
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
 
Εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 στη χώρα μας, σας
αποστέλλω το παρόν ενημερωτικό δελτίο με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες
προστασίας από το νέο κορονοϊό, καθώς και σημεία της δράσης μου με
παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία προς εξομάλυνση της κατάστασης,
ανταποκρινόμενη στα αιτήματά σας. 
 
Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Κυβέρνησή μας, από την πρώτη
στιγμή, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για τον άμεσο περιορισμό
της διασποράς του ιού στη χώρα μας, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη
στήριξη της οικονομίας, αντιδρώντας τάχιστα, συντονισμένα και αποτελεσματικά
και λαμβάνοντας από νωρίς δύσκολες αποφάσεις για την προάσπιση της υγείας
όλων των πολιτών, όπως, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο των σχολείων και τη διεξαγωγή
των μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το κλείσιμο όλων των χώρων
διασκέδασης, εστίασης και συνάθροισης του κοινού και πρόσφατα την απαγόρευση
κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης των πολιτών σε ολόκληρη την
επικράτεια.
 
Τα σχόλιά σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και καλοδεχούμενα.
 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής Ν. Ηλείας
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Μάρτιος 2020



Στον κορονοϊό, τους ασθενείς και τις δομές υγείας στο Ν. Ηλείας αναφέρθηκα στην
παρέμβασή μου στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – Ανάπτυξη των
υπηρεσιών δημόσιας υγείας».

Η Κυβέρνησή μας άμεσα όρισε τακτική ενημέρωση των ιατρικών
συντακτών από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκο Χαρδαλιά, και τον εκπρόσωπο του
Υπουργείου Υγείας, Καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα, για πλήρη και
έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα επιδημιολογικά στοιχεία
της πανδημίας στη χώρα μας.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

καταγραφεί, αλλά και περισσότεροι από 146.000 άνθρωποι, που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό,
ανάρρωσαν και έγιναν καλά.
 
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα στη χώρα μας, καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι το
τελευταίο εικοσιτετράωρο ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των νεκρών από επιπλοκές
του κορωνοϊού στους 38. Τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν από χθες μέχρι σήμερα, είναι
95 και ο συνολικός αριθμός τους στην Ελλάδα, φτάνει πλέον τα 1156. Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται
συνολικά 69 πολίτες διασωληνωμένοι.

Ως σήμερα, περισσότερα από 684.000 κρούσματα του νέου
κορoνοϊού έχουν καταγραφεί και εργαστηριακά επιβεβαιωθεί
παγκοσμίως. Περισσότεροι από 32.000 θάνατοι έχουν επίσης 



Μετά από επικοινωνία με τους Προέδρους
των Δικηγορικών Συλλόγων Πύργου και
Αμαλιάδας, μεταβίβασα το αίτημά τους στο
Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Δικαιοσύνης για άμεση έκδοση Υπουργικής
Απόφασης που να αναστέλλει τη λειτουργία
των δικαστικών μεγάρων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.  
 
Πράγματι, άμεση ήταν η ανταπόκριση των
δύο Υπουργείων και στις 12 Μαρτίου 2020
υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση
προσωρινής αναστολής της λειτουργίας
των δικαστηρίων σχετικά με την εκδίκαση
των υποθέσεων, εκτός ορισμένων
εξαιρέσεων (αυτόφωρα, κ.λπ.). 

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, στη Βουλή, με τον οποίον Υτη
ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού Covid 19 στον Νομό Ηλείας. Μετέφερα στον κ. Υφυπουργό την
αγωνία των συμπολιτών της, αλλά και το αίτημα για άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων Πύργου,
Αμαλιάδας και Κρεστένων, καθώς και των ιατρικών κέντρων με πρόσθετο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό. Η ανταπόκριση του κ. Υφυπουργού υπήρξε άμεση μετά από σειρά
επικοινωνιών με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Πύργου, κ. Χρήστο Χριστόπουλο, και την Αναπλ.
Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδος, κα Ειρήνη Αγγελάκου, το Υπουργείο έλαβε τη λίστα με
τις ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τις οποίες το Υπουργείο δεσμεύτηκε να
καλύψει άμεσα. Ήδη από μέρες έχουν υιοθετηθεί από τη χώρα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής
παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου, καθώς και πρόβλεψη για πρόσθετα
κονδύλια σχετικά.
 
