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στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς επιβεβαίωσε πως το 2022 ήταν 
ένα έτος σταθερής αύξησης στις τιμές πώλησης και ενοικίασης 
ακινήτων, όπως αποτυπώθηκε από τον SPI, τον δείκτη τιμών 
του Spitogatos. Μετά από ένα πτωτικό 2020 και ένα πολυτάραχο 
2021 που έφερε απότομες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, το 
τελευταίο τρίμηνο του 2022 έκλεισε με τις μέσες ζητούμενες τιμές 

πώλησης και ενοικίασης να διατηρούν μια σταθερά ανοδική πο-
ρεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με +8% μέσο όρο αύξησης στις 
τιμές πώλησης και +5% μέσο όρο αύξησης στις τιμές ενοικίασης 
αντίστοιχα, σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Περισσότερα στη σελίδα 3

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
«Θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομι-
κών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών» εισήχθη 
χθες για συζήτηση στην Ολομέλεια μετά την κατά πλειοψηφία 

ψήφισή του από τη ΝΔ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής. Ψηφίσθηκε επί της Αρχής όπως και οι τρεις 
υπουργικές τροπολογίες.
Περισσότερα στις σελίδες 6-7

Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα για τον κλάδο του real 
estate, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 
1.000 εταιρείες ακινήτων σε όλο τον κόσμο, με την υβριδική 
εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Καθώς ο αριθμός των 
ευέλικτων χώρων γραφείων παγκοσμίως φαίνεται ότι θα δι-
πλασιαστεί μέχρι το 2026, τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για 

τους μεσίτες και τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προωθήσουν στην 
αγορά, ακίνητα που ταιριάζουν στην υβριδική εργασία. Αυτό εί-
ναι το βασικό  μήνυμα που προκύπτει από την έρευνα της Jones 
Lang LaSalle (JLL) για το μέλλον της εργασίας 2022 μαζί με την 
έρευνα της IWG και άλλων εταιρειών.
Περισσότερα στη σελίδα 4

Την απόκρυψη μεγάλου ύψους εισοδημάτων, άνω των 30 εκατ. 
ευρώ, από επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύ-
ου, αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι, τους οποίους έκαναν οι 
«ράμπο» της ΑΑΔΕ. 
Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο 
τρόπους: είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων 
είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προ-
ηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο 
φορολογικό Μητρώο! Δηλαδή, πουλούσαν χωρίς να έχουν καν 
υπόσταση επιχείρησης, λειτουργώντας παρασιτικά και ενάντια 
στις όποιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπι-
σαν τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας: Καταγγελίες πολιτών, 
Έρευνες στο διαδίκτυο, Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων 
πηγών, Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών
Οι βασικοί τομείς, που εντοπίστηκαν αδήλωτες πωλήσεις μέσω 
e-shops, είναι: Προϊόντων τεχνολογίας, Ένδυσης, Υπόδησης, 
Καλλυντικών, Κοσμημάτων, Γυναικείων αξεσουάρ. Οι έρευνες 
θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευ-
μένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 19

ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΥξΗΤΙΚΕΣ Oi ΤΙΜΕΣ πΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ γΙΑ ΤΟ 2022 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

ΣΥζΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ψΗφΙΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟΥ 
«ΘΕΣΜΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟπΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥχΗΜΑΤΩΝ»
Πέρασαν τρεις τροπολογίες, η μία για μητρώα-πτυχία-βεβαιώσεις δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών
Τί ειπώθηκε στη συζήτηση

ΑγΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Η ΥβΡΙΔΙΚΗ ΕΡγΑΣΙΑ ΑΛΛΑζΕΙ ΤΟ real estate 
- ΤΙ ΑπΟΚΑΛΥπΤΕΙ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το 53%  σκοπεύουν να καταστήσουν την υβριδική εργασία μόνιμα διαθέσιμη έως το 2025

ΑΑΔΕ: ψΗφΙΑΚΗ φΟΡΟΔΙΑφΥγΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑπΟ e-shOps
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20-23 Μαρτίου 2023
3rd International Conference 
TMM-CH 2023 

Διεπιστημονική ομάδα του ΕΜΠ 
με τίτλο “Προστασία μνημείων”, 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σε 
συνεργασία με διεθνείς και ελληνικούς 
οργανισμούς και Πανεπιστήμια.

31 Μαρτίου- 2 Απριλίου 
2023

Έκθεση και Συνέδριο “Forward 
Green” (FG-Expo)

https://www.forwardgreen-expo.gr/
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Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζόιδου
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Η Hellenic Association for Energy Economics ανα-
κοινώσε ότι το 8ο Συμπόσιο HAEE Energy Transition 
“Rethinking Energy: The new state of play for a secure 
and sustainable future” θα πραγματοποιηθεί από την 
Τετάρτη 10 Μαΐου έως την παρασκευή 12 Μα-
ΐου 2023 στην Αθήνα. Για άλλη μια χρονιά, το ετήσιο 
Συμπόσιο θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανοιχτού 
διαλόγου, όπου εκπρόσωποι του κράτους, του ακα-
δημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλουν σε 
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για τα πιο κρίσιμα 
ενεργειακά θέματα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της HAEE «..Οι κυ-
βερνήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ακαδη-
μαϊκοί και οι εμπειρογνώμονες του κλάδου πρέπει να 
επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. 
Στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή του Sharm 
el-Sheikh (COP 27), η παγκόσμια κοινότητα ανανεώνει 
τις δεσμεύσεις της για την προώθηση της ανθεκτικότη-
τας των ενεργειακών συστημάτων και την προώθηση 
του μετασχηματισμού τους. Ενώ η βραχυπρόθεσμη 
ενεργειακή ασφάλεια επικεντρώνεται στην ικανότητα 
του ενεργειακού συστήματος να αντιδρά γρήγορα σε 
ξαφνικές αλλαγές στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης, η μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια 
αφορά κυρίως έγκαιρες επενδύσεις για την παροχή 
ενέργειας σύμφωνα με τις οικονομικές εξελίξεις και τις 
περιβαλλοντικές ανάγκες .

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εμφάνιση νέων ενερ-
γειακών τεχνολογιών, η διευρυμένη χρήση ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογίες υδρογόνου, CCS, 
αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρισμένες μεταφορές και 
ηλεκτρισμένη θερμότητα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού, 
της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περι-
βάλλοντος έχουν καταστεί επιτακτικές.
Εκτός από την περιβαλλοντική υπόθεση για την κα-
θαρή ενέργεια, η οικονομική υπόθεση για οικονομικά 
ανταγωνιστικές και οικονομικά προσιτές καθαρές τε-
χνολογίες είναι τώρα ακόμη πιο ισχυρή - όπως συμβαί-
νει και με την ενεργειακή ασφάλεια. Η ευθυγράμμιση 
των προτεραιοτήτων της οικονομίας, του κλίματος και 
της ασφάλειας είναι απαραίτητη για την επίτευξη προ-
όδου και ανάπτυξης στην έρευνα, την καινοτομία και, 
συνεπώς, την ίδια την ανθρώπινη εξέλιξη.
Με γνώμονα τα γεγονότα και την πρόθεσή μας να 
εφαρμόσουμε αυστηρή ανάλυση στα πιο συναφή θέ-
ματα της ενεργειακής οικονομίας, η HAEE καλωσορίζει 
την 8η έκδοση του Συμποσίου HAEE Energy Transition, 
υπό το πρίσμα του νέου γεωπολιτικού τοπίου και προς 
μια ιστορική καμπή σε καθαρότερα και ασφαλέστερα 
ενεργειακά συστήματα.»
Περισσότερα σύντομα :
https://www.haee.gr/

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Πε-
ριβάλλοντος του ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνδιοργανώνουν 
την πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θες/
νίκη) εργαστήριο για το Έργο των Πολεοδομικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης».
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα προγράμ-
ματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας και ειδικότερα:
• Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
• Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
• Οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
• Οι Οριοθετήσεις Οικισμών
• Η Αναγνώριση Οδών, στο πλαίσιο των πρόσφατων 

Υπουργικών Αποφάσεων Τεχνικών Προδιαγραφών 
που διέπουν την υλοποίησή τους.

Το εργαστήριο θα δώσει τη δυνατότητα  να τεθούν θέματα 
προς συζήτηση και να ακουστούν απορίες και προβληματι-
σμοί των Μηχανικών σχετικά με την υλοποίηση του προγραμ-
μάτων και να δοθούν διευκρινίσεις όπου απαιτείται.
Για την καλύτερη οργάνωση της παρουσίασης παρακαλούμε 
να καταθέσετε τις σχετικές ερωτήσεις, απορίες και θέματα προς 
διευκρίνιση μέχρι την Κυριακή, 22/01/2023.
Δείτε το πρόγραμμα και τη φόρμα υποβολής ερωτήσεων
http://tkm.tee.gr/τελευταία-νέα/εργαστήριο-για-το-έργο-των-πολεοδομικ/

8Ο ΣΥΜπΟΣΙΟ haee eNergy traNsitiON 
“rethiNkiNg eNergy: the New state Of play fOr 
a secure aNd sustaiNable future” 

wOrkshOp yπΕΝ & ΤΕΕ/ΤΚΜ 
γΙΑ ΤΙΣ πΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜψΗΣ
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Το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς επιβεβαίωσε πως το 2022 
ήταν ένα έτος σταθερής αύξησης στις τιμές πώλησης και ενοι-
κίασης ακινήτων, όπως αποτυπώθηκε από τον SPI, τον δείκτη 
τιμών του Spitogatos. Μετά από ένα πτωτικό 2020 και ένα 
πολυτάραχο 2021 που έφερε απότομες αυξήσεις στις τιμές των 
ακινήτων, το τελευταίο τρίμηνο του 2022 έκλεισε με τις μέσες 
ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης να διατηρούν μια 
σταθερά ανοδική πορεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με +8% 
μέσο όρο αύξησης στις τιμές πώλησης και +5% μέσο όρο αύ-
ξησης στις τιμές ενοικίασης αντίστοιχα, σε σχέση με το τελευταίο 
τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το real estate φαίνεται να αποτελεί μια επένδυση με πιο στα-
θερές αποδόσεις, σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός 
αυξάνεται και δικαιολογεί, σε ένα μεγάλο βαθμό, τις σταθερά 
αυξανόμενες τιμές πώλησης ακινήτων που είδαμε μέσα στο 
2022», δηλώνει ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos.
Στην εικόνα της κτηματαγοράς επέδρασσαν σημαντικά καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους και επιπλέον παράγοντες - προκλήσεις. Η 
αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών, που φανερά επη-
ρεάζουν τις τιμές πώλησης νεόδμητων κατοικιών, η αύξηση 
του ρυθμού χορήγησης των στεγαστικών δανείων, αλλά και η 
αύξηση των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού, συνέβαλλαν ση-
μαντικά στην υψηλότερη ζήτηση ακινήτων προς πώληση και 
συνεπώς στις αυξανόμενες μέσες ζητούμενες τιμές τους.
πωλήσεις κατοικιών: πού παρουσιάστηκαν οι μεγα-
λύτερες αυξήσεις μέσα στο 2022;
Για το 2022 σε όλη την επικράτεια, η ετήσια αύξηση σε μέσες 
ζητούμενες τιμές πώλησης σε σχέση με το 2021 κυμάνθηκε στο 
+7,2% με τις μεγαλύτερες μεταβολές να παρατηρούνται στο 
λεκανοπέδιο Αττικής και συγκεκριμένα στα Βόρεια και Νότια 
προάστια της Αττικής, στο Κέντρο της Αθήνας και τα Προάστια 
Πειραιά.
Διαχρονικά, οι περιοχές των νοτίων προαστίων συγκεντρώ-
νουν τόσο ιδιωτικό όσο και επενδυτικό ενδιαφέρον. Βέβαια, 
η ανάπτυξη των περιοχών αυτών στο πλαίσιο των έργων της 
Αθηναϊκής Ριβιέρας, φαίνεται ότι τους έδωσε ακόμα μεγαλύτε-
ρη ώθηση. Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα στη Βουλιαγμένη για το 

2022 είχε μέση τιμή αγοράς 5.933 ευρώ /τ.μ., αύξηση της τάξης 
του 19% σε σχέση με το 2021.
Αντίστοιχα, στο κέντρο της Αθήνας, οι περιοχές του Ιστορικού 
Κέντρου και το Κολωνάκι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας 
με τις υψηλότερες τιμές. Παράλληλα, οι αστικές παρεμβάσεις στο 
κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των έργων του Μεγάλου Περι-
πάτου, αλλά και τα επερχόμενα έργα ανάπλασης και επέκτασης 
των σταθμών του μετρό στις γύρω περιοχές, συνέβαλαν σε 
ακόμα μεγαλύτερη άνοδο στις μέσες ζητούμενες τιμές ακινή-
των. Ενδεικτικά, σε σχέση με το 2021, σημειώθηκε εντυπωσι-
ακή αύξηση στις τιμές πώλησης ακινήτων σε Μετς (+22%), 
Ιλίσια (+21%) και Γουδί (+20%).
Υψηλές τιμές καταγράφηκαν και στο κέντρο του Πειραιά και 
τα Προάστια του. Ενδεικτικά, στο Κέντρο-Λιμάνι του Πειραιά 
παρατηρήθηκε αύξηση +10% στις τιμές πώλησης ακινήτων 
σε σχέση με το 2021. Πολύ σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση 
της ευρύτερης περιοχής έπαιξε η έναρξη λειτουργίας των νέων 
σταθμών του μετρό τον Οκτώβριο του 2022.
Στη Θεσσαλονίκη «πρωταθλητές» αναδεικνύονται οι Σαράντα 
Εκκλησίες, ο ‘Αγιος Παύλος και η Τούμπα, με αυξήσεις της μέ-
σης τιμής πώλησης ακινήτων σε σχέση με το 2021 κατά +39%, 
+24% και +20% αντίστοιχα.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές πώλησης 
ακινήτων σε σχέση με το 2021 εντοπίστηκαν στην Πρέβεζα, τις 
Σποράδες, την Χαλκιδική, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τα Χανιά, την 
Κόρινθο και τις Κυκλάδες.
Ενοικιάσεις κατοικιών: Οι εντυπωσιακές αυξήσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
Το 2022 σε όλη την επικράτεια, η αύξηση σε μέσες ζητούμενες 
τιμές ενοικίασης σε σχέση με το 2021 κυμάνθηκε στο +6,7%, 
με τις υψηλότερες μεταβολές να εντοπίζονται σε Βάρη-Βάρ-
κιζα (+23%), Φιλοθέη (+21%) , Υμηττό (+18%), Κηφισιά 
(+15%), Πειραϊκή (+14%), Κολωνάκι (+13%), Αγία Παρα-
σκευή (+12%) και Παγκράτι (+11).
Οι ανέκαθεν δημοφιλείς περιοχές της Αττικής σημείωσαν ακόμα 
μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης, κάτι που υποδηλώ-
νει μάλλον πως οι περιοχές με υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον 

διατηρούν τη μεγάλη τους ισχύ.
Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι η επικείμενη επέκταση του 
δικτύου του μετρό με τη Γραμμή 4 έχει ήδη επηρεάσει περιο-
χές γύρω από τους νέους σταθμούς. Ενδεικτικά, σε Κυψέλη, 
Γαλάτσι, Ιλίσια και Εξάρχεια παρουσιάστηκε άνοδος κατά μέσο 
όρο +8,5% στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων σε σχέση με 
το 2021.
Κατά τη διάρκεια του έτους, μεγάλη άνοδο στις τιμές ενοικίασης 
παρουσίασαν περιοχές στα Ανατολικά Προάστια της Αττικής. 
Ενδεικτικά, σε Γλυκά Νερά, Γέρακα και Λούτσα παρουσιά-
στηκαν αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης της τάξεως του +20%, 
+15% και +8% αντίστοιχα.
Η εύκολη πρόσβαση προς τη θάλασσα σε δημοφιλείς παραλίες 
του λεκανοπεδίου, η πολεοδομική «άνεση» αυτών των περιο-
χών και η εύκολη πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», δίνουν στα ανατολικά προάστια ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα προάστια της Αθήνας και τα 
καθιστούν, όπως φαίνεται, ιδιαίτερα ελκυστικά. Στην τάση αυτή 
για απομάκρυνση του πληθυσμού προς τα Ανατολικά του νο-
μού ενδεχομένως συνδράμει ότι πλέον υπάρχουν περισσότερες 
διαθέσιμες επιλογές ακινήτων διαφόρων τύπων (διαμερισμά-
των με 2 ή 3 υπνοδωμάτια, studios, μεζονετών κ.α.), καθώς και 
οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές ενοικίασης αντίστοιχων κατοικι-
ών στα Βόρεια και τα Νότια Προάστια της Αττικής αλλά και στις 
περιοχές γύρω από το Κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τον κο Μελαχροινό, «Με βάση τα μέχρι τώρα δε-
δομένα, η τάση της ζήτησης παραμένει ανοδική, ενώ η πορεία 
του real estate στην Ελλάδα είναι πιο δυναμική σε σχέση με 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που παρουσιάζεται ύφεση, όπως για 
παράδειγμα στη Γερμανία. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές προ-
κλήσεις για το real estate το νέο έτος, όπως η εξέλιξη του πλη-
θωρισμού, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, η διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και τα προγράμματα 
για ενίσχυση απόκτησης πρώτης κατοικίας, σε μια χρονιά εκλο-
γών. Το 2023 θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά».

Με έναν εύχρηστο και πρακτικό Οδηγό καταγραφής του νομο-
θετικού έργου που παρήγαγε η Βουλή το  2022 κυκλοφορεί το 
νέο, 56ο τεύχος, του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής. Στις 
100 σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει  αναλυτική καταγραφή 
και παρουσίαση 131 Νομοσχεδίων και Διεθνών Συμβάσεων 
που ψηφίσθηκαν από τη Βουλή κι έγιναν Νόμοι του Κράτους 
το 2022. Ειδικότερα, στην αρχή του Οδηγού ο αναγνώστης θα 
βρει συνοπτικούς πίνακες με όλα τα ψηφισθέντα Νομοσχέδια 
και τις Διεθνείς Συμβάσεις ανά μήνα. Ακολουθεί η αναλυτική 
παρουσίαση των Νομοσχεδίων που ψηφίσθηκαν θεματικά, 

δηλαδή αλφαβητικά ανά Υπουργείο και με κατεύθυνση από 
τα προσφάτως ψηφισθέντα προς τα παλαιότερα. Ειδικότερα ο 
αναγνώστης θα βρει:
* Τα κείμενα των νόμων (αιτιολογικές εκθέσεις, άρθρα κ.ο.κ.), 
τις τροπολογίες που ενσωματώθηκαν, καθώς και το ΦΕΚ στο 
οποίο αυτοί  δημοσιεύθηκαν
* Τα πρακτικά των συζητήσεων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτι-
κές Επιτροπές και την Ολομέλεια της Βουλής 
* Τα βίντεο των σχετικών συνεδριάσεων τόσο στις Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπές, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο τελευταίο μέρος του Οδηγού καταγράφονται ανά Υπουρ-
γείο όλες οι Διεθνείς Συμβάσεις συνοδευόμενες από τα τελικά 
κείμενα ψήφισης στην Ολομέλεια. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
ολοκληρωμένη συγκέντρωση και παρουσίαση σε έναν ενιαίο 
Οδηγό όλων των πληροφοριών και πρωτογενών στοιχείων 
που υπάρχουν στα αρχεία της Βουλής για τη συζήτηση και ψή-
φιση ενός Νομοσχεδίου, ώστε να είναι περισσότερο προσβάσι-
μα, φιλικά και χρηστικά για τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΥξΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ πΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ γΙΑ ΤΟ 2022 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

ΟΔΗγΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡγΟΥ 2022 ΑπΟ ΤΟ πΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ
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Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα για τον κλάδο 
του real estate, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στην 
οποία συμμετείχαν 1.000 εταιρείες ακινήτων σε όλο τον 
κόσμο, με την υβριδική εργασία να βρίσκεται στο επίκε-
ντρο. Καθώς ο αριθμός των ευέλικτων χώρων γραφείων 
παγκοσμίως φαίνεται ότι θα διπλασιαστεί μέχρι το 2026, 
τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους μεσίτες και τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να προωθήσουν στην αγορά, ακίνη-
τα που ταιριάζουν στην υβριδική εργασία. Αυτό είναι το 
βασικό  μήνυμα που προκύπτει από την έρευνα της Jones 
Lang LaSalle (JLL) για το μέλλον της εργασίας 2022 μαζί 
με την έρευνα της IWG και άλλων εταιρειών. Η IWG είναι 
παγκόσμιος πάροχος ευέλικτων χώρων εργασίας. Όλα 
αυτά αποτελούν μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση για τους 
μεσίτες, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους ιδι-
οκτήτες στον τομέα των ακινήτων, για το ποια ακίνητα θα 
τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτους 
χώρους.
Οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία
Σε μια εποχή που η νομοθετική ατζέντα για την υβριδική 
εργασία σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στις προτε-
ραιότητες, η έρευνα από διάφορους οργανισμούς δείχνει 
ότι η υβριδική εργασία ήρθε για να μείνει. Στην έρευνα της 
JLL, ερωτήθηκαν 1.095 ανώτεροι υπεύθυνοι λήψης απο-
φάσεων στον κλάδο των ακινήτων σε χώρες σε όλο τον 
κόσμο, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Χονγκ Κονγκ και 
την Αυστραλία έως τη Βραζιλία. Τα ευρήματά της δίνουν 
μια συναρπαστική εικόνα για την κατάσταση της υβριδι-
κής εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, με το 53% των ερω-
τηθέντων να σκοπεύουν να καταστήσουν την υβριδική 
εργασία μόνιμα διαθέσιμη σε όλους τους εργαζόμενους 
έως το 2025.

Οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία και οι προνοητικοί εργο-
δότες το αντιλαμβάνονται αυτό. Πράγματι, το 77% των 
ερωτηθέντων στην έρευνα της JLL συμφωνούν ότι η 
προσφορά υβριδικής εργασίας θα είναι ζωτικής σημασίας 
για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, ενώ το 
ίδιο ποσοστό προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα θέτουν επί 
τάπητος το ζήτημα για αλλαγή του εργασιακού μοντέλου 
μέχρι το 2025. Αυτό ταυτίζεται με τα ευρήματα έρευνας 
της IWG, ιδίως ότι το 77% των εργαζομένων δηλώνουν 
ότι μια βάση πιο κοντά στο σπίτι αποτελεί σημαντικό πλε-
ονέκτημα το οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τους στην ανα-
ζήτηση εργασίας στο μέλλον. 
Η έρευνα της JLL είναι μόνο η πιο πρόσφατη που ανέδειξε 
το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο ευτυχισμένοι με το 
υβριδικό μοντέλο εργασίας. Πέρυσι, η μελέτη της PwC για 
την απομακρυσμένη εργασία διαπίστωσε ότι το 87% των 
εργαζομένων προτιμούν αυτόν τον τρόπο εργασίας. Στην 
έρευνα της IWG, περίπου οι μισοί από όλους τους εργαζό-
μενους προχώρησαν ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι θα 
αναζητούσαν άλλη δουλειά αν τους ζητούσαν να επιστρέ-
ψουν στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα.
Εργασιακά «hot spots» στα περίχωρα
Ένα πράγμα που είναι σαφές από την έρευνα της JLL είναι 
ότι τα κριτήρια ESG θα αποτελέσουν σημαντικό παράγο-
ντα, με το 74% να δηλώνει ότι είναι πιθανό να πληρώσει 
premium για φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους γρα-
φείων και το 56% να το πραγματοποιεί μέχρι το 2025. Δεν 
είναι περίεργο, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα έχει καταστεί 
ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.
Μέρος του να είναι κανείς πιο βιώσιμος είναι, φυσικά, η 
μείωση των χρόνων μετακίνησης, και αυτό σημαίνει ότι 
οι χώροι γραφείων πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά στα 

σπίτια των εργαζομένων. Oι χώροι εργασίας της IWG 
εκτός των κέντρων των πόλεων, αυξήθηκαν κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, με τις περιοχές στα περίχωρα να 
αναδεικνύονται σε εργασιακά «hot spots». Τα τελευταία 
δύο χρόνια, σχεδόν όλα τα νέα κέντρα IWG άνοιξαν σε μη 
αστικά περιβάλλοντα και περιοχές μακριά από τις μεγάλες 
αστικές περιοχές. Για τους μεσίτες, τους ιδιοκτήτες και τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τα ακίνητα, το συμπέ-
ρασμα είναι σαφές: το να σκέφτεσαι τι είναι καλό για τον 
πλανήτη δεν είναι μόνο καλό για τον πλανήτη. Το να γίνεις 
«πράσινος» πηγαίνει χέρι-χέρι με το υβριδικό, δεδομένων 
των μειωμένων χρόνων μετακίνησης και των λιγότερων 
γενικών εξόδων που ήδη συνδέονται με τους ευέλικτους 
χώρους γραφείων που βρίσκονται στις κοινότητες των 
εργαζομένων. Αυτό συνάδει με τα ευρήματα μιας έρευ-
νας της IWG για το 2020, στην οποία το 92% των ερω-
τηθέντων επιθυμεί έναν πιο πράσινο, πιο βιώσιμο τρόπο 
εργασίας με μειωμένη ανάγκη για περιττές μετακινήσεις.
Η συνεργασία είναι το ζητούμενο
Η συνεργασία αποτελεί ένα από τα βασικότερα ευρήματα  
που επισημάνθηκαν στην έρευνα της JLL. Οι χώροι εργα-
σίας του μέλλοντος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη συ-
νεργασία, με τους αποκλειστικούς χώρους γραφείων να 
αποτελούν παρελθόν υπέρ των ανοικτών περιβαλλόντων 
εργασίας για το 73% των ερωτηθέντων. Με τους εργαζό-
μενους να βρίσκονται λιγότερο στο γραφείο στο πλαίσιο 
ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας, οι φορές που πη-
γαίνουν σε έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας φαίνονται 
πλέον διαφορετικές, με μεγαλύτερη έμφαση στην ομαδική 
εργασία που μπορεί να αισθάνονται ότι λείπει όταν εργά-
ζονται από το σπίτι. 

