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και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Ξεκινά η συγκρότηση Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιμότητας 
των δημοσίων κτιρίων και το ΤΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εγ-
γραφή στους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, το Μητρώο 
Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά την υλοποίηση του ελέγχου 
προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα 
των δημοσίων κτηρίων. Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Το ΤΕΕ υποστηρίζει την Πολιτεία σε 
ένα έργο που άργησε πολύ: να κάνουμε όλα τα κτίρια του δημοσί-
ου, αρχικά, αλλά και τα κτίρια συνάθροισης κοινού στη συνέχεια, 
προσβάσιμα σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Είναι μια υποχρέωση 

που έχουμε απέναντι στους συμπολίτες μας με αναπηρία, με κινη-
τικά προβλήματα, γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα. Αλλά εκτός 
από υποχρέωση είναι και πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης. Και 
πρώτο, καθοριστικό, βήμα είναι να ελέγξουμε τα δημόσια κτίρια 
για το πόσο προσβάσιμα, ή μη, είναι. Για αυτό καλώ κάθε μηχανι-
κό που έχει σχετικό δικαίωμα να εγγραφεί στο Μητρώο Ελεγκτών 
Προσβασιμότητας, να παρακολουθήσει τα σεμινάρια που θα κάνει 
το ΤΕΕ και να ξεκινήσει να προσφέρει στην κοινωνία και στους συ-
μπολίτες μας μέσα από τους ελέγχους. Είναι μια νέα δραστηριότη-
τα για μηχανικούς με μεγάλη κοινωνική σημασία.»
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 3

Ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο αναθεωρημένος 
ενεργειακός σχεδιασμός με ορίζοντα το 2030 που συζητήθηκε 
προχθες στην αρμόδια διυπουργική επιτροπή και πρόκειται να 
παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές και μετέδωσε 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

προβλέπει σημαντική αναβάθμιση των στόχων τόσο για την 
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών όσο και για την αποθή-
κευση και εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τον υφιστάμενο 
σχεδιασμό ενώ θα προσαρμοστεί ανάλογα ο σχεδιασμός των 
διαχειριστών των ενεργειακών δικτύων προκειμένου να δια-
σφαλιστούν τα απαιτούμενα περιθώρια υποδοχής των νέων 
σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.
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Εκδήλωση με θέμα: «Διαμεσολάβηση και Επίλυση Κτηματολο-
γικών Διαφορών / Νομοθετικό Πλαίσιο – Ζητήματα Πρακτικής 
Εφαρμογής (Ν.4821/21)» συνδιοργανώνεται από τον Οργανι-
σμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών 
(ΟΠΕΜΕΔ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και την  Πα-

νελλήνια Ένωση Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών (Π.Ε.Κ.Δ.), 
την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στο κτήριο του 
ΤΕΕ (Νίκης 4 , Αθήνα). 
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 6

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να ανακοινωθεί η πρό-
σκληση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για 
την πράσινη μετάβαση, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις, τα προγράμματα αναμένεται να αξιοποιηθούν 
από 56.000 επιχειρήσεις.
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ΤΕΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕγγΡΑφΗΣ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕγΚΤΩΝ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΟ φΙΛΟΔΟξΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟΣ ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ χΩΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΚΡΕΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΕΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑβΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΚΩΝ 
ΔΙΑφΟΡΩΝ / ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕφΑΡΜΟγΗΣ (Ν.4821/21)»

ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΜΕχΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ 
ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ γΙΑ ΜΜΕ
Έρχεται η πρόσκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το πρόγραμμα για την πράσινη 
μετάβαση των ΜμΕ - Ανοίγει το νέο ΟΠΣΚΕ



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

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19 Ιανουαρίου 2023

Εκδήλωση «Διαμεσολάβηση και 
Επίλυση Κτηματολογικών Διαφορών 
/ Νομοθετικό Πλαίσιο – Ζητήματα 
Πρακτικής Εφαρμογής (Ν.4821/21)»

Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτι-
κών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών,  
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Πανελλήνια Ένωση Κτηματολογικών 
Διαμεσολαβητών

19 Ιανουαρίου 2023
BIM & Beyond: Εκδήλωση «Ψηφιακές 
Δεξιότητες & Επιχειρηματικές Ευκαι-
ρίες για Μηχανικούς»

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας 
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Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζόιδου

press@central.tee.gr

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων 
Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων  ADR/RID. To προσεχές σεμινάριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 13 - 17 &20 φεβρουαρίου 2023.
Σκοπός Σεμιναρίου 
Η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων 

σχετικών με:
(α) την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους 
κινδύνους που ενέχει η μεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, 
φόρτωση ή εκφόρτωση τους,(β) την τοποθέτηση σήμανσης 
των συσκευασιών και των μονάδων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων,(γ) τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις και (δ) τις ευθύνες των εμπλεκομέ-
νων στη μεταφορά και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, 
για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις ,έπειτα από τις οποίες 
χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό  Κατάρτισης Συμ-
βούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπο-
ρευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
Ποιούς αφορά το σεμινάριο 
Όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείρι-
ση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων(π.χ. υγρά καύσι-
μα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

H HAEE και το insider.gr διοργανώνουν το 6ο Συνέδριο Ηλε-
κτροκίνησης στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου σήμερα 18 
Ιανουαρίου 2023.
Σύμφωνα με ανακοίνωση: Η ηλεκτροκίνηση ανεβάζει ταχύ-
τητα στην χώρα μας. Η ραγδαία ανάπτυξή της δημιουργεί 
ευκαιρίες και προκλήσεις στην αγορά, στις υποδομές φόρτι-
σης, στις δημόσιες μεταφορές, στην τεχνική υποστήριξη των 
οχημάτων, στον ασφαλιστικό τομέα και στην ανάπτυξη της 
βιώσιμης αστικής μικροκινητικότητας. Για πρώτη φορά το 

Συνέδριο θα περιλαμβάνει συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, με στόχο την ανταλλαγή 
απόψεων εκπροσώπων της Πολιτείας, του επιχειρηματικού 
κλάδου, της έρευνας και καινοτομίας, πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων.
Περισσότερες πληροφορίες :
https://www.haee.gr/conferences-and-events/haee-events/
eco-mobility-conference/6th-ecomobility-conference/

Διήμερη υβριδική έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας 
«Innovent Forum 2023», θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 
φεβρουαρίου. Η έκθεση διοργανώνεται από το πάρκο 
καινοτομίας JOIST και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 
διεξαχθεί διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του JOIST στη Λά-
ρισα και online στο Metaverse.
Το φόρουμ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εστιάζει στους τομείς της 
τεχνολογίας διακυβέρνησης, της τεχνολογίας υγείας, της 
αγροδιατροφικής τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της εκ-
παιδευτικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας τουρισμού κ.ά.
Πληροφορίες: https://innoventforum.joistpark.eu/ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡγΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟχΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠ

6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

INNOveNt FOrum 2023

https://web.tee.gr/event/diamesolavisi-kai-epilysi-ktimatologikon-diaforon-nomothetiko-plaisio/


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Ξεκινά η συγκρότηση Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιμότητας 
των δημοσίων κτιρίων και το ΤΕΕ απευθύνει πρόσκληση για 
εγγραφή στους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, το 
Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας αφορά την υλοποίηση 
του ελέγχου προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμπο-
διζόμενα άτομα των δημοσίων κτηρίων. 
Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
δήλωσε: «Το ΤΕΕ υποστηρίζει την Πολιτεία σε ένα έργο που 
άργησε πολύ: να κάνουμε όλα τα κτίρια του δημοσίου, αρχικά, 
αλλά και τα κτίρια συνάθροισης κοινού στη συνέχεια, προσβά-
σιμα σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Είναι μια υποχρέωση που 
έχουμε απέναντι στους συμπολίτες μας με αναπηρία, με κινητικά 
προβλήματα, γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα. Αλλά εκτός από 
υποχρέωση είναι και πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης. Και πρώ-
το, καθοριστικό, βήμα είναι να ελέγξουμε τα δημόσια κτίρια για 
το πόσο προσβάσιμα, ή μη, είναι. Για αυτό καλώ κάθε μηχανικό 
που έχει σχετικό δικαίωμα να εγγραφεί στο Μητρώο Ελεγκτών 
Προσβασιμότητας, να παρακολουθήσει τα σεμινάρια που θα 
κάνει το ΤΕΕ και να ξεκινήσει να προσφέρει στην κοινωνία και 
στους συμπολίτες μας μέσα από τους ελέγχους. Είναι μια νέα 
δραστηριότητα για μηχανικούς με μεγάλη κοινωνική σημασία.»
Το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας καταρτίζεται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), εγκρίνεται και εποπτεύ-
εται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου 
Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  Αφορά κτίρια στα οποία στεγάζονται οι φο-
ρείς δημοσίου ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012, όπως 
ισχύει, και την ΚΥΑ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/121514/1435 
(B’ 6010/25.11.2022). Η καταγραφή και ο έλεγχος όλων των 

κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Επικράτεια και των 
αναγκαίων παρεμβάσεων που θα καταστήσουν τα κτήρια αυτά 
απολύτως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και τα εμποδι-
ζόμενα άτομα προβλέπεται στο Εθνικό  Σχέδιο Δράσης  για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο συντάχθηκε 
με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη του 
Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη.
Στο Μητρώο εγγράφονται Μηχανικοί φυσικά πρόσωπα, εγ-
γεγραμμένοι στα Μητρώα του ΤΕΕ, με δικαίωμα εκπόνησης 
μελέτης ή επίβλεψης κτηριακών έργων σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις, καθώς και οι ήδη εγγεγραμμένοι μηχανικοί στο 
Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, οι οποίοι προεγγράφονται αυτο-
δίκαια στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας. Οι Ελεγκτές 
Προσβασιμότητας εγγράφονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με 
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα:
α) με δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης 
προσβασιμότητας και της αντίστοιχης επίβλεψης,
β) με δικαίωμα εκπόνησης λοιπών μελετών κτηριακών έργων 
(π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ενεργη-
τικής πυροπροστασίας κ.ά.) και των αντίστοιχων επιβλέψεων.
Οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμό-
τητας, ορισμού των Ελεγκτών Προσβασιμότητας και ελέγχου 
των κτηρίων, καθώς και η αποζημίωση των Ελεγκτών Προ-
σβασιμότητας καθορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ που υπέγρα-
ψαν ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι ο αριθμός των Ελεγκτών Προσβασιμότητας 
και η αποζημίωση τους για κάθε έλεγχο καθορίζεται με βάση 
την επιφάνεια του κτηρίου, ενώ αυτή κυμαίνεται από 250 ως 
700 ευρώ για τον καθένα. Ο (επιτόπιος) έλεγχος των Ελεγκτών 

Προσβασιμότητας αφορά όλα τα στοιχεία προσβασιμότητας 
για όλες τις μορφές αναπηρίας την οριζόντια και κατακόρυφη, 
αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα και την εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτηρίων.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσκαλεί τους μηχανικούς 
με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτηριακών έργων 
να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προ-
σβασιμότητας από 17 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2023.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά από την πιστοποίηση της πα-
ρακολούθησης των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
που θα οργανωθούν από το ΤΕΕ και τη Διεύθυνση Εφαρμογής 
Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ 
τον Φεβρουάριο 2023.
Η υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών Προ-
σβασιμότητας γίνεται μέσω του συνδέσμου https://web.tee.
gr/prosvasimotita/mitroo-elegkton/, ο οποίος είναι διαθέσιμος 
στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
www.tee.gr.
Ενημέρωση για τη σχετική νομοθεσία, καθώς και οδηγίες για τη 
χρήση της εφαρμογής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα.
Το έργο, οι υποστηρικτικές εργασίες και το συνολικό ποσό της 
αποζημίωσης των Ελεγκτών Προσβασιμότητας καλύπτονται 
από πόρους ΕΣΠΑ ή από άλλους συγχρηματοδοτούμενους 
πόρους, με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα πόρους τεχνικής βοήθειας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον Ενέργεια 
και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027.

Ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3290/16-1-
2023 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα  “Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτή-
σεων – Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης 
«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που πε-
ριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0»“, για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων 
της Πρόσκλησης και του Οδηγού το Προγράμματος και των 
Παραρτημάτων αυτής.
Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ:
ypanep_AG_YA_2023_3290_exipni_metapoiisi_egkrisi_
arxeiou_syxnon_erotiseon_apantiseon_16012023
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
Με την υπουργική απόφαση, παρέχονται διευκρινίσεις που 
αφορούν τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» (κι τον σχετικό 
οδηγό), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, στον Άξονα 4.6: 
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 
κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στο Πυλώνα 
Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της 

Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης 
Μεταποίησης».
Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετά-
βασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παρα-
γωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχα-
νίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με 
εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές 
ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τε-
χνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα 
τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των 
υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς 
μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολου-
θώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο 
βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του πα-
ραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ 
της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστή-
ματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα 

οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της αντα-
γωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών 
θέσεων εργασίας.
Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
73.227.620 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται 
από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδι-
κότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 
περίοδο 2022-2025.
Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Υλοποίησης του Υποέργου (ΦΥ) 
έχουν ορισθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τη 
συμβολή της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΟΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι ρόλοι των 
Φορέων Υλοποίησης καθορίζονται σε ειδική Επιχειρησιακή 
Συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης. Το έργο/δράση 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΤΕΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕγγΡΑφΗΣ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕγΚΤΩΝ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕξΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΥΑ ΜΕ ΑΡχΕΙΟ ΣΥχΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

https://web.tee.gr/wp-content/uploads/ypanep_AG_YA_2023_3290_exipni_metapoiisi_egkrisi_arxeiou_syxnon_erotiseon_apantiseon_16012023.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/ypanep_AG_YA_2023_3290_exipni_metapoiisi_egkrisi_arxeiou_syxnon_erotiseon_apantiseon_16012023.pdf
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Ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο αναθεωρημένος 
ενεργειακός σχεδιασμός με ορίζοντα το 2030 που συζητήθηκε 
προχθες στην αρμόδια διυπουργική επιτροπή και πρόκειται να 
παρουσιαστεί επίσημα τις επόμενες ημέρες από τον υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές και μετέδωσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προ-
βλέπει σημαντική αναβάθμιση των στόχων τόσο για την διείσδυ-
ση των ανανεώσιμων πηγών όσο και για την αποθήκευση και 
εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τον υφιστάμενο σχεδιασμό 
ενώ θα προσαρμοστεί ανάλογα ο σχεδιασμός των διαχειριστών 
των ενεργειακών δικτύων προκειμένου να διασφαλιστούν τα 
απαιτούμενα περιθώρια υποδοχής των νέων σταθμών ΑΠΕ και 
αποθήκευσης ενέργειας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αλλά και τις επίσημες τοποθετήσεις της 
ηγεσίας του ΥΠΕΝ ως τώρα:
- Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, 
αιολικά χερσαία και υπεράκτια, υδροηλεκτρικά) αυξάνεται σε 28 
γιγαβάτ έναντι 19 γιγαβάτ που προβλέπει ο υφιστάμενος σχεδια-
σμός.
- Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας που είναι κρίσιμες για την 
ασφάλεια εφοδιασμού και τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ προβλέπεται να φτάσουν στα 8 γιγαβάτ.
- Το 80 % της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 θα καλύπτε-
ται από ΑΠΕ.
- Αναβαθμίζονται οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση με έμφα-
ση στα κτίρια και τις μεταφορές.
- Διατηρείται το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης μέχρι την 
επίτευξη της πλήρους απανθρακοποίησης.

Οι στόχοι του νέου ΕΣΕΚ προσδιορίζονται ως ένα βαθμό και από 
την Κοινοτική νομοθεσία που προβλέπει ότι η ΕΕ θα γίνει η πρώ-
τη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος ως το 2050 ενώ ως το 2030 οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθούν κατά του-
λάχιστον 55 % σε σχέση με το 1990. Η ενεργειακή κρίση μετά την 
εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε την ΕΕ σε επιτάχυνση της πράσι-
νης μετάβασης. Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα θα 
υποβληθούν στην ΕΕ ως τις 30 Ιουνίου και θα οριστικοποιηθούν 
έως τα μέσα του 2024.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΥΠΕΝ προς δημοσιογρά-
φους, ο Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας θα παρουσιάσει σε διαπι-
στευμένους συντάκτες του Υπουργείου την κυβερνητική πρόταση 
για την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα) σήμερα.

Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου το 2022 σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς το ελληνικό σύστη-
μα μέσω του σταθμού της Ρεβυθούσας κάλυψε το κενό που 
δημιούργησε η μείωση ή διακοπή των εξαγωγών ρωσικού 
φυσικού αερίου στην περιοχή. Αντίθετα η εγχώρια ζήτηση μει-
ώθηκε κατά 19%. 
Τα στοιχεία προκύπτουν από τον απολογισμό του ΔΕΣΦΑ για 
το 2022, σύμφωνα με τα οποία η συνολική ζήτηση (εγχώρια 
κατανάλωση και εξαγωγές) φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 
11,11%, φθάνοντας τις 86,18 Τεραβατώρες (TWh) από 77,56 
ΤWh το 2021. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 288,68% (από 
7,6 TWh σε 29,54TWh) και κατευθύνθηκαν κυρίως προς τη 
Βουλγαρία από το σημείο διασύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο, ενώ 
μικρότερες ποσότητες φυσικού αερίου εξήχθησαν και προς την 
Ιταλία μέσω του αγωγού TAP από τη Νέα Μεσημβρία. 
Αντίστοιχα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εισαγωγές φυσι-
κού αερίου ανήλθαν σε 86,16 TWh, καταγράφοντας αύξηση 
10,84% σε σύγκριση με τις 77,73 TWh το 2021. Οι μεγαλύτερες 

ποσότητες εισήλθαν στη χώρα από τον Τερματικό Σταθμό LNG 
της Ρεβυθούσας, που κάλυψε ποσοστό 44,2% των εισαγωγών, 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την περασμένη 
χρονιά. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το σημείο εισόδου Σιδηρο-
κάστρου που κάλυψε ποσοστό 34,34% των εισαγωγών (29,59 
TWh), ενώ ακολούθησε το σημείο εισόδου στη Νέα Μεσημβρία, 
το οποίο, μέσω του αγωγού TAP, κάλυψε το 18,64% των εισα-
γωγών (16,06 TWh). Τέλος, οι Κήποι Έβρου κάλυψαν το 2,82% 
των εισαγωγών (2,43 TWh). 
Εξαιρετικά κομβικός για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδια-
σμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής ήταν σύμφωνα με 
τον ΔΕΣΦΑ ο ρόλος της Ρεβυθούσας, που για πρώτη φορά από 
την έναρξη λειτουργίας της, υποδέχθηκε 78 δεξαμενόπλοια από 
10 χώρες, τα οποία εκφόρτωσαν συνολικά ποσότητα ύψους 
39,19 TWh LNG, έναντι περίπου 24,51 TWh από 35 δεξαμε-
νόπλοια από 5 χώρες το 2021. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε 
φορτία LNG προερχόμενα από τις ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν 
κατά 63,55% σε σχέση με το 2021, αγγίζοντας τις 20,10 TWh, 

έναντι 12,29 TWh το προηγούμενο έτος, με τις ΗΠΑ να παραμέ-
νουν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας με ποσοστό 
51,29%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αλγερία (5,43 TWh), ενώ 
ακολουθούν η Αίγυπτος (4,93 TWh), η Νιγηρία (2,93 TWh), η 
Νορβηγία (2,13 TWh), η Ρωσία (2,03 TWh) και το Ομάν (1,03 
TWh). Φορτία κάτω της 1 TWh εισήχθησαν επίσης από την 
Ισπανία (0,43 TWh), την Ινδονησία (0,11 TWh) και το Καμερούν 
(0,07 TWh).
Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, 
το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας κατανάλωσης (73,55%) 
αντιστοιχεί στην κατανάλωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι οικιακοί καταναλωτές και 
οι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις, με ποσοστό 
21,50%, καθώς και οι εγχώριες βιομηχανίες, που συνδέονται 
απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ, με ποσοστό 
4,95%.

Έκτακτη αύξηση του ρυθμιζόμενου εσόδου ζητά εκ νέου ο 
ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ, επικαλούμενος την αύξηση του πλη-
θωρισμού και των επιτοκίων δανεισμού, όπως μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ΑΔΜΗΕ ζητά συγκεκριμένα να αναθεωρηθεί το 
ρυθμιζόμενο έσοδο (WACC) τουλάχιστον στο 8,51% έως το 
2025 (από 6,1 % σήμερα), αίτημα που είχε υποβάλει ήδη από 
τον Οκτώβριο του 2022, σημειώνοντας ότι η απώλεια εσόδων 
του Διαχειριστή από τη μη αναθεώρηση του WACC στο 8,51% 
ανήλθε το 2022 σε 49 εκατ. ευρώ. 
Όπως επισημαίνεται από τον ΑΔΜΗΕ: «H απαιτούμενη ρυθμι-
στική στήριξη, με έκτακτη αναθεώρηση του WACC τουλάχιστον 
στο 8,51%, θα επιτρέψει στον ΑΔΜΗΕ να συνεχίσει να υλοποιεί 
ομαλά το επενδυτικό του πρόγραμμα, με το οποίο η χώρα 
θωρακίζεται ενεργειακά μέσω των εγχώριων και διεθνών ηλε-
κτρικών διασυνδέσεων. Παράλληλα, από το ύψος του ρυθμιζό-

μενου εσόδου θα εξαρτηθεί εάν ο ΑΔΜΗΕ θα είναι σε θέση να 
συμμετάσχει με επαρκή επενδυτικά κεφάλαια σε μεγάλα ενερ-
γειακά έργα που ωριμάζουν αυτή την περίοδο, καθώς και να 
διαθέσει τους απαραίτητους λειτουργικούς πόρους για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ. Μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο 
αποτελεί και o εν εξελίξει διαγωνισμός για τη διάθεση του 20% 
της θυγατρικής του Ομίλου Αριάδνη Interconnection. Δεδομέ-
νου ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως 
επόμενο διάστημα, η έγκαιρη αναθεώρηση του WACC θα επι-
τρέψει την ορθή αποτίμηση της συναλλαγής ώστε να μη χάσει 
έσοδα ο Διαχειριστής και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο. 
Αναθεώρηση απαιτείται από τη ΡΑΕ και ως προς τις λειτουρ-
γικές δαπάνες του Διαχειριστή, καθώς σε μία περίοδο ταχείας 
ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, και παρά τις τεκμηριωμένες ανάγκες 
της εταιρείας για αύξηση του τακτικού προσωπικού, εγκρίθη-

κε τελικώς μόνο το ένα πέμπτο των αιτούμενων προσλήψεων 
για την επόμενη τετραετία! Είναι σαφές ότι ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται 
περισσότερο τακτικό -κυρίως επιστημονικό- προσωπικό, για να 
ολοκληρωθούν έγκαιρα οι νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις 
έως το τέλος της δεκαετίας, να στελεχωθούν άμεσα βάρδιες 
24/7/365 σε νεοσύστατες και νευραλγικές υποδομές του Δι-
αχειριστή (όπως το security operation center και το network 
operation center), να προχωρήσει με ταχύτητα η ενεργειακή 
μετάβαση και να επεκταθεί / συντηρηθεί σωστά το δίκτυο. Ει-
δικά ως προς τις εργασίες συντήρησης του Συστήματος, όπου 
απασχολείται σε μεγάλο βαθμό έκτακτο προσωπικό, τεχνικών 
κυρίως ειδικοτήτων, η Αρχή για πρώτη φορά δεν ενέκρινε κα-
μία δαπάνη για νέες προσλήψεις.»

ΠΙΟ φΙΛΟΔΟξΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟΣ ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ χΩΡΑΣ
Παρουσίαση από τον Κ. Σκρέκα του νέου ΕΣΕΚ

ΔΕΣφΑ: ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕξΑγΩγΕΣ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟ 2022

ΑΥξΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΖΗΤΑ Ο ΑΔΜΗΕ
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Για την υποβολή πλάνου ανάπτυξης του Οικοπέδου Αφροδίτη 
εντός των ημερών και νέα γεώτρηση από την Chevron στο τε-
μάχιο 12 της Κυπριακής ΑΟΖ στον πρώτο 6μηνο του 2023, έκανε 
λόγο η υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου, σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του έργου του υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την περίοδο 2020-2023, 
καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν κατά την εν λόγω περί-
οδο στον τομέα της Ενέργειας, η κ. Πηλείδου αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων και στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, σημειώνοντας 
ότι κάθε βήμα πραγματοποιείται με γνώμονα το συμφέρον της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η Chevron μπαίνει στην τελική ευθεία ανάπτυξης του Αφροδίτη, 
όπου ο ρόλος του υπουργείου Ενέργειας είναι πολύ κρίσιμος 
στο να βεβαιωθεί ότι το πλάνο ανάπτυξης που θα υποβληθεί και 
που αναμένουμε εντός των ημερών, είτε θα είναι παρόμοιο με 
το αρχικό που είχε εγκριθεί παλαιότερα, είτε σε κάθε περίπτωση 
θα συμφέρει και θα αποδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία τα ει-
σοδήματα τα οποία μας αναλογούν, ανέφερε η κ. Πηλείδου και 
πρόσθεσε ότι η γεώτρηση, η οποία θα γίνει μέσα στους επόμενους 
μήνες στο οικόπεδο Αφροδίτη, θα βοηθήσει στην εξακρίβωση 
των ποσοτήτων και την αξιοποίησή τους με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο. «Παράλληλα», επεσήμανε, «το πλάνο ανάπτυξης που θα 
μας υποβληθεί από την ΕΝΙ για το τεμάχιο 6 θα εξεταστεί με τον 

αντίστοιχο τρόπο».
Η υπουργός Ενέργειας της Κύπρου αναφέρθηκε στα ακόλουθα 
θέματα:
- αδειοδότηση του τεμαχίου 5 στην ExxonMobil (Δεκέμβριος 
2021),
- σεισμικές έρευνες στο τεμάχιο 5, το 2022,
- γεώτρηση αξιολόγησης Γλαύκος 2, στο τεμάχιο 10, από την 
ExxonMobil, (Δεκέμβριος 2021-Μάρτιος 2022 με αρχική εκτίμη-
ση 5-8 Tcf φυσικού αερίου),
- γεώτρηση Κρόνος 1, τεμάχιο 6 Eni/Total Energies, Μάιος-Αύ-
γουστος 2022, 2.5 Tcf, καθώς και την
- γεώτρηση Ζευς 1, Τεμάχιο 6, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2022, 
επίσης από την Eni/Total Energies, 2-3 Tcf.
Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον χρόνο που έχει μεσολα-
βήσει από τις πρώτες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
στην Κύπρο μέχρι και σήμερα, η κ. Πηλείδου τόνισε: «Το γεγονός 
ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε υποδομές για να μπορέσουμε 
να αξιοποιήσουμε το Φυσικό Αέριο μας απαιτεί κάποιο χρόνο. 
Ενδεικτικά, πχ η ΕΝΙ δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο από τη δε-
καετία του ‘50. Άρα, παρόλο που οι ανακαλύψεις σε ό,τι αφορά 
την Κύπρο μπορεί να έγιναν πιο πρόσφατα, υπήρχε σχέση και 
προεργασία που χρησιμοποιήθηκε για να προχωρήσουν προς 
την ανάπτυξη. Επιπλέον, παρακολουθούμε και μαθαίνουμε από 
όλα όσα γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ευρύτερα 

ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι η όποια ανάπτυξη θα γίνει προς 
το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κύπριου πολί-
τη. Η κυβέρνηση δεν είναι επενδυτής. Η κυβέρνηση προωθεί όλες 
τις ενέργειες μέσα από τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουμε 
ούτως ώστε οι εταιρείες να προχωρούν με τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις και σας διαβεβαιώ ότι οι εταιρείες προχωρούν με τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις κατά γράμμα. Εμείς είμαστε οι προ-
στάτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή, 
την ολοκλήρωση των συμβολαίων με τρόπο ο οποίος να είναι 
συμφέρων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την υλοποί-
ησή τους με τρόπο που να συμφέρει την Κυπριακή Δημοκρατία».
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ευνοϊκών συγκυριών για το 
φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, τέλος, η κ. Πηλείδου 
μίλησε για την εντατικοποίηση αναζήτησης πιθανών συνεργει-
ών για βέλτιστη αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων, την 
έναρξη συζήτησης με την ΕΕ για έμπρακτη συμβολή της Κύπρου 
στη διαδικασία απεξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο, την 
αξιοποίηση διακρατικών συμφωνιών με το Ισραήλ, την Ελλάδα 
και την Αίγυπτο, τον ρόλο του EMGF και της Κυπριακής Προεδρίας 
κατά το έτος 2022, όπως επίσης και για μελέτη για τον ρόλο της 
περιοχής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και την 
πρωτοβουλία για Απανθρακοποίηση του Φυσικού Αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, το έργο της αντικα-
τάστασης των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με σύγχρο-
νους χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης λαμπτήρες 
LED, σε όλους τους δρόμους ευθύνης της Περιφέρειας, όσο και στο 
παράπλευρο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών Αθηνών Κορίνθου, 
Αθηνών Λαμίας και Αττικής οδού.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο, εντάσσεται στον στρα-
τηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την αισθητική, πε-
ριβαλλοντική και οδική αναβάθμιση των μητροπολιτικών υποδο-
μών της Αττικής και αφορά την τοποθέτηση 23.790 φωτιστικών 
LED, συνολικού προϋπολογισμού 36.9 εκ. ευρώ, με χρηματοδό-
τηση της Περιφέρειας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αττική 2014-2021.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι νέο φωτισμό διαθέτουν πλέον κεντρικές 
οδικές αρτηρίες όπως: η Λ. Συγγρού, η Λ. Ποσειδώνος, η Λ. Βου-
λιαγμένης, η Λ. Αμαλίας, η Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λ. Κηφισίας, η 
Πειραιώς, η Λ. Πέτρου Ράλλη, η Λ. Βάρης - Κορωπίου, η Αθηνών- 
Σουνίου, η Λ. Αθηνών και η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου.
Τα νέα φωτιστικά, είναι τηλεδιαχειριζόμενα και μάλιστα με δυνατό-
τητα προσαρμογής της ενέργειας που καταναλώνεται (dimming).

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως με βάση τα στοιχεία που 
λαμβάνουν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, από το 
σύστημα τηλεδιαχείρισης αλλά και από την ΔΕΗ η εξοικονόμηση 
ενέργειας από την τοποθέτηση των νέων φωτιστικών είναι περί-
που στο 60% σε σχέση με τα παλαιότερα, γεγονός που είναι πολύ 
σημαντικό, δεδομένης και της παλαιότητας του δικτύου, αλλά και 
στους πίνακες διανομής.
Επισημαίνεται πως με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει 
η διοίκηση της Περιφέρειας σε έργα με ισχυρό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και προσωπικά ο Γ. Πατούλης ο οποίος έχει δώσει 
και σχετικές κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, η Διεύθυνση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, επεξεργάζεται και άλλες 
σύγχρονες τεχνικές φωτισμού όπως για παράδειγμα τη δοκιμα-
στική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών φωτιστικών στο παράπλευρο 
δίκτυο της Αττικής οδού στο ύψος των Αχαρνών. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως έχει ήδη αντικατασταθεί με φωτισμό Led και πάνω από 
το 60% των φαναριών στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.
Επίσης με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη σε εξέλιξη βρίσκονται 
τα έργα φωτισμού  με υψηλής τεχνολογίας και χαμηλής κατανά-
λωσης φωτιστικά συστήματα  Led των γεφυρών στο οδικό δίκτυο 

της Περιφέρειας, μέσω αρχιτεκτονικής μελέτης φωτισμού, που 
σχεδιάζει και υλοποιεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο τον εξωραϊσμό των 
δημόσιων χώρων που σχηματίζονται κάτω από το τεχνικό τμήμα 
των γεφυρών και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. O νέος 
φωτισμός των γεφυρών λειτουργεί αποτρεπτικά και απέναντι σε 
παραβατικές συμπεριφορές που έχουν διαπιστωθεί στα συγκεκρι-
μένα σημεία. Ήδη τοποθετήθηκαν φώτα led στις γέφυρες Λένορ-
μαν, Ιεράς Οδού και Πέτρου Ράλλη.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Με 
πράξεις και όχι λόγια συμβάλλουμε στην προστασία του περι-
βάλλοντος και σε ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο για τους πολίτες. 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, πετυ-
χαίνουμε τόσο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όσο και την 
αναβάθμιση της αισθητικής των υποδομών μας. Κάνουμε πράξη 
τον στρατηγικό μας στόχο για ένα ενεργειακά και περιβαλλοντικά 
αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, το οποίο θα λειτουργεί με ασφάλεια 
για κάθε χρήστη».

