
Μ
ε απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, Μά-

κη Βορίδη ξεκίνησε το πρωί της
28ης Φεβρουαρίου 2020 η δια-
δικασία υποβολής της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης του έτους
2020 δια της οποίας χορηγού-
νται όλες οι άµεσες ενισχύσεις,
οι ενισχύσεις των µέτρων για
τα µικρά νησιά Αιγαίου Πελά-
γους, καθώς και εκείνες των
µέτρων αγροτικής ανάπτυξης
που συνδέονται µε εκτάσεις ή
ζωικό κεφάλαιο. Σηµειώνεται ό-
τι πέρυσι η ίδια διαδικασία ξεκί-
νησε στις 10 Απριλίου 2019,

δηλαδή σχεδόν ενάµισι µήνα
αργότερα, όπως επισηµαίνεται
από το αρµόδιο Υπουργείο.

Σε ηλεκτρονική µορφή
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

2020 υποβάλλεται στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονι-
κή µορφή, από τον ίδιο τον δι-
καιούχο ή από εξουσιοδοτηµέ-
νο αντιπρόσωπό του µε απευ-
θείας χρήση της εφαρµογής υ-

ποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγ-
γραφής στο on-line σύστηµα
στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σµού ή µέσω Κέντρου Υποβο-
λής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που έχει
πιστοποιηθεί από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ειδικά για τον
σκοπό αυτόν και δραστηριο-
ποιείται στην περιοχή που βρί-
σκεται η έδρα της εκµετάλλευ-
σής του παραγωγού, αφού
πρώτα εκδοθεί ο µοναδικός
«κωδικός υποβολής αίτησης».

Η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των αιτήσεων είναι η
15η Μα2ου 2020, ηµέρα Παρα-
σκευή, ενώ για κάθε εργάσιµη
ηµέρα καθυστέρησης στην υ-
ποβολή µέχρι την Τρίτη 9 Ιουνί-

ου 2020, θα επιβάλλεται ποινή
ύψους 1% επί της δικαιούµε-
νης ενίσχυσης (πλην περιπτώ-
σεων ανωτέρας βίας και εξαι-
ρετικών περιστάσεων).

Σε περίπτωση καθυστέρη-
σης στην υποβολή µεγαλύτε-
ρης των 25 ηµερολογιακών η-
µερών (δηλαδή σε περίπτωση
υποβολής αίτησης από την
Τετάρτη 10 Ιουνίου και µετά),
η αίτηση θεωρείται απαράδε-
κτη.

Προς ενηµέρωση όλων των
ενδιαφεροµένων, έχουν ήδη α-
ναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οδηγίες για την
υποβολή της ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης έτους 2020.
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Στο πλαίσιο αυτό, ανη-
συχίες για τις επιπτώσεις
του κορωνα^ού στην ανά-
πτυξη και στην επιχειρη-
µατικότητα εκφράζει ο
πρόεδρος του Συνδέ-
σµου  Θεσσαλικών Επι-
χειρήσεων και Βιοµηχα-
νιών (ΣΘΕΒ) και του
ANIMUS A.E. κ. Αχιλλέας
Νταβέλης, µιλώντας απο-
κλειστικά στην ΕΡΕΥΝΑ.

Αναλυτικά 
Την έντονη ανησυχία

τους για το θέµα του κο-
ρονα^ού και τα προβλή-
µατα που θα αντιµετωπί-
σουν οι ελληνικές και
κατ’επέκταση οι Θεσσαλι-
κές επιχειρήσεις, εξέφρα-
σε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ

και του ANIMUS A.E. κ.
Αχιλλέας Νταβέλης. 

Ιδιαίτερος προβληµατι-
σµός επικρατεί στον επι-
χειρηµατικό κόσµο για
τις πιθανές οικονοµικές
επιπτώσεις της επιδη-
µίας του κορονα^ού στις
τοπικές επιχειρήσεις κα-

θώς προβλέπεται να ανα-
σταλούν οι επιχειρηµατι-
κές δραστηριότητες από
και προς την Κίνα και όχι
µόνο, γεγονός που θα
δηµιουργήσει µεγάλο οι-
κονοµικό πλήγµα στις ει-
σαγωγές και εξαγωγές
αρκετών επιχειρήσεων.

Οποιοσδήποτε υπολογι-
σµός είναι πρόωρος, ανα-
γνωρίζοντας ότι αν το
φαινόµενο συνεχιστεί και
λάβει διαστάσεις, θα πλη-
γεί σοβαρότερα η ανά-
πτυξη και το δηµοσιονοµι-
κό πρόγραµµα της χώρας
προκαλώντας σοβαρές
«αρρυθµίες» στην αγορά.

Την δεδοµένη στιγµή
χρειάζεται να επικρατή-
σει σύνεση, ψυχραιµία
καθώς η λήψη των ανα-
γκαίων µέτρων ατοµικής
υγιεινής µπορεί να περιο-
ρίσει τις πιθανές επιπτώ-
σεις ανέφερε ο πρόε-
δρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης.
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Η Centaurus Racing Team, ερευνητική οµάδα
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας συµµετείχε και φέ-
τος στην διαδικασία των registration test µε σκοπό,
όπως ανακοινώθηκε επίσηµα, να εξασφαλίσει την
συµµετοχή της στους παγκόσµιους φοιτητικούς
διαγωνισµούς Formula Student οι οποίοι λαµβά-
νουν χώρα την περίοδο του καλοκαιριού.

Tα registration test είναι µια διαδικασία όπου τα µέ-
λη της οµάδας, σύµφωνα µε την ίδια παραπάνω ανα-
κοίνωση, καλούνται να λύσουν υπό περιορισµένο χρό-
νο, προβλήµατα πάνω στον τοµέα της µηχανολογίας,
των ηλεκτρονικών καθώς και των κανονισµών οι οποί-
οι διέπουν τον σχεδιασµό του µονοθεσίου. Η οµάδα
που καταφέρνει να απαντήσει σωστά στο συντοµότε-
ρο χρονικό διάστηµα, γίνεται τελικά αποδεκτή και
µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό Formula
Student. Η προετοιµασία για τα registration test ξεκίνη-
σε από νωρίς απαιτώντας την αφοσίωση και την εξοι-
κείωση των µελών µε την διαδικασία, έτσι ώστε να επι-
τευχθούν οι στόχοι της οµάδας. H οµάδα έγινε απο-
δεκτή στους διαγωνισµούς της Αγγλίας, της Ισπα-
νίας, της Ιταλίας,της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας και
της Τσεχίας. Με µεγάλη χαρά, ανακοινώνεται πως η
οµάδα αποφάσισε φέτος να συµµετάσχει στους δια-
γωνισµούς Formula Student της Ουγγαρίας
(FSEAST) και της Ιταλίας (FSATA), τόσο στην κατη-
γορία Class 1 όσο και στην κατηγορία Class 3. 
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Στον... πυρετό του κο-
ρωναBού βρίσκεται η
Ελλάδα µε την ανησυ-
χία να είναι έκδηλη σε
όλα τα επίπεδα της κα-
θηµερινότητας, χωρίς
να εξαιρείται το κοµµά-
τι της ανάπτυξης και
της επιχειρηµατικότη-
τας, που τόσο ανάγκη
έχει η χώρα µας, προ-
κειµένου να ξεφύγει α-
πό µια παρατεταµένη
οικονοµική κρίση. 
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