Στην επιβεβαίωση της πρόθεσής της να διερευνήσει τη 
δική της συμμετοχή στην προσπάθεια εξυγίανσης της 
Attica Bank προχώρησε η Ellington. «Ανεξάρτητα και πα-
ράλληλα με το ενδιαφέρον άλλων δυνητικών επενδυτών 
σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica 
Bank και την είσοδό τους στο μετοχικό σχήμα, η Ellington 
επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να διερευνήσει τη δική της 

συμμετοχή στην προσπάθεια εξυγίανσης της τράπεζας, με 
μία και μόνη προϋπόθεση: την τήρηση των συμφωνηθέ-
ντων στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων», 
αναφέρει. Είχε προηγηθεί ενημέρωση στο επενδυτικό κοι-
νό από την Attica Bank για το ενδιαφέρον της Thrinvest 
Holdings Ltd να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Τραπεζας. «Η Attica Bank, σε συνέχεια 

των ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και 
υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, γνω-
στοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε σήμερα από 
την εταιρεία Thrinvest Holdings Ltd επιστολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή της τελευταίας σε αυτή. Η 
Διοίκηση της Τράπεζας αξιολογεί την επιστολή και το πε-
ριεχόμενο της», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

ΑγΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Η ΥβΡΙΔΙΚΗ ΕΡγΑΣΙΑ ΑΛΛΑζΕΙ ΤΟ real estate - ΤΙ ΑπΟΚΑΛΥπΤΕΙ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το 53%  σκοπεύουν να καταστήσουν την υβριδική εργασία μόνιμα διαθέσιμη έως το 2025

attica baNk: ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΑπΟ elliNgtON ΚΑΙ thriNvest γΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟχΗ 
ΣΤΗΝ ΑΥξΗΣΗ ΜΕΤΟχΙΚΟΥ ΚΕφΑΛΑΙΟΥ
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Προχωρούν οι μελέτες για να θάβουμε υπόγεια διοξείδιο του 
άνθρακα…
Αποθήκη ρύπων «στήνει» η Ελλάδα που την καθιστούν, 
σύμφωνα με επιχειρηματικές πηγές, ως την πρώτη χώρα στη 
Μεσόγειο και στην Ευρώπη, η οποία υλοποιεί ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα, πρωτόγνωρο για την εγχώρια αγορά και χρήσιμο για 
την ευρωπαϊκή αγορά που αναζητά λύσεις στο καυτό θέμα των 
ρύπων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Θεοδωρόπουλου στο 
economix.gr, το θέμα ανέδειξε πρόσφατα ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομιών κ Θεόδωρος Σκυλακάκης, από την Κα-
βάλα, σημειώνοντας ότι θα αξιοποιηθεί  το πετρελαϊκό κοίτασμα 
του Πρίνου που εκμεταλλεύεται η εταιρεία Energean, και θα εξε-
λιχθεί σε αποθήκη  ρύπων.
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός κεντρίζει το ενδιαφέρον και παρα-
τηρητών της Βιομηχανίας που αναζητά  λύση εκτός των συνό-
ρων της χώρας και επεκτείνεται από την Άπω Ανατολή έως την 
Κεντρική Ευρώπη.
Η αποθήκη CO2 μπορεί να καταστεί μαγνήτης για πολλές βιο-
μηχανίες οι οποίες θεωρούνται «βαριές» με την έννοια ότι απαι-

τούν μεγάλα αποθέματα καύσης άνθρακα για τη λειτουργία 
τους. Τέτοιες βιομηχανίες είναι οι μεταλλουργίες, τα εργοστάσια 
λιπασμάτων, οικοδομικών υλικών, ενέργειας κ.ο.κ. Σήμερα 
οι αέριοι ρύποι κοστίζουν 100 ευρώ ο τόνος και η τιμή τους 
μάλλον θα αυξηθεί στο μέλλον. Οι βιομηχανίες   καλούνται  να 
καταβάλλουν σήμερα  τίμημα ή να τους αποθηκεύσουν σε μια 
τέτοιου είδους «αποθήκη» και να μην καταβάλλουν το τίμημα.
Αποθήκες αέριων ρύπων στη χώρα μας δεν υπάρχουν, όπως 
δεν υπάρχουν σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, ούτε στη Μεσό-
γειο Θάλασσα, ούτε και στην Ευρώπη. Επομένως οι βιομηχανίες 
είτε θα πληρώνουν την μεταφορά τους σε άλλα σημεία του πλα-
νήτη, είτε θα καταβάλλουν το αντίτιμο των 100 ευρώ τον τόνο. 
Η αποθήκη στον Πρίνο μπορεί να αποφέρει ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, ειδικά στις επιχειρήσεις εκείνες που θα βρίσκο-
νται σε κοντινή περιοχή. Σε μια τέτοια περίπτωση η μεταφορά 
των ρύπων δεν θα γίνεται καν με μεταφορικά μέσα, αλλά μέσω 
αγωγών στο κοίτασμα.
Βεβαίως στην αποθήκη αυτή θα μπορούν ν’ αποθηκεύουν 
ρύπους και οι βιομηχανίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένο 
επίπεδο, εντός και εκτός επικράτειας. Αυτές θα μεταφέρουν τους 

ρύπους με πλοία που αρκεί να τους κοστίζει λιγότερο, από το να 
τους μεταφέρουν σε άλλα σημεία του πλανήτη. Η διαδικασία 
αυτή δεν ενέχει κανένα κίνδυνο, ή μάλλον ενέχει όλους εκείνους 
τους κινδύνους που ενέχει ένα αξιοποιήσιμο κοίτασμα φυσικού 
αερίου.
Η επένδυση έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά το ακρι-
βές ύψος της δεν έχει προσδιοριστεί. Σύμφωνα με τον κ. Σκυ-
λακάκη θα ανέλθει σε ύψος μεταξύ 500 και 1 δις  ευρώ. Μέχρι 
σήμερα έχουν ανατεθεί οι μελέτες από την εταιρεία Energean 
στην αμερικανική εταιρεία Halliburton. H τελευταία θα εξετάσει 
την αξιοπιστία του κοιτάσματος και κυρίως τη σχέση κόστους/
οφέλους για την διεξαγωγή ή όχι της επένδυσης.
Το όφελος εξαρτάται κυρίως από τους χρήστες και το πόσες 
βιομηχανίες θα θελήσουν να ενταχθούν στο σχήμα, είτε ως 
μέτοχοι, είτε ως πελάτες. Η υπόγεια αποθήκη θεωρείται σε μέ-
γεθος ικανοποιητική για να καλύψει όλες τις εκπομπές αερίων 
της ελληνικής αγοράς για 10 χρόνια. Με άλλα λόγια μπορεί να 
χωρέσει 100 εκατ. τόνους αερίων ρύπων, σημερινής αξίας 10 
δισ. ευρώ.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με το ζήτημα που 
έχει ανακύψει με τη νομοθετική πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τη 
μείωση του πληθωρισμού (IRA), ήταν μεταξύ των άλλων αντι-
κείμενο της τηλεδιάσκεψης που είχαν χθες ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Margrethe Vestager. Επίσης συζητή-
θηκαν πιθανοί τρόποι αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προκλή-
σεις που δημιουργούν οι εξελίξεις αυτές. Επί των παραπάνω 
θεμάτων, η ελληνική πλευρά είχε προβεί σε αρχική τοποθέτηση 
στη συνεδρίαση του Ecofin που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

17 Ιανουαρίου. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, ο υπουργός Οικο-
νομικών ανέπτυξε πιο αναλυτικά την τοποθέτηση αυτή, η οποία 
θα εξειδικευθεί σε τεχνικό επίπεδο το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα. Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας ενημέρωσε την κ. Vestager 
για την πορεία των αποκρατικοποιήσεων των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά και της ΛΑΡΚΟ. 

Τριπλασιασμό, τουλάχιστον, της παραγωγής φυσικού αερίου 
για την εφετινή χρονιά σε σχέση με το 2022 αναμένει ο όμιλος της 
Energean, μετά την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Karish 
στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2022.
Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση στην οποία προ-
χώρησε σήμερα η διοίκηση του ομίλου προς τα χρηματιστήρια 
του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, για εφέτος η συνολική παραγωγή 
της Energean αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 131 και 158 
χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, πάνω 
από το 75% των οποίων εκτιμάται ότι θα είναι σε φυσικό αέριο. 
Το 2022, η ημερήσια παραγωγή διαμορφώθηκε στις 41,1 χιλιά-
δες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, το 75% των οποίων ήταν 
φυσικό αέριο.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται κυρίως λόγω της αύξησης της συ-
νεισφοράς των κοιτασμάτων του Ισραήλ στην παραγωγή του 
ομίλου, από τα 0,3 δισεκ. κυβικά μέτρα (BCM) το 2022 στα 4,5 με 
5,5 BCM εφέτος, που σημαίνει ότι η Energean βρίσκεται σε τροχιά 
επίτευξης του μεσοπρόθεσμου στόχου της για ημερήσια παρα-
γωγή της τάξης των 200 χιλ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου 
ημερησίως.
O κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, 

σχολίασε σχετικά: 
«Το 2022 ήταν ένα έτος - ορόσημο για την Energean. Ξεκινήσα-
με παραγωγή από το Energean Power, το μοναδικό FPSO που 
επιχειρεί στην στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Αρχίσαμε τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους 
μας. Πετύχαμε την ανακάλυψη και απομειώσαμε το ρίσκο νέων 
πόρων φυσικού αερίου κοντά στην υποδομή μας, εξέλιξη που 
μάς εξασφαλίζει περαιτέρω σημαντική δυνητική ανάπτυξη καθώς 
και προοπτικές για εξαγωγές. Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε 
στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και στην ενίσχυση της 
ευημερίας για το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή.
Το 2023 εστιάζουμε στην περαιτέρω οργανική ανάπτυξη. Θα 
συνεχίσουμε να αυξάνουμε την παραγωγή από το Karish και να 
οριστικοποιήσουμε το σχέδιο ανάπτυξης των στρατηγικά σημα-
ντικών 67 BCM της Περιοχής Ολύμπου στην θάλασσα του Ισρα-
ήλ. Επιπλέον, θα ξεκινήσει η παραγωγή από το Karish North στο 
Ισραήλ και από το κοιτάσματα North El Amriya/ North Idku στην 
Αίγυπτο. Φέτος θα είναι η χρονιά που θα πραγματοποιήσουμε ένα 
σημαντικό βήμα για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μας 
για ημερήσια παραγωγή της τάξης των 200 χιλιάδων βαρελιών 
ισοδυνάμου πετρελαίου.

Αν διδαχθήκαμε κάτι στη διάρκεια της χρονιάς που έφυγε, αυτό 
ήταν ότι ο πλανήτης χρειάζεται πρόσθετες πηγές ενέργειας καθώς 
και ότι το φυσικό αέριο παραμένει ο καταλύτης και το θεμέλιο για 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και για την ζωτικής σημασίας βιώσι-
μη ανάπτυξη. Η πρόσφατα αναβάθμιση της αξιολόγησής μας στο 
Carbon Disclosure Project αναδεικνύει την δέσμευσή μας να είμα-
στε η καλύτερη Energean που μπορούμε. Είμαστε και θα παρα-
μείνουμε μια ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του Περιβάλλοντος, της 
Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και θα συνεχίσουμε 
να υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας.
Έχουμε δεσμευθεί να επενδύουμε σε projects που δημιουργούν 
αξία για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Σε έναν κόσμο γε-
μάτο αβεβαιότητες, ελπίζουμε ότι οι κυβερνήσεις θα κατανοήσουν 
τη σημασία ενίσχυσης της εγχώριας και της περιφερειακής ενερ-
γειακής παραγωγής, μια αξία η οποία απαιτεί μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις. Ελπίζουμε ότι η εύστροφη πολιτική που έχουμε δει σε 
χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος είναι δυνατό να ακολου-
θηθεί συνολικά στην περιοχή, διασφαλίζοντας την συνέχιση των 
επενδύσεων που είναι απαραίτητα για την ανάδειξη της αξίας που 
κρύβεται στο υπέδαφος».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕπΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΑπΟΘΗΚΗ ΡΥπΩΝ – cO2 ΣΤΗΝ ΚΑβΑΛΑ 
Στο 1 δισ. ευρώ η επένδυση - Η αμερικανική Halliburton συμμετέχει το σχεδιασμό

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕψΗ ΣΤΑϊΚΟΥΡΑ ΜΕ vestager γΙΑ ΤΙΣ ΕπΙπΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΑγΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΑϊΚΗΣ βΙΟΜΗχΑΝΙΑΣ    
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Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
«Θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηρο-
δρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών» 
εισήχθη χθες για συζήτηση στην Ολομέλεια μετά την κατά 
πλειοψηφία ψήφισή του από τη ΝΔ στην Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής. 
Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου, κατατέθηκαν για συζήτηση 
και ψήφιση και τρεις υπουργικές τροπολογίες. 

ψηφίσθηκε επί της Αρχής όπως και οι τρεις υπουρ-
γικές τροπολογίες   
Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών για το «Θεσμικό πλαίσιο διερεύνη-
σης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια 
των μεταφορών» από την Ολομέλεια. Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισε 
η ΝΔ. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25, ενώ 
το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, τελικά, τοποθετήθηκε με το «παρών». 
Η τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τις 

παρατάσεις προθεσμιών ψηφίσθηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- 
ΚΙΝΑΛ. Το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 την καταψήφισαν, ενώ η Ελληνι-
κή Λύση τάχθηκε με το «παρών».
Την τροπολογία για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνι-
κών υπηρεσιών την ψήφισε η ΝΔ. Με το «παρών» τάχθηκαν 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ενώ την καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνι-
κή Λύση και ΜέΡΑ25. Την τροπολογία του υπουργείου Παιδείας 
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ψήφισε η ΝΔ ενώ όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν.

Η πρώτη αφορά τις προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την 
παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
υπηρεσιών - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2 ν.2644/1998. 
Η δεύτερη τροπολογία έχει κατατεθεί από το Υπουργείου Παι-
δείας και έχει τροποποιητικές διατάξεις που αφορούν:
* τις δηλώσεις υποβολής προτίμησης στην αίτηση συμμετο-
χής στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο. 
* τις εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου 
των εκπαιδευτικών, των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού της 

δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
* Στις μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα στελέχη της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
* Τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών 
έργου καθώς και για τα θέματα της Αρχής Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση. 
Η τρίτη υπουργική τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, με διατάξεις που παρέχουν παρατάσεις: 

* των προθεσμιών για ρυθμίσεις Μητρώων συντε-
λεστών παραγωγής δηλώσεων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 
* Της ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής 
στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών 
και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 
* Της ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων 
στο Μ.Ε.ΕΠ.

«Επιλύουμε ένα κενό και μια σειρά από προβλήματα του πα-
ρελθόντος, ενισχύοντας τους κανόνες διερεύνηση των ατυ-
χημάτων σύμφωνα με τις διεθνείς κι ευρωπαϊκές απαιτήσεις, 
χωρίς καμία επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού» 
τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στην Ολομέλεια σχετικά με το σχέδιο νόμου για 
το «Θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηρο-
δρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών». 
Ο υπουργός, κατά την έναρξη της συζήτησης, έδωσε απα-
ντήσεις και διευκρινίσεις σε σχέση με ερωτήματα και θέματα 
που έθεσαν οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές των κομμάτων 
της Αντιπολίτευσης, κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου 
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.
Υπογράμμισε πως «μια προστιθέμενη αξία του νομοσχεδίου» 
είναι ότι στον νέο εθνικό Οργανισμό που δημιουργείται περι-
λαμβάνεται και η διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων 
μέσων σταθερής τροχιάς. Απέρριψε την κριτική ότι ο νέος 
φορέας δημιουργείται για να γίνουν κάποιες προεκλογικές 
προσλήψεις και τοποθετήσεις λέγοντας πώς «μην μας μπερ-
δεύετε με τον ΣΥΡΙΖΑ» που το 2019 «πιέζατε προεκλογικά ο 
τότε διοικητής ΥΠΑ να γίνει διοικητής ΑΠΑ!» 
Σχετικά με την αυτοτέλεια και λειτουργική αυτοτέλεια του 
νέου Οργανισμού είπε πως αυτή διασφαλίζεται ρητά, ενώ 
παράλληλα προβλέπεται και η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας. Επισήμανε, ότι και οι αντίστοιχες Επιτροπές 
Διερεύνησης του εξωτερικού ακολουθούν την ίδια λογική και 
λειτουργούν ως τμήματα του αντίστοιχου Υπουργείου Μετα-

φορών των χωρών τους. Μάλιστα, επισήμανε, την απόφαση 
της Υπόθεσης C 530 του 2016, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
όπου έχει διευκρινίσει ότι η «ανεξαρτησία» της Επιτροπής θα 
πρέπει να νοείται ως η δυνατότητα του φορέα διερευνήσε-
ως των ατυχημάτων, να αποφασίζει για την εσωτερική του 
δομή, στο να διαθέτει δικά του όργανα και να έχει εσωτερικό 
κανονισμό διαδικασίας, δηλαδή όσα που προβλέπονται στο 
νομοσχέδιο. 
Υπογράμμισε πως και η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας 
της Βουλής, που εκδόθηκε χθες το απόγευμα, επιβεβαιώνει 
πλήρως τη νομιμότητα των προβλέψεων του νομοσχεδίου 
και δεν θίγεται η ανεξαρτησία του νέου φορέα. Πράγμα, όπως 
είπε, που συμφωνεί και η ΡΑΣ.
Ο υπουργός ζήτησε να γίνει ξεκάθαρο πως το προσωπικό, 
τρία άτομα, που σήμερα ασχολούνται στην Επιτροπή είναι δι-
οικητικοί και δεν έχουν σχέση με την έκδοση των πορισμάτων 
για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι διερευνητές. Η 
αποστολή του νέου φορέα είναι να διερευνά και να καταθέτει 
το πόρισμά του για ένα ατύχημα και όχι να επιβάλει πρόστιμα 
και κυρώσεις. Το πόρισμα των αεροπορικών ατυχημάτων 
θα αποστέλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία που ερευνά το 
ατύχημα κι αυτή είναι που θα κρίνει. Για, δε, τα σιδηροδρο-
μικά ατυχήματα ή συμβάντα θα αποστέλλεται το πόρισμα 
για ενέργειες στην ΡΑΣ. Διότι άλλο πράγμα η ΡΑΣ κι άλλο η 
Διερεύνηση Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η ΡΑΣ θα κρίνει 
αν θα επιβάλει πρόστιμα και ποιο θα είναι το ύψος τους. Ως 
εκ τούτου δεν θίγεται καμία απολύτως ανεξαρτησία της ΡΑΣ. 

Αντιθέτως, ενισχύουμε το ρόλο της. Οι όποιες μετατάξεις θα 
είναι δυνητικές. Ο νέος φορέας, διευκρίνισε πως θα είναι αρ-
μόδια και θα ασχολείται και με τα Drones.
Για την χρηματοδότηση του νέου Οργανισμού τόνισε πως 
δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Σχετικά με τις 
αμοιβές των διερευνητών, σημείωσε πως αυτοί έχουν εντα-
χθεί στο ενιαίο μισθολόγιο. Τα ποσά από το Eurocontrol που 
προβλέπουμε αποτελούν επίδομα. Χαρακτήρισε παραπει-
στικό το επιχείρημα ότι αφού οι διερευνητές θα λαμβάνουν 
αμοιβές από το Eurocontrol είναι σαν αν πληρώνονται από 
τις αεροπορικές εταιρείες που ελέγχουν, επισημαίνοντας πως 
και οι αερολιμενικοί της ΥΠΑ που μέχρι έκαναν τους ελέγχους, 
ελάμβαναν χρήματα από το Eurocontrol και τότε δεν είχε τεθεί 
θέμα σχετικά με ποιος ήταν ο «ελέγχων και ποιος ο ελεγχόμε-
νος» που σήμερα επικαλούνται κάποιοι. 
O υπουργός ζήτησε από τα κόμματα «να μην παρασύρονται 
από όσα λένε κάποιοι συνδικαλιστές για ίδιο όφελος». Ση-
μείωσε το πολύ καλό κλίμα και τη συνεργασία που υπάρχει 
και όλα κύλησαν καλά στη λειτουργία των αεροδρομίων το 
καλοκαίρι. 
Ο κ. Καραμανλής προανήγγειλε ότι θα καταθέσει δύο βελ-
τιώσεις στο νομοσχέδιο σχετικά με το να συμπεριληφθούν 
δύο αιτήματα που ζήτησαν κατά την ακρόαση φορέων στην 
Επιτροπή η πρόεδρος της ΡΑΣ και ο διοικητής της Αρχής Πολι-
τικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).
Η συζήτηση συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών 
και ειδικών αγορητών των κομμάτων. 

ΣΥζΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ψΗφΙΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟΥ 
«ΘΕΣΜΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟπΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥχΗΜΑΤΩΝ»
Πέρασαν τρεις τροπολογίες, η μία για μητρώα-πτυχία-βεβαιώσεις δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών
Τί ειπώθηκε στη συζήτηση

Οι υπουργικές τροπολογίες

Κ. Καραμανλής: Επιλύουμε προβλήματα του παρελθόντος, ενισχύοντας τους κανόνες ασφάλειας    
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Την καταψήφιση επί της Αρχής του σχεδίου νόμου του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών για το «Θεσμικό πλαίσιο διε-
ρεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και 
την ασφάλεια των μεταφορών» πρότειναν ο εισηγητής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και οι ειδικοί αγορητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια.
Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρή-
στος γιαννούλης, τόνισε πως η βασική μας διαφορά που 
καθορίζει και την ψήφο μας επί του νομοσχεδίου είναι ότι ο νέος 
φορέας είναι ένα αυτοτελές τμήμα εποπτευόμενο από το υπουρ-
γείο, με όσους κινδύνους παρεμβάσεων αυτό σημαίνει, και όχι 
μια Ανεξάρτητη Αρχή. Επισήμανε πως το Eurocontrol είναι δι-
εθνής πρόσοδος, δεν είναι κάτι που διαχειριζόμαστε μόνο στην 
Ελλάδα και δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλη χώρα που χρησιμοποιεί 
τους πόρους του Eurocontrol για να αμείβονται οι ερευνητές, 
οι εργαζόμενοι, αυτή η δομή την οποία εσείς εισάγετε στο νο-
μοσχέδιο. Ανέφερε πως ο διοικητής της Πολιτικής Αεροπορίας, 
επί ΣΥΡΙΖΑ διοριζόταν μέσα από μία επιτροπή αξιολόγησης. Με 
το δικό σας νομοσχέδιο ο διοικητής της ΥΠΑ ορίζεται από τον 
υπουργό. Ζήτησε ο νέος φορέας να μην λογοδοτεί στην υπουρ-
γό αλλά στην Βουλή. Χαρακτήρισε λάθος όταν συνδικαλιστές 
διαφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές, ο υπουργός να τους 
στοχοποιεί ως «συνδικαλιστές της κοπής του ‘80. Αναγνώρισε 
πως η επικεφαλής της ΡΑΣ παρέμεινε στη θέση της, αν και μη 
φιλικά διακείμενη στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο υπουργός, 
αλλά αυτό είναι το αυτονόητο. Έθεσε τα ερωτήματα, εάν από 
τους πόρους του Eurocontrol θα αμείβονται και οι διερευνητές 
των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων και γιατί δεν αξιοποιού-
νται οι πενήντα απολυμένοι χειριστές της Ολυμπιακής που είναι 
μια δεξαμενή για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε διερευνη-
τές, που όντως υπάρχει.
O ειδικός αγορητής του πΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χρήστος γκό-
γκας, ανέφερε ότι παρά τις όποιες διευκρινίσεις και στοιχεία 
που έχει δώσει ο υπουργός, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα 
που θέσαμε και δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί επί της Αρχής. 
Υποστήριξε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά τόσο για τη σύσταση του 
νέου ενιαίου Οργανισμού, για την ανεξαρτησία στη λειτουργία 
του, τον τρόπο στελέχωσής του, τη διοίκησή του, αλλά και την 
οικονομική του αυτοτέλεια. Δεν είναι πλήρως εναρμονισμένος 

με το Ενωσιακό Δίκαιο και δεν έχει διασφαλισμένες τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί στο κρίσιμο και σοβα-
ρό έργο που καλείται να επιτελέσει, ανέφερε. Διαφώνησε με την 
κατάργηση των Περιφερειακών Αρχών των Αεροδρομίων. Δεν 
μπορούν να υποκαθίστανται, είπε, οι Αρχές και οι Υπηρεσίες της 
Πολιτικής Αεροπορίας. Επισήμανε τις ελλείψεις που υπάρχουν 
σε υποδομές, προσωπικό -και ιδίως εξειδικευμένο προσωπι-
κό- αλλά και σε θέματα συντήρησης και αναβάθμισης της λει-
τουργίας των σιδηροδρομικών δικτύων. Χρειαζόμαστε, τόνισε 
ο βουλευτής, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, αξιόπιστο, λειτουργικό 
και αποδοτικό, για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδη-
ροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των αντίστοιχων 
μεταφορών, αλλά και την προώθηση της ασφάλειας μέσα από 
ένα συνεχές σύστημα αξιολόγησης της.
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ χρήστος Κατσώτης, επι-
σήμανε πως με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να ενισχύσει την 
κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών 
ομίλων στις αερομεταφορές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 
Προβλέπεται, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, η σύστα-
ση μιας ενιαίας «ανεξάρτητης» Αρχής, αλλά χωρίς να προβλέ-
πονται συγκεκριμένα μέτρα για τη στελέχωσή της, με κατάλληλο 
και επαρκές προσωπικό από μόνιμους εργαζόμενους με πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα. Αντιθέτως, προβλέπει συνεργασία με 
εξωτερικούς συνεργάτες, όποιοι μπορεί να είναι αυτοί, σημεί-
ωσε ο βουλευτής. Το θέμα της αεροπορικής ασφάλειας, είπε 
ο βουλευτής, μπαίνει στη λογική του «κόστους- οφέλους». Η 
ασφάλεια θα εξαρτάται από την εκτίμηση των κινδύνων. Προ-
βλέπονται η ευελιξία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας 
και η κατάργηση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Υπογράμμισε 
πως η επικίνδυνη αυτή εξέλιξη για την ανθρώπινη ζωή φέρει τη 
σφραγίδα της στρατηγικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των 
αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, που οδήγησε 
στην ιδιωτικοποίησή τους και στη λειτουργία τους με βάση το 
κέρδος, τσακίζοντας εργασιακά δικαιώματα και αυξάνοντας τα 
ατυχήματα, τόνισε. 
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης βασίλης 
βιλιάρδος υποστήριξε πως το νομοσχέδιο δεν προσθέτει 
στην ουσία κάτι καινούργιο αλλά πρόκειται για μία ακόμη «με-
ταρρύθμιση», ελπίζοντας χωρίς αρνητικές συνέπειες, επειδή 

αφορά έναν πολύ ευαίσθητο τομέα για τη δημόσια ασφάλεια, 
τόνισε. Επισήμανε πως το κόμμα του, με θέση αρχών, είναι 
αντίθετο στην ανεξέλεγκτη ίδρυση ανεξάρτητων αρχών αλλά 
εν προκειμένω επειδή υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή ισορρο-
πίας μεταξύ της ανάγκης προστασίας της ασφάλειας του κοινού 
και της φήμης των εταιρειών, θα πρέπει αφενός να υπάρχει μια 
ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών και αφετέρου προστασία 
των καταγγελλόντων. Επισήμανε πως στο νομοσχέδιο δεν ανα-
γράφεται το κόστος του νέου φορέα από το Γενικό Λογιστήριο. Ο 
υπουργός λέει ότι δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αλλά αναγνωρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενη δαπάνη 
από διάφορα άλλα θέματα που δεν ποσοτικοποιούνται, είπε ο 
βουλευτής.
Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 γιώργος Λογιάδης, 
επέμεινε στην καταψήφιση του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντάς 
το «πρόχειρο και με βασικές ελλείψεις, διότι δεν δίδει ξεκάθαρη 
απάντηση στα θέματα. Δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικό-
τητα ως προς το ποιος κάνει την προανακριτική διαδικασία σε 
αεροπορικά συμβάντα, ποιος θα διαφυλάξει τα αποδεικτικά 
στοιχεία, κάτι που δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τις κατά 
τόπους αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές». Επίσης, δεν 
διευκρινίζεται ποιες θα είναι οι αρμόδιες αρχές που θα δώσουν 
την άδεια για την μετατόπιση στοιχείων μέχρι να έρθει επί τόπου 
η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων. Δεν είναι δυνατόν να 
γίνονται οι έλεγχοι και οι εργασίες μέσω ραντάρ, κάτι που δη-
μιουργήσατε με την ΑΠΑ το 2020. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως 
οι μηνιαίες αποζημιώσεις στους διερευνητές των αεροπορικών 
και σιδηροδρομικών ατυχημάτων δεν μπορούν να δοθούν 
από τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού του Eurocontrol, 
καθώς είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που διαχειρίζεται και 
διαθέτει τα χρήματα που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες 
για τη μείωση των καθυστερήσεων των πτήσεων προς τα κρά-
τη-μέλη. Και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους παρόχους 
αεροναυτιλίας που είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η 
Μετεωρολογία, καθώς και τον ελεγκτικό μηχανισμό αυτών των 
δύο παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που είναι αποκλειστι-
κά η ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. 