ΚΥΠΡΟΣ -ΥΠ. ΕΝΕΡγΕΙΑΣ: ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ γΙΑ ΤΟ «ΑφΡΟΔΙΤΗ» ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΑ γΕΩΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ChevrON ΤΟ ΠΡΩΤΟ 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΡΕχΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ   

ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑξΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΕΟ φΩΤΙΣΜΟ led
- Περίπου στο 60% η εξοικονόμηση ενέργειας με βάση πρόσφατα στοιχεία 
- Γ. Πατούλης: «Με πράξεις και όχι λόγια συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και σε ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο για τους πολίτες»
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Εκδήλωση με θέμα: «Διαμεσολάβηση και Επίλυση Κτηματολο-
γικών Διαφορών / Νομοθετικό Πλαίσιο – Ζητήματα Πρακτικής 
Εφαρμογής (Ν.4821/21)» συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό 
Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕ-
ΜΕΔ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και την  Πανελλή-
νια Ένωση Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών (Π.Ε.Κ.Δ.), την 
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στο κτήριο του ΤΕΕ 
(Νίκης 4 , Αθήνα). 
Πρόγραμμα εκδήλωσης
Χαιρετισμοί:
Κώστας Τσιάρας: Υπουργός Δικαιοσύνης
Νικόλας Κανελλόπουλος: Γενικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ
Γεώργιος Στασινός: Πρόεδρος ΤΕΕ
Εισηγήσεις:
Εύη Αυλογιάρη, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κτηματολογι-
κών Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Πρόε-

δρος ADR HELLENIC TRAINING HUB, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Νομικός
«Η Διαμεσολάβηση στις Κτηματολογικές Διαφορές (Ν.4821/21).
Ο ρόλος του Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή – Μια νέα πρόκληση
και μια νέα ευκαιρία»
Γιάννης Μαχίκας, Διπλ. Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., 
Project Manager Μελετών Εθνικού Κτηματολογίου, τ. Γεν.Γραμ-
ματέας ΤΕΕ, τ. Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλ.Αγρο.Τοπ.
Μηχανικών ( Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)
«Μελέτες Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου και η αιτία των κτηματολογικών προβλημάτων»
Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου 
Νομικής ΑΠΘ, Επισκέπτης Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
ειδικός σε θέματα Κτηματολογίου
«Ανακριβείς πρώτες κτηματολογικές εγγραφές : Δικαστική και 
εξωδικαστική διόρθωση . Νομοθετικό Πλαίσιο»
Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας Νομι-

κής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου ΑΠΘ, Δικηγόρος
«Διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών μέσω Πρα-
κτικού
Διαμεσολάβησης -Συσχέτιση με τη δικαστική διόρθωση»
Συντονισμός – Συζήτηση – Συμπεράσματα:
Δέσποινα Λασκαρίδου, Εκτελεστική Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, Δικη-
γόρος,
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς κόστος και θα χορη-
γηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Για τη 
χορήγηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης μπορεί να δηλωθεί 
ενδιαφέρον στον ΟΠΕΜΕΔ, έως την Πέμπτη 19-01-2023, στο 
e-mail: spiropoulou.b@opemed.gr

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χορήγησε στην Φινλανδία 242 εκατομμύ-
ρια ευρώ για την σύσταση για πρώτη φορά αποθεμάτων για την 
αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνι-
κών απειλών και για χρήση από όλα τα κράτη μέλη, ανακοίνωσε 
χθες η φινλανδική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επιβεβαίω-
σε την ανάγκη για την ενίσχυση της «ετοιμότητας CBRN» της ΕΕ», 
ανακοίνωσε ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Διαχείριση 
Κρίσεων Γιάνς Λέναρτσιτς.
Το απόθεμα θα αποτελείται από εξοπλισμό διάσωσης και ιατρικό 
υλικό, όπως αντίδοτα και μέτρα αντιμετώπισης ραδιολογικού κιν-
δύνου, για την προστασία των διασωστών και του άμαχου πλη-
θυσμού, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Φινλανδίας.
Η Φινλανδία μοιράζεται κοινά σύνορα με την Ρωσία μήκους 
1.300 χιλιομέτρων και βρίσκεται κοντά στις χώρες της Βαλτικής, 
που ανησυχούν επίσης ότι μία κλιμάκωση του πολέμου στην Ου-
κρανία μπορεί να οδηγήσει στην χρήση πυρηνικών όπλων ή σε 
πυρηνικό ατύχημα.
«Τα αποθέματα που θα συσταθούν στην Φινλανδία θα βελτιώ-

σουν την στρατηγική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να 
αντιμετωπίσει διαφόρων τύπων απειλές, κυρίως στην Βόρεια Ευ-
ρώπη και την περιοχή της Βαλτικής», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή 
της η υπουργός Εσωτερικών Κρίστα Μίκονεν.
Τα αποθέματα θα είναι έτοιμο για χρήση το 2024 και στόχος θα 
είναι η αποστολή τους σε ζώνη κρίσης εντός 12 ωρών.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η Επιτροπή 
έχει ήδη δημιουργήσει αποθέματα rescEU για διάφορους τομείς 
σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως τον στόλο εναέριων μέσων δα-
σοπυρόσβεσης rescEU (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 
και Σουηδία το 2022) και το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού και 
προστατευτικών μέσων rescEU (Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γερμα-
νία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία και Κάτω 
Χώρες). Το ΧΒΡΠ στρατηγικό απόθεμα εντάσσεται στην προσέγ-
γιση της δημιουργίας, σε επίπεδο ΕΕ, ενός αποθέματος ιατρικών 
αντιμέτρων για καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η εν 
λόγω προσέγγιση θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ενισχυμένου Μη-
χανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και εξελίχθηκε περαιτέρω 
με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτα-

κτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). Το νέο αυτό απόθεμα είναι το 
πρώτο που περιλαμβάνει ΧΒΡΠ εξοπλισμό και ιατρικά αντίμετρα 
κρίσιμης σημασίας, όπως εμβόλια και αντίδοτα, ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και εξοπλισμό επιτόπιας αντίδρασης, ώστε να εξασφα-
λιστεί καλύτερη προστασία και αντίδραση κατόπιν ΧΒΡΠ συμβά-
ντων ή κατά την προετοιμασία για καταστάσεις υψηλού κινδύνου. 
Η χρηματοδότηση προορίζεται και για την κατάρτιση του προσω-
πικού. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπειρογνωμοσύνη στον ΧΒΡΠ 
τομέα στην Ευρώπη ώστε οι ικανότητες και οι ομάδες αντίδρασης 
να είναι διαλειτουργικές και να μπορούν να αναπτυχθούν οπου-
δήποτε στην ήπειρο. Τα αποθέματα rescEU χρηματοδοτούνται σε 
ποσοστό 100 % από την ΕΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί 
τον έλεγχο της λειτουργίας τους σε στενή συνεργασία με τις χώρες 
που τα φιλοξενούν. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα αποθέμα-
τα rescEU παρέχουν βοήθεια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στα 
κράτη που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, 
ενώ μπορούν να αναπτυχθούν και σε γειτονικές χώρες της ΕΕ.  

Το 2022, για άλλη μια χρονιά, η αναγνωσιμότητα της ελληνικής 
έκδοσης της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, της Βικι-
παίδειας, σημείωσε ανοδική πορεία. Πέρυσι το λήμμα με τις περισ-
σότερες επισκέψεις αφορούσε λόγω του πολέμου την Ουκρανία, 
το οποίο μάλιστα ξεπέρασε τις 700.000 προβολές, κάτι που συνι-
στά διαχρονικό ρεκόρ.
Στη δεύτερη θέση ήταν το λήμμα για την Ελλάδα, που έχει σταθερά 
υψηλή αναγνωσιμότητα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το λήμμα 
για την Ελισάβετ Β  ́του Ηνωμένου Βασιλείου, που είχε πάντα πολ-
λές επισκέψεις αλλά αυτές εκτινάχτηκαν μετά τον θάνατό της στις 
8 Σεπτεμβρίου. ‘Αλλα σχετικά με την επικαιρότητα λήμματα που 
παρουσίασαν εκτόξευση της αναγνωσιμότητάς τους, ήσαν αυτά 
για ΝΑΤΟ (#4), Ευρωπαϊκή Ένωση (#8), Ρωσία (#11), Βλαντίμιρ 
Πούτιν (#16) και Βολοντίμιρ Ζελένσκι (#19).
Τα λήμματα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (#5) και Παγκό-
σμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 (#6) είχαν μεγάλη και σταθερή 
επισκεψιμότητα από τον Νοέμβριο και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 
στη διάρκεια των αγώνων στο Κατάρ. Το λήμμα ‘Αγιος Παΐσιος 
στη θέση #7 είχε μεγάλη αναγνωσιμότητα στην περίοδο που προ-
βαλλόταν τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του, με εβδομαδιαία άνο-

δο κάθε φορά που προβαλλόταν νέο επεισόδιο. Παρομοίως για 
τα λήμματα Γεώργιος Παπανδρέου (#9) και Κυβέλη (ηθοποιός) 
(#14), για τη σχέση των οποίων υπήρχε επίσης τηλεοπτική σειρά 
και αυξανόταν η αναγνωσιμότητα των λημμάτων κάθε φορά που 
προβαλλόταν νέο επεισόδιο.
Η εκτίναξη της επισκεψιμότητας του λήμματος για την αντιπρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή (#10) οφείλεται 
στη σύλληψή της, ενώ η άνοδος του λήμματος Γραμμή 3 (Μετρό 
Αθήνας) (#15) σχετίζεται με την επέκταση της γραμμής τον Οκτώ-
βριο.
Αναλυτικά ο κατάλογος με τα 25 δημοφιλέστερα λήμματα του 
2022:
Αρ. Σελίδα/Λήμμα Προβολές σελίδων
1 Ουκρανία 703.339
   2 Ελλάδα 697.779
   3 Ελισάβετ Β  ́506.893
   4 ΝΑΤΟ 498.629
   5 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 378.621
   6 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 370.024
   7 ‘Αγιος Παΐσιος 312.788

   8 Ευρωπαϊκή Ένωση 290.754
   9 Γεώργιος Παπανδρέου 288.599
   10 Εύα Καϊλή 283.842
   11 Ρωσία 283.685
   12 Επέτειος του Όχι 269.473
   13 Α  ́Παγκόσμιος Πόλεμος 244.638
   14 Κυβέλη (ηθοποιός) 242.250
   15 Γραμμή 3 (Μετρό Αθήνας) 237.477
   16 Βλαντίμιρ Πούτιν 235.676
   17 Β  ́Παγκόσμιος Πόλεμος 231.795
   18 Ελληνική Επανάσταση του 1821 229.875
   19 Βολοντίμιρ Ζελένσκι 228.344
   20 Κυριακή προσευχή 228.196
   21 Πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου 220.848
   22 Γιάννης Αντετοκούνμπο 216.117
   23 Κριστιάνο Ρονάλντο 207.331
   24 Κύπρος 206.341
   25 Μικρασιατική Καταστροφή 206.170

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑβΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΚΩΝ ΔΙΑφΟΡΩΝ / ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕφΑΡΜΟγΗΣ (Ν.4821/21)»

resCeu: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡγΕΙ ΣΤΗ φΙΝΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΕ 
χΗΜΙΚΟ, βΙΟΛΟγΙΚΟ, ΡΑΔΙΟΛΟγΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕξΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ 242 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 

ΤΑ 25 ΔΗΜΟφΙΛΕΣΤΕΡΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ WIkIpedIa ΤΟ 2022: 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑβΕΤ
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Σε εφαρμογή τίθεται ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο 
Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), με στόχο 
την ορθή λειτουργία και εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου.
Με τη λειτουργία του ΜΕΜΟ, όπως σημειώνεται σε σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αντι-
μετωπίζεται αποτελεσματικά, πλέον, το ζήτημα των αθρόων 
εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια και βελτιστοποιείται το σύστημα ελέγχου.
Ειδικότερα, με την νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα τηρούνται όλα τα 
στοιχεία εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης μεταχειρισμένων 
οχημάτων στη χώρα μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους 
τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας να έχουν άμεση και 
διαρκή πρόσβαση και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να προβαί-
νουν στους αναγκαίους ελέγχους και επαληθεύσεις.
Παράλληλα, το ΜΕΜΟ προσφέρει τη δυνατότητα δειγματο-
ληπτικής επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων των 

οχημάτων που υποβάλουν οι εισαγωγείς, καθιστώντας δυνατή 
τη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων από τους επίσημους 
αντιπροσώπους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την εφαρμογή του ΜΕΜΟ επι-
τυγχάνεται ένας διττός στόχος του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών:
Πρώτον, διευκολύνεται η εξυγίανση της αγοράς, μέσα από 
τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και τον έλεγχο των εισα-
γόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, ώστε να εξαλειφθεί η 
διάθεση των οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό 
(π.χ. τρακαρισμένα οχήματα, οχήματα με αλλοιωμένο μετρητή 
χιλιομέτρων κ.λπ.).
Δεύτερον, βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς 
θα εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που θα τίθενται σε 
κυκλοφορία θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί εκπομπών 
ρύπων.
Ταυτόχρονα, προκειμένου το ΜΕΜΟ να είναι άμεσα αποτελε-

σματικό, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήδη έχει 
νομοθετήσει κατηγοριοποιημένες παραβάσεις που μπορεί να 
σχετίζονται με ελλιπείς, ανακριβείς ή εκπρόθεσμες καταχωρίσεις 
και έχουν θεσπιστεί τόσο τα διοικητικά πρόστιμα όσο και η δια-
δικασία και ο τρόπος επιβολής τους.
Το ΜΕΜΟ ανταποκρίνεται στη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για διαρκή αξιο-
ποίηση των δυνατότητων του ψηφιακού μετασχηματισμού, 
της σύγχρονης τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων, καινοτό-
μων εργαλείων που βελτιώνουν το παραγόμενο έργο της πολι-
τείας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, την 
αγορά και τους επαγγελματίες, αλλά και για την οικονομία και 
το περιβάλλον.
Στη σελίδα του υπουργείου https://www.yme.gov.gr/
metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/
m-e-m-o έχει αναρτηθεί όλη η σχετική νομοθεσία.

Δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση μπαίνουν η Σαουδική Αραβία, η 
Αίγυπτος και η Τουρκία. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φετινή 
χρονιά για αυτές τις χώρες θα είναι καθοριστική, καθώς θέλουν να 
στραφούν στην πράσινη κινητικότητα. Αυτά συμβαίνουν σε μία 
περιοχή που έχει άφθονα και φθηνά καύσιμα.
Η Σαουδική Αραβία σήμερα δεν έχει εγχώρια βιομηχανία κατα-
σκευής αυτοκινήτων. Η χώρα επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά (1 
δισεκατομμύριο δολάρια) στον κατασκευαστή EV Lucid, ο οποίος 
σχεδιάζει να βγάλει πολύ σύντομα ηλεκτρικό μοντέλο. Ξεκίνησε να 
λειτουργεί μια εγχώρια μάρκα EV, που ονομάζεται Ceer και αποτε-
λεί μια κοινοπραξία μεταξύ του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων 

της Σαουδικής Αραβίας και του κινεζικού κατασκευαστικού ομίλου 
Foxconn. Η Ceer, η οποία θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία BMW, 
στοχεύει στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση σεντάν 
και SUV σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Στόχος της εταιρείας είναι 
μέχρι το 2026 να έχουν βγάλει στην παραγωγή 150.000 EV, με τους 
Σαουδάραβες να προσφέρουν γενναιόδωρες επιδοτήσεις για αγορές 
EV και να πιέζουν για λεωφορεία πράσινης ενέργειας.
Από την άλλη η Τουρκία είναι η 13η χώρα κατασκευής αυτοκι-
νήτων στον κόσμο ως προς τον όγκο παραγωγής. Σκέφτεται την 
στροφή της προς την παραγωγή EV, έχοντας αποκτήσει αρκετή 
τεχνογνωσία από την παραγωγή πολλών μοντέλων στην χώρα 

των εταιρειών Toyota, Ford, Ηyundai, Renault και Fiat. Μάλιστα 
ο τουρκικός όμιλος Togg, στοχεύει να παράγει 175.000 μεσαίου 
μεγέθους SUV ετησίως.
Στη δεκαετία του 1960, η Αίγυπτος είχε προσπαθήσει να δημι-
ουργήσει μια εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως η πορεία 
των μοντέλων της δεν πήγε καλά. Φέτος επιχειρεί να μπει στην 
ηλεκτροκίνηση. Από το τέλος του τρέχοντος έτους, η GM και η Al 
Mansour Automotive θα παράγουν το Cadillac Lyric, ένα πλήρως 
ηλεκτρικό SUV, στην Αίγυπτο. Από την άλλη η GM Middle East 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σχεδιάζει να λανσάρει 13 ολοκαίνουρ-
για ηλεκτρικά στην περιοχή.

Η Peugeot, ανακοίνωσε ότι κατέκτησε την πρώτη θέση στα αμι-
γώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα της κατηγορίας Β, στην Ευρώπη το 
2022. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιτυχία της ήρθε μετά από 
την υποδοχή που επεφύλαξαν οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκι-
νήτων στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας, σε 
29 χώρες της Ευρώπης, την περασμένη χρονιά.
Ανακοινώθηκε ότι η μάρκα ήταν ο πρωταγωνιστής στη κατηγο-
ρία Β των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε όλες τις κατηγορίες 
(PC+LCV) για το έτος 2022. Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέ-
ρεται ότι ένα στα τέσσερα οχήματα που πωλήθηκαν σε αυτή τη 
κατηγορία αυτοκινήτων το 2022 ήταν ένα μοντέλο της γαλλικής 
μάρκας με σήμα το λιοντάρι.
Ειδικότερα, το supermini Peugeot e-208 ήταν το μοντέλο με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις για το 2022 στη κατηγορία Β των αμιγώς 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, το συμβατικό 208 με θερμικό 
κινητήρα κατέκτησε τη πρώτη θέση στη λίστα με τις ευρωπαϊκές 
πωλήσεις, σε όλες τις κατηγορίες, στην αγορά PC+LCV.
Χάρη στα δυο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα e-208 και e-2008, 
που ήταν best seller, το 2022 η μάρκα κέρδισε την 1η θέση στην 
ηλεκτρική κατηγορία Β.
Στην κατηγορία Β, το 208 ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσό-
τερες πωλήσεις στην Ευρώπη στην αγορά επιβατικών αυτοκι-
νήτων το 2022. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση e-208 ήταν επίσης 
το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη στην 
ίδια κατηγορία.
Η γαλλική μάρκα καταλαμβάνει έτσι την 1η θέση στην ηλεκτρική 
κατηγορία Β με τη συνδυασμένη επιτυχία του e-208 και του e-2008.
Με τους σύγχρονους και αποδοτικούς ηλεκτρικούς κινητήρες 

τους, τα e-208 και e-2008 προσφέρουν ευχάριστη οδήγηση 
που ενισχύεται από μια πλήρη σειρά συστημάτων υποβοήθη-
σης της οδήγησης. Ανακοινώθηκε ότι τα προτίμησαν περισσό-
τεροι από 76.000 οδηγοί στην Ευρώπη το 2022.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της μάρκας, το 2023 θα είναι 
«η ηλεκτρική χρονιά της». Από το πρώτο εξάμηνο του έτους, 
όλα τα μοντέλα της μάρκας θα είναι διαθέσιμα με ηλεκτρικά συ-
στήματα παραγωγής ενέργειας (αμιγώς ηλεκτρικά, είτε plug-in 
υβριδικά, είτε υβριδικά).
Αποκαλύπτοντας το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο αυτοκίνητο 
Inception στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Λας Βέγκας στις 6 Ια-
νουαρίου 2023, η μάρκα επιβεβαιώνει τον στόχο της που είναι 
η κατάκτηση της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων 
στην Ευρώπη.

Η Volkswagen ανακοίνωσε μέσω στελεχών της ότι δεν θα εγκα-
ταλείψει το εμβληματικό Golf, το οποίο πιθανόν να μετατραπεί 
σε ηλεκτρικό μετά το τέλος των συμβατικών εκδόσεων. Στο 

τρέχον Mk8 Golf αναμένεται φέτος να γίνει facelift. Είναι πιθα-
νό να φέρει περαιτέρω ήπια υβριδική τεχνολογία. Πρόσφατες 
κατασκοπευτικές λήψεις έδειξαν ότι η VW τροποποιεί σε μεγάλο 

βαθμό το σύστημα infotainment, αυξάνοντας παράλληλα το 
μέγεθος της κεντρικής οθόνης αφής

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑγΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑχΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟχΗΜΑΤΩΝ: ΤΟ ΝΕΟ ψΗφΙΑΚΟ ΕΡγΑΛΕΙΟ 
γΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΚΑΙ ΕξΥγΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑγΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΙΝΟΥΝ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑβΙΑ, 
Η ΑΙγΥΠΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

Η peugeOt ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΑΜΙγΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗγΟΡΙΑΣ β ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2022

Η vOlksWageN ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟχΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΕΝ ΘΑ 
ΕγΚΑΤΑΛΕΙψΕΙ ΤΟ ΕΜβΛΗΜΑΤΙΚΟ gOlF   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

«Η πρόσβαση των πολιτών στα παλιά ανάκτορα θα γίνει μέχρι το 
2025», δηλώνει για το Τατόι η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λίνα Μενδώνη, κατά τη συνέντευξη που έδωσε χθες στον 
ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. «Δεν θα έχει γίνει η πλήρης απο-
κατάσταση του κτήματος, όμως αυτά τα Προγράμματα, όπως η 
μετατροπή του Ανακτόρου σε Μουσείο, θα έχουν γίνει. Η μετα-
τροπή του Στάβλου του Γεωργίου Α  ́σε Μουσείο θα έχει γίνει. Οι 
υποδομές όλες, θα έχουν γίνει. Οι διακηρύξεις για να αναληφθούν, 
από ιδιώτες πλέον, οι αποκαταστάσεις κάποιων κτιρίων που θα 
φιλοξενήσουν είτε εστίαση είτε φιλοξενία, θα βγουν εντός του 
2023. Επομένως, το Πρόγραμμα που έχει αναλάβει το Υπουργείο 
Πολιτισμού είναι συνεπές στο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με 
τη Μελέτη Βιωσιμότητας η οποία παρουσιάστηκε το 2021», συ-
μπλήρωσε μεταξύ άλλων η υπουργός.

Η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε επίσης στα Γλυπτά του Παρθενώ-
να, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Οτιδήποτε ανακοινώνεται στο 
πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης ακυρώνει την ίδια την διαπραγμά-
τευση. Αυτό το οποίο εγώ έχω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει τις 
κόκκινες γραμμές της, τις οποίες ακολουθεί με ιδιαίτερη συνέπεια», 
σημείωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια διαπραγμάτευση δύ-
σκολη, αλλά όχι αδύνατη».
Όσο αφορά στο σχέδιο νόμου για τα δημόσια μουσεία, η υπουρ-
γός είπε πως ακούει «διάφορες κορώνες ότι τα πέντε μουσεία θα 
γίνουν ιδιωτικά» σημειώνοντας ότι «αυτά είναι αφελή πράγματα 
να λέγονται και δεν μπορούν να γίνονται πιστευτά». «Διότι το 
status των μουσείων είναι δημόσιο. Ένα ΝΠΔΔ όπως είναι και το 
Μουσείο της Ακρόπολης, εξακολουθεί να είναι δημόσιο», τόνισε 
και προσέθεσε: «Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, είναι αυτό 

το οποίο έχει συμβεί στα μεγάλα μουσεία όλης της Ευρώπης τη 
δεκαετία του ‘80 και του ‘90 και εδώ έχουμε μείνει πίσω. Θέλουμε 
να δώσουμε, πάντα με δημόσιο χαρακτήρα, στα μουσεία μας την 
ευχέρεια, τη δυνατότητα, την ευελιξία, να λειτουργούν και να πα-
ρέχουν υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου».
Τέλος, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέφερε ότι η 
παρουσίαση του αρχιτεκτονικού προσχεδίου για το Εθνικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου από τους ίδιους 
τους αρχιτέκτονες, David Chipperfield και Γραφείο Τομπάζη. «Από 
εκεί και πέρα, θα γίνουν οι διάφορες διαδικασίες για την εκπόνηση 
των μελετών. Είναι μελέτες δύσκολες και σύνθετες. Υπολογίζουμε 
ότι γι’ αυτές θα χρειαστούμε περίπου ενάμιση χρόνο για να ξεκι-
νήσει μετά η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έρ-
γου», πληροφόρησε μεταξύ άλλων η Λ. Μενδώνη.

Με χθεσινή κοινή ανακοίνωσή τους σωματεία και σύλλογοι του 
ΥΠΠΟΑ δηλώνουν την αντίθεσή τους στην αλλαγή νομικού 
καθεστώτος των δημόσιων μουσείων και σημειώνουν ότι «οι 
εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο ΥΠΠΟΑ ενωμένοι και με συλ-
λογικό αγώνα θα αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε την υλο-
ποίηση των κυβερνητικών σχεδιασμών για την αποκοπή των 
κρατικών μουσείων από το ΥΠΠΟΑ και θα υπερασπιστούμε τον 
δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων».
Συγκεκριμένα, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής 
Στερεάς και Νήσων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων - ΣΕΑ, 
η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων - ΠΕΣΑ, ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού και ο Σύλ-
λογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων - ΣΕΚΑ, μετά από σύσκεψη που 
πραγματοποίησαν στις 12/1/22, αναφέρουν ότι «το σχέδιο 

νόμου, που αναρτήθηκε στην διαβούλευση (opengov) έως 
τις 28/1/2023, με τον τίτλο ”Εκσυγχρονισμός της μουσειακής 
πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς: ίδρυση μουσείων-ν.π.δ.δ., κρατική ασφάλιση της κινη-
τικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και 
του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών 
Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό”, περιέχει πλειά-
δα ρυθμίσεων που αφορούν το ΥΠΠΟΑ, με σημαντικότερη την 
αποκοπή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντι-
νού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης και 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου από τον κορμό της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» και δηλώνουν, μεταξύ άλλων: «Η 
κυβέρνηση κώφευσε τελικά στις διαμαρτυρίες των σωματείων, 
των εργαζομένων στα δημόσια Μουσεία, της επιστημονικής 
κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην διατυπω-
μένη αντίθεση ερευνητών, συλλόγων, σωματείων, αλλά και 
συναδέλφων που είχαν υπηρετήσει κατά το παρελθόν στα 
δημόσια μουσεία καθιστώντας τα σημεία αναφοράς για τον 
πολιτισμό και την προσφορά στην κοινωνία».
Παράλληλα τα σωματεία ενημερώνουν για τις κινήσεις τους το 
επόμενο διάστημα, όπως «ενημερωτική καμπάνια στην κοινή 
γνώμη και τα ΜΜΕ, με έμφαση στις επιπτώσεις που αυτή η αλ-
λαγή θα έχει για το κοινό των μουσείων».

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ιώσηπος» Ψηφιακό 
αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων Ελλάδος, υπέγραψαν προχθες ο πρόεδρος της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση 
και η ψηφιακή διαχείριση των αρχείων των Ισραηλιτικών Κοι-
νοτήτων Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ρόδου και του Οργανισμού 
Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι-
.Ε.). Παράλληλα, αξιοποιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες πληρο-
φορικής θα αναπτυχθούν ψηφιακές εφαρμογές με εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα για την προβολή του υλικού και άυλου πολιτιστικού 
αποθέματος, με σεβασμό στην ιστορική μνήμη των Ελληνικών 
Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, φι-
λοδοξεί να διασώσει την ιστορική μνήμη, τον πολιτιστικό πλούτο 

του ελληνικού Εβραϊσμού, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο προς 
την έρευνα, προσελκύοντας επιστήμονες από όλο τον κόσμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των εβραϊκών σπουδών στην χώρα. Η ψη-
φιακή προβολή των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας θα 
συμβάλει και στη γενικότερη τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας.
Ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες σελίδες θα δεχθούν ψηφι-
ακή επεξεργασία και τεκμηρίωση, με σκοπό να είναι ψηφιακά δι-
αχειρίσιμες και διαδικτυακά αναζητήσιμες. Το υλικό παρουσιάζει 
μια ειδολογική ποικιλομορφία κυρίως στο γεγονός ότι είναι πολύ-
γλωσσο, σε σπάνια γραφή και κατά κανόνα χειρόγραφο. Η γλώσ-
σα είναι συχνά η ladino (λαντίνο), που ήταν η μητρική γλώσσα 
του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των Εβραίων που έζη-
σαν στον γεωγραφικό ελληνικό χώρο, όπως τον ξέρουμε σήμερα, 
και βασίζεται στην ισπανική, εβραϊκή και αραβική γλώσσα.
Αξιοποιώντας την πολιτιστική παράδοση των Κοινοτήτων θα 
αναπτυχθούν ψηφιακές εφαρμογές όπως: η ιστορική ψηφιακή 

ανασύνθεση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης από τον 18ο 
αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα, η εβραϊκή μουσική παρά-
δοση στον ελλαδικό χώρο, η ελληνοεβραϊκή προσωπογραφία, 
ο ψηφιακός «Άτλας» του ελληνοεβραϊκού πολιτισμού, εβραϊκοί 
περίπατοι στην Αθήνα (Ρωμανιώτικος) καθώς και παρουσίαση 
εκθεμάτων του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης με επαυξημέ-
νη πραγματικότητα (AR).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες και ο προϋπολογισμός 
της ανέρχεται σε 4.530.464 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης 
είναι η Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Λ.ΜΕΝΔΩΝΗ γΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟι: «Η ΠΡΟΣβΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΘΑ γΙΝΕΙ ΜΕχΡΙ ΤΟ 2025»  

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ γΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑγΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΥΠΕγΡΑφΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ γΙΑ ΤΟ ψΗφΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ   
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ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑβΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡχΑΙΟΛΟγΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ χΙΟΥ 
Με προϋπολογισμό 16.960.000 ευρώ και χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ), προχωρά στην επέκταση και αναβάθμιση του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Χίου.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τον περασμένο Αύ-
γουστο, κατά την επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνας Μενδώνη στη Χίο, σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο 
Σταμάτη Καρμάντζη, ανακοινώθηκε η παραχώρηση έκτασης 8,5 
στρεμμάτων, από τον Δήμο Χίου στο ΥΠΠΟΑ, για την επέκταση 
του μουσείου. Με την ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, 
μπαίνει σε πορεία υλοποίησης η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός 
του αρχαιολογικού μουσείου, καθώς και η προετοιμασία της επα-

νέκθεσης, με χρόνο ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.
Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «μετά την πάροδο σχεδόν 
εξήντα ετών λειτουργίας, το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, και 
βραβευμένο κτηριακό συγκρότημα του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Χίου, έργο του Δημήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη, εμφα-
νίζει έντονη επιβάρυνση λόγω παλαιότητας και περιβαλλοντικών 
συνθηκών. Η επέκταση του κτηρίου, με τον διπλασιασμό των 
εκθεσιακών και αποθηκευτικών χώρων του, γίνεται με απόλυτο 
σεβασμό στον αρχικό σχεδιασμό του. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, 
να γίνει διαφορετικά, αφού η αρχιτεκτονική μελέτη της επέκτασης 
εκπoνείται από τον ίδιο τον Δημήτρη Αντωνακάκη. Οι εγκαταστά-
σεις του εκσυγχρονίζονται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς 

λειτουργίας, ασφάλειας και προσβασιμότητας. Η αναβάθμιση των 
μουσειακών υποδομών της χώρας, αποτελεί προτεραιότητα για 
το Υπουργείο Πολιτισμού που Αθλητισμού που αναπτύσσει ένα 
ευρύ πρόγραμμα ενεργειών, δράσεων και έργων, ώστε τα ελλη-
νικά μουσεία να εκσυγχρονιστούν με βάση τα σύγχρονα μουσεια-
κά πρότυπα. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Χίος θα αποκτήσει 
ένα μουσείο, το οποίο θα προβάλλει το πολιτιστικό της απόθεμα με 
τον τρόπο που του αξίζει».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κτηριολογικό πρόγραμμα εγκρίθη-
κε από το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ τον Ιούνιο του 2021, 
ενώ ακολούθησε η έγκριση της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλε-
κτρομηχανολογικής προμελέτης.

Σε ένα εικονικό βιομηχανικό μουσείο σχεδιάζεται να αναδειχθεί το 
μικρό κτίριο στον χώρο των παλαιών δημοτικών σφαγείων που 
σήμερα βρίσκεται υπό κατάρρευση. Ο δρόμος, ώστε το κτίριο 
αυτό να αποκατασταθεί και να αποκτήσει και πάλι ζωή, άνοιξε με 
συμφωνητικό που υπογράφηκε χθες στο δημαρχείο, παρουσία 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, της προέ-
δρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκίας Σαράντη και 
του αντιδημάρχου Οικονομικών Σωκράτη Δημητριάδη.
Το κτίριο αυτό, με την αποκατάσταση του οποίου στο σύνολό του 
το κτιριακό συγκρότημα των παλαιών δημοτικών σφαγείων ανα-
βαθμίζεται και αποδίδεται στην πόλη, παραχωρείται κατά χρήση 
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Ελλάδος και την Εταιρεία Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανά-
πτυξης Θεσσαλονίκης (ΕΕΠΑΘ)
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μικρό αυτό κτίριο, που σήμερα 
παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, πρόκειται να ανακα-
τασκευαστεί με δαπάνες του ΣΒΕ και της ΕΕΠΑΘ κατά τρόπο με τον 
οποίο θα διαφυλάσσεται απόλυτα ο βιομηχανικός του χαρακτή-
ρας και θα διασφαλίζεται η απόλυτη αισθητική εναρμόνιση με τα 
ήδη ανακαινισμένα κτίρια στο οικόπεδο των παλαιών δημοτικών 
σφαγείων.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
«Με τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ΣΒΕ ουσιαστικά απο-
δίδουμε στην ίδια την πόλη και το τελευταίο κομμάτι ενός πολύ 
όμορφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά της Θεσ-
σαλονίκης, για την οποία και είμαστε πολύ αισιόδοξοι», ανέφερε σε 
σχετικές δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, τονίζοντας ότι μέσα από σειρά έργων και παρεμβάσεων η 
δυτική είσοδος τα επόμενα χρόνια θα καταστεί πόλος έλξης. 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι 
η αποκατάσταση του μικρού κτιρίου θα ολοκληρωθεί με την 
αισθητική και την ποιότητα που είχαν ακολουθηθεί σε προγενέ-
στερο στάδιο για την αποκατάσταση παρακείμενου κτιρίου όπου 
λειτουργούν  τα τελευταία χρόνια τα γραφεία του ΣΒΕ. Εξάλλου, με 
το συμφωνητικό που υπογράφηκε σήμερα προβλέπεται δεκαετής 
παράταση της παραχώρησης του κτιρίου αυτού. Πρόκειται για το 
παλιό κτίριο κρεοσκοπικού ελέγχου, το οποίο φιλοξενεί τα γραφεία 
του ΣΒΕ μετά από την πλήρη ανακατασκευή του, με χρηματοδό-
τηση από χορηγίες των μελών του συνδέσμου.
Η πρόεδρος του ΣβΕ
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υπογράψαμε την παραχώρηση για τα 
επόμενα δέκα χρόνια του κτιρίου των γραφείων του συνδέσμου 

στην περιοχή των σφαγείων, μια περιοχή που αναβαθμίζεται 
σιγά - σιγά. Το κτίριο έχει γίνει κόσμημα και καλούμε όλους τους 
Θεσσαλονικείς να το επισκεφθούν», ανέφερε η πρόεδρος του ΣΒΕ, 
υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία ΣΒΕ και Δήμου Θεσσαλονίκης 
αποτελεί ένα απτό παράδειγμα όσων μπορούν να επιτευχθούν με 
τη συνέργεια ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δημοσίου.
Η κυρία Σαράντη επεσήμανε ότι ο ΣΒΕ είναι κοινωνικός εταίρος 
και ο μόνος σύνδεσμος που, παρ’ ότι έχει πανελλήνιο χαρακτήρα, 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Ολοκληρώνεται το σχέδιο επανάχρησης των κτιρίων
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αξιοποιήσει το εμ-
βληματικό κτίριο των παλαιών δημοτικών σφαγείων, που δεσπό-
ζει στην περιοχή, ως Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας 
του με τη Cisco. «Πλέον με την αναπαλαίωση και του τελευταίου 
μικρού κτιρίου ολοκληρώνεται η αναπαλαίωση και επανάχρηση 
του κτιριακού συγκροτήματος των παλαιών δημοτικών σφαγεί-
ων και αναβαθμίζεται όλη η περιοχή», υπογράμμισε ο Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών Σωκράτης Δημητριάδης.

«Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, με ανάρτησή του στo Facebook, την ακύρωση 
μετονομασίας την Οδού Λαγκαδά σε Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.
Προσθέτει ότι τέσσερις δήμοι και τα αντίστοιχα δημοτικά συμβού-
λια (Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Παύλου Μελά, 

Νεάπολης-Συκεών) «αποφασίσαμε να τιμήσουμε έναν παγκόσμιο 
Έλληνα, έναν μεγάλο δημιουργό που με το έργο του όχι μόνο ένω-
σε όλους τους Έλληνες αλλά δόξασε τη χώρα μας σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του κόσμου».
«Η απόρριψη αυτής της απόφασης από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη που με εκπλήσσει δυσά-
ρεστα. Δεν μπορούν γραφειοκρατικές αντιλήψεις να ακυρώσουν 
την θέλησή μας. Εμείς θα επιμείνουμε», επισημαίνει ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με στόχο τη χάραξη μιας κοινής πορείας για σταθερότητα και ευημε-
ρία στα Βαλκάνια, η Αθήνα, με οικοδεσπότη τον Κώστα Μπακογιάν-
νη, από την Κυριακή 22 έως την Τρίτη 24 Ιανουαρίου, θα υποδεχθεί 
δημάρχους από 66 πόλεις από 10 χώρες των Βαλκανίων, στο πλαί-
σιο της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40 (B40 Balkan 
Cities Network), κατά την οποία η ελληνική πρωτεύουσα θα αναλά-
βει το «τιμόνι» της Προεδρίας του Δικτύου για το 2023.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθηναίων θα παραλάβει 
τη σκυτάλη της προεδρίας του B40 Balkan Cities Network, από τον 
ομόλογό του δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου με 
τον οποίο έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια μία ισχυρή «γέφυρα» 
συνεργασίας σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσουν την ελληνο-
τουρκική φιλία και να φέρουν κοντά τους δύο λαούς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μπακογιάννης, τόνισε: «Η Αθήνα αναλαμβάνει 
την προεδρία του δικτύου Β40, των σπουδαιότερων βαλκανικών 
πόλεων. Η στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη. Η 
πρωτεύουσα της Ελλάδας θέλει και μπορεί να ενισχύσει σημαντι-
κά τη βαλκανική συνεργασία. Η πόλη μας γίνεται μητρόπολη του 
σύγχρονου κόσμου, αναπτυξιακά, τεχνολογικά, κι όχι μόνο. Ξέρει 
να βελτιώνει υποδομές και καθημερινότητα. Αυτή τη γνώση, τη 
νοοτροπία, τη μέθοδο θέλουμε να μοιραστούμε και με τις υπόλοιπες 
πόλεις του δικτύου. Να δώσουμε και να πάρουμε. Να μάθουμε όλοι 
από την ανταλλαγή και να ωφεληθούμε από τη συνεργασία. Το 
δίκτυο Β40 είναι η δυναμική απάντηση των πόλεων σε όσους βλέ-
πουν στα Βαλκάνια, κατακερματισμό και ανταγωνισμό. Κάθε δίκτυο 
σημαίνει πολλές γέφυρες. Επικοινωνίας, ανταλλαγής, συνεργασίας. 

Οι πόλεις βγαίνουν μπροστά, εκεί όπου τα κράτη φαίνονται δύσκα-
μπτα στη συνεργασία. Προχωράμε μαζί, ενισχύουμε δεσμούς, θα 
πετύχουμε».
Ο κ. Μπακογιάννης, κατά την εναρκτήρια ομιλία της Συνόδου θα 
αναφερθεί στο όραμα της προεδρίας της Αθήνας για το 2023. Στη 
Σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης με ομιλίες ο Ντάριο Ναρντέλα, 
πρόεδρος του Δικτύου Eurocities και δήμαρχος Φλωρεντίας, καθώς 
και οι δήμαρχοι της Κωνσταντινούπολης, των Τιράνων, της Σόφιας, 
του Βελιγραδίου, του Σεράγεβου, του Κότορ, του Αυλώνα κ.ά.
Οι εργασίες της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40, θα 
πραγματοποιηθούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΙΚΟΝΙΚΟ βΙΟΜΗχΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣφΑγΕΙΑ  
Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και ΣΒΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑγΚΑΔΑ ΣΕ 
ΛΕΩφΟΡΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Επισημαίνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβας  

Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ «ΤΙΜΟΝΙ» ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ β40
Ο Κ. Μπακογιάννης υποδέχεται 66 ομολόγους του από 10 χώρες στη Σύνοδο που διοργανώνεται στις 22/1-24/1  
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ΕΡγΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑγΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ, 
ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΥΜβΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

γΑΛΛΙΑ: Η χΩΡΑ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟ 2023 γΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ξΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑγΑΘΩΝ   

«aera»: ΕΝΑ ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 

Με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Πολιτισμού πραγματοποιούν ένα έργο δύσκολο όσο και ανα-
γκαίο, αφού αφορά τον ναό - μνημείο του Αγίου θεράποντα, ο 
οποίος περίπου 130 χρόνια τώρα αποτελεί το σήμα κατατεθέν της 
Μυτιλήνης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτή τη στιγμή υλοποιείται το πρόγραμμα συντήρησης των λίθι-
νων όψεων του μνημείου και των περίτεχνων καλλιτεχνημάτων 
στα αετώματα στα πάνω μέρη των όψεων. Οι εργασίες αυτές 
προϋπολογισμού 800.000 ευρώ υλοποιούνται από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λέσβου. Την ίδια ώρα και συγκεκριμένα πριν λίγες 
ημέρες με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η πλήρης επισκευή των τρούλων του Αγίου Θεράποντα. Από το 
1,45 εκατομμύρια ευρώ ποσό 600.000 έχει εγγραφεί στις πιστώ-
σεις του τρέχοντος έτους. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν 
στο σκεπασμένο από πλάκες ψευδαργύρου τρούλο και στους 
τέσσερις ανάλογους γωνιακούς τρουλίσκους καθώς και στον 
χαρακτηριστικό ανάγλυφο διάκοσμο, στον οποίο συνδυάζονται 
στοιχεία υστερογοτθικά, νεοκλασικά και μπαρόκ.
Οι εργασίες στις λίθινες όψεις του Ναού πραγματοποιούνται σε με-
γάλο ύψος και απαιτούν και εξειδικευμένο προσωπικό. Ήδη ξεκί-
νησαν στη βόρεια όψη και περιλαμβάνουν την καθαίρεση των κο-
νιαμάτων με τα οποία το μνημείο συντηρήθηκε πριν 30 περίπου 
χρόνια. «Πρόκειται για εργασίες δύσκολες που θα κρατήσουν περί 
τα δυο χρόνια» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη συντηρήσεων 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δέσποινα Πίτσιου.
«Μας είχαν πει, πως μετά από χρόνια οι εργασίες συντήρησης που 
πραγματοποιήσαμε στη δεκαετία του 1980 θα έπρεπε να ξαναγί-
νουν. Ήρθε η ώρα τους» είπε ο πρωτοπρεσβύτερος του Ναού π. 

Αθανάσιος Γιουσμάς, ενώ αναφερόμενος στο έργο στην οροφή 
που χρηματοδοτήθηκε πριν λίγες μέρες το χαρακτήρισε «έργο 
απαραίτητο για να γλυτώσουμε αν μη τι άλλο τα νερά που το χει-
μώνα μπαίνουν μέσα στην Εκκλησιά».
Η ανέγερση του σημερινού ναού ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αι-
ώνα στη θέση παλαιότερου παρεκκλησίου που εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες ασθενών του «ξενοδοχείου», φιλανθρωπικού κτηρίου εν 
είδει πτωχοκομείου και νοσοκομείου που λειτουργούσε εκεί από 
τη Μητρόπολη Μυτιλήνης. Η λειτουργία αυτού του «ξενοδοχεί-
ου» προδρόμου των σημερινών Φιλανθρωπικών καταστημάτων 
της Λέσβου χάνεται στο βάθος του χρόνου και η παλιότερη ιστο-
ρική μαρτυρία για αυτό χρονολογείται στο 1692. Οι περισσότεροι 
μελετητές θεωρούν ότι και το ναΐδριο θα υπήρχε τουλάχιστον από 
αυτή τη χρονική περίοδο. Το παρεκκλήσι χαρακτηρίζεται από τις 
πηγές της εποχής ως «ελεεινή οικοδομή» από ανασκαφές όμως 
που πραγματοποιήθηκαν σε παρακείμενα οικόπεδα φαίνεται ότι 
τόσο ο σημερινός ναός όσο και γύρω κτήρια χτίστηκαν πάνω σε 
ένα σημαντικό αρχαίο δημόσιο κτήριο που δεν αποκλείεται να 
είναι ο ναός του Ασκληπιού.
Την ανέγερση του νέου ναού αποδεικτικού της αναγέννησης 
της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Μυτιλήνης σε συνθήκες 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οραματίστηκε ο μητροπολίτης 
Μυτιλήνης Καλλίνικος, μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Με 
πρωτοβουλία του διενεργήθηκαν έρανοι για την οικοδόμηση του 
ναού. Οι σχεδιαζόμενες διαστάσεις του ναού απαιτούσαν εκείνη 
την εποχή την ανάληψη εργασίας από μεγάλο αρχιτέκτονα. Επιλέ-
χθηκε ο Λέσβιος Αργύρης Αδαλής, βοηθός των δύο μεγαλύτερων 
αρχιτεκτόνων της εποχής, του Δανού Θεόφιλου Χάνσεν και του 
Γερμανού Ερνέστου Τσίλλερ. Πολύτιμη αποδείχτηκε η εμπειρία 
του κατά την ανέγερση των κτιρίων της Ακαδημίας και του Ζαπ-

πείου στην Αθήνα. Εμπειρία που του επέτρεψε να εκπονήσει τόσο 
το σχέδιο του Αγίου Θεράποντα όσο και του γειτονικού ιστορικού 
Γυμνασίου Μυτιλήνης. Το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει και σήμερα. 
Τα εμφανή γοτθικά στοιχεία συμβάλλουν στην επιβλητικότητα 
του και του δίνουν ένα ξεχωριστό στυλ μοναδικό στην Ελλάδα. Ο 
νέος ναός, ημιτελής για μεγάλο διάστημα, άρχισε να λειτουργεί το 
1900 ενώ εγκαινιάστηκε επίσημα το 1935.
Ο βασικός αρχιτεκτονικός του ρυθμός σύμφωνα με στοιχεία του 
υπουργείου πολιτισμού, είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με 
τρούλο. Εξωτερικά διακρίνεται για τα γοτθικά μορφολογικά χα-
ρακτηριστικά, η παρουσία των οποίων οφείλεται στην επίδραση 
στον Αδαλή από τους δασκάλους του. Ο εξωτερικός διάκοσμος 
δημιουργήθηκε από το φημισμένο ζωγράφο και γλύπτη Νικόλαο 
Κεσανλή. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, έργο του 1915 δημι-
ουργήθηκε από το Μυτιληνιό ξυλογλύπτη Δημήτριο Κόβαλα. Εί-
ναι χτισμένος με λαξευτούς λίθους - κόκκινο ηφαιστειακό ιγνιμβρί-
τη - από τους οποίους το μεγαλύτερο μέρος μεταφέρθηκε από το 
λατομείο του Σαρμουσάκ στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. Στην 
πρόσοψη υπάρχουν δύο επάλληλες σειρές μαρμάρινων κιόνων, 
ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού. Ενώ οι τρούλοι που επιστέφουν 
το οικοδόμημα δίνουν εικόνα μεγαλοπρέπειας επενδυμένοι από 
ψευδάργυρο.
Ο ναός φιλοξενεί τον τάφο του Λέσβιου Μητροπολίτη Ουγγρο-
βλαχίας Ιγνάτιου, ενός από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της 
Επανάστασης του 1821. Η μαρμάρινη σαρκοφάγος του βρίσκεται 
στο κεντρικό κλίτος του ναού. Το σημαντικότερο κειμήλιο είναι η 
εικόνα του Αγίου Θεράποντος, χρονολογημένη στο έτος 1651 ει-
κάζεται ότι προέρχεται από το παρεκκλήσι που εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες του «ξενοδοχείου».

Τρεις νόμοι που αφορούν την επιστροφή ξένων πολιτιστικών 
αγαθών, ανθρώπινων λειψάνων και έργων που είχαν λεηλατη-
θεί από τους ναζί θα κατατεθούν το 2023 στο γαλλικό κοινοβού-
λιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Μια αναφορά για την προετοιμασία νομοσχεδίου, που θα 
ορίζει «την αρχή και τα κριτήρια για την επιστροφή» ξένων 
έργων, πρόκειται να κατατεθεί μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες, 
γνωστοποίησε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Πο-

λιτισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναφορά αυτή θα συ-
νταχθεί από τον πρώην διευθυντή του μουσείου του Λούβρου 
Ζαν-Λικ Μαρτινέ, ο οποίος διορίστηκε το 2021 πρεσβευτής για 
την κληρονομιά.
«Καθώς οι συλλογές μας είναι αναπαλλοτρίωτες, θα είναι μα-
κροχρόνιο και περίπλοκο το να πρέπει να κάνουμε έναν ειδικό 
νόμο για κάθε επιστροφή», δήλωσε στην εφημερίδα Le Monde 
η γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως η επιστροφή ξένων 
αγαθών αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Προσθέτει πως 
η πίεση για τέτοιες επιστροφές έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 
ώστε δυτικά μουσεία να επιστρέψουν έργα στη χώρα καταγω-
γής τους και αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό και στο αίτημα της Ελ-
λάδας για την επιστροφή των γλυπτών της ζωφόρου του Παρ-
θενώνα, που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.

 Αντλώντας από τη μεγάλη εμπειρία του στον σχεδιασμό ξενο-
δοχείων, το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο ΟΒΜΙ εξερεύνησε 
ένα νέου τύπου κάθετο πολυτελές θέρετρο, το οποίο ονόμασε 
«Aera»• το εργαστήριο καινοτομίας του OBMI συνέλαβε την 
ιδέα ενός θέρετρου μέσα στην καρδιά ενός αστικού περιβάλλο-
ντος, φέρνοντας κοντύτερα στο σπίτι την ατμόσφαιρα «Δάχτυ-
λα γυμνών ποδιών μέσα στην άμμο - Κύματα που σκάνε στην 
παραλία». 
Οι καινοτόμοι στο OBMI σημειώνουν ότι το μοντέλο Aera Vertical 

Resort αποτελεί μια «πρώτη» για πόλεις. Σχεδιασμένο να έχει τη 
μορφή ενός καταφύγιου στη φύση το οποίο έχει αφεθεί να πέσει 
μέσα σε ένα αστικό κέντρο, η οργάνωσή του ως στοίβα μειώνει 
το αποτύπωμα του τυπικού θέρετρου που διακόπτει ένα παρθέ-
νο φυσικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, στους επισκέπτες 
προσφέρεται ατμόσφαιρα ευεξίας και πρόσβαση σε μια άγρια 
όαση χωρίς να απαιτείται να κάνουν μεγάλο ταξίδι.
Το μοντέλο είναι οργανωμένο σε επτά περιοχές στις οποίες πε-
ριλαμβάνεται δείπνο, τέχνη, μόδα, θέατρο, κήπος, ευεξία και 

οικογένεια. Μια πανοραμική πλατφόρμα ανοίγει στην πόλη και 
φιλοξενεί πισίνα που κοιτάζει στους δρόμους, κάτω. «Λειτουρ-
γώντας ως διαφυγή μέσα στην πόλη, τα μονοπάτια περιπάτου, 
με πράσινο πλάι τους, επιτρέπουν όντως μια αίσθηση δραπέτευ-
σης από τα άγχη και τις προκλήσεις της μητρόπολης» τονίζουν 
οι αρχιτέκτονες 
(https://www.instagram.com/p/CVf0f_Xrjxa/).
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Κατά πλειοψηφία από τη ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και 
των άρθρων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών για το «Θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορι-
κών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των 
μεταφορών» στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Όπως 
μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και Ελλη-
νική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν, ενώ το ΜέΡΑ25 
το καταψήφισε. Σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη ανάγνω-
ση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και την Πέμπτη θα εισαχθεί 
στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, 
ολοκληρώνοντας και την κατ’ άρθρων συζήτηση του νομοσχε-
δίου ανέφερε πως δεν πρέπει να υπάρχει κάποια παρανόηση 
σχετικά με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας. Ο διαχωρισμός τους ήταν μια υποχρέω-

ση της Ελληνικής Δημοκρατίας, εδώ και πολλά χρόνια. Η ΥΠΑ εί-
ναι, πλέον, πάροχος αεροναυτιλίας ενώ η ΑΠΑ είναι η Ρυθμιστι-
κή Αρχή. Ο νόμος 4427 που ψηφίσθηκε μεν επί της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτός δεν εφαρμόσθηκε, είχε ως αποτέλεσμα την 
παραλίγο υποβίβαση των αεροδρομίων μας από την ΕΑSΑ με 
ό,τι συνέπειες θα είχε για τον ελληνικό τουρισμό και γενικότερα, 
για τις αερομεταφορές. Η βασική αιτιολόγηση της ΕΑSΑ, ήταν ότι 
στην ουσία με την ΥΠΑ δεν γινόντουσαν επιθεωρήσεις και δεν 
μπορεί ο ελεγχόμενος και ο ελεγκτής να είναι το ίδιο πρόσωπο. 
Αναγνώρισε πως στην ΑΠΑ ακόμα μπορεί να μην λειτουργούν 
όλα τέλεια και να υπάρχουν προβλήματα καθώς είναι μία και-
νούργια αρχή, αλλά ήδη υπάρχει καλή λειτουργία με την ΕΑSΑ. 
Τόνισε πως τόσο τα ελληνικά αεροδρόμια όσο και οι ελληνικές 
αεροπορικές εταιρείες, λειτουργούν σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Απέρριψε το επιχείρημα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του 

νέου φορέα γιατί οι πόροι όπου θα πληρώνονται οι επιθεω-
ρητές διερεύνησης ατυχημάτων θα είναι από τα διαθέσιμα του 
Eurocontrol, άρα υπάρχει έμμεση χρηματοδότηση, λέγοντας 
πως τα χρήματα του Eurocontrol, δεν τα ελέγχουν οι αεροπο-
ρικές εταιρείες και οι χρήστες. Tα ελέγχει μία κρατική αρχή. Αυτή 
αποφασίζει. Επομένως, αυτό το επιχείρημα δεν στέκει.Επισήμα-
νε ότι δεν μπορεί να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου, οι 
διερευνητές ατυχημάτων όπως δεν είναι και πουθενά στον κό-
σμο και όλοι χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία του ιδιωτικού το-
μέα, με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο και έλεγχο του Κράτους. Ο κ. 
Καραμανλής, επισήμανε πως με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου 
«δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά τον τροχό. Κάνουμε το αυτονόητο 
και καλύπτουμε ένα κενό που υπήρχε επί πολλά χρόνια».

Θετικές διατυπώσεις γνώμης αλλά και παρατηρήσεις για την 
περαιτέρω βελτίωση του νομοσχεδίου προκειμένου ο νέος 
ενιαίος φορέας διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομι-
κών ατυχημάτων να είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός, 
εξέφρασαν στις παρεμβάσεις τους οι εκπρόσωποι φορέων κατά 
την ακρόασή τους στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της 
Βουλής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και 
Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) Ιωάννης Κονδύλης, ανέφερε πως 
το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για το «Θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδη-
ροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών» 
είναι στη σωστή κατεύθυνση και πλήρως εναρμονισμένο με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 996 ΕΕ, που αφορά τη διερεύνηση αεροπορικών 
ατυχημάτων. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η συνύπαρξη της 
διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων 
δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη διερεύνηση ατυχημάτων 
του κάθε τομέα, συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων για το 
ελληνικό Δημόσιο και ανάλογος φορέας υπάρχει ήδη σε πολλές 
χώρες. Επισήμανε πως το πρόβλημα στη μέχρι τώρα λειτουργία 
της Υπηρεσίας για τη διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημά-
των είναι η έλλειψη διερευνητών και ζήτησε στο νομοσχέδιο να 
προβλέπεται ετοιμότητα των διερευνητών σε 24ωρη βάση 365 
μέρες τον χρόνο όπως απαιτείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) Χρήστος 
Τσίτουρας, χαιρέτισε τη νέα νομοθετική πρόταση λέγοντας 
πως το νέο όργανο διοίκησης είναι πλέον κοινό, ενιαίο. Υπάρ-
χει ευελιξία με στόχο την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών 
μηχανισμών, την ενίσχυση του ρόλου των διερευνητών και την 
ενίσχυση μέσω οικονομιών κλίμακας της αποτελεσματικής λει-
τουργίας των αντίστοιχων Αρχών. Η λειτουργική ανεξαρτησία 
της νέας Αρχής επιτυγχάνεται με διαχωρισμό λειτουργιών από 
παρόχους, γεγονός που αποτελεί όχι μόνο θεσμική απαίτηση, 
αλλά και κρίσιμο παράγοντα της ουσιαστικής επιτυχίας του 
εγχειρήματος.
Η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) Ιωάν-
να Τσιαπαρίκου ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική 

νομοθετική πρωτοβουλία, που και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων έχει ζητήσει. Επιχειρείται η πλήρης προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στις απαιτήσεις του κεφαλαίου 5 της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/798 για την ασφάλεια των σιδη-
ροδρόμων. Συμπληρώνει έναν βασικό κρίκο στην αλυσίδα της 
ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Θα πρέπει όμως να διαθέτουν 
οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για να μην έχει την τύχη 
του Εθνικού Φορέα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημά-
των που ουδέποτε κατάφερε να λειτουργήσει ουσιαστικά, ιδίως 
λόγω της αδυναμίας στελέχωσής του με διερευνητές. Πρότεινε 
για την αποφυγή σύγχυσης ο Εθνικός Φορέας είναι σημαντικό 
να προσδιορίζει τον τελικό ή τους τελικούς αποδέκτες που πρέ-
πει να ενεργήσουν για να ανταποκριθούν στη σύσταση. Επίσης 
ζήτησε να αναγραφεί ρητά όπως γίνεται για τα αεροπορικά 
ατυχήματα και για τα σιδηροδρομικά η υποχρέωση συμμετο-
χής τού υπό σύσταση Οργανισμού στο δίκτυο των ευρωπαϊκών 
φορέων διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων.
Ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώρ-
γος Δριτσάκης, ανέφερε πως στο νομοσχέδιο λαμβάνεται υπό-
ψη το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, τον ICAO δηλαδή, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια της Αεροπορίας την EASA. Μεταξύ άλλων, επισήμα-
νε ότι για να είναι δυνατή η χρηματοδότηση της αποζημίωσης 
των διερευνητών των αεροπορικών ατυχημάτων από τα τέλη 
αεροναυτιλίας θα πρέπει να υφίστανται οι σχετικές προϋποθέ-
σεις, όπως να θεωρηθεί ως ειδικευμένος φορέας της παραγρά-
φου 2β του άρθρου 15 του 550/2004 και το όποιο κόστος να 
ενταχθεί στο σχέδιο επιδόσεων και στον καθορισμό της βάσης 
ως προς των τελών. Η ένταξη στη βάση κόστους των τελών 
θα πρέπει να γίνεται και να γίνει περίπτωση ως μια ξεχωριστή 
οντότητα για αυτό θα πρέπει να γίνει μια σχετική αναδιατύπωση 
του άρθρου με περαιτέρω καθορισμό της διαδικασίας με την 
προβλεπόμενη ΚΥΑ στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του 
σχεδίου νόμου.
   Ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ομοσπονδίας Σιδηροδρο-
μικών (ΠΟΣ) Γιάννης Ντίτσας είπε ότι ως συνδικάτο πιστεύουμε 
ότι είναι μια σωστή νομοθετική πρωτοβουλία. Επισήμανε όμως 
ότι από τα 51 άρθρα συνολικά άρθρα του σχεδίου νόμου μόνο 

τα 8 αφορούν τα σιδηροδρομικά ατυχήματα κάτι που δεί-
χνει την υποβάθμιση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και 
συμβάντων. Πρότεινε να υπάρξουν διατάξεις πρόνοιας που 
αφορούν τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, του δικτύου και 
των συστημάτων του, την καταλληλότητα και εκπαίδευση του 
προσωπικού, προβλέψεις για την διασφάλιση και τη φύλαξη 
των στοιχείων, καθώς επίσης η Επιτροπή να εκδίδει αποφάσεις 
και όχι γνωμοδοτικά πορίσματα όπως φαίνεται.
   Ο πρόεδρος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμένων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΠΣΑΥΠΑ) Εμμανουήλ Καμη-
λάκης παρατήρησε πως στον νέο φορέα δεν περιλαμβάνεται η 
διερεύνηση των πάσης φύσεως αεροπορικών ατυχημάτων. 
Υποστήριξε ότι σε ένα αεροπορικό ατύχημα θα έπρεπε να 
επιλαμβάνεται η επιτόπια κρατική Αερολιμενική Αρχή τού αε-
ροδρομίου, σημειώνοντας ότι η άμεση ανταπόκριση του νέου 
φορέα δεν είναι εφικτή. Είπε πως η προανακριτική διεργασία και 
συλλογή προανακριτικού υλικού είναι, σαφώς, πιο αξιόπιστη αν 
ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος από τοπική 
προανακριτική αερολιμενική ή αεροπορική αρχή είτε της ΑΠΑ 
είτε της ΥΠΑ. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως ο Νόμος 4757 του 
2020 διευκολύνει την συγκάλυψη ευθυνών. Παρατήρησε πως 
το σημερινό προσωπικό της ΑΠΑ αριθμεί περίπου 100 άτομα, 
ενώ προβλέπονται 178. Ζήτησε να ενταχθούν οι αερολιμενικοί 
της ΥΠΑ στην ΑΠΑ στα αεροδρόμια, όπως προέβλεπε ο προη-
γούμενος νόμος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου είπε πως 
το νομοσχέδιο είναι στον σωστό δρόμο. Για να επιτευχθεί όμως 
η ανεξαρτησία του νέου φορέα θα πρέπει να προβλέπονται ξε-
κάθαρα οι πόροι για τη λειτουργία του και να υπάρχει αυτοτέλεια 
ούτως ώστε να μπορεί να μετακινείται άμεσα ο οποιοσδήποτε 
διερευνητής. Εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο η χρηματοδότη-
ση μπορεί να γίνει μέσω των διαθέσιμων του euro control και 
σημείωσε πως με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή Διερεύνησης των 
Αεροπορικών Ατυχημάτων θα πληρώνεται από τον ελεγχόμενο 
κάτι που μπορεί να διακυβεύσει την ανεξαρτησία της.

ψΗφΙΣΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟψΗφΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥχΗΜΑΤΩΝ 
Κ. Αχ. Καραμανλής: Καλύπτουμε ένα κενό που υπήρχε  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥχΗΜΑΤΩΝ
Τί ειπώθηκε κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής της Βουλής 
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Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να ανακοινωθεί η πρό-
σκληση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για την 
πράσινη μετάβαση, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις, τα προγράμματα αναμένεται να αξιοποιηθούν από 
56.000 επιχειρήσεις.
«Θεωρούμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίσες σε ό,τι αφορά 
στην ποιότητα. Δηλαδή θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μικρο-
μεσαίες που ενδιαφέρονται, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογι-
σμού και όταν απεντάσσονται κάποιοι, το κονδύλι θα αφορά στις 
επόμενες υποψηφιότητες» δήλωσε ο υφυπουργός σχετικά με τις 
καινοτομίες του νέου ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμ-
μισε ότι ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων είναι η βασικότερη 
παράμετρος σε όλα τα προγράμματα.
Η πρώτη πρόσκληση για την ψηφιακή μετάβαση θα έχει 300 εκατ. 
ευρώ αρχικό προϋπολογισμό και αναφέρεται σε όλες τις δυνητικά 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αξιολόγηση θα γίνεται με κριτήρια 
«on -off» και δεν θα είναι συγκριτική όπως ήταν μέχρι πρότινος. 
«Μια τακτική που δημιουργούσε προβλήματα σχετικά με τα κον-
δύλια που δεν είχαν απορροφηθεί» όπως σημείωσε ο κ. Τσακίρης.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός είναι αρχικός. 
Αν υπάρξει ενδιαφέρον και εξαντληθεί το αρχικό ποσό θα υπάρξει 
αύξηση του προϋπολογισμού.
Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων που θα εντάσσονται, ο 
υφυπουργός σημείωσε ότι έγινε μεγάλη διαπραγμάτευση στην ΕΕ 
και επετεύχθη στην ψηφιακή μετάβαση να εντάσσονται αυτές που 
επιδοτούν εργασία μέχρι 3 εργαζόμενων (ΕΜΕ), (στην προδη-
μοσίευση ήταν 5 οι θέσεις για την ψηφιακή και 2 για την πράσινη 
μετάβαση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις προδημοσιεύσεις για τα 
προγράμματα στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ 
https://www.espa.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι 5.000, 
οι μεσαίες, οι μικρές είναι 45.000 και 200.000 οι πολύ μικρές. Όλες 
θεωρούνται δυνητικά ισοδύναμες και παίρνουν έως 24 μήνες πα-
ράταση στην υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου εάν αντι-
μετωπίσουν δυσκολίες. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν υπήρχε 
συγκεκριμένη ημερομηνία υλοποίησης για όλες όσες επιχειρήσεις 
εντάχθηκαν κι αυτό λειτουργούσε ανασταλτικά για την ολοκλή-
ρωση των επενδυτικών σχεδίων.
Οι δράσεις
Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά σε τρεις δράσεις:
Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά 
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές 
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λει-
τουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε 
εφαρμογές και εξοπλισμό.
Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά 
επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και 
τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε 
νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά 
επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουρ-
γίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες 
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης.
Ο βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός που αφορά μέχρι 3 ΕΜΕ 
(ετήσιες μονάδες εργασίας), ο προηγμένος ψηφιακός μετασχημα-
τισμός αφορά 5 ΕΜΕ επιλέξιμα κόστη 18.000 έως 30.000 ευρώ, 
50.00 έως 650.000 ευρώ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αιχ-
μής με 9 και πάνω ΕΜΕ και 200.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ.
Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» έχει δύο υποδρά-
σεις:
Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις 
με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 

200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ
Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχει-
ρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου 
από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.
Τα προβλήματα που δεν λύνονται
Σημειώνεται ότι δεν λύνεται το πρόβλημα των δικαιοδόχων επι-
χειρήσεων (franchise) οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν, πχ 
ξενοδοχεία ή ταχυμεταφορές και γίνεται μια προσπάθεια συνεννό-
ησης με την ΕΕ να λυθεί νομικά το θέμα με μια υπεύθυνη δήλωση 
του επιχειρηματία, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και για τα 
μεταφορικά μέσα, δηλαδή, αν θα μπορούν να εντάσσονται μόνο 
υβριδικά ή ηλεκτρικά μέσα. Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς 
δεν υπάρχουν ηλεκτρικά λεωφορεία ή φορτηγά οπότε προκρί-
νονται τα υβριδικά. «Πιέζουμε για να πάρουμε απάντηση από την 
ΕΕ» όπως σημείωσε ο υφυπουργός.
Την Πέμπτη ανοίγει το ΟΠΣΚΕ
Ξεκινάει την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η νέα πλατφόρμα ΟΠ-
ΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων), http://www.ependyseis.gr/mis η οποία, όπως 
σημείωσε ο υφυπουργός, αποτελεί μια εξέλιξη της πλατφόρμας 
του παλαιού ΠΣΚΕ καθώς ήταν προβληματική σε ό,τι αφορά την 
λειτουργικότητά της από την πλευρά των υπηρεσιών του υπουρ-
γείου. Άλλαξε όλο το σύστημα, έγινε φιλικότερο και για τις επιχει-
ρήσεις και για τις υπηρεσίες και από την Πέμπτη θα μπορεί κάθε 
επιχείρηση που θέλει να καταθέσει πρόταση για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό «προφίλ» το οποίο θα 
διευκολύνει τις υπηρεσίες στην αξιολόγηση, καθώς θα συνδέεται 
με το taxisnet, το «Εργάνη» κλπ, ενώ η πλατφόρμα θα συνδέει 
δικαιούχο και σύμβουλο, καθώς και οι σύμβουλοι θα πρέπει να 
φτιάξουν το «προφίλ» για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι 
επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι όλο το σύστημα από την αρχή έως 
το τέλος, θα είναι πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο.

Τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία «Οικουμενικό Σύμφωνο 
(Global Compact) των Ηνωμένων Εθνών» (UNGC) -μία εθελο-
ντική πλατφόρμα μέσω της οποίας αναπτύσσονται, υλοποιούνται 
και επικοινωνούνται υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές των 
κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως- ανακοίνωσε η Sunlight 
Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Sunlight Group).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποστολή της Sunlight Group 
είναι η συνεχής αναζήτηση της γνώσης που βασίζεται σε δεδο-
μένα και πληροφορίες, τα οποία μετατρέπει σε καινοτομία για να 
εξυπηρετεί τους πελάτες της και να βελτιώνει τη ζωή όλων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Sunlight δραστηριοποιείται σε 12 χώρες και 
τρεις ηπείρους, με τις δραστηριότητες της εταιρείας να περιλαμ-
βάνουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο καινοτομίας, παραγωγής, 
συναρμολόγησης και υπηρεσιών. Ένα παγκόσμιο δίκτυο που 
αναπτύσσει λύσεις αποθήκευσης ενέργειας νέας γενιάς, επιταχύ-

νοντας την ενεργειακή μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» μέλλον. 
Η Sunlight είναι αξιόπιστος εταίρος που συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων βιωσιμότητας, καθαρής ενέργειας και απανθρακο-
ποίησης, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σταθερά σε νέα ταλέντα και 
προηγμένες, φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές ανά τον κόσμο 
και υποστηρίζει την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων όπου 
δραστηριοποιείται.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το «Οικουμενικό Σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών» ξεκίνησε το 2000 και είναι η μεγαλύτερη εται-
ρική πρωτοβουλία για τη βιωσιμότητα στον κόσμο. Στα μέλη του 
Συμφώνου συγκαταλέγονται περισσότερες από 15.000 εταιρείες 
και 3.800 μη επιχειρηματικοί φορείς και οργανισμοί που εδρεύουν 
σε περισσότερες από 160 χώρες, καθώς και περισσότερα από 69 
τοπικά δίκτυα. Η κοινότητα του UNGC προτεραιοποιεί και προωθεί 
τους κοινωνικούς στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Sunlight Group συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία μαζί 
με χιλιάδες ακόμη κορυφαίες εταιρείες που δεσμεύονται να ανα-
λάβουν υπεύθυνη επιχειρηματική δράση για τη δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου για όλους. Το «Οικουμενικό Σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών» συνιστά έκκληση προς τις επιχειρήσεις να 
ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητες και τη στρατηγική τους με 
βάση δέκα παγκοσμίως αποδεκτές αρχές σε ζητήματα ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος 
και καταπολέμησης της διαφθοράς, και να αναλάβουν δράση 
για την υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 
Η Sunlight Group υποστηρίζει ουσιαστικά αυτούς τους στόχους, 
εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση στη βιωσιμότητα, αναπτύσ-
σοντας σχετική στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας 
και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), και αναλαμβάνοντας αντί-
στοιχες δεσμεύσεις.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΜΕχΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ γΙΑ ΜμΕ
Έρχεται η πρόσκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το πρόγραμμα για την πράσινη μετάβαση των ΜμΕ - Ανοίγει το νέο ΟΠΣΚΕ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜφΩΝΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ» 
ΣΥΜΜΕΤΕχΕΙ Η suNlIght grOup  
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Το να καταναλώσεις ένα ψάρι, που έχει αλιευθεί στις λίμνες ή 
τους ποταμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, ισοδυναμεί με το 
να πίνεις επί ένα μήνα νερό μολυσμένο με τους λεγόμενους «αι-
ώνιους» ρυπαντές, τις PFAS (υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες 
ουσίες), σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δόθηκε στη δημοσι-
ότητα.
Αυτά τα χημικά προϊόντα αναπτύχθηκαν στα χρόνια του 1940 
για να αντιστέκονται στο νερό και τη θερμότητα. Τα βρίσκει 
κανείς στις αντικολλητικές επενδύσεις, στα υφάσματα, ή στις 
συσκευασίες τροφίμων.
Όμως το γεγονός ότι αυτές οι PFAS δεν καταστρέφονται σημαί-
νει ότι έχουν συσσωρευθεί με τον καιρό στον αέρα, στο έδαφος 
και στα ύδατα των λιμνών και των ποταμών, στην τροφή, μέχρι 
και στο ανθρώπινο σώμα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εκκλήσεις έχουν πολλαπλασια-
στεί για μια πιο αυστηρή κανονιστική ρύθμιση της χρήσης των 
PFAS, που είναι βλαβερές για την υγεία, με επιπτώσεις στο ήπαρ, 
αύξηση της χοληστερίνης, μειωμένη ανοσολογική απόκριση 
και εμφάνιση διαφόρων ειδών καρκίνων. Οι ερευνητές θέλη-
σαν να μετρήσουν τη μόλυνση των ψαριών του γλυκού νερού 
αναλύοντας 500 δείγματα τα οποία ελήφθησαν από το 2013 ως 
το 2015 από τις λίμνες και τους ποταμούς των ΗΠΑ.

Το μέσο ποσοστό μόλυνσης ήταν 9,5 μικρογραμμάρια ανά κιλό, 
σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύεται στην επιθεώ-
ρηση Environmental Research. Στο σύνολο των μολυσμένων 
δειγμάτων, τα τρία τέταρτα ήταν PFOS, ένας από τους πιο συ-
νηθισμένους και πιο βλαβερούς ρυπαντές μεταξύ των χιλιάδων 
που αποτελούν τις PFAS. Το να φας ένα ψάρι του γλυκού νερού 
ισοδυναμεί με το να πίνεις επί ένα μήνα νερό μολυσμένο στο 
επίπεδο των 48 μερών PFOS ανά δισεκατομμύριο δισεκατομ-
μυρίων. Το νερό θεωρείται πόσιμο αν δεν περιέχει περισσότερο 
από 0,2 μέρη PFOS ανά δισεκατομμύριο δισεκατομμυρίων, 
σύμφωνα με τη νέα σύσταση της αμερικανικής Υπηρεσίας 
Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA). Η αναλογία των PFAS, 
που διαπιστώνεται στα ψάρια του γλυκού νερού που αλιεύονται 
στη φύση, αποδείχθηκε 278 φορές πιο αυξημένη από αυτή που 
διαπιστώνεται στα ψάρια ιχυθοτροφείου που πωλούνται στο 
εμπόριο. «Δεν μπορώ πια να δω ένα ψάρι χωρίς να σκεφτώ 
πόσο μολυσμένο είναι από PFAS», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο 
ο Ντέιβιντ Άντριους, επιστήμονας της μη κυβερνητικής οργά-
νωσης Environmental Working Group που διεξήγαγε τη μελέ-
τη, ο οποίος έχει μεγαλώσει ψαρεύοντας και τρώγοντας ψάρια.
Η διαπίστωση είναι «ιδιαίτερα ανησυχητική εξαιτίας του αντί-
κτυπου που υφίστανται οι μη προνομιούχες κοινότητες που 

καταναλώνουν ψάρι ως πηγή πρωτεΐνης ή για κοινωνικοπολι-
τισμικούς λόγους», συνέχισε.
«Η έρευνα αυτή με κάνει να θυμώνω πολύ διότι οι κοινωνίες 
που κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν τις PFAS έχουν μολύνει 
τον πλανήτη χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη», υπογράμ-
μισε.
Για τον Πάτριν Μπερν, ερευνητή για την περιβαλλοντική μόλυν-
ση στο βρετανικό πανεπιστήμιο Τζον Μουρς του Λίβερπουλ, οι 
PFAS είναι «πιθανόν η μεγαλύτερη χημική απειλή για το ανθρώ-
πινο είδος κατά τον 21ο αιώνα».
«Αυτή η μελέτη είναι σημαντική επειδή παρέχει την πρώτη από-
δειξη της εκτεταμένης μετάδοσης των PFAS απ’ ευθείας από τα 
ψάρια στον άνθρωπο», δήλωσε.
Η μελέτη δημοσιεύεται μετά την πρωτοβουλία της Δανίας, της 
Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, οι 
οποίες υπέβαλαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Χημικών Προϊόντων πρόταση για την απαγόρευση 
των PFAS. Η πρόταση αυτή αποτελεί προέκταση της διαπίστω-
σης των πέντε χωρών, σύμφωνα με την οποία η χρήση των 
PFAS δεν ελέγχεται επαρκώς.

Στην ανάδειξη τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και στην 
ταυτόχρονη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, μέσω των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στοχεύει ο δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας, με την δημιουργία δικτύου ορεινών μονοπατιών, 
συνολικής διαδρομής περίπου 130 χιλιομέτρων.
Με αφετηρία την Αρχαία Ολυμπία, το δίκτυο θα διασχίζει τα πο-
τάμια Αλφειό, Κλαδέο, Λευκυανία (παραπόταμο του Αλφειού), 
Ερύμανθο, τους καταρράκτες της Νεμούτας και από εκεί το 
δρυοδάσος της Φολόης και το φαράγγι του Αντρωνίου, ακο-
λουθώντας χνάρια Κενταύρων που ζούσαν, σύμφωνα με τη 
μυθολογία, και στη Φολόη.
¨όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έργο έχει ενταχθεί στο περι-
φερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, μετά τη 
σχετική πρόταση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ ο προϋπο-
λογισμός του έργου φθάνει τα 607.732 ευρώ.
Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος 
Γεωργιόπουλος, «οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών που 
έρχονται κάθε χρόνο στην Αρχαία Ολυμπία, με βασικό κίνητρο 
τα σπουδαία μνημεία της, θέλουμε να έχουν τη δυνατότητα να 
προσεγγίζουν και το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιβάλλον 
του δήμου μας», προσθέτοντας:
«Να ξεκινούν δηλαδή από την κοιλάδα του ποταμού Αλφειού 
και μέσω του παραποτάμου του, Ερυμάνθου -ο οποίος προ-
σφέρεται και για ποτάμια σπορ- να φτάνουν στους μαγευτικούς 

καταρράκτες της Νεμούτας, στο περίφημο δρυοδάσος της Φο-
λόης, σε φαράγγια και διαδρομές εκπληκτικής ομορφιάς, στην 
πετρόχτιστη Δίβρη με τις βυζαντινές εκκλησίες και τα μοναστή-
ρια της, αλλά και στον πανέμορφο ορεινό όγκο που προβάλλει 
μέσα από πυκνόφυτα ελατοδάση».
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος, «αυτοί οι τοπικοί 
προορισμοί συνθέτουν ένα σκηνικό ιδιαίτερα ελκυστικό για τον 
σύγχρονο επισκέπτη, ώστε να παρατείνει τη διαμονή του στην 
περιοχή της Ολυμπίας και να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του, φεύ-
γοντας από εδώ ικανοποιημένος, με ενδιαφέροντα βιώματα».
Ανάμεσα σε αυτά, σύμφωνα με τον Γιώργο Γεωργιόπουλο, εί-
ναι «ένας μεγάλος περίπατος στα χνάρια των Κενταύρων, στα 
γραφικά χωριά μας με την ιδιαίτερη τοπική γαστρονομία, μέσα 
στις μυρωδιές μιας φύσης που είναι ελκυστική όλες τις εποχές 
του χρόνου και που μπορούν να χαρακτηριστούν ως σημαντική 
υπόθεση για τον σύγχρονο άνθρωπο των πόλεων».
Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «σήμερα μιλάμε 
όσο ποτέ άλλοτε για επαφή με τη φύση και τις παραδόσεις, για 
αναζήτηση ευεξίας και αναψυχής, για πρακτικές που μας απο-
φορτίζουν από την ένταση και το στρες της καθημερινότητας» 
συμπληρώνοντας: «Με το έργο ανάδειξης των ορεινών μονο-
πατιών, επενδύουμε σ’ αυτό ακριβώς, θέλοντας πρωτίστως να 
δώσουμε πνοή και στα χωριά του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
που δεν έχουν άλλα κίνητρα ανάπτυξης».
Παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου μονοπατιών, ο 

Γιώργος Γεωργιόπουλος λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «η συγκε-
κριμένη δράση θα συμπληρωθεί και με έργα μέσα από μια 
νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, η οποία προβλέπει και 
δράσεις αγροτουρισμού στις ορεινές περιοχές του δήμου μας».
«Μέσα από αυτή την ΟΧΕ» συνεχίζει, «θα αναδείξουμε και τα 
μονοπάτια των πυρόπληκτων περιοχών που, αν και περιλαμ-
βάνονταν στη μελέτη, τέθηκαν εκτός παρεμβάσεων επειδή 
απαγορεύονται τέτοιου είδους έργα σε περιοχές που έχουν 
καεί», επισημαίνοντας ταυτόχρονα, ότι «οι περιοχές παρέμβα-
σης έχουν εξαιρετική οδική προσβασιμότητα από την Αρχαία 
Ολυμπία, την Αχαΐα και την Αρκαδία».
Όσον αφορά στο έργο δημιουργίας του δικτύου μονοπατιών, 
προβλέπεται, σύμφωνα με τη μελέτη, να γίνουν εργασίες σή-
μανσης και τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων, εργα-
σίες καθαρισμού των υφιστάμενων μονοπατιών, κατασκευή 
λιθόστρωτων σε τμήματα αυτών, κατασκευή πέτρινων σκα-
λοπατιών, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, κατασκευή και 
τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων, πέτρινων τραπεζόπα-
γκων, πέτρινων παγκακίων, ξύλινων κιοσκιών και τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων.
Επίσης, η δημοτική αρχή σχεδιάζει παρεμβάσεις εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού σε όλο το δήμο, με την δημιουργία θέσε-
ων θέασης, αναψυχής και παρατήρησης της χλωρίδας και της 
πανίδας.

ΑΝΗΣΥχΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ γΙΑ ΤΟΥΣ «ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ», ΤΙΣ pFas – ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΠΑ: Το να φας ένα ψάρι του γλυκού νερού στις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με το να πίνεις επί ένα μήνα μολυσμένο νερό 

ΔΗΜΙΟΥΡγΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡχΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕγΑΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Θα αναδείξει τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
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«Επιτυχή» χαρακτήρισε την έκδοση του 10ετούς ομολόγου ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι 
«χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε μια συνετή δη-
μοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε 
να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:
«Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, 
ανοίγοντας την αυλαία του δανειακού προγράμματος για το 2023. 
Η έκδοση ήταν επιτυχής. Ως προς τη ζήτηση, την ποιότητα των 
κεφαλαίων και το κόστος δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μετα-
βλητότητα στο διεθνές περιβάλλον. Η κυβέρνηση, και ο Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κινούμαστε με αποφασιστικότητα και 

διορατικότητα, συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες και μελλοντικές απο-
φάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση νομισμα-
τικής πολιτικής. Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε 
μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμί-
σεις, έτσι ώστε να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Άνοδο κατά περίπου 40 δισ. ευρώ ή 42,8% σημείωσε ο τζίρος των 
επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας στη χώρα 
το γ’ τρίμηνο πέρυσι, και ανήλθε σε 133.266.230 χιλ. ευρώ έναντι 
των 93.341.622 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021. Τη μεγαλύτερη 
αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του 
τομέα Μεταποίηση (44,2%), ενώ τη μικρότερη αύξηση παρου-
σίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την 

Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (3,1%).
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων 
της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων 
και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, 
ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 31.055.412 χιλ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο 
2021, που είχε ανέλθει σε 25.779.362 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη 

αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα ‘Αλλες Δραστηρι-
ότητες Παροχής Υπηρεσιών (33,4%), ενώ τη μικρότερη αύξηση 
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και 
‘Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (9%). Τη μεγαλύτερη 
μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες 
Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 
(14,5%).

Σε 704,8 εκατ. ευρώ ανήλθε τον Νοέμβριο, πέρυσι, το εμπορικό 
έλλειμμα της χώρας στις συναλλαγές με τη Ρωσία, καθώς, σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από 
τη Ρωσία ανήλθε σε 715,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
29,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 που ήταν 554,1 εκατ. 
ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε 
σε 10,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 52% σε σχέση με τον 
Νοέμβριο του 2021 που ήταν 22,7 εκατ. ευρώ.
Το 11μηνο, πέρυσι, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη 
Ρωσία ανήλθε σε 8.465,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
125,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 
που ήταν 3.757,4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η αξία των εξαγωγών 

της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 148,1 εκατ. ευρώ, σημει-
ώνοντας μείωση 18,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νο-
εμβρίου 2021 που ήταν 182,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο 
Ελλάδας-Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 8.317,6 εκατ. ευρώ 
(έλλειμμα).
Παράλληλα, έλλειμμα ύψους 19 εκατ. ευρώ καταγράφηκε τον 
περασμένο Νοέμβριο στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με την 
Ουκρανία, δεδομένου ότι η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από 
την Ουκρανία ανήλθε σε 44,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
88,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 που ήταν 23,6 εκατ. 
ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία 
ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,8% σε σχέ-

ση με τον Νοέμβριο του 2021 που ήταν 38,5 εκατ. ευρώ.
Το 11μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρα-
νία ανήλθε σε 216,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,3% 
σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 
173,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την 
Ουκρανία ανήλθε σε 254,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
17,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που 
ήταν 309,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας 
ήταν θετικό και ανήλθε σε 38,6 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Χρ.Σταϊκούρας: Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε συνετή δημοσιονομική πολιτική, εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, 
στηρίζουμε, γενναία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις   

ΑΝΟΔΟ 42,8% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΥΣΙ, 
ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ   

ΣΕ 704,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜβΡΙΟ, ΠΕΡΥΣΙ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, 
ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ 

Περίπου 3,5 δισ. ευρώ άντλησε χθες το Ελληνικό Δημόσιο με την 
νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη δημοπρασία καταγράφηκε 
έντονο ενδιαφέρον που είχε ως αποτέλεσμα το ποσό αυτό να 
υπερκαλυφθεί αρκετές φορές καθώς οι προσφορές άγγιξαν τα 
22 δισ. ευρώ Η μεγάλη ζήτηση συνέβαλε στο να συγκρατηθεί 
το επιτόκιο του ομολόγου στο mid swap +156 μον. βάσης από 
το mid swap +175 μ.β που ήταν η αρχική εκτίμηση του ΟΔΔΗΧ. 
Έτσι το τελικό επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,5%, 
το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο με το επιτόκιο (1,75%) που είχε 
διαμορφωθεί στην αντίστοιχη δημοπρασία πριν από περίπου ένα 
χρόνο (22/02/22). Με την χθεσινή έκδοση καλύπτεται περίπου το 
50% του δανειακού προγράμματος για φέτος, ενώ σημειώνεται 
ότι ήταν η πρώτη δημοπρασία που πραγματοποιεί για φέτος ο 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ο Οργανισμός Δια-
χείρισης Δημοσίου Χρέους έδωσε εντολή στις τράπεζες Barclays, 

BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe 
SE, J.P. Morgan and Societe Generale as Joint Lead Managers να 
αναλάβουν την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ στο τέλος Δεκεμβρίου προσδιόρισε 
το ύψος του δανειακού προγράμματος για φέτος στα 7 δισ. ευρώ 
έναντι 8,3 δισ. ευρώ που άντλησε το Δημόσιο από τις αγορές πέ-
ρυσι. Ωστόσο το μειωμένο ποσό κρίνεται επαρκές για να καλύψει 
τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου για το 2023. 
Άλλωστε εκτός από τις εκδόσεις ομολόγων το ελληνικό Δημόσιο 
αναμένει να εισπράξει φέτος περίπου 4,2 δισ. ευρώ από το RRF, 
επιπροσθέτως στα Ταμεία του Δημοσίου προβλέπεται να εισρεύ-
σουν άλλα 2 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις ενώ εκτιμάται 
ότι το Δημόσιο μπορεί να αντλήσει φέτος από τις καταθέσεις του 
στις τράπεζες άλλα 2,2 δισ. ευρώ. Επίσης φέτος ο Προϋπολογι-
σμός προβλέπεται να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 1,7 δισ. 
ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το Δημόσιο θα χρειαστεί μόνο 7,2 

δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ομολόγων που λήγουν και θα 
πρέπει να καταβάλει άλλα 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους για την εξυπη-
ρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Τέλος, άλλο 1 δισ. ευρώ θα απαι-
τηθεί για τη μείωση του αποθέματος των Εντόκων Γραμματίων. 
Σε κάθε περίπτωση πέραν αυτών το Δημόσιο σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΔΔΗΧ διαθέτει ένα αποθεμματικό 
το οποίο στο τέλος του 2022 έφθανε τα 30,6 δισ. ευρώ από τα 37,8 
δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022.
Επίσης το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μειώσει το απόθε-
μα των Εντόκων Γραμματίων που κυκλοφορεί στην αγορά κατά 
περίπου 1 δισ. ευρώ.
Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση εξετάζει την έκδοση του πρώτου 
πράσινου ομολόγου προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση 
της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύει την στρατηγική χρημα-
τοδότησης του ΟΔΔΗΧ.

ΠΕΡΙΠΟΥ 3,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,5% ΑΝΤΛΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟγΟ 
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«Από 1η Φεβρουαρίου ξεκινάει η κάρτα αγορών και μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν μπει τα χρήματα στους λογαρια-
σμούς, ή στην άϋλη κάρτα, με τους 8.400.000 δικαιούχους να 
λαμβάνουν 22 ευρώ έως 100 ευρώ το μήνα» δήλωσε σε συνέ-
ντευξή του στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. 
Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε: «Είμαστε στο πλευρό 
του κάθε συμπολίτη μας, του συνταξιούχου, του εργαζόμενου. 
Εκείνο που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μέσα 
σε αυτήν την κρίση, την καθεμία και τον καθένα. Έχουμε επιλέξει 
να στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας γιατί θέλου-
με να είμαστε κοντά σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη».

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η κάρτα αγορών «ισχύει 
και για φιλοξενούμενους. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται 
τα μέλη της οικογένειας και οι φιλοξενούμενοι. Εάν επιλέξουμε 
ΙΒΑΝ έχουμε μία μείωση 20%. Το 10% είναι για μία τετραμελή 
οικογένεια 52 ευρώ. Σε κάρτα θα μπουν κάθε μήνα τα χρήματα, 
έως το τέλος Φεβρουαρίου θα δουν τα χρήματα στους λογαρια-
σμούς τους οι δικαιούχοι. Στον λογαριασμό θα κατατεθούν τα 
χρήματα στο τέλος Φεβρουαρίου για τρεις μήνες και στο τέλος 
Μαΐου για τους επόμενους τρεις μήνες».
Για το phishing, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι θα αποζημιώ-
νονται τα θύματα ηλεκτρονικής απάτης με τη νομοθετική ρύθ-
μιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

«Βάζουμε μία δικλίδα ασφαλείας έως τα 1.000 ευρώ ώστε να 
προστατεύεται ο καταναλωτής. Βεβαίως, οι τράπεζες πρέπει να 
μεριμνήσουν ώστε να προστατεύσουν τη λειτουργία αυτού του 
συστήματος. Προστατεύουμε τους καταναλωτές, από τα 1.000 
ευρώ και πάνω αποζημιώνονται από την τράπεζα. Είναι ένα 
δίκτυ προστασίας για να μη συμβαίνει αυτό», ανέφερε ο ίδιος.
Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι θα είναι υποψήφιος στις επερ-
χόμενες εκλογές, με την Νέα Δημοκρατία, στον Βόρειο Τομέα της 
Αθήνας και πρόσθεσε: «Δουλέψαμε τόσο καιρό, είμαστε έτοιμοι 
να καταθέσουμε την εμπειρία μας και να κριθούμε όπως προ-
βλέπει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα». 

Την ελληνική σημαία ύψωσε στο Mariehamn της Φινλανδίας 
το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΑΝΕΜΟΣ», όπως είναι το όνομα 
του νεοαποκτηθέντος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου 
(πρώην Rosella) από την Aegean Sea Lines του Ομίλου Ευ-

γενίδη. Το νέο απόκτημα του Ομίλου Ευγενίδη είναι ολικής 
χωρητικότητας 16.850 τόνων, έχει μήκος 136,11 μέτρα και 
αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 21,2 ναυτικών μιλίων την 
ώρα, ενώ μπορεί να μεταφέρει 1.700 επιβάτες και 345 ΙΧ ή 55 

12μετρα φορτηγά οχήματα.Το πλοίο θα υποστεί μικρές μετα-
τροπές στην Ελλάδα και θα δρομολογηθεί από την αρχή του 
καλοκαιριού του 2023 στις Κυκλάδες

Επενδύσεις ύψους 155 εκατ. ευρώ θα έχει ολοκληρώσει έως 
το τέλος του 2025 ο όμιλος ELPEN σε παραγωγικές και ερευ-
νητικές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 55.000 τ.μ. Με 
τις επενδύσεις αυτές δημιουργούνται 800 νέες θέσεις εργα-
σίας εκ των οποίων το 30% αφορά σε εργαζόμενους υψη-
λής εξειδίκευσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τον τρόπο 
αυτό θα δώσει διέξοδο στους νέους Έλληνες επιστήμονες 
της χώρας ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στον περιορισμό 
του brain drain, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον 
επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων που στην προηγού-
μενη δεκαετία, αναζήτησαν μια καλύτερη προοπτική στο 
εξωτερικό. Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, σήμερα, 
ο Θεόδωρος Τρύφων, συνδιευθύνων σύμβουλος ELPEN 
και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχα-
νίας (ΠΕΦ), στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης στο νέο 
εργοστάσιο της εταιρείας στην Κερατέα Αττικής.
«Η συνειδητή απόφαση μένουμε στην Ελλάδα, παράγουμε 
στην Ελλάδα και στηρίζουμε την εθνική οικονομία έχει απο-
τύπωμα στις θέσεις εργασίας, στην κοινωνία, στο ΑΕΠ και 
στο εμπορικό ισοζύγιο», ανέφερε ο κ. Τρύφων συμπληρώ-
νοντας ότι οι επενδύσεις της ELPEN συμβάλλουν στην ανά-
καμψη της χώρας. Η οικονομική τους επίδραση στην τριετία 
ενισχύει το ΑΕΠ κατά 734 εκατ. ευρώ και τα δημόσια έσοδα 
κατά 210 εκατ. ευρώ.
Εστιάζοντας στην επένδυση της ELPEN στην Κερατέα Ατ-
τικής, ο κ. Τρύφων σημείωσε ότι μετά από την τεράστια 
αποεπένδυση της τελευταίας δεκαετίας στην υγεία και στο 
φάρμακο, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες αναπτύσσουν 
ένα οικοσύστημα φαρμακευτικής παραγωγής και R&D στην 
Ελλάδα. Το νέο εργοστάσιο της ELPEN θα αποτελέσει ένα 
πολύ σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος αυτού.

Η αρχική επένδυση της ELPEN για το εργοστάσιο στην Κε-
ρατέα είναι ύψους 55 εκατ. ευρώ. Το εργοστάσιο που θα 
λειτουργήσει στο τέλος του 2024 έχει έκταση 10.000 τ.μ. και 
διαθέτει 2 μονάδες παραγωγής, καθώς και υπερσύγχρονα 
εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης. Η δραστηριότητά του 
εστιάζει στην παραγωγή και ανάπτυξη εισπνεόμενων (για 
το άσθμα και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) 
και στερεών μορφών (καρδιολογικά, αντιυπερτασικά, 
παθήσεις του αναπνευστικού, του ΚΝΣ, αντιβιώσεις). Σε 
πλήρη λειτουργία με τις 2 μονάδες παραγωγής του και με 
3 βάρδιες/ημέρα μπορεί να παράξει 71.000.000 συσκευα-
σίες σε ετήσια βάση. Αναφορικά με την παραγωγή εισπνε-
όμενων, έχει τη δυνατότητα να παράξει περισσότερες από 
35.000.000 συσκευασίες ετησίως για τη συγκεκριμένη 
θεραπευτική κατηγορία. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή 
στέρεων μορφών, με τη λειτουργία της μονάδας στερεών 
μορφών (δισκία και κάψουλες) η παραγωγή σε αυτήν την 
κατηγορία θα φτάσει στις 36.000.000 συσκευασίες ετησίως.
Η παραγωγή των φαρμάκων του εργοστασίου της Κερα-
τέας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας GLP και GMP, ενώ 
επόμενος στόχος είναι η πιστοποίηση του εργοστασίου από 
τον FDA (Food and DrugAdministration).
Οι μηχανές του εργοστασίου στην Κερατέα είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένες με δυνατότητα παραγωγής αλλά και 
συσκευασίας με 100% αυτοματοποιημένο έλεγχο σε όλη 
την διάρκεια της λειτουργίας τους. Επιπλέον, διαθέτει ρο-
μποτικά συστήματα αλλά και μηχανές που αυτή την στιγμή 
δεν χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά. Συγκριτικό 
πλεονέκτημα αποτελεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή του. 
Και τα δύο υλοποιήθηκαν με άξονα την μείωση του ενεργει-

ακού αποτυπώματος προκειμένου να συμβάλλει δραστικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, είναι το μοναδικό εργοστά-
σιο στην Ελλάδα του οποίου ο σχεδιασμός εξαρχής έχει γίνει 
με τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των πλέον 
σύγχρονων προωθητικών αερίων με χαμηλό περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες ευρω-
παϊκές οδηγίες που θα τεθούν σύντομα σε ισχύ. Οι τεχνικές 
ιδιαιτερότητες λοιπόν και τα υψηλά κόστη κατασκευής 
του εργοστασίου με προδιαγραφές που να επιτρέπουν την 
ασφαλή χρήση των αερίων αυτών, το καθιστούν όχι μόνο 
ως το μοναδικό στην Ελλάδα, αλλά και ως ένα από τα 5 ερ-
γοστάσια στην Ευρώπη με αντίστοιχες δυνατότητες.
Το νέο εργοστάσιο δημιουργεί τουλάχιστον 300 νέες, μόνι-
μες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Το 30% επί του 
συνόλου αφορά σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Τα 
φάρμακα που θα παράγει το νέο εργοστάσιο, εκτός από την 
Ελλάδα, θα απευθύνονται και στις αγορές του εξωτερικού 
(E.E., Μ. Ανατολή, ΗΠΑ).
Μεγάλα είναι τα οφέλη και για τον ασθενή. Η συγκεκριμένη 
επένδυση, σημαίνει τη βελτίωση της πρόσβασης και τη δι-
ασφάλιση της επάρκειας της αγοράς σε ποιοτικά φάρμακα 
που αναπτύσσονται και παράγονται από Έλληνες επιστή-
μονες. Η ELPEN σήμερα καλύπτει 3.500.000 ασθενείς και 
με τη συμβολή του νέου της εργοστασίου στην Κερατέα 
θα καλύψει άμεσα περισσότερους από 6.000.000 ασθενείς. 
Αξίζει να σημειωθεί, πως λόγω υψηλών παραγωγικών δυ-
νατοτήτων του υπολογίζεται ότι, σε πλήρη παραγωγική λει-
τουργία, η συνεισφορά του εργοστασίου της Κερατέας στην 
κάλυψη των ασθενών θα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: ΜΕχΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ φΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΕχΟΥΝ ΜΠΕΙ ΤΑ χΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟΥΣ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑγΟΡΩΝ
Θα ισχύει και για φιλοξενούμενους

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΥψΩΣΕ ΤΟ ΕΠΙβΑΤΗγΟ-ΟχΗΜΑΤΑγΩγΟ «ΑΝΕΜΟΣ» ΤΗΣ aegeaN sea lINes   

elpeN: ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥψΟΥΣ 55 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ γΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ ΕΡγΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
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Εκπρόθεσμα πληρώθηκε το 1 στα 2 τιμολόγια του 2022, 
με τις 7 στις 10 των καθυστερήσεων να προκαλούνται 
από την έλλειψη ρευστότητας των πελατών και τις 3 στις 
10 επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ανεξόφλη-
τες εισπράξεις τους. Αυτά προκύπτουν από το Βαρόμετρο 
Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius το 2022, του 
ομίλου που ασχολείται με την ασφάλιση των πιστώσεων, 
και πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τις πρακτικές Β2Β 
στην Ελλάδα για τους κλάδους των χημικών, των διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών, των ηλεκτρονικών / ΤΠΕ και του 
χάλυβα - μετάλλων. Βάσει των σχετικών συμπερασμάτων, 
καταγράφηκαν μεγάλες αποκλίσεις ανά κλάδο σχετικά με τις 
προβλέψεις για την πορεία των επιχειρήσεων κατά το 2023, 
όπως και την εξέλιξη του θα έχουν φέτος οι καθυστερήσεις 
πληρωμών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, το 
Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius για 
το 2022, έδειξε τα εξής:
Κλάδος χημικών
Στον κλάδο των χημικών το 52% των τιμολογίων πληρώ-
θηκαν εμπρόθεσμα, από 46% το 2021, με καθυστέρηση κα-
λύφθηκε το 43% από 48% ένα χρόνο πριν και τα επισφαλή 
χρέη διαμορφώθηκαν στο 6% του συνόλου των συναλλα-
γών από 5% αντίστοιχα.
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλάδου εξό-
φλησαν με καθυστέρηση τα τιμολόγιά τους είχαν να κάνουν 
με προβλήματα ρευστότητας (60%), τη διαφωνία με τον πε-
λάτη (25%), καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (21%) 
και με πτωχεύσεις πελατών (20%).
Κατά το 2022 στο 33% του δείγματος αυξήθηκαν οι ανεξό-
φλητες εισπράξεις, στο 10% μειώθηκαν και στο 58% παρέ-
μειναν σταθερές.
Οι ανησυχίες, όσων συμμετείχαν στην έρευνα, για την πο-
ρεία του 2023 επικεντρώθηκαν κυρίως στην παγκόσμια 
οικονομική κρίση ως συνεπακόλουθο της αύξησης των 
τιμών ενέργειας, του κόστους των πρώτων υλών, καθώς 
και του πληθωρισμού γενικότερα. Σοβαρές ανησυχίες εκ-
φράστηκαν και για τις ελλείψεις ρευστότητας, όπως και για 
τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας, ενώ προβλημα-
τισμός διατυπώθηκε για την αργή βελτίωση της λειτουργίας 
αρκετών βιομηχανιών, όπως και για τις διαταραχές στην 
εφοδιαστική αλυσίδα.
Το 61% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι 
επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν ανάπτυξη, το 17% δήλω-
σε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 22% ότι οι εταιρείες 
τους θα κινηθούν αρνητικά.
Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 50% του δείγμα-
τος δήλωσε ότι δεν θα σημειωθούν κάποιου είδους μεταβο-
λές, το 32% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 

18% ότι θα βελτιωθούν.
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά
Από το Βαρόμετρο προκύπτει επίσης ότι, στον κλάδο των 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών το 44% των τιμολογίων 
πληρώθηκαν εντός χρόνου από 61% το 2021, με καθυστέ-
ρηση καλύφθηκε το 50% από 33% το προηγούμενο δωδε-
κάμηνο και οι επισφαλείς συναλλαγές διαμορφώθηκαν στο 
5% από 6% αντίστοιχα.
Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλά-
δου εξοφλούν με καθυστέρηση τις υποχρεώσεις τους έχουν 
να κάνουν με προβλήματα ρευστότητας (77%), καθυστε-
ρήσεις διοικητικού χαρακτήρα (23%), σκόπιμη καθυστε-
ρημένη πληρωμή (10%) και διαφωνία με τον πελάτη (7%).
Σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 
ανεξόφλητες εισπράξεις αυξήθηκαν για το 27% του δείγ-
ματος, για το 16% μειώθηκαν και για το 57% παρέμειναν 
σταθερές.
Η μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων σε ότι αφορά 
την πορεία του 2023 αφορούσε στην εξέλιξη της πανδημί-
ας, ενώ σοβαροί ήταν και οι προβληματισμοί που εκφρά-
στηκαν για τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση 
συνεπεία των εξελίξεων στην Ουκρανία και ακολούθησαν 
οι ελλείψεις ρευστότητας, οι φόβοι για πιο αργή ή μηδενική 
ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και οι διαταραχές στην 
εφοδιαστική αλυσίδα.
Το 47% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι 
επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση, το 46% δή-
λωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 7% ότι οι εταιρείες 
τους θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 56% του δείγμα-
τος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιου είδους μεταβολές, 
το 39% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 5% 
ότι θα βελτιωθούν.
Κλάδος ηλεκτρονικών / ΤΠΕ
Για τον κλάδο των ηλεκτρονικών / ΤΠΕ, το Βαρόμετρο έδει-
ξε ότι το 44% των τιμολογίων πληρώθηκαν εντός χρόνου 
από 61% το 2021, με καθυστέρηση καλύφθηκε το 50% 
από 33% το προηγούμενο δωδεκάμηνο και οι επισφαλείς 
συναλλαγές διαμορφώθηκαν στο 5% από 6% αντίστοιχα.
Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλά-
δου εξοφλούν με καθυστέρηση τις υποχρεώσεις τους έχουν 
να κάνουν με προβλήματα ρευστότητας (68%), σκόπιμη 
καθυστερημένη πληρωμή (29%), διαφωνία με τον πελάτη 
(16%), καθώς και με καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτή-
ρα (13%),
Σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, για το 
26% του δείγματος αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις, 
για το 16% μειώθηκε και για το 58% παρέμειναν σταθερές.

