκομιδή των μπάζων.
Τέλος προβλέπεται επιβολή τέλους σε όλες, ανεξαρτήτως πάχους 
τοιχώματος πλαστικές σακούλες και διευθετείται και το ζήτημα των 
ιδιωτικών συνδέσεων (για τα αστικά λύματα).

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
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Σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου, ξεκινάει η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «ειδικό πρόγραμμα 
τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττό-
μενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους έξι βα-
σικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδι-
κών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οριζομένων από το 
υπουργείο Οικονομικών», η οποία θα διαρκέσει έως την 
Πέμπτη 20 Απριλίου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για μία δράση που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση 
και υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, στην οποία θα ενταχθούν οι έξι βασικοί επιστημο-
νικοί  κλάδοι: μηχανικοί κάθε ειδικότητας, οικονομολόγοι/
λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι (ασκούμενοι δι-
κηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες 
ή με έμμισθη εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευ-
τικοί και ερευνητές), όπως ορίζονται, βάσει ΚΑΔ, κύριας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από το υπουργείο Οικο-
νομικών.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστή-
μονες-ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με 
το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει 
παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών 
και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά δι-
απιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα, ύψους 600 ευρώ, το 
οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψη-
φιστέο. Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο 
δόσεις: 400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση 
της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από τη Μεγάλη 
Τρίτη 14 Απριλίου και μετά, ενώ, με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 
ευρώ.
Οι επιστήμονες-δικαιούχοι του προγράμματος θα μπο-
ρούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα σύγχρο-
να αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία θα βοηθήσουν άμεσα 
στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεών 
τους στο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.
Ειδικότερα, τα 10 αντικείμενα κατάρτισης σε θεματικούς 
τίτλους είναι τα εξής:
1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό εμπόριο-Ηλεκτρονικές συναλλαγές, με 
σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον 
πρόσφατης έκδοσης
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/Ψηφιακή υπογρα-
φή-Ψηφιακά πιστοποιητικά-Ψηφιακή ανταπόκριση με το 
δημόσιο/Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART 
BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets/Xρηματο-
οικονομική χρήση/Πρακτικές DEVOPS) & Διαδικτυακή 
Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλ-
λον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζο-
νται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από 
τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (Social Media 
Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.
Τις υπηρεσίες επιστημονικής τηλεκατάρτισης μπορούν 
να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα από το υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(ΚΔΒΜ) επιπέδου 1 και 2.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για θέματα που 
θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποι-
είται, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται, μέσα από 
το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (https://elearning.
yeka.gr). Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 
πληροφόρηση από την ίδια ιστοσελίδα.

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται, με εντολή του υφυπουργού 
Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρου Καρά-
ογλου, κλιμάκιο μηχανικών του Κέντρου Διαφυλάξεως 
Αγιορειτικής Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ) για να εκτιμήσει τις 
καταστροφές που σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο και να 
συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που δημιούρ-
γησαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων 
ημερών, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κύριο μέλημα του κλιμακίου, το οποίο αποτελείται από 
τον διευθυντή του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης 
Κληρονομιάς και δυο μηχανικούς, είναι να αποκατασταθεί 
άμεσα η συγκοινωνία μεταξύ του λιμανιού της Δάφνης και 
των Καρυών.
«Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θρά-
κης) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προ-

χωρήσει άμεσα η καταγραφή και η αποκατάσταση των 
ζημιών στο Περιβόλι της Παναγιάς», αναφέρει σε δήλωση 
του ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Καράογλου. 
«Συνομίλησα με την Ιερά Κοινότητα και την Πολιτική Δι-
οίκηση του Αγίου Όρους, διαβεβαιώνοντας τους πως η 
κυβέρνηση είναι παρούσα. Η στήριξη όλων των περιοχών 
της Βόρειας Ελλάδας που έχουν πληγεί από τις φυσικές 
καταστροφές είναι αυτονόητη», επισημαίνει στη δήλωσή 
του ο κ. Καράογλου.
Ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι του Αγίου Όρους με τη 
διοικητική πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας έχει υπο-
στεί σημαντικές ζημιές, γι’ αυτό δρομολογούνται οι κατάλ-
ληλες παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέ-
ρηση στην τροφοδοσία των Ιερών Μονών. Όπως ανέφερε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του ΚΕΔΑΚ Απόστολος Παπα-

δάκης, ζημιές υπάρχουν σε τρία σημεία, καθώς κομμάτια 
του οδοστρώματος παρασύρθηκαν από τα νερά.
Τα στελέχη του ΚΕΔΑΚ μετέβησαν, νωρίς το πρωί, με δύο 
ταχύπλοα στο λιμανάκι της Δάφνης και μέσα από παρα-
κάμψεις του δρόμου και από χωματόδρομους προσέγγι-
σαν τις Καρυές, όπου μαζί και με άλλους τεχνικούς συμ-
βούλους και εμπειρογνώμονες των μονών προσπαθούν 
να εκτιμήσουν το σύνολο των καταστροφών. 
Στο Άγιο Όρος βρίσκεται και πολιτικός διοικητής του Αγίου 
Όρους και αντιπρόεδρος του ΚΕΔΑΚ Αθανάσιος Μαρτίνος, 
με τον οποίο θα έχει συνάντηση το κλιμάκιο ώστε να συ-
ζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των 
ζημιών.

Νέος διευθύνων σύμβουλος της Energean για την Ελλά-
δα αναλαμβάνει ο Άγγελος Μαστραντώνης -παράλληλα 
με τον ρόλο του ως διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων 
του ομίλου-, στη θέση του Δημήτρη Γόντικα, ο οποίος 
αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρει το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, ο δρ Κωνσταντίνος Νικο-
λάου καθίσταται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ελληνικής θυγατρικής και αναλαμβάνει αντιπρόεδρός της 
με ευθύνη τον τεχνικό συντονισμό των projects και του 

χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του 
Πρίνου, των ερευνητικών δραστηριοτήτων στη Δυτική 
Ελλάδα, των projects του Κατάκολου και της Υπόγειας 
Αποθήκης Φυσικού Αερίου στη Νότια Καβάλα καθώς και 
τις σχέσεις με το ελληνικό Δημόσιο.

ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΕΔΑΚ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ   

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ eNeRGeAN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Επένδυση για την κατασκευή νέας μονάδας στην Κό-
ρινθο, με στελέχη της εταιρείας διαχείρισης ενέργειας 
«Landis+Gvr», συζήτησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Η επένδυση αφορά μονάδα με 170 νέες θέσεις εργασίας 
από την εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε 30 χώρες διε-
θνώς και είναι γνωστή παγκοσμίως ως ο κορυφαίος προ-
μηθευτής λύσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης ενέργειας 
σχετικά με την «έξυπνη» μέτρηση, την «έξυπνη» υποδομή 
πληροφοριών και τις «έξυπνες» υποδομές.
   Στη διάρκεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης επισήμανε την προσήλωση της κυβέρνησης 
στην προσέλκυση επενδύσεων και τόνισε ότι η κρίση λόγω 
κορωνοϊού, όχι μόνο δεν επιβραδύνει αλλά αντιθέτως ενι-
σχύει την απόφαση για τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή 
εποχή και στην «πράσινη ενέργεια». Τόνισε, επίσης, ότι η 

κρίση οδήγησε σε πολύ σύντομο διάστημα σε ψηφιακές 
αλλαγές που δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες.
   Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι ξένοι επενδυτές έδω-
σαν συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στον πρωθυπουργό 
για τα επιτυχή μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση της 
κρίσης, ενώ εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για 
την γρήγορη επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων 
προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση. Σημείωσαν επί-
σης ότι, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων που εργά-
ζονται σε μονάδες της εταιρείας στη Βρετανία και σε άλλες 
χώρες να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν στη 
μονάδα της εταιρείας, στην Κόρινθο.
   Η «Landis+Gyr», με πωλήσεις 1,8 δισ. δολ., λειτουργεί 
ήδη εργοστάσιο στην Κόρινθο με 500 εργαζόμενους και 
90% εξαγωγές. Η νέα μονάδα παραγωγής μετρητών 
φυσικού αερίου που θα απασχολήσει άλλους 170 εργαζό-

μενους, αξίζει να σημειωθεί ότι επιλέχθηκε τελικά να γίνει 
στην Ελλάδα, αντί της Ρουμανίας, όπως ήταν η αρχική 
απόφαση της εταιρείας.
   Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας Ιδιω-
τικών Επενδύσεων, Νίκος Μαντζούφας, ο γενικός γραμ-
ματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος 
Μπακογιάννης, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γρα-
φείου της γενικής γραμματείας πρωθυπουργού,, Αλέξης 
Πατέλης, και εκ μέρους της «Landis+Gyr», ο Group CEO 
Werner Lieberherr, η εκτελεστική αντιπρόεδρος Susanne 
Seitz, ο αντιπρόεδρος προμηθειών, Adrian Theiler και ο 
managing director για την Ελλάδα, Αριστείδης Παππάς.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωζώνης, ο Μάριο Σεντένο, γνωστοποίησε χθες ότι 
δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την ευρωπαϊκή κοινή οι-
κονομική αντίδραση στον αντίκτυπο της πανδημίας του 
κορωνοϊού, παρότι οι διαπραγματεύσεις του Eurogroup 
συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, και ότι 
συγκάλεσε νέα συνεδρίαση του συμβουλίου σήμερα Πέ-
μπτη, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Έπειτα από 16 ώρες συζητήσεων, πλησιάσαμε σε συμ-
φωνία, αλλά δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε αυτήν. Ανέ-
στειλα το Eurogroup», οι εργασίες του οποίου θα συνεχι-

στούν «αύριο, Πέμπτη», ανέφερε ο Πορτογάλος πρόεδρος 
του συμβουλίου μέσω Twitter.
Παρότι οι συνομιλίες κράτησαν όλη τη νύχτα, οι χώρες 
του βορρά συνέχισαν να διαφωνούν με αυτές του νότου, 
που ζητούν να καταβληθεί μια χρηματοοικονομική προ-
σπάθεια χωρίς προηγούμενο.
Η βιντεοδιάσκεψη, που άρχισε την Τρίτη στις 17:30 (ώρα 
Ελλάδας), συνεχίστηκε όλη τη νύχτα με παράλληλες επα-
φές σε μικρότερες ομάδες, σε μια προσπάθεια να αρθεί το 
αδιέξοδο.
«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχει υπάρξει συμ-

φωνία προς το παρόν. Δεν μπορώ να θεωρήσω δεδομένο 
ότι θα υπάρξει συμφωνία», συνόψισε ευρωπαϊκή πηγή 
μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Σύμφωνα με τον Σεντένο, ο στόχος του σημερινού συμ-
βουλίου «συνεχίζει να είναι» να δημιουργηθεί «ισχυρό 
ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας» για να αντιμετωπιστούν «οι 
συνέπειες» που θα έχει η πανδημία στην απασχόληση, για 
τις επιχειρήσεις και στα δημοσιονομικά των χωρών-με-
λών, και να καταρτιστεί σχέδιο για την «ανάκαμψη» της 
Ευρώπης.