Επτά νομοτεχνικές προσθήκες και βελτιώσεις κατέθεσε ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής στο 
σχέδιο νόμου για το «Θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορι-
κών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των 
μεταφορών» που συζητήθηκε στην Ολομέλεια, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι προσθήκες, στην πλειονότητά τους αφορούν νο-
μοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά με την πληρότητα σαφήνειας του 
σχεδίου νόμου και αναριθμήσεις διατάξεων. Επίσης, όπως είχε 
προαναγγείλει ο υπουργός κατά την εισήγηση του νομοσχεδίου, 
προστίθεται ως δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 7 και την παρ.4 του 
νομοσχεδίου ότι «Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, 
είναι μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Φορέων Διερεύνησης 
Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (Δίκτυο ΝΙΒ)», όπως έχει ζητήσει 

η ΡΑΣ. Στο άρθρο 12, «οι λέξεις «τα αδιάθετα υπόλοιπα της παρ.3 
του άρθρου 34 του ν. 2682/199 (Α’16)»» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «το μηνιαίο ποσό, το οποίο αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (Eurocotrol)», όπως 
είχε ζητήσει η ΑΠΑ προκειμένου να είναι ευκρινείς οι πόροι απο-
ζημίωση των Διερευνητών του Γραφείου Διερεύνησης Αεροπο-
ρικών Ατυχημάτων και Συμβάντων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Τέλος, με 
προσθήκη στο άρθρο 19 στην παρ. 6 που αφορά την ετοιμότητα 
του νέου φορέα, προστίθεται η φράση ότι αυτή θα είναι «24 ώρες 
την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα».
Σύμφωνα με ρεπορταζ το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ολοκληρώνοντας την συζή-
τηση του σχεδίου νόμου υπογράμμισε πως ο νέος Οργανισμός δι-

ερεύνησης των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων 
διέπεται από πλήρες καθεστώς ανεξαρτησίας, όπως ορίζουν οι 
διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δεύτερον, όπως λαμβάνουν 
χρήματα από το Eurocontrol σήμερα οι υπάλληλοι της ΥΠΑ, της 
ΑΠΑ, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έτσι θα λαμβάνουν και οι 
διερευνητές των αεροπορικών ατυχημάτων. Επισήμανε πως το 
τρίτο σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι ότι παρέχουμε για 
πρώτη φορά τη δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους διερευνητές 
και τεχνικούς Συμβούλους προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η 
απουσία διερευνητών - ιδίως - στον τομέα των σιδηροδρομικών 
ατυχημάτων.

ΣΥζΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ψΗφΙΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟΥ «ΘΕΣΜΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΑΕΡΟπΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥχΗΜΑΤΩΝ»
Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης   

Nομοτεχνικές προσθήκες και βελτιώσεις  
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Νέα όψη δίνει στη γειτονιά των Πετραλώνων το αναβαθμισμένο 
πάρκο Βουτιέ, το οποίο, μετά τις εργασίες ολικής ανάπλασης από 
τον δήμο Αθηναίων, μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη «όαση» 
πρασίνου για τους κατοίκους της περιοχής, και όχι μόνο. Σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το πανέμορφο 
πάρκο, έκτασης περίπου πέντε στρεμμάτων, φροντίστηκε από τις 
υπηρεσίες του δήμου, αποκτώντας περισσότερο πράσινο, νέο 
αστικό εξοπλισμό και σύγχρονες υποδομές. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεδομένου ότι η υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής στις μεγάλες πόλεις συνδέεται σε μεγάλο βαθμό 
από τις περιορισμένες εκτάσεις πρασίνου, η δημοτική Αρχή προ-
χώρησε σε σημαντικές εργασίες ενίσχυσης του πρασίνου. ‘Ετσι, 

οι υπηρεσίες του Δήμου φρόντισαν την υφιστάμενη φύτευση, 
υλοποιώντας παράλληλα σειρά προκατασκευαστικών και χω-
ματουργικών εργασιών με σκοπό την προετοιμασία του χώρου 
για τις νέες κατασκευές και φυτεύσεις. Σε μια επιφάνεια πρασίνου 
1.960 τ.μ φυτεύτηκαν 1.650 θάμνοι προσδίδοντας ομοιογένεια 
στο χώρο, καθώς και 14 νέα δέντρα τα οποία ενισχύουν σημα-
ντικά το..πράσινο χρώμα στο πάρκο. Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκε 
νέος χλοοτάπητας συνολικής επιφάνειας 1.515 τ.μ, ενώ για την 
επαρκή άρδευση των φυτών και την αναβάθμιση πίεσης νερού 
και ποτίσματος εγκαταστάθηκε ένα σύγχρονο σύστημα άρδευ-
σης. Τα φωτιστικά αντικαταστάθηκαν με κεφαλές τεχνολογίας LED 
για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, ενώ τα πεζούλια, οι σκάλες 

και τα τοιχία συντηρήθηκαν και βάφτηκαν, ενώ για την καλύτερη 
και λειτουργικότερη οριοθέτηση των διαδρομών μέσα στο πάρκο 
δημιουργήθηκε ένα χωμάτινο δάπεδο 452 τετραγωνικών μέ-
τρων. «Τα μικρά και μεγάλα πάρκα της Αθήνας βγαίνουν από τη 
λήθη. Γίνονται ξανά κομμάτι της καθημερινότητας μας, αποκτώ-
ντας περισσότερο πράσινο, νέες υποδομές και σύγχρονο αστικό 
εξοπλισμό. Οι κάτοικοι των Πετραλώνων, βρίσκουν , πλέον, στο 
Πάρκο Βουτιέ μια μικρή αλλά πολύτιμη «πράσινη» διέξοδο από το 
γκρίζο της πόλης. Έναν σύγχρονο, αναμορφωμένο και πλήρως 
λειτουργικό δημόσιο χώρο, που τροφοδοτεί τη γειτονιά με περισ-
σότερο οξυγόνο», δήλωσε με αφορμή την ανάπλαση του πάρκου 
ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Τη σύμβαση για την κατασκευή του νέου Διοικητηρίου Ημαθίας 
προϋπολογισμού, 28,1 εκατ. ευρώ υπέγραψε σε ειδική εκδήλω-
ση, στη Βέροια, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νέο Διοικη-
τήριο κατασκευάζεται στην είσοδο της πόλης της Βέροιας σε μια 
περιοχή που έχουν χωροθετηθεί και άλλα δημόσια κτίρια, όπως 
το Δικαστικό Μέγαρο και το κτίριο της Αστυνομίας, σε έκταση 33,5 
στρεμμάτων, με συνολική δόμηση 10.000 τ.μ. Θα στεγάσει το σύ-

νολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ημαθίας, ενώ θα είναι 
βιοκλιματικό και ενεργειακά αποδοτικό. Θα χρηματοδοτηθεί με 
πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Προγράμ-
ματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι εργα-
σίες για την κατασκευή του νέου Διοικητηρίου, όπως ανακοίνωσε 
ο Περιφερειάρχης, θα αρχίσουν τον ερχόμενο Μάιο και το έργο θα 
ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2024. «Στόχος μας είναι, το κτίριο 
του Διοικητηρίου, να αποτελέσει σημείο αναφοράς και τοπόσημο, 

όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, αλλά και για 
ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη 
έμφαση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ώστε να υπηρετούνται 
στο σύνολό τους οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το 
κτίριο να έχει σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», δήλωσε 
ο κ, Τζιτζικώστας.

Διακοπή κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ, την Κυριακή, στην Εγνατία 
Οδό, από το ύψος της Σίνδου έως το Καλοχώρι, στο ρεύμα από 
Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τρο-
χαίας Θεσσαλονίκης, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 7.30πμ 
έως τις 2μμ, στο πλαίσιο εργασιών εγκατάστασης μεταλλικής 
γέφυρας σήμανσης. Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται από 

Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, θα εξυπηρετείται μέσω εκτροπής και 
κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης διαμέσου της εξόδου 
προς Σίνδο στο ύψος του Α/Κ Σίνδου, εν συνεχεία μέσω της κάθε-
της οδού με κατεύθυνση προς Βορρά για περίπου 4,5 χλμ. και δι-
αμέσου του ισόπεδου κόμβου που υπάρχει στο σημείο με στροφή 
δεξιά θα πραγματοποιείται είσοδος στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Εν συνεχεία 

διαμέσου της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, θα πραγματοποιείται είσοδος στην 
οδό Γοργοποτάμου προς Βορρά και είσοδος στην Ε.Ο. Θεσσαλο-
νίκης - Εδέσσης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ 
Ιωνίας – Διαβατών, όπου οι οδηγοί θα επιλέγουν την διαδρομή 
τους μέσω της μόνιμης σήμανσης. 

Εγκαινιάστηκε σήμερα η νέα γέφυρα στον οικισμό Σταυρωμένου 
της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης η οποία 
είχε καταστραφεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την 
περιοχή τον Νοέμβριο του 2020. 
Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου 
Πρόδρομος ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων 
και αρχών, κάτοικοι της περιοχής καθώς και μαθητές από το δη-
μοτικό σχολείο της περιοχής, σε μια πανηγυρική εκδήλωση με 
μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Η γέφυρα που καταστράφηκε απο-
καταστάθηκε με την ολοκλήρωση του νέου έργου που αφορά μια 
υπερσύγχρονη υποδομή η οποία διαθέτει μεγάλη διάμετρο κοίτης 
(περίπου 32 μέτρα), προκειμένου να μπορεί να παροχετεύσει με 
ασφάλεια μεγάλες ποσότητες νερού και έργα προστασίας της κοί-
της σε μήκος 130 μ. με επένδυση των νέων πρανών με ληθοπλή-
ρωτα συρματοκιβώτια προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

της περιοχής. Με το σύνολο του έργου και των παρεμβάσεων, θε-
ραπεύεται, όπως επισημάνθηκε από τους αρμόδιους, η πληγή που 
άνοιξε η φυσική καταστροφή και επανέρχεται με ασφάλεια η κα-
νονικότητα στη λειτουργία της παλαιάς εθνικής οδού που οδηγεί 
στην ευρύτερη περιοχή μέχρι την τουριστική παραλιακή ζώνη και 
την ενδοχώρα. Επίσης με το συγκεκριμένο δρόμο και την γέφυρα, 
ενώνονται οι περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, 
το Μουσείο της Ελεύθερνας και τα τρία σχολεία της περιοχής που 
βρίσκονται ανατολικά του Αρκαδιώτη ποταμού.
«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Διεκδικήσαμε τους πόρους προ-
χωρήσαμε στη μελέτη και σήμερα έχουμε ένα έργο που ξεπερνά 
τα 2 εκατ. και είναι πολύ ασφαλές προσφέροντας στην ευρύτερη 
περιοχή», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναου-
τάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους κατοίκους της περιοχής και 
ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες γης για την συνεργασία τους. Για το έργο 

η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή υπογράμμισε τις 
μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αντιπλημμυρικά έργα. Ανα-
φέρθηκε στα μεγάλα έργα που ωριμάζει η Περιφέρεια στον τομέα 
αυτό και τόνισε πως υπήρξαν δεκάδες παρεμβάσεις μέχρι τώρα. 
Τόνισε δε πως το ύψος των μελετών για αντιπλημμυρικά ξεπερνά 
τα 11 εκατ. ευρώ με στόχο να καλυφθεί πλήρως με έργα η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ρεθύμνου, μέσα από την διεκδίκηση πρόσθετων 
πόρων. Αναφερόμενος στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργης Μαρινάκης δήλωσε πως στο 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής «η απάντηση που δόθηκε από 
την Περιφέρεια, την πολιτεία κι όλους τους φορείς είναι ένα σωστό 
έργο με όλες τις προδιαγραφές ώστε ν’ αντέξει για πολλές δεκαε-
τίες στο μέλλον. Μόνο ευχαριστίες στον περιφερειάρχη μας, στην 
αντιπεριφερειάρχη και στις υπηρεσίες που δουλέψαμε μαζί με την 
τοπική κοινωνία για το τελικό αποτέλεσμα». 

ΡΙζΙΚΗ ΑΝΑπΛΑΣΗ ΣΤΟ πΑΡΚΟ βΟΥΤΙΕ ΑπΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Κ. Μπακογιάννης: «Τα πάρκα της Αθήνας βγαίνουν από τη λήθη, γίνονται ξανά κομμάτι της καθημερινότητας»

ΣΥΜβΑΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥπΕγΡΑψΕ Ο πΕΡΙφΕΡΕΙΑΡχΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑπΟΣΤΟΛΟΣ ΤζΙΤζΙΚΩΣΤΑΣ   

ΔΙΑΚΟπΗ ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕγΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑπΟ ΤΗ ΣΙΝΔΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟχΩΡΙ   

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΕγΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ γΕφΥΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Η ΟπΟΙΑ ΕΙχΕ ΚΑΤΑΣΤΡΑφΕΙ ΑπΟ ΤΑ πΛΗΜΜΥΡΙΚΑ φΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜβΡΙΟ ΤΟΥ 2020   
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Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτού-
μενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.  Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον 
τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβου-
λία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με 
στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβα-
ντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure 
- QCI). Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν 
χθες Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για 
το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό 
ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορ-
φώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων 
του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια. 
«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος 
ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από 
την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να 
βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των 
εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση 
δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.
Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την 
Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλο-
ντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται 
με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λέιζερ, είναι μια 
επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες». Όπως τόνισε «είναι ένα, 
σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλά-
βουμε τα επόμενα χρονια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβα-
ντικές επικοινωνιες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα 
επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνιες είναι πιο 
ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές 
συναλλαγές, στους τομεις άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, 

θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα 
έρευνας και ανάπτυξης. Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για 
την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην 
οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε 
τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα απο-
τελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα 
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για 
την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου». 
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού 
Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - 
GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας 
τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε 
στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής 
Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλο-
ποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθ-
μίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηρι-
στικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές 
υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, 
PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιή-
σουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα 
επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι’ 
αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε 
αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.
Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι 
στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.
Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμ-
βάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδο-
μένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο. Ειδικότερα: 
-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των 
κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, 
τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδο-
μές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς 
πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για 

τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο 
του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και 
τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντι-
κές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρ-
χία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ 
σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το 
HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοι-
νωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής δια-
νομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς 
μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα 
ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο 
και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο του έργου:
-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που 
συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον 
σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα 
κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθε-
σίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) 
με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα 
και Σκίνακα).
-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) 
στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα 
και
-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς 
χρήστες.
Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδο-
μών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευ-
όμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 
του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από 
εθνικούς πόρους.HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφά-
λεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών. 

Από το Λονδίνο όπου βρίσκεται ο υπουργός Ψηφιακής Διακύ-
βερνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε ανάρτησή 
του στο facebook για τις συναντήσεις που είχε. Όπως τόνισε 
«στο Λονδίνο είχα τη χαρά να συναντήσω τον Alex Burghart, 
υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και βουλευτή των Συντη-
ρητικών, καθώς και τον Tom Read, επικεφαλής της υπηρεσίας 

της κυβέρνησης υπεύθυνης για την ψηφιοποίηση δημοσίων 
υπηρεσιών (GDS)». Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι «το gov.
uk, η ψηφιακή πύλη του Βρετανικού δημοσίου, υπήρξε σημείο 
αναφοράς κατά τον σχεδιασμό του δικού μας gov.gr. Οι υπηρε-
σίες τους, όπως και αυτές του υπουργείου μας, μοιράζονται τον 
ίδιο στόχο: να θέσουν τις βάσεις για ένα νέο κράτος, πιο απλό, 

αποτελεσματικό, και φιλικό προς τον πολίτη. Παρουσιάσαμε 
καλές πρακτικές, όπως αυτή της οργάνωσης του εμβολιασμού 
κατά του COVID-19, και συζητήσαμε για τις προκλήσεις της 
επόμενης δεκαετίας. Τους ευχαριστώ για την εποικοδομητική 
συζήτηση».

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το συνέδριο «Η 
Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0». 
Το συνέδριο χαρτογραφεί, μέσα από 18 πάνελ,  164 ομιλητές 
και 14 workshops, την καινοτομία στην Ελλάδα, απαντώντας 
σε βασικά ερωτήματα: Τι σημαίνει καινοτομία στην Ελλάδα 
σήμερα; Ποιους αφορά; Ποιους κλάδους της οικονομίας αγγί-
ζει; Ποιοι φορείς στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επι-

χειρήσεων να καινοτομήσουν; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία 
υπάρχουν; Τι άλλη βοήθεια παρέχεται; Ποια είναι η κατάσταση 
μετά τη πανδημία και ποιες οι προοπτικές; Θα πραγματοποιηθεί 
δια ζώσης την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και το Σάββατο 21 
Ιανουαρίου και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τροίας 2 και Κιμώλου. Το συνέδριο 

αποτελεί μια δράση του Smart Attica ΕDIH, συνδιοργανώνεται 
από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, 
το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Αρχιμήδης 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελλη-
νοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Endeavor Greece, 
το Uni.fund, το Μetavallon και τη Bayer Ηellas.

hellasQci: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑβΑΘΜΙζΕΙ ΤΗΝ ΑΣφΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥπΟΔΟΜΩΝ

ΚΥΡ. πΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ γΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ψΗφΙΟπΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ φΟΡΕΙΣ πΟΥ ΤΗ ΣΤΗΡΙζΟΥΝ 4.0.» 
ΣΤΙΣ 20 ΚΑΙ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ eduact ΚΑΙ ΑπΘ γΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
Προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στο Thessaloniki Tech Lab

Ο ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥξΗ ΚΟΙΝΩΝ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥπΟΔΟΜΩΝ    

Τη συνεργασία τους με στόχο τη διεύρυνση των οριζόντων στη 
σύγχρονη εκπαίδευση επισημοποίησαν με μνημόνιο συνεργα-
σίας, το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δράση για την Εκπαίδευ-
ση» Eduact και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
που υπογράφηκε στον εκπαιδευτικό χώρο της Eduact στο 
Thessaloniki Thech-Lab, στο νέο κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μνημόνιο συνεργασίας, που 
προβλέπει κοινές δράσεις των δύο φορέων, μέσα από τις οποίες 
νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους και τα ερεθίσματά τους, να αναπτύξουν τη δημιουργικό-
τητα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που συμβάλλουν στην 
προσωπική και την επαγγελματική τους εξέλιξη, υπέγραψαν ο 
πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου και ο ιδρυτής και πρό-
εδρος του οργανισμού Eduact, Κώστας Βασιλείου. 
«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η συνεργασία με το ΑΠΘ το επιστη-
μονικό έργο του οποίου ακτινοβολεί σε παγκόσμια εμβέλεια» 
τόνισε ο κ. Βασιλείου και κάνοντας αναδρομή στο έτος δημι-
ουργίας της Eduact, το 2013 είπε πώς «όταν γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη η ιδέα ενός οργανισμού που θα είχε τη διάθεση 
να προσφέρει ευκαιρίες στη γνώση για όλους, η βασική ομάδα 
σκέψης και οργάνωσης αποτελούνταν αποκλειστικά από φοιτη-
τές και απόφοιτους του ΑΠΘ». 
«Το μεν όραμα όμορφο, το δε έργο δύσκολο. Πλησιάζοντας 
στον 10ο χρόνο μας οδηγεί το ίδιο όραμα, ένα βήμα μπροστά 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από υψηλής ποιότητας εμπει-
ρίες γνώσης για όλους» υπογράμμισε ο κ. Βασιλείου. 
Επισημαίνοντας ότι η Eduact σχεδιάζει και προσφέρει καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, ανέφερε ότι, αν και τον οργανισμό 
έχει χαρακτηρίσει το κομμάτι της ρομποτικής, με τη βοήθεια 
συνεργατών και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα επε-
κτείνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τις δεξιότητες του 20ου αιώνα 
και την εφαρμογή τους στους νέους και τις νέες της πόλης. 
Διεκρινίζoντας ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν δημιουργη-
θεί έξι Αμερικανικές Γωνιές - Tech-Lab τέσσερις σε δημόσιες ή 
ιδιωτικές βιβλιοθήκες, μία στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

και μία στη Θεσσαλονίκη στους χώρους της Δράσης για την 
Εκπαίδευση Eduact, ο κ. Βασιλείου είπε ότι στο Thessaloniki 
Tech-Lab, πέρα από τα ρομπότ, μπορούν να συμβούν πολλά 
πράγματα σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό, την 
κουλτούρα και την τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ. 
«Στόχος μας είναι οι ευκαιρίες που βρίσκουμε διάσπαρτες στον 
κόσμο να τις κάνουμε προσιτές προς τους νέους και τις νέες της 
Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Ελλάδας και να προσπαθούμε 
να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους επειδή πολλές φορές υπάρ-
χει η πληροφορία, αλλά δεν υπάρχουν οι δεξιότητες ή ακόμα και 
η διάθεση να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες» σημείωσε. 
«Ξεκινά επίσημα μία ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία ανάμεσα 
στο ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο της καινοτομίας, της εξωστρέφειας 
και την Eduact, έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με πρωτοποριακή 
δράση» τόνισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου. 
«Το ΑΠΘ προχωρά δυναμικά μπροστά δίνοντας έμφαση στην 
αριστεία, η οποία για τα νέα παιδιά είναι η διαδικασία του να 
πετύχεις το επόμενο. Το άριστο είναι διαφορετικό για τον καθέ-
να και πιθανόν να μην το πετύχεις ποτέ, ο δρόμος όμως που θα 
διανύσεις για να φθάσεις σε αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα είναι 
η καλύτερη εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος και αυτή την 
εμπειρία θέλουμε ως Πανεπιστήμιο να τη δίνουμε και εσωτερι-
κά στους φοιτητές και εξωτερικά ως αντίδωρο στην κοινωνία» 
ανέφερε.
Επισημαίνοντας ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να παραμένει 
περίκλειστο στους τέσσερις τοίχους, αλλά πρέπει να βγάζει 
τα αποτελέσματα προς τα έξω και να συνδεθεί με την αγορά 
εργασίας ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι το ΑΠΘ ως 
πολυθεματικό Πανεπιστήμιο, το οποίο καλύπτει όλους τους 
επιστημονικούς κλάδους διαθέτει μία διεθνώς αναγνωρι-
σμένη εμπειρία και τεχνολογία στις σπουδές STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) έναν τομέα με τον 
οποίο ασχολείται επισταμένως η Eduact. 
«Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, γι αυτό συνυπογράφουμε, έχου-
με την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο όραμα, την ίδια στόχευση και επει-

δή ως Πρύτανης και ως Πανεπιστήμιο πιστεύουμε ότι δεν είναι 
η εποχή του «one man show». Μπορεί να είναι το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το μεγαλύτερο, αλλά δεν μπο-
ρούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Σε οργανισμούς, όπως η 
Eduact δίνουμε στήριξη έτσι ώστε να μπορέσουμε γίνονται εδώ 
και διαχέονται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να μπορούν 
να γίνουν ο πυρήνας, η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουν τα 
νέα παιδιά το αύριό τους, τόνισε ο ο πρύτανης του ΑΠΘ.
Πρόκειται για την πρώτη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
ενός οργανισμού στον χώρο του οποίου βρίσκεται και ένα 
Tech-Lab - Αμερικανική Γωνιά, τόνισε ο αρμόδιος για Οικονο-
μικές Υποθέσεις, πρόξενος του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη, Άιζακ Χάνσεν Γιόζεφ και αναφέρθηκε στη 
μακρά και παραγωγική συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια με 
την Eduact και στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής και ελλη-
νικής γλώσσας και ρομποτικής για Ουκρανούς πρόσφυγες στο 
Thessaloniki Tech-Lab. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άγγελος Χαριστέας τόνισε ότι η 
συνεργασία της Eduact και του ΑΠΘ είναι ουσιαστική και θα 
αποδώσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα στον χώρο της εκ-
παίδευσης υπογραμμίζοντας ότι η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης θα έχει στο μέλλον συντονιστικό ρόλο σε αυτή. 
Η εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ Eduact και ΑΠΘ στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, στη συμμετοχή ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Α.Π.Θ στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eduact, σε ευκαιρίες 
εθελοντισμού για φοιτήτριες/φοιτητές σε τομείς συναφείς με την 
ειδικότητά τους, στη συμμετοχή φοιτητριών/φοιτητών σε επι-
μορφωτικά προγράμματα και κινητικότητες που διοργανώνει 
η Eduact και το Thessaloniki Tech - Lab (Αμερικανική Γωνιά), 
στην αξιοποίηση του δικτύου και των δράσεων της Eduact από 
φοιτήτριες/φοιτητές για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σε 
άλλες δραστηριότητες προς όφελος του κοινού της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής.

Ο ΑΔΜΗΕ στηρίζει την επέκταση της συνεργασίας με Διαχει-
ριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την 
ανάπτυξη κοινών τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα Βαλκά-
νια, όπως επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο του 4ου «Balkans Digital 
Highway Workshop», που διοργάνωσε στην Αθήνα στις 18 
και 19 Ιανουαρίου η Παγκόσμια Τράπεζα, με την υποστήριξη 
της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, Grid Telecom. Κατά τον 
χαιρετισμό που απηύθυνε, ανοίγοντας τις εργασίες της συνά-
ντησης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ 
Μάνος Μανουσάκης ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργα-
σίας μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών περιφερειακών δικτύων τηλεπικοινω-
νιών και την αξιοποίηση των υποδομών οπτικών ινών, που είτε 

υπάρχουν είτε θα δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων. Τόνισε επίσης ότι «ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τους 
γειτονικούς Διαχειριστές, δημιουργεί κρίσιμα δίκτυα κορμού για 
τη μεταφορά ενέργειας αλλά και δεδομένων στα Βαλκάνια και 
τη Μεσόγειο. Η Grid Telecom, ο τηλεπικοινωνιακός βραχίονας 
του Ομίλου, αξιοποιεί την πολύτιμη αυτή περιουσιακή βάση, 
επεκτείνοντας πέρα από τα ελληνικά σύνορα το εγχώριο δίκτυο 
οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ, που σήμερα ξεπερνά τα 4.500 χλμ. 
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε νέους τηλεπικοινωνιακούς 
διαδρόμους που προωθούν την ψηφιακή μετάβαση σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλουν στη μετατροπή της 
χώρας σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο δεδομένων ανοικτής πρό-
σβασης».

Η ετήσια διεθνής συνάντηση που διοργανώνει η Παγκόσμια 
Τράπεζα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο και την ψηφιακή σύγκλιση 
στην περιοχή των Βαλκανίων, μέσα από την κοινή χρήση και 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των οπτικών δικτύων που διασυνδέουν 
τα εθνικά Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κατά 
τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στην Αθήνα, τα στελέχη 
του ΑΔΜΗΕ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα 
θέματα αυτά με εκπροσώπους των Διαχειριστών Μεταφοράς 
της Αλβανίας (OST), της Βόρειας Μακεδονίας (MEPSO), της Ιτα-
λίας (TERNA), της Βουλγαρίας (ESO EAD), του Μαυροβουνίου 
(CGES) και του Κοσόβου (KOSTT). 
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Σε προϊόντα και υπηρεσίες, που αλλάζουν τον ενεργειακό τρόπο 
ζωής τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας, επενδύουν οι πολίτες πα-
γκοσμίως. Για την ακρίβεια, η πλειονότητα των καταναλωτών έχει 
ήδη επενδύσει ή σκοπεύει να επενδύσει σε πιο “έξυπνα” ενεργειακά 
προϊόντα: το 82% σε “ευφυείς” και ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, 
το 67% σε “έξυπνα” ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα και μόνω-
ση, το 60% σε smart θερμοστάτες και το 59% σε ηλεκτρικό όχημα.
“Η ενέργεια βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο της προσοχής των κα-
ταναλωτών, καθώς επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τον τρόπο 
ζωής και το πορτοφόλι τους”, διαπιστώνει η έκθεση της EY “Energy 
transition consumer insights”, για την οποία παραθέτει ανάλυση το 
sepe.gr. Η μελέτη, η οποία κατέγραψε τις απόψεις 70.000 οικιακών 
καταναλωτών ενέργειας, σε 18 αγορές σε διάστημα δύο ετών, 
δείχνει ότι το 71% των καταναλωτών ενδιαφέρεται περισσότερο 
να μειώσουν το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας, σήμερα, σε 
σύγκριση με πέρυσι. 
Μάλιστα, το 65% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται περισσότερο τώρα σε 
σχέση με έναν χρόνο πριν, για την παρακολούθηση της κατανάλω-

σης ενέργειας τους, για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυ-
πώματος (61%) και για την αγορά νέων ενεργειακών προϊόντων και 
υπηρεσιών (50%).
Η τεχνολογία δείχνει να αλλάζει και τον τρόπο που οι καταναλωτές 
επιλέγουν τον ενεργειακό τους πάροχο. Πάνω από το 25% απαντά 
ότι θα προτιμούσε να απευθυνθεί σε κάποιον διαδικτυακό λιανο-
πωλητή, πάροχο ηλιακής ενέργειας ή έμπορο λιανικής πώλησης 
οικιακών βελτιώσεων, έναντι του παρόχου ενέργειας με τον οποίο 
ήδη συνεργάζονται.
 Σε όλες τις πτυχές της ενεργειακής τους εμπειρίας, η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών έχει κλονιστεί σημαντικά, δημιουργώντας πιθανά 
εμπόδια στην ενεργειακή μετάβαση. Μόνο το 40% είναι πεπεισμένοι 
ότι ο πάροχος ενέργειας τους θα δημιουργήσει αξία για αυτούς και 
την κοινότητά τους στο μέλλον, ενώ ακόμη λιγότεροι (35%) εμφα-
νίζονται βέβαιοι ότι η ενέργεια θα τους είναι οικονομικά προσιτή τα 
επόμενα τρία χρόνια.
Αντίθετα, η δέσμευση των καταναλωτών για τη βιωσιμότητα παρα-
μένει ισχυρή, καθώς περισσότερο από το ένα τρίτο (39%, από 36% 

πέρυσι) δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για βιώ-
σιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, μόνο οι μισοί καταναλωτές 
(51%) έχουν σαφή εικόνα ως προς τις ενέργειες και τις επενδύσεις, 
που μπορούν να κάνουν για να λειτουργούν με πιο βιώσιμο τρόπο. 
Στο μεταξύ, σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των καταναλωτών δεν 
είναι ικανοποιημένοι ή είναι μόνο μερικά ικανοποιημένοι από την 
απόδοση του παρόχου ενέργειας σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες νέων 
ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ωστόσο, για τους παρόχους ενέργειας, που βρίσκουν τρόπους να 
συμμετάσχουν και να καθοδηγήσουν τις αλλαγές στην κατανάλω-
ση, προκύπτουν ευκαιρίες. Το 80% των καταναλωτών δηλώνουν 
ότι επιθυμούν οι πάροχοι ενέργειας τους να προσφέρουν υποστήρι-
ξη και συμβουλές σχετικά με νέα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες 
και εξακολουθούν να απευθύνονται πρώτα στους παρόχους, όταν 
αγοράζουν νέες ενεργειακές λύσεις. 
Αντίστοιχα, σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) ενδιαφέρονται για κάποια 
μορφή metaverse εμπειρίας στην ενέργεια.

