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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1948 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Χρηματοδοτική «ένεση» 650 εκατ. ευρώ στο επιχειρείν μέσω του Ανα-
πτυξιακού Νόμου   
Σελ 1 και 3 
Κ. Χατζηδάκης: Κατεδαφίστε άμεσα τα αυθαίρετα στα δάση, τις παρα-
λίες, τα ρέματα
Σελ 1 και 16 
Στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην 
Ελλάδα
Σελ 4 
Επτά νέες άδειες εγκατάστασης για έργα ΑΠΕ που εντάσσονται ως Στρα-
τηγικές Επενδύσεις, εγκρίθηκαν από τον Αδ. Γεωργιάδη
Σελ 5 
Κ.Χατζηδάκης: Διευρύνεται το δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
Σελ 6 
Νέα ΚΥΑ για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές μέχρι 24 
Μαΐου 2020   
Σελ 7 
«Το πιο δύσκολο τρίμηνο στην 20ετή πορεία της ΑEGEAN». Κρατική 
ενίσχυση ζητά ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης, αλλά 
αποκλείει την κρατικοποίηση
Σελ 8 
Τι ισχύει για την αποζημίωση ειδικού σκοπού το Μάιο
Σελ 9 
Αυτοψία του περιφερειάρχη Αττικής στον Σκαραμαγκά, στο έργο τοπο-
θέτησης στηθαίων ασφαλείας για την αναχαίτιση οχημάτων
Σελ 10 
Πώς οι φορείς του Δημοσίου θα απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία. Η 
μελέτη του ΑΠΘ για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Σελ 11 
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για το νόμο “Εκσυγ-
χρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”
Σελ 12 
Τράπεζες: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την τυπολογία απάτης 
«SIM Swapping»
Σελ 13 
Ενίσχυση της Πυροσβεστικής με προσωπικό και εξοπλισμό
Σελ 14 και 15
Δέσμευση για την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στον από-
ηχο της πανδημίας, από τους εκπρόσωπους του ευρωπαϊκού τραπε-
ζικού συστήματος
Σελ 17 
Η Κομισιόν ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση 
των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών
Σελ 18 
Μέτρα υγειονομικής προστασίας στο ΕΜΠ για τη διεξαγωγή εργαστη-
ρίων και εξετάσεων
Σελ 19  
Εθνική Τράπεζα: Εκπαιδεύοντας τους πελάτες στην ηλεκτρονική τρα-
πεζική
Σελ 20 
Mastercard: Ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών συναλλαγών κατά 
την περίοδο του lockdown
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για τον 
κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(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:

Στα 650 εκατ. ευρώ ανέρχεται –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- το 
ποσό που θα δοθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο μέσω επιχορη-
γήσεων, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και φοροα-
παλλαγών, για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα κα-
θεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχει-
ρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Το συνολικό ποσό 
της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τη σχετική απόφα-
ση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται 
ως εξής: α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», 
στα 210 εκατ. ευρώ, β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» στα 10 εκατ. ευρώ. 
γ. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», 
στα 150 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των κα-

θεστώτων του νόμου 4399/2016 που προκηρύσσονται για 
φέτος, καθορίζεται ως εξής: Για το καθεστώς, της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας, στα 140 εκατ. ευρώ και της Επιχειρημα-
τικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», στα 140 
εκατ. ευρώ. Μέρος των ποσών, αφορά στις ενισχύσεις της 
φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια 
που θα υπαχθούν, για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών 
σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
έχει εκδοθεί βάσει του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε 
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά 
....» και των ρυθμίσεων των άρθρων 7 παρ. 6 β (ββ) και 3 
παρ. 3 του νόμου 4399/2016. Αναλυτικά στην σελ 4 

Σε κατηγορηματικό τόνο ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, καλεί με επιστολή του 
τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να υλοποιήσουν άμεσα τις 
κατεδαφίσεις τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών, όπως 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.  Πρόκειται για αυ-
θαίρετα σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, περιοχές 
αιγιαλού παραλίας, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες 
περιοχές. Ο κ. Χατζηδάκης ζητεί δε να λάβει ενημέρωση από 
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ενημέρωση για τις άμεσες 
ενέργειές τους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Στην επιστολή του, δίνει 
το στίγμα της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης διαμηνύ-
οντας στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων:  «Η μηδε-

νική ανοχή σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται 
στον πυρήνα της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, συνολικά της κυβέρνησης, αλλά και προσω-
πικά του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για 
καθυστερήσεις. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε πα-
θογένειες του παρελθόντος. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει 
τις ευθύνες που του αντιστοιχούν για να προστατέψουμε το 
περιβάλλον μας με πράξεις, όχι με λόγια. Είμαι σίγουρος πως 
όλοι μοιραζόμαστε την πεποίθηση  ότι οφείλουμε να κάνουμε 
τα πάντα για να διαφυλάξουμε τον φυσικό πλούτο της πατρί-
δας μας, ο οποίος αποτελεί την πιο πλούσια κληρονομιά που 
αφήνουμε τα παιδιά μας». Αναλυτικά στη σελ 3

Στο 60,3% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας 
άνοδο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 
2014-2016, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για την 
καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
(ΕΚΤ), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.   Πρόκειται για τα στατιστικά στοι-

χεία που αποστέλλονται από το ΕΚΤ στη Eurostat στο πλαίσιο 
της επίσημης πανευρωπαϊκής έρευνας για την καινοτομία και 
τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ 
(CIS - Community Innovation Survey). Στην Ελλάδα, η έρευνα 
περιλαμβάνει 12.213 επιχειρήσεις, με 10 απασχολούμενους και 
άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
Αναλυτικά στη σελ 16

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ «ΕΝΕΣΗ» 650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ, 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ

60,3% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, θέλοντας να 
κρατήσει επαφή με τους φίλους και επισκέπτες του, άνοι-
ξε τα δικά του ψηφιακά παράθυρα επικοινωνίας με τους 
πολίτες που «μένουν σπίτι», σχεδιάζοντας μια σειρά δια-
δικτυακών δράσεων που συνδέουν το χθες με το σήμερα. 
Ειδικότερα:
Η ψηφιακή έκθεση «Όλα στον χρόνο αλλάζουνε κι 
όλα τα ίδια μένουν» παρουσιάζει εικόνες αρχαιοτή-
των από τις συλλογές του μουσείου σε αντιπαραβολή με 
φωτογραφίες που τράβηξαν οι διαδικτυακοί επισκέπτες 
του και αποτυπώνουν σύγχρονα αντικείμενα της καθη-
μερινής ζωής τους, τα οποία μοιάζουν (λίγο ή πολύ!) με 
τα αρχαία. Έτσι, μέσα από τα εκθέματα γίνεται αντιληπτό 
πως κάποια αντικείμενα μπορεί να άλλαξαν όνομα, υλικό, 
σχήμα ή χρήση στο πέρασμα των αιώνων, αλλά με κά-
ποιον τρόπο παραμένουν ίδια και οικεία, εξυπηρετώντας 
σταθερές και αναλλοίωτες στον χρόνο ανάγκες!
Η ψηφιακή έκθεση «Η ποίηση στο σχήμα των 
πραγμάτων» αποτελεί αναφορά στην τεχνική των 
καλλιγραμμάτων, που οι απαρχές της ανάγονται στην ελ-
ληνιστική εποχή, και προβάλλει έναν διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης των αρχαιοτήτων αποδίδοντας τη μορφή 
τους μέσα από τη γραφή ποιημάτων Ελλήνων και ξένων 
δημιουργών. Η έκθεση παρουσιάζει τα εκατό και πλέον 
καλλιγράμματα που δημιούργησαν οι διαδικτυακοί επι-
σκέπτες του μουσείου, μεταφέροντας ένα ποίημα ή μια 
ιστορία που οι ίδιοι επέλεξαν ή εμπνεύστηκαν στο σχήμα 
αρχαιοτήτων από τις συλλογές του μουσείου ή άλλων 
αντικειμένων που αγαπούν.
Η ψηφιακή έκθεση «Διασκεδάζουμε παίζοντας» 
απευθύνεται σε παιδιά και παρουσιάζει τις χάρτινες πλαγ-
γόνες (κούκλες) που οι μικρής ηλικίας διαδικτυακοί φίλοι 
και φίλες του μουσείου δημιούργησαν «μένοντας σπίτι», 
με έμπνευση μία αρχαία πήλινη πλαγγόνα από τη συλλο-
γή του μουσείου. Πληροφορίες: www.amth.gr 

Η ΕΑΕΕ - Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία 
- διοργανώνει το 5ο Ετήσιο Συμπόσιο που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα(ξενοδοχείο Theoxenia Palace, 
Κηφισιά) από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 
2020, και θα επικεντρωθεί σε ενεργειακά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Η διάσκεψη στοχεύει στην παροχή διεθνούς φόρουμ για 
την ανταλλαγή ιδεών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών 
που ασχολούνται με ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, 
κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, που 
εργάζονται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 
ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία.
«Η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την αύξη-
ση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τονίζεται σε ανακοί-
νωση. Παρ ‘όλα αυτά, το τοπίο της περιοχής της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης με πολλαπλές μεταβαλλόμενες 
γεωπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, θέτει σοβαρά ζη-
τήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες για χώρες, βιομηχανίες, 
επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς. Το Συμπόσιο θα επικε-
ντρωθεί στις ανησυχίες αυτές και θα παράσχει επίσης μια 
λεπτομερή επισκόπηση των αυξημένων ευκαιριών στον 
ενεργειακό τομέα.

Θα υπάρξουν περισσότερες από 100 επιστημονικές πα-
ρουσιάσεις και περίπου 100 ομιλητές, όπου διευθύνοντες 
σύμβουλοι και πρόεδροι κορυφαίων εταιρειών ενέργειας 
και διευθυντές βασικών ιδρυμάτων - ευρωπαϊκών και 
διεθνών - όπως η ΓΔ Ενέργειας, η ΓΔ Περιβάλλοντος και 
η IFC , πολιτικοί και πολιτικοί ηγέτες από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις 
απόψεις τους. Έτσι, θα συζητηθούν πολυάριθμα έργα και 
επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και η δυνατότητα σημαντι-
κών διεθνών φορέων ενέργειας να συμμετάσχουν στις 
ελληνικές αγορές ενέργειας».  Πληροφορίες:  
http://haee.gr/may2020 , haee2020@haee.gr

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ… 
«ΠΑΜΕ» ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ             

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 - 12 Ιουλίου 2020

6ο Διεθνές συνέδριο: «Επικοινωνία, πλη-
ροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
στην ύστερη νεωτερικότητα»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών 

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

Διεπιστημονικό συνέδριο: «Διαπλοκές 
του χώρου. Ήθος -κοινωνικές πρακτικές 
-αρχιτεκτονική»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ

https://www.amth.gr/exhibitions/temporary/ola-ston-hrono-allazoyne-ki-ola-ta-idia-menoyn
https://www.amth.gr/exhibitions/temporary/ola-ston-hrono-allazoyne-ki-ola-ta-idia-menoyn
https://www.amth.gr/exhibitions/temporary/i-poiisi-sto-shima-ton-pragmaton
https://www.amth.gr/exhibitions/temporary/i-poiisi-sto-shima-ton-pragmaton
https://www.amth.gr/exhibitions/temporary/menoyme-spiti-kai-diaskedazoyme-paizontas
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Σε κατηγορηματικό τόνο ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, καλεί με επιστολή του τις 7 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να υλοποιήσουν άμεσα τις κατε-
δαφίσεις τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών, όπως αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.  Πρόκειται για αυθαίρετα σε 
δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, περιοχές αιγιαλού 
παραλίας, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές. 
Ο κ. Χατζηδάκης ζητεί δε να λάβει ενημέρωση από τις Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις ενημέρωση για τις άμεσες ενέργειές 
τους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Στην επιστολή του, δίνει το στίγμα 
της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης διαμηνύοντας στους 
Συντονιστές των Αποκεντρωμένων:  «Η μηδενική ανοχή σε 
τέτοιες παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται στον πυρήνα 
της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
συνολικά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του Πρω-
θυπουργού. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για καθυστερήσεις. 
Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε παθογένειες του πα-
ρελθόντος. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του 

αντιστοιχούν για να προστατέψουμε το περιβάλλον μας με 
πράξεις, όχι με λόγια. Είμαι σίγουρος πως όλοι μοιραζόμαστε 
την πεποίθηση 
ότι οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε τον 
φυσικό πλούτο της πατρίδας μας, ο οποίος αποτελεί την πιο 
πλούσια κληρονομιά που αφήνουμε τα παιδιά μας».
Τα συγκεκριμένα έργα κατεδάφισης τελεσίδικα αυθαίρετων 
κατασκευών των Αποκεντρωμένων έχουν ήδη ενταχθεί στο 
χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» ύψους6,28 εκατ. ευρώ. 
Όπερ σημαίνει ότι τα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα και απο-
μένει η άμεση ενεργοποίηση των Αποκεντρωμένων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές όπου έχουν δεσμευθεί τα 
υψηλότερα ποσά:
• Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της  Αττικής έχουν ενταχθεί 
τα έργαεκτέλεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε 
ρέματα της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας, όπως και στο ρέμα Πικροδάφνης  στα όρια 

των Δήμων Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου 
καθώς και σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στη 
Δυτική και Ανατολική Αττική. Συνολικός προϋπολογισμός: 
1.634.917 ευρώ.
• Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτηςέχουν ενταχθεί 
τα έργαεκτέλεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευώνσε 
ευαίσθητα περιβαλλοντικές περιοχές (αιγιαλός, παραλίες, 
δάση). Συνολικός προϋπολογισμός 1.135.000 ευρώ.
 • Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελ-
λάδας και Ιονίου, έχουν ενταχθεί έργαεκτέλεσης κατεδάφισης 
αυθαιρέτων κατασκευών, επίσης σε αιγιαλό, παραλίες και 
δάση, συνολικού προϋπολογισμού 985.000 ευρώ
• Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στη Ρόδο έχει 
ενταχθεί η εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών 
που βρίσκονται σε αιγιαλό- παραλία, σε δάση, σε δασικές και 
αναδασωτέες εκτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 935.000 
ευρώ.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε 
αντισυνταγματική την σχετική διάταξη του νόμου 4061/2012 
που παρέχει την δυνατότητα στους αυθαιρέτως κατέχο-
ντες δημόσια κτήματα (καταπατητές), τουλάχιστον από την 
5.6.1993 και μετά, να τα εξαγοράσουν, με μηνιαίες δόσεις σε 
τιμή ίση προς τις αντικειμενικές ή αγοραίες αξίες τους, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 23 του νόμου 4061/2012, παρέ-
χεται η δυνατότητα σε όποιον κατέχει ακίνητο, το οποίο δια-
χειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να υποβάλλει 
αίτηση εξαγοράς του, εφόσον αποδεικνύει την κατοχή του 
πριν την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα 10 
στρέμματα. Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων 
ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Σε περιοχές 
που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορι-
σμού, το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγοραίας τους αξίας. 

Παράλληλα, το τίμημα καταβάλλεται σε 4 εξαμηνιαίες άτοκες 
δόσεις και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και σε παραλιακές ή τουριστικές 
περιοχές, το τίμημα καταβάλλεται σε 8 εξαμηνιαίες δόσεις, 
ενώ σε περίπτωση κατά την οποία το τίμημα εξοφληθεί εφά-
παξ, τότε παρέχεται έκπτωση 10%.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή 
της, με την υπ΄ αριθμ. 709/2020 απόφασή της, έκρινε ότι οι 
ρυθμίσεις του άρθρου 23 του ν. 4061/2012 (διαχείριση και 
προστασία ακινήτων υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων) αποσυνδέουν το δι-
καίωμα εξαγοράς των δημοσίων εκτάσεων από πρόσωπα τα 
οποία δικαιούνται αποκατάστασης. 
Σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας των 
πολιτών και του κράτους δικαίου, καθώς επιβραβεύουν τους 

καταπατητές της δημόσιας περιουσίας, παρέχοντάς τους έτσι 
το δικαίωμα να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο κυριότητας. 
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η επίμαχη ρύθμιση του άρ-
θρου 23 του ν. 4061/2012 αποσυνδέει το δικαίωμα εξαγοράς 
του δημοσίου κτήματος από κάθε προϋπόθεση, άλλη πέραν: 
1) της κατοχής του τουλάχιστον από την 5.6.1993 και μετά και 
2) της καταβολής του σχετικού τιμήματος. 
Κατά το παρελθόν (1951 και 1977) ίσχυαν αντίστοιχες νομο-
θετικές διατάξεις οι οποίες όμως είχαν αφενός γνήσιο απο-
καταστατικό σκοπό και αφετέρου υπήρχε διάκριση μεταξύ 
αστικών και αγροτικών ακινήτων, κάτι που με το επίμαχο νο-
μοθετικό πλαίσιο του 2012, δεν ισχύει, αλλά αντίθετα εξομοι-
ώνονται ανόμοιες μεταξύ τους καταστάσεις (που πρέπει από 
το νομοθέτη να διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο), κάτι το 
οποίο όμως δεν είναι ανεκτό από το Σύνταγμα. 

Εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων και 
στις επτά δημοτικές κοινότητές του θα επισκευάσει, αντικατα-
στήσει κ.λπ. ο Δήμος Αθηναίων τα επόμενα τρία χρόνια, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
24 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένος κατά 166% σε σχέση με 
όσα διέθετε σε αυτόν τον τομέα τα προηγούμενα χρόνια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η Οικονομική Επιτρο-
πή, στη σημερινή συνεδρίασή της, ενέκρινε τα τεύχη δη-
μοπράτησης του έργου. Η δημοπράτηση θα γίνει στα μέσα 
Ιουλίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σχεδόν 200.000 τ.μ. 
πεζοδρομίων μέσα στην επόμενη τριετία θα στρωθούν με 

σύγχρονα υλικά δαπεδόστρωσης με ψυχρές ιδιότητες (cool 
materials), συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση της θερμοκρα-
σίας του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου των θερμικών νησίδων. Επίσης, σχεδόν στο σύνολο των 
πεζοδρομίων που βρίσκονται σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας 
θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατά-
στασης για τη βελτίωση της βατότητας, με διαμόρφωση ρα-
μπών ΑΜεΑ και αφαίρεση εμποδίων, έναν τομέα στον οποίο 
η Αθήνα υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις 
του εξωτερικού.
Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάν-

νης, τονίζει ότι «ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην επόμενη 
φάση για να κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα. Τον περίπατο στα 
πεζοδρόμια όλης της πόλης. Κλείνουμε έναν μεγάλο λογαρια-
σμό δεκαετιών». Επίσης, κάνει λόγο για «μία τεράστια διαχρο-
νική πληγή σε όλη την πρωτεύουσα» και υπογραμμίζει πως 
πρόκειται για ένα «στοίχημα που θα το κερδίσουμε γιατί δεν 
πρέπει κανένας να ξανακοιτάξει κάτω όταν περπατάει με τον 
φόβο να μη σκοντάψει. Γιατί οι άνθρωποι με προβλήματα 
κινητικότητας έχουν το ίδιο δικαίωμα στην απρόσκοπτη πρό-
σβαση και μετακίνηση».

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΕβΑΛΕ «ΤΕΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΠΟΣΟ 24 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

 «Επιταχύνοντας τις διαδικασίες υλοποίησης επενδύσεων, εν 
μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε χθες Δευτέρα 18 
Μαΐου, επτά νέες άδειες εγκατάστασης για έργα Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που εντάσσονται ως Στρατηγικές Επεν-
δύσεις, συνολικής αξίας επενδύσεων 56 εκατ. ευρώ και συνολι-
κής ισχύος 81 MW».

   Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου και υπογραμμίζεται ότι οι συγκεκριμένες άδειες 
εκδόθηκαν σε 16 ημέρες από την κατάθεση των φακέλων από 
τους επενδυτές, χάρις στην κεντροποιημένη και ταχεία διαδικα-
σία που ακολουθείται πλέον στις Στρατηγικές Επενδύσεις, στο 
πλαίσιο της κεντρικής πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να 
καταστεί η χώρα μας μία από τις πλέον φιλικές χώρες στις επεν-

δύσεις και την επιχειρηματικότητα.
   Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, το 2020, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων έχει υπογράψει άδειες εγκατάστασης για 17 
πάρκα ΑΠΕ, που εντάσσονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις, συ-
νολικής αξίας επενδύσεων 80 εκατ. ευρώ και συνολικής ισχύος 
117 MW.