Ένα καινοτόμο σύστημα τηλεϊατρικής, το «Doctor Next 2 
Me», τέθηκε δωρεάν στη διάθεση των πολιτών καθ’ όλο 
το 24ωρο, παρέχοντας τη δυνατότητα ασφαλούς βιντε-
οκλήσης και επικοινωνίας με ιατρό κάθε ειδικότητας από 
τους 1124 εγγεγραμμένους εθελοντές, προκειμένου να 
λάβουν εξειδικευμένες συμβουλές.
Η εφαρμογή αποτελεί συνέργεια της Περιφέρειας Αττικής 
και του ΙΣΑ με την εταιρία που ανέπτυξε το «Doctor Next 
2 Me», προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας και να προστατευθεί περαιτέρω ο 
ασθενής κατά την παρούσα υγειονομική κρίση. Ξεκίνησε 
την Κυριακή, (5 Απριλίου) και σε λίγες ώρες επικοινώνη-
σαν περισσότεροι από 500 ασθενείς οι οποίοι σχολίασαν 
θετικά την συνέργεια.
Για την εφαρμογή ο περιφερειάρχης και πρόεδρος του ΙΣΑ, 
Γ. Πατούλης ανέφερε ότι εντάσσεται στο δίχτυ προστασί-

ας που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια και ο ΙΣΑ για τους 
πολίτες, προσθέτοντας: «Αξιοποιούμε τη τεχνολογία για 
να ενισχύσουμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας, με 
στόχο να διασφαλιστεί τόσο η παρακολούθηση των χρο-
νίως πασχόντων όσο και η παρακολούθηση των ασθενών 
με κορωνοϊό που παραμένουν στο σπίτι προκειμένου να 
αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές και να μην καταλήξουν 
όλα αυτά τα περιστατικά στα νοσοκομεία». Ευχαρίστησε 
τους εθελοντές και την εταιρία Doctor Next 2 Me που σχε-
δίασε και διέθεσε δωρεάν για το διάστημα της παρούσας 
κρίσης την πλατφόρμα, δίνοντας ένα ακόμα «σημαντικό 
εργαλείο στην προσπάθεια που κάνουμε ώστε κανένα 
σπίτι, καμιά οικογένεια, κανείς συμπολίτης μας να μη μεί-
νει μόνος στις δύσκολές μέρες που διανύουμε. Με όλες τις 
δυνάμεις μας είμαστε δίπλα στους πολίτες της Αττικής». 
Από την πλευρά του ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής 

του Doctor Next 2 Me, Απόστολος Καγκελάρης, τόνισε ότι 
:«Στις κρίσεις, τις λύσεις τις δίνουμε όλοι μαζί», Σημείωσε 
ότι από πλευράς εταιρίας «έχοντας πολυετή εμπειρία στον 
τομέα των πρωτότυπων mobile εφαρμογών και διαθέτο-
ντας ένα πολύτιμο εργαλείο τηλεϊατρικής & επειγουσών 
υπηρεσιών υγείας, που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα το 
κοινό στην εύρεση γιατρού σε ώρα έκτακτης ανάγκης, 
την πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, προσαρμόσαμε στις 
ανάγκες της κρίσης που προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός την 
εφαρμογή και την διαθέσαμε σε όλους τους Έλληνες πολί-
τες και όλους τους Έλληνες γιατρούς, σε οποιαδήποτε πε-
ριοχή της Ελλάδας, εντελώς δωρεάν, και με τρόπο απλού-
στατο στη χρήση: μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΕ: ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ eUROGROUP, ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σε συνέργεια με τον ΙΣΑ και την εταιρία «Doctor Next 2 Me»
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Ο τουριστικός τομέας αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα από 
τα πρώτα και σημαντικότερα πλήγματα από τη διεθνή εξά-
πλωση του COVID-19 αλλά δεν θα είναι η μοναδικός τομέας 
της ελληνικής οικονομίας που θα δοκιμαστεί από ισχυρές 
αρνητικές επιδράσεις. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών στα συμπεράσματα της τρίτης 
ανάλυσης επικαιρότητας με τίτλο «Επιπτώσεις του COVID-19 
στην ελληνική οικονομία: Ο κομβικός ρόλος του δημόσιου 
τομέα», «από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδρά-
σεων των τουριστικών εισπράξεων της χώρας προκύπτει 
ότι μια μείωση των εισπράξεων κατά 1 δισ. ευρώ προκαλεί 
μία ceteris paribus μείωση του ΑΕΠ κατά 0,57%, μείωση της 
απασχόλησης κατά 0,61% και αύξηση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά 675,52 εκατ. ευρώ. 
Συνεπώς, το πραγματικό ύψος των απωλειών θα εξαρτηθεί 
από τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις 
της στη διεθνή τουριστική κίνηση. Από την παρούσα ανάλυ-
ση, προκύπτει ότι οι μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδρά-
σεις των κρατικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι 

ισχυρότερες από αυτές του τουριστικού τομέα. Συνεπώς, 
στο μέτρο που θα εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιο-
νομικός χώρος που απαιτείται για την άσκηση επεκτατικής 
δημοσιονομικής πολιτικής και, ταυτόχρονα, θα ασκηθούν οι 
κατάλληλες αναδιανεμητικές πολιτικές, είναι εφικτό να αντι-
σταθμιστεί σημαντικό μέρος των αρνητικών επιπτώσεων 
στην ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές 
επιπτώσεις στον εξωτερικό τομέα της χώρας δεν θα πρέπει 
να υποτιμηθούν, ενώ είναι εύλογο να αναμένουμε αρνητι-
κές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στην επενδυτική 
δραστηριότητα, οι οποίες αναπόφευκτα θα έχουν με τη σειρά 
τους αντίστοιχες επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Σε 
επόμενη ανάλυσή μας, θα επιχειρήσουμε την εκτίμηση των 
αρνητικών επιδράσεων από τη μείωση των εξαγωγών και 
των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ώστε να σχημα-
τιστεί μια συνολική εικόνα των επιπτώσεων του COVID-19».
Επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο αγα-
θών και υπηρεσιών στο σενάριο αύξησης των κρατικών 
δαπανών κατά 5 δισ. ευρώ
Στο υποθετικό σενάριο αύξησης της κρατικής καταναλωτικής 

δαπάνης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 
στην ελληνική οικονομία κατά 5 δισ. ευρώ το οποίο αντιστοι-
χεί στο 2,7% του ΑΕΠ, το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι ceteris paribus θα 
προκαλέσει μία συνολική (άμεση και έμμεση):
 
• αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 3,97 ποσοστιαίες μονάδες,
• αύξηση της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία κατά 
περίπου 167,62 χιλιάδες θέσεις εργασίας ή κατά περίπου 
3,90 ποσοστιαίες μονάδες,
• αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρε-
σιών κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ.
 
Οι θετικές επιδράσεις μίας αύξησης των κρατικών δαπα-
νών στο ΑΕΠ και την απασχόληση, αφορούν κυρίως τους 
τομείς «Δημόσια Διοίκηση», «Εκπαίδευση», «Ανθρώπινη 
Υγεία», «Αγροτικός Τομέας», «Διαχείριση Ακίνητης Περιου-
σίας», «Παραγωγή Τροφίμων», «Διαμονή και Εστίαση» και 
«Λιανικό Εμπόριο» ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας θα 
επιβαρυνθεί κυρίως λόγω της αύξησης των εισαγωγών βιο-
μηχανικών προϊόντων.

Η εταιρεία ΙNTERTECH SA, λόγω της αβεβαιότητας που ανακύπτει 
στο οικονομικό περιβάλλον από την πανδημία, αποφάσισε να θέ-
σει σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρος των 
εργαζομένων της μέχρι τα μέσα Μαΐου και επιπλέον να θέσει σε εκ 
περιτροπής εργασία το υπόλοιπο των εργαζομένων μέχρι το τέλος 
Απριλίου. 
Όπως ανακοίνωσε, σήμερα, η εταιρεία, σκοπός αυτών των ενερ-

γειών είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εται-
ρίας με επαρκές προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα συνεχίζει να 
παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη προς το δίκτυο συνεργατών 
της καθώς επίσης και στους τελικούς πελάτες της.
Επιπλέον η εταιρεία μετά από συνεννόηση με τον βασικότερο της 
προμηθευτή, εξασφάλισε επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής αυ-
τού καθώς επίσης και αναβολή προγραμματισμένων παραλαβών 

προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητά της το άμεσο 
χρονικό διάστημα.
Η ΙNTERTECH κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 παρουσίασε αύξηση 
πωλήσεων κατά 16%, ποσοστό που, σύμφωνα με την ίδια ανακοί-
νωση, διακυβεύεται στους επόμενους μήνες λόγω των επιπτώσε-
ων αυτής της πανδημίας στην οικονομία.

Τα εργοστάσια παράγουν σε κανονικό ρυθμό, δεν υπάρχουν 
ακυρώσεις παραγγελιών, δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα 
στις μεταφορές και τα logistics και δεν υπάρχει ως τώρα κρούσμα 
κορωνοϊού μεταξύ των εργαζομένων: Την εικόνα αυτή έδωσε ο 
οικονομικός διευθυντής (Chief Financial Officer, CFO) της Cenergy 
Holdings, Αλέξανδρος Μπένος κατά την αποψινή παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της εταιρείας στους αναλυτές.
Στο χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings, υπενθυμίζεται ότι περι-
λαμβάνονται οι όμιλοι Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Κα-

λώδια. Όπως ανέφερε ο κ. Μπένος, στον τομέα της σωληνουργίας, 
η κύρια δραστηριότητα σχετίζεται με μεγάλα έργα υποδομής τα 
οποία συνεχίζονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Δεν έχει 
παρουσιαστεί διαταραχή στις πληρωμές αλλά πελάτες από την 
Ιταλία ζητούν ευελιξία στις παραδόσεις. Στα προϊόντα που απευθύ-
νονται στον τομέα των κατασκευών, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα μεί-
ωση της ζήτησης, αλλά αναμένεται πτώση το επόμενο τρίμηνο. Στα 
καλώδια επίσης, τα μεγάλα έργα συνεχίζονται, ενώ παραμένουν 
ενεργές και οι εμπορικές δραστηριότητες, με τις διαπραγματεύσεις 

να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Στα καλώδια μέσης και χαμηλής τά-
σης που θα ανέμενε κανείς άμεσες επιπτώσεις, αντίθετα ο Μάρτιος 
ήταν καλός μήνας, ίσως επειδή οι πελάτες αποθεματοποιούν. 
Συνολικά όπως είπε ο κ. Μάνος, οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από 
τη διάρκεια του lock down και την αντίδραση των κυβερνήσεων. 
Ανέφερε πάντως ότι το επενδυτικό πρόγραμμα, με εξαίρεση τους 
τομείς έρευνας / τεχνολογίας, και συντήρησης / ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω αλλά δεν θα ανα-
βληθεί. 