Μετά από την έγγραφη υποβολή των αιτημάτων από τις νοσοκομειακές μονάδες προς το
Υπουργείο, επικοινώνησα εκ νέου με τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη, ώστε να
επιταχυνθεί η άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε έκτακτη οικονομική
επιχορήγηση, άμεση κάλυψη έκτακτων αναγκών μέσω διάθεσης ιατρικού, νοσηλευτικού και
διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και πρόσθετη υλικοτεχνική υποδομή.
 
Πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης από την πρώτη μέρα υπήρξε η ενίσχυση του Συστήματος
Δημόσιας Υγείας της χώρας με την πρόσληψη ήδη 3.000 επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία,
κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ. Παράλληλα, διατέθηκε έκτακτη χρηματοδότηση για δαπάνες όπως
εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων. Έκτακτο
δώρο Πάσχα θα λάβουν, δε, φέτος οι ήρωες – εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας.

Άμεση ενίσχυση νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδος και Κρεστένων, και των ιατρικών κέντρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Υποστήριξα, επίσης, το αίτημα του Νοσοκομείου προς
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη της
Ν.Μ. Αμαλιάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Δυτική Ελλάδα” Άξονας Προτεραιότητας 2
“Προστασία Περιβάλλοντος” στη “Δράση 4c.1.1-a3:
“Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή
αναβάθμιση και την χρήση ΑΠΕ”, για τον
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αυτοματισμού για
το σύστημα αερισμού και τον έλεγχο της
θερμοκρασίας (θέρμανσης και ψύξης), ενώ συζήτησα
με το Υπουργείο Υγείας την επέκταση της απόφασης
του Υπουργείου για ενεργειακή αναβάθμιση
νοσηλευτικών μονάδων, να έχει εφαρμογή σε
νοσηλευτικά ιδρύματα που φιλοξενούν και λιγότερες
από 100 κλίνες, ώστε να ενταχθούν τα νοσοκομεία του
Νομού Ηλείας εν δυνάμει και σε αυτό το πρόγραμμα.

Υποστήριξη του αιτήματος του Νοσοκομείου για
την ένταξη της Ν.Μ. Αμαλιάδας στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα»

Εισήγηση και επίτευξη της αναστολής
λειτουργίας των δικαστικών μεγάρων



Σε ανταπόκριση των αιτημάτων των συμπολιτών
μας, επικοινώνησα με το Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
για δύο νέες κατηγορίες επιχειρήσεων, τις
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
(Κοιν.Σ.Επ) και το κλάδο των τουριστικών γραφείων
που πρέπει να προστεθούν στις επιχειρήσεις που
πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορονοϊού, και δικαιούνται την
αναστολή των φόρων και εισφορών, καθώς έχουν
στο σκληρό τους πυρήνα την επιχειρηματικότητα.
Η ανταπόκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν
άμεση και σε αυτή τη περίπτωση, καθώς τα
τουριστικά γραφεία εντάχθηκαν στις επιχειρήσεις
που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση.