Νέες «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων απέκτησε ο Δήμος Γρεβε-
νών με χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ». Οι 
μοντέρνες στάσεις οικολογικής τεχνολογίας καθώς είναι ενεργει-
ακά αυτόνομες με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό, δυνατότητα φόρτισης smart 
συσκευών ενώ σύντομα θα παρέχουν ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 
αλλά και λειτουργία τηλεματικής, αναγγέλλοντας την ώρα άφιξης 
των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών μέσω των ηλε-

κτρονικών πινακίδων τύπου LED που υπάρχουν. «Με σκοπό την 
ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, υιοθε-
τώντας σύγχρονες πρακτικές που αναβαθμίζουν ριζικά το αστικό 
περιβάλλον και τις δημόσιες συγκοινωνίες, η Δημοτική Αρχή 
Γρεβενών προχώρησε στην τοποθέτηση «έξυπνων» στάσεων 
λεωφορείων, αξιοποιώντας ορθά όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία υπέρ των πολιτών στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη 
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», τονίζει από την πλευρά του ο Αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Έργων Χρήστος Τριγώνης. Συνολικά, έχουν 
εγκατασταθεί 13 έξυπνες στάσεις, προϋπολογισμού 50.000€, πε-
ριλαμβάνοντας τα εξής σημεία: 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο, Διοικητήριο, 
ΕΠΑΛ, Νοσοκομείο, Εργατικές Κατοικίες, Κ.Ταλιαδούρη, Κοιμητή-
ρια αλλά και την Κοινότητα Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας 
Γρεβενών. Κλείνοντας σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Γρεβενών 
παρακαλεί οι ιδιοκτήτες ΙΧ να μην σταθμεύουν μπροστά από τις 
στάσεις, σεβόμενοι έτσι οδηγούς λεωφορείων και επιβατικό κοινό

Την επενδυτική της παρουσία στη Θεσσαλονίκη «χτίζει» ήδη, 
μέσω των πρώτων προσλήψεων, η αμερικανική πολυεθνική 
«Chubb», νούμερο ένα εισηγμένη εταιρεία ασφάλισης περιουσι-
ακών στοιχείων και ατυχημάτων παγκοσμίως, που δημιουργεί 
στην πόλη κέντρο τεχνολογικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με αξιόπι-
στες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την αγορά, για λογαριασμό 
της «Chubb» έχουν προσληφθεί τα πρώτα 20-30 άτομα, που 
δουλεύουν ήδη πάνω σε πρόζεκτ της αμερικανικής εταιρείας, ενός 
επιχειρηματικού «γίγαντα» με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περίπου 
47 δισ. δολαρίων το 2021, πάνω από 34.000 εργαζομένους και 
δραστηριότητες σε 54 χώρες και περιοχές.
Mάλιστα, στον ιστοτόπο της «Deloitte» -η οποία κάνει τις προ-
σλήψεις σε συνεργασία με την «Chubb»- υπάρχουν αναρτημένες 
πολλές θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που «φωτογραφίζουν» 
την υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση που αναζητά η Chubb, για 
να στελεχώσει το υπό δημιουργία hub της στη Θεσσαλονίκη: UI 
developers (άτομα που αναπτύσσουν σχεδιασμό διεπαφής χρή-
στη), SQL Data engineers (μηχανικοί δεδομένων για τη γλώσσα 
SQL), Sharepoint architect (αρχιτέκτονες συνεργατικής πλατφόρ-
μας Sharepoint), QA Test engineers (μηχανικοί δοκιμών διασφά-
λισης ποιότητας), API developers (διασύνδεση προγραμματισμού 
εφαρμογών), Secure Software Development Specialists (ειδικοί 
ανάπτυξης ασφαλούς λογισμικού), Senior Java Developers κ.ά.

Μπορεί ο αμερικανικός κολοσσός «Chubb» να μην έχει ακόμα 
αποκτήσει τη στέγη του νέου κέντρου που θα δημιουργηθεί στη 
Θεσσαλονίκη (του τρίτου που εξαγγέλθηκε παγκοσμίως από την 
εταιρεία μετά το 2019), αλλά κατά τις ίδιες πηγές σταδιακά εντάσ-
σει στο δυναμικό του τούς ανθρώπους που θα το στελεχώσουν.
Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 9 Δεκεμβρίου, η «Chubb» 
ανακοίνωνε πως στις αρχές του 2023 θα εγκαινιάσει κέντρο τε-
χνολογικών υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα παραδίδει 
καινοτόμες τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του 
πελάτη, την αύξηση της αποδοτικότητας και την επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.
Διευκρίνιζε δε, πως οι μηχανικοί και προγραμματιστές, που θα 
απασχολούνται στο κέντρο, θα προωθήσουν πρωτοβουλίες σε 
τομείς όπως η έξυπνη αυτοματοποίηση διαδικασιών, η μηχανική 
μάθηση, το υπολογιστικό νέφος (cloud) και η ανάλυση δεδομέ-
νων, καθώς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ο εκσυγχρο-
νισμός των συστημάτων υποδομής.
«Το νέο μας κέντρο στην Ελλάδα -το τρίτο τεχνολογικό κέντρο 
που ανακοινώνουμε από το 2019- είναι σε θέση να προωθήσει τις 
τρέχουσες δραστηριότητές μας και να υποστηρίξει τον ψηφιακό 
επιχειρηματικό μας μετασχηματισμό, καθώς και τις δραστηριό-
τητες της εταιρείας στην ευρωπαϊκή περιοχή που περιλαμβάνει 
27 χώρες» δήλωσε ο Thomas Kropp, ανώτατος αντιπρόεδρος 

της Chubb Group και διευθυντής Τεχνολογίας και Διεθνών Δρα-
στηριοτήτων. 
Ο Shekar Pannala, αντιπρόεδρος του ομίλου Chubb και παγκόσμι-
ος διευθυντής πληροφορικής, πρόσθεσε: «Καθώς επιδιώκουμε να 
επεκτείνουμε περαιτέρω τις δυνατότητες και την ικανότητα του τε-
χνολογικού μας οργανισμού, η Θεσσαλονίκη προσφέρει αυτό που 
αναζητούμε: μια μεγάλη και αυξανόμενη δεξαμενή τεχνολογικών 
ταλέντων, εγγύτητα στις σημαντικές αγορές σε όλη την Ευρώπη 
όπου δραστηριοποιούμαστε και ένα φιλόξενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον (...) Για να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό αγωγό για 
ταλέντα, θα συνεργαστούμε με τοπικές εταιρείες τεχνολογίας και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα για να βρούμε υποψηφίους που θέλουν 
να ενταχθούν σε μια εταιρεία με μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης και όπου θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν αντίκτυπο».
Η νέα δομή θα προστεθεί στα Κέντρα Ανάπτυξης της Chubb σε 
ΗΠΑ, Ινδία και Μεξικό -αποτελεί συνεπώς το πρώτο αντίστοιχο 
hub της αμερικανικής εταιρείας επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η 
μητρική εταιρεία «Chubb Limited» είναι εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνεται στον δείκτη S&P 
500. Η Chubb διατηρεί εκτελεστικά γραφεία στη Ζυρίχη, την Νέα 
Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και σε άλλες τοποθεσίες, ενώ διαθέ-
τει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά 
στοιχεία.

ΣΕ «ΕξΥπΝΑ» ΚΟΥφΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥφΥΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕπΕΝΔΥΟΥΝ 6 ΣΤΟΥΣ 10 πΟΛΙΤΕΣ

«φΟΡΤΙζΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ, πΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ» 
ΣΤΙΣ ΕξΥπΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ γΡΕβΕΝΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: γΕγΟΝΟΣ ΟΙ πΡΩΤΕΣ πΡΟΣΛΗψΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕχΝΟΛΟγΙΚΟ hub 
ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ chubb   

Η διεύθυνση Μηχανικού του Δ’ Σώματος Στρατού, προκήρυξε δι-
αγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την 
«Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιά-
ντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της περιοχής ευθύνης του 

Δ’ Σώματος Στρατού», προϋπολογισμού 828.640,15 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 80% 
και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑπΟΜΑΚΡΥΝΣΗ πΡΟϊΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
ΑπΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ’ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ    
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Τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών κατέγραψε η 
αγορά smartphones το 2022, με τις προοπτικές για το 2023 να μην 
είναι ευοίωνες, καθώς, στην καλύτερη περίπτωση, αναμένεται 
οριακή ανάπτυξη της αγοράς. Οι πωλήσεις στην παγκόσμια αγο-
ρά smartphones μειώθηκαν κατά 11% το περασμένο έτος, για να 
κλείσουν - σε επίπεδο όγκου - σε κάτι λιγότερο από 1,2 δισ. Τεμά-
χια, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Νατάσας Φραγκούλη στο 
sepe.gr. Η Canalys προβλέπει σταθερή έως οριακή ανάπτυξη για 
την αγορά smartphones το 2023, με τις συνθήκες για την αγορά 
να παραμείνουν δυσχερείς. “Παρ’ όλο που οι πληθωριστικές πιέ-
σεις θα αμβλυνθούν σταδιακά, οι επιπτώσεις των αυξήσεων των 
επιτοκίων, της οικονομικής επιβράδυνσης και της ολοένα και πιο 
προβληματικής αγοράς εργασίας θα περιορίσουν τις δυνατότητες 
της αγοράς smartphones”, διαπιστώνει η εταιρεία ερευνών. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το ασφυκτικό για την 
αγορά περιβάλλον θα επηρεάσει δυσμενώς τις “ώριμες” και κορε-
σμένες αγορές, όπως η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική. Στο 
μεταξύ, η μεγαλύτερη, παγκοσμίως, αγορά για τα smartphones, 
αυτή της Κίνας, θα παραμείνει και αυτή προβληματική για το 
2023. “Ενώ η επανεκκίνηση της κινεζικής οικονομίας, θα βελτι-
ώσει την εμπιστοσύνη των εγχώριων καταναλωτών και των επι-
χειρήσεων, τα κυβερνητικά κίνητρα θα έχουν απτά αποτελέσματα 

μόνο μετά από έξι έως εννέα μήνες, με αποτέλεσμα και η κινεζική 
αγορά smartphones να παραμείνει σε πίεση”, εξηγεί η Canalys. 
Στον αντίποδα, άλλες αγορές, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, είναι 
πιθανό να δουν θετική ανάπτυξη στις πωλήσεις smartphones 
κατά το 2ο εξάμηνο του 2023.
Οι επιδόσεις των κατασκευαστών 
Την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την παγκόσμια αγορά 
των smartphones επιβεβαιώνει η πορεία των πωλήσεων των 
κορυφαίων κατασκευαστών κατά το 4ο τρίμηνο του 2022, στη 
διάρκεια του οποίου το πρόσημο για την αγορά ήταν αρνητικό 
κατά 17%. 
Η Apple ανέκτησε την πρώτη θέση το 4ο τρίμηνο και πέτυχε το 
υψηλότερο τριμηνιαίο μερίδιο αγοράς που είχε ποτέ, στο 25%, 
παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε συρρικνούμενη ζήτηση και 
προβλήματα παραγωγής στο Zhengzhou. 
Η Samsung τερμάτισε δεύτερη το 4ο τρίμηνο με μερίδιο αγοράς 
20%, αλλά κατέκτησε την πρώτη θέση της αγοράς - σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Canalys - στο σύνολο της χρήσης του 2022. 
Στο μεταξύ, η Xiaomi διατήρησε την τρίτη θέση παρά το γεγονός 
ότι το μερίδιό της έπεσε στο 11% το 4ο τρίμηνο, κυρίως λόγω των 
προκλήσεων στην αγορά της Ινδίας. 
Από την πλευρά τους, OPPO και vivo ήταν οι δύο κατασκευαστές 

που συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, παίρνοντας μερίδια αγο-
ράς 10% και 8% αντίστοιχα.
Οι προκλήσεις 
“Οι κατασκευαστές smartphones έχουν δυσκολευτεί σε ένα δυ-
σχερές μακροοικονομικό περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2022. Τα κανάλια διανομής είναι πολύ προσεκτικά όσον αφορά 
την συσσώρευση νέων αποθεμάτων, γεγονός που συνέβαλε στις 
χαμηλές πωλήσεις κατά το 4ο τρίμηνο”, αναφέρουν οι αναλυτές. 
Προσθέτουν δε ότι οι επιδόσεις της αγοράς το 4ο τρίμηνο του 
2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτές έναν χρόνο νωρίτερα, 
καθώς το 4ο τρίμηνο του 2021 η αγορά είδε τη ζήτηση να εκτο-
ξεύεται. 
“Οι πωλητές θα προσεγγίσουν προσεκτικά το 2023, δίνοντας 
προτεραιότητα στην κερδοφορία και προστατεύοντας τα μερίδια  
αγοράς τους. Η οικοδόμηση ισχυρών συνεργασιών με τα κανάλια 
διανομής θα είναι σημαντική για την προστασία των μεριδίων 
αγοράς, καθώς οι δύσκολες συνθήκες τόσο για τους συνεργάτες 
του καναλιού, όσο και για τους κατασκευαστές μπορούν εύκολα 
να οδηγήσουν σε επίπονες διαπραγματεύσεις”, καταλήγει η ανά-
λυση της Canalys. 

Με απόλυτη επιτυχία έφερε εις πέρας η επιστημονική ομάδα της 
DataScouting το έργο εγκατάστασης, παραμετροποίησης και 
εμπλουτισμού Ψηφιακού Αποθετηρίου DSpace στη Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
της εταιρείας που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Βασικό αντικείμενο του 
έργου ήταν η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ψηφιακού 
αποθετηρίου, δομημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περι-
γραφής ψηφιακών τεκμηρίων Dublin Core καθώς και πλήρως 
συμβατό με τις «Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουρ-
γικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού 
πολιτιστικού περιεχομένου»  και τις «Βασικές προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσ-
σωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων»  του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Ένα ψηφιακό 
αποθετήριο αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο στο οποίο διατηρού-
νται τα προϊόντα της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 
βιβλιοθήκης. Με την υλοποίηση των έργων, η κάθε βιβλιοθήκη 
εξασφαλίζει:
• την ανάδειξη της ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτισμικής κληρο-

νομιάς με ταυτόχρονη προώθηση και ενίσχυση του ερευνητικού 
και ιστορικού της κύρους,
• την ελεύθερη από οικονομικούς και νομικούς φραγμούς ανοικτή 
πρόσβαση σε μεγάλο όγκο ιστορικής και τεκμηριωμένης πληρο-
φορίας,
• τη μείωση χρόνου αναζήτησης της επιθυμητής πληροφορίας με 
αποτέλεσμα την πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο ποιοτική ανά-
κτηση της από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το ερευνητικό 
κοινό,
• τη μακροχρόνια συντήρηση των ανεκτίμητης ιστορικής και πο-
λιτισμικής αξίας συλλογών.
Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, υλο-
ποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα, διαδικτυακό περιβάλλον 
διάθεσης πολυμεσικών ψηφιακών πόρων συμβατό με το IIIF 
Image API 2.1.1, το οποίο και εξασφαλίζει την βέλτιστη εμπειρία 
χρήστη. Παράλληλα με την ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρί-
ου, ολοκληρώθηκε και ο εμπλουτισμός του, κατόπιν διαδικασίας 
ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης 30.000 σελίδων από το Ιστορικό 
Αρχείο Τοπικών Εφημερίδων.

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και 
βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις 
μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα 
για την ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή 
έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού 
υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των 
ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύ-
θερης πρόσβασης στον πολιτισμό. Η DataScouting είναι εταιρία 
παροχής και ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών 
Πληροφορίας με εξειδίκευση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων 
για εταιρίες και οργανισμούς media monitoring, βιβλιοθήκες, 
αρχεία και μουσεία. Είναι μέλος της FIBEP (International Media 
Intelligence Association), της AMEC (International Association 
for the Measurement and Evaluation of Communication) και της 
NEM (New European Media)  .

Το πρώτο ελληνικό εταιρικό “Sandbox” στον τομέα της Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας ξεκίνησε ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί 
άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο δρόμο προς 
την ενεργειακή μετάβαση.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με δεδομένο το νευραλγικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε αυτή την μετάβαση, η 
ψηφιοποίηση και η καινοτομία αποτελούν μονόδρομο για τον 
μετασχηματισμό του και ως εκ τούτου, η δημιουργία του πρώτου 
ελληνικού εταιρικού “Sandbox” (εποπτευόμενο περιβάλλον ανά-
πτυξης καινοτομίας) αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή 
στην 1η του δράση, το διαγωνισμό HEDNO Datathon. Στόχος του 
διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων μοντέλων μηχανικής 
μάθησης για τον εντοπισμό ηθελημένων μη-τεχνικών απωλειών 
ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η εύρεση των 
πιο αποτελεσματικών λύσεων. O διαγωνισμός απευθύνεται σε:
• Επιστήμονες με πάθος για την ανάλυση δεδομένων και εξόρυξη 
γνώσης
• Ομάδες από ερευνητές, επαγγελματίες του κλάδου και τεχνο-
βλαστούς με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και της ανάλυσης 
δεδομένων
• Startups που έχουν αναπτύξει αντίστοιχα μοντέλα προβλέψεων

• Επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασίας τους την ανάπτυξη μοντέ-
λων προβλέψεων
Υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες για το HEDNO 
Datathon: https://deddie.mantisbi.io/
Για την παρουσίαση του HEDNO Datathon θα πραγματοποιηθεί 
ενημερωτική εκδήλωση (Info Day), την Παρασκευή 10 Φεβρου-
αρίου 2023 και ώρα 15:00 με φυσική παρουσία στο Φουαγιέ Τε-
χνών του Ωδείου Αθηνών, στη διεύθυνση Ρηγίλλης & Βασ. Γεωρ-
γίου Β  ́17-19 και με διαδικτυακή κάλυψη. Δήλωση Συμμετοχής 
μπορεί να γίνει στο Info Day.

ΣΕ ΣΥΜπΛΗγΑΔΕΣ Η πΑγΚΟΣΜΙΑ ΑγΟΡΑ smartphONes ΚΑΙ ΤΟ 2023

h datascOutiNg ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕπΙΤΥχΙΑ ΝΕΟ ΕΡγΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ βΙβΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ΔΗΜΙΟΥΡγΕΙ ΤΟ πΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ saNdbOx ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 
Με αφετηρία το Datathon για data scientists, startups και καινοτόμες ΜμΕ
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Ένα πολύ θετικό νέο έκρυβε το σχεδόν πανηγυρικό email της 
Marathon Ventures την 11η Ιανουαρίου 2023: η παγκοσμίως 
γνωστή επενδυτική εταιρεία Carlyle Group, μαζί με άλλους 
επενδυτές, προχώρησε σε μεγάλη επένδυση (Β κύκλου) σε μια 
«σχεδόν» ελληνική startup, την Hack the Box, που έχει αλλάξει 
την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.
Το γνωστό ελληνικό venture capital Marathon Ventures λέει 
ότι βρέθηκαν με τον Χάρη Πυλαρινό, τον ιδρυτή της Hack The 
Box, πριν από λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Μαζί με τον Τζέιμς 
Χούκερ και τον Άρη Ζικόπουλο, είχαν αρχίσει να χτίζουν μια 
πλατφόρμα χάκερ που πλέον μοιάζει με λατρεία, προορισμένη 
να γίνει μια από τις μεγαλύτερες μάρκες στον τομέα της κυβερ-
νοασφάλειας.
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη στο 
economix.gr, η Hack The Box προσέφερε πρόσβαση σε εικονι-
κές μηχανές που θα μπορούσατε να χακάρετε και να μάθετε τις 
πιο πρόσφατες τεχνικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σε έναν 
τομέα όπου η περιέργεια και το ταλέντο των ηθικών χάκερ περι-
ορίζονταν στη μελέτη εγχειριδίων και στην απόκτηση πιστοποι-
ητικών, το κάλεσμα για δράση του Hack The Box ήταν κάτι σαν 
επίγειος παράδεισος για τους λάτρεις της κυβερνοασφάλειας.
Μήνες μετά την κυκλοφορία, η πλατφόρμα είχε γίνει ήδη μεγά-
λο θέμα στον χώρο, προσελκύοντας χιλιάδες χρήστες και δη-
μιουργώντας περισσότερα από αρκετά έσοδα ώστε οι ιδρυτές 
να επανεξετάσουν τις καθημερινές τους δουλειές. H Marathon 
ventures, τότε, προσέφερε μια συμφωνία, «αμέσως μετά τη 
δεύτερη συνάντησή μας με τον Χάρη τα Χριστούγεννα του 
2018», όπως αναφέρει. Πολλά έχουν συμβεί από τότε. η ομάδα 
αυξήθηκε από το μηδέν σε 180 συνεργάτες. η πλατφόρμα έχει 
ωριμάσει και πλέον προσφέρει ένα πακέτο που σχεδόν καθορί-
ζει την κατηγορία που δρατστηριοποιείται. Αυτην την πλατφόρ-
μα και το πακέτο της Hack the Box φαίνεται από την επιτυχία της 
ότι  δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει σχεδόν κάθε εταιρεία που εί-
ναι σοβαρή όσον αφορά τη στάση της στον κυβερνοχώρο. Έτσι 
η αγορά ακολούθησε το παράδειγμά της για να την αγκαλιάσει 
σε νέες γεωγραφικές περιοχές και τομείς. Από την κυβέρνηση 
μέχρι τις εταιρείες του Fortune 500 και κάθε κλάδο του κλάδου 
ενδιάμεσα, η Hack The Box γίνεται γρήγορα αναπόσπαστο μέ-
ρος του συνόλου εργαλείων κυβερνοασφάλειας για χιλιάδες 
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Τα εμβληματικά, πλέον, εικο-
νικά εργαστήρια της αναβαθμίζουν το προσωπικό ασφαλείας 
από χειριστές παθητικού λογισμικού σε ηθικούς χάκερ.
Σε μια παγκόσμια αγορά κυβερνοασφάλειας, με 4,7 εκατομ-
μύρια υπαλλήλους και 3,4 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, 
η Hack The Box φιλοξενεί πλέον περισσότερους από 1,7 εκα-
τομμύρια χρήστες στις πλατφόρμες της, συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση ενός πιο διαφορετικού και καλύτερα καταρτισμένου 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοα-
σφάλειας.
Η Marathon Ventures αναφέρει ότι «είχαμε το προνόμιο να 
βιώσουμε την ταχεία ανάπτυξη της Hack The Box και να βοη-
θήσουμε την εταιρεία να προχωρήσει. Ήμασταν ο πρώτος και 
μοναδικός επενδυτής στον κύκλο εκκίνησης των 1,3 εκατομ-

μυρίων δολαρίων, στη συνέχεια διπλασιάσαμε με άλλα 2,6 
εκατομμύρια δολάρια έξι μήνες αργότερα, ενώ ενταχθήκαμε 
επίσης στη Σειρά Α των 11 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε 
χώρα πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα, είμαστε ενθουσιασμένοι 
που ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση ενός γύρου Series B $55 
εκατομμυρίων με επικεφαλής την Carlyle. Η Carlyle είναι μια πα-
γκόσμια επενδυτική εταιρεία με 369 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Συμμετέχουν επίσης 
κάθε υφιστάμενος επενδυτής της εταιρείας, καθώς και νέοι που 
συμμετέχουν στον γύρο.»
Η επένδυση παρέχει στην εταιρεία άφθονη δύναμη πυρός για να 
αναπτυχθεί σε όλα τα μέτωπα. Επίσης, αξιοποιώντας την πλατ-
φόρμα και την υποστήριξη της Carlyle, η Hack The Box θα επιτα-
χύνει την αποστολή του να συνδέει άτομα και οργανισμούς που 
είναι έτοιμα για τον κυβερνοχώρο μέσω άκρως συναρπαστικές 
εμπειρίες hacking που καλλιεργούν τη σκέψη έξω από το κουτί.
«Ο γύρος της Series B συνδυάστηκε επίσης με μια δευτερεύουσα 
συναλλαγή, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψουμε 
στους υποστηρικτές μας με μία κίνηση τον πλήρη Marathon I 
συν περισσότερα. Ταυτόχρονα, παρείχαμε και στους ετερόρ-
ρυθμους εταίρους μας τη δυνατότητα να επενδύσουν απευ-
θείας στην εταιρεία. Είμαστε χαρούμενοι που το έκαναν πολλοί 
από αυτούς, συνθέτοντας μια υλική συνεισφορά στον γύρο της 
Series B ενώ μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να υπηρετούμε ως 
περήφανοι μέτοχοι της Hack The Box. Ήταν μια μοναδική χαρά 
και προνόμιο να παρακολουθούμε τον Χάρη, τον Τζέιμς και τον 
Άρη να χτίζουν μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας που καθορίζει 
την κατηγορία από την αρχή. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους 
στην ομάδα ροκ σταρ του Hack The Box για τη σκληρή δουλειά 
και τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
– σας ευχαριστούμε! Ταυτόχρονα, και ενώ φυσικά περάσαμε 
από τους επενδυτές πρώιμου σταδίου σε επενδυτές τελευταίου 
σταδίου περνώντας τη δάδα του Marathon στην Carlyle, πι-
στεύουμε ότι είναι ακόμα οι πρώτες μέρες για το Hack The Box 
και ανυπομονούμε για το μέλλον της εταιρείας.» σημειώνει η 
Marathon Ventures.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της hack the box
«Η Hack the Box, δημιουργός λογισμικού εκπαίδευσης για την 
κυβερνοασφάλεια, ανακοινώνει την ολοκλήρωση επένδυσης 
Series Β ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων. Της επένδυσης 
ηγήθηκε η Carlyle, ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως 
με 369 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, με συμμε-
τοχή των Paladin Capital Group, Osage University Partners, 
Marathon Venture Capital, Brighteye Ventures και Endeavor 
Catalyst Fund.
Ο γύρος χρηματοδότησης δίνει τη δυνατότητα στη Marathon 
Venture Capital να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή της και να επι-
στρέψει το Marathon Fund I στο σύνολο του και πλέον αυτού, 
εξασφαλίζοντας σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους του, 
συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου. Παράλλη-
λα, η Marathon έδωσε τη δυνατότητα στους μετόχους της να 
συμμετέχουν απευθείας στον επενδυτικό γύρο της εταιρείας, 
συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό ποσό, συνεχίζοντας με αυτό 

τον τρόπο τη συμμετοχή της στη μετοχική σύνθεση της Hack 
The Box.
Η Hack The Box ξεκίνησε το 2017 με στόχο να κάνει πιο προσιτή 
την εκπαίδευση γύρω από την κυβερνοασφάλεια. Σήμερα, χι-
λιάδες οργανισμοί ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κυ-
βερνήσεων, εταιρειών που ανήκουν στη λίστα Fortune 500 και 
ακαδημαϊκών ινστιτούτων, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της 
Hack The Box, διατηρώντας ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό 
δυναμικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε κυβερνοαπειλή.
Η Hack The Box έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εκπαιδευ-
τική κοινότητα παγκοσμίως στο χώρο, με περισσότερα από 
1,7 εκατομμύρια μέλη, από ανθρώπους που ξεκινούν τώρα 
την ενασχόληση τους με το αντικείμενο, μέχρι έμπειρους pen-
testers και security professionals. Τα μέλη της κοινότητας 
εκπαιδεύονται, καθώς πραγματοποιούν εικονικές επιθέσεις, με 
ασφαλή και διαδραστικό τρόπο, σε εκατοντάδες εργαστήρια 
προσομοίωσης.
Με το νέο γύρο χρηματοδότησης, τα κεφάλαια που έχει αντλή-
σει η Hack The Box ανέρχονται συνολικά σε 70 εκατομμύρια 
δολάρια. Η Hack The Box απασχολεί 180 εργαζόμενους, με την 
πλειοψηφία τους να βρίσκεται στην Ελλάδα».
πανηγυρικές δηλώσεις
Σχετικά με το νέο γύρο χρηματοδότησης, ο Χάρης Πυλαρινός, 
συνιδρυτής και CEO της Hack The Box, δήλωσε: «Ο στόχος μας 
είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, επιτρέ-
ποντας σε εταιρείες και μεμονωμένους χρήστες να θωρακίσουν 
τα συστήματα τους. Η διαρκής εξέλιξη των μεθόδων κυβερνο-
απειλών σήμερα, απαιτεί συνεχή εκπαίδευση χρησιμοποιώντας 
τις τελευταίες πρακτικές στον τομέα και προσομοίωση πραγμα-
τικών συνθηκών. Οι μηχανικοί χρειάζεται να υιοθετήσουν νο-
οτροπία ενός hacker, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 
κάθε κυβερνοαπειλή. Αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία που 
καλλιεργείται μέσα από την πλατφόρμα της Hack The Box».
Ο Constantin Boye, Director της Carlyle, σχολίασε: «Σήμερα, η 
εκπαίδευση γύρω από την κυβερνοασφάλεια καθίσταται πιο 
αναγκαία από ποτέ. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ολοένα 
αυξανόμενες κυβερνοαπειλές, ενώ υπάρχει έλλειψη προσωπι-
κού με κατάλληλες δεξιότητες. Η Hack The Box αναπτύσσει τη 
μεγαλύτερη εκπαιδευτική κοινότητα στο χώρο, με πρακτικές και 
ταυτόχρονα διασκεδαστικές μεθόδους. Είμαστε ιδιαίτερα χα-
ρούμενοι που επενδύουμε στη Hack The Box σε αυτό το σημείο 
ανάπτυξης της εταιρείας».
Ο Γεώργιος Τζιραλής, εταίρος της Marathon Venture Capital, 
πρόσθεσε: «Ο Χάρης, ο James και ο Άρης, συνιδρυτές της Hack 
The Box, έχουν δημιουργήσει μία ξεχωριστή εταιρεία και μία 
νέα κατηγορία στην αγορά του cybersecurity. Στην Marathon 
είχαμε το προνόμιο να τους υποστηρίξουμε από τα πρώτα τους 
βήματα, και πιστεύουμε ότι βρίσκονται ακόμα στην αρχή. Η 
επένδυση ενός fund του βεληνεκούς της Carlyle, αν μη τι άλλο, 
το αποδεικνύει».