Στα 650 εκατ. ευρώ ανέρχεται –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- το 
ποσό που θα δοθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο μέσω επιχορη-
γήσεων, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και φορο-
απαλλαγών, για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα 
καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επι-
χειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».
   Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα 
με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζεται ως εξής:
   α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», στα 210 
εκατ. ευρώ,
   β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» στα 10 εκατ. ευρώ.
   γ. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού», στα 150 εκατ. ευρώ.
   Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δη-

μιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του νόμου 
4399/2016 που προκηρύσσονται για φέτος, καθορίζεται ως 
εξής:
   Για το καθεστώς, της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα 140 
εκατ. ευρώ και της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων», στα 140 εκατ. ευρώ.
   Μέρος των ποσών, αφορά στις ενισχύσεις της φορολογικής 
απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδο-
τικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημι-
ουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα 
υπαχθούν, για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδι-
́ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχει εκδοθεί 
βάσει του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής της 25ης 
Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές 
περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά ....» και 
των ρυθμίσεων των άρθρων 7 παρ. 6 β (ββ) και 3 παρ. 3 του 
νόμου 4399/2016.

       Οι πηγές χρηματοδότησης και ο κρατικός προϋπολογισμός
   Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων καλύπτο-
νται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον 
οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 260 εκατ. ευρώ, και δύναται 
να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρ-
θρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
   Σημειώνεται ότι για φέτος δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και 
απώλεια φορολογικών εσόδων. 
Για τo 2021, θα προκύψει δαπάνη 30 εκατ. ευρώ σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύ-
ψει απώλεια φορολογικών εσόδων. Ενώ για τα επόμενα τρία 
έτη 2022, 2023, 2024, θα προκύψει δαπάνη 250 εκατ. ευρώ 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για 
τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύ-
ψους 70 εκατ. ευρώ.

«Εμβληματικό έργο, με σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο για 
τη Βορειο-ανατολική Αττική», χαρακτήρισε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, την κατα-
σκευή του παραλιακού άξονα που θα συνδέσει τους δήμους 
Μαραθώνα και Ωρωπού, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με 
τους δημάρχους, Γ. Γιασημάκη (Ωρωπού) και Σ. Τσίρκα, στο 
δημαρχείο Ωρωπού.
Τη μελέτη του έργου θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, με προ-
οπτική ένταξης της χρηματοδότησης του έργου στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός παραλιακού οδικού άξο-

να που θα ενώσει το λιμάνι της Αγ. Μαρίνας Νέας Μάκρης με 
αυτό των Αγ. Αποστόλων και της Σκάλας Ωρωπού. Παράλληλα, 
θα ενοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι του Μαραθώνα, της 
Ραμνούντας και του Αμφιαράειου, δημιουργώντας μία ιστορι-
κή-πολιτιστική διαδρομή, η οποία θα λειτουργήσει ως πόλος 
έλξης για τους τουρίστες. 
Λεπτομέρειες για το έργο παρουσιάστηκαν, από τον γενικό 
γραμματέα του Δήμου Ωρωπού και εντεταλμένο περιφερειακό 
σύμβουλο, Θανάση Κατσιγιάννη και τον αντιδήμαρχο Καλά-
μου, Πέτρο Δέδε, ενώ στη συνάντηση μετείχαν ο βουλευτής Αν. 
Αττικής της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου και οι αντιπεριφερειάρχες 

Αν. Αττικής, Θανάσης Αυγερινός και Οικονομικών Νίκος Πέππας. 
Με αφορμή τη μελέτη, ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε νευραλγικής 
σημασίας την κατασκευή του συνδετικού οδικού άξονα που θα 
αναβαθμίσει το παραλιακό μέτωπο της ΒΑ Αττικής, δίνοντας 
ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή. 
«Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας ότι χωρίς χρονοτριβές θα υλοποι-
ήσουμε το όραμα μας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
Αττικής, μέσα από σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτό το στοίχημα 
είμαστε αποφασισμένοι να το κερδίσουμε, σε συνεργασία με 
τους δήμους, τις υπηρεσίες μας και τις τοπικές κοινωνίες», τό-
νισε.

Ενημερώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία για τα βήματα 
που γίνονται σχετικά με την επαναφορά της κανονικότητας σε 
όλους τους τομείς της δικαιοσύνης, ο υφυπουργός Δικαιοσύ-

νης, Δημήτρης Κράνης, επανέλαβε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- 
ότι οι πλειστηριασμοί ματαιώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
Όπως επισήμανε, όμως, «καθώς μεσολαβούν οι διακοπές του 

Αυγούστου, οι πλειστηριασμοί τοποθετούνται από 1η Σεπτεμ-
βρίου και μετά».

ΕΠΤΑ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Εγκρίθηκαν από τον Αδ. Γεωργιάδη

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ «ΕΝΕΣΗ» 650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ   

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
Που θα ενώσει τους δήμους Μαραθώνα και Ωρωπού 

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ   
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Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης για τη χορή-
γηση βοηθήματος επανασύνδεσης της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος, σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στα οποία έχει 
διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.  Συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση 
που υπογράφουν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γεράσιμος Θωμάς και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, δικαιούχοι του ειδικού αυτού βοηθήματος επα-
νασύνδεσης θα είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, που 
είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως και τις 30 Απριλίου 2020, 
προκειμένου να καλυφθούν και καταναλωτές που επλήγησαν 
από την κρίση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, εκτιμάται 
ότι από τη ρύθμιση θα επωφεληθούν περίπου 1250 ευάλωτα 
νοικοκυριά.  Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή που ξέ-
σπασε η πανδημία του κορωνοϊού, μέλημά μας είναι η στήριξη 
των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων. Ενθαρρύναμε 

τις εταιρίες ηλεκτρικού ρεύματος να προσφέρουν εκπτωτικά πα-
κέτα, η καθεμία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τώρα διευρύ-
νουμε το δίχτυ προστασίας σε αυτούς που το έχουν περισσότε-
ρο ανάγκη, ενισχύοντας τον ειδικό λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ και 
επεκτείνοντας το πεδίο της ρύθμισης στα νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος που είχαν αποσυνδεθεί έως και το τέλος Απριλίου. 
Με την απόφαση αυτή, αποδεικνύουμε την κοινωνική μας ευαι-
σθησία, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις».  
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θω-
μάς, σημείωσε: «Με την απόφαση αυτή, στέλνουμε ένα ισχυρό 
μήνυμα ότι μεριμνούμε για τους πιο αδύναμους καταναλωτές. 
Όσοι αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο έως τις 30 Απριλίου και 
πληρούν τα κριτήρια, θα επανασυνδεθούν σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές απο-
κοπές, αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν είναι οι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές, αυτοί που ενώ μπορούν να εξοφλήσουν τις 
οφειλές τους δεν το πράττουν και όχι αυτοί που καθυστερούν 

επειδή βρίσκονται σε πραγματική δυσχέρεια». 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίστηκε το 2017, τα αιτήμα-
τα επανασύνδεσης εξετάζονται από επιτροπές που αποτελού-
νται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και 
του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του βοηθή-
ματος είναι νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (έως 9.000 ευρώ 
το χρόνο για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, ποσό που προσαυξά-
νεται μέχρι τα 31.500 ευρώ για πολυμελείς οικογένειες) με επι-
πλέον προσαυξήσεις για άτομα με αναπηρία και ανάγκη χρήσης 
ιατρικών συσκευών για μηχανική υποστήριξη. Ισχύουν επίσης 
περιουσιακά κριτήρια. Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθο-
ρίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Καλύπτεται το σύνολο 
της οφειλής όταν αυτή δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ, το 75% από 
6.001-9.000 ευρώ, το 50% από 9.001 – 12.000 ευρώ και το 
30% από 12.000 ευρώ και πάνω. Το υπόλοιπο ποσό ρυθμίζεται 
σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το πλήθος των οποίων ορίζεται από 
τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Οι άξονες προτεραιότητας του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμ-
ματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2020-2021) για τις 
λιγνιτικές περιοχές, καθώς και οι πρώτες δράσεις που προτείνο-
νται προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συμφωνή-
θηκαν στη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του Σχεδί-
ου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Οι επτά άξονες προτεραιότητας του μεταβατικού προγράμματος 
που παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κωστής Μουσου-
ρούλης είναι: 
1.Προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και των αυτοα-

πασχολούμενων και της προσαρμοστικότητας των εργαζομέ-
νων και των επιχειρήσεων. 
2.Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. 
3.Προετοιμασία της οικονομικής και παραγωγικής διαφοροποί-
ησης, (συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενή τομέα).  
4.Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων.  
5:Αναδιάρθρωση της ενεργειακής ταυτότητας και εξορθολογι-
σμός της αξιοποίησης και χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων.  
6.Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και της Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας.  

7.Επιστημονική και τεχνική στήριξη, ωρίμανση δράσεων. 
Επίσης, αναφορικά με τα έργα φυσικού αερίου στις περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, τονίστηκε ότι η 
ηγεσία του ΔΕΣΦΑ δεσμεύθηκε για την παροχή φυσικού αερίου 
τόσο στη Μεγαλόπολη όσο και στη Δυτική Μακεδονία.
Ο κ. Μουσουρούλης δήλωσε ότι «στη συνεδρίαση μπήκαν οι 
πρώτες στέρεες βάσεις για μια νέα μεταλιγνιτική εποχή για τις 
περιοχές της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, στις οποίες 
κανένας δεν πρόκειται να μείνει πίσω. Το Σχέδιο Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης δεν είναι μόνο ένα φιλόδοξο όραμα, είναι 
επίσης ένα σχέδιο αισιόδοξο και ρεαλιστικό».

Το εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών ελέγχων της ποι-
ότητας των υδάτων κολύμβησης, για την εξασφάλιση της 
υγείας των πολιτών και την προστασία του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος ενεργοποίησε – σύμφωνα με το ΑΠΕ- το ΥΠΕΝ, με 
αφορμή την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου από την 1η 
Ιουνίου έως το τέλος Οκτωβρίου 2020.
Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πα-

ρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης 
των Περιφερειών της Ελλάδας, διενεργούνται εκτεταμένες 
δειγματοληψίες σε 1.634 ακτές της χώρας. Οι συνθήκες των 
δειγματοληψιών, οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του Προ-
γράμματος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή 
πολίτη και χρησιμεύουν στην εφαρμογή του προγράμματος 
«Γαλάζια Σημαία», που αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς 

οργάνωσης FΕΕ (Foundation for Environmental Education).
Οι λεπτομερείς πιστοποιημένες μετρήσεις και τα αποτελέσμα-
τα των δειγματοληψιών αναρτώνται ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας, υπό την εποπτεία της γενικής γραμ-
ματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Παρατείνεται έως τέλος Μαΐου η υποχρεωτική καραντίνα 14 
ημερών όλων των επιβατών που εισέρχονται στην Ελλάδα, για 
λόγους προστασίας από την πανδημία Covid-19, σύμφωνα με 
αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) που εκδόθηκε από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε συνεργασία με το υπουργείο Υγεί-
ας, την Πολιτική Προστασία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, με την αεροπορική οδηγία παρατείνεται έως την 
Κυριακή 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 το μέτρο της υποχρεωτι-

κής προληπτικής καραντίνας 14 ημερών για επιβάτες (όλων των 
εθνικοτήτων) που φτάνουν στη χώρα μας από το σύνολο των 
διεθνών προορισμών.
Από τους περιορισμούς λόγω του Covid-19 εξαιρούνται οι ακό-
λουθες κατηγορίες επιβατών:
- Επιβάτες πτήσεων διαμετακόμισης (Passengers in transit).
- Όλα τα πληρώματα αεροσκαφών (Flight Crew).
- Επιβάτες κρατικών πτήσεων (State Flights).
- Επιβάτες πτήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Sanitary 

Flights).
-Επιβάτες πτήσεων ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος 
(Humanitarian Flights).
- Επιβάτες πτήσεων που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη 
κατάσταση (Emergency Flights).
- Επιβάτες στρατιωτικών πτήσεων (Military Flights).
- Επιβάτες εμπορευματικών πτήσεων (Cargo Flights).
- Eπιβάτες πτήσεων της Frontex.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑβΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜβΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙβΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 
30608/16.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία 
καθορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν κλειστές 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
18 Μαΐου 2020 έως και 24 Μαΐου 2020, προς τον σκοπό 
του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
καθώς κρίθηκε ότι, εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που καθιστούν αναγκαία τη 
συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέ-
ρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροι-
σης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, σε συνδυασμό προς της σταδιακή επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, κατόπιν και της από 
15.5.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δη-
μόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, και σύμφω-
να με το άρθρο 1 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, 
αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο 
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσι-
ας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 
24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισή-
γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του 
κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστη-
ριότητες:
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης δια-
μονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
Xώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-
δων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 
σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
(catering) (ΚΑΔ 5621).
Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκατα-
στάσεων (ΚΑΔ 56292002).
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) 
(ΚΑΔ 56292004).
Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαί-
ρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστη-
μα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, ανα-

ψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέ-
δασης κ.τ.λ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.τ.λ.) και παρο-
χή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 
σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 
5914).
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση α) τις Υπηρεσίες κοινωνι-
κής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους 
και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις Υπηρεσίες 
επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 
88.10.11) [ΚΑΔ 8810].
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
(ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων 
και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων 
που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων 
και κινηματογραφικά γυρίσματα.
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 
9101).
Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πό-
λων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων 
καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) 
των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο 
(ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των 
υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση 
(ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 
92.00.29) [ΚΑΔ 9200].
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπη-
ρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων 
ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319].
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών 
πάρκων (ΚΑΔ 9321).
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 
9329), εξαιρουμένων του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 
93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και 

καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05].
Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 
93291905).
Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 
94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και 
ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπη-
ρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής 
συνδρομής.
Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 
94991602).
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων 
α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπη-
ρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων 
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωμα-
τική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής 
υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με 
υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 
9604].
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 
96091906).
Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 
(ΚΑΔ 96091917).
Παράλληλα, στην κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται 
κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία από 18 Μαίου 2020 όλων των 
ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κο-
λυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για 
την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπο-
νήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωμα-
τείων, καθώς και η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων 
σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως 
νομικής προσωπικότητας, που χρησιμοποιούν τα αθλητικά 
σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας 
για κάποια αθλήματα, καθώς και η χρήση των κολυμβητηρί-
ων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς 
και από τους συνοδούς τους
Τέλος, στο άρθρο 4 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφα-
σης ορίζεται ότι, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι 
από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, επιτρέπεται η λειτουργία 
των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του 
άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώ-
ρας. ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι, δεν απαγορεύεται η 
διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 24 ΜΑΪΟΥ 2020  
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Για το πιο δύσκολο τρίμηνο που έχει αντιμετωπίσει στην 20ετή 
της πορεία η εταιρεία, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Aegean, 
Ευτύχης Βασιλάκης, μιλώντας χθες σε τηλεδιάσκεψη με τους 
επενδυτές, επισημαίνοντας την ανάγκη κρατικής ενίσχυσής 
της, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη, ενώ η χρονιά ξεκίνησε πολύ 
καλά, με τον Ιανουάριο να καταγράφει αύξηση της επιβατικής 
κίνησης κατά 11% και ο Φεβρουάριος κατά 7%, επιδεικνύ-
οντας ιδιαίτερα θετική πορεία, και με ένα πολύ πετυχημένο 
2019 και ένα θετικό ξεκίνημα το 2020, ήρθε ο Μάρτιος – 
οπότε και κηρύχθηκε επισήμως από τον ΠΟΥ η πανδημία 
του κορωνοϊού – και κατέγραψε 56% μείωση της επιβατικής 
κίνησης και κατά 30% περιορισμένες πτήσεις.  
Ο δείκτης πληρότητας από 82% στις αρχές του έτους, έπεσε 
στο 57% τον Μάρτιο, ποσοστό το οποίο η εταιρεία δεν έχει 
αντιμετωπίσει ποτέ ξανά. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα κατά το 
πρώτο τρίμηνο του έτους, αυτά περιορίστηκαν κατά 15%, γε-
γονός το οποίο οφείλεται στην κατά 59% μείωση των εσόδων 
τον Μάρτιο. Ο τρίτος μήνας του πρώτου τριμήνου μάλιστα, 
κατέγραψε 35% μείωση επιβατών, με τις ζημιές το Μάρτιο να 
διαμορφώνονται σε 43-44 εκατ. ευρώ. 
Ο πρόεδρος της ΑEGEAN χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο το 

δεύτερο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο, όπως είπε, η πτητι-
κή δραστηριότητα θα είναι περιορισμένη. Ήδη τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο καταγράφηκε μείωση 90% στις πτήσεις και 98% 
στην επιβατική κίνηση. Για το β’ τρίμηνο της χρονιάς, ανέφερε 
ότι το μηνιαίο κόστος για την εταιρεία έχει περιοριστεί σε 26 
έως 28 εκατ. ευρώ, με την αεροπορική να «καίει», μηνιαίως, 
ρευστότητα ύψους 40 εκατ. ευρώ. Εκτίμησε ωστόσο, πως το 
τρίτο τρίμηνο θα είναι ελαφρώς καλύτερο, επειδή θα βελτιω-
θούν οι ταμειακές ροές (cash flow), αλλά όπως ανέφερε, θα 
απαιτηθούν μήνες ωσότου τα έσοδα μίας πτήσης να υπερ-
βούν το κόστος (variable cost). Προέβλεψε στις αρχές του Ιου-
λίου να έχει επανέλθει περίπου το 25% του πτητικού έργου, 
το οποίο να φθάσει το 50% μέχρι τον Σεπτέμβριο. “Το 2020 
θα είναι χωρίς αμφιβολία ο χειρότερος χρόνος στην ιστορία 
μας και θα αποτελέσει πρόκληση στην ικανότητά μας να προ-
σαρμοζόμαστε και να επιβιώνουμε” ανέφερε και πρόσθεσε 
πως «δεν υπήρξε τομέας που να έχει σχέση με τις αεροπορικές 
εταιρείες που να μην επηρεάστηκε, είτε λίγο, είτε περισσότερο. 
Το θετικό είναι ότι από αυτήν την κρίση, το brand της Ελλάδας 
βγαίνει πιο ισχυρό».
Σε ό,τι αφορά την κρατική ενίσχυση, τόνισε πως η εταιρεία 
θα πρέπει να ενισχυθεί, αφού πρόκειται για μια πρακτική 

που ακολουθείται από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως 
σημείωσε, σε περίπτωση που μία εταιρεία δεν λάβει κρατική 
ενίσχυση, καταλήγει να χάνει σε επίπεδο ανταγωνισμού από 
τις άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν ευνοηθεί. «Δεν ζη-
τάμε από το κράτος να πάρει όλο το βάρος της κρίσης, αλλά 
να συνδράμει στην προσπάθειά μας» είπε χαρακτηριστικά, 
ενώ απέκλεισε κάθε σενάριο κρατικοποίησής της. Τα μέτρα 
στήριξης θα μπορούσαν να αφορούν, είτε δανεισμό με κρατι-
κή εγγύηση, είτε και προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης 
των εργαζομένων, ώστε να διατηρούνται οι θέσεις εργασίας.
Κλείνοντας, σημείωσε πως τα νέα δεδομένα απαιτούν στε-
νή συνεργασία μεταξύ του κλάδου, των εργαζομένων σε 
αυτόν, των προμηθευτών του αλλά και της ΕΕ. Υστερα από 
επαναδιαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές της και έχοντας 
εντάξει το 70% του προσωπικού της στο κρατικό πρόγραμμα 
αναστολής εργασίας τα σταθερά έξοδα της Aegean διαμορ-
φώνονται για το διάστημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου στα 
26-28 εκατ. ευρώ. Σε οτι αφορά το εργατικό της δυναμικό θα 
λάβει αποφάσεις μετά την ανακοίνωση των κρατικών προ-
γραμμάτων στήριξης, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε πάγωμα 
προσλήψεων εποχικών συνεργατών και ακύρωση συμβάσε-
ων ξένων πιλότων. 