Επικοινωνία είχα πραγματοποιήσει, ήδη από 9 Μαρτίου, με τον Υπ. Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, και
τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστο
Τριαντόπουλο, στους οποίους μετέφερα το αίτημα για πρόσθετα οικονομικά μέτρα, τα οποία είναι
αναγκαία για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, μετά από την απώλεια εσόδων που προκαλούν οι
τελευταίες εξελίξεις, λόγω των εκτεταμένων κρουσμάτων από τον Κορονοϊό COVID-19. Ακόμη και
μέσα στο σαββατοκύριακο, μεταβίβασα τα αιτήματα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλείας και του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, αλλά και τις επώδυνες επιπτώσεις του Covid – 19
στην τοπική οικονομία στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 
Η ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν άμεση και σε σειρά ανακοινώσεων εξήγγειλε
πρόσθετα ουσιαστικά μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης, αλλά και την πλήρη δημοσιονομική ευελιξία
στη μάχη κατά του κορονοϊού. Ελήφθησαν μέτρα τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που
επλήγησαν και στήριξης των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων
και επιτηδευματιών με «αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, καθώς και των ανέργων με
παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης, ενώ για τη διασφάλιση των εργασιακών  δικαιωμάτων
των εργαζομένων υιοθετήθηκε ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και απαγορεύτηκαν οι
απολύσεις. Περαιτέρω, η ένταξη της Ελλάδος στο νέο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης των 750
δις ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί μια σπουδαία εθνική επιτυχία
του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την ανακοίνωση των νέων μέτρων και το
διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού, τα συνολικά χρήματα για τη στήριξη της οικονομίας ανέρχονται
για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στα 10 δισεκατομμύρια και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος
των επιχειρήσεων που πλήττονται και έχει μειωθεί ο τζίρος τους από την εμφάνιση και διάδοση
του κορονοϊού.

Παρέμβαση και επίτευξη πρόσθετης στήριξης των πληγέντων
επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας της Ηλείας

Τις δυνατότητες παροχής ειδικού
νοσοκομειακού εξοπλισμού και λοιπού
υγειονομικού υλικού, όπως μάσκες, ιατρικές
φόρμες και αντισηπτικά, στο ιατρικό
προσωπικό της χώρας μας διερεύνησα, δε, 
 τόσο μέσω των εισαγωγών όσο και της
έναρξης εγχώριας παραγωγής. Προς αυτό τον
σκοπό βρίσκομαι σε στενή επικοινωνία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε
αν υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες
επιχειρηματίες να δοθεί άμεσα αδειοδότηση
και να διευκολυνθεί η εγχώρια παραγωγή
των πολυτίμων αυτών προστατευτικών
υλικών που θα ενισχύσει την προσπάθεια
προστασίας της δημόσιας υγείας και
καταπολέμησης της διασποράς του
κορονοϊού Covid-19.

Διερεύνηση έναρξης παραγωγής
υγειονομικού υλικού

Εισήγηση προσθήκης του κλάδου των τουριστικών
γραφείων στις επιχειρήσεις που πλήττονται

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



Παρέμβαση και έγκαιρη προπληρωμή των συντάξεων μηνός Απριλίου

Κατόπιν επικοινωνίας μου με συμπολίτες μας, επικοινώνησα εκτάκτως με το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Γραφείο του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο
Υγείας και τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, καθώς και με τον Δήμαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, κ.
Ιωάννη Λέτζα, ώστε να «θωρακιστεί» περαιτέρω η περιοχή της Νέας και της Παλαιάς Μανωλάδας,
πλησίον της οποίας διαμένουν άνω των 4.000 ατόμων, εργατών γης, κατά πλειοψηφία τους από το
Μπαγκλαντές, σε συνθήκες που έως σήμερα δεν εμποδίζουν την τυχόν διάδοση του κορονοϊού και
επέστησα την προσοχή στο πρόβλημα που εν δυνάμει μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή και
στην ανάγκη λήψης μέτρων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού στην περιοχή.
Σε συνέχεια των συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς, απέστειλα το κείμενο του ενημερωτικού
υλικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με οδηγίες προς το Δήμο, ενώ από τον
Δήμο έχουν δοθεί συστάσεις προς τους εργάτες γης, ενώ πραγματοποιούνται και επισκέψεις του
Δημάρχου Ανδραβίδας – Κυλλήνης μαζί με εκπροσώπους του Ιατρικού συλλόγου για ενημέρωσής
τους. 
 