ΝΕΑ ΕπΙΤΥχΙΑ γΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» startup: Η carlyle ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕπΕΝΔΥΤΕΣ 
ΜπΑΙΝΟΥΝ ΜΕ 55 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗ hack the bOx
H επενδυτική εταιρεία Carlyle Group, μαζί με άλλους επενδυτές, προχώρησε σε μεγάλη επένδυση σε μια «σχεδόν» ελληνική 
startup, την Hack the Box
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Προβληματισμός στη δημοτική αρχή και την τοπική κοινωνία των 
Ανωγείων προκαλεί η επανάληψη του φαινομένου της εκτός δρό-
μου οδήγησης στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψηλορείτη με 
τις πολλές καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Όπως δημοσιοποιεί η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Ανωγείων, 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης, τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε και 
πάλι έντονα το φαινόμενο της εκτός δρόμου οδήγησης με μηχανο-
κίνητα οχήματα (μηχανές, γουρούνες, τζιπ) στα μικρά και μεγάλα 
οροπέδια του Ψηλορείτη, εντός των διοικητικών ορίων του Δή-
μου Ανωγείων. «Οι επιπτώσεις που έχει η αναφερόμενη «δραστη-
ριότητα» στο βουνό, είναι κάτι παραπάνω από καταστροφικές και 
αυτό μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει παρατηρώντας τα μικρά 
και μεγάλα οροπέδια του Ψηλορείτη εκατέρωθεν του επαρχιακού 
δρόμου Ανώγεια - Νίδα τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες αλ-

λοιώσεις στη μορφολογίας τους. Επίσης από την παραπάνω δρα-
στηριότητα κινδυνεύουν με εξαφάνιση ενδημικά είδη τα οποία 
φιλοξενούνται χρόνια τώρα στα οροπέδια της περιοχής όπως είναι 
η Νευρίδα, ο Κρόκος και η Χορστρίσεα, μοναδική βιοποικιλότητα 
στον κόσμο, μια παγκόσμια κληρονομιά της φύσης», σύμφωνα με 
τον κ. Κεφαλογιάννη.
Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο δήμαρχος Ανωγείων εξέφρασε την 
κατανόηση του σχετικά με την ανάγκη ιδιωτών να ασχολούνται 
με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, της εκτός δρόμου μηχανο-
κίνητης οδηγικής δράσης, όμως παράλληλα δήλωσε ότι: «Δεν 
δικαιούται ουδείς να μην αναγνωρίζει το δημόσιο συμφέρον, 
την προστασία του περιβάλλοντος, να μη σέβεται την ταυτότητα 
του ορεινού μας όγκου και του παγκοσμίως γνωστού φυσικού 
τοπίου, Ανωγείων, Ψηλορείτη με τα οροπέδια του, απλά και μόνο 

διότι επιθυμεί να ασχοληθεί με το χόμπι του, ανεξάρτητα με το τι 
πληγές μπορεί να αφήσει πίσω του». Όπως επισημαίνεται από τη 
δημοτική αρχή, η προστασία του περιβάλλοντος και η αγάπη για 
τον μοναδικό τοπίο του Ψηλορείτη είναι υπόθεση όλων των Κρη-
τικών και όλων των επισκεπτών του βουνού και για το λόγο αυτό: 
«Η εγρήγορση, η συνέργεια και η συνεργασία όλων μας μπορεί να 
διαφυλάξει τον πλούτο των ευαίσθητων και προστατευόμενων 
περιοχών. Ο Δήμος Ανωγείων προτρέπει όλους όσοι εμπλέκονται 
να αποφεύγουν την εν λόγω «δραστηριότητα» και ενημερώνει 
ότι μετά από επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(Δασαρχείο , Αστυνομία) θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
αποφυγής επανάληψης παρόμοιων φαινομένων».

Η αποικία υδρόβιων σπάνιων πτηνών στο «λιμανάκι» του Αι-
τωλικού είναι ένας μικρός, μοναδικός βιότοπος στην καρδιά της 
λιμνοθάλασσας. Είναι δημιούργημα της εθελοντικής συνεργασίας 
και δουλειάς μιας ομάδας νέων ανθρώπων που ζουν στο όμορφο 
νησάκι της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικου και έχουν 
φιλοδοξίες για τον τόπο τους. Βλέπουν εκεί, το μέλλον τους. Προ-
στατεύουν, όσα η φύση απλόχερα τους χαρίζει. Συνεργάζονται και 
δημιουργούν. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνάντησε τον Λάμπρο Χαρέλο και 
τον Στρατό Μπαρούχου μαζί με άλλους εθελοντές στην υδάτινη 
«πολιτεία». Μικρά ξύλινα σπιτάκια, ταΐστρες, γεφυράκια, ενημε-
ρωτικές πινακίδες, πεντακάθαρα νερά, πολύχρωμα πουλιά, όλα 
σε αρμονία, μέσα στο ήρεμο φυσικό τοπίο, φτιάχνουν την όμορφη 
αποικία της άγριας ζωής. Πρασινοκέφαλες πάπιες, σφυριχτάρια, 
σουβλόπαπιες, ασπρομέτωπες χήνες, καστανόπαπιες και μαυρό-
παπιες απολαμβάνουν την φροντίδα των εθελοντών. «Είδαμε την 

περίοδο της πανδημίας, ως ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε το λι-
μάνακι των ψαράδων που “βούλιαζε” στα σκουπίδια και τα απο-
μεινάρια από ξύλινες ψαρόβαρκες και καΐκια. Αρχικά καθαρίσαμε 
τον βυθό», λέει ο Λάμπρος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και με ενθουσιασμό μάς 
δείχνει δεκάδες αργυροπελεκάνους να εμφανίζονται στην είσοδο 
από το λιμανάκι. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Όπως μας εξηγεί, οι 
αργυροπελεκάνοι ακολουθούν ένα κοπάδι από γαύρο που μπήκε 
στην λιμνοθάλασσα και στριμώχτηκε στο μικρό λιμάνι. Οι αργυ-
ροπελεκάνοι είναι προστατευόμενο είδος και ενδημούν σε καθαρά 
νερά και ήρεμα οικοσυστήματα. Δεν κρύβει την χαρά του ο νεαρός 
εθελοντής, γιατί όπως λέει, μαζί με την ομάδα του, κατάφεραν να 
μετατρέψουν το παλιό, το εγκαταλελειμμένο και βρώμικο λιμάνι 
των ψαράδων σε όμορφο βιότοπο.
«Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες, 
ειδικά τους νέους. Εδώ κάποτε ήταν πεδίο δράσης των λαθρο-

θήρων. Σήμερα ευτυχώς, το φαινόμενο έχει μειωθεί σημαντικά. 
Σταμάτησε η λαθροθηρία, οι θόρυβοι του κυνηγιού και εμφανί-
στηκαν αργυροπελεκάνοι, που αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση. 
Στο λιμανάκι καταφέραμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μία 
όμορφη και ήσυχη αποικία υδρόβιων πτηνών με σεβασμό στο 
περιβάλλον, την φύση», επισημαίνουν. 
Το Αιτωλικό ενώνουν με την στεριά δύο γέφυρες. Οι κάτοικοι του 
έχουν παράδοση στη ναυπηγική και την αλιεία. Βρίσκεται μέσα 
σε ένα σπουδαίο οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί καταφύγιο για 
περισσότερα από 250 διαφορετικά είδη πουλιών ανάμεσα στους 
πολλά σπάνια και απειλούμενα από εξαφάνιση. Στόχος της ομά-
δας των εθελοντών είναι να «αναγεννήσουν» το Αιτωλικό. Με 
σεβασμό στην παράδοση να αναδείξουν ό,τι έχει απομείνει από το 
ναυτικό παρελθόν, ώστε να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός, όχι 
μόνο για το φρέσκο ψάρι, αλλά και για τον πολιτισμό του.

Μπορεί τα «κρεβάτια» τους να μην έχουν καλυφθεί ακόμη από 
χιόνι αλλά οι αρκούδες του καταφυγίου του Αρκτούρου, στο Νυμ-
φαίο, έχουν ήδη αρχίσει να αποσύρονται για τον καθιερωμένο 
τους χειμέριο λήθαργο. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας 
του Αρκτούρου, Πάνο Στεφάνου, μπορεί φέτος να μην είναι σαν τις 
άλλες χρονιές αφού ακόμη δεν έχει χιονίσει, όμως οι 21 αρκούδες 
ακολουθούν το κάλεσμα της φύσης τους. «Όλες μπήκαν στη δια-

δικασία του χειμέριου λήθαργου. Παραδοσιακά, οι δύο αδελφές 
που είχαν έρθει από το Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης, η Σάσα 
και η Αλεξάνδρα, είναι από τις πρώτες που αποσύρονται τελείως 
στη φωλιά, ενώ οι υπόλοιπες έχουν περιορισμένη κινητικότητα και 
περνούν λίγο χρόνο έξω και τον περισσότερο στις φωλιές τους», 
λέει ο κ. Στεφάνου. Όλες οι αρκούδες πάντως, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, τους προηγούμενους μήνες και στο πλαίσιο της φυσικής δι-

αδικασίας και προετοιμασίας για τον χειμέριο ύπνο, έφαγαν πολύ 
και κυρίως καρπούς οξιάς των δέντρων εντός του καταφυγίου 
που φέτος είχαν ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή. «Μόλις πέσει χιόνι 
και καλυφθούν τα πάντα στην περιοχή, θα αποσυρθούν εντελώς 
στις φωλιές τους», εξηγεί ο κ. Στεφάνου. Το Κέντρο Προστασίας 
Αρκούδας έκλεισε στις 9 Ιανουαρίου και θα ανοίξει και πάλι για 
τους επισκέπτες τον Μάρτιο.

Στη μέριμνα της δημοτικής Αρχής του Χαϊδαρίου βρέθηκαν τα δέ-
ντρα που έχουν ξεραθεί και έχουν γίνει επικίνδυνα και ειδικά αυτά 
της πολυσύχναστης πλατείας Λαού. Ο δήμος ξεκίνησε εργασίες 
παρέμβασης, ώστε να απομακρυνθούν τα άρρωστα και ξεραμένα 
και στη θέση τους θα φυτευτούν νέα. Η φύτευσή τους, χωρίς την 
κοπή των άρρωστων, αποκλείστηκε από τους γεωπόνους, επειδή 
στην περίπτωση αυτή θα ήταν αναπόφευκτη η μόλυνση από τα 
παράσιτα και των νέων δέντρων. Συγκεκριμένα προβλέπεται να 
γίνουν οι εξής εργασίες:
- Αποξήλωση/κοπή 13 δέντρων, τα οποία οι γεωπόνοι της Δι-
εύθυνσης Πρασίνου έχουν χαρακτηρίσει ξερά και επικίνδυνα. 

Πρόκειται για γέρικες και «νεκρές» πλέον λεύκες και για άρρωστες- 
σαπισμένες εσωτερικά μουριές, αλλά και κυπαρίσσια.
- Φύτευση 25 νέων δέντρων στην πλατεία Λαού, εκ των οποίων 
3 λυριόδεντρα, 3 πλατάνια, 3 τίλια, 2 ακακίες, 1 γιαρακάντα, 8 
κέδροι, 3 τούγιες και 2 κέλτες. Όλα τα νέα δέντρα θα έχουν το προ-
βλεπόμενο από τις προδιαγραφές ύψος.
- Επιμελές και συστηματικό κλάδεμα των υπολοίπων δέντρων και 
θάμνων της πλατείας.
- Προμήθεια και φύτευση συνολικά 1.730 θαμνόφυτων διαφό-
ρων ειδών.
- Αναμόχλευση του χώματος των παρτεριών και προσθήκη νέου.

- Αποκατάσταση του συστήματος αυτόματης άρδευσης και αντι-
κατάσταση υδραυλικού υλικού, όπου αυτό απαιτείται.
- Τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, σε αντικατάσταση του υπάρ-
χοντος κατεστραμμένου.
Όπως ανέφερε η δημοτική Αρχή, όλες οι εργασίες αναμένεται να 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου. Έτσι, μια από τις πιο 
πολυσύχναστες πλατείες της πόλης, στην οποία η συνολική κατά-
σταση του πρασίνου ήταν πολύ υποβαθμισμένη λόγω των ασθε-
νειών των δέντρων, αλλά και της φυσικής φθοράς του χρόνου, 
αποκαθίσταται και θα γίνει πιο πράσινη και περισσότερο ασφαλής.

ΑΝΩγΕΙΑ: πΡΟβΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΔΗγΗΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΚΑΙ ΜΕγΑΛΑ ΟΡΟπΕΔΙΑ ΤΟΥ ψΗΛΟΡΕΙΤΗ 
Με τις πολλές καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

πΑΡΑΔΕΙΣΟΣ γΙΑ ΑΡγΥΡΟπΕΛΕΚΑΝΟΥΣ ΤΟ πΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ   

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΔΕΝ ΑπΕΤΡΕψΕ ΤΙΣ ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΝΑ βΥΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ χΕΙΜΕΡΙΟ ΛΗΘΑΡγΟ   

πΡΟγΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ χΑϊΔΑΡΙΟΥ 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι εκταμίευσε τη 
δεύτερη δόση 3,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Μη-
χανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η χθεσινή καταβολή 3,6 
δισ. ευρώ (1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ σε 
δάνεια) κατέστη δυνατή χάρη στην εκπλήρωση από την Ελλάδα 
των 28 ορόσημων και στόχων που συνδέονται με τη δεύτερη 
δόση. Τα ορόσημα και οι στόχοι, όπως αναφέρει η Κομισιόν, 
καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να καταστεί η 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλη για υψηλό μερίδιο ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, αναδιοργάνωση του τομέα των 
σιδηροδρόμων για την ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση 
ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου και άνοιγμα της αγο-
ράς δημόσιων λεωφορείων για τη βελτίωση των υπηρεσιών 
και την προώθηση ενός πιο πράσινου στόλου λεωφορείων. 

Περαιτέρω, τρία από τα ορόσημα και τους στόχους αφορούν 
στο δανειακό μέρος τoυ μηχανισμού. Ειδικότερα, με την υπο-
γραφή δανειακών συμβάσεων αξίας τουλάχιστον 586,4 εκατ. 
ευρώ μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτών, 
η Ελλάδα εκπλήρωσε πρόωρα έναν από τους στόχους της δα-
νειακής διευκόλυνσης.
Όπως ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, συνεχίζει η ανακοίνωση 
της Επιτροπής, οι πληρωμές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), του βασικού μέσου στο 
επίκεντρο του NextGenerationEU, βασίζονται στην απόδο-
ση και εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Ελλάδα των 
επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο 
ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2022, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή δεύτερο αίτημα 
για πληρωμή στο πλαίσιο του RRF σχετικά με 28 ορόσημα και 
στόχους. Στις 25 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε θετική 

προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ελλά-
δας. Η θετική γνώμη τής Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επι-
τροπής του Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα πληρωμής άνοιξε 
τον δρόμο για την Επιτροπή να λάβει τελική απόφαση σχετικά με 
την εκταμίευση των κεφαλαίων.
Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα χρημα-
τοδοτηθεί με συνολικά 17,4 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγή-
σεων και 12,7 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Τα ποσά των 
πληρωμών που καταβάλλονται στα κράτη μέλη δημοσιεύονται 
στον πίνακα αποτελεσμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ο 
οποίος δείχνει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του 
RRF στο σύνολό του και των επιμέρους σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα έλαβε ήδη μια πληρωμή προχρημα-
τοδότησης 4 δισ. ευρώ στις 9 Αυγούστου 2021, ακολουθούμε-
νη από μια πρώτη πληρωμή στο πλαίσιο του RRF ύψους 3,6 δισ. 
ευρώ στις 8 Απριλίου 2022, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με αφορμή τη χθεσινή, δεύτερη πληρωμή από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,6 δισ. ευρώ (επιδοτήσεις: 
1,72 δισ. ευρώ και δάνεια: 1,84 δισ. ευρώ), ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Με την έλευση των επιπλέον 1,84 δισ. 
ευρώ, τα οποία εισέρευσαν, σήμερα, στα κρατικά ταμεία, επειδή 
ολοκληρώσαμε νωρίτερα του αναμενομένου τα ορόσημα του 

δανειακού σκέλους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας ”Ελλάδα 2.0”, ενισχύονται τα ταμειακά διαθέσιμα της 
χώρας, αλλά και η δυνατότητα να προχωρήσουν ταχύτερα οι 
επενδύσεις μέσω του εργαλείου των δανείων, από ό,τι είχαμε 
προγραμματίσει αρχικά». Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα έλαβε 
προχρηματοδότηση, ύψους 3,96 δισ. ευρώ, από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία εκταμιεύθηκε στις 

9.8.2021. Στις 8.4.2022 έγινε η εκταμίευση της πρώτης πλη-
ρωμής (3,6 δισ. ευρώ) στο πλαίσιο του ”Ελλάδα 2.0” και χθες 
(19.1.2023) η εκταμίευση της δεύτερης πληρωμής. Συνεπώς, οι 
πόροι που έχουν εισρεύσει στη χώρα μας από αυτό το πολύτιμο 
αναπτυξιακό εργαλείο υπερβαίνουν τα 11 δισ. ευρώ

Αναμένεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε 
για ορισμένα, από τα είδη που περιλαμβάνονται στο Καλάθι 
του Νοικοκυριού να ενταχθεί υποχρεωτικά, τουλάχιστον, ένα 
επώνυμο προϊόν και με ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας. Στο 
μεταξύ, σημειώνεται ότι από την αρχή της λειτουργίας του 
μέχρι και σήμερα το Καλάθι του Νοικοκυριού, έχει μειώσει τις 
τιμές κατά τουλάχιστον 20%, μεσοσταθμικά. Αυτά ανέφερε ο 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος 
Παπαθανάσης, κατά την επίσκεψή του σε καταστήματα των 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ «Lidl» και «Market In», καθώς την 
εβδομάδα που πέρασε κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στις 
τιμές των προϊόντων στο Καλάθι του Νοικοκυριού. Τον ανα-
πληρωτή υπουργό συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος 
και ο διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς 
(ΔΙΜΕΑ), Χαράλαμπος Μελισσινός. Όπως ανέφερε ο κ. Παπα-
θανάσης: «Συνολικά, η λειτουργία του Καλαθιού έχει δείξει ότι 
έχει συγκρατήσει τις τιμές. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
μέχρι και σήμερα η μέση αξία του Καλαθιού έχει μειωθεί κατά 
περίπου 20%. Ταυτόχρονα, όλο αυτό το διάστημα, η ΔΙΜΕΑ, 
πραγματοποιεί συνεχώς ελέγχους, και δειγματοληπτικούς και 
κατόπιν καταγγελιών, σε όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. 
Για την προστασία των καταναλωτών λειτουργεί και η γραμμή 
Καταναλωτή, το 1520, αλλά και ο νέος ιστότοπος υποβολής κα-
ταγγελιών, kataggelies.gov.gr, όπου μπορούν οι συμπολί-

τες μας να καταγγείλουν, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, οποιαδή-
ποτε πρακτική δεν συνάδει με τις ορθές εμπορικές πρακτικές». 
Ο αναπληρωτής υπουργός προσέθεσε ότι η Ελλάδα είναι η 
μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει ένα κρατικό εργα-
λείο, τον e-καταναλωτή, όπου οι πολίτες μπορούν καθημερινά 
και σε πραγματικό χρόνο να βρίσκουν τις τιμές των προϊόντων. 
Επίσης, υπενθύμισε ότι έχει θεσπιστεί ένα πλαφόν στο ποσο-
στό κέρδους, σύμφωνο με το ποσοστό κέρδους που υπήρχε 
το καλοκαίρι του 2021, μια εποχή κανονικότητας, το οποίο οι 
εταιρείες δεν μπορούν να υπερβούν. «Συνεχίζουμε λοιπόν με 
μια δέσμη μέτρων να προστατεύουμε τους καταναλωτές» είπε ο 
κ. Παπαθανάσης και προσέθεσε ότι «σε αυτά τα μέτρα σύντομα 
θα προστεθεί και το market pass, το οποίο θα προσφέρει πρό-
σθετη στήριξη στους καταναλωτές που βρίσκονται αντιμέτωποι 
με αυτό το κύμα εξωγενούς ακρίβειας. Το market pass να σας 
θυμίσω ότι θα επιστρέφει στους συμπολίτες μας το 10% των 
αγορών τους».
πρόστιμα επιβάλλονται περίπου το 6%-8% των ελεγ-
χόμενων
Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ακόμη ότι «από τους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται περίπου το 6%-8% καταλήγουν στην επι-
βολή προστίμου». «Και μιας και πολλά έχουν ειπωθεί το τελευ-
ταίο διάστημα να διευκρινίσουμε ότι κατά την διαδικασία των 
ελέγχων κάνουμε αναγωγή στην τιμή μονάδος του προϊόντος 
και στο βάρος» επισήμανε και προσέθεσε: «Θα πρέπει όμως να 

πούμε ότι οι περισσότερες αλυσίδες έχουν εναρμονιστεί στις 
οδηγίες και όπως παρατηρούμε είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις 
παρατυπιών». «Οι έλεγχοι είναι συνεχόμενοι και είναι και ηλε-
κτρονικοί πλέον» τόνισε ο ίδιος και σημείωσε: «Περνάμε σε μία 
νέα εποχή. Να θυμίσουμε άλλωστε ότι έχουμε δημιουργήσει 
μια ολόκληρη υπηρεσία ελέγχων που δεν υπήρχε πριν. Αν συ-
γκρίνετε, θα διαπιστώσετε ότι κατά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
υπήρξαν μηδενικοί έλεγχοι, σε μηδέν σημεία με μηδέν προ-
σωπικό. Αντίθετα σήμερα, έχουμε χιλιάδες ελέγχους, πρόστιμα 
εκατομμυρίων και καθημερινή παρουσία παντού».
Από την πλευρά του ο διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας 
Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), Χαράλαμπος Μελισσινός σημείωσε 
ότι τα συνεργεία ελέγχου είναι καθημερινά στην αγορά και ελέγ-
χουν τις τιμές των σούπερ μάρκετ και των λοιπών εταιρειών που 
εντάσσονται στην διατροφική αλυσίδα. «Την τελευταία περίο-
δο, από τους ελέγχους που πραγματοποιούμε, προκύπτει ότι τα 
προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην αρχή λειτουργίας του 
Καλαθιού, όσον αφορά στη σήμανση και την επάρκεια έχουν 
εξομαλυνθεί και εντοπίζονται πλέον λίγες σχετικές παραβάσεις. 
Παράλληλα μέσα από καθημερινούς ελέγχους παρακολουθού-
με και τις τιμές, για να εντοπίσουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας» 
ανέφερε ο κ. Μελισσινός. Τέλος ο γενικός γραμματέας Σωτήρης 
Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι «η επιτυχία του εγχειρήματος 
φαίνεται ότι βρίσκει μιμητές και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως στη Γαλλία».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΑβΕ χΘΕΣ 3,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ΤΗ 2Η ΔΟΣΗ ΑπΟ ΤΟ ΜΗχΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΑΜψΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Θ. Σκυλακάκης: Ολοκληρώσαμε νωρίτερα του αναμενομένου τα ορόσημα του δανειακού σκέλους του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Ν. πΑπΑΘΑΝΑΣΗΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑπΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, γΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕγχΟΙ 
ΚΑΙ ΕπΙβΑΛΛΟΝΤΑΙ πΡΟΣΤΙΜΑ
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Σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με κορυφαίους επιχει-
ρηματικούς παράγοντες είχε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.
Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της Coursera, Τζεφ Ματζονκάλντα, με τον οποίο συζητήθηκε η 
σημασία της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης, καθώς η εξέ-
λιξη της τεχνολογίας αλλάζει την αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ενεργές πο-
λιτικές απασχόλησης, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση ψηφια-
κών δεξιοτήτων, στην έγκυρη πιστοποίηση, στην ανάπτυξη της 
τεχνικής εκπαίδευσης και στην καλύτερη σύνδεση της παιδείας 
με την αγορά. Σημειώθηκε επίσης η επιτυχημένη συνεργασία 
της Coursera με την Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν προσέφερε 
προγράμματα κατάρτισης ανέργων δωρεάν, σε συνεργασία με 
τη ΔΥΠΑ.
Επίσης ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Τζέφρι Γιαεν-
σουμπάκι, υπεύθυνο επενδύσεων (Chief Investment Officer) 

του ομίλου GIC της Σιγκαπούρης, με τον οποίο συζήτησαν την 
πορεία και τις εξαιρετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της σταθερής σύσφιξης των 
διμερών ανταλλαγών, καθώς ο πρωθυπουργός συναντήθηκε 
με τον ομόλογό του της Σιγκαπούρης τον Δεκέμβριο, στο πε-
ριθώριο της Συνόδου ΕΕ - ASEAN, ενώ ο όμιλος GIC έχει συνο-
μολογήσει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επενδυτική συμφωνία 
στην ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά στην περίοδο μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου της AstraZeneca, Λιφ Γιόχανσον, 
με τον οποίο συνομίλησε για τη σημασία των συστημάτων δη-
μόσιας υγείας, η οποία αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, για τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης ασθε-
νειών που θα προσφέρουν στο κοντινό μέλλον οι νέες τεχνο-
λογίες και για την πολιτική δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, 
όπως το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», που υλοποιεί πλέον 
η Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμα με τους διευθύνοντες 
Συμβούλους της Allianz, Όλιβερ Μπέτε και της The Coca-Cola 
Company, Τζέιμς Κουίνσι, με τους οποίους εξετάστηκαν οι 
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία εν μέσω της ενεργειακής 
και πληθωριστικής κρίσης.
Στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ ο πρωθυπουργός έλαβε μέρος σε συζήτηση που δι-
οργάνωσε η πρωτοβουλία «The Tomorrow Partnership» του 
Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ, η οποία εστιάζει στην αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης για την επίλυση μεγάλων 
προκλήσεων για τη δημόσια πολιτική, όπως η ενίσχυση της 
δημόσιας υγείας και η ισότιμη πρόσβαση στη σύγχρονη εκπαί-
δευση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επιτυχίες της Ελλάδας 
στην ψηφιοποίηση λειτουργιών του κράτους και υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις 
με στελέχη εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογίας.

πΑγΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΝΤΑβΟΣ: 
ΣΕΙΡΑ ΕπΑφΩΝ ΤΟΥ πΡΩΘΥπΟΥΡγΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα συ-
νάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας υψηλής 
τεχνολογίας Intel, Patrick Gelsinger, στο πλαίσιο του παγκόσμι-
ου οικονομικού φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Gelsinger συζητήθηκαν οι επεν-
δυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα και οι δυνατότητες 
συνεργασίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel συνεχάρη τον 
πρωθυπουργό για τις επιδόσεις της Ελλάδας τα τελευταία χρό-
νια. «Κάνατε εξαιρετική δουλειά, σε δύσκολες συνθήκες», είπε 

χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την Πρόεδρο 
της Μολδαβίας Maia Sandu. Εξετάστηκαν οι προκλήσεις που 
απορρέουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την 
εργαλειοποίηση των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Μόσχα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επενδύει 
στην ανάπτυξη υποδομών που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω 
τον ρόλο της ως κόμβου για την εισροή ενέργειας στη νότια 
Ευρώπη, αλλά και ως πυλώνα για την ενίσχυση της ενεργειακής 

ασφάλειας και τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της ευρύτερης περι-
οχής, περιλαμβανομένης της Μολδαβίας.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την κ. Sandu για το γεγονός ότι η 
Μολδαβία έχει αναλάβει τη διοργάνωση της επόμενης συνόδου 
της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας και εξέφρασε τη στήριξή 
του για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Ο πρωθυπουργός είχε επίσης σύντομη συνάντηση με τον Klaus 
Schwab, ιδρυτή και εκτελεστικό πρόεδρο του παγκόσμιου οικο-
νομικού φόρουμ.

Την αισιοδοξία του για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομί-
ας την τρέχουσα χρονιά και την αναβάθμιση της χώρας μας, 
εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 
συζήτηση του με τον δημοσιογράφο Fareed Zakaria στο Πα-
γκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. 
Παράλληλα ο κ.Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα βρε-
θεί ένας δίαυλος συνεννόησης με την Τουρκία τονίζοντας ότι 
«δεν θα πάμε σε πόλεμο, αν και έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών 
εντάσεων τα τελευταία τρία χρόνια» και προσέθεσε ότι θα πρέ-
πει να είμαστε σε θέση να καθίσουμε στο τραπέζι με την Τουρκία 
ως λογικοί ενήλικες και να επιλύσουμε την κύρια διαφορά μας, 
που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο.
Ανάπτυξη της τάξης του 2%
«Αναμένω ανάπτυξη περίπου της τάξης του 2% και όχι του 1% 
το 2023. Και μπορεί να έχουμε και θετική έκπληξη με υψηλότερο 
ποσοστό. Αλλά αυτό που θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό είναι οι 

αριθμοί στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είχαμε 
χρονιά ρεκόρ το 2021 και νέο ρεκόρ το 2022. Και αυτό το πετύ-
χαμε χωρίς να θυσιάσουμε την προτεραιότητα μας για δημοσι-
ονομική βιωσιμότητα» είπε ο πρωθυπουργός. Επίσης τόνισε ότι 
η μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν η 
ταχύτερη σε σύγκριση με κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε ση-
μείο που κανείς πλέον δεν θίγει ως ζήτημα το ελληνικό χρέος και 
κανείς δεν μιλάει για τις ελληνικές τράπεζες ως ζήτημα. 
«Θυμάμαι όταν ήρθαμε στην εξουσία, είχαμε μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια στο 40% των ισολογισμών των τραπεζών. Τώρα τα 
νούμερα είναι μονοψήφια. Υπήρχαν πολλά σύννεφα που φαίνε-
ται να έχουν διαλυθεί, γεγονός που μάς δίνει επίσης περιθώριο 
να σχεδιάσουμε το μέλλον χωρίς να βρισκόμαστε σε συνεχή 
κατάσταση διαχείρισης κρίσεων» είπε ο κ.Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο στο θέμα 
του μεταναστευτικού, τόνισε ότι η ΝΔ παρέλαβε μια χώρα που 
ταλαιπωρήθηκε από τον λαϊκισμό, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν 

«κάποια στιγμή την άνοιξη» περιέγραψε τον εαυτό του ως κε-
ντροδεξιό, λέγοντας ότι η κύρια διαχωριστική γραμμή σήμερα 
δεν βρίσκεται τόσο μεταξύ της κεντροδεξιάς και της κεντροα-
ριστεράς, αλλά μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον πολιτικό 
ρεαλισμό και την καλή λειτουργία των δημοκρατιών μας, και 
εκείνων που υπόσχονται «τον ουρανό με τ’ άστρα», ενώ ταυτό-
χρονα υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. 
Ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι πιστεύει στο είδος της πατριωτικής, 
φιλελεύθερης, προοδευτικής προσέγγισης των πραγμάτων και 
εκτίμησε ότι πράγματι μπορεί κάποιος να τα συνδυάζει και τα 
τρία. «Δεν βλέπω καμία εγγενή ιδεολογική αντίφαση σε αυτό 
που σάς περιγράφω. Νομίζω ότι έχετε ένα παράδειγμα πως 
μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκτός της στενής κομματικής του 
βάσης. Και κατάφερα να φέρω στο κόμμα ανθρώπους που δεν 
είχαν ψηφίσει ποτέ ένα κεντροδεξιό κόμμα στο παρελθόν και 
ελπίζω ότι θα μπορέσω να το επαναλάβω αυτό στις ερχόμενες 
εκλογές» είπε.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναπτύσσει υποδομές που θα αναβαθμίσουν τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου στη νότια Ευρώπη   

Κυρ.Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον F. Zakaria στο Νταβός: Η οικονομία θα αναπτυχθεί περαιτέρω την τρέχουσα χρονιά
- δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία   
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«Η Ελλάδα είναι πλέον χώρα φιλική προς τις επενδύσεις και 
την επιχειρηματικότητα. Όχι, όμως η πιο φιλική ακόμη. Θα 
γίνει η πιο φιλική με τις νέες μεταρρυθμίσεις που έχουμε σχε-
διάσει για τη δεύτερη θητεία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη».
Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης στο Greek House Davos 2023 Annual 
Meeting με θέμα «Strategic Investments, demonstrating 
Resilience in times of Global Uncertainly, navigating the 
path ahead» ενώ τόνισε ότι «μέχρι τις εκλογές, πρόκειται να 
ανακοινωθούν νέες πολύ μεγάλες ξένες επενδύσεις με μεγάλο 
αντίκτυπο στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα».  
Ο υπουργός επανέλαβε ότι το 2021 και το 2022 η Ελλάδα πέ-
τυχε ρεκόρ όλων των εποχών στις ξένες άμεσες επενδύσεις και 
ότι φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι το 2023 να επιτευχθεί τρί-
το διαδοχικό ιστορικό ρεκόρ. «Οι θετικές ειδήσεις στην αρχή 
του έτους προϊδεάζουν ότι θα επιτευχθεί και φέτος νέο ρεκόρ 
όλων των εποχών στις ξένες άμεσες επενδύσεις» σημείωσε 
ο υπουργός και πρόσθεσε: «Χάρις στο τριπλό ρεκόρ επεν-
δύσεων, εξαγωγών και τουριστικών εισπράξεων, το 2022 
ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι άνω 
του 6% - τον υπολογίζω στο 6,2%. Και το 2023 πιστεύω ότι 
η οικονομία, στο σύνολο της Ευρώπης, θα πάει καλύτερα από 
τις αρχικές προβλέψεις.
Δεν σας κρύβω ότι αρχικά ήμουν κι εγώ απαισιόδοξος για την 
πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2023. Όμως, ο πλη-
θωρισμός αποκλιμακώνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό που 
οφείλεται προφανώς και στην αποκλιμάκωση των τιμών της 
ενέργειας και ιδίως του φυσικού αερίου. Ο χειμώνας ήταν μέ-
χρι τώρα πολύ πιο ήπιος, όλες οι χώρες έχουν επαρκή αποθέ-

ματα φυσικού αερίου, ενώ προστίθενται συνεχώς νέες πηγές 
εφοδιασμού εκτός της Ρωσίας. ‘Άρα, ελπίζω και πιστεύω ότι 
οι τιμές θα συνεχίσουν στο καθοδικό σπιράλ, όπως πιστεύω 
ότι το 2023 θα πάει καλύτερα και η ευρωπαϊκή οικονομία. 
Το ίδιο πιστεύω και για την ελληνική οικονομία, για το ρυθμό 
ανάπτυξης της οποίας το 2023 προβλέπουμε στον προϋπο-
λογισμό 1,8%, τρεις φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο. ‘Άλλωστε, και τα προηγούμενα χρόνια η πορεία 
της ελληνικής οικονομίας ήταν καλύτερη των αρχικών προ-
βλέψεων».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι, αναμ-
φίβολα, σημαντικός παράγοντας στην προσέλκυση επενδύ-
σεων και πρόσθεσε ότι το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης 
προς τους επενδυτές είναι ότι «σεβόμαστε το χρόνο και τα 
χρήματά σας κι είμαστε εδώ να επιλύουμε προβλήματα». Επι-
πλέον σημείωσε: «πάντα θα ανακύπτουν προβλήματα διότι 
είναι σχεδόν απίθανο να προχωρά μια επένδυση και να μην 
συναντήσει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που εμείς ως Κυβέρνηση 
διαβεβαιώνουμε είναι ότι όταν ανακύπτει πρόβλημα, εμείς 
ερχόμαστε με καλή πίστη να το επιλύσουμε».  
Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η 
Ελλάδα έχει βρεθεί στο ραντάρ της παγκόσμιας επενδυτικής 
κοινότητας. Ενδεικτικά ανέφερε ότι Pfizer, Microsoft, Digital 
Realty, Amazon Web Services, Google, Teamviewer έχουν 
επιλέξει τη χώρα μας για τις επενδύσεις τους και σημείωσε ότι, 
παράλληλα, αναγεννιέται κι η ελληνική ναυπηγική βιομηχα-
νία ενώ επενδύσεις προχωρούν και σε άλλους σημαντικούς 
τομείς της οικονομίας, όπως σε τουρισμό, κτηματαγορά και 
στην ενέργεια.  

Η ενεργειακή κρίση συνέβαλε στην αύξηση των επεν-
δύσεων στην Ελλάδα
«Η ενεργειακή κρίση συνέβαλε στην αύξηση των επενδύσεων 
στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργει-
ακό κόμβο για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή» είπε ο 
υπουργός και πρόσθεσε: «Η κρίση κατέστησε πιο ελκυστικές 
τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αφού έγιναν οικονομικά πιο συμφέρου-
σες. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα φυσικά της πλεονεκτήματα 
σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, επιταχύναμε σημαντικά τις 
αδειοδοτικές διαδικασίες κι έτσι πλέον θα επιτύχουμε τον στόχο 
που είχαμε θέσει για παραγωγή ενέργειας 20 GW από ΑΠΕ έξι 
χρόνια νωρίτερα, στα μέσα του 2024 αντί του 2030 που προ-
βλέπαμε αρχικά. Οι προσδοκίες μας τώρα είναι το 2030 η παρα-
γωγή ενέργειας από ΑΠΕ να ανέλθει στα 30 GW.
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο φυσικού αερίου 
τροφοδοτώντας την ευρωπαϊκή αγορά με LNG. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση προχωρούν σημαντικές επενδύσεις σε FSRU. 
Ταυτόχρονα, προχωρούμε την ηλεκτρική διασύνδεση με τη 
Βόρεια Αφρική».
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Η Ελλάδα μπορεί να μεταμορφωθεί 
στο άμεσο μέλλον. Για να δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να 
γίνει για την Ευρώπη ότι είναι η Φλόριντα για τις ΗΠΑ προσελ-
κύοντας ψηφιακούς νομάδες, εργαζόμενους που θα δουλεύουν 
από την Ελλάδα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Οι 
νέες τεχνολογίες, τα φορολογικά κίνητρα σε συνδυασμό με 
τη σταθερότητα και την ασφάλεια που παρέχει η χώρα και τα 
φυσικά της πλεονεκτήματα, καθιστούν την Ελλάδα εξαιρετικά 
ελκυστική κι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα μεταμορφωθεί τα 
επόμενα χρόνια».

ΝΤΑβΟΣ - ΑΔ. γΕΩΡγΙΑΔΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ πΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΚΑΙ ψΗφΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΑΔΕΣ
Η Ελλάδα μπορεί να μεταμορφωθεί στο άμεσο μέλλον, για την Ευρώπη, ότι είναι η Φλόριντα για τις ΗΠΑ

Στόχος της κυβέρνησης είναι να παρέχει όλο και περισσότερα 
εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμο-
νες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί 
σε παγκόσμια κλίμακα είτε είναι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 
τη Κόρινθο ή το Ηράκλειο. Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, μιλώντας σήμερα από 
το βήμα του Greek Davos, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
που διεξάγεται στο Νταβός της Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουρ-
γός αναφέρει: «Στο Greek House Davos, μίλησα για την Ελλάδα 
της δημιουργίας, της επιστήμης, της παραγωγικότητας και της 
καινοτομίας. Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι να παρέχουμε όλο 
και περισσότερα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρημα-
τίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα είτε είναι στην Αθηνα, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Κόρινθο ή το Ηράκλειο.

Συζητώντας σήμερα στο World Economic Forum με εκπροσώ-
πους της διεθνούς επιχειρηματικής, ερευνητικής και επιστημονι-
κής κοινότητας, παρουσίασα το νέο επιχειρηματικό/επενδυτικό 
περιβάλλον που διαθέτει η χώρα μας, τις υψηλές δυνατότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού της, τις μεταρρυθμίσεις στο οικο-
σύστημα καινοτομίας και τις εγχώριες επενδυτικές ευκαιρίες 
στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D)».

«Η Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της εξάρτησης της Γερμανίας 
από το ρωσικό φυσικό αέριο», παραδέχτηκε ο υπουργός Οι-
κονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την 
«τεράστια» πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα του τους τε-
λευταίους μήνες στην κατεύθυνση των εναλλακτικών πηγών 
προμήθειας ενέργειας.
«Δεν ήταν η Ευρώπη που ήταν εξαρτημένη από το ρωσικό αέ-
ριο. Ήταν η Γερμανία. Και αν κοιτάξει κανείς πίσω, είναι δύσκο-

λο να καταλάβει πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη 
πληρώνει το τίμημα της εξάρτησης της Γερμανίας από το ρωσι-
κό αέριο», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ νωρίτερα στο πλαίσιο του Πα-
γκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, για να προσθέσει 
όμως ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες 
στην προσπάθεια απεξάρτησης είναι «τεράστια».
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο το Βερολίνο να εγκρίνει την 
αποστολή αρμάτων Leopard στην Ουκρανία, ο κ. Χάμπεκ ση-

μείωσε ότι η Γερμανία «λόγω της ιστορίας της είναι κάπως επι-
φυλακτική, αλλά, αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να στείλουν ανάλογα 
άρματα, θα κάνουν πιο εύκολη την απόφασή μας». Η Ουκρανία 
χρειάζεται περισσότερη στήριξη και αυτή θα είναι μια από τις 
πρώτες αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει ο νέος υπουργός 
‘Αμυνας, πρόσθεσε ο κ. Χάμπεκ και επανέλαβε ότι δεν πρέπει η 
Δύση να εμπλακεί σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, «το μέτωπο 
πρέπει να παραμείνει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Χρ. Δήμας: Στόχος μας οι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα   

ΝΤΑβΟΣ: «Η ΕΥΡΩπΗ πΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕξΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ γΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑπΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ», ΔΗΛΩΣΕ Ο Υπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ρ. χΑΜπΕΚ 
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Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ κατηγόρησε 
χθες το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι συγκε-
ντρώνει «τους ανθρώπους που τροφοδοτούν περισσότερο την 
καταστροφή του πλανήτη», κρίνοντας «παράλογο» να τους 
ακούμε, και ζήτησε τη μαζική άσκηση δημόσιας πίεσης κατά της 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. 
Το Νταβός είναι «το μέρος όπου βρίσκονται οι άνθρωποι που 
τροφοδοτούν περισσότερο την καταστροφή του πλανήτη, οι 
άνθρωποι που βρίσκονται ακριβώς στην καρδιά της κλιματικής 
κρίσης, οι άνθρωποι που επενδύουν στην ενέργεια από ορυκτά 
καύσιμα, κλπ.», σημείωσε, κατηγορώντας τους ότι βάζουν την 
«απληστία» και «τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά κέρδη πάνω 
από τους ανθρώπους και πάνω από τον πλανήτη». «Δείχνου-
με να ακούμε αυτούς περισσότερο από τους ανθρώπους που 
πραγματικά πλήττονται από την κλιματική κρίση, τους ανθρώ-
πους που ζουν στην πρώτη γραμμή και αυτό μας δείχνει σε 
ποιο σημείο είναι παράλογη η κατάσταση», υπογράμμισε. «Οι 
αλλαγές που έχουμε ανάγκη είναι μάλλον απίθανο να έρθουν 
από μέσα. Πιστεύω περισσότερο ότι θα έρθουν από τη βάση», 
πρόσθεσε. «Χωρίς μαζική δημόσια πίεση που να προέρχεται 
απ’έξω (...) θα συνεχίσουν να θυσιάζουν τους ανθρώπους για 
το δικό τους κέρδος».
Η Σουηδή ακτιβίστρια μετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης του Παγκόσμιου Οικονο-
μικού Φόρουμ στο Νταβός, στην Ελβετία, μαζί με άλλες νεαρές 
ακτιβίστριες για το κλίμα και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς 

Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ. «Η παρουσία μου εδώ 
είναι σημαντική ένδειξη του γεγονότος ότι θέλω να προσφέρω 
στον κόσμο», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Η κλιματική αλλαγή χρει-
άζεται να της δώσουμε περισσότερη προσοχή. Δυστυχώς, η 
προσοχή στην κλιματική αλλαγή φθίνει», σημείωσε, την ώρα 
που θα έπρεπε να επενδύουμε πολύ περισσότερο στις καθαρές 
πηγές ενέργειας.
Μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκονται άλλες τρεις ακτι-
βίστριες για το κλίμα: η Ελένα Γκουαλίνγκα από την Αμαζονία 
του Ισημερινού, η Ουγκαντέζα Βανέσα Νακάτε και η Γερμανίδα 
Λουίσα Νοϊμπάουερ. Αυτές έφτασαν στο Νταβός φέρνοντας 
μαζί τους αίτηση που ξεκίνησε να συγκεντρώνει υπογραφές 
αυτήν την εβδομάδα. Με αυτήν ζητούν να σταματήσει η εκμε-
τάλλευση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα από τις πολυεθνικές. Η 
αίτηση είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 870.000 υπογρα-
φές ως την Τετάρτη το βράδυ.
«Καίγεται το σπίτι μας» -
«Θα πρέπει το πετρέλαιο να παραμείνει στη γη», είχε δηλώσει 
νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Ελένα Γκουαλίνγκα σε συνέ-
ντευξή της στο AFP. «Προερχόμαστε από διαφορετικά μέρη του 
κόσμου, αλλά έχουμε την ίδια πρόταση. Αυτή συνίσταται στο 
αίτημα να πούμε ‘αρκετά!’, αρκετά διότι όπως το ‘χουμε ήδη 
πει αρκετές φορές, χρειαζόμαστε επείγουσα δράση», σημείωνε.
«Αν δεν δράσετε αμέσως, σας προειδοποιούμε ότι οι πολίτες 
ολόκληρου του κόσμου θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της ανά-
ληψης νομικής δράσης για να σας φέρουν ενώπιον των ευθυ-

νών σας. Και θα συνεχίσουμε να διαδηλώνουμε σε μεγάλους 
αριθμούς στους δρόμους», αναφέρεται στην αίτηση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τούνμπεργκ πηγαίνει στο Νταβός 
στη διάρκεια διάσκεψης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. 
Το 2020 είχε κυρίως σηματοδοτηθεί από την αντιπαράθεσή της 
με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Έχει έρθει η 
ώρα να «πανικοβληθούμε» διότι «το σπίτι μας καίγεται», έλεγε 
ήδη από τότε. 
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Σουηδή ακτιβίστρια είχε πάει 
να υποστηρίξει τους διαδηλωτές που αντιτίθενταν στην επέκτα-
ση λιγνιτωρυχείου στη δυτική Γερμανία. Αν και η πρωτοβουλία 
της αυτή της είχε ως αποτέλεσμα την κράτησή της για μερικές 
ώρες την Τρίτη, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, είχε επίσης και 
την έκφραση υποστήριξης στο Νταβός από τον πρώην αντι-
πρόεδρο των ΗΠΑ και οικολόγο Αλ Γκορ, ο οποίος δήλωσε χθες 
«σύμφωνος» με τον αγώνα της.
Το κλίμα είναι βασικό θέμα της συνόδου στο Νταβός φέτος. 
Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε 
τη δίωξη, όπως έγινε με την καπνοβιομηχανία, πετρελαϊκών 
κολοσσών, επειδή έκρυβαν για χρόνια τις πληροφορίες που 
διέθεταν για την κλιματική αλλαγή. «Ορισμένοι παραγωγοί 
ορυκτών πηγών ενέργειας γνώριζαν απολύτως στην δεκαετία 
του 1970 ότι το βασικό προϊόν τους θα κατέκαιγε τον πλανήτη», 
είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες από το βήμα του Φόρουμ του Νταβός, 
καταδικάζοντας το «μεγάλο ψέμα» τους. 

Η κινεζική οικονομία θα καταγράψει σημαντική βελτίωση το 
2023, θα κάνει μεγαλύτερα βήματα προόδου και θα συνεισφέρει 
περισσότερο στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, δήλωσε ο 
Γουάνγκ Γουενμπίν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξω-
τερικών. Ο ίδιος εκπρόσωπος έκανε το σχόλιο του στη διάρκεια της 
καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, απαντώντας σε 
ερώτηση για την πορεία της κινεζικής οικονομίας το 2022 και σε 
μια εκτίμηση των ΜΜΕ ότι η κινεζική οικονομία θα βελτιωθεί ση-
μαντικά το 2023. Σύμφωνα με τον Γουάνγκ, κατά το 2022 η Κίνα 
συντόνισε αποτελεσματικά την αντίδρασή της κατά της COVID-19 

λαμβάνοντας μέτρα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, επι-
τάχυνε την εφαρμογή κανονισμών σε μακροοικονομικό επίπεδο, 
ενώ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις επιπτώσεις έκτακτων συν-
θηκών, παρά τα διαδοχικά κύματα επανεμφάνισης της πανδημίας 
και της νωθρής οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.
“Είμαστε ικανοί να σταθεροποιήσουμε τη συνολική απόδοση της 
οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο και να συνεχίσουμε να 
αυξάνουμε το παραγόμενο οικονομικό αποτέλεσμα στης Κίνας 
τόσο σε συνολικό, όσο και σε κατά κεφαλήν εισόδημα”, δήλωσε 
ο Γουάνγκ. “Πρόκειται για επιτεύγματα σκληρής δουλειάς που 

αντανακλούν την ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας, την 
ουσιαστική δυναμική και ζωτικότητα της ανάπτυξης”, πρόσθεσε 
ο ίδιος. “Με την αντίδραση της Κίνας απέναντι στην COVID να 
κινείται πλέον σε μία νέα φάση και τη ζωή και την εργασία να 
επιστρέφουν στην κανονικότητα με πιο γρήγορους ρυθμούς, οι 
εσωτερικοί δείκτες της κινεζικής οικονομίας θα αποκτήσουν μεγα-
λύτερη δυναμική και η απόδοση των προσπαθειών για βαθύτερες 
μεταρρυθμίσεις και περισσότερο άνοιγμα της οικονομίας θα συνε-
χιστεί”, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος. 

Ο γερμανικός πληθυσμός αυξήθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο 
των 84,3 εκατ. ανθρώπων το 2022, αφού παρέμεινε στάσιμος 
τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς Ουκρανοί πρόσφυγες ήρθαν 
στη Γερμανία προσπαθώντας να γλιτώσουν από τον πόλεμο στη 
χώρα τους. Το 2022, υπήρχαν 1,1 εκατ. περισσότεροι άνθρωποι 
που ζούσαν στη Γερμανία συγκριτικά με την προηγούμενη χρο-
νιά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ομοσπονδιακής στα-
τιστικής υπηρεσίας. Οι μετανάστες υπεραντιστάθμισαν το χαμηλό 
ποσοστό γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού. Μόλις στο 

πρώτο εξάμηνο του έτους, οι Ουκρανοί που έφθασαν στην Γερ-
μανία αύξησαν τον πληθυσμό κατά 740.000. Στην κορύφωση 
της προηγούμενης μεταναστευτικής κρίσης που προκλήθηκε από 
τη βία στη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, το δεύτερο εξάμηνο 
του 2015, η Γερμανία απέκτησε 756.000 νέους κατοίκους. Η ροή 
μεταναστών που έρχονται από χώρες άλλες εκτός της Ουκρανίας 
επίσης αυξήθηκε το 2022, ύστερα από χρόνια υποτονικής αύξη-
σης λόγω της πανδημίας της COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της στατιστικής υπηρεσίας. Το ισοζύγιο μεταξύ του αριθμού μετα-

ναστών και απόδημων ήταν στο υψηλότερο επίπεδό του από τότε 
που η Γερμανία άρχισε να συλλέγει τα σχετικά στοιχεία το 1950 
και τέσσερις φορές υψηλότερο από ό,τι την προηγούμενη χρονιά, 
σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία. Η άφιξη μεταναστών σε 
εργάσιμη ηλικία αντιστάθμισε τη γήρανση του πληθυσμού. Ενώ 
το συνολικό ποσοστών Γερμανών σε εργάσιμη ηλικία (15 έως 63 
ετών) ήταν 61,6% το 2022, το ποσοστό αυτό έφθανε το 75,9% 
μεταξύ αυτών που έρχονται από το εξωτερικό. 