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία της αγοράς για την πορεία που 
θα έχει το 2023 και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, οι 
ερωτηθέντες εξέφρασαν την άποψη ότι μεγαλύτερος κίνδυ-
νος είναι η συνέχιση της πανδημίας, ενώ ως δεύτερη απειλή 
ανέφεραν τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση και 
ακολούθησαν οι ελλείψεις ρευστότητας, η ανησυχία για την 
πορεία της εγχώριας οικονομίας και οι ανατροπές που κατα-
γράφονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προέκυψε επίσης 
ότι μόνο το 19% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 
2023 οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση, το 
23% δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 58% ότι οι 
εταιρείες τους θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 32% του δείγμα-
τος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιου είδους μεταβο-
λές, το 39% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και 
το 29% ότι θα βελτιωθούν.
Κλάδος χάλυβα / μετάλλων
Για τον κλάδο του χάλυβα και εν γένει των μετάλλων 
για τον οποίο «έτρεξε» το Βαρόμετρο 2022 της Atradius, 
προέκυψε ότι το 50% των τιμολογίων πληρώθηκαν εντός 
χρόνου, το 47% καταβλήθηκε με καθυστέρηση και το 3% 
χαρακτηρίστηκε επισφαλής συναλλαγή. Σημειώνεται ότι οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα δεν σχολίασαν τις συναλλαγές 
του 2021.
Οι εκπρόθεσμες εξοφλήσεις υποχρεώσεων αποδόθηκαν 
σε καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (38%), στη δια-
φωνία με τον πελάτη (28%), σε προβλήματα ρευστότητας 
(20%) και σε σκόπιμη καθυστερημένη πληρωμή (18%),
Σύμφωνα πάντα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, για το 
42% του δείγματος αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις, 
για το 3% μειώθηκαν και για το 55% παρέμειναν σταθερές.
Σχετικά με τις παραμέτρους που ανησυχούν τα στελέχη της 
αγοράς για την πορεία του 2023, ως πρώτη απειλή επε-
σήμαναν την έλλειψη ρευστότητας, ως δεύτερη τη διαρκή 
παγκόσμια οικονομική ύφεση και ως τρίτη την αύξηση της 
αφερεγγυότητας, ενώ ακολούθησαν το ενδεχόμενο πολιτι-
κής αστάθειας και η συνέχιση της πανδημικής κρίσης.
Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προέκυψε επίσης ότι, 
μόνο το 5% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 
οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση, το 20% 
δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 75% ότι οι εται-
ρείες τους θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών, το 63% του δείγμα-
τος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν κάποιου είδους μεταβολές, 
το 5% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν και το 32% 
ότι θα βελτιωθούν.

B2B: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕξΟφΛΗΘΗΚΕ ΤΟ 1 ΣΤΑ 2 ΤΙΜΟΛΟγΙΑ ΤΟΥ 2022 
Σε χημικά, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ηλεκτρονικά / ΤΠΕ και σε χάλυβα / μέταλλα – έρευνα της Atradius
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Σημαντική αύξηση της απασχόλησης και των αποδοχών προκύ-
πτει από την ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» για το 2022, σε σχέση τόσο με την προηγούμενη χρονιά 
όσο και με το 2019, τελευταίο έτος πριν από την πανδημία, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
Η έκθεση αποτυπώνει την εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης 
(σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου) και καταγράφει, 
μεταξύ άλλων:
- Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3%, από 
1.986.336 το 2019 σε 2.249.599 το 2022. Η αύξηση είναι μεγαλύ-
τερη για τις γυναίκες (15,8%).
- Αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4%, ποσοστό 
που υπερβαίνει την άνοδο του πληθωρισμού που μεσολάβησε.
- Βελτίωση των αποδοχών όχι μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά 
και στο σύνολο των εισοδηματικών κλιμακίων, ως αποτέλεσμα 
του συνδυασμού της ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά και της 
αύξησης του κατώτατου μισθού ειδικότερα.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής 
Χατζηδάκης, δήλωσε: «Από το 2019, η αγορά εργασίας έκανε 
ποσοτικά και ποιοτικά άλματα. Η απασχόληση όσο και οι αμοιβές 
στον ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά. Περισσότεροι εργα-
ζόμενοι έβαλαν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, ακόμη και 
αν συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα αυτό δεν 
ήταν τυχαίο, αλλά οφείλεται στη συνολική οικονομική πολιτική 
της κυβέρνησης και, ιδίως, σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, στη διπλή 
αύξηση του κατώτατου μισθού, που αποφασίστηκε πέρυσι. Αύ-
ξηση η οποία αποδείχθηκε στην πράξη ότι είχε μόνο θετικά απο-
τελέσματα. Βελτίωσε τις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων, χωρίς 
να θέσει σε κίνδυνο την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και 
την ανάπτυξη. Καταρρέει, λοιπόν, με τα πιο επίσημα στοιχεία η 
καταστροφολογία του ΣΥΡΙΖΑ. 
Φυσικά, για τους ανέργους και τους εργαζόμενους πρέπει να γί-
νουν ακόμα πολλά. Τα προγράμματα της  Δημόσιας Υπηρεσίας 

Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τους ανέργους είναι πολλαπλάσια από 
εκείνα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, η κυβέρνηση, γνω-
ρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει ακόμα πιο ουσιαστική στήριξη 
των εργαζομένων, θα προχωρήσει και εφέτος στην αύξηση του 
κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζο-
μένων, τις αντοχές των επιχειρήσεων και φυσικά τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης, που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. Κανένας 
δεν πανηγυρίζει γι’ αυτές τις εξελίξεις, αλλά και σε κανέναν δεν επι-
τρέπεται να δημαγωγεί, αποσιωπώντας ή διαστρεβλώνοντας τις 
όποιες θετικές εξελίξεις».
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την ετήσια έκθεση 
του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν στο διάστη-
μα 2019-2022 κατά 263.263 άτομα ή 13,3%. Η αύξηση ήταν 
μεγαλύτερη για τις γυναίκες (+15,8%) σε σχέση με τους άνδρες 
(+11,1%), με αποτέλεσμα το μερίδιο των γυναικών στο σύνολο 
των μισθωτών εργαζομένων να αυξηθεί κατά 1,1 μονάδα (από 
46,6% το 2019 σε 47,7% το 2022). Τα στοιχεία αυτά έρχονται να 
επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η 
Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ΕΕ όσον αφορά τη μείωση της 
ανεργίας μεταξύ 2019-2022 τόσο στο σύνολο του πληθυσμού 
(-30,3%), όσο και στις γυναίκες (-28,8%), με τον ρυθμό μείωσης 
να είναι μάλιστα τριπλάσιος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων 
όρων.
2. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώθηκαν το 2022 σε 
1.176,5 ευρώ έναντι 1.046,3 ευρώ το 2019. Επισημαίνεται ότι ο 
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 9,73 μονάδες 
τη συγκεκριμένη περίοδο (από 101,26 σε 110,99, με έτος βάσης 
το 2000). Συνεπώς, η αύξηση των μέσων μηνιαίων αμοιβών 
(12,4%) υπερβαίνει την άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών.
3. Η θετική εικόνα είναι εμφανής σε όλο το εύρος των μισθολογι-
κών κλιμακίων γενικά και, ειδικότερα, στο κλιμάκιο του κατώτα-
του μισθού.
Ειδικότερα:

- Στην έκθεση αποτυπώνεται η θετική επίδραση της διπλής αύξη-
σης του κατώτατου μισθού που έγινε πέρυσι. Το πλήθος των ερ-
γαζομένων που εντάσσονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλι-
μάκια (έως 700 ευρώ τον μήνα) μειώθηκε το 2022 κατά 269.512 
άτομα σε σχέση με το 2021. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μείωση 
κατά 17,2% των εργαζομένων που λαμβάνουν λιγότερα από 500 
ευρώ (εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης). Υπενθυμίζεται ότι ο 
κατώτατος μισθός αυξήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2022 από 650 σε 
663 ευρώ και την 1η Μαΐου 2022 από 663 σε 713 ευρώ.
- Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε όλα 
τα μισθολογικά κλιμάκια πάνω από τα 700 ευρώ. Ειδικότερα, σε 
σχέση με το 2021, αυξήθηκαν κατά 39,6% οι εργαζόμενοι με απο-
δοχές από 701-1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ, σε σχέση με το 2019, 
η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε αυτό το κλιμάκιο 
υπερβαίνει το 60%. Παράλληλα, όμως, σε σχέση με το 2019, αυ-
ξήθηκε κατά 23% (+167.993) ο αριθμός των εργαζομένων που 
λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Δηλαδή αύξηση του αριθμού 
των εργαζομένων δεν παρατηρείται μόνο στα εισοδηματικά 
κλιμάκια που βρίσκονται κοντά στον κατώτατο μισθό (κάτι που 
είναι αναμενόμενο, μετά τη διπλή αύξηση), αλλά επεκτείνεται και 
στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Λόγω της ανάπτυξης και των 
θετικών προοπτικών της οικονομίας, περισσότεροι εργαζόμενοι 
είναι σε θέση να ζητούν αμοιβές σημαντικά ανώτερες των κατώ-
τατων και περισσότερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να τις δώσουν.
4. Το 2022, κατέθεσαν ετήσιο πίνακα προσωπικού 29.680 περισ-
σότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2019 (+11,2 %) και 3.084 
περισσότερες σε σχέση με το 2021 (+1,057%). Συγκεκριμένα, οι 
επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου το 2022 ήταν 294.892 έναντι 291.808 το 
2021 και 265.212 το 2019.
Σημειώνεται ότι η έκθεση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» βασίζεται στον πίνα-
κα προσωπικού που υποβάλλουν ετησίως όλοι οι εργοδότες, στον 
οποίο καταγράφεται το σύνολο του προσωπικού που απασχο-
λούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την ώρα υποβολής.

Υποβλήθηκαν συνολικά 612 καταγγελίες που αφορούσαν στη μη 
καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σε 2.131 εργαζόμενους, 
όπως ανακοίνωσε η Επιθεώρηση Εργασίας αναφορικά με το 
δώρο Χριστουγέννων του 2022 και τις περιπτώσεις καταγγελιών 
μη καταβολής του.
Κατόπιν παρέμβασης της Επιθεώρησης Εργασίας, 232 επιχειρή-
σεις επέδειξαν συμμόρφωση και καταβλήθηκαν σε 1.186 εργαζό-
μενους τα οφειλόμενα ποσά (582.762 ευρώ).

Σε 34 περιπτώσεις μη καταβολής κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικα-
σία, μετά τη διαβίβαση μηνυτήριων αναφορών στα αστυνομικά 
τμήματα.
Παράλληλα, κατά την περίοδο εφαρμογής του εορταστικού 
ωραρίου και του ανοίγματος των καταστημάτων τις αντίστοιχες 
Κυριακές, οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας διενήργησαν 
901 ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα που απασχολούν 4.291 
εργαζόμενους.

Σε 162 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι αφορούσαν στα χρονικά όρια 
εργασίας, την εβδομαδιαία ανάπαυση, την αδήλωτη εργασία, την 
υπερωριακή απασχόληση, τη μη υποβολή δήλωσης οργάνωσης 
χρόνου εργασίας και τη μη υποβολή συμπληρωματικού πίνακα.
Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβλήθηκαν 73 πρόστιμα, 
συνολικού ποσού 221.850 ευρώ, ενώ ακόμα εννέα έλεγχοι βρί-
σκονται σε εξέλιξη.

Η Harley Davidson ήταν ένας από τους πρώτους μεγάλους κατα-
σκευαστές μοτοσυκλετών που πρόσθεσε στην γκάμα της ηλεκτρι-
κές μοτοσυκλέτες την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει να προκα-
λεί έκπληξη το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, 

Jochen Zeitz, αναφέρει ότι το μέλλον της μάρκας θα είναι 100% 
ηλεκτρικό. Φυσικά αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, 
αλλά θα χρειαστεί βάθος χρόνου. Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέ-
τα Harley Davidson (LiveWire), βγήκε στους δρόμους το 2019, 

ενώ πολύ σύντομα θα υπάρξει και δεύτερο μοντέλο, η οποία έχει 
σχεδιαστεί για μαζική παραγωγή που προορίζεται να προσεγγίσει 
νεότερους αναβάτες.

Κ. χΑΤΖΗΔΑΚΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΡγΑΝΗ»: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΜΟΙβΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2022   

ΚΑΤΑβΟΛΗ ΔΩΡΟΥ χΡΙΣΤΟΥγΕΝΝΩΝ ΣΕ 1.186 ΕΡγΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ harley davIdsON ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ   
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Ρεκόρ αφίξεων κατέγραψαν το 2022 τα 14 περιφερειακά αε-
ροδρόμια της χώρας σύμφωνα με τη Fraport Greece – ή όπως 
αναφέρει το χαρακτηριστικά το ΑΠΕ ΜΠΕ, απογειώθηκε η επι-
βατική κίνηση. Σε σύγκριση με το 2019, οι αφίξεις κατέγραψαν 
άνοδο 3,4%, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% σε 
σχέση με την προ πανδημίας περίοδο.
Τα περιφερειακά αεροδρόμια πέτυχαν την πλήρη ανάκαμψη 
μετά την πανδημία, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία 
έδωσε στην δημοσιότητα η εταιρεία, η επιβατική κίνηση το 
2022 ανήλθε στα 31,19 εκατομμύρια και στα 14 αεροδρόμια. Σε 
σχέση με το 2019 που ήταν η απόλυτη χρονιά ρεκόρ η Fraport 
Greece κατέγραψε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 3,4% 
έναντι του 2019 που είχαν επισκεφθεί τα αεροδρόμια της 30,16 
εκατομμύρια επιβάτες.
Η διεθνής κίνηση το 2022 ανήλθε στα 24,92 εκατ., έναντι 23,25 
εκατ. το 2019, σημειώνοντας άνοδο 7,2%. Αντίθετα, η κίνηση 
εσωτερικού βρέθηκε στο -9,2% σε σχέση με το 2019 και δια-
μορφώθηκε σε 6,3 εκατ. επιβάτες. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, 
καταγράφεται άνοδος 4,4% συγκριτικά με το 2019, 256.285 
πτήσεις συνολικά, με τις διεθνείς πτήσεις να σημειώνουν αύξη-
ση 10,3% και τις πτήσεις εσωτερικού να καταγράφουν πτώση 
7,2% σε σχέση με τα προ πανδημικά επίπεδα.
Ανά αεροδρόμιο, τα 10 από τα 14 αεροδρόμια σημείωσαν άνο-
δο επιβατικής κίνησης, σε σχέση με το 2019, με τη Σαντορίνη να 
έχει αύξηση 19,3%, την Κέρκυρα 14,4%, την Μύκονο 10,9%, 
την Κέρκυρα 14,4%, το ‘Ακτιο 23,5%, τα Χανιά 10,3%, την Κε-

φαλονιά 5,6%, τη Ζάκυνθο 5,1%, τη Κω 4,3%, τη Ρόδο 5,7% 
και τη Σκιάθο 14,6%. Αντίθετα πτώση σημείωσε η Θεσσαλονίκη 
με 14,2%, η Μυτιλήνη με 11,6%, η Σάμος με 5,6% και η Καβάλα 
με 22,3%.
Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε και η κίνηση τον μήνα Δεκέμ-
βριο, με τα περιφερειακά αεροδρόμια να υποδέχονται 669.103 
επιβάτες έναντι 697.194 του 2019, μόλις 4% λιγότερους. Παρότι 
μάλιστα οι επιβάτες του εξωτερικού παρατηρήθηκαν μειωμένοι 
κατά -13,4% τον ίδιο μήνα, η αυξημένη κίνηση εσωτερικού 
κατάφερε να μειώσει αισθητά την διαφορά. Για την ακρίβεια, 
βάσει των στοιχείων της Fraport τον Δεκέμβριο του 2022 η κί-
νηση εσωτερικού ανήλθε σε 417.361, 2,7% περισσότερους από 
το 2019, όπου είχαν διακινηθεί 406.366 επιβάτες. 
Συνάντηση βασίλη Κικίλια με CeO Frapport greece 
O υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μετά από συνάντηση 
που πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι με τον CEO της Fraport 
Greece Alexander Zinell, δήλωσε ότι η περασμένη χρονιά ήταν 
για τα περιφερειακά αεροδρόμια πολύ επιτυχημένη και το 
υπουργείο μελετά τους τρόπους με τους οποίους θα στηριχθεί 
περαιτέρω η επιμήκυνση της σεζόν. Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε 
τον CEO της Fraport για την πολύ παραγωγική συνεργασία 
σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η επέκταση της τουριστικής 
περιόδου και η προβολή προορισμών για 12μηνο τουρισμό 
αποτελεί κύρια στρατηγική μας. Είναι κομβικής σημασίας ο 
τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να δώσουμε παραπάνω 
κίνητρα στα αεροδρόμιά μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Zinell δήλωσε: «Είχα σήμερα με τον 
υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια μια πολύ εποικοδομητική 
συνάντηση, Συζητήσαμε για την περασμένη σεζόν και για προ-
οπτικές της επόμενης. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 
καλοκαίρι του 2023. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε στη 
σωστή κατεύθυνση, οπότε μπορούμε να περιμένουμε πολύ 
καλές επιδόσεις το ερχόμενο καλοκαίρι. Συζητήσαμε επίσης πώς 
μπορούμε να διευκολύνουμε την αύξηση της κίνησης έτσι ώστε 
να έχουμε περισσότερους τουρίστες -και off season- και νομίζω 
ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».
χανιά: ρεκόρ εξαετίας το 2022 στην κίνηση επιβατών 
του αεροδρομίου
Ρεκόρ εξαετίας σημείωσε κατά το 2022 η κίνηση επιβατών, 
μέσω του αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport κατά το 2022 δια-
κινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Χανίων 3.290.802 επιβάτες. 
Με διεθνείς πτήσεις διακινήθηκαν 2.611.957 επιβάτες και με 
πτήσεις εσωτερικού 678.845 επιβάτες. Κατά το 2022 πραγμα-
τοποιήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Χανίων 23.273 πτήσεις. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport το 2021 μέσω του αερο-
δρομίου Χανίων διακινήθηκαν 1.795.802 επιβάτες. Το 2020 
διακινήθηκαν 703.482 επιβάτες, το 2019, 2.938.542 επιβάτες, 
το 2018 είχαν διακινηθεί 3.008.995 επιβάτες και το 2017 είχαν 
διακινηθεί 3.042.409 επιβάτες.

Πρώτη και με διαφορά από τους ανταγωνιστές της, η Ελλάδα είναι 
ο προορισμός που θέλουν να επισκεφτούν οι Αυστριακοί για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό προκύπτει -σύμφωνα με την 
Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας- από έρευνα/δημοσκόπηση 
του ταξιδιωτικού βαρόμετρου Reisekompass 2023 που δόθηκε 
πρόσφατα σε δημοσιότητα. Η έρευνα έρχεται να ενισχύσει την 
αισιόδοξη τάση της αυστριακής τουριστικής αγοράς προς την 
Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώθηκε ήδη από το 2022.
Το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 η τουριστική 
κίνηση από την Αυστρία προς ελληνικούς προορισμούς παρουσί-
ασε σημαντική αύξηση 13,94% σε σχέση με το 2019, γεγονός που 
αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας της Αυστρίας, BUNDESANSTALT STATISTIK ÖSTERREICH-
Statistik Austria.
Έτσι, σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης τουριστικής χρονιάς 

2022, αισιόδοξα παρουσιάζονται τα μηνύματα της αγοράς και για 
την προσεχή τουριστική περίοδο, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει 
το 21%, της τάσης των κρατήσεων για τις κύριες καλοκαιρινές δι-
ακοπές, ακολουθούμενη από την Ισπανία (9%), την Τουρκία (9%) 
και την Ιταλία(7%).
Ανάλογα θετικά είναι και τα μηνύματα από τους κύριους διοργα-
νωτές ταξιδίων και τις αεροπορικές εταιρείες, με την πρωταγωνί-
στρια Austrian Airlines να ξεκινά ήδη από 26 Μαρτίου απευθείας 
συνδέσεις με 21 ελληνικούς προορισμούς: Αθήνα, Θεσσαλονίκη/
Χαλκιδική, Καβάλα, Βόλος, Σκιάθος, Σκύρος, Πρέβεζα, Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Άραξος, Καλαμάτα, Ρόδος, Κως, Κάρπα-
θος, Σάμος, Λήμνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χανιά.
Σύμφωνα με το Reisekompass (Ταξιδιωτικό βαρόμετρο) 2023, 
το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Helga Freund, γενική δ/ντρια 
της Ruefa, της μεγαλύτερης αλυσίδας τουριστικών Γραφείων της 

Αυστρίας:
• Παρά τις αυξήσεις των τιμών, η επιθυμία και η δυνατότητα των 
Αυστριακών για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής αγγίζει 
ένα νέο ρεκόρ, καθώς το 89% έχει προγραμματίσει ταξίδια τόσο 
στην Αυστρία όσο και στο εξωτερικό.
• Το 16% μάλιστα σχεδιάζει να παρατείνει τις διακοπές του και 
κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου.
• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί να ταξιδέψει τουλάχι-
στον δύο φορές με ελάχιστο προϋπολογισμό 1.700 ευρώ/άτομο, 
περίπου 150 ευρώ περισσότερο από το 2022.
• Τα ¾ των ερωτηθέντων θα πραγματοποιήσουν διακοπές σε 
ευρωπαϊκές χώρες και το 23% σε μη ευρωπαϊκούς προορισμούς. 
Η μέση διάρκεια διακοπών είναι 18 ημέρες από τις οποίες οι 11 για 
τις κύριες καλοκαιρινές.

Η αδελφή Αντρέ -- κατά κόσμον Λουσίλ Ραντόν -- η γαλλίδα 
μοναχή που μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου 
ανθρώπου στον κόσμο, απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 118 
ετών, όπως ανακοίνωσε ο οίκος ευγηρίας στον οποίο φιλοξενού-

νταν, στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ ΜΠΕ, γεννήθηκε στις 11 Φεβρου-
αρίου του 1904. Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένη σε ανα-
πηρικό αμαξίδιο και είχε χάσει την όρασή της. «Λένε ότι η εργασία 

σκοτώνει. Εμένα η εργασία με κράτησε στη ζωή. Εργαζόμουν 
μέχρι τα 108 χρόνια μου», είχε δηλώσει το 2022. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι λίγο προτού γιορτάσει τα 117α γενέθλιά της, κατάφερε να 
νικήσει την Covid-19.

ΡΕΚΟΡ ΑφΙξΕΩΝ - «ΑΠΟγΕΙΩΘΗΚΕ» ΤΟ 2022 Η ΕΠΙβΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ 14 ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Διακινήθηκαν 31,19 εκατομμύρια επιβάτες – Συνάντηση Βασίλη Κικίλια με CEO Frapport Greece

ΑΥΣΤΡΙΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥφΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ γΙΑ ΤΟ 2023
Aπό τον Μάρτιο απευθείας πτήσεις σε 21 ελληνικούς προορισμούς   

γΑΛΛΙΑ: ΑΠΕβΙΩΣΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 118 ΕΤΩΝ Ο γΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ   
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Προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός «καλαθιού κατά του 
πληθωρισμού», με πρότυπο το ελληνικό «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» κινείται η γαλλική κυβέρνηση.«Δεν βρισκόμαστε παρά στην 
αρχή κάποιων σκέψεων, αλλά η ιδέα είναι να συνεργαστούμε με 
τους διανομείς για μια ελάχιστη επιλογή περίπου είκοσι βασικών 
προϊόντων τα οποία θα δεσμεύονταν να πωλούν στη χαμηλότερη 
δυνατή τιμή προς το συμφέρον των καταναλωτών», δήλωσε η 
Ολιβιά Γκρεγκουάρ, υφυπουργός αρμόδια για θέματα κατανάλω-
σης. Όπως διευκρίνισε στην εφημερίδα Le Monde, «το καλάθι δεν 
θα αφορά μόνο προϊόντα διατροφής, αλλά και προϊόντα υγιεινής, 
όπως οι πάνες για μωρά, που αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος 
του προϋπολογισμού για τις μονογονεϊκές οικογένειες». Η ίδια 

εφημερίδα αναφέρει πως η ιδέα είναι εμπνευσμένη από άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τις τιμές, 
σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα οι αρχές εισήγαγαν το «καλάθι του 
νοικοκυριού» τον Νοέμβριο, το οποίο προσφέρει περίπου 51 βα-
σικά είδη διατροφής σε σταθερές τιμές. Η εφημερίδα τονίζει επίσης 
ότι η Γαλλίδα υφυπουργός δεν επιθυμεί να περάσει από ένα κείμε-
νο νόμου και θα προτιμούσε να επιτύχει μια δέσμευση παρόμοια 
με αυτή του «συμφώνου εμπορικής αλληλεγγύης», που υπογρά-
φηκε στη Γαλλία τον Δεκέμβριο, όπου οι διανομείς είχαν δεσμευτεί 
το 2023 να μην προχωρήσουν στην αύξηση του ενεργειακού 
κόστους για τις ΜμΕ. Αν και αναγνωρίζει ότι, προς το παρόν, «η 
κατανάλωση αντέχει και δεν καταρρέει», η υφυπουργός ελπίζει να 

καταλήξει σε μια δέσμευση «για την άνοιξη», όταν ο πληθωρισμός 
θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.
Το γαλλικό μοντέλο θα είναι πολύ διαφορετικό από το ελληνικό 
«καλάθι του νοικοκυριού», καθώς στη Γαλλία το «καλάθι κατά 
του πληθωρισμού» δεν θα επιβληθεί διά νόμου αλλά θα λειτουρ-
γήσει σε «εθελοντική βάση» με τη γαλλική κυβέρνηση να θέτει το 
πλαίσιό του, επισημαίνει εξάλλου ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του 
τηλεοπτικού σταθμού BFM, ενώ στα θετικά αποτελέσματα που 
είχε το «καλάθι του νοικοκυριού» στην Ελλάδα ως προς τη μείωση 
ή τη σταθεροποίηση των τιμών ορισμένων αγαθών αναφέρεται, 
τέλος, σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα LA DEPECHE.

Η αύξηση της απασχόλησης παγκοσμίως αναμένεται να επιβρα-
δυνθεί σημαντικά στο 1% φέτος συγκριτικά με 2% το 2022, έχοντας 
δεχθεί πλήγμα από τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία, τον 
υψηλό πληθωρισμό και την πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, όπως 
ανέφερε σήμερα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων στον κόσμο αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 3 εκατ. στα 208 εκατ. το 2023, ενώ ο πληθωρισμός θα 
ροκανίσει τους πραγματικούς μισθούς, ανέφερε η ILO σε έκθεση για 
τις παγκόσμιες τάσεις.
Η έλλειψη νέων θέσεων εργασίας θα πλήξει χώρες σε μια περίοδο 
κατά την οποία πολλές ανακάμπτουν από το οικονομικό σοκ της 

πανδημίας και ο κορονοϊός σαρώνει την Κίνα, αφού το Πεκίνο ήρε 
τους αυστηρούς περιορισμούς του lockdown.
«Η επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης παγκοσμίως ση-
μαίνει ότι δεν αναμένουμε οι απώλειες που προκλήθηκαν κατά την 
κρίση της COVID-19 να ανακτηθούν πριν από το 2025», δήλωσε ο 
Ρίτσαρντ Σάμανς, διευθυντής του τμήματος ερευνών της Οργάνω-
σης και συντονιστής της τελευταίας αυτής έκθεσης.
Η πρόοδος στη μείωση των ανεπίσημων θέσεων εργασίας στον 
κόσμο πιθανόν επίσης να αντιστραφεί τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα 
με την ILO.
Η πρόβλεψη για την απασχόληση παγκοσμίως είναι χαμηλότερη 

από την προηγούμενη εκτίμηση της ILO για αύξηση κατά 1,5% το 
2023.
«Η σημερινή επιβράδυνση σημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι θα πρέ-
πει να αποδεχθούν θέσεις εργασίας χαμηλότερης ποιότητας, συχνά 
με πολύ χαμηλές αποδοχές, κάποιες φορές με ανεπαρκείς ώρες», 
ανέφερε η ILO. «Επιπλέον, καθώς οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από 
το ονομαστικό εισόδημα από την εργασία, η κρίση του κόστους δια-
βίωσης ωθεί περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια».
Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν η παγκόσμια 
οικονομία επιβραδυνθεί, προσέθεσε η ILO.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια σε 
επίπεδα που να αρχίζουν να περιορίζουν την ανάπτυξη και η κο-
ρύφωσή τους θα εξαρτηθεί από το πώς θα απαντήσει η οικονομία 
στην πιο ταχεία μέχρι σήμερα σύσφιγξη της οικονομικής πολιτικής, 
δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής οικονομολόγος της 
ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν.
Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες 
συνολικά από τον Ιούλιο σε μια προσπάθεια να σταματήσει μια 
ιστορικών διαστάσεων άνοδο του πληθωρισμού, όμως αξιωμα-
τούχοι έχουν ήδη δηλώσει πως θα χρειαστουν περισσότερα για να 
περιοριστεί η άνοδος των τιμών, που τώρα είναι λίγο κάτω από 
10%, στο 2% που είναι ο στόχος της ΕΚΤ γύρω στο 2025.
«Χρειάζεται να αυξήσουμε περισσότερο τα επιτόκια», φέρεται σή-
μερα να δήλωσε ο Λέιν, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Πέρυσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαφές πως χρειάζεται 
να αυξήσουμε τα επιτόκια σε πιο ομαλά επίπεδα και τώρα λέμε 
πως στην πραγματικότητα χρειάζεται να τα αυξήσουμε ώστε να 
φθάσουν σε περιοριστικό ύψος».
Παρόλο που οι αγορές θεωρούν τώρα ότι το επιτόκιο καταθέσεων 
θα φθάσει γύρω στο 3,3% φέτος το καλοκαίρι, ο Λέιν υιοθέτησε 
μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση, υποστηρίζοντας πως πολύ ση-
μαντική θα είναι η απάντηση των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών 
και των κυβερνήσεων στις κινήσεις της ΕΚΤ.
Ο Λέιν δήλωσε επίσης πως οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης, οι 
οποίες ξοδεύουν τώρα υπερβολικά πολλά σε επιδόματα, θα πρέ-
πει να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στην καταπολέμηση του 
πληθωρισμού.
«Οι κυβερνήσεις χρειάζεται επίσης να παραιτηθούν από τα υψηλά 

ελλείμματα που παραμένουν», δήλωσε. «Τα ερχόμενα χρόνια θα 
χρειαστεί σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή».
Ο πληθωρισμός θα μειωθεί γρήγορα φέτος, αλλά «το θέμα είναι 
πώς θα πας εγκαίρως από το 3,5% στο τέλος του 2023 στο στόχο 
του 2%», δήλωσε ο Λέιν. «Εδώ θα είναι σημαντική η πολιτική των 
επιτοκίων... για να εξασφαλιστεί πώς θα διανυθεί το τελευταίο χι-
λιόμετρο της επιστροφής στο στόχο».
Μόλις τα επιτόκια θα είναι αρκετά υψηλά ώστε να περιορίσουν την 
ανάπτυξη, η ΕΚΤ θα χρειαστεί να εξισορροπήσει τον κίνδυνο του 
να κάνει υπερβολικά πολλά με τον κίνδυνο να κάνει υπερβολικά 
λίγα και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει «για τα 
επόμενα ένα ή δύο χρόνια», λέει ο Λέιν.

Το γερμανικό επενδυτικό κλίμα βρέθηκε σε θετικό έδαφος τον Ια-
νουάριο για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην 
Ουκρανία καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ηπιότερη σε σχέση με τους 
αρχικούς φόβους ύφεση κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως ανακοί-
νωσε σήμερα το ινστιτούτο οικονομικών ερευνών ZEW.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ινστιτούτου αυξήθηκε στις 
16,9 μονάδες από τις μείον 23,3 τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις 
εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Reuters που ανέμεναν να 

διαμορφωθεί στις -15,0.
«Για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2022, τον μήνα κατά τον 
οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο δείκτης καταδεικνύει αξι-
οσημείωτη βελτίωση στην οικονομική κατάσταση τους επόμενους 
έξι μήνες», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW Άχιμ Βάμπαχ.
Ο Βάμπαχ δήλωσε ότι η πιο ευνοϊκή κατάσταση στις αγορές ενέργει-
ας και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια από την γερμανική κυβέρ-
νηση συνέβαλαν στο άλμα κατά 40,2 μονάδες τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προοπτική χαλάρωσης του πληθωρισμού 
ενίσχυσε τις προσδοκίες για κλάδους που συνδέονται με τους κα-
ταναλωτές ενώ η άρση των περιορισμών της COVID-19 στην Κίνα 
βελτίωσε την εικόνα για κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό και 
ενεργειακή ένταση.

γΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ ΕΝΟΣ «ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ»
Με πρότυπο το ελληνικό «καλάθι του νοικοκυριού» κινείται η κυβέρνηση  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡγΑΝΩΣΗ ΕΡγΑΣΙΑΣ: Η ΑΥξΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣχΟΛΗΣΗΣ ΠΑγΚΟΣΜΙΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ φΕΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΙΣΥ  

Η ΕΥΡΩΠΑιΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕχΙΣΕΙ ΝΑ ΑΥξΑΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ γΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ 
ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ, ΛΕΕΙ Ο ΕΠΙΚΕφΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟγΩΝ ΤΗΣ φΙΛΙΠ ΛΕιΝ   

γΕΡΜΑΝΙΑ: ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΕΔΑφΟΣ γΙΑ ΠΡΩΤΗ φΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ZeW  
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Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο 
χρόνο χρειασθεί» απέναντι στην Ρωσία, δήλωσε η πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά 
την ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Ντα-
βός. «Η ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία δεν θα 
γνωρίσει καμία χαλάρωση. Είτε πρόκειται για υποστήριξη για 
την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της θέρμανσης και 
της υδροδότησης, είτε, μακροπρόθεσμα, για την προετοιμα-
σία της ανοικοδόμησης», είπε.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας
Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε επίσης ότι υποστηρίζει 
την δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Κυριαρχίας για την 
στήριξη της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης απέναντι 
στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και στις κινεζικές και 
αμερικανικές επιδοτήσεις.
«Μεσοπρόθεσμα, θα προετοιμάσουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Κυριαρχίας στο πλαίσιο της εξέτασης της εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού μας που θα γίνει κατά την διάρκεια του έτους», 
δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την πρώτη ημέρα 
των εργασιών του Φόρουμ του Νταβός, χωρίς ωστόσο να 
διευκρινίζει πώς θα χρηματοδοτείται αυτό το Ταμείο Κυρι-
αρχίας.
«Είναι μία διαρθρωτική λύση που θα επιτρέψει την αύξηση 
των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα, την καινοτομία και 
βασικά στρατηγικά βιομηχανικά προγράμματα για την επί-
τευξη των μηδενικών εκπομπών CO2.
Η ιδέα του Ταμείου Κυριαρχίας, που στηρίζεται σε αμοιβαι-
οποίηση της χρηματοδότησης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, έχει ήδη διατυπωθεί από την πρόεδρο της Κομισιόν, 

αλλά συναντά την αντίθεση πολλών χωρών μελών, όπως η 
Γερμανία, των καθαρών συνεισφερόντων στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό που ανησυχούν για την αύξηση της συμβο-
λής τους.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέφυγε να τοποθετηθεί για το 
θέμα κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της στη 
Σουηδία, μια χώρα ιδεολογικά αντίθετη στην ιδέα των κρατι-
κών παρεμβάσεων και η οποία ασκεί την προεδρία του Συμ-
βουλίου της ΕΕ μέχρι τον Ιούνιο.
Αρχικά, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να περιορι-
σθεί στην ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων, παραδέ-
χονται ευρωπαίοι διπλωμάτες.
Οι 27 προσπαθούν να συντονιστούν πριν από την ευρωπαϊκή 
σύνοδο κορυφής της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου και έχουν 
ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
έως τα τέλη Ιανουαρίου.
Στο Νταβός, η πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαίωσε επίσης ότι 
η Επιτροπή θα προτείνει «την προσωρινή προσαρμογή των 
ευρωπαϊκών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να 
επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες». «Οι υπο-
λογισμοί θα είναι ευκολότεροι. Οι διαδικασίες, απλούστερες. 
Οι εγκρίσεις θα επιταχυνθούν», είπε, την ώρα που πολλά κρά-
τη μέλη, ανάμεσά του η Γαλλία, ζητούν περαιτέρω χαλάρωση 
του εξαιρετικά αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει 
τις κρατικές ενισχύσεις εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η πρόεδρος της 
Κομισιόν εξέφρασε την ανησυχία της για «κατακερματισμό» 
της ευρωπαϊκής αγοράς, επισημαίνοντας ότι «μόνο λίγα 
κράτη μέλη» έχουν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια για 
να καταφύγουν στις κρατικές ενισχύσεις, με κίνδυνο κούρσας 

επιδοτήσεων προς όφελος των μεγαλύτερων και πλουσιότε-
ρων χωρών».
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «πρέπει να αυξήσουμε τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ», επέμεινε.
Νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση των πράσι-
νων τεχνολογιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσει νομοθεσία με στόχο 
«μία βιομηχανία μηδενικών εκπομπών» αερίων που προκα-
λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και , κατά συνέπεια ου-
δετερότητας άνθρακα, ενισχύοντας τις πράσινες τεχνολογίες, 
ανακοίνωσε στο Νταβός η πρόεδρος της Κομισιόν.
«Ο νέος κανονισμός (...) θα ορίζει σαφείς στόχους για τις 
καθαρές τεχνολογίες μέχρι το 2030. Στόχος θα είναι η συγκέ-
ντρωση των επενδύσεων σε στρατηγικά προγράμματα κατά 
μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού» και «η απλοποίηση και 
επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης νέων μονάδων 
παραγωγής» που σχετίζονται με τις πράσινες τεχνολογίες», 
είπε.
«Επιθετικές προσπάθειες»
Η πρόεδρος της Κομισιόν κατήγγειλε από το βήμα του Νταβός 
τις «επιθετικές προσπάθειες» προσέλκυσης των βιομηχανι-
κών ικανοτήτων της Ευρώπης, κυρίως στον τομέα των τεχνο-
λογιών που συνδέονται με την καθαρή ενέργεια, «προς την 
Κίνα και αλλού». «Δεν θα διστάσουμε να εκκινήσουμε έρευνες 
αν θεωρήσουμε ότι οι ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις έργου 
ή άλλες συμβάσεις είναι διαστρεβλωμένες από τέτοιες επιδο-
τήσεις», προειδοποίησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο αμερικανικός νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού 
(Inflation Reduction Act -- IRA) θα αποτελέσει κινητήριο 
δύναμη για επενδύσεις σε καθαρότερη ενέργεια και αποτελεί 
την πιο σημαντική κλιματική συμφωνία μετά τη συμφωνία 
ορόσημο του Παρισιού το 2015, δήλωσε ο επικεφαλής της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ. Ο εκτελε-
στικός διευθυντής της IEA Μπιρόλ δήλωσε σε πάνελ για την 
ενεργειακή ασφάλεια στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
που διεξάγεται στο Νταβός πως η ενεργειακή ασφάλεια είναι 
τώρα η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη επενδύσεων για το 
κλίμα καθώς οι χώρες επιδιώκουν να διασφαλίσουν τον εφο-
διασμό τους.
Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι δήλωσε σε 
πάνελ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια οικονομία 
χαμηλού άνθρακα πως ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθεί η 
καταστροφική βλάβη που προκαλεί η κλιματική αλλαγή είναι 
οι κυβερνήσεις και οι εταιρίες να δαπανήσουν πολλά χρήμα-
τα. «Πώς φθάνουμε εκεί; Το μάθημα που πήρα τα τελευταία 
χρόνια... είναι χρήματα, χρήματα, χρήματα, χρήματα, χρή-
ματα, χρήματα, χρήματα», είπε ο Κέρι για το τι χρειάζεται ο 

κόσμος ώστε να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να επιτύχει τον 
στόχο του περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας στον 
1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχα-
νικής εποχής.
Ενώ ευρωπαϊκές χώρες έχουν καλωσορίσει τη νέα δέσμευση 
για την ενεργειακή μετάβαση της κυβέρνησης του προέδρου 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ορισμένες έχουν πει πως φοβούνται 
ότι μπορεί να αποβεί εις βάρος των δικών τους επιχειρήσε-
ων. «Καταλαβαίνω τη σημασία του νόμου από την πλευρά 
των ΗΠΑ αλλά από την άλλη πλευρά σκέπτομαι επίσης τα 
ευρωπαϊκά συμφέροντα», δήλωσε ο Γιόζεφ Σικέλα, υπουρ-
γός Εμπορίου και Βιομηχανία της Τσεχίας, στο ίδιο πάνελ. Ο 
Σικέλα είπε πως τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι βιομηχανίες 
πληρώνουν τον μεγαλύτερο λογαριασμό για την παγκόσμια 
ενεργειακή κρίση, ενώ ο νέος νόμος των ΗΠΑ θα απομα-
κρύνει τους επενδυτές και θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να 
ανταγωνιστούν στο επίπεδο των επιδοτήσεων. «Οταν αρ-
χίσουμε ένα ράλι επιδοτήσεων, αυτό είναι επικίνδυνο», είπε 
και πρόσθεσε πως η Ευρώπη θα πρέπει να ασκήσει πιέσεις 
για εξαιρέσεις από το νομοσχέδιο ύψους 430 δισεκ. δολαρίων 

που υπέγραψε σε νόμο ο Μπάιντεν πέρυσι.
Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, που προκάλεσε η εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει γίνει αισθητή και στις 27 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι τιμές του 
αερίου είναι σχεδόν 90% υψηλότερες πέρυσι σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.
Η Βίκι Χόλουμπ, διευθύνουσα σύμβουλος της αμερικανικής 
πετρελαϊκής επιχείρησης Occidental Petroleum Corp, χαρα-
κτήρισε τον νόμο των ΗΠΑ ένα από τα πιο μετασχηματιστικά 
νομοσχέδια που έχουν υπογραφεί ποτέ.
Αλλά επέκρινε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επειδή φορολο-
γούν τις εταιρίες ορυκτών καυσίμων, οι οποίες αναπτύσσουν 
επίσης ανανεώσιμη ενέργεια.
«Με όλο τον σεβασμό στην Ευρώπη λυπάμαι που το λέω 
αλλά πρέπει να το πω, η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των 
πετρελαϊκών εταιριών που κάνουν ό,τι μπορούν για να ανα-
πτύξουν την αιολική και την ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη 
δεν ήταν και η πιο έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου», είπε 
η Χόλουμπ. Οι επιδοτήσεις είναι πολύ σημαντικές για την ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών, είπε στο ίδιο πάνελ.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΥφΗΣ ΣΤΟ ΠΑγΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΝΤΑβΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρόνο χρειασθεί» 

Νταβός: Ο κλιματικός νόμος των ΗΠΑ αλλάζει το παιχνίδι, αλλά προκαλεί φόβους για επιδοτήσεις στην ΕΕ 
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Ο πληθυσμός της Κίνας, της πολυπληθέστερης χώρας του κό-
σμου, συρρικνώθηκε το 2022, ανακοίνωσε σήμερα επίσημος 
θεσμός, εξέλιξη που αποτελεί ιστορική πρώτη από τις αρχές των 
χρόνων του 1960.
Την περασμένη χρονιά καταγράφτηκαν 9,56 εκατομμύρια γεννή-
σεις, που δεν αναπλήρωσαν τους 10,41 εκατ. θανάτους, διευκρίνι-
σε η εθνική υπηρεσία στατιστικής της Κίνας σε έκθεσή της.
Ο κινεζικός πληθυσμός κατά συνέπεια μίκρυνε κατά περίπου 
850.000 ανθρώπους το 2022.
Η μείωση αυτή αναμένεται να είναι διαρκής, να κρατήσει δεκαετί-
ες, σύμφωνα με ειδικούς σε δημοσιογραφικά ζητήματα, κάτι που 
θα έχει απτές συνέπειες στην οικονομία, στην κοινωνία και στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτή η μείωση του πληθυσμού είναι η πρώτη από το 1960-1961, 
όταν λιμός που εκδηλώθηκε το 1959 είχε αποτέλεσμα να χαθούν 
δεκάδες εκατομμύρια ζωές, κάτι που αποδόθηκε κυρίως στα 

σφάλματα της οικονομικής πολιτικής του «μεγάλου άλματος προς 
τα εμπρός».
Η συρρίκνωση του 2022 εξηγείται κυρίως από τη μεγάλη αύξηση 
του κόστους ζωής, το υψηλότερο επίπεδο σπουδών πολλών γυ-
ναικών, που σημαίνει ότι πολλές αργούν να αποκτήσουν παιδιά, 
ή ακόμη την έλλειψη της βούλησης των νέων γενιών να αποκτή-
σουν παιδιά.
Το ποσοστό γεννητικότητας υποχώρησε στο 1,15 παιδί ανά γυ-
ναίκα το 2021, πολύ κάτω από το όριο που θεωρείται πως είναι 
απαραίτητο για την ανανέωση του πληθυσμού (2,1).
Μαζί με τη γήρανση, η μείωση του πληθυσμού, ειδικά του ενερ-
γού, αναμένεται να έχει βαθιές συνέπειες για την κινεζική οικονο-
μία για δεκαετίες.
Το κόστος εργασίας αναμένεται να αυξηθεί, πλήττοντας την 
ανταγωνιστικότητα των κινέζων εργαζομένων, ενώ η πίεση στον 
ενεργό πληθυσμό να εγγυηθεί τη φροντίδα των γηραιότερων θα 

κλιμακωθεί.
Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα για να ενθαρρύνει 
τα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά, ή περισσότερα παιδιά.
Η μητρόπολη Σεντζέν (νότια) προσφέρει εδώ και μερικές ημέρες 
επιδόματα για κάθε γέννηση που φθάνουν ως τα 100.000 γιούαν 
(1.370 ευρώ) και διάφορες παροχές ως τα τρία έτη κάθε παιδιού.
Ενώ η επαρχία Σαντόνγκ (ανατολικά) δίνει 158 ημέρες άδεια μη-
τρότητας (60 ημέρες περισσότερες από τον εθνικό μέσο όρο) από 
το πρώτο παιδί.
Η Κίνα ενδέχεται να μην έχει παρά 587 εκατ. κατοίκους το 2100, 
σύμφωνα με τις πιο απαισιόδοξες στατιστικές προβολές που πε-
ριέχονται σε έκθεση της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της 
Σαγκάης η οποία επικαιροποιήθηκε πέρυσι και τα δεδομένα της 
οποίας περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Κίνα καλωσορίζει τις ξένες επενδύσεις και θα συνεχίσει να είναι 
ανοικτή στον κόσμο, δήλωσε σήμερα στην ετήσια συνάντηση 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρό-
εδρος της κινεζικής κυβέρνησης Λιού Χε.
Η χώρα είναι πεπεισμένη ότι η οικονομία της θα επιστρέψει το 
2023 στη φυσιολογική αναπτυξιακή τάση της και αναμένει αξι-
οσημείωτη αύξηση στις εισαγωγές, τις εταιρικές επενδύσεις και 
την κατανάλωση, πρόσθεσε σε ομιλία κατά την οποία αναφέρ-
θηκε 11 φορές στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στη 
διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης.
Το Πεκίνο θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει τον ιδιωτικό το-

μέα, να προωθεί το δίκαιο ανταγωνισμό και να προχωρεί σε 
βάθος τη μεταρρύθμιση των γιγάντιων κρατικών εταιρειών 
της, πρόσθεσε, λέγοντας πως μερικά σενάρια, σύμφωνα με τα 
οποία η χώρα θα μπορούσε να επιστρέψει σε μια σχεδιασμένη 
οικονομία, είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν.
«Η Κίνα θα συνεχίσει πάντα να προωθεί το άνοιγμα και να βελτι-
ώνει το επίπεδο και την ποιότητα του ανοίγματος», δήλωσε. «Οι 
ξένες επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες στην Κίνα και η πόρτα της 
Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο».
Τα σχόλια του Λιού είναι από τα πιο ξεκάθαρα σινιάλα από την 
Κίνα ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει και πάλι σε σημαντικά ζη-

τήματα και να προσελκύσει επενδύσεις, καθώς προσπαθεί να 
επανεκκινήσει μια οικονομία που αναπτύχθηκε μόλις κατά 3% 
πέρυσι, μια από τις χειρότερες επιδόσεις της εδώ και μισό αιώνα, 
και έχασε το στόχο του 5,5%.
Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης 
στην πρόσφατη αλλαγή πολιτικής εκ μέρους του Πεκίνου όσον 
αφορά στον έλεγχο της Covid-19, λέγοντας πως η ταχύτητα με 
την οποία οι άνθρωποι αναρρώνουν από το κύμα των μολύν-
σεων προκαλεί έκπληξη.

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
της οικονομίας της χώρας ανήλθε στο 3% του ΑΕΠ το 2022• πρό-
κειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχει ανακοινωθεί 
από το Πεκίνο τα τελευταία 40 χρόνια, καθώς η δραστηριότητα 
επλήγη από την πανδημία του νέου κορονοϊού και την κρίση του 
τομέα των ακινήτων.
Η κινεζική κυβέρνηση έθετε στόχο η ανάπτυξη να φθάσει το 5,5%, 
ρυθμό ήδη πολύ κατώτερο από την επίδοση του 2021, όταν το 
ΑΕΠ του ασιατικού γίγαντα αυξήθηκε κατά 8% και πλέον.
Το τέταρτο τρίμηνο, η ανάπτυξη σταθεροποιήθηκε στο 3,9%, στο 
ίδιο επίπεδο με αυτήν του τρίτου, ανακοίνωσε η κινεζική εθνική 
στατιστική υπηρεσία.
Αν και τα επίσημα δεδομένα αντιμετωπίζονται γενικά με επιφύλα-
ξη, καθώς το ζήτημα έχει εξ ορισμού τεράστια πολιτική σημασία, 
οι αριθμοί για την πορεία του κινεζικού ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος (ΑΕΠ) μελετώνται προσεκτικά, δοθέντος του βάρους 
της χώρας για την παγκόσμια οικονομία.
Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας πέρυσι ήταν η χαμηλότερη μετά 
τη συρρίκνωση που γνώρισε το 1976 (–1,6%) και την επιβρά-

δυνση του 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημίας (+2,3%).
Οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο 
προέβλεπαν ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση του ρυθμού ανά-
πτυξης (+2,7%).
Η οικονομία του ασιατικού γίγαντα επλήγη από την πανδημία και 
τα αυστηρά μέτρα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της, τη λεγόμενη 
πολιτική «zero COVID», που σχεδόν ολόκληρο το 2022 φρέναραν 
τη δραστηριότητα και την κατανάλωση.
Η δαπανηρή πολιτική δημόσιας υγείας, που βασιζόταν στην επι-
βολή lockdowns και μαζικά υποχρεωτικά τεστ για να επιτρέπεται η 
πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, προκαλούσε συχνά κλεισίματα 
εργοστασίων και επιχειρήσεων, απαγόρευση των μετακινήσεων 
και προσκόμματα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Εν μέρει εξαιτίας της απόγνωσης του πληθυσμού, η πολιτική αυτή 
εγκαταλείφθηκε τον Δεκέμβριο. Όμως η οικονομία δυσκολεύεται 
να ανακάμψει, εξαιτίας ιδιως της συνεπακόλουθης έκρηξης των 
κρουσμάτων του νέου κορονοϊού.
Τον Δεκέμβριο οι πωλήσεις λιανικής, βασικός δείκτης για τις δα-
πάνες των νοικοκυριών, υποχώρησαν για τρίτο συναπτό τρίμηνο 

(–1,8% σε ετήσια βάση), αφού κατακρημνίστηκαν τον Νοέμβριο 
(–5,9%).
Η βιομηχανική παραγωγή επιβραδύνθηκε τον περασμένο μήνα 
(+1,3% σε ετήσια βάση), μετά την αύξησή της κατά 2,2% τον 
Νοέμβριο.
Σε ό,τι αφορά τον επίσημο δείκτη της ανεργίας, υποχώρησε ελα-
φρά τον Δεκέμβριο (5,5%) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο (5,7%). 
Ο δείκτης απασχολεί πολύ το Πεκίνο — θέλει να παραμένει χαμη-
λά για την αποφυγή κοινωνικών εντάσεων.
Ωστόσο δεν δίνει πλήρη εικόνα για τη συγκυρία, καθώς δεν 
αφορά παρά μόνο τους κατοίκους των κινεζικών πόλεων. Δεν 
συμπεριλαμβάνει άρα τα εκατομμύρια των εσωτερικών μετανα-
στών, εργαζόμενων ιδιαίτερα ευάλωτων στις επιβραδύνσεις της 
οικονομίας.
Η κατάστασή τους επιδεινώθηκε περαιτέρω εξαιτίας της κρίσης 
των ακινήτων, τομέα που αντιπροσωπεύει μαζί με τις κατασκευές 
πάνω από το ένα τέταρτο του κινεζικού ΑΕΠ και προσφέρει δου-
λειά σε εργαζόμενους χωρίς ιδιαίτερα τυπικά προσόντα.

ΚΙΝΑ: Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ 2022, γΙΑ ΠΡΩΤΗ φΟΡΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕξΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

ΝΤΑβΟΣ - ΛΙΟΥ: Η ΚΙΝΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕψΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥξΗ
Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Λιού τονίζει πως είναι αδύνατο για τη χώρα του να επιστρέψει στην κεντρικά 
σχεδιασμένη οικονομία και πως είναι ανοικτή στον κόσμο 

ΚΙΝΑ: ΑΝΑΠΤΥξΗ 3% ΤΟ 2022, ΡΥΘΜΟΣ ΠΟΥ ΣΥγΚΑΤΑΛΕγΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ χΑΜΗΛΟΥΣ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 χΡΟΝΙΑ
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Με τις ψήφους της ΝΔ ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση 
κινδύνων στο δημόσιο τομέα». Κατά του νομοσχεδίου, επί της 
αρχής, δήλωσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Επειδή δημοσιεύθηκαν και δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Και 
όντως, αγάλι αγάλι έρχονται οι εκλογές, εγώ σας εύχομαι να 
συνεχίσετε έτσι ακριβώς, σε όλους. Η ευχή μου είναι να πηγαί-
νετε έτσι. Αύξηση της ΝΔ και στις δύο δημοσκοπήσεις, αύξηση 
της διαφοράς, μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, πτώση του ΠΑΣΟΚ με την 
αντιπολιτευτική γραμμή που έχει. Έχουμε ακόμα δύο μήνες. 
Νομίζω πηγαίνετε εξαιρετικά καλά και τα αποτελέσματα στις 
κάλπες όλοι θα τα περιμένουμε με αγωνία, εκείνο το ωραίο από-
γευμα, που θα παρακολουθούμε τα exit polls στις τηλεοράσεις 
μας και είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν τη σωστή κατεύθυνση 
που θα είναι η εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια ακόμη 
τετραετία», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, 
λίγο προτού πέσει η αυλαία της συζήτησης.
Σε σχέση με τον Μηχανισμό της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, 
ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι πλέον με συστηματικό και 
οργανωμένο τρόπο, με τεκμηριωμένα στοιχεία, θα διαπιστώ-
νονται οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ότι ο μηχανισμός θα 
λειτουργεί σε μόνιμη και διαρκή βάση. Ανέφερε, επίσης, ότι τα 
πρώτα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Πολυεπίπεδη Δι-
ακυβέρνηση θα είναι οι αρμοδιότητες σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών, η διαχείριση των υδάτων και οι σχέσεις, ανάμε-
σα στην αποκεντρωμένη και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. «Δεν 
θα περιμένουμε την πλήρη λειτουργία του συστήματος, προκει-
μένου να αρχίσουμε να εργαζόμαστε. Θα βελτιώσει πολύ την 
απόδοση του συστήματος της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης 
το πληροφοριακό σύστημα, εμείς όμως θα εργαστούμε στα τρία 
πεδία αυτά πεδία», είπε ο κ. Βορίδης.
Ομόφωνα δεκτή έγινε η τροπολογία για τους εργαζόμενους του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Υπέρ της τροπολογίας για την κυβερνησιμότητα στους δή-
μους δήλωσε η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα 
Αλλαγής, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», το 
ΜέΡΑ25 καταψήφισε.
Την τροπολογία για την διαδικασία καθορισμού του κατώτατου 
μισθού, για το έτος 2023, ψήφισε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-Κί-
νημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν το ΚΚΕ και το 
ΜέΡΑ25.
Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην τροπολογία για την 
κυβερνησιμότητα στους δήμους, κατ΄εφαρμογή της απόφασης 
του ΣτΕ. «Αν μετά από ένα μήνα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει 
πρόβλημα κυβερνησιμότητας, τι πρέπει να κάνουμε; Να περι-
μένουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές; Και σε αυτό το διάστημα να 
γίνεται χάος στην τοπική αυτοδιοίκηση; Για να ακούσω τις πολι-
τικές δυνάμεις να τοποθετηθούν», είπε ο υπουργός Εσωτερικών 

και ξεκαθάρισε: «Είμαι σε πλήρη συνεννόηση με την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδος και είναι σε απόλυτη συνεννόηση με 
την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Θα παρακολουθούμε, με 
κάθε λεπτομέρεια, το πώς εξελίσσεται αυτή η μεταφορά των αρ-
μοδιοτήτων, που κάνουμε προς συμμόρφωση με την απόφαση 
του ΣτΕ. Αν διαπιστώσουμε δυσλειτουργίες, στην αποτελεσμα-
τική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας το λέω από 
τώρα, θα τις ξαναμεταφέρω τις αρμοδιότητες στις Οικονομικές 
Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, σεβόμενος τη σκέ-
ψη του ΣτΕ: για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος».
Είναι προφανές, επέμεινε ο υπουργός Εσωτερικών, ότι η κυβέρ-
νηση δεν θα αφήσει να καταρρεύσει η τοπική αυτοδιοίκηση, 
επειδή «έκανε πειραματισμούς ο ΣΥΡΙΖΑ, με την απλή αναλο-
γική».
Σε σχέση με την τροπολογία για τους εργαζόμενους στο Πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο Μάκης Βορίδης είπε ότι η κυ-
βέρνηση υλοποιεί μια δέσμευσή της, κατ΄εντολή του ίδιου του 
πρωθυπουργού, που ήθελε να ρυθμιστεί το ζήτημα με τον 
συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις 
εργασίας. Για τους 163 εργαζόμενους που μένουν εκτός της 
πρόνοιας της τροπολογίας, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε 
ότι πολλοί εξ αυτών δεν έχουν καθόλου τυπικά προσόντα, ορι-
σμένοι δεν έχουν μόρια και επομένως ρύθμιση νομική που να 
μπορεί να καλύψει το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι ορατή.

Στην ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται, σήμερα 
Τρίτη, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Πολυε-
πίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο 
τομέα».
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση σκοπός του νομο-
σχεδίου είναι «ο εξορθολογισμός της κατανομής και της μετα-
φοράς αρμοδιοτήτων, μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης, 
προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κυβερνησιμότητας 
στον δημόσιο τομέα». Στην κατεύθυνση αυτή, θεσμοθετείται 
το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ως νέο 
υπόδειγμα κυβερνησιμότητας. Ως γενικές αρχές του νέου συ-
στήματος τίθενται η χρηστή διοίκηση και η καλή διακυβέρνη-
ση, η δημοσιονομική διαχείριση με στόχο την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Με το νομοσχέδιο συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης ως συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δη-
μόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ορίζεται επίσης 
ότι η διαδικασία ανακατανομής ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων 
θα γίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν 
εισήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, έπειτα από γνώμη του 
Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Περαιτέ-
ρω ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 

του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυε-
πίπεδης Διακυβέρνησης, που υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Εσωτερικών.
Διαχείριση κινδύνων
Θεσπίζεται παράλληλα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, ως δομι-
κό στοιχείο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων 
του δημόσιου τομέα και δημιουργείται Μητρώο Κινδύνων και 
Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς. Όπως αναφέ-
ρεται στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου, σκοπός είναι 
η «ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που διαμορφώθηκε για τον 
δημόσιο τομέα με τον ν. 4795/2021» και αντικείμενό του είναι ο 
ορισμός του σχετικού πλαισίου και της ακολουθητέας πολιτικής, 
της διαδικασίας και των οργάνων διαχείρισης των κινδύνων, 
καθώς και η σύσταση και λειτουργία Μητρώου Κινδύνων και 
Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς. Οι φορείς του 
δημόσιου τομέα υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Κινδύνων, 
στο οποίο καταγράφονται «οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του 
φορέα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων διαφθοράς και 
απάτης, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες 
ελέγχου και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Επίσης, στη Γενική 
Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας προβλέπεται ότι τηρείται το Κεντρικό Αποθετήριο 
Κινδύνων Διαφθοράς, όπου συλλέγονται δεδομένα αναφορικά 
με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς 

του δημόσιου τομέα, και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης βορίδης έχει δηλώ-
σει ότι η κατανομή και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στη 
διαχείριση των υδάτων, η αντιμετώπιση καταστροφών και οι 
σχέσεις αποκεντρωμένης και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, θα 
είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το σχέδιο νόμου φιλοδοξεί να λύσει 
τον «γόρδιο δεσμό» της αλληλοεπικάλυψης και σύγχυσης των 
αρμοδιοτήτων όλων των φορέων του κράτους, σε όλα τα επί-
πεδα. 
«Το μοντέλο της κατανομής αρμοδιοτήτων που ίσχυσε στο πα-
ρελθόν απέτυχε», έχει δηλώσει ο Μάκης Βορίδης σημειώνοντας 
ότι «οι διϋπουργικές επιτροπές που λειτούργησαν στο παρελ-
θόν, για το μείζον ζήτημα της κατανομής αρμοδιοτήτων, δεν 
κατάφεραν ποτέ τίποτα, γιατί στην πραγματικότητα είναι πολιτι-
κά βουλευόμενα όργανα, τα οποία δεν είχαν και την απαραίτητη 
τεχνογνωσία, για να φέρουν σε πέρας αυτή την αποστολή».
Ο υπουργός Εσωτερικών έχει εξάλλου επισημάνει ότι πλέον θα 
υπάρχει μεθοδολογία, αρχές, κριτήρια για την κατανομή και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων, και ότι οι αποφάσεις για τα σχέδια 
δράσης θα είναι δεσμευτικές.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

βΟΥΛΗ: ψΗφΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   

Τοποθετήσεις εισηγητών κομμάτων, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο ν/σ για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
Τα κόμματα
«Ανασχεδιάζουμε τις δομές του κράτους, υπηρετώντας πρώ-
τα από όλα, τις ανάγκες των πολιτών, αντιμετωπίζοντας τις 
κρίσιμες προκλήσεις της εποχής και εγγυώμενοι το μέλλον, 
ώστε Κυβέρνηση, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, όλοι μαζί, 
να συγκροτήσουμε μια ισχυρή ομάδα που θα δουλεύει για το 
κοινό όφελος, για το όφελος της πατρίδας, για το όφελος των 
πολιτών», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Θεόδωρος Καράο-
γλου. Ο εισηγητής της ΝΔ είπε ότι η νομοθετική πρωτοβου-
λία της κυβέρνησης, «ξετυλίγει το κουβάρι του κράτους», «θα 
υπάρξει ευθύνη και λογοδοσία του καθενός, στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς του» και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση βασίζε-
ται σε ένα πραγματικά αποκεντρωμένο μοντέλο, με ξεκάθαρες 
αρμοδιότητες για κάθε εμπλεκόμενο φορέα και τη στήριξη 
του κεντρικού κράτους για την εκπλήρωση των απαιτήσε-
ων της κοινωνίας. «Αποκρυσταλλώνουμε τις αρμοδιότητες 
σε όλα τα επίπεδα κρατικής λειτουργίας προχωρώντας στον 
εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση του συντονισμού με-
ταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα, με τη 
θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων 
και τη μεταφορά τους μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 
ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης», είπε ο εισηγητής 
της ΝΔ και εξήγησε ότι «δημιουργείται ένας αποτελεσματικός 
μηχανισμός ο οποίος αρχικά θα αξιολογήσει τις αρμοδιότητες 
που έχει κάθε φορέας και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην 
προσεκτική κατανομή τους ανά φορέα, σε εθνικό, περιφερει-
ακό και τοπικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο κάθε Αρχή, κάθε 
υπηρεσία, θα γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να κάνει και πώς 
να το κάνει». Αποκέντρωση, είπε ο Θεόδωρος Καράογλου, 
σημαίνει ισχυρή αυτοδιοίκηση. «Ερχόμαστε λοιπόν, με το 
παρόν νομοσχέδιο να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των σχέσεων 
των τριών εμπλεκόμενων φορέων. Κράτους, Δήμων, Περι-
φέρειας, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και 
τον τρόπο λειτουργίας των διαφορετικών αυτών επιπέδων 
διοίκησης», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.
«Έχουμε επίγνωση των προβλημάτων της δημόσιας διοί-
κησης, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν τα λύνει, σε καμία 
περίπτωση, αυτό το νομοσχέδιο», είπε ο εισηγητής του 
ΣΥΡΙΖΑ ‘Αγγελος Τόλκας. Ο βουλευτής κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι όλες τις αρχές που προβλέπονται για την κα-
τανομή των αρμοδιοτήτων- αρχή της Νομιμότητας, αρχή της 
Διαφάνειας, αρχή της Λογοδοσίας, αρχή της Αποτελεσματι-
κότητας, αρχή της Αναγκαιότητας και αρχή της Επικουρικό-
τητας- τις έχει καταπατήσει. Ο κ. Τόλκας ανέφερε επίσης ότι 
το Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης θα απαρτίζεται 