Μέριμνα για εργάτες γης στη Μανωλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επικοινωνία για πρόσβαση σε διαδίκτυο και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση

Περαιτέρω, επικοινωνία πραγματοποίησα με το Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Νίκης Κεραμέως, της Υφυπουργού Παιδείας, κα Σοφίας Ζαχαράκη, και του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στους οποίους μετέφερα τις
δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι οποίες
πρέπει να ξεπεραστούν με τη βοήθεια των Υπουργείων, με κατεξοχήν τη δυσχέρεια πρόσβασης
στο διαδίκτυο, σε ορισμένες περιοχές του Ν. Ηλείας, όπως για παράδειγμα το χωριό Κορυφή του
Δήμου Πύργου, ορισμένα χωριά της Φιγαλείας του Δήμου Ζαχάρως – Φιγαλείας, αλλά και σε άλλες
περιοχές.  Ακόμα και όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ, κάποιοι μικροί μαθητές δε
διαθέτουν έξυπνες συσκευές για να έχουν πρόσβαση στην ύλη που καλύπτεται μέσω της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υποστηρίζεται εύκολα η εφαρμογή,
λόγω χαμηλής ταχύτητας του διαδικτύου. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μετά από αιτήματα συμπολιτών μου για ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης, επικοινώνησα με το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα προπληρωμής
των συντάξεων μηνός Απρίλιου.
 
Έγκαιρη ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου, καθώς οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καταβλήθηκαν στις 24
Μαρτίου 2020, οι συντάξεις του δημοσίου κατεβλήθησαν σήμερα, ενώ οι συντάξεις των μισθωτών
(δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ,
Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ), θα καταβληθούν στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα.



Ήδη από αρχές Μαρτίου, βρισκόμουν σε συνεχή επικοινωνία, τόσο με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.
Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Σκάλκο, όσο και με τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Χαρδαλιά, ώστε να σταλεί έκτακτη οικονομική βοήθεια
στους Δήμους του Νομού Ηλείας. Οι Δήμοι του Νομού Ηλείας, με έμφαση στους Δήμους Πύργου,
Ήλιδας και Πηνειού, οι οποίοι φιλοξενούν τα περισσότερα κρούσματα, αλλά και οι λοιποί τέσσερις
δήμοι, έχουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, ώστε να οργανωθούν κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρουσμάτων κορονοϊού Sars –
Cov2 στην Ηλεία.
 
Σε αυτά μου τα αιτήματα και στην αδήριτη ανάγκη για οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθμού, ανταποκρίθηκε η Κυβέρνηση, η οποία και αποφάσισε να επιχορηγήσει εκτάκτως με
5.000.000 ευρώ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και 14.000.000 ευρώ τους Δήμους, οι οποίοι
πλήττονται από την εξάπλωση του Covid-19.
 
 

Μέριμνα για οικονομική Ενίσχυση στους Δήμους Ν.
Ηλείας και την Περιφέρεια από τον κορονοϊό Sars-Cov 2

Μόλις πληροφορήθηκα από συμπολίτες μας, το σοβαρό ζήτημα που δημιουργείται στη δημόσια
υγεία από τη συνέχιση της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς παρατηρείται ότι δεν τηρούνται οι
απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας, ενίοτε και λόγω της φύσης της δουλειάς,
επικοινώνησα με το Γραφείο του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και εξήρα την ανάγκη να
ενταθούν οι συστάσεις προς τους εργοδότες, αλλά και τους εργαζόμενους, αλλά και να τους δοθεί
το ενημερωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το οποίο παρέχεται σε
πολλές γλώσσες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:, https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-
hrisimes-odigies προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διάδοσης
του κορονοϊού και να αποφευχθεί η διασπορά του ιού.