Η ΤΟΥΝΜπΕΡγΚ ΘΕΩΡΕΙ «πΑΡΑΛΟγΟ» ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥπΕΥΘΥΝΟΥΣ 
γΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΤΡΟφΗ ΤΟΥ πΛΑΝΗΤΗ» ΣΤΟ ΝΤΑβΟΣ   

Η ΚΙΝΕζΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑγΡΑψΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ βΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ 2023
ΣΥΝΕΙΣφΕΡΟΝΤΑΣ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑπΤΥξΗ, 
ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥπΟΥΡγΕΙΟ ΤΩΝ ΕξΩΤΕΡΙΚΩΝ

γΕΡΜΑΝΙΑ: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΟΔΗγΕΙ ΤΟΝ πΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ γΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΕπΙπΕΔΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2022
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Την απόκρυψη μεγάλου ύψους εισοδημάτων, άνω των 30 εκατ. 
ευρώ, από επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου, 
αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι, τους οποίους έκαναν οι «ράμπο» 
της ΑΑΔΕ. 
πώς απέκρυπταν εισοδήματα
Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο 
τρόπους: 
• Είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
• Είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς 
προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο 
φορολογικό Μητρώο! Δηλαδή, πουλούσαν χωρίς να έχουν καν 
υπόσταση επιχείρησης, λειτουργώντας παρασιτικά και ενάντια 
στις όποιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
πώς εντοπίστηκαν οι φοροφυγάδες
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν 
τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας: 
• Καταγγελίες πολιτών
• Έρευνες στο διαδίκτυο
• Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών, Ανοίγματα τραπε-
ζικών λογαριασμών
Οι κλάδοι της ψηφιακής φοροδιαφυγής
Οι βασικοί τομείς, που εντοπίστηκαν αδήλωτες πωλήσεις μέσω 
e-shops, είναι: 
• Προϊόντων τεχνολογίας
• Ένδυσης
• Υπόδησης
• Καλλυντικών
• Κοσμημάτων 
• Γυναικείων αξεσουάρ
Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα 
στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
Οι σημαντικότερες υποθέσεις 
• Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Κεντρικό 
Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλη-
τικών υποδημάτων, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, δεν υπέβαλε 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας 
φορολογητέα ύλη ύψους 4 εκατ. ευρώ.
• Σε μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Δυτικό 
Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό εμπόριο 
υποδημάτων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, για τις χρή-
σεις 2016 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη έκδοση απροσδιόριστου 
αριθμού φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 2,1 
εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Βόρειο 
τομέα Αθηνών με δραστηριότητα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
ειδών υγιεινής διατροφής διαπιστώθηκε ότι για τη χρήση 2018 
είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς την έκ-
δοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. 
ευρώ. Παράλληλα, για το ίδιο έτος διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα 
ύλη, αξίας 5,2 εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Κεντρι-
κό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο 
αθλητικών υποδημάτων για τις χρήσεις 2017-2018, δεν υπέβαλε 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φο-

ρολογητέα ύλη 1,2 εκατ. ευρώ.
• Σε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστη-
ριότητας την πώληση φίλτρων νερού μέσω διαδικτύου διαπι-
στώθηκε για τις χρήσεις 2016 έως 2019 η μη έκδοση αποδείξεων 
λιανικών συναλλαγών αποκρυβείσας αξίας 900.000 ευρώ. 
• Ατομική επιχείρηση στον νομό Αχαΐας με αντικείμενο δραστηρι-
ότητας το λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών πραγμα-
τοποίησε το 2019 πωλήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς να εκδώσει 
φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 530.000 ευρώ. 
• Στην περιοχή της Λάρισας επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων 
διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέκρυψε φορο-
λογητέα ύλη 400.000 ευρώ.
• Στην περιοχή της Λάρισας επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων 
διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέκρυψε φορο-
λογητέα ύλη 360.000 ευρώ.
• Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στον Βόρειο 
τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλη-
τικών υποδημάτων για τη χρήση 2019, διαπιστώθηκε ότι δεν 
εξέδωσε 3.897 φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 
200.000 ευρώ. 
• Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Καβάλας, χω-
ρίς να έχει προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, κατά χρήσεις 2016 
έως 2019, πραγματοποίησε πωλήσεις ειδών ένδυσης και αξεσου-
άρ μέσω διαδικτύου συνολικής καθαρής αξίας 140.000 ευρώ. 
• Επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων στην περιοχή της Λάρισας 
διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 απέκρυψε φορο-
λογητέα ύλη ύψους 130.000 ευρώ. 
• Επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων στην περιοχή της Καρδί-
τσας διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2017 έως 2019 απέκρυψε 
φορολογητέα ύλη ύψους 122.000 ευρώ. 
• Στην περιοχή της Μαγνησίας επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσε-
ων διαπιστώθηκε ότι για τις χρήσεις 2018 έως 2020 δεν εξέδωσε 
2.041 ΑΛΠ και απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 90.000 ευρώ. 
• Ατομική επιχείρηση με έδρα στον νομό Αργολίδας και αντικείμε-
νο δραστηριότητας εμπόριο καλλυντικών, κατά τη χρήση 2020 
δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 70.000 ευρώ 
για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα υπέβαλε ανακρι-
βείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρήσεων 2019 και 2020, 
αποκρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας 785.000 ευρώ. 
• Φυσικό πρόσωπο στην Αθήνα εντοπίσθηκε να έχει πραγματο-
ποιήσει πωλήσεις υποδημάτων μέσω διαδικτύου κατά τις χρήσεις 
2016 έως και 2018 σε 6.649 περιπτώσεις, χωρίς να έχει προβεί σε 
έναρξη εργασιών. Η συνολική καθαρή αξία των πωλήσεων ανήλ-
θε σε 325.000 ευρώ. 
• Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δρα-
στηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου προϊόντων τε-
χνολογίας, κατά το έτος 2019, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία. 
Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 200.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστη-
ριότητας το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και αρωμάτων μέσω 
διαδικτύου, κατά τα έτη 2016-2019, δεν εξέδωσε φορολογικά 
στοιχεία, καθαρής αξίας 150.000 ευρώ.
• Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στα Ιωάννινα και αντικείμενο 
δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου ειδών δι-
ατροφής, κατά το έτος 2018, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, 

καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.
• Ετερόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης χώρου στάθμευσης 
στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος 
διαπιστώθηκε ότι κατά τις χρήσεις 2016 έως και 2020 εξέδωσε 
ανακριβώς 30.540 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, καθαρής 
αξίας 375.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηρι-
ότητας εμπόριο ενδυμάτων μέσω διαδικτύου, πραγματοποίησε 
κατά τα έτη 2019 έως 2021 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 570.000 ευρώ.
• Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στις Σέρρες και αντικείμενο 
δραστηριότητας ηλεκτρονικό εμπόριο υποδημάτων, κατά τα έτη 
2016-2017, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία 
των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 445.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο 
δραστηριότητας ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 
2018-2020, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 1,5 
εκατ. ευρώ. 
• Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλε-
κτρονικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος 
συναλλαγών 1.381, αξίας 155.000 ευρώ.
• Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρο-
νικό εμπόριο ενδυμάτων και αξεσουάρ, κατά τα έτη 2016-2019, 
με πλήθος συναλλαγών 1.216, αξίας 140.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηρι-
ότητας εμπόριο υποδημάτων μέσω διαδικτύου, πραγματοποίησε 
κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηρι-
ότητας εμπόριο ενδυμάτων μέσω διαδικτύου, πραγματοποίησε 
κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολο-
γικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,45 εκατ. ευρώ.
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με έδρα στο Χαλάνδρι και με 
αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατρο-
φής και φαρμακευτικών σκευασμάτων διαπιστώθηκε διενεργού-
σε διαδικτυακές πωλήσεις ενώ δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 με αποκρυβείσα φορο-
λογητέα ύλη 2,5 εκατ. ευρώ.
• Προσωπική εταιρεία στην Αθήνα με αντικείμενο δραστηριότητας 
το εμπόριο φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, 
πραγματοποίησε κατά τα έτη 2018 έως 2020 πωλήσεις μέσω δι-
αδικτύου, χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, σε 5.603 
περιπτώσεις, συνολικής καθαρής αξίας 209.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στον Πειραιά με αντικείμενο δραστηριότητας 
το λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων, πραγματοποίησε 
κατά το έτος 2018 πωλήσεις μέσω διαδικτύου, χωρίς την έκδο-
ση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 205.000 
ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στον νότιο τομέα Αθηνών με αντικείμενο 
δραστηριότητας τις Υπηρεσίες Επισκευής Τηλεφωνικών, Τηλεμοι-
οτυπικών και Συναφών Συσκευών πραγματοποίησε κατά το έτος 
2018 πωλήσεις μέσω διαδικτύου, χωρίς την έκδοση φορολογι-
κών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,75 εκατ. ευρώ.

ΑΑΔΕ: ψΗφΙΑΚΗ φΟΡΟΔΙΑφΥγΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑπΟ e-shOps  
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Το 2022 ήταν μια μεταβατική χρονιά. Ευτυχώς, μεγάλο μέρος 
του κόσμου άφησε πίσω του μήνες εγκλεισμού και κατευθύν-
θηκε, με αργά αλλά σταθερά βήματα, προς μια εξελισσόμενη 
νέα κανονικότητα. Από την αποκλειστικά εξ αποστάσεως ερ-
γασία οδηγηθήκαμε σε υβριδικά μοντέλα και από μια ραγδαία 
οικονομική ανάπτυξη σε μια σημαντική βραχυπρόθεσμη οι-
κονομική αβεβαιότητα, ενώ η μετάβαση από τις πληρωμές 
με μετρητά στις ψηφιακές συνεχίζεται παγκοσμίως. Αυτά 
υποστηρίζει ο πάροχος πληρωμών VISA, με βάση πρόσφατη 
έρευνά της και ενώ βρισκόμαστε ήδη στο 2023 παραθέτει πέ-
ντε τάσεις που ξεχωρίζουν στο τοπίο των πληρωμών:
1. Το ταξίδι για δουλειά και αναψυχή επιστρέφει 
ενισχύοντας τις δαπάνες λιανικής
Το 2022 τα ταξίδια παγκοσμίως ανέκαμψαν, χάρη στο άνοιγ-
μα των συνόρων που απελευθέρωσε τη ζήτηση. Πρόσφατη 
έρευνα της Visa κατέγραψε μια ευρεία αύξηση, του μέσου 
ποσού που δαπανάται ανά ταξιδιώτη στο εξωτερικό μετα-
ξύ Ιουνίου - Αυγούστου 2022, τόσο στις δαπάνες λιανικής, 
όσο και στις «παραδοσιακές ταξιδιωτικές» όπως ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και διασκέδαση. Ωστόσο, η αύξηση τόσο των δια-
συνοριακών δαπανών λιανικής, όσο και των άλλων ταξιδιω-
τικών δαπανών εξομαλύνθηκε. Με τα επαγγελματικά ταξίδια 
να έχουν ξεκινήσει, τουρίστες επωφελούνται από ταξιδιωτικές 
προσφορές σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς πληρώνο-
ντας λιγότερα για τη διαμονή τους σε επτά από τις δέκα πό-
λεις - επαγγελματικούς προορισμούς παγκοσμίως, σε σχέση 
με το 2019. Τα στοιχεία της Visa δείχνουν ότι οι αγορές από 
ξένους τουρίστες είχαν ανακάμψει πλήρως στο 63% των 500 
κορυφαίων προορισμών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
πριν από την πανδημία - αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί 
το 2023.  
2. Οι καταναλωτές επιλέγουν συνειδητά βιώσιμες 
συμπεριφορές 
Ενώ φέτος θα δούμε περισσότερα άτομα να ταξιδεύουν για 
δουλειά, αναψυχή και όχι μόνο, οι καταναλωτές εκφράζουν 
ανησυχίες για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή σε 
σχέση με το πώς καταναλώνουν και συμπεριφέρονται στο 
ταξίδι. Πρόσφατη μελέτη των Skift και McKinsey, έδειξε ότι 
το 40% των ταξιδιωτών, παγκοσμίως, ήταν διατεθειμένοι να 
πληρώσουν τουλάχιστον 2% περισσότερο για αεροπορικά 
εισιτήρια ουδέτερου άνθρακα. Έως τώρα, τα ίδια δεδομένα, 
δείχνουν ότι μόλις το 14% των ταξιδιωτών το έπραξαν τελικά. 
Το 2023 αναμένουμε ότι περισσότεροι καταναλωτές θα κά-
νουν πράξη τα λόγια τους καθώς ένας μεγαλύτερος αριθμός 
επιλογών θα είναι διαθέσιμος. Προσφορές όπως το πακέτο 
Visa Eco Benefits και η συνεργασία με την Ecolytiq παρέχουν 
στους καταναλωτές πρόσβαση σε προνόμια και πληροφορίες 
για την κλιματική ευαισθητοποίηση και υπολογισμούς του 
αποτυπώματος άνθρακα.
Το επανεμπόριο - ένας άλλος όρος για το κυκλικό εμπόριο, 
όπου η ενοικίαση, η επαναπλήρωση, η επισκευή, η επανα-

πώληση, η επιστροφή και η αναδιανομή αγαθών αποτε-
λούν περισσότερο βιώσιμες επιλογές - κερδίζει περισσότερο 
έδαφος, με το 69% των καταναλωτών που συμμετείχαν σε 
πρόσφατη έρευνα της Visa να δηλώνει πως θα διάλεγε εμπό-
ρους με βάση τις δραστηριότητες αυτές. Φέτος, περιμένουμε 
περισσότερα προγράμματα ανταμοιβής και εργαλεία για τους 
καταναλωτές που πραγματοποιούν βιώσιμες επιλογές.
Η ευκολία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, ώστε οι κατα-
ναλωτές να πραγματοποιούν βιώσιμες επιλογές, καθημερινά. 
Η δυνατότητα πληρωμής για τη δημόσια συγκοινωνία με τη 
χρήση ανέπαφης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης 
κάρτας ή συσκευής με δυνατότητα πληρωμής, σημαίνει ότι οι 
επιβάτες δεν θα χρειάζεται πλέον να δεσμεύουν χρήματα στις 
κάρτες συγκοινωνίας, να αγοράζουν εισιτήριο ή να ψάχνουν 
για μετρητά όταν αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα 
ΜΜΜ αντί να οδηγήσουν. Η δεύτερη έρευνα Future of Urban 
Mobility της Visa διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες, σε ποσο-
στό 91%, αναμένουν πως οι ανέπαφες πληρωμές θα αποτελέ-
σουν τον νέο τρόπο πληρωμής στα ΜΜΜ. Στο δίκτυο της Visa 
το ένα δισεκατομμύριο ανέπαφων συναλλαγών σε δίκτυα με-
ταφορών παγκοσμίως ξεπεράστηκε μέσα σε μόλις δέκα μήνες 
το 2022, χωρίς να υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης.
3. Το β2β γίνεται 3.0
Η καινοτομία στον κλάδο πληρωμών B2B θα δημιουργήσει 
ένα άλλο κύμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Από 2023 και 
μετά, θα δούμε μια έκδοση 3.0 των B2B πληρωμών. Αναμέ-
νεται αύξηση στις B2B πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, 
καθώς η προτίμηση των επιχειρήσεων να πληρώνουν και 
να πληρώνονται μέσω τηλεφώνου μεγαλώνει, ενώ η ψη-
φιοποίηση πληρωμών B2B θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη 
στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου B2B. Περισσότερες 
επιχειρήσεις B2B από ποτέ παρέχουν τώρα διαδικτυακές 
πληρωμές και το 80% των συναλλαγών B2B αναμένεται να 
είναι ψηφιακές έως το 2025. Παράλληλα, όλο και περισσό-
τερες κυβερνήσεις σημειώνουν πρόοδο στην ψηφιοποίηση 
πληρωμών. Η ατμομηχανή της καινοτομίας θα συνεχίσει κα-
θώς το οικοσύστημα παρέχει περισσότερες δυνατότητες και 
λειτουργίες για τον εξορθολογισμό των πληρωμών και των 
λειτουργιών των επιχειρήσεων.
4. Η αστάθεια στα κρυπτονομίσματα δημιουργεί 
νέες ευκαιρίες
Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ήταν ασταθείς το περασμένο 
έτος. Ενώ το μέλλον μένει να αποκαλυφθεί, αναμένουμε πως 
κάποιες λιγότερο ανθεκτικές ιδέες θα περιθωριοποιηθούν, 
ενώ άλλες που επικεντρώνονται στην υιοθέτηση μιας μετρη-
μένης, συμβατής προσέγγισης στη νέα τεχνολογική ανάπτυξη 
θα συνεχίσουν να δημιουργούν ουσιαστικές λύσεις web3.
Στο άμεσο μέλλον, βλέπουμε να επικεντρώνονται συνεχώς οι 
κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες, τα παραδοσιακά χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα και οι fintechs σε προγραμματιζόμενο 
χρήμα και πληρωμές - είτε πρόκειται για CBDC, για stablecoins 

ή για άλλες μορφές tokenized χρήματος. Στο κοντινό μέλλον, 
περιπτώσεις πληρωμών μέσω web3, θα περιλαμβάνουν 
μισθοδοσίες, μικροπληρωμές και διασυνοριακές πληρωμές. 
Τέλος, εταιρείες αξιοποιούν τη τεχνολογία NFT για να δημι-
ουργήσουν νέες ψηφιακές εμπειρίες.
5. Η απάτη προσαρμόζεται σε έναν «υβριδικό» κό-
σμο
Όλο και περισσότεροι υιοθετούν έναν «υβριδικό» τρόπο ερ-
γασίας και οι απατεώνες ακολουθούν την τάση προσαρμόζο-
ντας τις τακτικές τους. Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες 
πληρώνουν καθοδόν, οι απατεώνες έχουν περισσότερες 
ευκαιρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. 
Με τα ταξίδια να επιστρέφουν, πιθανότατα θα συνεχίσουμε 
να βλέπουμε αύξηση της διασυνοριακής απάτης. Ίσως η πιο 
πρόσφατη απειλή που αναδύεται είναι αυτή των «ταυτοτή-
των σύνθεσης» -- όταν οι απατεώνες συναρμολογούν ένα 
καθαρό νέο πρόσωπο από θραύσματα στοιχείων ταυτότη-
τας. Αναμένουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να 
αποτελούν στόχο, καθώς συχνά δεν έχουν τους πόρους ή την 
τεχνογνωσία για να δώσουν προτεραιότητα στα εργαλεία 
ασφαλείας και άλλα μέτρα ασφαλείας. Μια πρόσφατη δη-
μοσκόπηση της Visa διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους 
μισούς (58%) ταξιδιώτες ανέφεραν ότι ανησυχούν για την 
πιθανότητα απάτης στις πιστωτικές ή χρεωστικές τους κάρτες 
ενώ ταξιδεύουν.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη θα 
παραμείνουν κρίσιμα ζητήματα. Οι επαληθεύσεις ταυτότητας 
επόμενης γενιάς στην προστασία των χρηστών, όπως το EMV 
3D Secure (EMV 3DS), συμβάλλουν στο να γίνει το παγκόσμιο 
ηλεκτρονικό εμπόριο ασφαλές σε πραγματικό χρόνο. Οι μέ-
θοδοι και οι λύσεις ψηφιακής πληρωμής, θα συνεχίσουν να 
διευκολύνουν και να καθιστούν πιο ασφαλή τα πάντα, ενώ 
οι επιχειρήσεις θα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη σημασία 
της επένδυσης σε εργαλεία ασφάλειας για την πρόληψη της 
απάτης και σε ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων μιας παρα-
βίασης.
Ένας κόσμος σε μετάβαση
Παρότι η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, που επιταχύν-
θηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βρίσκεται σε εξέλιξη 
πολλοί εξακολουθούν να μένουν εκτός. Ανάμεσά τους το 29% 
των ενηλίκων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, που βρίσκεται 
εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος και το 
43% των ενηλίκων στις αναδυόμενες οικονομίες, που βασί-
ζεται αποκλειστικά σε μετρητά. Με το 70% της νέας αξίας που 
δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία να βασίζεται στα 
κέρδη παραγωγικότητας από την υιοθέτηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.visa.gr.
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Ένας κόσμος σε μετάβαση: Το Β2Β γίνεται 3.0, το ταξίδι για δουλειά και αναψυχή επιστρέφει, οι καταναλωτές επιλέγουν 
συνειδητά βιώσιμες συμπεριφορές
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Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί το 
Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για την ίδρυση του Θύλακα Υπο-
δομής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφής στην 
έκταση εμβαδού 60.000 τμ, που παραχώρησε κατά χρήση στην 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ) το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επί τετραετία πρόεδρος της ΑΖΚ ΑΕ, 
επιχειρηματίας Κυριάκος Λουφάκης, επισημαίνοντας ότι όλες οι 
απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση του ΠΔ έχουν ολοκλη-
ρωθεί, οπότε δεν βλέπει λόγο περαιτέρω καθυστέρησης. 
Γνωστοποίησε ακόμα ότι ο φορέας βρίσκεται σε αρχικές συζη-
τήσεις με τρεις ελληνικές επιχειρήσεις, δύο ξένες και δύο οργανι-
σμούς για εγκατάστασή τους στον θύλακα, εντός του οποίου θα 
ισχύουν ειδικά κίνητρα. Πρόσθεσε δε, ότι ο αρχικός προϋπολο-
γισμός για τη δημιουργία υποδομών του θύλακα -της διαμόρ-
φωσης του οικοπέδου των 60 στρεμάτων και κάποιων αρχικών 
κτηρίων, όπως εργαστηρίων, κοινόχρηστων χώρων και ερευ-
νητικών θερμοκηπίων- ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, το όλο πρότζεκτ δεν θα «τρέξει» ο κ.Λουφάκης, που 
χθες ολοκλήρωσε τη θητεία του, καθώς -όπως γνωστοποίησε 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου- λίγο πριν από τα Χρι-
στούγεννα ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει στο «τιμόνι» της 
Ζώνης, παρότι ο ίδιος θα το επιθυμούσε (σ.σ ο κ.Λουφάκης 
είχε επιλεγεί για τη θέση του προέδρου της ΑΖΚ προ τετραετίας 
από την τότε υφυπουργό Εσωτερικών Κατερίνα Νοτοπούλου, 
με την οποία ετέθησαν, κατά τον ίδιο, οι βασικοί πυλώνες της 
θητείας του στην ΑΖΚ. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με άλ-
λους τρεις υφυπουργούς Μακεδονίας-Θράκης, τους Θεόδωρο 
Καράογλου -με τον οποίο είχε, όπως είπε, την πιο αποδοτική 

συνεργασία- την Ελευθερία Χατζηγεωργίου και τον Σταύρο 
Καλαφάτη). 
Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ζώνης διατύπωσε ακόμα την εκτί-
μηση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα 
η ΑΖΚ είναι αυτό της υποστελέχωσής της, λόγω υποχρηματο-
δότησης: η εταιρεία απασχολεί σήμερα τρεις μόνιμους εργα-
ζόμενους και έχει προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, ενώ -όπως 
είπε- για να διεκπεραιώσει αποδοτικά το έργο της θα χρειάζο-
νταν τουλάχιστον επτά συνολικά (συμπεριλαμβανομένου ενός 
μάνατζερ/ διευθύνοντος συμβούλου) και «διπλάσιο budget».
Ο κ.Λουφάκης αναφέρθηκε ακόμα στη συνεισφορά της ΑΖΚ 
στην εκκίνηση του έργου του τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς 
Thess INTEC, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της δημιουργίας του 
ήταν εκ των βασικών στόχων του κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας του (υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο παραχώρησε στην ΑΖΚ 
την έκταση των 760 στρεμμάτων στον δήμο Θερμαϊκού για 
τη χωροθέτηση του πάρκου κι ακολούθως αυτή παραχώρη-
σε το αποκλειστικό δικαίωμα επιφάνειας για 99 έτη στη Thess 
INTEC ΑΕ). «Έκτοτε έχουν δρομολογηθεί όλες οι ενέργειες για 
τις απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις ως προς την έναρ-
ξη λειτουργίας του έργου» σημείωσε και πρόσθεσε πως έχει 
απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Thess INTEC και τον 
πρόεδρο, Νίκο Ευθυμιάδη. Εξήρε δε την υποστήριξη τόσο του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Θεόδω-
ρου Καράογλου στο Thess INTEC και την ΑΖΚ αντίστοιχα. Για τον 
θύλακα αγροδιατροφής της ΑΖΚ επισήμανε ότι θα μπορούσε να 
έχει δημιουργηθεί ταχύτερα, αν ο ίδιος ήταν εξίσου πιεστικός για 
την προώθηση του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσο ήταν για 
την προώθηση του ThessINTEC.

Για τον δεύτερο βασικό στόχο της θητείας του, τη στήριξη και-
νοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, ο κ.Λουφάκης επισήμανε ότι 
12 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί στην επιχειρημα-
τική προθερμοκοιτίδα, που δημιουργήθηκε στα γραφεία της 
ΑΖΚ, ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της 
συνολικά 110 εκδηλώσεις που αφορούσαν στο οικοσύστημα 
καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, είτε από φορείς είτε από την 
ίδια την ΑΖΚ. Παράλληλα η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 
ήταν βασικός συντελεστής και είχε τον ρόλο της διαχειρίστριας 
της προθερμοκοιτίδας ιδεών νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
«ΟΚ!Thess», που ουσιαστικά αποτελεί -όπως είπε- μετεξέλιξη 
της πιλοτικής δράσης Thessmart INNOHUB της ΑΖΚ. Η εταιρεία 
στήριξε, τέλος, το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας μέσα από 
πρωτοβουλίες όπως το «Next Stage», το «παραγωγικό σκα-
σιαρχείο», τα «evenTIZ Live Stories» και η σειρά διαδικτυακών 
σεμιναρίων «Μάθε παιδί μου...», που χρηματοδοτήθηκαν από 
τον τακτικό προϋπολογισμό της ΑΖΚ μέσω της συμμετοχής της 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα/προγράμματα εδαφικής συνερ-
γασίας και από χορηγίες ιδιωτών.
Ο κ.Λουφάκης έκανε, τέλος, λόγο για «προφανή αλλαγή» που 
βιώνει η χώρα, που πλέον προσελκύει επενδύσεις στην οικονο-
μία της γνώσης και όχι μόνο στη βιομηχανία και τον τουρισμό. 
Ο νέος ή η νέα πρόεδρος της ΑΖΚ και τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου θα αναδειχτούν κατόπιν έγκρισης από έκτακτη 
γενική συνέλευση του φορέα, που θα συγκαλέσουν αυτόκλητα 
στο επόμενο διάστημα οι μέτοχοί της, ήτοι τα υπουργεία Οικο-
νομικών και Εσωτερικών.