ΚΕΠΕ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο σενάριο αύξησης των κρατικών δαπανών κατά 5 δισ. ευρώ

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙNTeRTeCH

CeNeRGY HOlDINGS: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
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Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τέσσερις δέσμες μέτρων για την οι-
κονομία και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις προσπάθειες και 
το Μάιο και για όσο χρειαστεί, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στον 
τηλεοπτικό σταθμό OPEN.
   Προσέθεσε ωστόσο ότι οι πόροι είναι πεπερασμένοι και αν τα 
δώσουμε όλα τώρα δεν θα έχουμε τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο 
που οι γιατροί πιθανολογούν ότι ο ιός μπορεί να ξαναχτυπήσει. 
«Στη δημόσια υγεία αντικειμενικά η προσπάθεια έχει πετύχει. 
Έχουμε υποπολλαπλάσια θύματα και κρούσματα σε σχέση με 

άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού με την Ελλάδα. Προσπα-
θούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη διαχείριση στην οικονομία, 
με τη διαφορά ότι η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία ούτε Αμερική. 
Τώρα προσπαθούσαμε να βγούμε από την κρίση. Εξαντλούμε 
τα περιθώρια, και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε θέσει και το 
ζήτημα των κορωνο-ομολόγων. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, πιστεύω ότι θα ήταν και προς όφελος των χωρών 
του Βορρά γιατί αν καταρρεύσει ο Νότος δεν θα έχουν αγορά για 
να πουλήσουν τα προϊόντα τους», τόνισε ο υπουργός.
   Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι κανένας φτωχός άνθρωπος 

που έχει ανάγκη δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα, αλλά και ότι κανείς 
από όσους εκμεταλλεύονται την κρίση για να παραστήσουν 
τους φτωχούς δεν θα αντιμετωπίζεται θετικά. «Ενθαρρύναμε 
όλες τις εταιρείες, και ανακοίνωσαν πακέτα εκπτώσεων η κα-
θεμία ανάλογα με το προφίλ της. Οι ενεργειακές εταιρείες είναι 
κι αυτές επιχειρήσεις με εργαζόμενους, πρέπει να αγοράσουν 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μηχανήματα. Όλα αυτά συνιστούν 
έξοδα. Αν δεν εισπράττουν δεν μπορούν να κινηθούν», ανέφερε 
ο υπουργός και προσέθεσε: «Γι’ αυτό το πακέτο των εκπτώσεων 
πρέπει να είναι μετρημένο».

Στις  7/4/2020, το ΕΜΠ παρέδωσε την πρώτη παρτίδα 100 
συνολικά προμετωπίδων στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και 
«Σωτηρία» - συνεπές στην υπόσχεση αρωγής του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας στον δύσκολο αγώνα κατά της πανδημίας του 
COVID-19, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει ο πρύτα-
νης του ΕΜΠ Ανδρέας Γ. Μπουντουβής.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παραγωγής της συγκεκρι-
μένης παρτίδας έγινε από την επιστημονική ομάδα, ερευνητές 
και φοιτητές, του Εργαστηρίου Προηγμένων Υλικών, Νανο- 
υλικών και Νανοτεχνολογίας (RNanolab) της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών με συντονισμό από τον Καθηγητή Κώστα Χαριτίδη. 
Η συνδρομή από την ομάδα του Εργαστηρίου Ταχείας Κατα-
σκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών με συντονιστή τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλη Σπιτά 
ήταν σημαντική.  Η κοπή των εμπρόσθιων μερών πραγματο-

ποιείται και στο ΕΜΠ, από την ομάδα του Καθηγητή Η. Ζαχα-
ρόπουλου στο Εργαστήριο Προπλασμάτων της Σχολής Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών. Επιπλέον, παραχωρήθηκαν συστήματα 
εκτύπωσης από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ 
με τη διαμεσολάβηση του Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητή Ν. 
Κοζύρη και του κ. Θ. Καρούνου. 
Η όλη προσπάθεια γίνεται με συνεχή συνεννόηση και συντονι-
σμό με την 3DHub, με υπεύθυνο τον κ. Κώστα Κουτρέτσο, επί 
του τεχνικού μέρους και των πρώτων υλών.
Προγραμματίζεται από τα μέλη, εργαστήρια και ομάδες, του 
3DP-NTUA hub, παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερου εύρους 
υγειονομικής χρήσης, με αυξανόμενο ρυθμό και μέγεθος, με 
ενεργοποίηση όλο και περισσότερων μονάδων τριδιάστατης 
εκτύπωσης σε συνδυασμό με σχεδιασμό προϊόντων. Οι δράσεις 

γίνονται σε στενή συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό των νο-
σοκομειακών μονάδων αιχμής και συγκεκριμένα:
«Σωτηρία»:         Καθηγητής Κ. Συρίγος, Παθολόγος-Ογκολόγος, 
Επ. Καθηγήτρια Γ.
Πουλάκου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δρ. Γ. Λώλας, στην 
Ογκολογική Μονάδα
«Ευαγγελισμός»: Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου, Πνευμο-
νολόγος-Εντατικολόγος
Τεχνική ενημέρωση από τη συντονιστική ομάδα του 3DP-NTUA 
hub είναι διαθέσιμη στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
του ΕΜΠ.
Με θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους από το ΕΜΠ που 
εργάζονται εντατικά για την παραγωγή του υλικού και παρά-
κληση για τη συνδρομή όλων όσοι είναι σε θέση να ενώσουν 
δυνάμεις μαζί τους, Ο Πρύτανης Ανδρέας Γ. Μπουντουβής».

Σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών 
στους δήμους Χανίων και Ρεθύμνου το χρονικό διάστημα από 16-
22 Μαρτίου και πριν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων 
για την κυκλοφορία των πολιτών κατέγραψε διαδικτυακή έρευνα, 
που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 24-31 Μαρτίου 
2020, στους δύο δήμους από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βι-
ώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 CIVITAS 
DESTINATIONS.  
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πολυτεχνείου στο ερωτηματολό-
γιο απάντησαν 308 πολίτες με ικανοποιητική αντιπροσωπευτικότητα 
στην αναλογία φύλου και ηλικιών, επαγγελματικής δραστηριότητας, 
και τη σύνθεση του πληθυσμού κάθε δήμου. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, την 3η εβδομάδα του Μαρ-
τίου και σε σύγκριση με τον όγκο των μετακινήσεων τους κατά τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, πριν δηλαδή την εμφάνιση του 
κορωνοϊού στη χώρα μας, το 72.7% του πληθυσμού έχει μειώσει 
τις μετακινήσεις του.  Ειδικότερα το 90.2% ελάττωσε τις καθημερινές 

μετακινήσεις του κατά τουλάχιστον 50% , ενώ το 72.7% του πληθυ-
σμού έχει μειώσει τις μετακινήσεις του κατά τουλάχιστον 75% .
Οι πολίτες που απέφυγαν να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο τους 
αυξήθηκαν κατά 10.7%, ενώ οι πολίτες που απέφυγαν να μετακινη-
θούν με αυτοκίνητο αλλά ως συνεπιβάτες αυξήθηκαν κατά 39.3%.
Αντίστοιχα, σημαντική ήταν η επίπτωση στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς (λεωφορείο), το οποίο απέφυγαν 28.9% περισσότεροι πολίτες 
από αυτούς που δεν το χρησιμοποίησαν κατά το προηγούμενο 
δίμηνο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος).
Λόγω της μειωμένης κίνησης, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
του απαιτούμενου χρόνου για τη μετάβαση στην εργασία τους των 
πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα τόσο στο δήμο Χανίων όσο 
και στο δήμο Ρεθύμνου. Το 70% των συμμετεχόντων από τα Χανιά 
και το 77.4% από το Ρέθυμνο χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για τη 
μετάβασή τους στην εργασία κατά την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου. 
Το ποσοστό αυτό ήταν 59.7% και 70.3% αντίστοιχα για το διάστημα 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ο περιορισμός των μετακινή-

σεων οφείλεται και στην αναστολή λειτουργίας καταστημάτων και 
χώρων πολιτισμού ή ψυχαγωγίας που ξεκίνησε την 16η Μαρτίου. 
Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας ο διευθυντής του εργαστη-
ρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Θεοχάρης Τσούτσος δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:
«Η πανδημία, με τη δυναμική της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της, διαμόρφωσε ένα νέο τοπίο στη βιώσιμη κινητικότητα, συνδέο-
ντάς την άμεσα με την ανθρώπινη επιβίωση. Με βάση τα σημερινά 
δεδομένα απαιτείται πολύ σημαντικός χρόνος, ώστε η κινητικότητα 
να επανέλθει στη γνώριμή μας μορφή, ίσως ποτέ ξανά την ίδια. Τα 
σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θα πρέπει να αλλά-
ξουν ριζικά, ειδικά στα θέματα μαζικών μεταφορών και συνεπιβατι-
σμού. Για το σχεδιασμό του μέλλοντος μας για την κλιματική αλλαγή 
θα πρέπει να πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια του 
πληθυσμού σε μελλοντικούς μαζικούς και πλανητικούς κινδύνους 
που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία. Οφείλουμε όλοι μας να 
ετοιμαστούμε για την επόμενη - εξαιρετικά δύσκολη - μέρα».

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 100 ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ ΣΕ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» ΚΑΙ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 
Καταγράφει διαδικτυακή έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις χώρες μέλη του Σένγκεν και 
τις συνδεδεμένες χώρες, να παρατείνουν τους προσωρινούς πε-
ριορισμούς των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την Ε.Ε., ως τις 15 
Μαΐου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η εμπειρία των 
κρατών μελών και των άλλων χωρών που εκτέθηκαν στην 
πανδημία, δείχνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την αναχαίτι-
ση του ιού απαιτούν πάνω από 30 ημέρες για να είναι αποτελε-
σματικά. Η Επιτροπή ζητά επίσης συντονισμένη προσέγγιση στο 
μέτρο της παράτασης, καθώς «η δράση στα εξωτερικά σύνορα 
μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα αν εφαρμοστεί από όλα τα 
κράτη του Σένγκεν σε όλα τα σύνορα, με την ίδια ημερομηνία 
λήξης και με ομοιόμορφο τρόπο».
Ο ταξιδιωτικός περιορισμός, καθώς και το αίτημα για επέκτασή 

του, εφαρμόζεται στα μέλη του Σένγκεν περιλαμβανομένης 
της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας 
καθώς και στα συνδεδεμένα μέλη – Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορ-
βηγία, Ελβετία.
«Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόσαμε επιτυχώς τα μέτρα της κοι-
νωνικής απόστασης για να περιορίσουμε την επέκταση του ιού. 
Ο περιορισμός των μη σημαντικών ταξιδιών από τρίτες χώρες 
στην Ε.Ε. συμπληρώνει αυτά τα μέτρα στα εξωτερικά σύνορα 
της Ε.Ε.. Τη στιγμή που βλέπουμε τα πρώτα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα, η παράταση των περιορισμών αυτών είναι ανα-
γκαία για να μειώσουμε τους κινδύνους επέκτασης της νόσου. 
Δεν πρέπει να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή ενώ ασφαλίζουμε 
το σπίτι μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος 
για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρί-

της Σχοινάς.
Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ιλβα Γιόχανσον, συμπλή-
ρωσε ότι «ενώ μια συντονισμένη δράση είναι σημαντική στα 
εξωτερικά μας σύνορα, χρειαζόμαστε επίσης κοινή δράση στα 
εσωτερικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι η εσωτερική μας αγορά 
συνεχίζει να λειτουργεί σωστά και ότι τα ζωτικά αγαθά όπως 
τρόφιμα, φάρμακα και προστατευτικό υλικό θα φτάνουν στον 
προορισμό τους χωρίς καθυστερήσεις».
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε καλέσει τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στις 16 Μαρτίου να εφαρμόσουν 
προσωρινούς περιορισμούς για τα μη αναγκαία ταξίδια προς 
την Ε.Ε. για μια αρχική περίοδο 30 ημερών, υπόδειξη που έγινε 
δεκτή από τους ευρωπαίους ηγέτες την επομένη.