Μέριμνα Αυγερινοπούλου για οικοδόμους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την αναγκαία προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας σχολείων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και πάσης φύσεως εξωσχολικών
δομών  εκπαίδευσης στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σε
συνεργασία με το New School, προσέφερα σε όλους τους μαθητές του Νομού Ηλείας, από το
Δημοτικό ως και την Α΄ Λυκείου, δωρεάν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μαθημάτων.

Δωρεάν πρόσβαση σε πλατφόρμα εκπαίδευσης για τους μαθητές του Ν. Ηλείας

 
Το Υπουργείο Παιδείας μελετά τρόπους, ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα προσκόμματα, ενώ η κα
Βουλευτής πρότεινε την υλοποίηση προγράμματος επιδότησης ηλεκτρονικής συσκευής για τους
μαθητές βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τα μαθήματα είναι
διαθέσιμα δια τηλεφώνου με αστική χρέωση και οι καθηγητές – δάσκαλοι έχουν ενημερωθεί
σχετικά.
 
Εξετάζεται, δε, η περίπτωση αναμετάδοσης κάποιων μαθημάτων από την κρατική τηλεόραση, ενώ
πρότεινα να εξεταστεί η δυνατότητα μετάδοσης μαθημάτων και από το κανάλι της Βουλής.
 



Με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΕΛΓΑ, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
επικοινώνησα, ακόμη, μετά από τα αιτήματα που έλαβα από τον αγροτικό κόσμο της Ηλείας, στους
οποίους μετέφερα τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος σε αυτή τη δύσκολη
στιγμή, καθώς αδυνατεί να προωθήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τα αγροτικά του προϊόντα στη
λαϊκή αγορά, δυσκολεύεται η εξαγωγή των προϊόντων, ενώ και οι συνθήκες εργασίες είναι
δυσμενέστερες, λόγω των προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνουν για αποφυγή της εξάπλωσης του
Covid-19. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετέφερα, δε, τις επιφυλάξεις μου για
τη μέτρηση των επιπτώσεων στην αγορά των εξαγωγικών επιχειρήσεων που διακινούν το σύνολο
της αγροτικής παραγωγής από το Νομό Ηλείας. Διαβίβασα, δε, στον Υπουργό Αγροτικής Παραγωγής
και Τροφίμων και στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, την επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φρούτων,
Λαχανικών, Σιτηρών, Ελαιόλαδου Αμαλιάδος Ν. Ηλείας «Εύφορη Γη», Οργάνωση Παραγωγών
Βιομηχανικής Τομάτας, Κορινθιακής Σταφίδας που θέτει τα κύρια αιτήματα των αγροτών, ήτοι την
κοινοποίηση των ενστάσεων βιομηχανικής τομάτας για το 2019, την καταβολή της στρεμματικής
ενίσχυσης της κορινθιακής σταφίδας σοδειάς 2019, ενώ προτείνει τον συμψηφισμό των
αποζημιώσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί με τις εισφορές που οφείλουν στον ΕΛΓΑ. 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΓΑ

Επικοινωνία με Βορίδη για πρόσθετα οικονομικά μέτρα στήριξης για τα αγροτικά προϊόντα

Υποστήριξη αιτήματος για παράταση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ
 
Σε σχέση με τις εισφορές του ΕΛΓΑ έτους 2019, είχα μεταβιβάσει στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ.
Λυκουρέντζο, την επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φρούτων, Λαχανικών, Σιτηρών,
Ελαιόλαδου Αμαλιάδος Ν. Ηλείας «Εύφορη Γη» και άλλων αγροτών του Νομού μας και είχα αιτηθεί
την παράταση της ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που έχει οριστεί
στις 31 Μαρτίου 2020. Οι αγρότες όλης της χώρας εξέφρασαν αντίστοιχα αιτήματα. 
Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ αναγνώρισε άμεσα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και η
καταληκτική ημερομηνία για τις εισφορές ΕΛΓΑ  μετατέθηκε για τις 31 Μαΐου 2020.
 