κυρίως από πολιτικά πρόσωπα, τα οποία θα καταθέτουν τη 
γνώμη και τις προτάσεις τους στην ιεραρχία, σύνθεση που το 
καθιστά λειτουργικά αναξιόπιστο. «Καταψηφίζουμε τα νομο-
σχέδιά σας γιατί δεν απαντούν στα προβλήματα. Τρεισήμισι 
χρόνια τώρα η πραγματικότητα, η ζωή, η αλήθεια, δείχνει ότι 
δεν δίνετε λύσεις με όλα τα νομοθετήματα που φέρνετε», είπε 
ο κ. Τόλκας.
«Επικοινωνιακές, ενόψει των εκλογών» χαρακτήρισε τις 
διατάξεις του νομοσχεδίου η ειδική αγορήτρια του ΠΑ-
ΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη. Η 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μέχρι 
σήμερα έχει πράξει το… απόλυτο μηδέν, για την αυτοδιοί-
κηση, αν και ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, υποσχόταν πα-
ρεμβάσεις στους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησης του. 
Την ίδια ώρα, επισήμανε η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ, 
ουδεμία πρόβλεψη για το ξεσκαρτάρισμα των αρμοδιοτήτων 
έχει προβλεφθεί στο σχέδιο δράσης του υπουργείου Εσω-
τερικών, το 2023. Εμφατικά έχει αναφερθεί, η κ. Λιακούλη 
και στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, αυτό δηλαδή, που 
αναφέρεται στη διαχείριση κινδύνων. «Προσθέτετε επιπλέον 
άρθρα στο νόμο 4795/2021 που ψηφίσατε εσείς τον Απρίλη 
του 2021 όπου έχετε θεσπίσει εσείς το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου του δημοσίου τομέα. Τότε εσείς ψηφίσατε τις μονάδες 
εσωτερικού ελέγχου, τα αυτοτελή γραφεία συμβούλων, τη 
διαχείριση κινδύνων και τώρα μας ζητάτε να ψηφίσουμε και 
άλλα όργανα όπως μονάδες διαχείρισης κινδύνων, ομάδες 
διαχείρισης κινδύνων, διαχειριστές κινδύνων ανάλογα με τον 
φορέα . Γιατί; Τώρα τα θυμηθήκατε;», είπε η κ. Λιακούλη και 
ζήτησε να ενημερώσει τη Βουλή η κυβέρνηση ποια αποτελέ-
σματα έφερε μέχρι σήμερα το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
«Η τομή που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας στους φορείς του δημοσίου με το παρόν σχέδιο 
νόμου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη διαχείριση 
κινδύνων, την οποία τομή την εμφανίζει ως αναγκαία για το 
καλό της κοινωνίας, δεν μπορεί να κρύψει τον αντιδραστικό 
αντιλαϊκό της χαρακτήρα, με κύριο στόχο να δρομολογήσει 
αναγκαίες προσαρμογές στο αστικό επιτελικό κράτος, στις 
επιδιώξεις του κεφαλαίου για ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων», είπε 
ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης 
και πρόσθεσε ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση «δεν αφορά 
το λαό και τις λαϊκές του ανάγκες αλλά την εξυπηρέτηση των 
επιχειρηματικών σχεδίων». Πυρά επεφύλασσε και για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, διότι, όπως τόνισε, οι αντιδραστικές πολιτικές που υπο-
στηρίζει, κινούνται στον ίδιο καμβά με αυτόν της κυβέρνησης. 
Ο βουλευτής του ΚΚΕ χαιρέτησε την απεργιακή κινητοποίηση 

των εργαζομένων στους ΟΤΑ μετά τον θάνατο εργαζόμενης. 
Τόνισε επίσης ότι το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομέ-
νων για την προστασία της εργασίας τους και την τήρηση των 
κανόνων και όρων ασφάλειας.
«Αυτό το μπαλάκι αρμοδιοτήτων και η αποποίηση ευθυνών, 
κρατάει πάρα πολύ καλά και αποδεικνύεται κάθε φορά με τον 
χειρότερο τρόπο: και σε θεομηνίες, σε φυσικές καταστροφές, 
σε πλημμύρες, σε πυρκαγιές, σε απώλεια συνανθρώπων», 
είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κων-
σταντίνος χήτας που κατήγγειλε ότι όλες οι κυβερνήσεις 
έχουν μερίδιο ευθύνης, γι΄αυτή την κατάσταση. Ο κ. Χήτας 
που εκτίμησε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται ένας μηχανι-
σμός «γέφυρα», του επιτελικού κράτους με την αυτοδιοίκηση, 
επισήμανε ότι προβλέπονται πάρα πολλά θεσμικά όργανα και 
πολλές διαδικασίες, που σε επίπεδο νομού δεν είναι καθόλου 
εύκολο να εφαρμοστούν. O ειδικός αγορητής της Ελληνικής 
Λύσης εκτίμησε ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση υπερεξουσι-
ών που μαζί με τη δαιδαλώδη νομοθεσία, αποτελεί μια από 
τις μεγαλύτερες πληγές στη λειτουργία του κρατικού μηχανι-
σμού. Ο κ. Χήτας, σχολιάζοντας το δεύτερο μέρος του σχεδίου 
νόμου, αυτό της διαχείρισης κινδύνων για την αποτροπή φαι-
νομένων διαφθοράς, είπε ότι είναι η κυβέρνηση που έχει κάνει 
κανόνα τις απευθείας αναθέσεις.
Πρόκειται για «ένα ακόμα νομοσχέδιο το οποίο, αποτελεί 
μέρος των κυβερνητικών μεθοδεύσεων, που εδώ και πάνω 
από 30 χρόνια, αποσκοπούν στην ουσιαστική αποδυνάμωση 
του δημόσιου τομέα προς όφελος μίας παρασιτικής ξένης και 
ντόπιας ολιγαρχίας», έχει δηλώσει η ειδική αγορήτρια 
του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα. «Η λειτουργικότητα 
ενός εθνικού συστήματος που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
ζητημάτων της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, είναι πράγματι 
απαραίτητη», είπε η Σοφία Σακοράφα. Πρόσθεσε όμως ότι το 
νομοσχέδιο προωθεί ένα «υπερσυγκεντρωτικό σύστημα, που 
παραγκωνίζει, όχι μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και 
όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία». Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 είπε 
επίσης ότι το μοντέλο που προωθείται δεν είναι λειτουργικό. 
Αντιθέτως, είναι γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό, δεν θέτει 
και σαφείς στόχους και ουσιαστικά κριτήρια για την κατανομή 
των αρμοδιοτήτων και τελικά, η πραγματική προτεραιότητα 
είναι η διατήρηση και ενίσχυση του πελατειακού συστήματος. 
Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου για το σύστη-
μα εσωτερικού ελέγχου, η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 είπε 
ότι στην ουσία αποτελεί ομολογία αποτυχίας, της πολιτικής 
της κυβέρνησης.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

βΟΥΛΗ: ψΗφΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   
Τοποθετήσεις εισηγητών κομμάτων, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο ν/σ για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
Κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία υπεραμύνθηκαν του νέου μη-
χανισμού πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (το σχετικό νομοσχέδιο 
συζητήθηκε χθες στην ολομέλεια της Βουλής) και εκφράζουν τη 
βεβαιότητα ότι θα μπει τέλος στο αλαλούμ των αρμοδιοτήτων, 
έστω και σταδιακά, και ο καθένας θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να 
κάνει και θα λογοδοτεί. Το σύνολο της αντιπολίτευσης ωστόσο 
χαρακτηρίζει ευχολόγιο τον μηχανισμό πολυεπίπεδης διακυ-
βέρνησης και προειδοποιεί ότι είναι ένας εξαιρετικά περίπλοκος 
μηχανισμός, γραφειοκρατικός που τελικά θα αποδειχθεί ανε-
φάρμοστος, γιατί δεν δρομολογεί ουσιαστική αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων αλλά τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο μηχανισμός που επιχειρεί να «ξεμπερδέψει το κουβάρι των 
αρμοδιοτήτων του κράτους», όπως τον παρουσίασε ο ειση-
γητής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, από το βήμα της Βουλής, 
προβλέπει τα εξής:
- Θα ακολουθήσει χαρτογράφηση, για πρώτη φορά, όλων τις 
αρμοδιοτήτων, ανά φορέα και ανά επίπεδο διακυβέρνησης.
- Σε πρώτη φάση, θα εντοπιστούν και θα απεμπλακούν οι επι-
καλύψεις που δημιουργούν πρόβλημα. Σε δεύτερη φάση θα 
υπάρξει αντιστοίχιση των αρμοδιοτήτων με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς ανά επίπεδο διακυβέρνησης.
- Θα γίνει προσεκτική κατανομή τους ανά φορέα σε εθνικό, πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο. «Με αυτό τον τρόπο κάθε αρχή 
και υπηρεσία θα γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να κάνει και πώς 
να το κάνει», είπε ο εισηγητής της ΝΔ και υπογράμμισε: «Θα 
υπάρξει και ευθύνη και λογοδοσία καθενός έναντι της αρμοδι-
ότητάς του. Καθένας δημόσιος λειτουργός πρέπει να γνωρίζει 
επακριβώς τα καθήκοντά του και να τα επιτελεί στο ακέραιο. 
Ασάφειες και άγνοια δεν νοούνται σε μια οργανωμένη, σε μια 
υπεύθυνη πολιτεία, πόσο μάλλον κενά στο περιεχόμενο των 
αρμοδιοτήτων».
- Οι δημόσιες πολιτικές καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, 
κατανέμονται και εφεξής θα εποπτεύονται ανά επίπεδο διοίκη-
σης, ανά τομέα και θεματικό αντικείμενο, με σκοπό τη βελτιστο-

ποίηση του συντονισμού και της παράλληλης λειτουργίας της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης.
- Τον συνολικό συντονισμό του νέου διοικητικού πλέγματος 
αναλαμβάνει, ως συντονιστής, ο εκάστοτε υπουργός Εσωτε-
ρικών. Στις αρμοδιότητές του εντάσσεται η παρακολούθηση 
των θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση του Εθνικού 
Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ο συντονισμός, η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση του έργου των εμπλεκόμε-
νων φορέων του δημόσιου τομέα που με την προώθηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
- Την επιχειρησιακή ευθύνη της υλοποίησης του νέου συστήμα-
τος θα έχει ο εκάστοτε γενικός γραμματέας ανθρώπινου δυνα-
μικού δημόσιου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο γενικός 
γραμματέας ανθρώπινου δυναμικού θα έχει υποχρέωση να 
υποδέχεται, να χειρίζεται και να αξιολογεί θέματα που άπτονται 
της υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυ-
βέρνησης.
- Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ορίζουν τους εκπροσώπους τους.
- Συστήνεται ένα γνωμοδοτικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, με κύριο σκοπό τη διατύπωση 
απόψεων και εισηγήσεων προς τον υπουργό Εσωτερικών ανα-
φορικά με θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.
- Καθιερώνεται σύστημα στο οποίο οι ασκούμενες δημόσιες πο-
λιτικές ταξινομούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο COFOG 
όπου καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, κατανέμονται και 
εποπτεύονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού 
της διάδρασης και της λειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης.
- Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρ-
νησης θα είναι ο γενικός γραμματέας ανθρώπινου δυναμικού 
δημόσιου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης θα συμ-
μετέχει ο γενικός γραμματέας εσωτερικών και οργάνωσης του 
υπουργείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος της γενικής διεύ-

θυνσης αποκέντρωσης και τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος της γενικής γραμματείας 
νομικών και κοινοβουλευτικών θεμάτων της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος της γενικής γραμματείας συ-
ντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος 
της γενικής γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής του υπουρ-
γείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, και τέλος ένας εκπρόσωπος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο υπουργείο 
Εσωτερικών.
-Για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Εθνικού 
Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, συνιστάται το 
επιχειρησιακό κέντρο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης το οποίο 
υπάγεται στη γενική διεύθυνση δημοσίων οργανώσεων της 
γενικής γραμματείας ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου 
τομέα. Το επιχειρησιακό κέντρο θα αναλάβει τη διαρκή κατα-
γραφή κατηγοριοποίηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων 
των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
των εμπλεκομένων φορέων του εν λόγω οργάνου εμπίπτει η 
επιστημονική τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Εθνικού 
Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και του υπουργού 
Εσωτερικών ως αρμόδιου συντονιστή.
- Όταν προκύπτουν σημαντικά ζητήματα προς επίλυση και 
εμπλέκονται πολλοί συναρμόδιοι φορείς, ανεξαρτήτως επιπέ-
δου διακυβέρνησης, θα υπάρχουν γενικοί όροι και κοινή με-
θοδολογία συντονισμού των κατά περίπτωση εμπλεκομένων 
σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης.
- Η ανακατανομή αρμοδιοτήτων θα συνδυαστεί με ανακατανο-
μή πόρων.
- Θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένος ψηφιακός πυλώνας ο οποίος 
θα συμπεριλάβει τα δεδομένα για τους φορείς, τις αρμοδιότητες 
και τις διατάξεις που τις διέπουν. Όλα τα στοιχεία που θα εισά-
γονται θα επικαιροποιούνται, σε διαρκή βάση, από όλους τους 
φορείς της δημόσιας διοίκησης.

βΟΥΛΗ: ψΗφΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   
Τι προβλέπει ο νέος μηχανισμός

Την ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ως δομικού 
στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων 
του δημόσιου τομέα και τη δημιουργία Μητρώου Κινδύνων 
και Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς, προβλέπει 
το σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα στην ολομέλεια της 
Βουλής.
Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου «Πολυεπίπεδη Διακυ-
βέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα», ορί-
ζεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα:
- υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεά-
ζουν την υλοποίηση των στόχων, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς τους,
- συστήνουν Μονάδα ή Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων ή ορίζουν 
υπάλληλο ως Διαχειριστή Κινδύνων, αναλόγως της οργανωτι-
κής δομής του φορέα, και μεριμνούν για τη στελέχωση αυτών 
με το κατάλληλο προσωπικό.
Προβλέπεται επίσης:
- Η διοργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής επάρ-

κειας διαχειριστή κινδύνων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η χορήγηση σχετικού 
Πιστοποιητικού.
- Η δυνατότητα ανάθεσης σε επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, της υποστήριξης των οργάνων διαχείρισης κινδύ-
νων του φορέα, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσι-
ών.
Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τα όρ-
γανα διαχείρισης κινδύνων των φορέων του δημόσιου τομέα 
και μεταξύ άλλων:
α. Καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις 
των εν λόγω οργάνων.
β. Θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα 
να τηρούν Μητρώο Κινδύνων, με το οριζόμενο περιεχόμενο.
γ. Τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας Κεντρικό Αποθετήριο 
Κινδύνων Διαφθοράς, στο οποίο συλλέγονται δεδομένα ανα-
φορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι 
ανωτέρω φορείς.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για τη διαχείριση κινδύνων, 
αφορούν όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και ουσια-
στικά, συμπληρώνουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, για το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου
Στελέχη της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι η δημιουργία μη-
τρώου κινδύνων σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα, 
στόχο έχει τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των 
κινδύνων και της αποτελεσματικότητας των δικλείδων ελέγχου 
που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους.
Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών στο κεντρικό αποθε-
τήριο κινδύνων διαφθοράς που τηρείται στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας, έχει στόχο τον εντοπισμό των πεδίων πολιτικής, 
λειτουργιών και διαδικασιών υψηλού κινδύνου εκδήλωσης 
φαινομένων διαφθοράς και απάτης και το σχεδιασμό πολιτικών 
και προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Έχει εξάλλου επισημάνει ότι θα εντοπίζονται καλές πρακτικές 
των φορέων και θα αξιοποιούνται στο σύνολο του δημόσιου 
τομέα.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: Πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα, την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων διαφθοράς   
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Κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας στο νο-
μοσχέδιο, με τίτλο «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείρι-
ση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», που ψηφίστρηκε χθες, με 
την οποία επισπεύδεται η εκκίνηση και η διεξαγωγή της διαδι-
κασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2023, 
προκειμένου ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός να αρχίσει 
να ισχύει από την 1η Απριλίου 2023. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
την τροπολογία:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή 
Συντονισμού της διαβούλευσης προς εξειδικευμένους επιστη-
μονικούς και ερευνητικούς φορείς για τη σύνταξη έκθεσης για 

την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου 
μισθού θα πραγματοποιηθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2023.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβουν χώρα το 
αργότερο έως τις 3 Φεβρουαρίου 2023.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε 
διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της δια-
βούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνι-
κών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα 
πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρί-
ωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των 

εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, στο 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, θα πραγ-
ματοποιηθεί το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023.
ε) Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί 
το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
στ) Τέλος, η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του 
κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί 
το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου 2023.

Στην τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού 
για το έτος 2023, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες 
στην ολομέλεια. «Ο νόμος του 2013 έχει εφαρμοστεί και από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
δύο φορές, και θα εφαρμοστεί και τώρα για τρίτη φορά. Πέ-
ρυσι περάσαμε μια ρύθμιση με την οποία συντομεύσαμε τη 
διαδικασία, και ο κατώτατος μισθός προσδιορίστηκε να ισχύει 
από την 1η Μαϊου. Τώρα, φέτος, λόγω και της διεύρυνσης 
της τουριστικής περιόδου, έρχεται ένα μήνα νωρίτερα, την 
1η Απριλίου. Γι΄αυτό το λόγο πρέπει να συντομευθούν οι 
διαδικασίες διαβούλευσης που προηγούνται. Υπάρχει η δια-
βούλευση με τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, με τους 
ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, με την ΤτΕ, με το ΚΕΠΕ, 
με μια πενταμελή επιστημονική επιτροπή, και στη συνέχεια 
ο υπουργός Εργασίας έρχεται και προτείνει», είπε ο Κωστής 
Χατζηδάκης. Πρόσθεσε δε, ότι ο υπουργός Εργασίας θα κάνει 
εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, το αργότερο μέχρι το 
τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου. «Σκοπός μας 
είναι να οδηγηθούμε σε μια αύξηση σημαντική, διότι υπάρ-
χουν προφανώς, ανάγκες σοβαρές των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους. Κι από την άλλη πλευρά μας ενδιαφέρει 
η αύξηση αυτή να είναι ισορροπημένη, να είναι δίκαια. Να 
ισορροπήσουμε δηλαδή, ανάμεσα στην προστασία των ερ-
γαζομένων και στην διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Ο υπουργός αναφέρθη-
κε και στα ετήσια αποτελέσματα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για 
να υπογραμμίσει ότι η έκθεση αυτή, καταγράφει αύξηση του 
αριθμού των εργαζομένων κατά 263.000, και αύξηση των 
μέσων μηνιαίων αποδοχών και 12,4%. «Οι αυξήσεις αυτές 
είναι πάνω από τον πληθωρισμό, χωρίς να υπολογίζουμε την 
νέα αύξηση που θα δοθεί πολύ σύντομα για τον κατώτατο 

μισθό», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Δεν αυξήθηκαν μόνο οι 
κατώτατοι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν και οι μισθοί πάνω από 
τον κατώτατο μισθό» σημείωσε. «Εμείς δεν πανηγυρίζουμε 
γι΄αυτό. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά, για τους 
εργαζόμενους. Μια από τις βασικές μας προτεραιότητες για τη 
νέα τετραετία είναι οι μισθοί, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπο-
ρούμε να ανεχθούμε και τη συνεχή καταστροφολογία», είπε 
ο υπουργός Εργασίας.
Σε σχέση με την ανεργία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι από το 17,5% που την παρέλαβε η 
κυβέρνηση, σήμερα είναι στο 11,4%. «Θέλουμε κοινωνική 
πολιτική, όχι με μεγάλα λόγια και συνθήματα, αλλά με έργο - 
και το έργο της κυβέρνησης μιλάει με τρόπο ξεκάθαρο».
Σχολιάζοντας όσα είπε ο υπουργός Εργασίας για τον κατώ-
τατο μισθό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Ραγκούσης, είπε ότι η κυβέρνηση επισπεύδει τη δια-
δικασία για τον κατώτατο μισθό ενόψει εκλογών και σε κάθε 
περίπτωση, «ο κατώτατος μισθός έχει χάσει 19% της αγορα-
στικής του δύναμης». Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα 
για τους εργαζομένους θα είναι η απώλεια της αγοραστικής 
τους δύναμης, μείωση του μισθού τους, υποστήριξε.
Η διαδικασία για τον κατώτατό μισθό πρέπει να επιστρέψει 
στους κοινωνικούς εταίρους, είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κι-
νήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, που δεν παρέλειψε 
να υπογραμμίσει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 
μονόδρομος. Η κ. Λιακούλη υπενθύμισε ότι το κόμμα της έχει 
καταθέσει τροπολογία για τον προσδιορισμό του κατώτατου 
μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, για την εθνική συλλο-
γική σύμβαση εργασίας και τον υπολογισμό των τριετιών. Η 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι η διαδικασία εξπρές 
που δρομολογείται από την κυβέρνηση, δεν αφήνει περιθώ-
ρια για πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους. 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, 
επισήμανε ότι στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί πολλά παρά-
πονα, και από λογιστές, και από επιχειρήσεις στον τουρισμό, 
ότι έπρεπε να αλλάξουν στο ΕΡΓΑΝΗ και στις άλλες πλατφόρ-
μες τα στοιχεία για τους μισθούς, διότι η αύξηση του κατώτα-
του μισθού γινόταν αργότερα από την έναρξη της σεζόν. Σε 
σχέση με την επιστροφή της διαδικασίας στους κοινωνικούς 
εταίρους, που ζήτησε η αντιπολίτευση, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι 
απόντες στη διαπραγμάτευση είναι οι άνεργοι. «Κάθε φορά 
είχαμε αυξήσεις που δεν άντεχε η οικονομία, και τις αυξήσεις 
αυτές τις πλήρωναν οι άνεργοι, διότι είχαμε αυξημένες απο-
λύσεις», είπε ο βουλευτής της ΝΔ. Αυτό το πρόβλημα λύνει 
η παρέμβαση της κυβέρνησης στη διαδικασία που λαμβάνει 
υπόψη της όλα τα ζητήματα, και μαζί και το συμφέρον των 
ανέργων.
«Η τροπολογία έχει χαρακτηριστικά προεκλογικά. Αλλά το 
ΚΚΕ δεν στέκεται σε αυτό», είπε ο Μανώλης Συντυχάκης, που 
ζήτησε κατάργηση «του απαράδεκτου νόμου Βρούτση-Α-
χτσιόγλου, γιατί κατήργησε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις 
και αποτέλεσε ορόσημο για το κεφάλαιο, για τη μείωση του 
κόστους εργασίας». «Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να καταργη-
θεί αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο και να επανέλθουν οι ελεύ-
θερες διαπραγματεύσεις. Βάση αυτού του νόμου ήταν η κερ-
δοφορία των επιχειρηματικών ομίλων», είπε ο κ. Συντυχάκης 
και ζήτησε μισθούς στο ύψος των πραγματικών αναγκών και 
μισθούς που θα καλύπτουν τις απώλειες τα τελευταία 10 με 
12 χρόνια. Ζήτησε επίσης επαναφορά του 13ου και του 14ου 
μισθού, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης και θέ-
σπιση μέτρων ανακούφισης, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα 
είδη πρώτης ανάγκης και του ΕΦΚ στα καύσιμα.  

βΟΥΛΗ: ψΗφΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   
Κατατέθηκε η τροπολογία για τον κατώτατο μισθό - Το χρονοδιάγραμμα

Κ. Χατζηδάκης: Βασική μας προτεραιότητα τη νέα τετραετία οι μισθοί των εργαζομένων   
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Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτε-
ρικών για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, σε συμμόρφωση με 
σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές 
διατάξεις του 2019, με τις οποίες μεταφέρθηκαν σημαντικές αρμο-
διότητες των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων προς τις 
Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δή-
μων και των Περιφερειών. Σύμφωνα με τον τότε υπουργό Εσωτε-
ρικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων κρί-
θηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα 
των ΟΤΑ, καθώς η απλή αναλογική είχε οδηγήσει σε μη αυτοδύ-

ναμες διοικήσεις στους περισσότερους δήμους και περιφέρειες.
Με την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μά-
κης Βορίδης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου του για την πολυ-
επίπεδη διακυβέρνηση, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ξανά στα 
δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια. Επίσης, η θητεία των 
μελών αυτών των επιτροπών γίνεται ξανά ετήσια από διετή, ενώ 
οι συνθέσεις των επιτροπών διατηρούνται ως έχουν.
Στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται εκ νέου στα δημοτικά και 
περιφερειακά συμβούλια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών και 
των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, καθώς και οι εκθέσεις 

πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του 
οικείου ΟΤΑ. Επίσης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η έγκριση των 
δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και 
η εισήγηση στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο του ετήσιου 
σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου/
περιφέρειας.
Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει τη 
δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης των ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επι-
χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης) για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων δαπανών τους που οφείλονται στις επιπτώσεις της 
ενεργειακής κρίσης.

Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, 
ΣΒΕ) απέστειλε χθες η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
(ΓΣΕΕ) για την άμεση έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ, 
εκτός από αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα, τα οποία τεκμηριωμέ-
να θα θέσει στη διαπραγμάτευση, επικεντρώνει τις διεκδικήσεις 
της στα εξής:
1. Σύναψη συμφωνίας για νέο συμβατικό κατώτατο μισθό, με 

στόχο την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης και κριτήριο 
το 60% του διάμεσου μισθού με συνεκτίμηση του πληθωρισμού 
στην πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών.
2. Ενσωμάτωση στην ΕΓΣΣΕ των τελικών διατάξεων για τη νομική 
μορφή, την οργάνωση και τη λειτουργία του «Ειδικού Λογαρια-
σμού Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ), σύμφωνα με το αρθρ. 
15 § 5 του ν. 4921/2022 και το αρθρ. 2 της προηγούμενης ΕΓΣΣΕ 
(ΠΚ 15/30.6.2022).
«Για τη Συνομοσπονδία, διαχρονικά, γεγονός που τονίζεται και 

στην παρούσα πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς, δεν 
μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική ανάπτυξη χωρίς ουσι-
αστική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Οι συνθήκες επιβάλλουν, 
ανάμεσα σε άλλα, τη ριζική επέκταση των συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας, όπως προβλέπει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο 80% των εργαζομένων. Στη χώρα μας, οι συλλογι-
κές συμβάσεις καλύπτουν μόλις το 26% των εργαζομένων, όταν 
σε άλλες χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης τα ποσο-
στά κάλυψης ξεπερνούν το 70%» επισημαίνει η ΓΣΕΕ.

Οι διαδηλώσεις κατά της σχεδιασθείσας μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού θα πρέπει να παραμείνουν ειρηνικές, όπως 
δήλωσε ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Γαλλίας 
ενόψει των απεργιών και των διαδηλώσεων που αναμένεται να 
προκαλέσουν προβλήματα στους πολίτες αργότερα μέσα στην 
εβδομάδα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε μια σπάνια ένδειξη ενότητας, όλα τα 
συνδικάτα ανακοίνωσαν μια κοινή ημέρα εθνικής απεργίας την 
Πέμπτη και εργαζόμενοι σε κομβικούς τομείς όπως της ενέργειας, 
των δημόσιων μεταφορών, των αερομεταφορών και των σχολεί-
ων έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν.
Ερωτηθείς από το franceinfo για το πόσοι άνθρωποι ενδεχομένως 
να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις ο επικεφαλής του συνδικάτου 

CFDT Λοράν Μπερζέ απάντησε: «Δεν πρόκειται να ανακοινώσω 
έναν αριθμό πριν πραγματοποιηθούν οι διαδηλώσεις, αλλά θα 
πρέπει να βγουν στους δρόμους όσο περισσότεροι άνθρωποι 
γίνεται και με ειρηνικό τρόπο». 
Αν υπερψηφιστεί από τη βουλή, η μεταρρύθμιση θα αυξήσει το 
νόμιμο όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 64 στα 62 έτη, 
θα αυξήσει την σταδιακή επιμήκυνση της περιόδου καταβολής ει-
σφορών για πλήρη επιδόματα και θα καταργήσει τις υπάρχουσες 
εξαιρέσεις για τους υπαλλήλους σε συγκεκριμένους τομείς.
Ο Μπερζέ επανέλαβε ότι το CFDT δεν θα υποστηρίξει την αύξηση 
του ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά πρόσθεσε ότι, σε 
αντίθεση με το σκληροπυρηνικό συνδικάτο CGT, το δικό του δεν 
έχει ζητήσει τον αποκλεισμό ευαίσθητων τομέων όπως τα διυλι-

στήρια ή την παράταση των απεργιών πέραν της Πέμπτης. «Θα 
υπάρξει μια ημέρα κινητοποίησης στις 19 του μήνα και το από-
γευμα θα υπάρξει μια διαενωσιακή συνάντηση για να εξετάσουμε 
πως θα προχωρήσουμε», είπε ο Μπερζέ.
Ο υπουργός Εργασίας Ολιβιέ Ντισό δήλωσε την Κυριακή ότι 
αναμένει μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. «Είναι δικαίωμά τους. 
Ελπίζω ότι αυτό δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της 
χώρας γιατί πολλοί πολίτες θέλουν να συνεχίσουν την εργασία 
τους», πρόσθεσε.
Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν δήλωσε το σαββατοκύριακο 
ότι η ίδια και η κυβέρνησή της θα κινητοποιηθούν πλήρως για να 
πείσουν τους πολίτες ότι η μεταρρύθμιση «είναι δίκαιη και ότι επι-
τρέπει την κοινωνική πρόοδο».

Τροπολογία με την οποία επιτυγχάνεται η μονιμοποίηση του συ-
νόλου των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
στους Δήμους, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσω-
τερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 
στον δημόσιο τομέα». Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα 
που ανέκυψε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
το οποίο ακύρωσε την σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 
κατά το μέρος αυτής που προέβλεψε ότι ειδική εμπειρία λαμβά-
νεται υπόψη ως προς σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων, 
δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία αποτελεί 
βαθμολογούμενο κριτήριο.
Η τροπολογία προβλέπει ότι με απόφαση του υπουργού Εσωτερι-
κών, κατανέμονται, στις 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού Πα-

νεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης ΟΤΑ α’ βαθμού χώρας, προκηρύχθηκαν σύμψωνα 
υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), όσοι περιλαμβάνονται στους 
αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων της εν λόγω προκή-
ρυξης.
Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμ-
μετοχής στη διαδικασία και περιλαμβάνονταν στους πίνακες 
κατάταξης της προκήρυξης αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες 
διοριστέων, προλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού 
προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου και ειδικό-
τητας αντίστοιχη με τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση, με 
ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαι-

δευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, 
κατόπιν αιτήσεώς τους ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία 
30 ημερών από την δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου 
στο ΦΕΚ και εφόσον:
α) άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της συγκε-
κριμένης προκήρυξης ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των 
οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα 
από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ.
β) η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει την βαθμολο-
γία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής 
τους, υπολογιζόμενου του κριτηρίου ειδικής εμπειρίας παρ. 3 του 
άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), με την επιφύλαξη του κρι-
τηρίου εντοπιότητας.

βΟΥΛΗ: ψΗφΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ   
Στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ γΣΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡγΟΔΟΤΙΚΟΥΣ φΟΡΕΙΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡξΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑγΜΑΤΕΥΣΕΩΝ γΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟγΡΑφΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ γΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟγΙΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ  

γΑΛΛΙΑ: ΤΟ ΜΕγΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑξΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΝΟψΕΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡγΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

«Βοήθεια στο Σπίτι»: τροπολογία για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος   
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Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το οποίο από τη σύ-
στασή του το 1842 αποτελεί το παλαιότερο ερευνητικό κέντρο 
της χώρας μας με αδιάλειπτη προσφορά 180 χρόνων, επισκέ-
φθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας 
της Βουλής και βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Χρήστος 
Ταραντίλης. Όπως αναφέρεται σχετικά, κατά τη συνάντηση 
που είχε ο κ. Ταραντίλης με τον διευθυντή και πρόεδρο ΔΣ του 
ΕΑΑ, καθηγητή Εμμ. Πλειώνη, καθώς και με τον διευθυντή 
του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Δρ Σπ. Βασιλάκο, 
τον διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), καθ. Ν. Μιχαλόπουλο, τον διευ-
θυντή Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ, Δρ Χ. Κοντοέ, τον διευθυντή Ερευνών 
ΙΕΠΒΑ, Δρ Κ. Λαγουβάρδο, καθώς και τον Ομότιμο Ερευνητή 

του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Δρ Γ. Δρακάτο, έγινε σαφές ότι 
το Ίδρυμα ηγείται σε θέματα βασικής έρευνας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ταραντίλης επεσήμανε ότι σκο-
πός των επισκέψεών του στα ερευνητικά κέντρα και τα πανε-
πιστήμια της χώρας είναι, αφενός, να αναδείξει το γεγονός ότι 
το υψηλό επίπεδο της ελληνικής έρευνας είναι σύμμαχος του 
πολίτη και, αφετέρου, να καταγράψει τις προτάσεις των ερευ-
νητών για την επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων που παράγονται στα ελληνικά ερευνητικά 
ιδρύματα. Τόνισε, μάλιστα, ότι η βασική έρευνα ποιότητας 
αποτελεί προαπαιτούμενο της καινοτομίας. Κατά τις συνομι-
λίες τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη μετακύληση της βασικής 
έρευνας σε εφαρμοσμένη και της μετάφρασής της σε καινοτομία 
υψηλής προστιθέμενης κοινωνικής και οικονομικής αξίας, είτε 

με τη σύναψη άδειας χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας (licence 
agreement), είτε με τη δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών 
(spin-offs), η οποία διευκολύνεται πλέον μετά την ψήφιση των 
σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Ταραντίλης εξήρε την 
ανάπτυξη αριστείας του ΕΑΑ σε διεθνές επίπεδο, την παρατη-
ρούμενη εντατικοποίηση της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσι-
ών πρόγνωσης, εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης 
έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών και 
το έργο των επιχειρησιακών μονάδων του Αστεροσκοπείου, 
όπως είναι το METEO και το BEYOND, καθώς και τις ποικίλες 
δράσεις για την πληροφόρηση και υποστήριξη του κοινού, του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Πολιτείας.