Το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να καταγράψει ιστορική 
συρρίκνωση το 2020 εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 
σε έναν πλανήτη σε καραντίνα, όπου τα εμπόδια στην οικονο-
μική δραστηριότητα και στο εμπόριο επιδεινώνουν ένα ήδη 
δυσμενές περιβάλλον εντάσεων και αβεβαιότητας, προειδο-
ποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το εμπόριο μπορεί να καταρρεύσει από 13% σε 32% φέτος 
στο χειρότερο σενάριο, αφού αυξήθηκε κατά 2,9% το 2018 
και μειώθηκε κατά 0,1% το 2019, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς των οικονομολόγων του ΠΟΕ.
«Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη χάσει 
τη δουλειά και το εισόδημά τους», δήλωσε ο γενικός διευθυ-
ντής του Οργανισμού, Ρομπέρτο Αζεβέντο, κατά τη διάρκεια 
ψηφιακής συνέντευξης Τύπου.
Η πανδημία, η οποία έχει μολύνει μέχρι σήμερα 1,4 εκατομ-
μύριο ανθρώπους παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότεροι 
από 80.000 έχουν πεθάνει, μπορεί να προκαλέσει «τη χειρότε-
ρη ύφεση ή τη σοβαρότερη οικονομική ύφεση της ζωής μας», 
πρόσθεσε.
Έχοντας υπονομευτεί από εμπορικές εντάσεις και αναταράξεις 
από το Brexit, το εμπόριο αναμένεται να καταγράψει «διψή-
φια» ποσοστιαία πτώση «σχεδόν σε όλες τις περιοχές» του 
πλανήτη, ανέφερε ο ΠΟΕ στις ετήσιες προβλέψεις του που 
δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. 
Η μείωση απειλεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στη Βόρεια Αμε-
ρική και την Ασία, των οποίων οι εξαγωγές θα μπορούσαν να 
καταρρεύσουν περισσότερο από 40% και 36% αντίστοιχα, 
στο πιο απαισιόδοξο ενδεχόμενο. 

Η μείωση στην Ευρώπη και την Νότια Αμερική αναμένεται 
επίσης πάνω από 30%.
«Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο μπορούν και πρέπει να 
θέσουν τα θεμέλια μιας ενεργητικής και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάκαμψης (...) Αν οι χώρες συνεργαστούν, θα δούμε ταχύτε-
ρη και πιο σταθερή ανάκαμψη από ό,τι αν κάθε χώρα ενεργή-
σει μόνη της», προειδοποίησε ο Αζεβέντο.
Συνολικά, η κρίση του παγκόσμιου εμπορίου θα είναι «πιθα-
νότατα μεγαλύτερη από τη συρρίκνωση του εμπορίου που 
προκάλεσε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-
2009», τόνισε ο ΠΟΕ.
«Ολόκληροι κλάδοι εθνικών οικονομιών έχουν κλείσει, όπως 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, μη βασικό λιανικό εμπόριο, τουρι-
σμός και σημαντικό μέρος της μεταποιητικής δραστηριότη-
τας», πρόσθεσε.
 
Μια ανάκαμψη είναι εφικτή 
Οι δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη, η Κίνα, όπου πρωτοεμ-
φανίστηκε η πανδημία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το νέο 
επίκεντρό της, διοχετεύουν εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, 
δισεκατομμύρια δολάρια και γιουάν στις οικονομίες τους, για 
τον περιορισμό της ύφεσης.
Οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας 
πλήττονται επίσης: στη Γερμανία, η οικονομία θα μπορούσε 
να συρρικνωθεί κατά σχεδόν 10% το δεύτερο τρίμηνο, ανή-
κουστο στην πρόσφατη ιστορία, ενώ η Γαλλία αναμένεται να 
αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή ύφεση με την πτώση του ΑΕΠ 
κατά περίπου 6% το πρώτο τρίμηνο, τη χειρότερη τριμηνιαία 
απόδοση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

«Η αναπόφευκτη μείωση του εμπορίου και της παραγωγής 
θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις, εκτός από τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί η ίδια 
η ασθένεια», προειδοποίησε ο επικεφαλής του Οργανισμού.
Τουλάχιστον 1,25 δισεκατομμύριο εργαζόμενοι κινδυνεύουν 
να πληγούν άμεσα από την κρίση, ενώ περισσότεροι από 4 
δισεκατομμύρια άνθρωποι, ή περισσότερο από το ήμισυ της 
ανθρωπότητας, αναγκάζονται ή παροτρύνονται να παρα-
μείνουν σπίτι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ).
«Οι αριθμοί είναι άσχημοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για 
αυτό. Εντούτοις, μια γρήγορη και ισχυρή ανάκαμψη είναι εφι-
κτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν 
τη μορφή της ανάκαμψης και των προοπτικών της παγκόσμι-
ας ανάπτυξης. Θα πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για μια ισχυ-
ρή ανάκαμψη, διαρκή και κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς», 
σημείωσε ο Αζεβέντο.
Τα διάφορα σενάρια του ΠΟΕ προβλέπουν μια ανάκαμψη του 
όγκου του παγκόσμιου εμπορίου από πάνω από 21% το 2021 
σε 24% και έως 36% στην Ασία.
Αυτές οι εκτιμήσεις περιβάλλονται από έναν μεγάλο βαθμό 
αβεβαιότητας, αναγνώρισε ο ΠΟΕ, σε συνάρτηση με τη διάρ-
κεια της πανδημίας και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την 
καταπολέμησή της.
«Η πιθανότητα μιας ισχυρής ανάκαμψης είναι μεγαλύτερη εάν 
οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θεωρούν την πανδημία ένα 
προσωρινό και έκτακτο σοκ», υπογράμμισε ο Οργανισμός.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ ΖΗΤΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
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Το επενδυτικό πρόγραμμα ESCALAR εγκαινίασε σήμερα η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της, για μια νέα επενδυτική προσέγγιση που εκπονήθηκε σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) 
για τη στήριξη επιχειρηματικών κεφαλαίων και αναπτυξια-
κής χρηματοδότησης, ώστε οι επιχειρήσεις με προοπτικές να 
αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, 
ενισχύοντας με τη σειρά τους την οικονομική και τεχνολογική 
κυριαρχία της Ευρώπη. 
«Με το ESCALAR, συμβάλλουμε στην απελευθέρωση σημα-
ντικών πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων που θα στηρίξουν 
τη δημιουργία των αυριανών ηγετών της αγοράς» τονίζει σε 
δήλωσή του ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν. 

Σημειώνει περαιτέρω ότι «η Επιτροπή αξιοποιεί όλα τα εργα-
λεία που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει τις εταιρείες 
να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού» και προσθέτει 
πως «σήμερα, ενισχύουμε τη στήριξη που παρέχουμε σε μεγά-
λο αριθμό πολλά υποσχόμενων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη». 
Στην πιλοτική του φάση, το πρόγραμμα ESCALAR θα παράσχει 
έως και 300 εκατ. ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Κομισιόν. Σκοπός του είναι να αυξηθεί η επενδυτική ικανό-
τητα των ιδιωτικών επιχειρηματικών και επενδυτικών κεφα-
λαίων ώστε να ενεργοποιηθούν επενδύσεις ύψους έως και 1,2 
δισ. ευρώ, δηλαδή τετραπλάσιες της αρχικής επένδυσης, για 

την υποστήριξη πολλά υποσχόμενων εταιρειών, διευκρινίζει. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ακόμα ότι το πρόγραμμα 
Escalar είναι μία από τις πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στο 
πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε χρη-
ματοδότηση, πτυχή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω 
των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω της 
επιδημίας του κορωνοϊού. Σημειώνει, τέλος, ότι το πρόγραμμα 
Escalar θα στηρίξει τις καινοτόμους επιχειρήσεις κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης και μετά από αυτήν, προκειμένου η Ευρώπη 
να μπορέσει να αναπτυχθεί, να παραμείνει στην πρωτοπορία 
των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων και να επιταχυνθεί η 
οικονομική της ανάκαμψη.

Μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,9% για το τρέχον έτος, λόγω 
της κρίσης του κορωνοϊού, αλλά ενίσχυσή του κατά 5,1% το 
2021 και ανεργία 18,1% για το 2020 και 17% για το επόμενο 
έτος, προβλέπουν στην καθιερωμένη εαρινή έκθεσή τους τα 
πέντε μεγαλύτερα οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας (Ifo, IfW, 
DIW, RWI,IWH-Χάλε). 
Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η ανακοίνωση των προ-
γράμματος στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λόγω 
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού κατάφερε να 
σταματήσει την άνοδο των σπρεντ για τα κρατικά ομόλογα της 

Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, η οποία, 
όπως αναφέρεται, είχε ξεκινήσει ως αντίδραση λόγω της αναμο-
νής μεγαλύτερων ελλειμμάτων από αυτές τις χώρες. Αναμένεται 
ότι τα νέα μέτρα της ΕΚΤ «θα έχουν στην συγκεκριμένη συγκυ-
ρία κρίσης μια πιο ισχυρή επίδραση», από ό,τι είχαν αντίστοιχα 
μέτρα στην χρηματοπιστωτική κρίση, αναφέρουν οι οικονομο-
λόγοι. «Η δράση θα είναι ιδιαίτερα εμφανής στα κράτη - μέλη με 
χαμηλότερη φερεγγυότητα. Σε αυτές τις χώρες τα κρατικά προ-
γράμματα για την διατήρηση της παροχής πιστώσεων πιθανόν 
δεν θα επαρκούν. Για αυτό αναμένεται να παρατηρηθούν σε αυ-

τές τις χώρες περιορισμοί στην διαθεσιμότητα πιστώσεων καθώς 
και αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου, λόγω της συρρικνούμενης 
φερεγγυότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και 
λόγω των αυξανόμενων κινδύνων για τις τράπεζες», τονίζεται 
στην έκθεση.
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η μείωση του ΑΕΠ θα κυμανθεί , σύμ-
φωνα με την γνωμοδότηση, για το τρέχον έτος στο 1,9%, ενώ 
το 2021 η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 5,6%. Η 
ανεργία εκτιμάται ότι θα φθάσει φέτος το 7,5% και το 2021 θα 
περιοριστεί στο 6%.