Παρέμβαση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακοπή
εξαγωγών ελαιόλαδου στην Ιταλία

Μετέφερα, δε, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις δυσχέρειες των
ελαιοπαραγωγών από τη διακοπή των εξαγωγών ελαιόλαδου στην Ιταλία, αλλά και εν γένει των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Ηλείας από τη σημαντική πτώση του
τζίρου.

ΕΕξήρα, δε, στον Υπουργό, ακόμη μια φορά, την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΛΓΑ με πρόσθετο
προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις υποχρεώσεις του και να διενεργεί, μεταξύ
άλλων, εγκαίρως τις εκτιμήσεις και να αποδίδει τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους, ιδίως την
τρέχουσα περίοδο, όπου οι αγρότες χρειάζονται ρευστότητα.

Παρέμβαση για ενίσχυση του ΕΛΓΑ με πρόσθετο προσωπικό



Ειδική αναφορά, κατά την τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής, πραγματοποίησα
στα προβλήματα όσων αγροτικών προϊόντων είναι στην περίοδο αποκομιδής, όπως η φράουλα.
Είναι γνωστό πως η αγροτική παραγωγή του βόρειου τμήματος του Ν. Ηλείας βασίζεται στην
παραγωγή φράουλας, η οποία είναι γνωστή διεθνώς και εξ αυτού διοχετεύονται κάθε χρόνο στην
εγχώρια αγορά, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού σημαντικές ποσότητες φράουλας. Ωστόσο,
φέτος, λόγω του Covid -19, παρατηρείται σημαντική μείωση της ζήτησης στην εγχώρια, αλλά και
διεθνή αγορά και ήδη αυτή τη στιγμή μειώνεται η τιμή της φράουλας στο χωράφι, όπως επισήμανα
και αιτήθηκα την άμεση στήριξη των παραγωγών φράουλας του Ν. Ηλείας, μιας και τα έσοδα από την
καλλιέργεια και εξαγωγή της φράουλας είναι σημαντικά, όχι μόνο για την Ηλεία, αλλά και
πανελλαδικά.
Η Κυβέρνηση αποτιμά την επίπτωση του κορονοϊού στην αγροτική παραγωγή και άμεσα θα ληφθούν
οι σχετικές αποφάσεις.
 

Ειδική αναφορά στην παραγωγή φράουλας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μετά από επικοινωνία μου με το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηλείας και το Σύλλογο
Ξενοδόχων Δ. Πύργου, επικοινώνησα εκτάκτως με τον Υφυπουργό Τουρισμού, κ. Μάνο Κόνσολα,
στον οποίο μετέφερα ότι η τοπική οικονομία πρόκειται να πληγεί έτη περαιτέρω μεσοπρόθεσμα,
καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική τους
δραστηριότητα με τις κρατήσεις να βρίσκονται σε μηδενικό σημείο και τις ακυρώσεις για το Πάσχα
και το καλοκαίρι να αγγίζουν το 100%. Οι επιπτώσεις αυτές, όπως επισήμανα, δεν περιορίζονται
μόνο στα εποχικά τουριστικά καταλύματα, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους έως και 30
Απριλίου 2020 μετά από κρατική εντολή, αλλά και στα ξενοδοχεία που λειτουργούν και τους 12
μήνες, καθώς ο κύκλος εργασιών μειώνεται και για τους μη εκδρομείς και τουρίστες, τα οποία
πρότεινα να ενταχθούν στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή.
Πράγματι, η ανταπόκριση του Υπουργείου ήταν άμεση και ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία
ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας από τη 23η Μαρτίου έως τέλος Απριλίου.
 