Οι συνθήκες που διαμορφώνει ο κορωνοϊός στα λιμάνια της 
χώρας και κυρίως στα λιμάνια-πύλες, αναλύθηκαν στην 
διάρκεια δύο τηλε-διασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν 
υπό την προεδρία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, με την συμμετοχή των 
διοικήσεων των Οργανισμών Λιμένων, των Δημοτικών 
Λιμενικών Ταμείων και των Κρατικών Λιμενικών Ταμείων, 

σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις εν λόγω τηλε-συσκέψεις, στις οποίες συμμετείχαν ο 
γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Ευ-
άγγελος Κυριαζόπουλος και η γενική γραμματέας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνα Καλογήρου, συζητή-
θηκαν μέτρα και προτάσεις που επιτυγχάνουν, αφενός την 
εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω λιμένων και αφετέρου 

την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων, η οποία 
κρίθηκε από όλους τους μετέχοντες στην σύσκεψη, ως ανα-
γκαία.
Ειδικά για τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, από τα οποία 
διέρχεται η τουριστική κίνηση που προέρχεται από τα Βαλ-
κάνια, εξετάστηκαν στοχευμένες δράσεις με απώτερο στόχο 
την υγειονομική θωράκιση των νησιών.

Η Air France σχεδιάζει να «επαναφέρει σταδιακά τις πτήσεις 
της» μέχρι τα τέλη Ιουνίου «με την επιφύλαξη της άρσης 
των ταξιδιωτικών περιορισμών», σύμφωνα με ανακοίνω-
ση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
Συνεπώς, η γαλλική αεροπορική εταιρεία θα προχωρήσει σε 
«σταδιακή αύξηση του αριθμού των συχνοτήτων και των 
προορισμών, ιδίως στην ηπειρωτική Γαλλία, τα υπερπόντια 

εδάφη και την Ευρώπη».
«Αυτό το πρόγραμμα πτήσεων θα αντιπροσωπεύει περίπου 
το 15% της χωρητικότητας που χρησιμοποιείται συνήθως 
αυτή την περίοδο και θα παρέχεται από 75 αεροσκάφη από 
τον στόλο της Air France, ο οποίος περιλαμβάνει 224 αερο-
σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.
Από τα τέλη Μαρτίου, η Air France παρέχει μεταξύ 3 και 5% 

του συνηθισμένου προγράμματος της και εξυπηρετεί 43 
προορισμούς, υπογραμμίζει Air France, δίνοντας προτεραι-
ότητα στην «εδαφική συνέχεια και στη διατήρηση σύνδεσης 
με βασικούς προορισμούς, στην Ευρώπη και διεθνώς, τόσο 
για μεταφορά επιβατών όσο και εμπορευμάτων».

«ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ 20ΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑEGEAN» 
Κρατική ενίσχυση ζητά ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης, αλλά αποκλείει την κρατικοποίηση

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ, ΥΠΟ ΤΟΝ Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ 

Η AIR FRANCE ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
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Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 
ευρώ για τον Μάιο 2020 είναι οι εργαζόμενοι, των οποίων 
η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν, κατά 
τον Μάιο 2020, με εντολή δημόσιας αρχής.
Επίσης, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που είτε 
πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμ-
βάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 
τους είτε επαναλειτουργούν, μετά την άρση της αναστολής 
λειτουργίας τους, με εντολή δημόσιας αρχής, για τον Μάιο 
2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
κατ΄αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμ-
βάσεων εργασίας τους, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων 
Οικονομικών και Εργασίας, που έχει δημοσιευθεί, με βάση 
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και 
ανέρχεται στα 534 ευρώ (υπολογισμός ποσού αντιστοίχισης 
κατά ημέρα 17,8 ευρώ).
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολό-
γητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρή-
σεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τον Μάιο, 
με εντολή δημόσιας αρχής, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία 
των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από 
το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» και, κυρίως, 
αφορούν τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση ερ-
γασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να 
τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση 
ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα 
ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση, με εντο-
λή δημόσιας αρχής, κατά τον Μάιο 2020. Σε περίπτωση 
προκυπτουσών αλλαγών, επιτρέπεται η τροποποίηση των 
δηλώσεών τους.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, δεν απαιτείται επανυ-
ποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εκτός κι αν επιθυμούν τροπο-
ποίηση στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ) 
ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεού-
νται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή 
τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους ερ-
γαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτο-
κόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εν λόγω επιχειρήσε-
ων–εργοδοτών μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα, 
18 Μαΐου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020 και να αφορούν 
το διάστημα από 1.5.2020 έως και τις 31.5.2020. Οι δε εργα-
ζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις υπευθύνων 
δηλώσεών τους από τις 19.5.2020 έως και την 1.6.2020. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η καταβολή της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού για τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί από τις 
5.6.2020 έως τις 10.6.2020.
Για επιχειρήσεις–εργοδότες που επαναλειτουργούν, με 
εντολή δημόσιας αρχής, κατά τον Μάιο 2020, που ορίζο-
νται, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), από 
το υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία 
των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από 
το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», βεβαιώνοντας τα στοιχεία που αφορούν 
τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους 
συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε ανα-
στολή, μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους, 
εντός του Μαΐου 2020, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν 
τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.
Επίσης, δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας 
τους, καθώς και τους εργαζόμενους, των οποίων η ανα-
στολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε 
περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών, επιτρέπεται η τροπο-
ποίηση των δηλώσεών τους.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, δεν απαιτείται επα-
νυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από αυτούς, εκτός και αν 
επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού λο-
γαριασμού τους (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας 
κατοικίας τους.
Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις–εργοδότες, που ορίζονται, 
βάσει ΚΑΔ, από το υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν 
όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλού-
νται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και αφορούν τους 
εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συ-
νεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η αναστολή των 
συμβάσεων εργασίας τους για τον Μάιο 2020, καθώς και 
τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελ-
ματικής στέγης. Επιπλέον, δηλώνουν υπεύθυνα τους εργα-
ζόμενους, των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας 
τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών 
αλλαγών, επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους.
Και σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται επανυποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός και 
αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού λο-
γαριασμού τους (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας 
κατοικίας τους.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις–εργοδότες υποχρεού-
νται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή 
τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους ερ-
γαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτο-
κόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται 
συγκεντρωτικά, σύμφωνα με τους πίνακες της ΚΥΑ, από την 
1.6.2020 έως και τις 7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από τις 10.6.2020 
έως και τις 12.6.2020.

Στην επαναλειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών 
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των κολυμβητηρίων, 
από σήμερα Τρίτη 19 Μαϊου, προχωρά ο δήμος Αθηναίων. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, η επανα-
λειτουργία αφορά μόνο τα αθλητικά σωματεία με ηλικίες 
αθλουμένων άνω των 13 ετών (δεν επιτρέπεται για δημότες) 
και τους υποψηφίους των πανελλήνιων εξετάσεων ΣΕΦΑΑ 
(ΤΕΦΑΑ) και παραγωγικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων 

και Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση των 
κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με 
αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαι-
τείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
(ΟΠΑΝΔΑ), έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση 
των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας 
των χώρων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 

και τις οδηγίες της υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της 
Γ.Γ.Α.. Συγκεκριμένα επαναλειτουργούν τα τέσσερα δημοτικά 
κολυμβητήρια (στο Σεράφειο, στο Γουδή, στην Κολοκυνθού 
και στην Γκράβα) και όλες οι ανοικτές και κλειστές αθλητικές 
εγκαταστάσεις (μπάσκετ, βόλεϊ, γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 και 
11x11).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟ ΜΑΙΟ

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Για τα αθλητικά σωματεία και τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. 
Θεραπευτική άσκηση για ΑμεΑ στα κολυμβητήρια
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Αυτοψία, στο έργο τοποθέτησης στηθαίων αναχαίτισης 
οχημάτων επί της εθνικής οδού στο ύψος των ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από την εντεταλμένη περιφε-
ρειακή σύμβουλο τεχνικών έργων Ευρώπη Κοσμίδη και 
υπηρεσιακά στελέχη.
Το έργο προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, προβλέπει την 
τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, όπου απου-
σιάζουν και την αντικατάσταση των υφισταμένων παλαιού 
τύπου. Ένα μέρος του, μήκους 4 χλμ. αφορά στο τμήμα της 
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από Ασπρόπυργο έως Ελευσίνα, και το δεύτερο 
μήκους 600 μ. στην καμπύλη της Εθνικής στο ύψος των 

ναυπηγείων Σκαραμαγκά (του περιπτέρου Χαϊδαρίου).
Μελλοντικός στόχος είναι να εγκατασταθούν τέτοια συστή-
ματα σε όλο το μήκος 11,5 χλμ. της Εθνικής Αθηνών – Κο-
ρίνθου, (από το Δαφνί), αρμοδιότητας της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη εγκατασταθεί στηθαία στα 
σημεία:
- Νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Γυμνα-
στηρίου Ν. Φιλαδέλφειας
- Λ. Ποσειδώνος, στάση ΕΔΕΜ
- Λ. Ποσειδώνος, έξοδος ΥΠΑ
- Αθηνών - Σουνίου, καντίνα «Λευτέρης», Βάρκιζα
- Καλλιρρόης, στην καμπύλη στο ύψος της Μενελάου

Στον προσεχή σχεδιασμό προβλέπεται εγκατάσταση τους 
στη Λ. Κηφισίας, στο ύψος της βίλας Καζούλη, ενώ εγκα-
θίστανται σε 15 επιλεγμένες θέσεις κυρίως στη Λ. Κηφισού.
Ο περιφερειάρχης μετά την ενημέρωση του για την πορεία 
του έργου επισήμανε πως η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στα ζητήματα οδικής ασφάλειας και η τοποθέτηση 
στηθαίων, τα οποία είναι και ελληνικής κατασκευής, στο-
χεύει στη μείωση των πιθανοτήτων τροχαίων ατυχημάτων. 
Επίσης ανέφερε ότι η παρουσία του στο έργο «σηματοδοτεί 
την απόλυτη προτεραιότητα που δίνουμε στην ασφάλεια 
και την προστασία της ζωής των πολιτών».

Άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας έλαβε –σημειώνει το ΑΠΕ- από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας η EUNICE TRADING, μέλος του Ομίλου 
ΕUNICE ENERGY.
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η EUNICE 
TRADING εκπροσωπεί ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανα-
νεώσιμων έργων άνω των 20MW στην χονδρεμπορική 
αγορά, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αξιόλογες εταιρείες 
του εσωτερικού και εξωτερικού, με εμπειρία στα προβλεπτι-
κά μοντέλα παραγωγής μονάδων ΑΠΕ.
   Σύμφωνα με το Νόμο οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών του 
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού Φορέων Σω-
ρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ). Με τον τρόπο αυτό με-
ταφέρεται στον ΦοΣΕ το κόστος και ο κίνδυνος αποκλίσεων 
και εξισορρόπησης και ο παραγωγός απαλλάσσεται του 
ρίσκου της πρόβλεψης παραγωγής και των σημαντικών 
ποινών που επιβάλλονται για τις αποκλίσεις.
   Ο Όμιλος ΕUNICE ENERGY παράγει και διαθέτει ηλεκτρική 
ενέργεια, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώ-
σιμες Πηγές, από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα και 

υβριδικά έργα, σε όλη την Ελλάδα. 
   Ο Όμιλος σημειώνει ακόμη ότι «συμμετέχοντας στο Ελληνι-
κό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η «EUNICE TRADING ΦοΣΕ», με 
την πλήρη λειτουργία του Target Model θα είναι σε θέση να 
προσφέρει και άλλα προϊόντα διασφάλισης των ταμειακών 
ροών των έργων παραγωγών ΑΠΕ, (με τη σύναψη διμερών 
συμβολαίων, μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ, προμηθευτών και 
ΦοΣΕ), απαραίτητα για τον περιορισμό της μεταβλητότητας 
των μελλοντικών ταμειακών ροών, αναγκαία συνθήκη για 
τη χρηματοδότηση της κατασκευής έργων ΑΠΕ».

«Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να στραφεί προς 
την παραγωγή και την μεταποίηση» επισημαίνει, μεταξύ 
άλλων προτάσεων, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιώς Ανδριανός Μιχάλαρος, με επιστολή του προς 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
«Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η άμεση 
εφαρμογή τριών μεταρρυθμίσεων θα δώσει ώθηση στην 
οικονομία» αναφέρει το ΒΕΠ, με σχετική ανακοίνωση, που 
ζητά μεταρρυθμίσεις ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που 
έκλεισαν, λόγω κορωνοϊού αλλά και αυτές που παρέμειναν 
ανοιχτές, τους δύο τελευταίους μήνες.  
Ειδικότερα, το ΒΕΠ ζητά την αξιοποίηση της βιομηχανικής 
κληρονομιάς και την αξιοποίηση εργοστασίων που έχουν 
εγκαταλειφθεί. «Ο πρωθυπουργός πρέπει να ζητήσει άμεσα, 
ακόμα και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επίλυση 
χρόνιων δικαστικών διαμαχών για εργοστασιακές υποδομές 
σχετικά με τις οποίες τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα να 
φιλοξενήσουν βιοτεχνίες και να τις μετατρέψουν σε κύτταρα 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας», αναφέρεται χαρακτηριστι-
κά στην ανακοίνωση.  
Επίσης, ζητείται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως από το υπουργείο Παιδείας στο υπουργείο 
Ανάπτυξης. «Δεν αρκεί να λένε ορισμένοι ότι χρειάζεται δια-
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά. Πρέπει να καταλά-
βουν το αίτημα της αγοράς να αλλάξει μια κατάσταση που 
στερεί τεχνίτες από τις επιχειρήσεις εξαιτίας ιδεοληψιών και 
αγκυλώσεων παρελθόντων δεκαετιών», υποστηρίζει το 
προεδρείο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Η με-
ταρρύθμιση που προτείνεται, «θα επιτρέψει την πραγματική 
διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις ενώ 
θα καθοριστεί με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης πραγ-
ματική μαθητεία στο αντικείμενο φοίτησης μαθητών, σπου-
δαστών και φοιτητών ώστε αυτό να μετατραπεί σε εργαλείο 
ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά.  
Τέλος το ΒΕΠ ζητά να δημιουργηθούν Επιχειρηματικά Πάρκα 
σε δημόσιες εκτάσεις «έτσι ώστε να δοθεί «φθηνή» γη προς 

τις επιχειρήσεις αφού σύμφωνα με τις καταγγελίες επιχειρημα-
τιών και επαγγελματιών, αυτή τη στιγμή γίνεται “real estate” 
με όρους πώλησης «πολυτελών διαμερισμάτων» με αποτέ-
λεσμα να επιβαρύνονται με πρόσθετα χρέη και υποχρεώσεις 
εκείνοι που θέλουν να παράγουν».  
Σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, τα μέτρα στήριξης 
προς τις επιχειρήσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν ώστε να 
δίνεται έμφαση στην ελληνική παραγωγή με ταυτόχρονη 
επιβράβευση συνεπών επιχειρήσεων. «Η παραγωγή αποτελεί 
διέξοδο από την κρίση» γι’ αυτό και εκφράζονται αιτήματα 
έμπρακτης στήριξης προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
«Δώστε κίνητρα, εργαλεία, χωρίς γραφειοκρατία στην καρδιά 
της οικονομίας, στη μεταποίηση, στην παραγωγή. Αλλάξτε το 
παραγωγικό μοντέλο τώρα, αξιοποιήστε την ευκαιρία δίνο-
ντας στη χώρα μας τη «δεύτερη ευκαιρία» να βγει πιο δυνατή 
και από αυτή τη δοκιμασία», σημειώνει χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος του ΒΕΠ στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό. 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Στο έργο τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας για την αναχαίτιση οχημάτων

ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΕ ΕΛΑβΕ Η EUNICE TRADING   

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ζητά με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό το Βιοτεχνικό Επιμελητηρίο Πειραιώς
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Οι ειδικές συνθήκες, που επέβαλε η πανδημία του κορω-
νοϊού και οι οποίες λειτούργησαν ως επιταχυντής για την 
ψηφιοποίηση σημαντικών υπηρεσιών του κράτους προς 
τους πολίτες διαμορφώνουν ήδη το τοπίο και για την επό-
μενη μεγάλη αλλαγή στην πορεία προς την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο εκσυγχρονισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης προ-
μηθειών και έργων, μέσα από την ψηφιοποίηση διαδικα-
σιών, δύναται να καταφέρει καίριο πλήγμα στη γραφειο-
κρατία, όπως τη γνωρίζουν σήμερα όλοι οι οργανισμοί, 
που υπάγονται στο δημόσιο λογιστικό. 
«Σε αυτούς τους δυο - τρεις μήνες έγιναν πολύ σημαντικά 
βήματα για τον εκσυγχρονισμό ορισμένων διαδικασιών, 
που αφορούν κυρίως τον πολίτη, όπως για παράδειγμα 
η ηλεκτρονική υποβολή της ιατρικής συνταγής. Βέβαια 
υπήρχε το υπόβαθρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης και αυτό που χρειαζόταν ήταν η επίτευξη της διαλει-
τουργικότητας. Όλα αυτά που έγιναν προφανώς προετοι-
μάζονταν από πριν και λόγω της επείγουσας κατάστασης 
επιταχύνθηκε η διαδικασία», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κα-
θηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Βαρσακέλης, 
εκτιμώντας ότι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε 
θα βοηθήσει «την ανάλογη επιτάχυνση της ψηφιοποίησης 
και της δημοσιονομικής διαχείρισης». 
«Μελέτη ΑΠΘ για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης»
Τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά μία τέτοια αλλαγή; «Όλα 
τα έγγραφα μιας προμήθειας -εγκρίσεις, τιμολόγια, συμ-
βάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής, πληρωμές- θα είναι 
μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και η δι-
ακίνηση και υπογραφή τους θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, 
με τη χρήση από τους εξωτερικούς συνεργάτες του φορέα 
των κωδικών του taxisnet και από τα στελέχη του φορέα 
των κωδικών του φορέα. Ακόμη και ο έλεγχος για ύπαρξη 
κονδυλίων και η δέσμευση θα γίνεται αυτοματοποιημένα 
από το πληροφοριακό σύστημα», εξηγεί ο καθηγητής.
Σημειώνει, δε, ότι «η τεχνολογία υπάρχει εδώ και χρόνια 
και το έδειξε η πρόοδος στο taxisnet», ενώ «πολλές χώ-
ρες του ΟΟΣΑ έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην 
εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην κρατική δια-
χείριση», συνεπώς «μπορούμε και εμείς να αλλάξουμε και 
αυτό το σκέλος γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως έδειξε 
η μέχρι τώρα λειτουργία του κ. Πιερρακάκη».
Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του 
ΑΠΘ διαμόρφωσε μία πρόταση για τη μείωση στον ελά-

χιστο βαθμό της φυσικής παρέμβασης ανθρώπων στη 
δημοσιονομική διαχείριση προμηθειών και έργων. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τα δομικά στοιχεία της «Μελέ-
της για τον Εκσυγχρονισμό της Δημοσιονομικής Διαχεί-
ρισης Προμηθειών και Έργων», όπως την κατέθεσε το 
Εργαστήριο του ΑΠΘ στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης. 
«Από τα 40 βήματα στα μισά και όλα ψηφιακά»
Στους οργανισμούς οι οποίοι υπάγονται στο δημόσιο λο-
γιστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί 
στο ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
τα διαδικαστικά βήματα για μία προμήθεια ξεπερνούσαν 
τα 40 και ήταν ακόμη περισσότερα, όταν κάποια προμή-
θεια περιλάμβανε διαγωνιστική διαδικασία. «Με την πρό-
τασή μας μειώνονται περίπου στα μισά, αλλά το σύνολο 
γίνεται πλέον ψηφιακό, ο χρόνος μειώνεται σημαντικά και 
κατά συνέπεια το κόστος. Όμως θα μειωθεί σημαντικά το 
κόστος της διαχείρισης στο σύνολο της οικονομίας λόγω 
της διαλειτουργικότητας», αναφέρει ο κ. Βαρσακέλης, 
παρατηρώντας πως κάτι αντίστοιχο «φάνηκε και με την 
ηλεκτρονική συνταγή και την εφαρμογή της διαλειτουργι-
κότητας, όπου τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς εξοικο-
νόμησαν χρόνο και κόστος» και «κάτι αντίστοιχο θα συμ-
βεί και στην περίπτωση της δημοσιονομικής διαχείρισης 
με τη διαφορά ότι η εξοικονόμηση του χρόνου και του κό-
στους θα είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ή και δισεκατομμυρίου».
Η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί σχετίζεται και με την 
αξιοποίηση του προσωπικού. «Τα στελέχη του δημοσίου 
που ασχολούνται με τις αναρτήσεις οικονομικών θεμάτων 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ ανέρχονται σε εκατο-
ντάδες εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Με την 
εφαρμογή της πρότασης, η ενημέρωση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και 
του ΚΗΜΔΗΣ θα γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα 
σε πραγματικό χρόνο και επομένως θα εξοικονομηθούν 
εκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση μόνο αυτής της 
απλής διαδικασίας, ενώ τα στελέχη θα αξιοποιηθούν σε 
παραγωγικότερες εργασίες», προσθέτει ο καθηγητής.
«Οι 4 Αρχές της Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
οι αστοχίες των μνημονίων»
Η μελέτη του ΑΠΘ ξεκινά εξετάζοντας κατά πόσο η δημο-
σιονομική διαχείριση απαντά σήμερα στις τέσσερις βασι-
κές Αρχές που τη διέπουν: την Αρχή της Χρηστής Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης, την Αρχή της Υπευθυνότητας και 
Λογοδοσίας, την Αρχή της Διαφάνειας και την Αρχή της 
Ειλικρίνειας. 

«Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική πολιτεία, ίσως και με 
την καθοδήγηση της τρόικας, έδωσε όλο το βάρος στην 
Αρχή της Διαφάνειας και μείωσε σε σημαντικό βαθμό το 
βάρος των άλλων τριών Αρχών στη δημοσιονομική δια-
χείριση. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν η αύξηση 
της γραφειοκρατίας, ο δημόσιος τομέας να μη δύναται να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά προς όφελος του πολίτη και 
πολύ περισσότερο να λειτουργεί εις βάρος της εθνικής οι-
κονομίας», εξηγεί ο κ. Βαρσακέλης, εκτιμώντας πως «ίσως 
ένα μέρος του λάθους των πολλαπλασιαστών του ΔΝΤ να 
οφείλεται και σε αυτή την προσέγγιση σχετικά με τη δημο-
σιονομική διαχείριση».
«Ψηφιακότητα vs πολυνομίας» 
Μεγάλο κεφάλαιο της μελέτης του Εργαστηρίου του ΑΠΘ 
εστιάζει στις νομοθετικές ρυθμίσεις. «Υπάρχει ένα πολυ-
δαίδαλο σύστημα ρυθμίσεων, που αφορά τη δημοσιο-
νομική διαχείριση. Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση 
ορισμένων διατάξεων, οι οποίες δε συνεισφέρουν σε 
καμία από τις τέσσερις Αρχές της δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και την τροποποίηση ορισμένων άλλων. Πρόκειται 
για ρυθμίσεις αποκλειστικά του εθνικού δικαίου, που δεν 
εξαρτώνται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Αρά, δεν θα έλθει σε 
σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο η κατάργηση ή τρο-
ποποίησή τους», αναφέρει ο κ. Βαρσακέλης. 
Μία ομάδα προτεινομένων νομοθετικών ρυθμίσεων ανα-
φέρεται στον νόμο 4412/2016 περί προμηθειών του δη-
μοσίου τομέα και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Ο νό-
μος αυτός αφορά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της 
αντίστοιχης οδηγίας της ΕΕ. Όμως, σε αυτόν προστέθηκαν 
και ορισμένες διατάξεις πέραν της οδηγίας. «Προτείνουμε 
είτε την κατάργηση ορισμένων από αυτές τις διατάξεις ή 
την τροποποίησή τους. Μια διάταξη, για παράδειγμα, που 
προτείνουμε την τροποποίησή της είναι αυτή για τη διαδι-
κασία της διαπραγμάτευσης με έρευνα αγοράς, που στο 
εθνικό μας δίκαιο αφορά προμήθειες μέχρι 20.000 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ, όταν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το ποσό 
αυτό ξεπερνά τις 30.000. Προτείνουμε, λοιπόν, την αύξη-
σή του στις 35.000 ώστε να δοθεί χώρος στους φορείς του 
δημοσίου για ταχύτερη προμήθεια ορισμένων αγαθών 
και υπηρεσιών μικρής σχετικά αξίας [...] Επίσης, μια άλλη 
σημαντική διάταξη που προτείνουμε είναι η κατάργηση 
του εθνικού διαγωνισμού και από το ποσό της απευθείας 
διαπραγμάτευσης μέχρι τις 140.000 ευρώ να εφαρμόζεται 
η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, όπως προ-
βλέπεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», διευκρινίζει ο 
καθηγητής. Συνέχεια στη σελ. 11

ΠΩΣ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
Η μελέτη του ΑΠΘ για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
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Τις ολοκληρωμένες προτάσεις της κυβέρνησης για θέματα 
χωροταξίας και πολεοδομίας της Αθήνας «που έχει υπο-
σχεθεί να καταθέσει», αναμένει ο δήμος και θα τοποθετηθεί 
επ΄αυτών, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας , Κώστας 
Μπακογιάννης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
«Έχουμε αποδείξει, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι μπορού-
με να προασπίσουμε την πόλη. Απόδειξη τα ύψη γύρω από 
την Ακρόπολη, όπου ελήφθη μια πολύ σημαντική-γενναία 
απόφαση μετά από προτροπή του δήμου», τόνισε ο κ. Μπα-
κογιάννης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ο επικεφαλής της « Ανοιχτής Πόλης», Νάσος Ηλιόπουλος 
κατηγόρησε τον αρμόδιο υπουργό, Κωστή Χαταζηδάκη 
ότι «είπε ψέματα στη Βουλή ότι αποσύρει τις διατάξεις που 
αφορούσαν το δήμο Αθηναίων αλλά τελικά απέσυρε μόνο τις 
διατάξεις σχετικά με το όριο των κλινών των ξενοδοχείων στο 
Μεταξουργείο». Επίσης επικαλέσθηκε στοιχεία του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οποία υπάρχει υπερκο-
ρεσμός κλινών στο κέντρο της Αθήνας. 
Μια ολοκληρωμένη συζήτηση για την Αθήνα και όχι σπα-
σμωδικές αποφάσεις ζήτησε ο επικεφαλής της παράταξης 

«Αθήνα είσαι εσύ», Παύλος Γερουλάνος. Ο κ. Γερουλάνος 
χαρακτήρισε σημαντικό να υπάρχουν επενδύσεις στην Αθήνα 
από τον τομέα του τουρισμού «χωρίς να θυσιαστεί ο χαρα-
κτήρας της πόλης» όπως είπε. 
Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Νίκος Σοφιανός 
κατηγόρησε τη Διοίκηση του δήμου ότι «φαίνεται να υπηρετεί 
το μοντέλο της Αθήνας που το κέντρο της είναι ξενοδοχειακό 
el dorado”.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποπεράτωση του αγωγού 
όμβριων στο αντιπλημμυρικό έργο του Κορωπίου που είχαν 
σταματήσει για σημαντικό χρονικό διάστημα, μετά την επί-
σπευση των διαδικασιών που συντόνισε η εντεταλμένη περι-
φερειακή σύμβουλος τεχνικών έργων Ε. Κοσμίδη, με εντολή 
του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Πατούλης κατά την αυτοψία στο έργο με τον δήμαρχο 

Κρωπίας Δ. Κιούση, εξέφρασε τη ικανοποίησή του για την 
εξέλιξη τονίζοντας: «Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική θω-
ράκιση της Αττικής και η προστασία των πολιτών βρίσκονται 
στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Δεν υπάρχει χώρος για 
καμία χρονοτριβή σε έργα νευραλγικής σημασίας όπως το 
αντιπλημμυρικό του Κορωπίου και σε αυτό το πλαίσιο θα 
εργαζόμαστε συστηματικά, βάσει συγκεκριμένων χρονοδια-
γραμμάτων και το σχεδιασμό μας».

Ο δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, μετέφερε στον περιφερειάρ-
χη τις ευχαριστίες της δημοτικής Αρχής και της κοινωνίας 
του Κορωπίου για την κατανόηση του προβλήματος και την 
ανταπόκριση του. «Ο δήμος μας όλο το διάστημα της παύσης 
των εργασιών, εν μέσω πανδημίας, σε συνεχή βάση, δεν στα-
μάτησε να αγωνίζεται για την άμεση επανέναρξη του έργου. 
Τώρα πρέπει και άμεσα να ολοκληρωθεί», σημείωσε ο κ. Κι-
ούσης. 

Συνέχεια από τη σελ. 10

«Ζητούμενο η διαλειτουργικότητα»
Βασικό πρόβλημα στη δημοσιονομική διαχείριση, το οποίο 
αυξάνει τον όγκο της γραφειοκρατίας και κατά συνέπεια το 
κόστος, τόσο για τον δημόσιο φορέα, όσο και για τους οικο-
νομικούς φορείς, είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των πληροφοριακών συστημάτων τομέων του δημοσίου. 
«Η πρότασή μας στηρίζεται πάνω στην διαλειτουργικότητα», 
επισημαίνει ο κ. Βαρσακελης και εξηγεί: «Για παράδειγμα, το 
πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης με την 
υποβολή της προσφοράς εκ μέρους ενός προμηθευτή θα 
συμπληρώνει αυτόματα τα αναγκαία πιστοποιητικά, όπως 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστι-
κή ενημερότητα, μόνο με τον ΑΦΜ του προμηθευτή. Αυτό 
θα μειώσει τον χρόνο και το βάρος, τόσο για την υπηρεσία 
όσο και για τον προμηθευτή […] Επίσης, οι υπηρεσίες 
αναγκάζονται να μετατρέπουν κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο 
σε φυσική μορφή προκειμένου να αποσταλεί στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο είτε για προληπτικό είτε για προσυμβατικό, είτε για 

κατασταλτικό έλεγχο. Στη μελέτη μας το πληροφοριακό σύ-
στημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα είναι διασυνδεδεμένο 
με το πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης 
και ο ηλεκτρονικός φάκελος θα αποστέλλεται αυτόματα στα 
στάδια της διαδικασίας που απαιτείται. Τέλος, οι φορείς του 
δημοσίου αναγκάζονται να τηρούν μια σειρά βιβλίων, όπως 
το Μητρώο Δεσμεύσεων, και στατιστικών, τα οποία σε τακτά 
χρονικά διαστήματα -μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετή-
σια- αποστέλλουν στο εποπτεύον υπουργείο, στο υπουργείο 
οικονομικών, στην ΕΛΣΤΑΤ κ.α. Αυτή η πληροφορία, με 
βάση την πρόταση μας, θα καταγράφεται αυτόματα χωρίς 
την απασχόληση υπαλλήλων. Επομένως, τόσο το εποπτεύον 
υπουργείο, όσο και το υπουργείο οικονομικών θα έχουν σε 
πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού του κάθε φορέα, του κάθε υπουργείου και του 
συνολικού προϋπολογισμού, έτσι ώστε να προβαίνουν στης 
αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις έγκαιρα». 
«Το προτεινόμενο σύστημα και το χρονοδιάγραμμα»
Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από πέντε διοικητικές 
πράξεις, οι οποίες ενσωματώνουν όλες τις διοικητικές πρά-

ξεις του προηγούμενου συστήματος εκ των οποίων αρκετές 
καταργούνται και άλλες ενσωματώνονται σε μια. Η πρώτη 
αφορά την «Έγκριση, Ανάληψη Υποχρέωσης και Δέσμευση 
Πίστωσης», η δεύτερη τη «Διαδικασία μετά την Ανάθεση 
προμήθειας ή τεχνικού έργου και σύμβαση», η τρίτη την 
«Παραλαβή και απόδοση», η τέταρτη την «Έκδοση εντολών 
πληρωμής» και η πέμπτη την «Ενημέρωση Εποπτευόντων 
Υπουργείων».
Σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτεί η θεσμική 
και πρακτική υλοποίηση μίας μεταρρύθμισης, όπως αυτή 
που προτείνει η μελέτη, ο καθηγητής απαντά: «Όπως έδειξε η 
εμπειρία του κορωνοϊού στην ταχύτητα εκτέλεσης έργων από 
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και επειδή το 
υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει να κτίζει ένα ολοκλη-
ρωμένο πληροφοριακό σύστημα, θεωρώ ότι μπορεί να επι-
τευχθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης ακόμη και εντός του 2020 
και το οικονομικό έτος 2021 να ξεκινήσει ψηφιακά». 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ”

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
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Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για την μορφή απάτης 
«SIM Swapping», τι πρέπει να προσέχουν οι συναλλασ-
σόμενοι καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες 
έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ένωση Τράπεζων. 
 
Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών αναφέρονται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τα ακόλουθα: 
 
Η χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου ως ένα από τα 
κύρια και βασικά στοιχεία για την ισχυρή και αξιόπιστη 
ταυτοποίηση του κατόχου/συνδρομητή του, αποτελεί διε-
θνή πρακτική που χρησιμοποιούν οργανισμοί, εταιρίες και 
το δημόσιο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
Οι τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την πρακτική, 
αφού χρησιμοποιούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των 
πελατών τους ως το μέσο για την αποστολή κωδικών μίας 
χρήσης (OTP) που ενισχύουν την ασφάλεια ηλεκτρονικών 
συναλλαγών (μεταφορές κεφαλαίων, αγορές με κάρτες, 
κ.λπ), την αποστολή ειδοποιήσεων ασφαλείας (alerts) για 
συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί και την εξ αποστάσεως 
εγγραφή τους σε νέες υπηρεσίες. 
Τι είναι η απάτη της μορφής SIM Swapping; 
Καταρχήν, η αντικατάσταση/αλλαγή της κάρτας SIM (SIM 
Replace) είναι μια καθόλα νόμιμη υπηρεσία που προσφέ-
ρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στους συνδρομη-
τές τους, ώστε οι τελευταίοι να διατηρήσουν τον αριθμό 
τηλεφώνου τους σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της 
συσκευής τους ή λόγω ανάγκης χρήσης διαφορετικού με-
γέθους κάρτας SIM. Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας 
SIM, η παλαιά κάρτα αυτόματα απενεργοποιείται και οι 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (κλήσεις, SMS, πρόσβαση 
στο διαδίκτυο) πραγματοποιούνται εφεξής από την και-
νούργια κάρτα που λειτουργεί με τον ίδιο αριθμό. 
Στις περιπτώσεις απάτης τύπου SIM Swapping, οι δράστες 
εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM και 
προσποιούνται είτε τον κάτοχο της κάρτας SIM ή κάποιον 
εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο συνδρομητή, προσπα-
θώντας έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους κινητής τηλε-
φωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα προς αντικατάστα-
ση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος. 
Μόλις ενεργοποιήσουν τη νέα κάρτα, η παλιά, που βρίσκε-
ται στην κατοχή του νόμιμου συνδρομητή απενεργοποι-
είται και έτσι όλες οι υπηρεσίες (κλήσεις, SMS, πρόσβαση 
στο διαδίκτυο) λαμβάνονται στη συσκευή που βρίσκεται 
στην κατοχή του εξαπατήσαντος δράστη, δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες 
εν αγνοία των νόμιμων συνδρομητών. (π.χ. λαμβάνοντας 

κλήσεις και μηνύματα που προορίζονται για αυτούς, υπο-
κλέπτοντας κωδικούς μιας χρήσης ή μηνυμάτων επαλή-
θευσης ασφάλειας κ.λπ). 
Πως μπορούν όμως οι δράστες με την αντικατά-
σταση/ανταλλαγή της κάρτας SIM να μπουν στο 
e-Banking μου; 
Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση/ανταλλαγή της 
κάρτας SIM αποτελεί συνήθως το δεύτερο σκέλος του 
παραπάνω παράνομου τρόπου δράσης. Κατά το πρώτο 
σκέλος, οι δράστες έχουν καταφέρει να υποκλέψουν τους 
κωδικούς e-Banking συνήθως μέσω ενός ηλεκτρονικού 
μηνύματος «ψαρέματος» (phishing) ή μέσω κακόβουλου 
λογισμικού (trojan/malware) που έχουν εγκαταστήσει 
στον υπολογιστή του θύματος. 
Χρήσιμες Συμβουλές, Τι μπορώ να κάνω; 
Αν το κινητό σας σταματήσει να λειτουργεί για ασυνήθι-
στους λόγους, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο κι-
νητής τηλεφωνίας σας. Μερικές φορές μπορεί να χάσετε 
σήμα λόγω ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν 
την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, εάν χάσετε 
την υπηρεσία σε μια θέση που συνήθως έχει καλή κάλυψη, 
είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του 
δικτύου σας και να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει απενεργο-
ποιηθεί η SIM σας. 
 
Μην αποκαλύπτετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώ-
νου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Εγγραφείτε στις υπηρεσίες των οργανισμών που παρέ-
χουν ειδοποιήσεις SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
όταν εκτελούνται συναλλαγές σας. 
 
Μην απαντάτε ποτέ σε άγνωστα μηνύματα ή κλήσεις που 
σας ζητούν τα στοιχεία λογαριασμών σας και τον καταχω-
ρημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. 
 
Μην ακολουθείτε συνδέσμους (links) ιστοσελίδων και 
μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που μπορεί να λάβετε 
από άγνωστους αποστολείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Ελέγξτε προσεκτικά τον αποστολέα καθώς οι δράστες συ-
χνά προσποιούνται νόμιμες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
 
Μην κοινοποιείτε σε κανέναν και μην εισάγετε σε άγνωστες 
ιστοσελίδες, τους κωδικούς e-banking σας (username και 
password) ή αριθμούς καρτών. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε 
επισκεφθεί το επίσημο site της Τράπεζάς σας και θυμη-
θείτε ότι οι τράπεζες ποτέ και με κανένα τρόπο δεν θα σας 

ζητήσουν τους κωδικούς σας. 
 
Ο υπολογιστής και οι συσκευές σας (tablet, έξυπνα κινητά) 
να έχουν πάντα τις τελευταίες ενημερώσεις λειτουργικού 
και εφαρμογών. Εγκαταστήστε και έχετε πάντα ενημερω-
μένο ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από κακόβου-
λο λογισμικό. 
 
Να ελέγχετε συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών σας. 
 
Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης τύπου SIM Swapping ή έχετε 
διαπιστώσει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή 
σας ενημερώστε άμεσα την Τράπεζά σας. 
Τι μέτρα λαμβάνουν οι τράπεζες 
Οι τράπεζες δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ένας συν-
δρομητής έχει πέσει θύμα απάτης τύπου SIM Swapping, 
phishing ή εάν έχει μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό ο 
υπολογιστής του και έχουν υποκλαπεί οι κωδικοί του. 
Οι τράπεζες πάντοτε στοχεύουν στη διασφάλιση των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών σύμφωνα με τις τρέχουσες τε-
χνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τις παγκόσμιες βέλτιστες 
πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών καθώς 
και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, δί-
νεται μεγάλη έμφαση στην εμπειρία χρήσης και την ταχύ-
τητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους Πελάτες τους. 
Οι ηλεκτρονικές απάτες είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα 
και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η συνεργασία 
πολλών εμπλεκόμενων μερών ώστε να αποτρέπονται 
ή να προλαμβάνονται. Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου η 
χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά 
σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του κορωνοϊού, οι δράστες 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ιδιαίτερες συνθήκες 
με αυξημένες απόπειρες υποκλοπής στοιχείων. Στην Ελ-
ληνική Ένωση Τραπεζών έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Απάτης στα Μέσα και 
Συστήματα Πληρωμών με σκοπό την παρακολούθηση, 
επεξεργασία και καθοδήγηση στον τομέα αυτό. Η Επιτρο-
πή συντονίζει τη συνεργασία με την Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την Τράπεζα της 
Ελλάδος και συνεργάζεται συστηματικά με λοιπούς αρμό-
διους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Για περισσότερες συμβουλές ασφαλείας καθώς και για τα 
μέτρα προστασίας των συναλλαγών σε κάθε τράπεζα οι 
συναλλασσόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις επίσημες 
ιστοσελίδες τους, τον ιστότοπο της Europol και της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΤΗΣ «SIM SWAPPING»
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Με ατομική υπευθυνότητα και συνεργασία να προστατεύσουμε 
το φυσικό περιβάλλον, τόνισε ο Θ. Καράογλου στο φυλάκιο της 
πυροσβεστικής στο Σέιχ Σου   
Το φυλάκιο της Πυροσβεστικής στο περιαστικό δάσος της Θεσ-
σαλονίκης στον Κέδρινο λόφο (Σέιχ Σου) επισκέφθηκε ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) Θεόδωρος Καρά-
ογλου και ενημερώθηκε από τους επικεφαλής της υπηρεσίας για 
την ετοιμότητα της δασοπροστασίας, με αφορμή την έναρξη της 
αντιπυρικής περιόδου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είμαστε στο πλευρό των στελεχών των ανδρών και των γυναι-
κών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που πιστεύουμε ότι προσφέ-
ρουν με μεγάλη αυταπάρνηση τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους 
για να έχουμε τη δασοπροστασία, την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος», δήλωσε μετά την ενημέρωση ο κ. Καράογλου 
και πρόσθεσε: «Αυτό όμως που χρειάζεται είναι η ατομική υπευ-
θυνότητα, η συνεργασία, ώστε να προστατεύσουμε οι ίδιοι το 
φυσικό περιβάλλον, το οποίο δεν μας ανήκει, το δανειστήκαμε 
από τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε καταρ-
χήν για δασοπροστασία και όχι για δασοπυρόσβεση».
Ο κ. Καράογλου επισήμανε ότι πέρυσι ήταν μια σχετικά καλή 
χρονιά, συγκριτικά με άλλες, για τη δασοπροστασία, ενώ φέτος 
έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά ακόμη 
καλύτερα, με ενίσχυση του δυναμικού, έμψυχου και υλικού. 
Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό 
ενίσχυσης της πυροπροστασίας με δύο επιπλέον κλιμάκια της 
πυροσβεστικής μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσα-
λονίκης -ένα ανατολικά στα όρια του δήμου Θερμαϊκού και έναν 
δυτικά στον Εύοσμο- αλλά και για την επικείμενη αναβάθμιση 
των κλιμακίων Λαγκαδά και Σταυρού.
Σε ερώτηση για το φλοιοφάγο έντομο, που έχει προσβάλει ση-

μαντικό μέρος του πευκοδάσους, σημείωσε ότι ενδεχομένως 
θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην αρχή, πιο 
αποφασιστικά, από την προηγούμενη κυβέρνηση και πρόσθεσε 
ότι πάντως και τώρα αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.
Ενισχύεται με εποχικό προσωπικό και υλικό το πυ-
ροσβεστικό σώμα
Ο συντονιστής επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης του πυροσβεστι-
κού σώματος, υποστράτηγος Σπύρος Βαρσάμης ανέφερε στον 
υφυπουργό ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκινά νωρίτερα, 
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων ημερών, 
και γι’ αυτό τον λόγο ήδη υπάρχει ανάπτυξη δυνάμεων σε ετοι-
μότητα σε επίπεδο Μακεδονίας- Θράκης.
Σημείωσε, δε, ότι επίκειται η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώ-
ματος με εποχικό προσωπικό (πανελλαδικά θα προσληφθούν 
χίλια τριακόσια άτομα και από αυτά τα εκατόν τριάντα θα στελε-
χώσουν κλιμάκια στη Β. Ελλάδα). Στη Βόρεια Ελλάδα πρόκειται 
να ιδρυθούν καινούργια εποχικά κλιμάκια της πυροσβεστικής, 
έξι στη Χαλκιδική, ένα στη Θάσο, ένα στον Έβρο και ένα ακόμη 
στις Πρέσπες.
Υπογράμμισε, ακόμη, ότι ενισχύεται το πυροσβεστικό σώμα 
και με νέα ελικόπτερα βαρέως τύπου (πέρυσι ήταν έξι, φέτος θα 
είναι εννιά), ένα από τα οποία θα επιχειρεί στη Β. Ελλάδα, στις 
πιο δασωμένες και πιο τουριστικές περιοχές (Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής, Πιερίας) της Κεντρικής Μακεδονίας. Τρία ελικόπτε-
ρα μεσαίου τύπου θα εδρεύουν, όπως πέρυσι, σε Θεσσαλονίκη, 
Χρυσούπολη και Αλεξανδρούπολη. Δύο ή τρία πυροσβεστικά 
αεροσκάφη τύπου «Καναντέρ», αναλόγως των συνθηκών, θα 
βρίσκονται σε επιφυλακή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
και άλλα δύο, άλλου τύπου, σε ετοιμότητα στη Χρυσούπολη 

Καβάλας.
Ο κ. Βαρσάμης σημείωσε ότι επίκεινται νέες παραλαβές εκατόν 
είκοσι οχημάτων, συνολικά, για το πυροσβεστικό σώμα, με μι-
κρά πυροσβεστικά, τζιπ κ.ά. οχήματα, τα οποία θα διανεμηθούν 
στα κλιμάκια, ανέφερε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη ΕΣΠΑ από τις 
περιφέρειες στη Β. Ελλάδα για την προμήθεια νέων πυροσβεστι-
κών οχημάτων, αλλά αυτά θα είναι διαθέσιμα από την επόμενη 
περίοδο και πρόσθεσε ότι το όλο το προσωπικό της πυροσβε-
στικής υπηρεσίας έχει λάβει φέτος στολές πυρκαγιάς και μπότες 
δασοπυρόσβεσης, δωρεά του ιδρύματος «Σ. Νιάρχος», ενώ 
θα δοθούν υλικά και στους εθελοντές, οι οποίοι βοηθούν όταν 
κληθούν τις μόνιμες δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, προχωρά 
και η διαδικασία εγκατάστασης της 2ης ΕΜΑΚ, στο αεροδρόμιο 
του Σέδες.
Ο κ. Βαρσάμης ανέφερε ακόμη ότι σε συνεννόηση με τον αρμό-
διο υφυπουργό κ. Χαρδαλιά και τις τοπικές αρχές, σχεδιάζεται η 
δημιουργία νέου κλιμακίου της πυροσβεστικής στην περιοχή 
του δήμου Θερμαϊκού, ο οποίος θα απεγκλωβίσει τη 2η ΕΜΑΚ 
από τέτοιου είδους επιχειρήσεις, ώστε να είναι προσηλωμένη 
αποκλειστικά στο δικό της πεδίο. «Η προσπάθεια που θα κατα-
βάλουμε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι η μεγαλύ-
τερη δυνατή και πιστεύουμε ότι και φέτος θα είναι επιτυχημένη», 
τόνισε.
Αναφέρθηκε και σε τοπικά προβλήματα -ζημίες στο οδικό 
δίκτυο, ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος και στη Β. Χαλκιδική, και το 
πρόβλημα με το έντομο στο Σέιχ Σου, που αντιμετωπίζεται με 
εργολαβίες κοπής και θρυμματισμού των προσβεβλημένων 
δέντρων- και επισήμανε ότι φέτος είναι αυξημένα τα κονδύλια 
για τα δασαρχεία, ενώ υπάρχει συνεργασία με όλους τους αρ-
μόδιους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων.

Στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώ-
πισης κρουσμάτων COVID-19, οι επιβάτες των πλοίων της 
ακτοπλοΐας που πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας μεγαλύτε-
ρης των 30 λεπτών, θα πρέπει πριν την επιβίβαση τους στο 
πλοίο να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο.
Ανάλογο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνουν αντί-
στοιχα τόσο οι επιβάτες, όσο και τα μέλη του πληρώματος, 
των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνείς γραμμές 
(Ελλάδος – Ιταλίας).
Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να προμηθευτούν είτε στα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία, είτε στις ίδιες τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, 
είτε μπορούν να τα κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.
ynanp.gr).

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα παραδίδονται από 
τους επιβάτες κατά την επιβίβαση τους σε μέλη του πληρώ-
ματος του πλοίου.
Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβατών οι οποίοι, με βάση το 
ερωτηματολόγιο, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε έχουν 
εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους 
που περιγράφονται σε αυτό τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα 
επιτρέπεται η επιβίβαση.
Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της πλοιοκτήτριας 
εταιρείας για δύο μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμ-
φωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων(GDPR).
Εξάλλου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
παρέχει αναλυτικά οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχη-
ματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές 
καθώς και των υπό ελληνική σημαία διεθνών πλοών (πλην 
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων), μετά την άρση των περιοριστικών μέ-
τρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Παρακαλούνται πολύ οι επιβάτες της ακτοπλοΐας να βρίσκο-
νται στο πλοίο τουλάχιστον μια (1) ώρα νωρίτερα από την 
ώρα της αναχώρησης του ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαι-
πωρία.
Αναλυτικές οδηγίες και τα ερωτηματολόγια έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙβΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
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Την αμετακίνητη δέσμευσή τους να στηρίξουν τις επιχει-
ρήσεις και τα νοικοκυριά στην προσπάθεια αντιμετώπι-
σης των σοβαρών οικονομικών προκλήσεων που θέτει 
η πανδημία του COVID-19 επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι 
του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που έλαβε χώρα μέσω βιντεοδιάσκε-
ψης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Υπογράμμισαν επίσης ότι η υπεύθυνη, εποικοδομητική 
και έγκαιρη, συνεργασία του τραπεζικού συστήματος με 
τους πελάτες και τις αρμόδιες αρχές θα συνεχιστεί για όσο 
χρόνο κριθεί απαραίτητο.
   Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο 
Χαντζηνικολάου, και τη Γενική Γραμματέα, κα Χαρούλα 
Απαλαγάκη. 
   Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 
της ΕΤΟ, τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ, στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των εθνικών ενώσεων τραπεζών από 32 χώ-
ρες, συναντήθηκαν μέσω βιντεοδιάσκεψης για την 130η 
συνεδρίασή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αντάλλαξαν απόψεις 
σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε 
το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα από την έναρξη της 
πανδημίας και επισήμαναν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
προσαρμόστηκαν με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να 
είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν ουσιώδεις υπη-
ρεσίες υπό αντίξοες συνθήκες.
   «Σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, όπως αυτή που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι δυστυχώς αναπόφευκτο 
οι επιπτώσεις της ύφεσης να γίνουν αισθητές από τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις», αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση.
   Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ «επιδοκίμασαν την ενεργή συ-
νεργασία μεταξύ του τραπεζικού κλάδου και των Ευρω-
παϊκών και εθνικών αρχών. Αυτή η συνεργασία συνέβαλε 
στην επιτυχή εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων για 
την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων και στη στή-
ριξη των εθνικών προγραμμάτων παροχής κρατικών εγ-
γυήσεων σε χορηγήσεις δανείων και λοιπών πιστώσεων, 
περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον άμεσο αντίκτυπο 
της κρίσης. Η αναστολή στην καταβολή δόσεων δανείων 
ωφελεί τώρα εκατομμύρια ΜμΕ, μεγάλες επιχειρήσεις και 
ιδιώτες. Επιπλέον, οι τράπεζες διαδραματίζουν καθοριστι-

κό ρόλο στη διοχέτευση κρατικών εγγυήσεων ύψους άνω 
των 2 τρισ. ευρώ σε δάνεια και πιστώσεις προς επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη».
   Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ, κ. Jean Pierre Mustier, δή-
λωσε: «Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει έναν 
άνευ προηγουμένου αντίκτυπο, όχι μόνο στις οικονομίες 
των κρατών ανά την υφήλιο, αλλά και στον τρόπο που 
ζούμε και εργαζόμαστε. Για τις τράπεζες, από την αρχή της 
πανδημίας, ο πρωταρχικός στόχος ήταν - και παραμένει 
- η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσω-
πικού και των πελατών τους. Χάρη στην ταχεία αντίδραση 
σε αυτήν τη νέα κατάσταση, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύ-
στημα, υιοθετώντας νέους και καινοτόμους τρόπους ερ-
γασίας, συνεχίζει να υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρήσεις 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
   Η ΕΤΟ έχει συνεργαστεί ενεργά με τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ για τη διαμόρφωση τρόπων αντιμετώπισης των 
πρωτόγνωρων προκλήσεων που δημιουργούνται από 
τα εθνικά μέτρα απαγόρευσης των μετακινήσεων των 
πολιτών και της δραστηριότητας των επιχειρήσεων 
(lockdown). Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω τις 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, τόσο σε υπερεθνικό 
όσο και σε τοπικό επίπεδο για την προστασία του μεγά-
λου πλήθους των ΜμΕ, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και των νοικοκυριών», 
δήλωσε ο κ. Mustier. «Οι τράπεζες είναι μέρος της λύσης 
και της πορείας προς το μέλλον. Καθώς οι περιορισμοί αρ-
χίζουν να χαλαρώνουν, να είστε βέβαιοι ότι όλα τα μέλη 
της ΕΤΟ θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην επανεκ-
κίνηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας στα κράτη 
που δραστηριοποιούνται και θα συνεχίζουν να πράττουν 
το σωστό».
   Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΟ, κ. 
Christian Ossig, δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι 
αποφασισμένες να στηρίξουν τους πελάτες τους σε αυτή 
την πρωτόγνωρη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί από 
την πανδημία του κορωνοϊού. Οι τράπεζες είναι αναγκαίες 
περισσότερο από ποτέ για να συμβάλλουν στη διευθέ-
τηση της εν λόγω κρίσης. Δεδομένου ότι επιθυμούμε να 
συνεισφέρουμε, είναι ενθαρρυντικό και ευπρόσδεκτο το 
γεγονός ότι, οι εποπτικές αρχές αποφάσισαν να εφαρμό-
σουν τους κανόνες που απορρέουν από το ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο με ευελιξία, προκειμένου να μην πε-

ριορίσουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω του 
τραπεζικού συστήματος».
   Περαιτέρω, η ΕΤΟ συνεχίζει να διαβουλεύεται με τα θε-
σμικά όργανα της ΕΕ για τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση 
των συνολικών προτάσεων πολιτικής και να συνεργάζεται 
στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (EBA), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) 
και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την ανάληψη πρω-
τοβουλιών προς την κατεύθυνση της ευέλικτης εφαρμο-
γής του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο την 
ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού, προκειμένου τόσο 
τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα δανειακά κεφάλαια.
   Ειδικότερα, η ΕΤΟ χαιρετίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
στον Κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας (CRR). Η εξαίρεση των κρατικών ομολόγων 
από τον συντελεστή μόχλευσης θα βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για 
την ανάκαμψη των οικονομιών τους, ενώ παράλληλα η 
18μηνη παράταση στην εφαρμογή των απαιτήσεων σχη-
ματισμού προβλέψεων (calendar provisioning) για νέα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια θα επισπεύσει την επιστροφή στις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις.
   Το ΔΣ της ΕΤΟ «καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο να υιοθετήσουν τα μέτρα που έχει ανακοι-
νώσει, μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα 
εφαρμόσουν σε σύντομο διάστημα προς όφελος της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας.
   Ενώ η κοινωνία στο σύνολό της εξακολουθεί να αντιμε-
τωπίζει την τρέχουσα κατάσταση, μεσοπρόθεσμα οι τρά-
πεζες και οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν μια ολοκληρωμέ-
νη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά προκειμένου να αυξήσουν 
τα ίδια κεφάλαια τους και να προβούν στην έκδοση ομο-
λόγων και τη διενέργεια τιτλοποιήσεων. Η ΕΤΟ καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για 
τη διαμόρφωση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital 
Markets Union), η οποία θα είναι καίριας σημασίας στην 
προσπάθεια ανάκαμψης με σκοπό την επανεκκίνηση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΟ θα συ-
νεχίσει να υποστηρίζει το έργο «Markets4Europe». 

Συνέχεια στη σελ. 15

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Από τους εκπρόσωπους του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
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Συνέχεια από τη σελ. 14

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ συμφώνησαν στην ολοένα αυ-
ξανόμενη σημασία καθιέρωσης μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώ-
πη, καθώς οι δράστες ς αναζητούν νέους τρόπους εκ-
μετάλλευσης της τρέχουσας συγκυρίας. Η ΕΤΟ αφενός 
χαιρετίζει το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και αφετέρου 
ευελπιστεί ότι, θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη στενότε-
ρη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και των 
τραπεζών».
 Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ «συζήτησαν, επίσης, τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας του COVID-19 στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. 
Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης 

της επιχειρησιακής συνέχειας από τις ψηφιακές υπο-
δομές και υπηρεσίες, στις οποίες οι τράπεζες επέδειξαν 
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
Ακολούθως, οι τράπεζες έχουν προσαρμοστεί στη μαζι-
κή εργασία εξ αποστάσεως, τόσο στην μεταξύ του προ-
σωπικού επικοινωνία όσο και στην επικοινωνία με τους 
πελάτες τους και υποστηρίζουν ενεργά την αύξηση στη 
χρήση των ανέπαφων πληρωμών, παρέχοντας παράλ-
ληλα όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διενέργεια ψηφι-
ακών συναλλαγών. Οι τράπεζες διασφαλίζουν με απο-
τελεσματικό τρόπο την ασφάλεια των πληροφοριακών 
τους συστημάτων και δεδομένων που περιλαμβάνονται 
εντός αυτών, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρα-
τούν και τις οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσοι 
αναπτύσσουν αξιόποινη δράση στον «κυβερνοχώρο».
Περαιτέρω, τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ υπογράμμισαν 
ότι, καθώς η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας 
ομαλοποιείται, τα μέτρα ανάκαμψης θα πρέπει να ευ-
θυγραμμιστούν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 
προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία ενεργειακής 

μετάβασης. Καθώς οι τράπεζες παραμένουν προσηλω-
μένες στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσι-
μη οικονομία και κοινωνία, η ΕΤΟ χαιρετίζει την πρότα-
ση υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» 
(European Green Deal) και καλεί τα θεσμικά όργανα και 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειες 
εφαρμογής των σχεδίων τους και να εντείνουν τις εργα-
σίες τους για την επίτευξη των κοινωνικών πτυχών της 
βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με 
τις πολιτικές διανομής μερισμάτων και μπόνους από τις 
μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι, επί 
της αρχής, η επίδειξη σύνεσης είναι σημαντική κατά την 
τρέχουσα συγκυρία. Οι τράπεζες έχουν από την αρχή 
της κρίσης προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ένα-
ντι όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς και θα 
συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για 
τη διαμόρφωση της κατάλληλης πορείας τους προς το 
μέλλον».

Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην απομακρυ-
σμένη εργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία στις τη-
λε-συναντήσεις αποτέλεσαν κύρια θέματα συζήτησης 
στο πέμπτο live video webcast της KPMG που πραγμα-
τοποιήθηκε πρόσφατα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφω-
να με τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου της έρευ-
νας-βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή 
του COVID-19, τα οποία παρουσίασε η Βερώνη Παπα-
τζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα, 
η εταιρική κουλτούρα φαίνεται να είναι η παράμετρος 
που τροχοπεδεί την πλήρη εφαρμογή μοντέλων απομα-
κρυσμένης εργασίας – με τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
εμφανίζονται πιο «επιφυλακτικές» για την αποτελεσμα-
τικότητα της τηλεργασίας, σε σχέση με τις πολυεθνικές. 
Από την πλευρά των εργαζομένων, η άμβλυνση των 
διαχωριστικών ορίων ανάμεσα σε επαγγελματική και 
προσωπική ζωή στο σπίτι φαίνεται να αποτελεί σημαντι-
κή πηγή προβληματισμού.
Τις συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου για τις 
συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις ανέδειξε 
ως σημαντική πρόσκληση για τους ανθρώπους του 

HR(Human Resources) η Ασπασία Δημοπούλου, HR 
Director της KPMG στην Ελλάδα, η οποία υπενθύμισε 
ότι «μετά την οικονομική κρίση και τη διαταραχή των 
capital controls, η πανδημία είναι μια ακόμα κρίση που 
καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί και τα τμή-
ματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού». Σε αυτό το 
πλαίσιο, η δημιουργός της μεθοδολογίας “Leadership 
Journey (5-lands)” Ayalla Reuven Lelong υπογράμμισε 
την ανάγκη για τα τμήματα HR «να επανεφεύρουν τον 
ρόλο τους και τη λειτουργία τους στον οργανισμό». Η 
απομακρυσμένη εργασία δημιούργησε νέες «συνήθει-
ες» στον εργασιακό χώρο, όπως είναι οι συναντήσεις 
μέσω βίντεο. Σύμφωνα με τον design thinker Pedro 
Janeiro, έχει νόημα για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν 
τις «καλές συνήθειες» που απέκτησαν ως απόρροια των 
νέων συνθηκών εργασίας -όπως είναι η αυστηρή τήρη-
ση του χρονοδιαγράμματος που χαρακτηρίζει τις online 
συναντήσεις- και να τις ενσωματώσουν στο νέο πλαίσιο 
συνύπαρξης και συνεργασίας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ευοδωθεί η προ-
σπάθεια αυτή είναι η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων 

management: όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Πέγκυ 
Βελλιώτου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλά-
δα, για να είναι εποικοδομητικές οι συναντήσεις μέσω 
video, απαιτούνται νέες δεξιότητες επικοινωνίας. Η ίδια 
τόνισε ότι η ενσυναίσθηση αποτελεί πλέον απαραίτητη 
«δεξιότητα» για τα διοικητικά στελέχη. Για τον κορυφαίο 
στοχαστή και μέλος του Thinkers 50 Hall of Fame Fons 
Trompenaars, η δυνατότητα αναγνώρισης των δύσκο-
λων «διλημμάτων» που δημιούργησε η πανδημία (χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το δίπολο υγεία-οικονομία) 
θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης για τους 
ηγέτες του μέλλοντος, στον επιχειρηματικό κόσμο και 
πέρα από αυτόν. Εκτός από τις δεξιότητες των διοικη-
τικών στελεχών, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν ιδιαί-
τερη έμφαση στην εμπειρία αυτών, καθώς, όπως επε-
σήμανε ο Employee Experience Expert Volker Jacobs, 
«παρατηρείται συσχέτιση ανάμεσα στην εμπειρία των 
επικεφαλής ομάδας με το employee experience των 
εργαζομένων». 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Από τους εκπρόσωπους του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ WEBCAST ΤΗΣ KPMG   
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Στο 60,3% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-2018, παρουσι-
άζοντας άνοδο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
την περίοδο 2014-2016, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα 
οποία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλε-
κτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.  
 