Θετικά επέδρασαν και στην αγορά ομολόγων τα μέτρα που ανα-
κοίνωσε προχθές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προ-
κειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος. 
Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγορών 
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) σε συνδυα-
σμό με την χθεσινή απόφαση για την αποδοχή τους από την ΕΚΤ 
ως εγγύηση στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, βελτιώ-
νουν το προφίλ τους και ενισχύουν την εμπορευσιμότητα τους. 
Έτσι στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου 
υποχώρησε σήμερα στο 1,75% από 1,78% που κυμαίνονταν 

χθες, του 5ετούς στο 1,28% από 1,32% και του 15ετούς στο 
1,83% από 1,86% 
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλά-
δος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 11 εκατ. ευρώ τα οποία 
στο σύνολό τους αφορούσαν σε εντολές πώλησης. Η απόδοση 
του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,78% 
από 1,91% χθες έναντι -032% του αντίστοιχου γερμανικού τίτ-
λου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,18% 
από 2,25%. 
Στην αγορά συναλλάγματος σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει η 
ισοτιμία ευρώ/δολαρίου καθώς το απόγευμα το ευρώ διαπραγ-

ματεύονταν στα 1,0868 δολ. από τα 1,0879 δολ. που άνοιξε η 
αγορά. 
Η αδυναμία του Eurogroup να καταλήξει σε συμβιβαστική λύση 
για το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα εφαρμοστούν 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην οικονομία από την 
κρίση του κορωνοϊού, επηρέασε αρνητικά το ευρωπαϊκό νόμι-
σμα. 
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανα-
κοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 
1,0871 δολ. 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μέσω του προγράμματος ESCALAR

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 2,9% ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ 5,1% ΤΟ 2021 
Προβλέπουν για την ελληνική οικονομία τα κορυφαία γερμανικά ινστιτούτα

ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΚΤ

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των προλη-
πτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19, το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και 
τηλε-εργασία.  
Παρ’όλα αυτά, όπως ανακοινώθηκε, έχουν δοθεί και θα δοθούν 
όσες παρατάσεις απαιτηθούν για το τμήμα των υποτροφιών 

του ΙΚΥ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υποβολή αιτήσεων 
και ολοκλήρωση παραδοτέων.  
Ακόμη, θα συνεχίσει η ενημέρωση των δικαιούχων φορέων 
του Erasmus+, που προκύπτει από τα όσα υπαγορεύουν οι 
σχετικές οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 Το ΙΚΥ καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν μέχρι νεοτέρας τη 

δια ζώσης προσέλευση στα γραφεία του και να αποστέλλουν 
τα έγγραφά τους με το ταχυδρομείο και παράλληλα να επισυ-
νάπτονται σε email.  
Όσοι θελήσουν να θέσουν κάποιο ερώτημα, οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των στελεχών του ΙΚΥ βρίσκονται στη διεύθυνση: 
https://www.iky.gr/el/epikoinwnia/epikinonia-upeutninoi-tmimaton . 

«ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΥ
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Εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηροποίηση των 
μέτρων μέχρι και τις 27 Απριλίου, προκειμένου να περιορι-
στεί η κυκλοφορία τις ημέρες του Πάσχα και να αποφύγου-
με την εξάπλωση της επιδημίας, ανακοίνωσε ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος 
Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για την πορεία της παν-
δημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Όπως τόνισε «τίποτα 
δεν έχει κριθεί ακόμα, η μάχη συνεχίζεται και ο Απρίλιος 
είναι ένας σημαντικά κρίσιμος μήνας».
Είναι σημαντικό, πρόσθεσε, να παραμείνουμε προσηλωμέ-
νοι στο στόχο, ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα για να προ-
φυλάξουμε όσα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. «Γι αυτό 
και η ανάγκη να προστατεύσουμε την ύπαιθρο και κυρί-
ως όλους όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες επιβάλλει 
αυστηροποίηση των μέτρων. Η οποιαδήποτε προσπάθεια 
μετακίνησης από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο δημι-
ουργεί προϋποθέσεις μεταφοράς του ιού και αυτό δεν μπο-
ρούμε ούτε να το ρισκάρουμε ούτε να το επιτρέψουμε».
Εντατικοί έλεγχοι
Από τις 6 σήμερα το απόγευμα στα διόδια σε όλη την επι-
κράτεια, αλλά και σε όλες τις διαδρομές στις εθνικές οδούς, 
τους παράδρομους και σε περιφερειακούς δρόμους από και 
προς τα αστικά κέντρα η ΕΛΑΣ εγκαθιστά σημεία ελέγχου 
των μετακινήσεων όλων των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, 
αλλά και κάθε οχήματος σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα το Λι-
μενικό Σώμα προχωρά σε αντίστοιχους ελέγχους σε όλους 
τους πορθμειακούς σταθμούς. Σχετικά με τα αεροδρόμια, 
τα λιμάνια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα ΚΤΕΛ 
θα επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση των μονίμων κατοίκων 
προς τη φερόμενη βάση της Ε1 δήλωσής τους μόνιμης 
κατοικίας τους και χωρίς δυνατότητα επιστροφής μέχρι τη 
λήξη των προληπτικών περιοριστικών μέτρων, «όποτε και 

αν αυτά τερματιστούν». Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τα στε-
λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό 
της ΓΓΠΠ και το τεχνικό προσωπικό κρισίμων υποδομών 
του κράτους. Η εξαίρεση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για 
μετακινήσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς εκπλή-
ρωσης του καθήκοντος τους και εφόσον φέρουν φύλλο 
πορείας ή σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση. Οι έλεγχοι σε 
όλη τη χώρα θα είναι ενδελεχείς και θα ισχύσουν μέχρι 
τις 27 Απριλίου. Κανένα εισιτήριο δεν θα εκδίδεται, κανείς 
επιβάτης δεν θα επιβιβάζεται χωρίς τη δήλωση Ε1 ή την 
ειδική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Από σήμερα το βράδυ και όλο το προβλεπόμενο διάστημα 
σε περίπτωση που κριθεί από τα όργανα ελέγχου ότι εκτός 
νομού κατοικίας γίνεται μετακίνηση καταχρηστικά και για 
λόγους αναψυχής, δηλαδή προς εξοχικές κατοικίες το πρό-
στιμο θα διπλασιάζεται στα 300 ευρώ, θα αφαιρούνται οι 
πινακίδες των παραβατών για 60 μέρες και το όχημα θα 
επιστρέφει πίσω απ’ όπου ξεκίνησε. 
Επίσης μέχρι 27 Απριλίου αναστέλλεται η προς και μετα-
ξύ των νησιών συγκοινωνία, τόσο αεροπορικώς όσο και 
ακτοπλοϊκώς με εξαίρεση την μετακίνηση των μονίμων 
κατοίκων προς το νησί κατοικίας τους και των κατοίκων 
των μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα εντός του ίδιου 
δήμου και για λόγους που καλύπτονται αποκλειστικά από 
τις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση μετακίνησης - ιατρική επί-
σκεψη, κατάστημα προμήθειας αγαθών πρώτης ανάγκης, 
τράπεζα στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συ-
ναλλαγή. Π.χ. οι κάτοικοι της Σύμης θα μπορούν για τους 
παραπάνω κατ’ εξαίρεση λόγους να μεταβούν στη Ρόδο, 
αλλά οι κάτοικοι της Ρόδου δεν θα μπορούν να μεταβούν 
στη Σύμη. 

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι τα περισσότερα μέτρα βρί-
σκοντας ήδη σε ισχύ και αυτό που αλλάζει είναι ότι εντατι-
κοποιούνται οι έλεγχοι εφαρμογής τους. Αναφέρθηκε επί-
σης και σε περιπτώσεις που έχουν προβληματίσει τις Αρχές. 
Η πρώτη αφορά στις μετακινήσεις πολιτών με βεβαιώσεις 
τύπου Α εργοδότη, δηλαδή επιχειρήσεων σε άτομα που 
δεν απασχολούνται σε αυτές. Όπως είπε, στην περίπτωση 
που κατά την διεξαγωγή σχετικού ελέγχου αποδειχθεί κάτι 
τέτοιο, στον εργοδότη θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις περί ανασφάλιστων εργαζομένων, δηλαδή 
10.500 ευρώ πρόστιμο και στον φέροντα την βεβαίωση 
θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Κάλεσε 
τις εταιρίες να ελέγξουν ξανά τις βεβαιώσεις τύπου Α και να 
αποσύρουν όσες έχουν διατεθεί σε εργαζομένους οι συμ-
βάσεις εργασίας των οποίων έχουν ανασταλεί.
Όσοι εργαζόμενοι στα αστικά κέντρα έχουν μόνιμη κατοι-
κία εκτός, δηλαδή σε άλλους νομούς θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι κάνοντας χρήση της άδειας τους και μεκινούμενοι 
προς την μόνιμη κατοικίας τους για τις μέρες του Πάσχα 
δεν έχουν την δυνατότητα επιστροφής στην εργασία τους, 
αφού η βεβαίωση εργοδότη αφορά την κίνηση εντός 
νομού εργασίας και μόνο για τις ώρες εργασίας. «Αρα να 
γνωρίζουν όσοι αποφασίσουν να φύγουν ότι θα μείνουν 
αποκλεισμένοι στα χωριά τους».
Αναφέρθηκε επίσης σε ένα ζήτημα που αφορά το Δήμο 
Αργυρόπουλος Ελληνικού, αλλά και άλλους, και την πρό-
θεση του δημάρχου να παραδώσει κατ οίκον το ‘Αγιο Φως 
στους κατοίκους του Δήμου το βράδυ της Ανάστασης. 
«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτήν την κίνηση. Η 
πρωτοβουλία αυτή κινδυνεύει να δώσει λάθος μήνυμα», 
είπε και πρόσθεσε ότι για το θέμα έχει ενημερωθεί και ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα εισαγάγει πανευρωπαϊκή προσέγ-
γιση μέσω εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων για την 
ιχνηλάτηση της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού 
στην Ευρώπη, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής που είναι σε γνώση του Reuters, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εργαλειοθήκη αυτή θα πε-
ριλαμβάνει ένα κοινό πλαίσιο για την χρήση ανώνυμων, 
συγκεντρωτικών δεδομένων για την ιχνηλάτηση ατόμων 
που έχουν έλθει σε επαφή με κρούσματα της Covid-19 και 
για την παρακολούθηση όσων βρίσκονται σε καραντίνα.
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, θα υπάρχει αυστηρό όριο δια-
χείρισης των προσωπικών στοιχείων, τα οποία θα κατα-
στραφούν όταν θα τεθεί υπό έλεγχο η κρίση της επιδημίας 
Covid-19.