Εισήγηση και επίτευξη της αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας

Στήριξη των πληγέντων τουριστικών επιχειρήσεων

Στήριξα το αίτημα ενίσχυσης των πληγέντων επιχειρήσεων, καταθέτοντας τη σχετική επιστολή του
Επιμελητηρίου Ηλείας ως αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη. Υπέβαλα, δε, προς το Υπουργείο Τουρισμού τις επιστολές του Επιμελητηρίου Ηλείας και
της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας και Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), αλλά και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
Ηλείας, των Εμπορικών Συλλόγων Αμαλιάδας, Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου για πρόσθετα μέτρα,
καθώς η τοπική οικονομία πρόκειται μεσοπρόθεσμα να πληγεί έτη περαιτέρω.



Την ανάγκη διεύρυνσης της παράτασης του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους, επισήμανα σε επικοινωνία με το Γραφείο του Υπουργού Εργασίας και του
Τουρισμού, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η επιδότηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων έληξε λίγο
νωρίτερα από τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής μέτρα, οι εποχικοί εργαζόμενοι που
επιδοτήθηκαν φέτος από τον ΟΑΕΔ και των οποίων η επιδότηση έληξε εντός του πρώτου διμήνου
του 2020, θα λάβουν παράταση καταβολής της επιδότησης ανεργίας για δύο ακόμη μήνες. Ωστόσο,
όπως τόνισα, είναι ανάγκη να συμπεριληφθούν και αυτοί, των οποίων η επιδότηση έληξε λίγο
νωρίτερα, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας του συνόλου των
ξενοδοχείων  μέχρι 30 Απριλίου και η επαναπρόσληψή τους θα καθυστερήσει σημαντικά.

Πρόταση διεύρυνσης της παράτασης του
ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στις 17 Μαρτίου επικοινώνησα με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη,
στον οποίο επισήμανα την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι ομάδες και οι αθλητικές ενώσεις και
να προστεθούν στον κατάλογο της κρατικής απαγόρευσης, ώστε αφενός να προστατευθούν οι
εργαζόμενοι στο χώρο και αφετέρου να ενισχυθεί οικονομικά ο χώρος του αθλητισμού.
Η ανταπόκριση του κ. Υφυπουργού ήταν άμεση και έγκαιρα πέρασε η απόφαση ένταξης των
ερασιτεχνικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων στους κλάδους που λαμβάνουν την επιδότηση
των 800 ευρώ.
 

Εισήγηση και επίτευξη της οικονομικής ενίσχυσης των ομάδων και των αθλητικών ενώσεων

 
Η ανταπόκριση του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν άμεση και σε αυτή
την περίπτωση, καθώς τα τουριστικά γραφεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους
κλάδους που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση, αλλά και όλων των δικαιωμάτων που επισύρει η
ένταξη τους αυτή, όπως, μεταξύ άλλων, την αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεών τους.
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗ

Επικοινωνία πραγματοποίησα, ακόμη, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διοίκηση
της ΔΕΗ για απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση τόσο των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων πολιτών,
παρά την ενδεχόμενη αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος και αιτήθηκα
περαιτέρω οικονομικές διευκολύνσεις, ενώ πρότεινα τη μείωση του κόστους της κιλοβατώρας για
όσο διαρκέσει ο περιορισμός στο σπίτι, καθώς η κατανάλωση θα είναι σημαντικά αυξημένη.
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην επικοινωνία, και
προανήγγειλε ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων που πλήττονται από την
κρίση για την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
 

Εισήγηση για διευκολύνσεις στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος



Επικοινώνησα, επιπλέον, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να ενημερωθώ για τη μέριμνα και τα
μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί για την υγεία των ένστολων στη ΣΕΤΤΗΛ, την 117 Πτέρυγα Μάχης
και το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ).
 