Πρόκειται για τα στατιστικά στοιχεία που αποστέλλο-
νται από το ΕΚΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της επίσημης 
πανευρωπαϊκής έρευνας για την καινοτομία και τις και-
νοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ 
(CIS - Community Innovation Survey). Στην Ελλάδα, η 
έρευνα περιλαμβάνει 12.213 επιχειρήσεις, με 10 απασχο-
λούμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. 
 
Η δημοσίευση των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της 
τακτικής παραγωγής των επίσημων στατιστικών για την 
Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, που 
πραγματοποιεί το ΕΚΤ, ως φορέας και εθνική αρχή του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. H έκδοση «Βασικοί Δείκτες 
για την Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2016-2018 
– Προκαταρκτικά Στοιχεία» διατίθεται στη διεύθυνση 
https://metrics.ekt.gr/publications/403. 
 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, στην 
Ελλάδα την περίοδο 2016-2018, το 60,3% των επιχει-
ρήσεων καινοτομούν, είτε στα προϊόντα τους είτε στις 
επιχειρησιακές τους διαδικασίες. Το ποσοστό αυτό των 
καινοτόμων επιχειρήσεων παρουσιάζει ανοδική πορεία 
τα τελευταία έτη. Την περίοδο 2016-2018 είναι αυξημένο 
κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αμέσως 
προηγούμενη περίοδο 2014-2016 και κατά 8 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με την πρώτη περίοδο αναφοράς 2010-
2012. 
 
Η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων 
ως προς την καινοτομία αφορά τόσο τη Βιομηχανία όσο 
και τις Υπηρεσίες. Στον τομέα της Βιομηχανίας, το ποσο-
στό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018 
ανέρχεται σε 62,3%, σε σχέση με 59,5% την περίοδο 
2014-2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8 ποσοστιαί-
ες μονάδες. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρή-
σεων (62,9%) καταγράφεται στον πολυπληθή κλάδο της 
Μεταποίησης. 

Στον τομέα των Υπηρεσιών το ποσοστό  καινοτόμων 
επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται σε 
58,9%, σε σχέση με 56,5% την περίοδο 2014-2016, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το 
υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (67,1%) 
καταγράφεται στον κλάδο «Ενημέρωση και επικοινωνία», 
τον κατεξοχήν κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών. 
 
Όσον αφορά το ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων 
ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης, αυτό  αυξάνεται με την 
αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, 
για την περίοδο 2016-2018 ανέρχεται στο 58,0% στις 
επιχειρήσεις με 10-49 απασχολουμένους, στο 70,4% στις 
επιχειρήσεις με 50-249 απασχολουμένους και στο 87,3% 
στις επιχειρήσεις με 250 και πλέον απασχολουμένους. Ση-
μειώνεται ότι την περίοδο 2016-2018 και σε σχέση με την 
προηγούμενη τριετία 2014-2016, καταγράφεται αύξηση 
του ποσοστού καινοτόμων επιχειρήσεων σε όλες τις τάξεις 
μεγέθους. 
 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία προ-
ϊόντων. Την περίοδο 2016-2018, το ποσοστό επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα με καινοτομίες προϊόντων ανέρχεται 
σε 42,5%, σε σχέση με 30,7% την περίοδο 2014-2016, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες. 
Σε σχέση με την πρώτη περίοδο αναφοράς 2010-2012, το 
ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο.
 
Υψηλές επιδόσεις καταγράφουν οι επιχειρήσεις στην 
καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών, τον νέο τύπο 
καινοτομίας που εισήγαγε το εγχειρίδιο Oslo. Αναλυτικό-
τερα, την περίοδο 2016-2018, ποσοστό 55,2% των επι-
χειρήσεων έχει εφαρμόσει νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες 
σε επιχειρησιακές λειτουργίες όπως η παραγωγή αγαθών 
και υπηρεσιών, η εφοδιαστική, η οικονομική διαχείριση, 
οι εφαρμογές πληροφορικής, η οργάνωση της εργασίας 
και το μάρκετινγκ. 
 
Τέλος, το ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που συνερ-
γάστηκαν με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την 
υλοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 
20,8%. Ο βαθμός συνεργασίας αυξάνεται με το μέγεθος 
των επιχειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν 
καινοτομικές δραστηριότητες συνεργαζόμενες σε ποσο-
στό 59,2%, έναντι 18,2% των μικρών επιχειρήσεων και 
31,2% των μεσαίων. Ως καινοτομικές χαρακτηρίζονται οι 

αναπτυξιακές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες 
μιας επιχείρησης που στοχεύουν στην εισαγωγή καινοτο-
μιών, είτε σε προϊόντα είτε σε επιχειρησιακές διαδικασίες.
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τις μεθοδολογι-
κές οδηγίες του νέου αναθεωρημένου εγχειριδίου Oslo 
Manual 2018 “Guidelines for collecting, reporting and 
using data on Innovation”, σε κοινή έκδοση της Eurostat 
και του ΟΟΣΑ. Το νέο εγχειρίδιο Oslo εισήγαγε σημαντικές 
τομές στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη μέτρηση της καινο-
τομίας, και εφαρμόζεται πλέον στην έρευνα CIS από την  
περίοδο 2016-2018 και εφεξής. 
   
Με τη νέα έκδοση του εγχειριδίου Oslo επήλθαν σημαντι-
κές μεταβολές στους ορισμούς των τύπων καινοτομίας. 
Διακρίνονται πλέον δύο τύποι καινοτομίας: καινοτομίες 
που αλλάζουν τα προϊόντα της επιχείρησης (καινοτομίες 
προϊόντων) και καινοτομίες που αλλάζουν τις επιχειρησι-
ακές διαδικασίες της επιχείρησης (καινοτομίες επιχειρη-
σιακών διαδικασιών). Στα προϊόντα περιλαμβάνονται τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες της επιχείρησης, ή συνδυασμός 
αυτών. Στις επιχειρησιακές διαδικασίες περιλαμβάνονται 
όλες οι βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης που 
αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και όλες οι άλλες 
υποστηρικτικές δραστηριότητες. Ο νέος τύπος «καινο-
τομία επιχειρησιακών διαδικασιών» αντικατέστησε εν 
μέρει, χωρίς να υπάρχει απόλυτη συγκρισιμότητα, την 
καινοτομία διαδικασίας, την οργανωσιακή καινοτομία και 
την καινοτομία μάρκετινγκ, που ίσχυαν τα προηγούμενα 
χρόνια. 
 
Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για 
την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, τα 
οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλο-
νται σε τακτική βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Η ανά-
λυση των στοιχείων και οι σχετικοί δείκτες δημοσιεύονται 
σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθε-
νται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr. 
 
Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο 
«Βασικοί Δείκτες για την Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχει-
ρήσεις 2016-2018»
https://metrics.ekt.gr/publications/403  
 
metricsEKT - Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις
https://metrics.ekt.gr/innovation 

ΣΤΟ 60,3% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αύξηση των καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2016-2018, με βάση την επίσημη στατιστική έρευνα του ΕΚΤ
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Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ανακοίνωσε ξεκίνησε δη-
μόσια διαβούλευση σχετικά με  την αναθεώρηση των κανόνων 
της ΕΕ για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.  
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για 8 εβδομάδες ως τις 13 Ιουλί-
ου 2020 και όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα λη-
φθούν υπόψη για την αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού 
για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (ΔΕΔ-Ε), ο οποίος θα 
συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  
Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Για 

να καταστήσουμε την ήπειρό μας κλιματικά ουδέτερη ως το 
2050 , η Ευρώπη χρειάζεται ενεργειακές υποδομές που να είναι 
σύγχρονες, ανθεκτικές, ασφαλείς και ικανές να χωρέσουν πολύ 
μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο επικαι-
ροποιημένος κανονισμός ΔΕΔ-Ε θα καθορίζει τους κανόνες για 
τα διασυνοριακά ενεργειακά έργα, ώστε να διασφαλιστεί ότι συ-
νάδουν με τη φιλοδοξία μας για το κλίμα. Στη δημόσια διαβού-
λευση που ξεκινάει σήμερα, θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη 
του καθενός για το πώς να προχωρήσουμε».  

Η Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση για 
την προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού πριν από το τέλος 
του 2020. Για να εξασφαλιστεί ευρύτερη και πιο διαδραστική 
διαδικασία διαβούλευσης, η Επιτροπή θα διοργανώσει και 
τέσσερα ειδικά διαδικτυακά σεμινάρια ενδιαφερομένων, ενώ 
πρόσφατα δημοσιεύτηκε προς ανατροφοδότηση μια αρχική 
εκτίμηση επιπτώσεων.  
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση. 

Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας να έχουν ληφθεί, η 
Ακρόπολη και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι ανά την επικράτεια, 
μας υποδέχθηκαν ξανά από χθες Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, ημε-
ρομηνία που γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Ελλάδα και φυσικά για το 
υπουργείο Πολιτισμού η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, την οποία 
συνδυάσαμε με την επαναλειτουργία των αρχαιολογικών χώ-
ρων σε όλη την επικράτεια. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διά-
στημα των 63-64 ημερών που οι αρχαιολογικοί χώροι έμειναν 
σιωπηλοί, χωρίς τους επισκέπτες τους, εξαιτίας της καραντίνας 
του κορωνοϊού. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Και τώρα πλέον πρέ-
πει όλοι να συνδυάσουμε την επίσκεψή μας, την «ψυχαγωγία» 
που προσφέρουν τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, και τα 
μουσεία σε λίγο, με τα μέτρα ασφαλείας», δήλωσε στους δημο-
σιογράφους, Έλληνες και ξένους, που επισκέφτηκαν την Ακρό-
πολη, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. 
Όπως επισήμανε η υπουργός, «το ΥΠΠΟ χάρη στην αφοσίωση 
των εργαζομένων, του στελεχιακού δυναμικού σε όλα τα επί-
πεδα, καθώς και του γενικού γραμματέα, επιθυμεί να παράσχει 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε Έλληνες και ξένοι επισκέπτες να 
αισθάνονται απολύτως ασφαλείς μέσα στους αρχαιολογικούς 
χώρους». Έτσι, από την είσοδο ήδη, έχουν τοποθετηθεί ειδικές 
σημάνσεις που αναγράφουν «stay here/σταθείτε κάτω» για τις 

αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται, ηλεκτρονική πινακίδα 
που υπενθυμίζει ότι πρέπει να «Μένουμε Ασφαλείς», ενώ υπάρ-
χουν αντισηπτικά και μάσκες, για τη χρήση των οποίων υπάρχει 
ισχυρή σύσταση. Επίσης, το προσωπικό φύλαξης είναι εφοδια-
σμένο με μάσκες αλλά και με προσωπίδες.
«Η απόσταση του 1,5 μ. έχει κριθεί επιβεβλημένη από τους ει-
δικούς του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. Η προτροπή μας 
είναι όπου υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο να χρησιμοποιείται. 
Έχουν, δε, δημιουργηθεί συγκεκριμένες διαδρομές ώστε όπου 
είναι δυνατόν να μην συμπίπτει η άνοδος με την κάθοδο», τόνι-
σε η υπουργός Πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης της 
Ακρόπολης προτρέπεται να κάνει τη διαδρομή που ξεκινά νότια 
του Παρθενώνα, να προχωρά προς τη βόρεια πλευρά του μνη-
μείου και να συνεχίζει προς το Ερέχθειο. «Οι διευθετήσεις αυτές 
είναι απαραίτητες για να αισθάνονται και να είναι οι εργαζόμε-
νοι ασφαλείς, αλλά και να αισθάνονται άνετα και οι επισκέπτες. 
Εννοείται ότι όλα τα μέτρα μπορούν να αναπροσαρμόζονται, 
κυρίως επί το αυστηρότερον, εάν προκύψει ανάγκη εξαιτίας 
της μεγάλης επισκεψιμότητας. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και το 
ΥΠΠΟΑ έχει λάβει τις πρόνοιες αυτές. Στον Βράχο της Ακρόπο-
λης και στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους είναι αισθητή 
ήδη η παρουσία των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, 
στην Ακρόπολη βρίσκεται στρατιωτικός γιατρός και νοσοκόμος, 
καθώς και το ασθενοφόρο σε περίπτωση που κάποιος χρεια-

στεί την οποιαδήποτε βοήθεια», πληροφόρησε η κ. Μενδώνη. 
«Πριν από λίγα χρόνια το σύνθημά μας ήταν «Heritage first» - 
«Η πολιτιστική κληρονομιά πρώτη». Σ’ αυτό το σύνθημα, τώρα 
προσθέτουμε και το «Safe first» - η «Ασφάλεια πρώτη». Η πο-
λιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, προσιτή σε όλους να μας ψυχα-
γωγεί με την αρχαία σημασία του όρου, αλλά με την πρέπουσα 
ασφάλεια», τόνισε η κ. Μενδώνη.
Η ίδια, επίσης, σημείωσε ότι όπου τα πλατώματα το επιτρέ-
πουν, θα υπάρχει προσωπικό φύλαξης που θα διευθετεί την 
κίνηση σε περίπτωση συνωστισμού, όπως για παράδειγμα στα 
Προπύλαια, όπου έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό πέτασμα από 
πλεξιγκλάς για μεγαλύτερη ασφάλεια, ώστε να μη διασταυρώ-
νονται τα πρόσωπα. Το επιπλέον προσωπικό φύλαξης που έχει 
ενισχύσει το δυναμικό της Ακρόπολης είναι συν 30 ανά βάρδια. 
«Αν χρειαστεί, το προσωπικό θα ενισχυθεί. Άλλωστε επίκεινται 
και οι προσλήψεις 1.650 επταμηνητών, ορισμένου χρόνου, σε 
όλη την Ελλάδα. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών θα 
πάρει 250 άτομα. Επομένως, υπάρχει πρόβλεψη, εάν χρειαστεί 
λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, να υπάρχει περισσότε-
ρο προσωπικό για να συντονίζει. Αυτή τη βδομάδα, άλλωστε, 
αναλαμβάνουν και 180 φύλακες σε όλη την Ελλάδα μόνιμο 
προσωπικό. Είναι ο διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει το 2018», 
ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Μενδώνη.

Πάνω από 2 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκαν σήμερα οι τιμές 
του πετρελαίου, με την τιμή του Brent να ανέρχεται σε υψηλό 
μηνός και του αμερικανικού αργού να ξεπερνά τα 30 δολάρια 
χάρη στην αισιοδοξία για το ‘άνοιγμα’ των οικονομιών και τις 
μειώσεις στην παραγωγή του ‘μαύρου χρυσού’. 
Το πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο 2,03 δολαρίων ή 6,2% στα 
34,53 δολάρια το βαρέλι στις 15.17 ώρα Ελλάδας, το υψηλό-

τερο επίπεδό του από τα μέσα Απριλίου. Το αμερικανικό αργό 
ενισχύθηκε κατά 2,63 δολάρια ή σχεδόν 9% στα 32,06 δολάρια 
το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου. 
«Η αισιοδοξία για την ζήτηση στην εξίσωση του πετρελαίου βο-
ηθά να αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές, με τη ζήτηση για βενζίνη 
να ανακάμπτει καθώς οι κυβερνήσεις χαλαρώνουν τα μέτρα 
περιορισμού», δήλωσε αναλύτρια της Rystad Energy. Το συμ-

βόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πα-
ράδοσης Ιουνίου λήγει αύριο, Τρίτη, αλλά είναι λίγες οι ενδείξεις 
ότι θα επαναληφθεί η ιστορική βουτιά κάτω από το μηδέν που 
σημειώθηκε τον περασμένο μήνα την παραμονή της λήξης του 
συμβολαίου του Μαϊου.

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΞΕΚΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΑΛΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ 
Καθώς χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας

https://ec.europa.eu/info/news/reviewing-eu-rules-trans-european-energy-infrastructure-2020-may-18_en
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Εν όψει της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών διαδικασιών 
στα πανεπιστήμια από τις 25 Μαΐου με τη φυσική παρουσία 
φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοίνωσε μέτρα υγειονομικής 
προστασίας που θα ακολουθηθούν, στη βάση των οδηγιών 
του ΕΟΔΥ.
«Οι διαδικασίες με φυσική παρουσία απαιτούν αυστηρή 
εφαρμογή των μέτρων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, 
και η μέγιστη προτεραιότητα και η βασική μέριμνα στοχεύουν 
στην προστασία της υγείας», αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση το ΕΜΠ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως σημειώνεται, το Πολυτεχνείο έχει προγραμματίσει και 
δρομολογήσει την προμήθεια του υλικού και την εφαρμογή 
των διαδικασιών που απαιτούνται από τα μέτρα, ούτως ώστε 
να λειτουργήσουν όλα ομαλά.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σημαντικό ποσοστό των εργαστη-
ριακών ασκήσεων και των εξετάσεων στο ΕΜΠ θα πραγ-
ματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Επιπλέον για τον περιορισμό 
της διάρκειας συγχρωτισμού, έστω και με την προβλεπόμενη 
αραίωση, αλλά και για τη μείωση της ταλαιπωρίας των φοι-
τητών -- μάσκα, ζέστη, άγχος -- η διάρκεια κάθε εξέτασης θα 
είναι σύντομη (ενδεικτικά 1 ώρα).
Αναλυτικά, τα μέτρα και οι διαδικασίες της υγειονομικής προ-
στασίας, όπως καταρτίστηκαν από το ΕΜΠ, είναι τα εξής:
1. Αραίωση θέσεων εργασίας. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών 
προσώπων. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι θέσεις εργασίας και εξέτα-
σης θα φέρουν εκ των προτέρων κατάλληλη σήμανση. Συνε-
πώς, ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται σε κάθε χώρο 
εργασίας/εξέτασης θα είναι προκαθορισμένος.
2. Προσέλευση και συμμετοχή των φοιτητών στα εργαστήρια 
και εξετάσεις. Ο συνωστισμός σε οποιαδήποτε φάση των δια-
δικασιών είναι απαραίτητο να αποτραπεί. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
έγκαιρα, πριν τη διεξαγωγή εργαστηρίων και εξετάσεων, εί-

ναι σκόπιμο να ζητηθεί από τους φοιτητές να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους σε φόρμα που θα αναρτάται από τη Σχολή 
ανά εργαστήριο/μάθημα. Εν συνεχεία θα ανακοινωθούν οι 
βάρδιες εργασίας/εξέτασης των φοιτητών -- ημέρα και ώρα 
προσέλευσης -- με αλφαβητική κατανομή, σε αντιστοιχία με 
την προκαθορισμένη κατανομή θέσεων που αναφέρθηκε 
στο 1. Η δήλωση από τους φοιτητές της συμμετοχής τους με 
φυσική παρουσία (ΦΠ) σε εργαστήρια και εξετάσεις και η εν 
συνεχεία ενημέρωσή τους για τη συγκεκριμένη βάρδια που 
εντάσσονται, διασφαλίζει τη συμμετοχή τους στις προγραμ-
ματισμένες διαδικασίες. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στον 
ορθολογικό προγραμματισμό και αποδοτική διεξαγωγή των 
διαδικασιών, με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας 
των συμμετεχόντων.
Σημειώνεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση/πα-
ραμονή φοιτητών σε κοινόχρηστους χώρους. Για ενίσχυση 
της αποτροπής του συνωστισμού, η Πρυτανεία ζήτησε από 
τη διοίκηση του ΟΑΣΑ την πύκνωση των δρομολογίων της 
γραμμής 242 από 25/5 και μετά, και έλαβε θετική ανταπό-
κριση.
3. Μάσκες. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από καθέ-
ναν που συμμετέχει σε εργαστήρια και εξετάσεις με ΦΠ. Oι 
φοιτητές πρέπει να προσέρχονται με δικές τους μάσκες, με τις 
οποίες εύλογα υποτίθεται ότι είναι εφοδιασμένοι καθ’όλη την 
τρέχουσα περίοδο. Στα εργαστήρια και στις αίθουσες εξετάσε-
ων θα είναι διαθέσιμες μάσκες μιας χρήσης για την περίπτωση 
που από αμέλεια ή αστοχία κάποιοι φοιτητές προσέλθουν 
χωρίς την προσωπική τους μάσκα. Το ΕΜΠ θα προμηθευτεί 
υφασμάτινες μάσκες πολλαπλής χρήσης για όλους τους ερ-
γαζόμενους και τους υποψήφιους διδάκτορες. Η διανομή των 
μασκών στους εργαζομένους στις Σχολές θα γίνει με μέριμνα 
της διοίκησης κάθε Σχολής και στη κεντρική διοίκηση με μέρι-
μνα των προϊσταμένων των υπηρεσιών.
4. Γάντια. Δεν ενδείκνυται η γενική χρήση τους. Θα γίνει, 