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: «Η ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΜΗΝΑΣ»
- Εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηροποίηση των μέτρων μέχρι 27 Απριλίου για την αποφυγή εξάπλωσης της επιδημίας

COVID-19 - ΕΕ: «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Μέσω εφαρμογών στα κινητά θα εισαγάγει η Κομισιόν   
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Σε 180 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου 
Sunlight το 2019 έναντι 108 εκατ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι 
η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας του 
τμήματος των βιομηχανικών μπαταριών επετεύχθη τον Ιούλιο 
του 2019. 
Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,7 
εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά σύμφωνα με το ΑΠΕ. Τα 
δε κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ 
έναντι 10,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μικρή άνοδο.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τo πρώτο εξάμηνο 
του 2019 ξεκίνησε με τις προσπάθειες όλων να επικεντρώνονται 
στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση της παραγωγικής της 
δυναμικότητας στα προ της πυρκαγιάς επίπεδα, στόχος που όχι 
μόνο επετεύχθη τον Ιούλιο του 2019, αλλά και ξεπεράστηκε μέσα 
από το πρόγραμμα επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας 
κατά 25%. Την ίδια χρονική περίοδο, η Sulight πέτυχε την πλήρη 
επαναφορά της στις διεθνείς αγορές βιομηχανικών μπαταριών. 
Παράλληλα, η Sunlight έδωσε μεγάλη έμφαση στο R&D. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε η 
σειρά έξυπνων μπαταριών λιθίου Li.ON FORCE για Ηλεκτρικά 
Οχήματα Βιομηχανικής Χρήσης (EIVs) η οποία ενσωματώνει 
χαρακτηριστικά Internet of Things και Machine Learning. Με 
προσέγγιση fit-for-purpose και σχεδιασμό εξ’ ολοκλήρου από 
μία εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, με έδρα την Ξάνθη, η eται-
ρεία συμπληρώνει την προϊοντική της παλέτα κατά τρόπο ώστε 
να καλύπτει κάθε ανάγκη ηλεκτροκίνησης βιομηχανικού τύπου. 
Με δεδομένη την μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας λιθίου στις 
διεθνείς αγορές, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας 
μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών λιθίου, στο εργοστάσιο 
της Ξάνθης.
Επιπλέον, οι υπόλοιπες δύο παραγωγικές μονάδες (ανακύκλω-
σης συσσωρευτών στην Κομοτηνή και συναρμολόγησης μπα-
ταριών στην Βερόνα της Ιταλίας), ως αναπόσπαστα πλέον τμή-
ματα στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας του Ομίλου της Sunlight, 
συνέχισαν το πλάνο διαρκούς βελτίωσης των λειτουργιών τους.
Τον Δεκέμβριο 2019, η Sunlight προχώρησε στη σύσταση 

θυγατρικής εταιρείας στην Β. Καρολίνα των ΗΠA, SUNLIGHT 
BATTERIES USA, με στόχο την επιτάχυνση της εξάπλωσης της 
στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. 
Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
της εταιρείας για το 2019, ο κ. Ρόμπυ Μπουρλάς, διευθύνων 
σύμβουλος της Sunlight δήλωσε: «Το 2019 ήταν μια χρονιά 
ορόσημο για την εταιρία αφού επανήλθαμε πλήρως μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2018. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ για τα 
παγκόσμια δεδομένα, όχι μόνο δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο 
και το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής βιομηχανικών 
μπαταριών στον κόσμο, αλλά επαναφέραμε και το σύνολο των 
πελατών μας, που αποδεικνύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που εί-
χαμε χτίσει τόσο χρόνια στην αγορά. Οι νέες υποδομές ενισχύουν 
την ανταγωνιστικότητά μας και μάς τοποθετούν με αξιώσεις στη 
διεκδίκηση ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιες αγορές με αυξανόμε-
να θετική τάση». 

Οκτώ επιχειρηματικές αποστολές και τέσσερα Ελληνικά Ομαδικά 
Περίπτερα έχει προγραμματίσει από το φθινόπωρο και για το 
επόμενο εξάμηνο, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο, σχεδιάζοντας τις δράσεις του για την περίοδο 
μετά την Covid-19, ώστε να είναι έτοιμο να συμβάλει με κάθε 
τρόπο στη στήριξη της ελληνικής εξωστρέφειας, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ. 
   Επιχειρηματικές αποστολές με B2B συναντήσεις
    Δεδομένου ότι, πολλές σημαντικές εκθέσεις έχουν μετατεθεί για 
το φθινόπωρο, το πλάνο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 
περιλαμβάνει τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών:
   1. Στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, 
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης, IFAT, στο 
Μόναχο, 6-8 Σεπτεμβρίου 2020, όπου θα συμμετάσχουν ελληνι-
κές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, για 
τη διερεύνηση συνεργασιών με τρίτες εταιρίες.
   2. Στη Διεθνή Έκθεση του ναυτιλιακού κλάδου, SMM, στο Αμ-
βούργο, 8-9 Σεπτεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή στελεχών ναυ-
τιλιακών εταιριών και υψηλόβαθμων εκπροσώπων φορέων.
   3. Στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων και Μηχα-
νημάτων Οδοποιίας, bauma CTT RUSSIA, στη Μόσχα, 10-11 
Σεπτεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή εταιριών του κλάδου για 
την πραγματοποίηση Β2Β συναντήσεων, που θα έχουν στο επί-
κεντρό τους τις εξαγωγές και τις συμπράξεις.
   4. Στη Διεθνή Έκθεση Αιολικής Ενέργειας, WindEnergy, στο 
Αμβούργο, 22-25 Σεπτεμβρίου 2020, για την οργάνωση B2B 
συναντήσεων μεταξύ ενεργειακών εταιριών.
   5. Στη Διεθνή Έκθεση Σιδηροδρομικών Οχημάτων, Συγκοι-
νωνιών, Νέων Τεχνολογιών Οχημάτων και Συστημάτων, 
InnoTrans, στο Βερολίνο, 23-25 Σεπτεμβρίου 2020, με επίκεντρο 
τις συνεργασίες ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων του τομέα 
μεταφορών.

   6. Στη Διεθνή Έκθεση του κλάδου real estate EXPO REAL, στο 
Μόναχο, 5-7 Οκτωβρίου 2020, όπου Έλληνες επιχειρηματίες θα 
προωθήσουν σε ξένες αγορές την ελληνική κτηματαγορά.
   7. Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Asia, στη Σιγκαπούρη, 
21-23 Οκτωβρίου 2020 για προώθηση ελληνικών τουριστικών 
προορισμών και πακέτων σε ξένους tour operators και παράγο-
ντες.
   Πέρα των παραπάνω επιχειρηματικών αποστολών, το Ελλη-
νογερμανικό Επιμελητήριο εξασφαλίζει την οργάνωση επιχειρη-
ματικών αποστολών μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου των 140 
Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων σε 92 χώρες και σε συνερ-
γασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα 
Ελληνικά Προξενεία και τις Πρεσβείες, άλλους Επιχειρηματικούς 
Φορείς και Συνδέσμους. Έτσι πρόκειται να διοργανώσει επιχειρη-
ματική αποστολή στην Ισπανία (Βαρκελώνη και Σαραγόσα), στις 
13-15 Οκτωβρίου 2020, όπου προγραμματίζεται σειρά επισκέ-
ψεων στο Λιμένα Βαρκελώνης, σε μεγάλα Εμπορευματικά Κέ-
ντρα, στο πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης Zaragoza Logistic 
Center και σε μεγάλες ισπανικές επιχειρήσεις του κλάδου, για την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πεδίο των logistics.
   Επιπλέον, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προγραμματίζει 
τον ερχόμενο χειμώνα δύο επιχειρηματικές αποστολές σε τρίτες 
χώρες, για Β2Β συναντήσεις με τοπικές εταιρίες εισαγωγής και 
διανομής, με σκοπό την προώθηση ελληνικών εξαγώγιμων 
προϊόντων. Οι επιχειρηματικές αποστολές θα λάβουν χώρα στην 
Αυστραλία και συγκεκριμένα στα μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα 
της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ και σε δύο χώρες της Υποσαχά-
ριας Αφρικής.
    Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα
    Παράλληλα, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο οργανώνει τα 
εξής Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα:
   1. Για 4η διαδοχική χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρού-

των και Λαχανικών, Asia Fruit Logistica, στη Σιγκαπούρη, 16-18 
Σεπτεμβρίου 2020, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 
επτά ελληνικές εταιρίες, προκειμένου να ενισχύσουν την παρου-
σία, που ήδη διαθέτουν διεθνώς και να αυξήσουν το μερίδιό τους 
στις ασιατικές αγορές.
   2. Για 2η διαδοχική χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού 
Τουρισμού, REISEN, στο Αμβούργο, 3-7 Φεβρουαρίου 2021, 
στην οποία θα παρουσιαστούν, με διαδραστικά μέσα, συγκεκρι-
μένες Περιφέρειες της χώρας, ενώ θα μετάσχουν και ελληνικές 
εταιρίες του πρωτογενούς τομέα, ώστε να προωθήσουν τα το-
πικά τους προϊόντα.
   3. Για 3η διαδοχική φορά στη Διεθνή Έκθεση για Logistics, 
Μεταφορές, IT και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, transport 
logistic, στο Μόναχο, 4-7 Μαΐου 2021, όπου περισσότερες από 
15 ελληνικές εταιρίες θα παρουσιάσουν τη δυναμική και τις ανα-
πτυξιακές προοπτικές των εγχώριων logistics.
   4. Για 1η φορά στη Διεθνή Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα 
Προϊόντα, iENA, στη Νυρεμβέργη, 
‐29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, για προβολή νέων προϊόντων, 
καινοτομικών ιδεών και δικτύωση νεοφυών επιχειρήσεων 
(startups).
   Ταυτόχρονα, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διερευνήσει 
το ενδιαφέρον ελληνικών εταιριών, για να εντάξει στο σχεδιασμό 
του Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα στις Διεθνείς Εκθέσεις Τρο-
φίμων, που περιλαμβάνονται στις διοργανώσεις ANUGA εκτός 
Γερμανίας και συγκεκριμένα στην:
   * THAIFEX - Anuga Asia στην Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ), στις 22-26 
Σεπτεμβρίου 2020 και
   * Wine & Gourmet Japan στην Ιαπωνία (Τόκιο), στις 14-16 
Απριλίου 2021.

ΣΤΑ 180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SUNlIGHT ΤΟ 2019

ΟΚΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
Προγραμματίζει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο από το φθινόπωρο του 2020
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Η δραστηριότητα στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου σημείωσε 
τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ εν μέσω 
της κρίσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους πρόδρομους δεί-
κτες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
για τον Μάρτιο, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι οι πρόδρομοι δείκτες που χρησιμοποιεί, οι 
οποίοι είναι σχεδιασμένοι για να προβλέπουν τις μεταβολές στην 
οικονομική δραστηριότητα, υποδηλώνουν ότι όλες οι μεγάλες 

οικονομίες εισήλθαν σε «μεγάλη επιβράδυνση», με μόνη την 
Ινδία να καταγράφει μία απλή «επιβράδυνση». Οι δείκτες ση-
μείωσαν «τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ στις 
περισσότερες μεγάλες οικονομίες», αναφέρει ο ΟΟΣΑ, προσθέ-
τοντας ότι η τεράστια αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις περιορίζει πολύ την 
προγνωστική αξία τους. 
Κατά συνέπεια, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι δείκτες «δεν μπορούν 

ακόμη να προβλέψουν το τέλος της επιβράδυνσης, ιδιαίτερα κα-
θώς δεν είναι ακόμη σαφές ούτε το διάστημα που θα διαρκέσουν 
ούτε πόσο αυστηρά θα είναι πιθανόν τα περιοριστικά μέτρα». Τον 
περασμένο μήνα, ο ΟΟΣΑ εκτίμησε ότι για κάθε μήνα που οι με-
γάλες οικονομίες είναι σε καραντίνα, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυ-
ξής τους μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. 