Μέριμνα για την υγεία των ένστολων στην Ηλεία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• Γίνε εθελοντής για την προστασία της δημόσιας υγείας:
https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6937-gine-ethelonths-gia-thn-

antimetwpish-ths-nosoy-covid-19
• Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κορονοϊό:
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-
metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6652-odhgies-prostasias-apo-anapneystikh-loimwksh-apo-to-
neo-koronaio
• Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού και
αυτοπεριορισμού για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου Covid-19:
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-
metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6936-korwnoios-covid-19-odhgies-psyxologikhs-yposthrikshs-
twn-politwn
• Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού
Covid-19 σε χώρους εργασίας:
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-
metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6816-odhgies-prostasias-apo-koronoio-stoys-xwroys-ergasias
• Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο σπίτι:
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
• Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι:
https://eody.gov.gr/odigies-gia-paramoni-paidion-kai-efivon-sto-spiti/
• Οδηγίες για ευπαθείς ομάδες:
https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-gia-eypatheis-omades/
• Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο κορονοϊό Covid-19:
https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-gia-to-neo-koronoio-covid-19/
 
• Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή επικοινωνούμε
με το γιατρό μας ή τον ΕΟΔΥ: 210 5212054
• Για πληροφορίες σχετικά με τον κορονοϊό και οποιαδήποτε επείγουσα περίπτωση μπορείτε
να καλείτε στη γραμμή 24ωρης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
στο: 1135
• Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων: τηλ. 210 3637365 με τρεις
ψυχολόγους και μία κοινωνική λειτουργό (Δευτέρα με Παρασκευή από 09.00 έως 18.00).
• Γραμμή Πρώτων Βοηθειών: τηλ. 210 3638049 με ιατρούς και επισκέπτες / επισκέπτριες υγείας
από τα Δημοτικά Ιατρεία (Δευτέρα με Παρασκευή από 09.00 έως 18.00).
 



 
• Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης από εκπαιδευμένα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης: 210 3613574 από Δευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες 9.00 έως 15.00.
• Από 23 Μαρτίου 2020, η Κυβέρνησή μας ενεργοποίησε τη δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης:
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia
• Για έκδοση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά στο πλαίσιο των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας
διοίκησης: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-exousiodoteses
• Για έκδοση υπεύθυνης δήλωσης: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
• Για την υποβολή των αιτήσεων αποζημίωσης και τη διαδικασία για τους εργοδότες είναι
διαθέσιμες στο: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?
args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKa
O6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–
td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg, ενώ για τους εργαζόμενους στο:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?
args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKa
O6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–
td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
• Περισσότερες πληροφορίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι διαθέσιμες στο:
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-
gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Παρότι τα γραφεία μας είναι κλειστά με απόφαση της Βουλής, οι συνεργάτες μου και
εγώ έχουμε κάνει εκτροπή των τηλεφώνων στα κινητά μας και βρισκόμαστε πάντοτε
κοντά σας και στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε χρειαστείτε το τηλέφωνο του
γραφείου της Αθήνας: 2114118547 (με εκτροπή), του Πύργου: 2621306776 (με
εκτροπή) και της Αμαλιάδας (2622309026).
 

Πάνω απ’ όλα είναι η υγεία μας και η χώρα μας πήρε νωρίτερα από άλλες χώρες
δραστικά μέτρα για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού, αλλά δε γνωρίζουμε πως θα
εξελιχθεί ο ιός το επόμενο διάστημα. Οι επόμενες εβδομάδες είναι καθοριστικές και
είναι στο χέρι μας να περιορίσουμε την εξάπλωση. Εύχομαι δύναμη και καλή
ανάρρωση σε όλους τους συμπολίτες μας που ασθένησαν από τον ιό. Η σκέψη μας
είναι συνεχώς κοντά τους. Κάνουμε από την πλευρά μας ότι είναι ανθρωπίνως
δυνατόν για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Μένουμε σπίτι, μένουμε αισιόδοξοι,
μένουμε αποφασισμένοι, μένουμε πάνω απ’ όλα υγιείς.
 
 