όμως, προμήθεια γαντιών για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις, 
όπως ενδεχομένως σε μερικά εργαστήρια ή για τη διανομή/
συλλογή γραπτών από τους επιτηρητές/διδάσκοντες στις 
εξετάσεις.
5. Αντισηπτικά, σαπούνι. Τα αντισηπτικά θα ευρίσκονται 
σε κάθε εργαστήριο και σε κάθε αίθουσα και υγρό σαπούνι 
καθώς και χαρτοπετσέτες σε κάθε τουαλέτα γειτονική στους 
χώρους εργασίας σε επαρκή ποσότητα. Χρειάζεται η υπευθυ-
νότητα όλων, πέραν της μέριμνας των υπηρεσιών του ΕΜΠ, 
για τη διασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας των συγκεκρι-
μένων υλικών.
6. Καθαριότητα-απολύμανση. Τα συνεργεία καθαριότητας 
αναλαμβάνουν την επιμελή διατήρηση της καθαριότητας 
και της ανανέωσης των υλικών στους χώρους εργασίας και 
στις τουαλέτες. Πριν την αλλαγή κάθε βάρδιας ασκουμένων 
ή εξεταζομένων, θα καθαρίζεται, από το προσωπικό καθα-
ριότητας, με ειδικό απολυμαντικό διάλυμα κάθε επιφάνεια 
προηγούμενης χρήσης.
7. Κλιματισμός. Ο κλιματισμός καλό είναι να μη λειτουργεί και 
να μη γίνεται ανακυκλοφορία του αέρα. Σε κάθε περίπτωση, 
τα παράθυρα των χώρων θα παραμένουν ανοιχτά για εξα-
σφάλιση συνεχούς αερισμού. Εναλλακτικά σενάρια διαχείρι-
σης του κλιματισμού είναι υπό συζήτηση. 
8. Ιατρική υποστήριξη. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε το όποιο 
ανησυχητικό περιστατικό σημειωθεί να αντιμετωπιστεί αρχι-
κά από το ιατρικό προσωπικό του ΕΜΠ και να εκτιμηθεί για 
τα περαιτέρω.
9. Πρόνοια για ευπαθή άτομα και άλλες αντιξοότητες. Οι φοι-
τητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με ΦΠ 
(ευπαθείς, αποκλεισμένοι) θα έχουν τη δυνατότητα να ενημε-
ρώσουν τη Σχολή τους για να αναζητηθεί, σε συνεννόηση 
με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου/μαθήματος, εναλλακτική 
λύση, όπως, για παράδειγμα, εξ αποστάσεως προφορική εξέ-
ταση ή ξεχωριστή άσκηση/εξέταση σε εύθετο χρόνο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο αστικό τμήμα του 
αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε και πιο συγκεκριμένα στους Ανισό-
πεδους Κόμβους (Α/Κ) Καλυφτάκη, Τατοΐου και Λυκόβρυσης 
(Πύρνας) με σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του 
οδοστρώματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Ειδικότερα, από την Τρίτη 19 έως το Σάββατο 23 Μαΐου θα 
ισχύσουν τα ακόλουθα: 
Οι ασφαλτικές εργασίες που είναι σε εξέλιξη στον Α/Κ Καλυ-
φτάκη, ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Μαΐου 
στις 06:00.
Από το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου στις 22:00 έως τις 06:00 το 
πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, θα υλοποιηθούν εργασίες στον 

κλάδο εξόδου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς 
Λαμία στον Α/Κ Τατοΐου. Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδη-
γοί θα κατευθύνονται μέσω κατάλληλων προειδοποιητικών 
και κατευθυντήριων προσωρινών σημάνσεων στον επόμενο 
Ανισόπεδο Κόμβο Λυκόβρυσης (Πύρνας) και μέσω του παρά-
πλευρου δικτύου θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Τατοΐου.
Από την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 22:00 το βράδυ έως την Πέ-
μπτη 21 Μαΐου στις 06:00 το πρωί και από την Πέμπτη 21 στις 
22:00 έως την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 06:00 το πρωί θα 
υλοποιηθούν εργασίες στην κάθετη οδό του Α/Κ Λυκόβρυ-
σης (Πύρνας) με κατεύθυνση προς Λυκόβρυση. Οι οδηγοί 
θα κατευθύνονται μέσω κατάλληλων προειδοποιητικών και 

κατευθυντήριων προσωρινών σημάνσεων στον επόμενο 
Ανισόπεδο Κόμβο Τατοΐου μέσω του παράπλευρου δικτύου.
Σημειώνεται ότι κάθε ημέρα, μετά το πέρας των εργασιών και 
μέχρι την επανέναρξή τους, το σύνολο του οδοστρώματος θα 
αποδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφά-
λεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές 
σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση 
όλων των οδηγών. 
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους 
οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται 
πλήρως με τη σχετική σήμανση. 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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Συνεπής στην προσπάθεια διευκόλυνσης των πελατών της 
με κάθε τρόπο, η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει να εξηγήσει 
αναλυτικά και να εκπαιδεύσει του πελάτες της ούτως ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για τις συναλ-
λαγές τους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τα καταστή-
ματα της Τράπεζας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας 
«πολλοί συμπολίτες μας ενεργοί στο διαδίκτυο, συνεχίζουν να 
αποφεύγουν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και τις ψηφια-
κές υπηρεσίες των τραπεζών. Βασική αιτία είναι συνήθως η 
έλλειψη εξοικείωσης με τον τρόπο που γίνονται οι συναλλαγές 
και τα βήματα που απαιτούντα».

Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών videos, η Εθνική εξηγεί 
βήμα-βήμα στους πελάτες της πως μπορούν – σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- να:
• αποκτήσουν κωδικούς για είσοδο στο internet banking
• βλέπουν το υπόλοιπο και τις κινήσεις λογαριασμών, καρτών 
και δανείων τους
• κάνουν μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς δικούς τους 
ή τρίτων
• πληρώνουν λογαριασμούς και οφειλές
Παράλληλα, οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να 
τηλεφωνήσουν στην γραμμή εκπαίδευσης «μαθαίνω με την 
Εθνική», στο 211 100 11 11 και να μάθουν να πραγματο-

ποιούν εύκολα τις καθημερινές τους συναλλαγές στα i-bank 
ATM, καθώς και να λύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με 
τη χρήση του Internet Banking.
Τέλος, οι πελάτες της Εθνικής μπορούν να επισκεφτούν το 
nbg.gr και το κανάλι της Τράπεζας στο YouTube.
Με τον τρόπο αυτό η Εθνική υποστηρίζει εκατοντάδες χιλιά-
δες πελάτες της, για να περάσουν ομαλά στη σύγχρονη εποχή 
των ψηφιακών συναλλαγών, όπου η Τράπεζα προσφέρει ση-
μαντικές δυνατότητες και λύσεις. Με ταχύτητα και με απόλυτη 
ασφάλεια.

Την ομάδα της Eurobank Research ανακήρυξε η Focus 
Economics ως την τρίτη καλύτερη (ακριβέστερη) διεθνώς, και 
πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, για τις προβλέψεις 
αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
το 2019, με βάση τις εκτιμήσεις του δρα Τάσου Αναστασάτου, 
επικεφαλής οικονομολόγου του Ομίλου Eurobank που προΐ-
σταται του Τομέα Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της 
Eurobank.  
Αντίστοιχα, όπως – σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση ο Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και 
Μελετών της Eurobank διακρίθηκε και για τις προβλέψεις οι-
κονομικών στοιχείων για χώρες όπου ο Όμιλος έχει παρουσία 
και δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, απέσπασε την πρώτη θέση 
διεθνώς, για το σύνολο των προβλέψεων για την κυπριακή 
οικονομία το 2019, την οποία παρακολουθεί ο αναλυτής του 
Τομέα κ. Ιωάννης Γκιώνης, με σημαντικές διακρίσεις και σε 
επιμέρους δείκτες (1η στις προβλέψεις για το εξωτερικό ισο-
ζύγιο,2η στις προβλέψεις για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο). Επίσης, απέσπασε τη δεύτερη θέση 
στις προβλέψεις για το εξωτερικό ισοζύγιο στη Σερβία, την 
οικονομία της οποίας παρακολουθεί η αναλύτρια του Τομέα 
κ. Μαρία Κασόλα.  
Για τον προσδιορισμό των κορυφαίων οικονομικών προ-
βλέψεων, η Focus Economics αξιολόγησε (Βαρκελώνη, 13 
Μαΐου 2020) την ακρίβεια των προβλέψεων που υπέβαλαν 
περισσότερα από 350 ιδρύματα. Οι προβλέψεις που αξιολογή-
θηκαν αφορούσαν στους κύριους μακροοικονομικούς δείκτες 
σε 89 χώρες και 22 τιμές εμπορευμάτων το 2019. Μεταξύ των 
διακριθέντων συγκαταλέγονται οι πιο γνωστές διεθνείς τρά-
πεζες και εταιρείες οικονομικής έρευνας στον κόσμο, γεγονός 
που καθιστά τις διακρίσεις του Eurobank Research ιδιαίτερα 
τιμητικές, αποτελούν δε το επιστέγασμα των διαχρονικά στα-
θερών επιδόσεων του Τομέα και υποστηρίζουν την επιδίωξη 
της Eurobank να λειτουργεί ως οργανισμός πρώτης αναφο-
ράς για τα ζητήματα της οικονομικής ανάλυσης.  
Η Focus Economics είναι ο κορυφαίος πάροχος οικονομικών 

αναλύσεων και προβλέψεων για 130 χώρες στην Αφρική, την 
Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και προβλέψεων 
τιμών για 34 βασικά προϊόντα. 
Υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο ανα-
λυτών και κάθε μήνα ερευνά τις προβλέψεις εκατοντάδων 
προσεκτικά επιλεγμένων οικονομικών εμπειρογνωμόνων 
από κορυφαίες τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα και συμβου-
λευτικές εταιρείες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες. 
Οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται και αναλύονται από την ομά-
δα οικονομολόγων της Focus Economics, συμπληρώνονται 
με σύντομα σχόλια για τις τελευταίες οικονομικές τάσεις και 
δημοσιεύονται στις εκδόσεις της για μεγάλες οικονομίες, τη 
ζώνη του ευρώ, τις σκανδιναβικές χώρες, Ανατολική και Νό-
τια Ασία, Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
τις χώρες της ΚΑΚ, Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική, Μέση 
Ανατολή, Βόρεια και υποσαχάρια Αφρική. 

H πληγείσα από τον κορωνοϊό οικονομία της Ευρωζώνης πι-
θανόν δεν θα επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα πριν 
από το επόμενο έτος το νωρίτερο, δήλωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκή Κεντρικής 
Τράπεζας Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El 
Pais, ενώ τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα 
μέσα πολιτικής της, αν χρειαστεί. «Από τη σημερινή προο-
πτική, φαίνεται σε κάθε περίπτωση απίθανο ότι η οικονομική 
δραστηριότητα θα επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα πριν 
από το 2021, αν όχι αργότερα», είπε ο Λέιν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί συνεχώς την κατά-
σταση και είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα μέσα της, αυτό 
φανεί αναγκαίο, προσθέτοντας ότι μπορεί να προσαρμοσθεί 
το πρόγραμμα αγορών ομολόγων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme, 
PEPP). Απαντώντας σε δημοσιογραφική επισήμανση ότι η 
ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το PEPP, το οποίο θεσπίστηκε 
τον Μάρτιο με ένα ύψος 750 δισ. ευρώ, στη συνεδρίαση του 
Ιουνίου, ο Λέιν απάντησε: «Αξιολογούμε συνεχώς αν κάνουμε 
αρκετά και αν υπάρχει κίνδυνος αστάθειας. Έχουμε ακόμη 

τρεις εβδομάδες για τη σύνοδο του Ιουνίου και είμαστε στη 
διαδικασία ανάλυσης της κατάστασης. Αν δούμε ότι οι χρη-
ματοπιστωτικές συνθήκες είναι πολύ σφιχτές ή ότι η πίεση 
σε επιμέρους αγορές ομολόγων δεν αντανακλά τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη, μπορεί να προσαρμόσουμε το μέγεθος ή 
τη διάρκεια των αγορών μας, τις οποίες μπορούμε ούτως ή 
άλλως να κάνουμε με ευέλικτο τρόπο όσον αφορά τον χρόνο 
και τμήματα της αγοράς».
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Δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της  
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Οι διαδικτυακές αγορές κέρδισαν έδαφος στις προτιμήσεις 
των πολιτών, ξεπερνώντας όλες τις υπόλοιπες μορφές συ-
ναλλαγών κατά τον τελευταίο μήνα, καθώς περισσότεροι από 
τους μισούς Ευρωπαίους καταναλωτές (57%) δήλωσαν πως 
πραγματοποίησαν τις αγορές τους online, σύμφωνα με έρευ-
να της Mastercard.
Παράλληλα, παρατηρείται ρεκόρ αύξησης των συνδρομών 
σε διαδικτυακές πλατφόρμες για την παρακολούθηση μα-
θημάτων γυμναστικής ή ταινιών, καθώς και στις υπηρεσίες 
διαδικτυακής μάθησης, αναδεικνύοντας την τάση των κατα-
ναλωτών προς τις εμπειρίες οπτικοακουστικού περιεχομένου.
Η έρευνα της Mastercard αποκαλύπτει πως ένας στους τρεις 
Ευρωπαίους (30%) ξοδεύει περισσότερα χρήματα σε εμπει-
ρίες οπτικοακουστικού περιεχομένου, με σχεδόν δύο στους 
τρεις (58%) να παρακολουθούν τηλεόραση ή ταινίες μέσω 
κάποιας διαδικτυακής συνδρομητικής υπηρεσίας, ενώ το 
26% των καταναλωτών συμμετείχε σε διαδικτυακά μαθήμα-
τα εκγύμνασης και το 24% έκανε χρήση ψηφιακών προγραμ-
μάτων περιήγησης σε μουσεία ή άλλα αξιοθέατα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συνθήκες που βιώ-
νουν οι καταναλωτές, έχουν ενισχύσει το αίσθημα γενναιο-
δωρίας, καθώς περισσότερο από το ένα τέταρτο (28%) των 
ερωτηθέντων, δήλωσε πως τον τελευταίο μήνα, έχει προχω-
ρήσει σε δωρεά φιλανθρωπικού σκοπού μέσω Διαδικτύου.
Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες δήλωσαν πως χρησιμοποίη-
σαν προς όφελός τους το χρόνο που πέρασαν στο σπίτι, θεω-
ρώντας τη συγκυρία ως μια ευκαιρία εξοικείωσης και χρήσης 
online εφαρμογών, με το 37% να τονίζει πως ξεκίνησε να 
πραγματοποιεί online τις διατραπεζικές συναλλαγές του, το 
28% σημειώνει πως μαθαίνει να διαχειρίζεται την ιατροφαρ-
μακευτική του περίθαλψη στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ το 
31% αναφέρει πως παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα 
μαγειρικής.
Οι διαδικτυακές αγορές προϊόντων πρώτης ανάγκης σημείω-
σαν σημαντική αύξηση (36%), ενώ μερικές από τις πιο δημο-
φιλείς καταναλωτικές τάσεις περιλαμβάνουν αξιοσημείωτες 

αυξήσεις στην αγορά βιβλίων (32%), στις μηχανές κουρέμα-
τος (19%) και στον εξοπλισμό γυμναστικής (13%).
Παράλληλα, η έρευνα της Mastercard αποκαλύπτει πως οι 
διαδικτυακές συνήθειες στα ψώνια, φαίνεται να αντικατοπτρί-
ζουν τις καταναλωτικές συμπεριφορές στις φυσικές αγορές, με 
τέσσερις στους πέντε (81%) αγοραστές να δαπανούν χρόνο 
ψάχνοντας διαφορετικές ιστοσελίδες για να βρουν την καλύ-
τερη προσφορά, ενώ δύο στους τρεις (66%) να δημιουργούν 
τακτικά λίστες επιθυμιών χωρίς απαραίτητα να προχωρούν 
σε αγορά. Οι μισοί από τους νέους αγοραστές στο Διαδίκτυο 
(51%) δηλώνουν ότι παραμένουν πιστοί, στις καταναλωτικές 
συνήθειες που έχουν και στον φυσικό κόσμο.
Σχεδόν όλοι (87%) είναι προσεκτικοί σχετικά με το τι και πού 
ψωνίζουν στο διαδίκτυο, με το 65% των καταναλωτών να 
σημειώνει πως ανησυχεί μην πέσει θύμα διαδικτυακής απά-
της ή «παραπλάνησης». Για να παραμένουν ασφαλείς κατά 
τη διάρκεια μιας διαδικτυακής αγοράς, τέσσερις στους πέντε 
Ευρωπαίους (81%) προτιμούν να πραγματοποιούν αγορές 
από γνωστούς εμπόρους, με το 80% να αναφέρει πως δίνει 
προσοχή στην ασφάλεια της εκάστοτε ιστοσελίδας και τις κρι-
τικές των υπόλοιπων αγοραστών, ενώ το ένα τρίτο (31%) να 
προχωράει σε προσωπική επικοινωνία πριν από την πραγμα-
τοποίηση κάποιας αγοράς από νέο ή άγνωστο έμπορο.
Οι δέκα πιο δημοφιλείς εμπειρίες κατά τη διάρκεια 
του περιορισμού
1. Το 75% πραγματοποιούσε τακτικά βιντεοκλήσεις με την 
οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους 
2. Το 58% έχει διαδικτυακή συνδρομή στο Διαδίκτυο σε υπη-
ρεσίες όπως το Netflix ή το Amazon Prime Video
3. Το 36% παρακολούθησε κωμικές σειρές ή προγράμματα 
stand-up comedy στο Διαδίκτυο
4. Το 32% παρακολούθησε διαδικτυακές μουσικές συναυλίες
5. Το 31% έπαιξε βιντεοπαιχνίδια στο Διαδίκτυο
6. Το 30% έκανε μαθήματα μαγειρικής ή μαγείρεψε συνταγές 
που έχει διαβάσει στο Διαδίκτυο
 7. Το 26% συμμετείχε σε διαδικτυακά μαθήματα γυμναστικής

8. Το 24% επισκέφθηκε διαδικτυακά μουσεία ή άλλες τοποθε-
σίες ενδιαφέροντος
9. Το 22% έμαθε μια νέα γλώσσα στο Διαδίκτυο
10. Το 20% έπαιξε κουίζ με φίλους στο Διαδίκτυο 
Τα δέκα πιο δημοφιλή προϊόντα 
   1. Βιβλία 32%
   2. Μαγειρικά σκεύη 22%
   3. Βαφές μαλλιών 19%
   4. Επιτραπέζια παιχνίδια 18%
   5. Παζλ 17%
   6. Μηχανές κουρέματος 15%
   7. Υπολογιστές / εξοπλισμός 13%
   8. Μαξιλάρια 13%
   9. Αλτήρες/Όργανα γυμναστικής 13%
   10. Τέχνες και χειροτεχνίες 12 %
Συμβουλές της Mastercard προς κατόχους καρτων 
για ασφαλείς συναλλαγές στο Διαδίκτυο 
   - Επιλέξτε ασφαλείς ιστοσελίδες: Πραγματοποιήστε διαδι-
κτυακές συναλλαγές μόνο μέσα από ασφαλείς ιστοσελίδες. 
Οι ασφαλείς ιστοσελίδες ξεκινούν με το «https» και διαθέτουν 
ένα σύμβολο με την εμφάνιση ενός κλειδωμένου λουκέτου 
στο πρόγραμμα περιήγησης τους.
   - Διατηρήστε τα στοιχεία σας ασφαλή: Μην στέλνετε ποτέ 
τα στοιχεία της τράπεζας ή της πιστωτικής σας κάρτας μέσω 
email, γραπτού μηνύματος, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή 
μέσω τηλεφώνου. 
   - Ενημέρωση της προστασίας ασφάλειας: Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε ενημερώσει τις υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας 
σε οποιαδήποτε συσκευή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για 
αγορές, είτε πρόκειται για το κινητό τηλέφωνο, τον φορητό 
υπολογιστή ή το tablet σας.
   - Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας: Αν παρατηρήσετε μια δια-
δικτυακή προσφορά η οποία μοιάζει πολλή καλή για να είναι 
αληθινή, μάλλον η παρατήρησή σας είναι σωστή. Πραγματο-
ποιείτε πάντα την απαραίτητη έρευνα, αν νιώθετε ανασφαλείς.     