Ενθαρρυντικό γεγονός χαρακτηρίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ότι το πρώτο 
τρίμηνο του έτους, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, οι εγ-
γραφές επιχειρήσεων στο επιμελητήριο ανέρχονται σε 261 ενώ 
οι λύσεις και διακοπές λειτουργίας σε μόλις 70. 
   Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, 
μέσω της «υπηρεσίας μίας στάσης» κατεγράφησαν 77 ιδρύσεις 
τον Ιανουάριο, 94 τον Φεβρουάριο και 90 τον Μάρτιο, παρά τη 
λήψη μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. 
   Επίσης σημειώνεται ότι στο λιμάνι του Πειραιά, το διάστημα 
αυτό, ο μέσος όρος στις εξαγωγές παρουσίασε αύξηση της τά-
ξης του +10%. Με την επανεκκίνηση της Κίνας, λόγω της απο-
δρομής του κορωνοϊού και της σταδιακής ενεργοποίησης των 
κινεζικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, το λιμάνι 
του Πειραιά ευελπιστεί στην ανάσχεση της πτώσης στην κίνηση, 
καθώς αυτή κυμάνθηκε στο -22% κατά μέσο όρο σε σχέση με το 
πρώτο δίμηνο του έτους για τον περασμένο μήνα, αναφορικά με 
το εισαγωγικό εμπόριο.
   Διανομή δωρεάν ειδών προσωπικής υγιεινής στις εν λειτουργία 
επιχειρήσεις 

   Το επιμελητήριο, σε ένδειξη συμπαράστασης στα μέλη του, 
προχώρησε στην αγορά ειδών προσωπικής υγιεινής, που θα 
διανεμηθούν δωρεάν στις εν λειτουργία επιχειρήσεις της περι-
φέρειας Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, και συγκεκριμένα 
σε επιχειρήσεις-μέλη μας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, 
μεταποίησης, βιομηχανίας, ναυτιλιακών υπηρεσιών, σε μη-
χανουργεία και ναυπηγεία, σε αποθήκες εφοδιασμού πλοίων, 
μεταφορών και logistics.
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «το Δ.Σ. του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά αποφάσισε μια, συμβολικού 
χαρακτήρα, κίνηση, για να ανταποδώσει τη στήριξή του στις επι-
χειρήσεις, που κρατούν τις μηχανές του μεγάλου λιμανιού και της 
κύριας πύλης εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας σε λειτουρ-
γία, με μεγάλη προσπάθεια και κόστος. Προς τούτο, ο πρόεδρος 
του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, κάλεσε τις επιχειρήσεις-μέλη του 
Επιμελητηρίου να γνωστοποιήσουν τη λειτουργία τους, το αργό-
τερο μέχρι την Μ. Δευτέρα στις 13/4/20 στην αρμόδια υπηρεσία 
του Ε.Β.Ε.Π (studies@pcci.gr) προκειμένου να τους αποσταλεί το 
συμβολικό «πασχαλινό πακέτο», με πολλές συναδελφικές ευχές 
για υγεία, από όλο το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου».

   Παράταση 
   Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά διαβίβασε 
στα μέλη του, καθώς και στα επιμελητήρια της Αττικής, έναν πλή-
ρη πίνακα με το χρονοδιάγραμμα όλων των μέτρων που έχουν 
ληφθεί μέχρι τώρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να 
προβούν οι επιχειρήσεις εγκαίρως, στις απαραίτητες διαδικτυα-
κές ενέργειες προς τις ενδεδειγμένες διευθύνσεις των αρμόδιων 
υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και την ΑΑΔΕ.
   Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΠ σημειώνει ακόμη, ότι ανταποκρίθηκε 
στα αιτήματα των επιχειρήσεων, παράλληλα με την παράταση 
της προθεσμίας προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας και λει-
τουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, έως τις 27 Απριλίου 2020, και 
αιτήθηκε από τα αρμόδια υπουργεία την ανάγκη να παραταθούν 
αντίστοιχα, όλες οι προθεσμίες ένταξης των επιχειρήσεων στα μέ-
τρα στήριξης της Κυβέρνησης. Ιδιαίτερα, κρίνεται επιβεβλημένη 
η παράταση προθεσμίας για ένταξη στο μέτρο της «επιστρεπτέας 
προκαταβολής» πέραν της 10/04/2020, για ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα, ώστε να μπορούν οι λογιστές να συγκεντρώσουν τα 
απαραίτητα αιτούμενα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Η Eurobank, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έχει ήδη περιορίσει, 
για λόγους προστασίας της υγείας, την ανάγκη φυσικής παρουσίας 
των πελατών της, καθώς και μεγάλου αριθμού των εργαζομένων 
και συνεργατών της στο δίκτυο καταστημάτων της και έχει ενεργο-
ποιήσει μια σειρά ψηφιακών, εύχρηστων, λειτουργικών εφαρμο-
γών, για την κάλυψη του συνόλου σχεδόν των συναλλαγών.
Παράλληλα -όπως ανακοίνωσε χθες- ακριβώς λόγω των ειδικών 
και απρόοπτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, η Τράπεζα 
αποφάσισε να αναβάλει την ταχυδρομική αποστολή των Αντιγρά-
φων (σε έντυπη μορφή) Κινήσεων Καταθετικών Λογαριασμών 
(Statements of Account), ως ένα μέτρο αποσυμφόρησης και μείω-

σης, κατά το δυνατόν, των κινδύνων που ενέχει η μαζική διακίνηση 
αλληλογραφίας.
Βεβαίως, κατά την αποστολή του statement για τις κινήσεις του 
αμέσως επομένου τριμήνου (Απριλίου- Ιουνίου 2020), οπότε και 
ευελπιστεί ότι θα έχουν εκλείψει οι σχετικοί κίνδυνοι, θα περιλη-
φθεί και η κίνηση λογαριασμού για τους μήνες Ιανουάριο -Μάρτιο 
2020, ώστε να ενημερωθούν οι πελάτες αναλυτικά για τις διενεργη-
θείσες συναλλαγές τους κατά το διάστημα αυτό.
Η απόφαση αυτή υπαγορεύθηκε από την ανάγκη προστασίας 
των εμπλεκομένων στη διακίνηση της αλληλογραφίας, αλλά και 
των ίδιων των πελατών ως αποδεκτών της και αφορά αποκλει-
στικά στα έντυπα Αντίγραφα Κινήσεων Φυσικών Προσώπων 

της Λιανικής Τραπεζικής, τα οποία ωστόσο θα είναι διαθέσιμα 
στο e-Banking της Τράπεζας από την Τρίτη 14/4/2020. Ο παρα-
λήπτης της αλληλογραφίας του λογαριασμού, μπορεί μέσω του 
e-Banking, με τη χρήση των κωδικών του, να έχει άμεση πρό-
σβαση στα e-Statement όπως και σε όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν στο λογαριασμό του.
Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι καρτών Eurobank και κινητού τη-
λεφώνου δηλωμένου στην Τράπεζα, μπορούν να αποκτήσουν 
κωδικούς και να ενεργοποιήσουν το e-Banking τους χωρίς να 
προσέλθουν σε κατάστημα της Τράπεζας.

ΟΟΣΑ: ΜΕΙΩΣΗ – ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   

ΕβΕΠ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 261 
Ενώ οι λύσεις και διακοπές λειτουργίας σε μόλις 70

eUROBANK: ΑΝΑβΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, 
ΛΟΓΩ COVID-19





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 25% ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-22                                              09/04/2020

Τη μείωση κατά 25% του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να 
πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι 
θα υποστούν απώλειες στα εισοδήματα τους, μετά 
την απόφαση για έκπτωση 40% στα ενοίκια που κα-
ταβάλλουν όσοι πλήττονται (επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά), εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης. Το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΝΦΙΑ για φέτος 
άφησε ανοιχτό χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις 
Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΑΝΤΙ ότι θα δοθούν φορολογικά κίνητρα και 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το 40% του εισοδήμα-
τος από ενοίκια που θα χάσουν λόγω της έκπτωσης 
που ισχύει στα μισθώματα για τις πληττόμενες επιχει-
ρήσεις και τους εργαζομένους. Ο κ. Γεωργιάδης είπε 
ότι υπάρχουν σκέψεις να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ κατά 25% 
σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δέχονται μείωση ενοικί-
ου. Σημειώνεται ότι την πρόταση αυτή κατέθεσε η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για 
όσους είναι συνεπείς στην πληρωμή του φόρου.
Παράγων του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι 
πρόκειται για ένα από τα μέτρα που εξετάζονται για 
τη στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εξοφλήσουν 
τον φετινό ΕΝΦΙΑ εφάπαξ και μάλιστα εντός της προ-
θεσμίας της πρώτης δόσης όποτε αυτή αποφασισθεί 
να καταβληθεί. Και αυτό καθώς, όπως όλα δείχνουν, 
οι φορολογικές δηλώσεις θα μετατεθούν χρονικά, 
κάτι που σημαίνει ότι θα μετατεθεί και η εκκαθάριση 
του φετινού ΕΝΦΙΑ.
Επίσης, εξετάζεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ να κλιμακώ-
νεται ανάλογα με τις απώλειες κάθε ιδιοκτήτη. Δηλα-
δή δεν θα έχει την ίδια έκπτωση κάποιος που έχασε 
10.000 ευρώ και κάποιος που έχασε 1.000 ευρώ. 
Εφόσον αποφασισθεί η κλιμάκωση της έκπτωσης, θα 
πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν το ποσό 
του εισοδήματος που απώλεσαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 1,5 εκατομμύριο 
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από ενοί-
κια το μέτρο θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο και θα 
κληθούν να καταβάλουν λιγότερα περίπου 400-500 
εκατομμύρια ευρώ.
Η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα δελεαστική για τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον βεβαίως εν μέσω κρί-
σης μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ τον ΕΝΦΙΑ, 
αλλά και για το ελληνικό Δημόσιο το οποίο θα βά-

λει στα ταμεία του ταχύτερα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ, και 
συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι τον Σεπτέμβριο ή τον 
Οκτώβριο μπορούν να εισπραχθούν περίπου 1,8 δισ. 
ευρώ (συνήθως η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται 
στα 600 εκατ. ευρώ).
Σημειώνεται ότι ο φετινός ΕΝΦΑ θα υπολογιστεί με 
τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, μετά την απόφαση 
της κυβέρνησης να μεταθέσει τον χρόνο αναπροσαρ-
μογής τους εξαιτίας των επιπτώσεων και στην κτη-
ματαγορά.
Αυτό σημαίνει ότι και η προαναγγελθείσα μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά μετατοπίζεται χρονικά 
για το 2021.
Παραδείγματα 
1. Ιδιοκτήτης ακινήτων ο οποίος με βάση την από-
φαση της κυβέρνησης λαμβάνει μειωμένο ενοίκιο για 
δύο μήνες κατά 40%, μπορεί να κερδίσει την έκπτω-
ση του 25%. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης για τα ακίνητα που 
διαθέτει πληρώνει ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ 
ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση που αποπληρώσει τον φόρο 
εφάπαξ, θα καταβάλει αντί των 3.000 ευρώ το ποσό 
των 2.250 ευρώ. Δηλαδή, θα έχει όφελος 750 ευρώ.
2. Ιδιοκτήτης ακινήτων που εντάσσεται στην ενδεχό-
μενη μείωση του 25% πληρώνει ΕΝΦΙΑ 4.000 ευρώ. 
Στην περίπτωση που αποπληρώσει τον φόρο εφά-
παξ, θα καταβάλει αντί των 4.000 ευρώ το ποσό των 
3.000 ευρώ. Δηλαδή, θα έχει όφελος 1.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι 
οποίοι εισπράττουν μειωμένα εισοδήματα από ενοί-
κια λόγω της έκπτωσης 40% προβλέπεται αναστολή 
καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων 
ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών για 4 μήνες ή, σε 
περίπτωση που δεν κάνουν χρήση της αναστολής και 
πληρώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
έκπτωση 25% επί των φορολογικών υποχρεώσεων.

Συνέχεια στη Σελ. 24

ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ 
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Η αδυναμία του τελευταίου Eurogroup να εγκρίνει ακό-
μη και τα ελάχιστα για την αντιμετώπιση των επιπτώσε-
ων της κρίσης του κορονοϊού στην οικονομία, όπως η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων δανείων του ESM, καταδει-
κνύει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
εάν θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την Ευρωζώνη θα 
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, προχωρώντας 
στη λήψη απολύτως αναγκαίων αποφάσεων, όπως η 
κοινή έκδοση χρέους κι ας την ονομάσουν όπως θέλουν.