Την άποψη ότι στις μέρες μας, ζούμε την πιο μεγάλη αλλαγή 
της ανθρωπότητας τα τελευταία 200 χρόνια, εξέφρασε η δρ. 
Morgaine Gaye η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και τη δια-
μόρφωση καινοτόμων διατροφικών προϊόντων παγκοσμίως.
Η Gaye, που εξετάζει νέες τάσεις στη διατροφή οι οποίες εκτείνο-
νται σε βάθος δεκαετίας, πρόσθεσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως 
«δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε αυτή την μεγάλη αλλαγή 
καθώς είμαστε μέρος της. Πέρα από τις γεωπολιτικές αλλαγές, 
βιώνουμε την αλλαγή στο πως αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε 
ως άνθρωποι. Επανεξετάζουμε τις αξίες μας, βλέπουμε τι μετρά-
ει για μας και τι έχει νόημα για μας».
Και όλα αυτά, όπως εξήγησε, σχετίζονται με τη νέα σχέση που 
αναπτύσσουμε με το φαγητό, στην πρώτη συζήτηση με θέμα 
«The Future of Food» που οργάνωσε σήμερα το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ειδι-
κή Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία 
της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Όπως εξηγεί η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμο-
γλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «εμείς ως ΕΒΕΑ παρακολουθούμε τις τάσεις 
της παγκόσμιας αγοράς και θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρή-
σεις τη δυνατότητα να μάθουν. Να τους δώσουμε τη γνώση και 
τα εργαλεία ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα το μέλ-
λον τους, να προετοιμαστούν, να περιοριστεί ο παράγοντας του 
αιφνιδιασμού και να κάνουμε πιο προσεκτικά βήματα».
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η πρώτη αυτή ενημερωτι-
κή εκδήλωση κατά την οποία η Δρ. Morgaine Gaye, Food 
Futurologist και δημιουργός του Food Trends, μίλησε σχετικά 
με τις μελλοντικές διατροφικές τάσεις και τη σημασία τους.
Η Δρ. Gaye που εξετάζει τα τρόφιμα και τη διατροφή από 
κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και γεωπολιτική σκοπιά, 
καθώς και από τη σκοπιά των τάσεων και του branding, αφού 

αναφέρθηκε στο επιτυχημένο παράδειγμα της Ελλάδος στον 
τουρισμό, είπε πως μετά από μια οικονομική κρίση και το χάος 
που ακολούθησε λόγω του covid, η αγορά είναι πλέον έτοιμη 
για κάτι νέο. Κάτι όμως που βασίζεται σε παλιές συνήθειες όπως 
η σημασία να κάθομαι σε ένα τραπέζι με άλλους και να απολαμ-
βάνω ένα γεύμα, αναγκαιότητα που έγινε πιο ξεκάθαρη την 
εποχή του Covid.
Η ίδια έκανε λόγο για διατροφικά προϊόντα «με σκοπό» και 
πιο «οικολογική» διατροφή, με σταδιακή κατάργηση των συ-
σκευασιών των τροφίμων. Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «για 
τους καταναλωτές τροφής θα είναι πιο σημαντικό στο άμεσο 
μέλλον, το τι γίνεται με τις συσκευασίες αλλά και με το φαγητό 
που πετιέται. Στο μέλλον θα υπάρξει τεράστια συζήτηση γι αυτό. 
Τα τρόφιμα θα είναι πιο συχνά «τεχνολογικά» προϊόντα, αλλά 
από την άλλη, οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στα εποχικά, τοπικά 
προϊόντα και θα έχει σημασία για αυτούς η συμπεριφορά των 
εταιρειών παραγωγής τροφίμων».
Η ίδια έκανε λόγο για μη συσκευασμένα αλλά ασφαλή τρόφι-
μα με τις πληροφορίες τυπωμένες ως σφραγίδες με φυσικά 
υλικά πάνω στην επιφάνεια τους. «Το μέρος της συσκευασίας 
ενός φρούτου θα μπορεί για παράδειγμα να είναι μια φυσική 
μεμβράνη διαλυτή στο νερό και να έχει όλη τη μυρωδιά του 
φρούτου το οποίο θα καταναλώνεται με τη συσκευασία του. 
Τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο από τα υπολείμματα των τρο-
φών, καθώς θα μπορούν να γίνουν διακοσμητικά και χρηστικά 
αντικείμενα μέχρι και έπιπλα ή ρούχα», ανέφερε προσθέτοντας 
ότι σύντομα οι τροφές θα φτάνουν σε μας με drones. 
«Φυσικά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλες τις εξελίξεις που 
θα γίνουν στο μέλλον. Όμως, όπως είδατε και σήμερα, είναι 
μία πρωτοβουλία που έδωσε τροφή για ιδέες, για σχεδιασμό 
στο μέλλον. Ξεκινήσαμε με τον κλάδο των τροφίμων και θα 

συνεχίσουμε με τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία φυσικά, 
η κυκλική οικονομία, smart cities και άλλα, ώστε να πιάσουμε 
και να καλύψουμε τους περισσότερους τομείς της οικονομίας», 
επισημαίνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ από την πλευρά της η πρόεδρος του 
ΕΒΕΑ.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και όσα είπε η Δρ. Morgaine Gaye 
για το μικροβίωμα του εντέρου μας και την έρευνα που γίνεται 
γύρω από αυτό για την σημασία του στην πρόσληψη των συ-
στατικών από τις τροφές. «Θα υπάρξουν σύντομα συσκευές που 
θα ανιχνεύουν τα επίπεδα των συστατικών αυτών στον οργανι-
σμό μας και θα μπορούν εάν είναι σε έλλειψη, να τα εντοπίζουν 
στα ράφια μας ή όπου άλλου βρίσκονται γύρω μας, και να μας 
οδηγούν στο να καταναλώσουμε αυτά που μας λείπουν» εξηγεί 
η ίδια.
Σίγουρα δεν θεωρώ ότι είναι ανέφικτα όσα λέγονται σήμερα και 
αφορούν το μέλλον, επισημαίνει η κ. Εφραίμογλου και προσθέ-
τει: «Έοντας δει πόσο μεγάλο ρόλο παίζει πλέον η τεχνολογία 
στη ζωή μας, πόσο γρήγορα έγινε η ψηφιοποίηση τώρα με τον 
κορονοϊό, εκτιμώ πως σίγουρα η καινοτομία είναι το άλφα και 
το ωμέγα και είναι αυτό που θα κάνει τις εταιρείες ανταγωνιστι-
κές».
Καταλήγοντας στην ομιλία της η Δρ. Morgaine Gaye πρόσθεσε 
πως οι νέες τάσεις στη διατροφή είναι να μετατρέπουμε τα φα-
γητά που φαίνονται άγευστα στα παιδιά, όπως ένα αβοκάντο, 
σε γευστικά τραγανά τρόφιμα με φυσικά χρώματα για να τα 
καταναλώσουν πιο εύκολα. Επίσης τόνισε πως όλο και περισσό-
τεροι άνθρωποι ζουν όλο και σε μικρότερα σπίτια. «Έτσι και τα 
τρόφιμα και η βιομηχανία τους, θέλει αυτά να καταλαμβάνουν 
ελάχιστο χώρο αποθήκευσης. Το παράδειγμα του επιπέδου 
μακαρονιού που παίρνει διάφορα σχήματα όταν βράζεται» 
κατέληξε.

χΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Η βΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ γΙΑ ΤΑ ΤΡΟφΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΒΕΑ και της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού
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Η Caius είναι η νέα νεοφυής εταιρεία (startup) που επιλέχθηκε 
από τη θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
στην Ελλάδα (ESA BIC Greece). Η Caius είναι μια εταιρεία τεχνητής 
νοημοσύνης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων που έχει θέσει 
ως βασικό στόχο, την αξιοποίηση δορυφορικών και γεωμορφο-
λογικών δεδομένων στη μελέτη των δασικών περιοχών και των 
φυσικών συστημάτων. Έχει ήδη αναπτύξει το βραβευμένο σε 
πολλούς διαγωνισμούς «έξυπνο» σύστημα AILApaths, το οποίο 
ανιχνεύει μονοπάτια στην φύση.
«Ένα τεράστιο ποσοστό των δασικών μονοπατιών στη χώρα μας 
παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή 
τους ούτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με τη βοήθεια 
της τεχνητής νοημοσύνης η ψηφιοποίηση των μονοπατιών και 
κατ’ επέκταση των δασικών περιοχών είναι πλέον εφικτή», ανα-
φέρουν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Στάθης Ευστα-
θόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) Γιώργος Μενδρινός, 
συνιδρυτές της Caius.
Η CAIUS χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική αυτόματης ανίχνευσης 
μονοπατιών επτά επιπέδων, η οποία αποτελείται από διάφορα 
νευρωνικά δίκτυα που αναλύουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με ένα μονοπάτι. Παρουσιάζει στους ενδιαφερόμενους 

ψηφιακούς χάρτες με όλα τα μονοπάτια μιας δεδομένης περιοχής 
αξιολογημένα και συνεχώς επικαιροποιημένα.
«Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα στον τομέα της 
υπολογιστικής όρασης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιό-
τητας των στερεοσκοπικών απεικονίσεων και των πολυφασμα-
τικών εικόνων, μας επιτρέπει πλέον να δημιουργήσουμε συστή-
ματα τα οποία έχουν ως κεντρικό άξονα τη βαθιά μάθηση (deep 
learning) όπως το AILApaths και σκοπεύουν στην αυτοματοποι-
ημένη ψηφιακή χαρτογράφηση και επίβλεψη μέχρι και των πλέον 
απαιτητικών δασικών περιοχών», σύμφωνα με τον επικεφαλής 
τεχνολογίας (CΤΟ) της Caius Γιώργο Μίχα.
Για την πρόσβαση στα προαναφερθέντα δεδομένα καθώς και 
για την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την αξιοποίησή τους, 
πολύτιμη θα είναι η αρωγή της θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece. 
Στόχος είναι να καταστεί το AILApaths το πρώτο εργαλείο μαζικής 
χρήσης για την ανίχνευση, ενημέρωση και αξιολόγηση μονοπα-
τιών, γεγονός που παράλληλα θα εντάξει στην ψηφιακή εποχή 
πλήθος δασικών περιοχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για άλ-
λες καινοτόμες εφαρμογές οργάνωσης, επιτήρησης και βιώσιμης 
αξιοποίησής τους.
Η λειτουργία του ESA BIC Greece είναι το αποτέλεσμα του προ-

γραμματισμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την ενεργό συμμετοχή 
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική. Το Corallia 
του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία 
του ESA BIC Greece και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται στενά με 
την ESA για την υποστήριξη 25 ελληνικών startups με αντικείμενο 
σχετικό με τις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαστήματος.
Το ESA BIC Greece προσφέρει 50.000 ευρώ σε μετρητά, πρό-
σβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000 ευρώ, τεχνική 
και επιχειρηματική υποστήριξη, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης 
του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και 
υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 
70 υποστηρικτών.
H επόμενη προθεσμία εκκίνησης αξιολόγησης αιτήσεων στην 
Μόνιμη Ανοικτή Πρόσκληση του ESA BIC Greece είναι στις 13 
Φεβρουαρίου 2023. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 
νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα (όχι άνω των πέντε ετών), 
και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν με άδεια εργασίας 
στην Ελλάδα με υποχρέωση ίδρυσης νομικής οντότητας στην Ελ-
ληνική επικράτεια.

Οι άνθρωποι που περνούν αρκετό χρόνο στη φύση, κοντά σε 
δέντρα, νερά και βουνά, έχουν μειωμένη ανάγκη να πάρουν 
φάρμακα για το άγχος, την υπέρταση, το άσθμα και άλλες παθή-
σεις, σύμφωνα με μια νέα φινλανδική επιστημονική μελέτη, που 
επιβεβαιώνει ότι η τακτική επαφή με τη φύση αποτελεί «φάρμα-
κο» για την ψυχοσωματική υγεία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 
ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Άνου Τουρούνεν του Φινλανδι-
κού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Ευημερία στο Ελσίνκι, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό επαγγελματικής 
και περιβαλλοντικής ιατρικής «Occupational & Environmental 

Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για 7.321 ανθρώπους που ζουν 
σε μεγάλες πόλεις. Αξιολογήθηκε πόσο συχνή, εύκολη ή κοντινή 
πρόσβαση είχαν σε χώρους πρασίνου και νερού (σε απόσταση 
έως ένα χιλιόμετρο από το σπίτι τους), όπως μεγάλους κήπους, 
πάρκα, δάση, ποτάμια και λίμνες και πώς αυτό σχετιζόταν με τα 
φάρμακα που έπαιρναν.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι απολάμβαναν τη φύση έως τέσσερις φορές 
την εβδομάδα, είχαν γενικά μειωμένη πιθανότητα κατά 33% να 
παίρνουν διαφόρων ειδών ψυχοφάρμακα (αγχολυτικά, αντικα-
ταθλιπτικά, υπνωτικά), καθώς επίσης 36% μικρότερη πιθανότητα 

να παίρνουν φάρμακα κατά της υπέρτασης και 26% κατά του 
άσθματος.
Η μελέτη συμπέρανε ότι «η έκθεση στα φυσικά περιβάλλοντα 
θεωρείται πως είναι ωφέλιμη για την ανθρώπινη υγεία». Όσο 
συχνότερη είναι η επίσκεψη σε χώρους πρασίνου και νερού μέσα 
στην πόλη ή γύρω από αυτήν, τόσο μειώνεται η ανάγκη για χρή-
ση διαφόρων φαρμάκων.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://oem.bmj.com/content/early/2023/01/05/oemed-2022-108491

Τη διάθεση 8.613 κιτ ρομποτικής σε 1.821 σχολεία της χώρας 
προβλέπει σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στον Δήμο Τρικκαί-
ων, την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-
οίκησης) και στην Cosmote.
Το έργο, προϋπολογισμού, 1.821.000 ευρώ έχει τον τίτλο «Μικρή 
Επανάσταση στην εκπαίδευση: Αναδεικνύουμε τις ψηφιακές δε-
ξιότητες των Ελλήνων του Αύριο…» και αφορά σε εκπαίδευση 
μαθητών/τριών σε ρομποτική, μηχανική και προγραμματισμό.
Η σύμβαση προβλέπει την παροχή των 8.613 κιτ ρομποτικής το 
επόμενο τρίμηνο σε 1.821 σχολεία (1.050 από την Α΄θμια Εκπαί-
δευση, 771 από τη Β΄θμια και όλα τα Ειδικά Σχολεία). Υπολογίζεται 
ότι η πρωτοβουλία αφορά περίπου 50.000 μαθητές και 4.200 
εκπαιδευτικούς.
Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων που 
προτάθηκε κατά την επίσκεψη της προέδρου της Επιτροπής Ελ-

λάδα 2021 Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη στα Τρίκαλα τον 
Ιούνιο του 2020. Ακολούθησε συνεργασία για εξειδίκευση των 
στόχων, το πρόγραμμα υποβλήθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», η ΕΕΤΑΑ υλοποίησε τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασί-
ες και η ανάδοχος εταιρεία Cosmote ξεκινά την προμήθεια και την 
διανομή των κιτ ρομποτικής.
Σε δηλώσεις μετά την υπογραφή της σύμβασης, η υφυπουργός 
Παιδείας, Ζέττα Μακρή επισήμανε ότι είναι δράση συμπληρωμα-
τική προς το υπουργείο Παιδείας, το οποίο, «με το Εθνικό Σχέδιο 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει εξασφαλίσει 30 εκατ. ευρώ 
για 177.000 κιτ ρομποτικής σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνά-
σια».
Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπα-
στεργίου, τόνισε ότι «η Ελλάδα αλλάζει εποχή» με την πρωτοβου-
λία που «ξεκινά για να φέρει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και 

εκπαίδευσης σε σχολεία όλων των Δήμων της χώρας».
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Σπυρίδων Σπυρίδων, έκανε 
λόγο για «καινοτόμο τρόπο προσέγγισης της νέας εποχής μέσω 
της τεχνολογίας».
Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, Δημήτρης Μαραβέλιας, τόνισε πως η 
ΕΕΤΑΑ είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης, βο-
ηθώντας στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την 
υλοποίηση του προγράμματος και ευχαρίστησε την Cosmote ως 
ανάδοχο εταιρεία, επισημαίνοντας ότι «τα παιδιά μας κάνουν ένα 
βήμα στην ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες».
Από την πλευρά του ο Σπύρος Γιαμάς, ICT sales leader της 
Cosmote, έκανε λόγο για «αξιέπαινη πρωτοβουλία, που δίνει τη 
δυνατότητα να βελτιωθούν οι συνθήκες μάθησης και οι μαθητές 
να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον».

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ CaIus ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΝΕΟφΥΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑιΚΟΥ ΟΡγΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

Η ΣΥχΝΗ ΕΠΑφΗ ΜΕ ΤΗ φΥΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΤΙΔΟΤΟ 
Για τα αγχολυτικά, αντι-υπερτασικά και άλλα φάρμακα, δείχνει φινλανδική έρευνα

ΔΙΑΘΕΣΗ 8.613 ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΕ 1.821 ΣχΟΛΕΙΑ ΤΗΣ χΩΡΑΣ 
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ΜΕγΑΛΥΤΕΡΗ «ΕΜΠΛΟΚΗ» 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΤΟ real estate 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ χΑΡΤΟβΑΣΙΛΕΙΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022: ΣΤΑΘΕΡΗ Η 
ΠΑΡΑγΩγΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ γΙΑ 
ΤΗΝ eldOradO gOld 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,28                                                   18/01/2023

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,21,23                                             18/01/2023

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 28                                                         18/01/2023

Ο βασικός μέτοχος του ομίλου αυξάνει τη συμμε-
τοχή του στη reds 
Ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τον όμιλο Ελλάκτωρ 
αποκτά το real estate, όπως κατέδειξε η απευθείας συμ-
μετοχή του βασικού του μετόχου στη Reds, αλλά και τα 
έργα που προωθούνται, με επενδύσεις συνολικού ύψους 
500 εκατ. ευρώ.
ΣΤΗ REDS η Reggeborgh έχει συγκεντρώσει ποσοστό 
93,4% (έμμεσα ή άμεσα). Η εκτίμηση είναι ότι είναι θέμα 
χρόνου να επιχειρήσει την έξοδό της από το Χρηματιστή-
ριο. Από τα μεγαλύτερα έργα της Reds, που όμως έχει κα-
θυστερήσει (κάτι όχι και τόσο ασυνήθιστο όταν πρόκειται 
για ακίνητο του Δημοσίου), είναι η ανάπτυξη της έκτασης 
των 345.567 τ.μ. (πρώην αμερικανική βάση) στις Γούρνες 
Ηρακλείου Κρήτης. Η θυγατρική της Ελλάκτωρ πλειοδό-
τησε με 40,2 εκατ. ευρώ στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ τον 
Δεκέμβριο του 2021. 
Εμπλοκή 
Το κλείσιμο της αγοραπωλησίας έχει κολλήσει κυρίως 
γιατί το Δημόσιο δεν έχει αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί 
την απομάκρυνση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων που 
βρίσκεται εντός της έκτασης. Την κατάσταση, και παρά το 
διοικητικό πρωτόκολλο απομάκρυνσης του καταφυγίου 
που έχει εκδοθεί, φαίνεται να περιπλέκει η προεκλογική 
περίοδος στην οποία έχει εισέλθει η χώρα. Από το ΤΑΙΠΕΔ, 
σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται η ενδεδειγμένη 
λύση ώστε να καταστεί δυνατό να μεταβιβαστεί η έκταση 
στη Reds. 
Από την πλευρά της, η θυγατρική της Ελλάκτωρ έχει δώ-
σει περιθώριο για την επίλυση του προβλήματος έως το 
τέλος του τρέχοντος μηνός και έχει προσφερθεί να συν-
δράμει στη μετεγκατάσταση του καταφυγίου. 
Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης είναι της 
τάξεως των 200 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει ανάπτυξη 
τουριστικών υποδομών, οικιστικών και εμπορικών ακι-
νήτων. Προβλέπεται και άδεια καζίνο, με διαδικασία που 
θα εκκινήσει η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων 
(ΕΕΕΠ). Η Reds για το έργο αυτό συζητά και τη δυνατότη-
τα συνεργασίας με τρίτο φορέα, ωστόσο να σημειωθεί ότι 
για να ξεκινήσει θα παρέλθουν, με βάση την εμπειρία από 
ανάλογα έργα, τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι αναγκαίο να 
προηγηθούν των οικοδομικών αδειών οι Κοινές Υπουρ-
γικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) χωροθέτησης και για την άδεια 
καζίνο. 

ψηφιοποιούνται περισσότερες από 1,4 δισ. σε-
λίδες που καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω των 
152.000 τ.μ 
Μια παλαιότερη έρευνα του 2019 του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη γραφειοκρατία στο Δη-
μόσιο τοποθετούσε σε 40 τον αριθμό των βημάτων που 
χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια απευθείας ανάθεση, 
όπως η προμήθεια γραφικής ύλης για ένα πανεπιστήμιο. 
Η ίδια έρευνα δεν είχε αποκαλύψει μόνο ότι τα 32 βήματα 
από το 2014 αυξήθηκαν σε 40 το 2019 για τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης που έχει θεσμοθετηθεί για να κα-
λύπτουν άμεσα τις ανάγκες τους οι φορείς. Είχε φέρει στο 
φως και ένα άλλο σημαντικό εύρημα. Ότι από τα συνολικά 
40 βήματα, μόνο για πέντε δεν απαιτούνταν φυσική υπο-
γραφή σε χαρτί. 
Ιστορίες καθημερινής τρέλας 
Μία ακόμη έρευνα του 2008 -προϊόν πρωτότυπης εργα-
σίας γιατρών του νοσοκομείου Ναυπλίου- είχε αποδείξει 
ότι για μια μικρή χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία 
δύο ημερών χρειάζονταν 61 έντυπα και 44 χειρόγραφες 
αναγραφές των ίδιων στοιχείων σε χαρτί που αντιστοιχεί 
σε επιφάνεια λίγο μεγαλύτερη από τέσσερα τετραγωνικά 
μέτρα. Λίγο πιο πρόσφατα, αρχές Δεκεμβρίου 2021, η «Κ» 
είχε φέρει στο φως μια από τις πολλές ιστορίες καθημερι-
νής τρέλας: Έλληνας φορολογούμενος, για να βεβαιώσει 
χρόνο ασφάλισής του στο εξωτερικό, κλήθηκε να υποβά-
λει υπεύθυνη δήλωση ότι... ζει! 

ΣΤΑΘΕΡΗ παρέμεινε η παραγωγή χρυσού της Eldorado 
Gold στην περιοχή της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα 
στο κοίτασμα της Ολυμπιάδας, σύμφωνα με τα προ-
καταρκτικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγική 
δραστηριότητα της καναδικής πολυεθνικής ανά τον 
κόσμο. Συνολικά για την Eldorado Gold η παραγωγή 
χρυσού στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθη-
κε στις 1 28.453 ουγκιές και ολόκληρο το έτος στις 
453.916 ουγκιές.
Ειδικότερα, η παραγωγή χρυσού στο τέταρτο τρίμη-
νο του 2022 στην Ολυμπιάδα ήταν σχετικά σταθερή. 
Συνολικά, η παραγωγή του 2022 από το κοίτασμα της 
Ολυμπιάδας ήταν χαμηλότερη από την προγραμματι-
σμένη λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο 
παραγωγικών αποτελεσμάτων της διαθεσιμότητας 
του μεταλλεύματος. Αναλυτικά το α’ τρίμηνο 2022 
η Ολυμπιάδα παρήγαγε 8.996 ουγκιές χρυσού, το β’ 
τρίμηνο 15.779 ουγκιές χρυσού, χρυσού, , το γ’ τρί-
μηνο 1 6.123 ουγκιές και το δ’ τρίμηνο 15.435 ουγκιές 
χρυσού. Όπως τονίζει η εταιρεία συνεχίζονται τα έργα 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας Συνέχεια στη σελ. 31

Το Cambas project 
Σε μεγαλύτερη ωριμότητα βρίσκεται το έργο της Reds 
στο κτήμα Καμπά στο δήμο Παλλήνης, επίσης επένδυση 
προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Το Cambas Project 
περιλαμβάνει την κατασκευή γραφείων, εμπορικού κέ-
ντρου, καταστημάτων εστίασης, μουσείων, αθλητικών 
και άλλων εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και η προοπτική 
είναι εντός του 2023 να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες. 
Θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δίπλα στο μεγάλο οικόπεδο 
του Καμπά σχεδιάζεται και οικιστικό συγκρότημα. 
Πρόσφατα στο μεταξύ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Λι-
μένων το master plan για την ανάπλαση της Μαρίνας 
Αλίμου, συνολική επένδυση 100 εκατ., με προοπτική περί 
τον Φεβρουάριο να καταστεί δυνατό να υπογραφεί η ανα-
γκαία ΚΥΑ. Θα κατασκευαστούν, γραφεία, ξενοδοχείο και 
καταστήματα. 
Η Reds εξετάζει και την αξιοποίηση όμορων με το Smart 
Park οικοπέδων και βρίσκεται στην προσπάθεια επίλυσης 
πολεοδομικών ζητημάτων.

της περιοχής. Στόχος, όπως τονίζει η εταιρεία, είναι η 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότη-
τας στην Ολυμπιάδα με υψηλές οικονομικές επιδόσεις. 
Επίσης σχεδιάζεται εφαρμογή νέας τεχνολογίας με 
χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων 
για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών, μετά 
την εκμετάλλευση. Παράλληλα προβλέπεται μείωση 
αποθήκευσης τελμάτων και περιορισμός της μετα-
φοράς αποβλήτων, καθώς επίσης και συνεχιζόμενη 
αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης τελμάτων. 
Το μεταλλείο παράγει τρία συμπυκνώματα, μολύβδου 
- αργύρου, αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσού, με 
εκτιμώμενη διάρκεια ζωής βάσει της τρέχουσας κατα-
γραφής αποθεμάτων τα 22 έτη. 
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ CONtaINers 
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟ 2002 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 28                                                          18/01/2023

Η μεγάλη αύξηση τον Δεκέμβριο έκλεισε σημα-
ντικά την «ψαλίδα» 
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση που σημειώθηκε στη διακίνηση 
εμπορευματοκιβωτίων τον τελευταίο μήνα του 2022 
από το λιμάνι του Πειραιά κατάφερε να περιορίσει τις 
απώλειες σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία της «Ν», 
συνολικά και από τους τρεις προβλήτες του λιμανιού του 
Πειραιά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ διακινήθηκαν συνολικά 5 εκατ. TEUs το 
2022 έναντι 5,137 εκατ. TEUs το 2021. 
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το εμπόριο σε πολ-
λές χώρες συνεχίζει να πλήττεται από την επιβράδυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της μείωσης της αγο-
ραστικής δύναμης και της διατάραξης της σχέσης προ-
σφοράς - ζήτησης. 
Στο μεταξύ η Cosco Shipping Ports δημοσιοποίησε τα 
στοιχεία διακίνησης για τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της 
Piraeus Container Terminal (PCT). 
Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2022 διακινήθηκαν 
συνολικά από τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά 382,3 χιλιάδες εμπο-
ρευματοκιβώτια έναντι 305,5 χιλιάδες τον ίδια μήνα του 
2021, σημειώνοντας αύξηση 25,2%. 
Σε δωδεκάμηνη βάση ο ΣΕΠ το 2022 διακίνησε συνολικά 
4,352 εκατ. κοντέινερ έναντι 4,696 εκατ. το 2021, πτώση 
κατά 7.3%. 

Τον Νοέμβριο του 2022 είχαν διακινηθεί συνολικά από 
τους δύο προβλήτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτί-
ων Πειραιά (PCT) 359,8 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, 
έναντι 365,5 χιλιάδων ίδιο μήνα του 2021 , ήτοι κατα-
γράφηκε πτώση 1,6%. 
Τον Φεβρουάριο του 2022 διακινήθηκαν από τους δύο 
προβλήτες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά 
349,3 χιλιάδες containers, τον Μάρτιο 362 χιλιάδες, τον 
Απρίλιο 296,6 χιλ., τον Μάιο 391,7 χιλ., τον Ιούνιο 357,6 
χιλ., τον Ιούλιο 391,5 χιλ., τον Αύγουστο 373,1 χιλ., τον 
Σεπτέμβριο 366 ,4 χιλ. και τον Οκτώβριο 355 χιλ. εμπο-
ρευματοκιβώτια. 
Σημειώνεται ότι το λιμάνι του Πειραιά παραμένει στην 
πέμπτη θέση των κορυφαίων λιμανιών της Ευρώπης, 
Ευρώπης, βάσει διακίνησης containers, παρά την πτώ-
ση των φορτίων που καταγράφεται στα περισσότερα 
ευρωπαϊκά λιμάνια στο τρέχον έτος. 
Κινεζικές επενδύσεις 
Σε συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 5,8% στην 
εταιρεία logistics Cofco Fortune, έναντι 814 εκατ. 
δολ., προχωρά ο κινεζικός ναυτιλιακός γίγαντας Cosco 
Shipping Holdings. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η μητρική Cosco θα 
διατηρήσει το 69,8% στη θυγατρική της, από το 89,7% 
προηγουμένως. Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Cosco 
Shipping Holdings και την Cofco Fortune να διερευ-
νήσουν δραστηριότητες που αφορούν πόρους όπως 
ναυπηγεία εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκες και τερμα-
τικούς λιμένες. 
Η Cosco Shipping Holdings έχει έναν στόλο 174 πλοίων, 
με άλλα 44 υπό παραγγελία. Η εταιρεία ειδικεύεται σε 
γιγάντια πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έως 
24.000 TEUs, ενώ διαθέτει επίσης πλοία γενικού φορτίου 
και πολλαπλών χρήσεων. 
Την ίδια ώρα η Hamburger Hafen Und Logistik (HHLA) 
και η Cosco Shipping Ports Hmited (CSPL) φέρονται να 
βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνί-
ας για την επένδυση στο Container Terminal Tollerort 
(CTT) του Αμβούργου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού λιμανιού 
(HHLA), αναμένεται η ολοκλήρωση των διαπραγμα-
τεύσεων για την απόκτηση του 24,9% του τέρμιναλ 
του Αμβούργου, δίνοντας στον κινεζικό όμιλο ισχυρή 
παρουσία σε ένα από τα πέντε μεγαλύτερα λιμάνια της 
Ευρώπης και το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση όσον 
αφορά τη διακίνηση containers. Ο κινεζικός όμιλος έχει 
επίσης μειοψηφικά μερίδια σε Ρότερνταμ, Αμβέρσα και 
Βαλένθια.

Αυτές είναι μερικές μόνον από τις ευτράπελες, πλην ιδιαί-
τερα κοστοβόρες και ψυχοφθόρες ιστορίες που σχετίζο-
νται με τη μονοκρατορία του χαρτιού. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η λέξη χαρτοβασίλειο καταγράφεται στην Ελλάδα, ήδη, 
από το 1885. 
Τα τελευταία χρόνια η ελληνική πολιτεία προσπαθεί να 
καταργήσει το χαρτί στο Δημόσιο, με τη χρήση του φαξ να 
έχει πάψει από τον Ιανουάριο του 2021. Είναι όμως κοινό 
μυστικό ότι η ψηφιοποίηση και η πραγματοποίηση μέσω 
της πλατφόρμας gov.gr κάθε είδους συναλλαγής των πο-
λιτών με το Δημόσιο θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί εάν 
τα αρχεία του κράτους παραμείνουν στο χαρτί. 
Μέσω Ταμείου Ανάκαμψης 
«Ένα από τα μεγάλα κενά που έχει το ελληνικό Δημόσιο 
είναι ότι το χαρτί δεν έχει ψηφιοποιηθεί. [. . .] Ένα πάρα 
πολύ μεγάλο κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύ-
νεται στην ψηφιοποίηση, το χαρτί να γίνει πληροφορία», 
ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Πράγματι, αυτή 
τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο στην ιστο-
ρία του ελληνικού κράτους εγχείρημα ψηφιοποίησης του 
χάρτινου αρχείου του. Όπως προκύπτει από την επεξερ-
γασία που πραγματοποίησε η «Κ» στις προδιαγραφές των 
έργων που έχουν δημοπρατηθεί -ορισμένα έχουν ξεκινή-
σει να υλοποιούνται- την επόμενη τριετία εκτιμάται ότι θα 
αποκτήσουν άυλη μορφή περισσότερες από 1,4 δισ. σελί-
δες, που αυτή τη στιγμή στοιβάζονται, σε όλη την Ελλάδα, 
σε υπουργεία, ΕΦΚΑ, πολεοδομίες και δικαστήρια. 
Για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει στην... πλήρη έκτασή 
του το χαρτοβασίλειο, αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι η απο-
θήκευση 100 εκατ. σελίδων Α4 -πολλά από τα προς ψη-
φιοποίηση έγγραφα έχουν μεγαλύτερη διάσταση- απαιτεί 
40.000 χαρτοκιβώτια (40 εκατ. χ 30 εκατ. χ 25 εκατ.) ή 
10.000 συρταριέρες των τεσσάρων ραφιών και επιφάνεια 
15.210 τετραγωνικών μέτρων. 
Έτσι, οι περισσότερες από 1,4 δισ. προς ψηφιοποίηση 
σελίδες απαιτούν περισσότερα από 152.000 τ.μ., μέγεθος 
που γίνεται αντιληπτό εάν σκεφτεί κανείς ότι το σύνολο 
της δομημένης επιφάνειας του σχεδιαζόμενου κυβερνητι-
κού πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ καταλαμβά-
νει περίπου 133.000 τ.μ. 
Οι υπολογισμοί είναι μετριοπαθείς, αφού δεν περιλαμβά-
νουν ούτε αρχεία, κυρίως δικαστηρίων, που έχει αποφα-
σιστεί σε αυτή τη φάση να μην ψηφιοποιηθούν. Ούτε την 
επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι 1,6 εκατ. κούτες που θα 
μεταφερθούν από τους χώρους όπου βρίσκονται σήμερα, 
για φύλαξη και διαχείριση στις εγκαταστάσεις της εταιρεί-
ας που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο (του εγκιβωτι-
σμού και της μεταφοράς). Ουσιαστικά, αρκετά από τα αρ-
χεία που βρίσκονται στις εν λόγω κούτες θα φυλάσσονται 
μόνιμα, με τους αρμόδιους φορείς να αποφασίζουν ποια 
ακριβώς θα είναι αυτά. 

Κατηγοριοποίηση 
Η ψηφιοποίησα του άνω του 1 δισ. σελίδων δεν περιλαμ-
βάνει μόνο το σάρωμά τους, αλλά και την εύκολη κατη-
γοριοποίησή τους, βάσει λέξεων - κλειδιών (μεταδεδο-
μένων), ώστε να διασφαλίζεται η γρήγορη ανάκτηση της 
ζητούμενης πληροφορίας. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, 
καθώς απαιτεί -εκτός από χέρια- και τη σωστή επιλογή 
των αρχείων που θα ψηφιοποιηθούν. 
«Ένα από τα προαπαιτούμενα για την πλήρη μετάβαση 
στην ψηφιακή διακυβέρνηση είναι η ψηφιοποίηση του 
χάρτινου αρχείου των κρατικών φορέων και οργανι-
σμών» αναφέρει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης.
 Ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης αφο-
ρούν 3,5 εκατ. αρχεία πολεοδομιών που αντιστοιχούν 
σε πολλαπλάσιο αριθμό σελίδων, 600 εκατ. σελίδες που 
φυλάσσονται σήμερα σε 390 υποθηκοφυλακεία, όπως και 
περισσότερες από 300 εκατ. σελίδες που βρίσκονται σε 
368 δικαστήρια και εισαγγελίες σε όλη την Ελλάδα. 