Έλλειμμα 6,014 δισ. ευρώ εμφάνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σε 
ταμειακή βάση ο Προυπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου 
- Απριλίου 2020, (σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης), έναντι ελ-
λείμματος 1,138 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Η επιδείνωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού, 

καθώς μόνον τον Απρίλιο το έλλειμμα (πάντα σε ταμειακή 
βάση) του Κρατικού Προυπολογισμού σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Τραπέζης της Ελλάδος εκτινάχθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ από 
35 εκατ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο του 2019. Στο τετράμηνο, 
τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 
13,062 δισ. ευρώ, από 14,626 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά 

τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώ-
θηκαν σε 18,139 δισ. ευρώ, από 16,565 δισ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου - Απριλίου 2019. Τελος, σε επίπεδο Κεντρικής Διοί-
κησης ο Προυπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές έλλειμμα 2,6 
δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,176 δισ. ευρώ 
πέρυσι.

MASTERCARD: ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ LOCKDOWN
Ποιες ήταν οι πιο δημοφιλείς εμπειρίες και τα πιο δημοφιλή προϊόντα

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 6,014 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ βΑΣΗ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, λόγω των συνεπειών της πανδημίας   





 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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ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΠΑΓΙΔΑ 
ΕΝΦΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-24-33                                      19/05/2020

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                   19/05/2020

«Ραβασάκια» με έξτρα ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά τους καλού-
νται να πληρώσουν, και μάλιστα αναδρομικά από το 2015, 
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι το διάστημα αυτό 
υποβάλλουν τις δηλώσεις για τη διόρθωση των τετραγω-
νικών μέτρων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή 
στους δήμους.
Η αποκάλυψη των «ξεχασμένων» επιφανειών στους δή-
μους κρύβει μια παγίδα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η 
οποία φουσκώνει τον τελικό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Πολ-
λοί φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει κλει-
στούς ημιυπαίθριους χώρους ή έχουν νομιμοποιήσει μια 
αυθαίρετη κατασκευή σπεύδοντας να τα δηλώσουν στους 
δήμους για να αποφύγουν αναδρομικές χρεώσεις και πρό-
στιμα διαπιστώνουν ότι δεν έχουν δηλώσει τις επιφάνειες 
αυτές ούτε στο έντυπο Ε9. Μάλιστα υπάρχουν και περι-
πτώσεις τακτοποιημένων επιφανειών οι οποίες ενώ έχουν 
δηλωθεί στον οικείο δήμο δεν έχουν αποτυπωθεί στο Ε9. 
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση δεν προχωράει αφού τα 
τετραγωνικά μέτρα που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9 
πρέπει να είναι ίδια με αυτά που θα δηλωθούν και στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στους δήμους. Για να 
είναι ίδια η εικόνα θα πρέπει να γίνει πρώτα η διόρθωση 
στο Ε9. Όμως η εμφάνιση των τετραγωνικών μέτρων στην 
Εφορία σημαίνει και υψηλότερο ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων.
Με τη διόρθωση της επιφάνειας των ακινήτων στο Ε9 εκ-
δίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος υπο-
λογίζεται αναδρομικά και μπορεί να πάει πίσω στον χρόνο 
για πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αν δηλωθούν σήμερα 
στο Ε9 τα τετραγωνικά μέτρα ενός ημιυπαίθριου χώρου ο 
οποίος τακτοποιήθηκε το 2011 αναζητείται αναδρομικός 
ΕΝΦΙΑ για όλη την περίοδο από το 2015 έως το 2019.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτριας ενός δια-
μερίσματος 39 τ.μ. στην Αθήνα, η οποία είχε αναγνωρίσει 
και είχε δηλώσει στον Δήμο Αθηναίων 10 τ.μ. ημιυπαίθρι-
ων χώρων και 10 τ.μ. πάρκινγκ πληρώνοντας τις σχετικές 
επιβαρύνσεις. Τις επιφάνειες αυτές, όπως διαπίστωσε 
τώρα, δεν τις είχε δηλώσει στο Ε9.
Διορθώνοντας το Ε9 αμέσως της καταλογίστηκε ΕΝΦΙΑ 
αναδρομικά από το 2015, συνολικού ύψους 333 ευρώ.
Με την τακτοποίηση ενός κλειστού ημιυπαίθριου χώρου ή 
με τη νομιμοποίηση μιας αυθαίρετης κατασκευής υπάρχει 
η υποχρέωση δήλωσης της επιφάνειας που νομιμοποιή-
θηκε όχι μόνο στον δήμο, προκειμένου να καταβάλλονται 

Εξατομικευμένα μέτρα στήριξης, ανάλογα με το μέγεθος 
της ζημίας που έχει υποστεί μια επιχείρηση, περιλαμβάνει 
το επόμενο πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων, επιδιώ-
κοντας να συγκεντρώσει τους περιορισμένους δημόσιους 
πόρους σε όσους τους έχουν περισσότερο ανάγκη.
Σχετικό μήνυμα έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυ-
πουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θόδωρος Σκυλακάκης, 
μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της εστίασης. 
Ακόμη και τα φορολογικά μέτρα, είπε, θα είναι εξατομικευ-
μένα, ανά επιχείρηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσέγγιση αυτή θα αφορά 
μεταξύ άλλων τη συζητούμενη μείωση της προκαταβολής 
του φόρου εισοδήματος. Η μείωση δεν θα είναι ενιαία για 
όλους, αλλά θα κλιμακώνεται ανάλογα με το μέγεθος της 
ζημίας. Όπως επισημαίνεται από αρμόδια πηγή του οικο-
νομικού επιτελείου, ο νόμος προβλέπει ήδη τη δυνατότητα 
να ζητεί ο φορολογούμενος μείωση της προκαταβολής του 
φόρου εισοδήματος, αν αποδείξει μεγάλη ζημία κατά το 
τρέχον έτος. Δεδομένου ότι φέτος το φαινόμενο των ζημι-
ογόνων αποτελεσμάτων προβλέπεται να είναι γενικό, «θα 
αναζητηθεί μια γενικότερη διάταξη με εξατομικευμένα διά-
σταση», αναφέρει η πηγή.
Επίσης, κλιμακούμενη θα είναι και η στήριξη που θα δοθεί 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία 
λόγω της μείωσης των ενοικίων κατά 40% στους πληττό-
μενους επαγγελματίες. Και εκεί θα είναι «εξατομικευμένα τα 
μέτρα, ανάλογα με τη μείωση», εξηγεί η πηγή.
«Θα ξαναπάμε σε γενικευμένα μέτρα στη φάση της επανεκ-
κίνησης», καταλήγει.
Τα μέτρα για την καλοκαιρινή περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρί-
ου αναμένεται να ανακοινωθούν, πιθανότατα την ερχόμενη 
Πέμπτη. Θα είναι ένα πρόγραμμα-γέφυρα, όπως επισημαί-
νουν στην κυβέρνηση, ανάμεσα στην πρώτη περίοδο, του 
ξεσπάσματος της πανδημίας και στην επόμενη, της επανεκ-
κίνησης.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
χθες, σε συνεντεύξεις του, τα μέτρα θα κινούνται σε 3 άξο-
νες: 
1.Στήριξη του εργατικού δυναμικού, κυρίως μέσω του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος Sure.
2.Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η οποία θα 
επιτευχθεί μεταξύ άλλων με τη δεύτερη φάση του μέτρου 

τα πρόσθετα δημοτικά τέλη, αλλά και στην Εφορία για να 
υπολογίζεται σωστά ο ΕΝΦΙΑ. Χιλιάδες ιδιοκτήτες μέχρι 
σήμερα δεν γνώριζαν την υποχρέωση αυτή και αναγκά-
ζονταν να προχωρήσουν τις διαδικασίες μόνο την ώρα της 
μεταβίβασης των ακινήτων τους. Τώρα έχουν τη δυνατό-
τητα μέχρι τις 30 Ιουνίου (στις επόμενες 43 ημέρες) να δι-
ορθώσουν το Ε9 και να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της ΚΕΔΕ την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων 
Ο ΡΟΛΟΣ TOY Ε9. Οι ιδιοκτήτες μόλις επισκεφθούν την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των «ξεχασμένων» 
τετραγωνικών μέτρων στους δήμους μπορούν να διαπι-
στώσουν εάν η επιφάνεια για κάθε ακίνητο που έχουν στην 
κατοχή τους όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 είναι η ίδια 
με τα όσα έχουν δηλωθεί στον οικείο δήμο.
To Ε9 είναι το κλειδί για τη δήλωση των ξεχασμένων τε-
τραγωνικών. Οι ιδιοκτήτες που θα εντοπίσουν διαφορές θα 
πρέπει να δηλώσουν στους δήμους τα ίδια ακριβώς τετρα-
γωνικά μέτρα για τα ακίνητά τους όπως αυτά εμφανίζονται 
στο Ε9.
Εάν υπάρχουν διαφορές, καλό είναι να διορθωθούν πρώ-
τα τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να γίνουν οι διορθώσεις 
στους δήμους. Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοι-
χείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής 
«Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στον λογαριασμό κάθε 
φορολογούμενου στο σύστημα Taxisnet (στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.aade.gr).
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης για 
ένα ή περισσότερα από τα έτη 2015 και μετά θα εκδοθεί 
νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος θα επανυπολογιστεί με 
βάση τη νέα επιφάνεια των ακινήτων και όσοι προσθέσουν 
τετραγωνικά μέτρα στα ακίνητά τους θα κληθούν να πλη-
ρώσουν έξτρα φόρο.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ε9. Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες που 
δεν έχουν εμφανίσει την πραγματική επιφάνεια των ακινή-
των τους στο Ε9 έχουν δυο επιλογές: 
1. Να δηλώσουν τα τετραγωνικά και στο Ε9, οπότε αυτο-
μάτως θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την είσπραξη 
του ΕΝΦΙΑ. Μπορεί να μην καταλογίζεται το πρόστιμο της 
εκπρόθεσμης δήλωσης ύψους 100 ευρώ όπως συνέβαινε 
παλαιότερα, όμως ο πρόσθετος φόρος θα βεβαιωθεί στον 
ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον εξοφλήσει 
είτε εφάπαξ είτε σε έως 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια 
ρύθμιση.
2. Να μη γίνει η διόρθωση στο Ε9 και να παραμείνει η εκ-
κρεμότητα.
Ο ιδιοκτήτης θα βρει το πρόβλημα μπροστά του όταν θα 
χρειαστεί να μεταβιβάσει το ακίνητο στο παιδί του ή σε κά-
ποιον τρίτο, οπότε τότε θα χρειαστεί και να πληρώσει τον 
πρόσθετο ΕΝΦΙΑ πέντε ετών και να καταβάλει τα δημοτικά 
τέλη, τους δημοτικούς φόρους και τον ΤΑΠ αναδρομικά. Συνέχεια στη Σελ. 24
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όπως γίνεται με τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕ.
«Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι πως τα 500 δισ. ευρώ 
δεν θα αποπληρωθούν από αυτούς οι οποίοι θα επωφε-
ληθούν» διαμήνυσε στη συνέντευξη Τύπου ο Μακράν, λέ-
γοντας πως οι μηχανισμοί μέσω των οποίων θα διατεθούν 
τα κεφάλαια αυτά θα αποφασιστούν με τη συνεργασία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από την πλευρά της, η Μέρκελ τόνισε πως «δεν είναι 
μόνο δίκαιο, αλλά και αναγκαίο» να ξεκινήσει άμεσα η 
χορήγηση των κεφαλαίων, «τα οποία θα αποπληρωθούν 
σταδιακά μέσω των μελλοντικών ευρωπαϊκών προϋπο-
λογισμών».
Παρίσι και Βερολίνο δεν αναφέρθηκαν στα λεγόμενα «κο-
ρονοομόλογα», αλλά επέμειναν ότι τα κεφάλαια του τα-
μείου θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τους υπάρχοντες 
ευρωπαϊκούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.
Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ακόμη πως είναι η πρώτη 
φορά που η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν για την 
ανάγκη έκδοσης κοινού χρέους από την Ε.Ε., χαρακτη-
ρίζοντας τη γαλλογερμανική πρωτοβουλία σημαντικό 
βήμα. Το ζήτημα κοινού δανεισμού έχουν προωθήσει 
χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά έχει απορριφθεί 
από τη Γερμανία και την Ολλανδία, γεγονός που έχει απο-
τελέσει το κυριότερο εμπόδιο για την κοινή οικονομική 
απάντηση από πλευράς Ε ,Ε. στην αντιμετώπιση της πα-
ρούσας υγειονομικής κρίσης.
Συμβολική κίνηση
 Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας εμφανίστηκαν 
μαζί σε μία συμβολική κίνηση που θέλει να δείξει ότι μπο-
ρεί να βρεθεί μία λύση σης βαθιές διαφορές που υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή γύρω από το ταμείο ανάκαμψης. Ο 
γαλλογερμανικός άξονας θέλει να δείξει ότι είναι και πάλι 
εδώ, δίνοντας κατεύθυνση σε μία Ε.Ε. που φαίνεται να έχει 
χάσει τον προσανατολισμό της. Πρόκειται για ένα πραγ-
ματικά σημαντικό βήμα, καθώς οι δύο χώρες προτείνουν 
να δοθεί στην Κομισιόν το «πράσινο φως» να δανείζεται 
χρήματα από τις χρηματοοικονομικές αγορές στο όνομα 
της Ε.Ε., τηρώντας βεβαίως ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι 
μέσω αυτής της συμφωνίας Γερμανία και Γαλλία προσπα-
θούν να ξεπεράσουν το μέχρι τώρα αδιέξοδο, λειτουργώ-
ντας ως σημείο αναφοράς για μία ευρύτερη συμφωνία 
στην Ε.Ε. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο γαλλογερμανικός 
άξονας είχε πάψει να υφίσταται εδώ και καιρό, με τις δύο 
ισχυρές πρωτεύουσες να δυσκολεύονται να βρουν κοινό 
μέτωπο στην κρίση του κορονοϊού, αφού η Γαλλία ηγείτο 
της προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν και οι περισσό-
τερες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, να πειστούν οι δη-
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Τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης ύψους 
500 δισ. ευρώ, προτείνουν η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ 
και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακράν, με στόχο 
την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της παν-
δημίας του κορονοϊού. Το ταμείο θα έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει χορηγήσεις σε χώρες και περιοχές που έχουν 
πληγεί σκληρά από την υγειονομική κρίση και την πανδη-
μία. Οι δύο ηγέτες, έπειτα από τηλεδιάσκεψη που είχαν με-
ταξύ τους, προέβησαν σε κοινή μέσω βίντεο συνέντευξη 
Τύπου, στην οποία ανακοίνωσαν τη νέα γαλλογερμανική 
πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των οικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας.
«βραχυπρόθεσμη απάντηση»
 Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ είπε πως το 
γαλλογερμανικό σχέδιο για ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης 
είναι «βραχυπρόθεσμη απάντηση» στην κρίση και ότι οι 
μακροπρόθεσμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των με-
ταρρυθμίσεων της Ε.Ε., θα συζητηθούν αργότερα, «γιατί 
η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω».
Το γαλλογερμανικό σχέδιο δίνει στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή τη δυνατότητα να δανείζεται χρήματα στο όνομα 
της Ε.Ε. Όπως διευκρίνισε η Γερμανίδα καγκελάριος, το 
προτεινόμενο ταμείο, ύψους 500 δισ. ευρώ, θα πρέπει να 
αποπληρωθεί σε μακροπρόθεσμη χρονικά περίοδο, με το 
Βερολίνο να συνεισφέρει σε αυτό το 27% των κεφαλαίων, 

της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι 
αυτή θα είναι μεγαλύτερου ύψους από το 1 δισ. ευρώ της 
πρώτης φάσης.
3. Πρωτοβουλίες για συγκεκριμένους κλάδους, περιορισμέ-
νης χρονικής διάρκειας.
Μείωση ενοικίων 
Σχετικά με τη μείωση των ενοικίων, ο κ. Σταϊκούρας ανέφε-
ρε ότι το γενικευμένο καθεστώς για το σύνολο των κλάδων 
λήγει στο τέλος Μαΐου, αλλά η μείωση πιθανώς θα συνε-
χιστεί για όσες επιχειρήσεις θα ανοίξουν στο τέλος Μαΐου 
ή τον Ιούνιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι η οικονομία πρέπει να 
ισορροπήσει, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές να δουν τα 
συμβόλαιά τους και να βρουν λύσεις μεταξύ τους.
Πάντως, πρόσθεσε ότι το κράτος θα αναλάβει μέρος του 
βάρους των ιδιοκτητών και αυτό θα ισχύσει ως το τέλος του 
έτους.

μοσιονομικά συντηρητικές χώρες, όπως η Γερμανία, για 
έκδοση ευρωομολόγου. Όμως, παρότι Γερμανία και Γαλ-
λία βρήκαν κοινό έδαφος, η μεγαλύτερη εμπορική ένωση 
του πλανήτη απέχει ακόμη πολύ από μία συμφωνία για το 
συγκεκριμένο πακέτο μέτρων, δεδομένου ότι θα χρειαστεί 
η έγκριση και των 27 χωρών-μελών.
Τα μεγαλύτερα εμπόδια δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στις θέσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά στη γεφύ-
ρωση των διαφορών μεταξύ του πλούσιου Βορρά και του 
φτωχότερου Νότου. Από τη μία, υπάρχει η πρωτοβουλία 
με επικεφαλής την Ισπανία και την Ιταλία για περισσότε-
ρες επιχορηγήσεις και κοινό δανεισμό και από την άλλη 
μία κοινή θέση που κατευθύνεται από Ολλανδία, Σουηδία 
και Δανία για περισσότερα δάνεια ώστε να περιοριστεί ο 
κίνδυνος να πληρώσουν τον λογαριασμό ξανά οι φορο-
λογούμενοι. Συνεπώς, παραμένει άγνωστο εάν τα «γερά-
κια» της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως η Ολλανδία, θα 
εμφανιστούν πρόθυμα να υποστηρίξουν τη γαλλο-γερμα-
νική πρωτοβουλία, που ουσιαστικά προτείνει να δοθούν 
επιχορηγήσεις παρά δάνεια στις χώρες της Ε.Ε. που αντι-
μετωπίσουν πιο σοβαρά προβλήματα, όπως η Ιταλία.
Ευρωομόλογα
 Την αρχική τους στήριξη προσέφεραν ευρωβουλευτές 
στην ίση κεφαλαιακή μεταχείριση των κρατικών ομολό-
γων σε ευρώ ανεξαρτήτως από την χώρα έκδοσής τους 
εντός της Ε.Ε. Χώρες που δεν είναι μέλη του ευρώ, όπως 
οι Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία και Βουλγαρία, ζητούν να 
ισχύσει προσωρινά ο κανονισμός που προβλέπει ίση κε-
φαλαιακή μεταχείριση των κρατικών ομολόγων σε ευρώ 
που εκδίδονται είτε από χώρα της Ευρωζώνης είτε από 
χώρα της Ε.Ε. με διαφορετικό νόμισμα. Και αυτό επειδή οι 
εκτός του ευρώ χώρες ανησυχούν ότι θα αντιμετωπίσουν 
υψηλότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση στην έκδοση ομολό-
γων σε ευρώ.
Πάντως, με την προοπτική του επιμερισμού χρέους να 
γίνεται τώρα πιο εφικτή, σημειώθηκε μεγάλη ευφορία 
στην αγορά κρατικού χρέους ειδικά της ευρωπεριφέρειας, 
κυρίως των ιταλικών, ενώ θετικά αντέδρασε και το ευρώ.