Μια ακόμη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωζώνης εν μέσω κρίσης ήταν πολύ κατώτερη 
των περιστάσεων.
Συζητούσαν επί 16 ώρες για να διαπιστώσουν στο τέλος 
ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε καμία απόφαση, 
ακόμη και σε θέματα που φαινόταν ότι έχουν κλείσει 
εδώ και μέρες, όπως η χρησιμοποίηση των 410 δισ. 
ευρώ του ESM.
Παραμένει ο στόχος 
«Φτάσαμε κοντά σε μια συμφωνία, μετά από 16 ώρες 
συζητήσεων, αλλά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε», 
ανέφερε ο Μάριο Σεντένο, προσθέτοντας ότι ο στόχος | 
παραμένει, δηλαδή ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού (για εργαζόμε-
νους, επιχειρήσεις, κράτη-μέλη), μέσω ενός σημαντικού 
μεγέθους σχεδίου ανάκαμψης.
Ο κ. Σεντένο εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι εφικτή μια 
συμφωνία για τον ESM, γι’ αυτό συγκάλεσε νέα συνεδρί-
αση για σήμερα το πρωί, ωστόσο ακόμη κι αν κλείσει το 
συγκεκριμένο θέμα σήμερα, τα δύσκολα είναι μπροστά 
και απ’ ό,τι φαίνεται οι υπουργοί Οικονομικών δεν είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν στο πολιτικό βάρος αυτών 
των αποφάσεων.
Αναφορικά με τα σημεία τριβής, η πρώτη δυσάρεστη έκ-
πληξη που καταγράφηκε έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας, τον ESM, και την αξιοποίηση 
των 410 δισ. ευρώ που διαθέτει
Όλοι συμφωνούν να τεθεί στη διάθεση των χωρών που 
επιθυμούν ένα ποσό ίσο με το 2% του ΑΕΠ του ς(4δισ.
ευρώ για την Ελλάδα), προκειμένου να το χρησιμοποι-
ήσουν για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Όλοι συμφωνούν επίσης να δοθούν τα χρήματα χωρίς 
μνημόνια και τρόικες.
Κόντρα Ιταλίας - Ολλανδίας 
Ωστόσο, οι Ολλανδοί, προφανώς με τη σιωπηρή υπο-
στήριξη των Γερμανών, βγήκαν ξαφνικά και άρχισαν να 
ζητούν δεσμεύσεις από τις χώρες που θα κάνουν χρήση 
των πόρων του ESM ότι θα επαναφέρουν τα δημοσιο-
νομικά τους σε ισορροπία. Οι Ιταλοί, προφανώς, που 
βλέπουν την οικονομία τους να καταρρέει δεν θέλουν 
να αναλάβουν καμία απολύτως δέσμευση, ούτε καν 
αναφορά, θεωρούν ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να δια-
τεθούν για τις επιπτώσεις του κορονοϊού, προβάλλοντας 
το επιχείρημα ότι το πρόβλημα προέκυψε από την παν-
δημία και όχι από την οικονομική πολιτική της κυβέρνη-
σης. Άλλωστε έχουν καταστήσει σαφές ότι τα δάνεια που 
τους αναλογούν από τον ESM, δηλαδή περίπου 39 δισ. 
ευρώ, σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά σε σχέση με 
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.
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Τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της 
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, «με μεγά-
λα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα», προτείνει στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που τιτλοφορείται 
«Στρατηγική Εξόδου» και αποκαλύπτει σήμερα η εφημε-
ρίδα Die Welt.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Επιτροπή προτείνει τα 
κράτη να άρουν τους περιορισμούς πρώτα σε τοπικό επί-
πεδο και να διευρύνουν σταδιακά το άνοιγμα, διασφαλί-
ζοντας όμως ικανό διάστημα μεταξύ κάθε σταδίου.
Ως σημείο αναφοράς, οι συντάκτες του εγγράφου δίνουν 
έναν μήνα μεταξύ κάθε μεμονωμένου βήματος προς την 
εξομάλυνση από την κρίση της πανδημίας covid-19.
Επί της αρχής, επισημαίνεται, τα μέτρα πρέπει στο εξής να 
είναι περισσότερο στοχευμένα και για αυτό οι ευπαθείς 
ομάδες, όπως οι πιο ηλικιωμένοι, πρέπει να συνεχίσουν να 
προστατεύονται για μεγαλύτερο διάστημα. Μπαρ, εστια-
τόρια, κινηματογράφοι και πολιτιστικοί χώροι θα πρέπει 
να επαναλειτουργήσουν σταδιακά. «Η άρση της απαγό-
ρευσης που αφορά τις μεγάλες συγκεντρώσεις, π.χ. τα φε-
στιβάλ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο», αναφέρει η Επιτροπή για την επόμενη μέρα στα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ό,τι αφορά την εργασία, η Κομισιόν τονίζει ότι «δεν θα 
πρέπει όλος ο πληθυσμός να επιστρέψει ταυτόχρονα στην 
εργασία του». Αντ’ αυτού, υπογραμμίζεται, θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στους πιο απαραίτητους τομείς, ενώ 
θα πρέπει να εξετάζεται το κατά πόσο κάποιος κλάδος 
προσφέρεται για εργασία από το σπίτι.

Πάντως, διάχυτη ήταν χθες η εκτίμηση σης Βρυξέλλες 
ότι η διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα από τους Ολλαν-
δούς είναι και προϊόν διαπραγματευτικής τακτικής. Δι-
ατυπώνοντας αντιρρήσεις στο θέμα του ESM, η ολλαν-
δική κυβέρνηση ισχυροποιεί τη διαπραγματευτική θέση 
της στο ζήτημα που την ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, 
δηλαδή να εμποδίσει την έκδοση «κορονο-ομολόγου». 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών 
Βόπκε Χούστρα σε δηλώσεις του χθες αμέσως μετά την 
αποτυχημένη συνεδρίαση δεν έκανε την παραμικρή 
αναφορά στο ζήτημα των δανείων του ESM και σας δια-
φωνίες του, αλλά αναφέρθηκε μόνο στο ζήτημα της κοι-
νής έκδοσης χρέους. Όπως είπε, η Ολλανδία ήταν πάντα 
αντίθετη με τα ευρωομόλογα γιατί θεωρεί ότι αυτό θα 
δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις 
για τη Ε.Ε.
Τα ευρωομόλογα 
Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, οι χώρες του 
Νότου επιμένουν στην κοινή έκδοση χρέους και με δε-
δομένη την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο 
Βορράς δύσκολα θα το αποφύγει, ωστόσο έχει σημασία 
ο τρόπος με τον οποίο θα το εμφανίσουν κυβερνήσεις 
όπως η ολλανδική και η γερμανική στην κοινή τους 
γνώμη, που είναι εχθρική στην αμοιβαιοποίηση χρέους.
Πάντως, η όποια απόφαση δεν θα ληφθεί στη σημερινή 
συνεδρίαση, όπου θα επιδιωχθεί μια φραστική διατύ-
πωση τέτοια που θα ικανοποιεί όλες τις χώρες. Άλλωστε, 
η έκδοση του «κορονοομολόγου» ή όπως αλλιώς ονο-
μάζεται, εφόσον συμφωνηθεί, δεν είναι για τώρα, αλλά 
μετά την πανδημία, όταν θα συζητηθεί η χρήση όλων 
των εργαλείων για την ανάκαμψη.
Η γαλλική πρόταση 
Στη συζήτηση φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος ως εναλλα-
κτική επιλογή η γαλλική πρόταση, η οποία αναφέρεται 
σε έναν μηχανισμό έκδοσης χρέους αποκλειστικά για την 
κρίση του κορονοϊού και για ένα ποσό που θα μπορούσε 
να φτάσει στο 3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης ή γύρω στα 
3 50 δισ. ευρώ. Τα δάνεια, που θα έχουν περίοδο απο-
πληρωμής 10-15 έτη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν στους τομείς της υγείας και στους κλάδους της οι-
κονομίας που θεωρούνται ευάλωτοι εξαιτίας της κρίσης.
Την τελική απόφαση για το θέμα αυτό θα τη λάβουν οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ ένα άλλο εργαλείο που θα χρη-
σιμοποιηθεί παράλληλα θα είναι η αξιοποίηση του Πο-
λυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 
2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν έχει αναλάβει 
την αναπροσαρμογή της αρχικής της πρότασης που κα-

θορίζει το μέγεθος του ΠΔΠ στα 1.134 δισ. ευρώ για την 
παραπάνω επταετία.
•  Συμφωνία για SURE και δάνεια της ΕΤΕπ 
 Για τα άλλα δυο μέτρα εκτός του ESM, που περιλαμβάνει 
το «πακέτο» που βρίσκεται στο τραπέζι του Eurogroup, 
χθες επιτεύχθηκε συμφωνία με ορισμένες τροποποιήσεις 
σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις τόσο για τον μηχα-
νισμό SURE που θα στηρίζει τη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης όσο και την αύξηση των δανείων της 
ΕΤΕπ.
Ειδικότερα, αναφορικά με τον μηχανισμό SURE, τα 
κράτη-μέλη συμφώνησαν να εκδώσουν εγγυήσεις χρέ-
ους ύψους 25 δισ. ευρώ, προκειμένου στη συνέχεια η 
Κομισιόν να αναλάβει μέσω μόχλευσης στις αγορές να 
συγκεντρώσει ένα ποσό μέχρι 100 δισ. ευρώ.
Ο SURE θα παρέχει κατόπιν αιτήματος των κρατών-με-
λών δάνεια για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
Η κοινοτική πρωτοβουλία θα υποστηρίξει συστήματα 
μερικής ανεργίας και παρόμοια μέτρα για να βοηθήσει 
τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, 
τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους από 
τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος. Οι 
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά 
τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ή να αναστείλουν 
συνολικά την εργασία, με τη στήριξη του εισοδήματος 
που παρέχεται από το κράτος για τις ώρες που δεν ερ-
γάστηκαν. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν αναπλή-
ρωση εισοδήματος για την τρέχουσα κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο μηχανισμός 
αυτός θα είναι προσωρινός για την αντιμετώπιση της 
παρούσας κρίσης.
Στήριξη των μμε
 Σχετικά με τη δεύτερη απόφαση, το Eurogroup αποφά-
σισε να ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προκειμένου να στηρίξει 
με δάνεια τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως τις μμε. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί ενέκριναν τη διάθεση 
κρατικών εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ, οι οποίες 
θα της επιτρέψουν να αντλήσει από τις αγορές περίπου 
200 δισ. ευρώ. Το παραπάνω ποσό πλησιάζει το 1,5% 
του κοινοτικού ΑΕΠ, ενώ τα δάνεια θα έχουν κυρίως τη 
μορφή ενίσχυσης του πιστωτικού κεφαλαίου, αλλά και 
χορήγησης κεφαλαίων κίνησης προκειμένου να επα-
ναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Αρχικά η πρόταση 
αφορούσε μόνο τις μμε, αλλά τελικά αποφασίστηκε να 
επεκταθεί και σε μεγαλύτερες.