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων το Money Show 2023 θα 
αποτελέσει ένα μεγάλο πολυθεματικό γεγονός, μια αρθρωτή δι-
οργάνωση με κομβικό χαρακτήρα στην πολιτική και οικονομική 
«σκακιέρα». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εξελίξεις στο 
ενεργειακό πεδίο δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία συνθέ-
τουν ένα καινούργιο γεωπολιτικό πλαίσιο, η πανδημία επέφερε 
“κατακλυσμιαίες” αλλαγές στην αγορά εργασίας και η «πράσινη 
επανάσταση» καταρρίπτει μύθους και στερεότυπα του παρελ-
θόντος. Σε αυτό το “πολυμορφικό” σκηνικό με την παρουσία 
του συνόλου σχεδόν των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλο-
νίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της επιχειρηματικής κοι-
νότητας θα πραγματοποιηθεί το MONEY SHOW για 31η φορά 
από την Παρασκευή 27 μέχρι και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
στο ξενοδοχείο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης.
Το επιχειρηματικό οικονομικό Πολυσυνέδριο MONEY SHOW 
διοργανώνεται από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης και την Organotecnica, σε συνεργασία με το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσα-
λονίκης.
Κεντρικός στόχος του MONEY SHOW είναι η δημιουργία ενός 
υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από την ουσιαστι-
κή σύμπραξη των κρατικών φορέων, των εδραιωμένων αλλά 
και των νέων αναπτυσσομένων επιχειρήσεων ώστε να προα-
χθεί και να επιταχυνθεί ο παράγοντας καινοτομία επιτρέποντας 
την ανάδειξη νέων κλάδων και αγορών.
Σε περισσότερες από 130 εκδηλώσεις οι κύριοι τομείς που θα 
προβληθούν στο φετινό MONEY SHOW είναι: Τεχνολογίες, Γε-
ωργία και Αγροδιατροφική, Ενέργεια και Περιβάλλον, Υποδο-
μές, Τουρισμός & Πολιτισμός και Χρηματοοικονομικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην μελ-
λοντική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης ως Μητροπολιτική Περιοχή. 
Υπολογίζεται ότι οι επισκέπτες στη διοργάνωση θα ξεπεράσουν 
τους 10.000. 
Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο MONEY SHOW με την πραγμα-
τοποίηση εκδηλώσεων και με εκθεσιακή παρουσία από σημα-
ντικούς φορείς & οργανισμούς όπως: Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μα-
κεδονίας-Θράκης), ΑΑΔΕ, Διμερή Επιμελητήρια, Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Προ-
ξενικό Σώμα, Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος, EKETA, ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας, Ισραηλιτική Κοινό-
τητα Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δήμος Πρεβέζης, Αντιπεριφέρεια 
Πιερίας, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ινστιτούτο Κατά της Απάτης, Διεθνής 
Διαφάνεια Ελλάς, καθώς και από μεγάλες εταιρείες όπως: Εθνική 
Ασφαλιστική (χορηγός τίτλου), Skywalker, Εταιρεία Διανομής 
Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ), ZeniΘ, 
Hellenic Train, MOVYON, ΑΝΑΚΕΜ, Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης, East West Hellas, VIMAR, ΧΑΝΘΑΚΗΣ 
ATE, Link ΕΚΑΤΟΣ, Alpha Plan, Σαμαράς & Συνεργάτες, Μαργα-
ρόπουλος & Συνεργάτες, Manager’s Office, Precious Minds κα.

ΑΛΕξΑΝΔΡΕΙΑ ζΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΤΟΝ ΑπΟΛΟγΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΚΑΝΕ Ο ΑπΕΡχΟΜΕΝΟΣ πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ, Κ.ΛΟΥφΑΚΗΣ

ΤΟ mONey shOw 2023 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Με πάνω από 130 εκδηλώσεις, από τις 27-29 Ιανουαρίου
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Η δημοσιονομική πολιτική και η διαχείριση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν το θέμα της συ-
ζήτησης στη προχθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του 
αναπληρωτή υπουργoύ Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη. 
Ο κ. Σκυλακάκης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητη-
ρίου, αναφέρθηκε στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, 
αποτέλεσμα των πολιτικών που υλοποιεί η κυβέρνηση. 
Υπογράμμισε πως παρά τις κρίσεις (πανδημία, ενεργειακή/
πληθωριστική, τουρκικές προκλήσεις) επετεύχθη, πέρυσι, 
εξαιρετικά υψηλός ρυθμός ανάπτυξης (εκτίμηση οικονομικού 
επιτελείου: 5,6%, Κομισιόν: 6% και ΟΟΣΑ: 6,7%). Παράλληλα, 
το ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το 2022 τα 210 δισ. ευρώ, άλλαξε την ει-
κόνα του χρέους (από 186,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2018 και 

180,7% το 2019 σε 168,9% το 2022 και 159,3% το 2023), αλλά 
και τη συνολική προοπτική της χώρας. Και ενώ, όπως είπε, είναι 
πολύ πιθανό η ύφεση να «χτυπήσει» τους κύριους εμπορικούς 
μας εταίρους, εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων στην Ευρώπη 
και διεθνώς, η Ελλάδα θα διαφύγει αυτόν τον κίνδυνο. Κάτι που 
θα συμβεί, χάρη στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και στο ρυθμό των επενδύσεων, που είναι, ήδη, 
σημαντικά αυξημένος, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε 
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν την 
ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προ-
σθέτοντας ότι «όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο επιχειρηματικός 
κόσμος αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται θετικά στις δυνατότη-
τες που προκύπτουν, για επενδύσεις στους τομείς της ψηφιο-

ποίησης, της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της πράσινης 
μετάβασης, αλλά και για κινήσεις με στόχο την επιχειρηματική 
μεγέθυνση. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια μοναδική ευκαιρία 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν, ακόμα και να 
επανεφεύρουν το μοντέλο λειτουργίας τους».
Η κυρία Εφραίμογλου αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο 
της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη δια-
τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, για την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας.
«Έναν στόχο που πρέπει να πετύχουμε, αν θέλουμε να εξασφα-
λίσουμε καλύτερους όρους χρηματοδότησης, να επιταχύνουμε 
την ανάπτυξη και να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία, 
μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο αβέ-
βαιο» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την τάχιστη αποτύπωση της μείωσης του ενεργειακού κόστους 
στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ζήτησε 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 
Γιάννης Μασούτης. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «ύψιστη προ-
τεραιότητα που πρέπει να γίνει πραγματικότητα, χωρίς καθυ-
στέρηση, η τάχιστη αποτύπωση της μείωσης του ενεργειακού 
κόστους (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) στους λογαρια-

σμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στο συγκεκριμένο χρονι-
κό σημείο». Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι «η χρονική συγκυρία 
είναι ευνοϊκή, καθώς επίκειται η έναρξη της χειμερινής περιόδου 
και η επικράτηση χαμηλότερων θερμοκρασιών, που σημαίνει 
ότι θα αυξηθούν οι ενεργειακές ανάγκες για το σύνολο της κοι-
νωνίας και βέβαια για τις επιχειρήσεις». Μάλιστα, ο κ. Μασού-
της υπογράμμισε πως σε αυτό το πλαίσιο «η Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος ζητά να συρρικνωθεί το κόστος της 
ενέργειας σε επίπεδο ανάλογο αυτού που καταγράφεται στις 
διεθνείς και εγχώριες τιμές του, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι 
επιχειρήσεις και να επικεντρωθούν στις αναπτυξιακές και επεν-
δυτικές τους προοπτικές»

Αυστηρή κριτική ως προς τα μέτρα της κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης έκανε 
ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιο-
τεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς ο 
οποίος παρέστη ως επίσημος προσκεκλημένος στην εκδήλωση 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕ-
ΝΗ) την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της ΓΣΕΒΕΕ, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της συνομοσπον-
δίας επισήμανε ότι «το 2023 είναι μια χρονιά δύσκολη τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά». «Η ακρίβεια είναι το 
κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Φαί-
νεται άλλωστε και από την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου της 
Eurostat , σύμφωνα με το οποίο το 100% των Ελλήνων θεωρεί 
ως κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια αντιμετωπί-
ζεται με μέτρα όπως το Καλάθι του Νοικοκυριού αλλά με ουσια-
στικά μέτρα στήριξης τόσο των ευάλωτων νοικοκυριών όσο και 
του συνόλου της κοινωνίας, με μείωση των συντελεστών ή και 
μηδενισμό του ΦΠΑ για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και μεί-
ωση του Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Είναι 

μέτρα που τα ζητάμε εδώ και ενάμιση χρόνο», τόνισε ο πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ και προσέθεσε ότι «δυστυχώς είναι σαφές πως 
η στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά ενέργειας δημιουργεί 
ένα εκρηκτικό μείγμα καθώς έχουμε τον υπολογισμό της τιμής 
με βάση τον ακριβότερο πάροχο. Αυτό δημιουργεί μια στρεβλή 
κατάσταση στην αγορά ενέργειας , πλουτίζουν οι πάροχοι εις 
βάρος του ελληνικού λαού και παρά τα μέτρα τής κυβέρνησης 
για τις δαπάνες άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ τον τελευ-
ταίο χρόνο για την στήριξη την ενεργειακή του πληθυσμού τα 
μέτρα δεν αποδίδουν»

Με εξέχοντες Κουβεϊτιανούς επιχειρηματίες, αλλά και στελέχη 
της νέας κυβέρνησης της χώρας είχαν διαδοχικές συναντήσεις, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, από κοινού ο υφυπουργός 
για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φρα-
γκογιάννης και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, 
στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησαν στο 
Κουβέιτ, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2023. 
Αντικείμενο των συζητήσεων, υπήρξε η ενδυνάμωση των σχέ-
σεων μεταξύ των δύο χωρών αλλά και η προετοιμασία Μικτής 
Διυπουργικής συνάντησης για την καταγραφή ατζέντας θεμά-
των που αφορούν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο του Κουβέιτ, 
όσο και Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν να διευρύνουν τις 
δραστηριότητες τους στην Αραβική χερσόνησο. 
Οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τη ραγδαία αλλαγή που έχει πραγ-
ματοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην χώρα μας που 

αποτελεί πλέον ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για μεγάλες 
επενδύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράστηκε από την πλευ-
ρά της υφυπουργού Οικονομικών του Κουβέιτ Aseel Al-Saad 
Al Munifi αλλά και του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Mazin Saad Ali Al-Nahedh, για την αεροπορική σύνδεση Αθή-
νας-Κουβέιτ, μια συμφωνία που όπως διαβεβαίωσαν είναι 
πολύ κοντά στο να κλείσει. 
Οι κ.κ. Φραγκογιάννης και Γεωργιάδης το βράδυ της Δευτέρας 
πραγματοποίησαν επίσης τα εγκαίνια της έκθεσης Alexander 
the Great, Bridging East and West, by Warlamis. Παρόντες 
στην εκδήλωση των εγκαινίων δεκάδες επιχειρηματίες από το 
Κουβέιτ καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περι-
οχή. Στα εγκαίνια της έκθεσης, που αποτελεί πρωτοβουλία του 
πρέσβη Κωνσταντίνου Πιπερίγκου, τραγούδησε ελληνικά και 
αραβικά τραγούδια η διεθνούς φήμης μεσόφωνος, Αλεξάνδρα 
Γκράβας. 

Η αποστολή επισκέφθηκε νωρίτερα το εθνικό μουσείο της 
πόλης, στο οποίο προεξέχουσα θέση έχουν τα ευρήματα από 
ανασκαφές στο αρχαίο-ελληνικό νησί «Failaka» που ονομάστη-
κε έτσι από την ελληνική λέξη Φυλάκιον, λόγω της στρατηγικής 
θέσης την οποία είχε αξιοποιήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Στη 
συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου του Κουβέιτ ζητήθηκε 
συνεργασία στον σχεδιασμό πολιτιστικής αξιοποίησης και του-
ριστικής ανάπτυξης του νησιού. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 
στο νησί αυτό δύο ελληνικές αρχαιολογικές αποστολές, ενώ 
αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται και από άλλες χώρες.
Κατά την επίσκεψη στο Κουβέιτ, ο κ. Φραγκογιάννης υπέγρα-
ψε, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Εξαγωγικών Πιστώσεων 
Α.Ε. ECG, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον κουβεϊτιανό αντίστοιχο 
φορέα Dhaman.

ΝΑ ΣΥΝΕχΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ζΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΕβΕΑ 
πΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ   

γ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ πΡΕπΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ 
γΙΑ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ    

γ. ΚΑββΑΘΑΣ: Η ΣΤΡΕβΛΩΣΗ πΟΥ ΥπΑΡχΕΙ ΣΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡγΕΙ ΕΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΕΙγΜΑ   

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣχΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΥβΕϊΤ
Κατά την επίσκεψη εργασίας Αδ. Γεωργιάδη και Κ. Φραγκογιάννη στο Κουβέιτ
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Σε συστηματικούς ελέγχους για τη διάχυση προνομιακών πλη-
ροφοριών από τις εισηγμένες εταιρείες προχωρά η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η άσκηση προληπτικής εποπτείας αποτελεί κύριο 
μέλημα καθώς και βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς για το 2023. Η Επιτροπή στοχεύει στην συστημα-
τικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα των εποπτικών της 
αρμοδιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς μεγάλης επικιν-
δυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος 
εταιρικών ή οικονομικών γεγονότων που παρατηρούνται στην 
ελληνική αγορά, τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν προνο-
μιακές πληροφορίες, καθώς και τις αλλαγές στη νομοθεσία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις εισηγ-
μένες, με την οποία εφιστά την προσοχή τους στην τήρηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 
και στις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1210 
της 13ης Ιουλίου 2022 και επισημαίνει καίρια σημεία για την 
ορθή κατάρτιση και επικαιροποίηση του Insider List σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα υποδείγματα.
Η απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών 
και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών 
αποβλέπει στην ορθή και διάφανη λειτουργία της κεφαλαια-
γοράς. Όπως είχε ήδη επισημάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
από τον περασμένο Ιούλιο προς τους Εκδότες κινητών αξιών, 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα που 
περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 596/2014 (κεφάλαιο 3), όπως και στη συμμόρφωσή 
τους με τα άρθρα 7 και 17 του ίδιου Κανονισμού, αναφορικά με 
την ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών και την αναβολή 
δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών.
Το Insider List που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 596/2014 αποτελεί εξίσου απαραίτητο εργαλείο τόσο για 
τους Εκδότες, ώστε να ελέγχουν τη ροή των προνομιακών 
πληροφοριών και τη διαχείριση των υποχρεώσεων εμπιστευ-
τικότητας, όσο και για τις εποπτικές αρχές όταν ερευνούν πιθανή 
κατάχρηση της αγοράς.

Ενενήντα, επιπλέον, αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού δη-
μόσιας δαπάνης 814.544,48 ευρώ εντάσσονται στην δράση του 
ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν 
πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές».

Δημοσιεύθηκε η ένατη τροποποίηση απόφασης έγκρισης χρη-
ματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δράσης σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης 90, επιπλέον, 
αιτήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 814.544,48 ευρώ.
Τα συνολικά εγκεκριμένα / συγχρηματοδοτούμενα έργα στη 

δράση ανέρχονται σε 1.479 και η συνολική δημόσια δαπάνη 
διαμορφώνεται σε 12.318.413,51 ευρώ. Το σύνολο των εγκε-
κριμένων έργων αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση ότι, στο 
πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 
1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας :
• Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ
• Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ
• Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ

• Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ
• Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ
• Πτυχιούχων Δασολόγων ΠΕ
• Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ
• Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ
με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθη-

καν ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι οριστικοί πίνακες 
προσληπτέων. Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την 
Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης. Για τις λοιπές Ειδι-
κότητες Απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμε-
νες ανακοινώσεις. 

Ως το brand με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη αναδεικνύεται 
για πρώτη φορά η Telekom, σύμφωνα με τη μελέτη «Brand 
Finance Global 500». Στη γενική παγκόσμια κατάταξη, η μελέ-
τη τοποθετεί τον Όμιλο DT, μέλος του οποίου είναι η COSMOTE, 
στην ενδέκατη θέση, έξι θέσεις υψηλότερα από το προηγούμενο 
έτος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης, 
ότι η εταιρεία κατέχει τη δεύτερη θέση στον κόσμο στον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών - πίσω από τη Verizon και πολύ μπροστά 
από τις AT&T και Orange - ενώ παραμένει με μεγάλη διαφορά, 
το κορυφαίο brand τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Η αξία του 
brand ανέρχεται στα 62,9 δισ. δολάρια, πετυχαίνοντας το υψη-
λότερο επίπεδο στην ιστορία του, με την αξία να έχει αυξηθεί 
κατά 5% σε σχέση με το 2021, και κατά 58% σε σχέση  με το 

2020. Η Brand Finance αποδίδει τη σημαντική αύξηση της αξίας 
του brand Telekom στην αύξηση του κύκλου εργασιών του 
ομίλου και την έντονη ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, ειδικά 
στις ΗΠΑ, αλλά και στις συνεχείς επενδύσεις στην ποιότητα δι-
κτύου, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την εξυπηρέτηση πελατών.  
Σύμφωνα με άλλο τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, γ Nike παραμέ-
νει και το 2023 το πιο πολύτιμο και σημαντικό αθλητικό brand 
στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυσή των αθλητικών 
εταιρειών, από την κορυφαία διεθνή εταιρεία συμβούλων αξι-
ολόγησης και στρατηγικής “Brand Finance”. Ο αμερικανικός 
κολοσσός βρίσκεται στην 54η θέση της κατάταξης «Global 
500» 2023- που παρουσιάζει η εταιρεία κάθε χρόνο-, με αξία 
31.307.000.000  δολάρια. Συνολικά η Apple υποχώρησε από 

την πρώτη θέση στην κατάταξη αφού έχασε 57.600.000.000 
δολάρια, ενώ από την πλευρά της, η Amazon ήταν αυτή που 
ανέβηκε στην πρώτη θέση ως τo πιο πολύτιμο brand στον κό-
σμο παρά το γεγονός ότι η αξία της επωνυμίας της μειώθηκε φέ-
τος κατά 15%, από 350.300.000.000 σε 299.300.000.000 δο-
λάρια. Επιπλέον, οι εταιρείες τεχνολογίας Google και Microsoft 
διατηρούν αντίστοιχα την τρίτη και τέταρτη θέση, σε σύγκριση 
με την προηγούμενη χρονιά. Για πρώτη φορά, το Decathlon 
μπήκε στην κατάταξη, στη θέση 235, καθώς και το Lululemon, 
που είναι στη 422 θέση και η Puma στην 491η.

Την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, στις 23:59, λήγει η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για την πρόσληψη επιδο-
τούμενων ανέργων με το «πρόγραμμα μετατροπής της επιδό-
τησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας, μέσω της επιταγής 
επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) 
σε ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επι-

δοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση 80% του μισθολογικού 
και μη μισθολογικού κόστους.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης, στους 
οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής 
τους, καθώς και οι επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι, που 
αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε 
«επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 
71.293.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ. Στην 
επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 
συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και 
το επίδομα αδείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/.

ΕπΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕπΙΤΡΟπΗΣ ΚΕφΑΛΑΙΑγΟΡΑΣ πΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗγΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΝΟΜΙΑΚΗ πΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ

ΣΕ 1.479 ΑΝΕΡχΟΝΤΑΙ, ΜΕχΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΑ ΕΡγΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣπΑ γΙΑ ΜμΕ 
πΟΥ ΕχΟΥΝ πΛΗγΕΙ ΑπΟ ΤΗΝ πΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ πΕΡΙΟχΕΣ πΟΥ ΥπΕΣΤΗΣΑΝ φΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΕΣ   

ΔΕΔΔΗΕ - πΡΟΚΗΡΥξΗ 1/2022: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ πΙΝΑΚΕΣ πΡΟΣΛΗπΤΕΩΝ πΑΝΕπΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗΣ πΕ

«glObal 500» 2023: πΡΩΤΗ Η amazON, Η Nike ΤΟ πΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ braNd ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η Telekom το brand με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη

ΔΥπΑ: ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/1 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ «ΕπΙΤΑγΩΝ ΕπΑΝΕΝΤΑξΗΣ»
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Οι οδηγοί της Μ. Βρετανίας ενδεχόμενα να υποστούν περαιτέρω 
προβλήματα συμφόρησης μετά την εμφάνιση των οχημάτων 
αυτόνομης οδήγησης στους δρόμους. Η κυκλοφορία στους 
κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων μπορεί να είναι 
διπλάσιες από τα σημερινά επίπεδα και πιθανόν να αυξηθούν 
στο 85% από το 2025 έως το 2060. Αυτά είναι τα στοιχεία μιας 
νέας έκθεσης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Μεταφορών 
(DfT) της χώρας και προβλέπει ότι έως το 2047, περισσότερα 
από τα μισά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να είναι αυτόνομα, με 
δεδομένο ότι τότε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φέρουν υψηλές 
και πολλαπλές τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης. Επί του παρό-
ντος, οι οδηγοί στην Μ. Βρετανία χάνουν περίπου 80 ώρες το 
χρόνο λόγω συμφόρησης και κυκλοφοριακών προβλημάτων 
και αυτό αυξάνεται σημαντικά στις 156 ώρες για άτομα που 

ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ευρύτερη υιοθέτηση των αυτοκι-
νήτων χωρίς οδηγό θα οδηγούσε σε περισσότερη κίνηση αυ-
ξάνοντας την κινητικότητα των ηλικιωμένων και εκείνων που 
δεν είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης. Η έκθεση ισχυρίστηκε ότι η 
ικανότητα εργασίας ή χαλάρωσης μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ 
αυτό είναι σε κίνηση θα κάνει τους αναβάτες να είναι πιο ανεκτι-
κοί στην κίνηση και στις κυκλοφοριακές καθυστερήσεις. Πέρυσι 
το υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε την έκθεση Connected 
& Automated Mobility 2025, η οποία ανέφερε ότι αναμένει 
ότι τα αυτόνομα οχήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους 
δρόμους της Μ. Βρετανίας το 2025. Η έκθεση αναφέρει πως «τα 
αυτόνομα οχήματα θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς και στις μετακινήσεις επιβατών, ειδικά 

για όσους δεν οδηγούν, ενώ μπορούν να συνδέουν καλύτερα 
τις αγροτικές κοινότητες και να μειώσουν τα τροχαία που προ-
καλούνται από ανθρώπινο λάθος. Θα μπορούν παράλληλα 
να συνδέουν αγροτικές πόλεις και απομακρυσμένα χωριά με 
υπάρχουσες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας και θα βοηθούν 
στην καλύτερη πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, 
ιατρεία). Σήμερα τα πλήρως αυτόνομα οχήματα δεν επιτρέπο-
νται να κυκλοφορούν νόμιμα στους δρόμους της Μ. Βρετανίας, 
παρά το γεγονός ότι πολλοί κατασκευαστές επενδύουν μεγάλα 
ποσά σε αυτή την νέα τεχνολογία και παρότι θεωρούν ότι πολύ 
σύντομα θα καταφέρουν να φθάσουν στο επίπεδο 4 που είναι 
το προηγούμενο σκαλί του τελικού σταδίου της αυτόνομης 
οδήγησης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι η συγκέντρωση προ-
καλεί ανακατατάξεις στη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά 
εισαγωγής και χονδρικής πώλησης καινουργών επιβατικών 
οχημάτων. Ωστόσο, δεν θα επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο του 
ανταγωνισμού, «δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς των συμμε-
τεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών δεν είναι ιδιαίτερα υψη-
λά, ενώ υφίσταται επαρκής ανταγωνιστική πίεση από ισχυρούς 
παίκτες στην ίδια αγορά, αλλά και από εισαγωγείς/διανομείς 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων». Συγκεκριμένα, η επιτροπή 
συνεδρίασε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 18 Ιανουαρίου 
2023, και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της γνωστοποιη-
θείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του 
Ν. 3959/2011, η οποία αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου 
από τις εταιρίες με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS 
LTD», του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εται-
ρείας με την επωνυμία «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», 
δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λει-

τουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες 
αφορά. Ακόμη σε ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρεται ότι: 
«Η AUTOHELLAS είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών και δραστηριοποιείται κυρίως στη βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων, στη διαχείριση στόλου και 
στην εισαγωγή και χονδρική διανομή αυτοκινήτων με τα σήμα-
τα SEAT, HYUNDAI και KIA, καθώς και στη εισαγωγή και χον-
δρική διανομή (αυθεντικών) ανταλλακτικών τους. H SAMELET 
είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Ισραήλ και 
δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου, εισάγοντας 
και διανέμοντας χονδρικώς αυτοκίνητα με τα σήματα FIAT, 
ALFA ROMEO, JEEP, SUBARU, RAM, IVECO, WEY, HONG-QI, 
MASERATI και FERRARI.  Η FCA GREECE είναι ανώνυμη εταιρεία, 
η οποία συστάθηκε το 1962 και η κύρια δραστηριότητά της είναι 
η εισαγωγή και χονδρική διανομή αυτοκινήτων με τα σήματα 
FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH και JEEP, καθώς και η εισαγωγή 
και χονδρική διανομή (αυθεντικών) ανταλλακτικών. Η συγκέ-
ντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο των οχημάτων στην 
Ελλάδα (εισαγωγή, χονδρική διανομή και λιανικής πώλησης 
καινουργών επιβατικών και ελαφρώς επαγγελματικών οχημά-

των, εισαγωγή και χονδρική διανομή ανταλλακτικών, μίσθω-
σης οχημάτων, λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και παροχής 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης).
Ως σχετική γεωγραφική λαμβάνεται υπόψη η ελληνική επικρά-
τεια. Η συγκέντρωση θα επιφέρει αλλαγές στη δομή μίας εκ των 
ανωτέρω σχετικών αγορών, καθώς προκαλεί ανακατατάξεις 
στη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά εισαγωγής και χον-
δρικής πώλησης καινουργών επιβατικών οχημάτων. Ωστόσο, 
κατά την ΕΑ, αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο του 
ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά, δεδομένου ότι τα μερίδια 
αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών δεν 
είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ υφίσταται επαρκής ανταγωνιστική 
πίεση από ισχυρούς παίκτες στην ίδια αγορά, αλλά και από εισα-
γωγείς/διανομείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Συναφώς, οι κάθετες σχετικές αγορές της λιανικής πώλησης 
οχημάτων, της λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και παρο-
χής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και της 
μίσθωσης οχημάτων συνιστούν επηρεαζόμενες αγορές της 
συγκέντρωσης, ωστόσο η τελευταία δεν επιφέρει σημαντικές 
αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις σε αυτές». 

Τα επίσημα στοιχεία της ACEA (European Automobile 
Manufacturers Association) που αντιπροσωπεύει τους 14 μεγά-
λους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων 
με έδρα την Ευρώπη, δείχνουν ότι το 2022 συρρικνώθηκαν οι 
πωλήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων σε σχέση 
με το 2021. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2022, η αγορά επι-
βατικών αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συρρικνώθηκε 
κατά 4,6%, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από τις ελλείψεις 
εξαρτημάτων το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Αν και 
η αγορά βελτιώθηκε από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 

2022, ο συνολικός όγκος των πωλήσεων ανηλθε σε 9,3 εκατ. 
μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο στην ΕΕ από το 1993, όταν 
καταγράφηκαν 9,2 εκατ. μονάδες. Μεταξύ των τεσσάρων με-
γαλύτερων αγορών της ΕΕ, μόνο η Γερμανία κατάφερε να ση-
μειώσει ανάπτυξη το 2022 (+1,1%), κυρίως λόγω της υψηλής 
της επίδοσης τον Δεκέμβριο 2022. Οι άλλες τρεις αγορές είχαν 
χειρότερη επίδοση από το 2021, με την Ιταλία να σημειώνει τη 
μεγαλύτερη πτώση (-9,7%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία 
(-7,8%) και την Ισπανία (-5,4%). Τον Δεκέμβριο του 2022, 
οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 

12,8%, σημειώνοντας τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης 
το 2022. Παρά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, μόνο δύο από τις 
τέσσερις μεγάλες αγορές της περιοχής κατέγραψαν ανάπτυξη. 
Η γερμανική και η ιταλική αγορά αυτοκινήτου είχαν μια εξαι-
ρετική επίδοση τον τελευταίο μήνα της χρονιάς, σημειώνοντας 
διψήφια αύξηση 38,1% και 21,0% αντίστοιχα. Η Ισπανία, από 
την άλλη, σημείωσε σημαντική πτώση (-14,1%), ενώ η Γαλλία 
παρέμεινε σταθερή (-0,1%).

Η Nissan αποκάλυψε το νέο GT-R για την ιαπωνική αγορά, συ-
μπεριλαμβανομένων δύο ειδικών εκδόσεων, του Nissan GT-R 
Premium edition T-spec και του Nissan GT-R NISMO Special 

edition. Τα μοντέλα σχεδιάζονται να βγουν στην αγορά την 
ερχόμενη άνοιξη και θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις NISMO. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαθέτουν βελτιωμένη αεροδυνα-

μική και καλή ποιότητα κύλισης. Διατηρείται η ιπποδύναμη, 
μειώθηκαν οι κραδασμοί και ο ήχος έχει ρυθμιστεί με γνώμονα 
την άνεση στην καμπίνα

ΤΑ ΟχΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΔΗγΗΣΗΣ ΘΑ ΑΥξΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού υπ. Μεταφορών

ΕγΚΡΙΘΗΚΕ ΑπΟ ΤΗΝ ΕπΙΤΡΟπΗ ΑΝΤΑγΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕξΑγΟΡΑ ΤΗΣ fca greece ΑπΟ autOhellas-samelet

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ πΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡγΙΩΝ ΕπΙβΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩπΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 2022

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΤΟ ΝΕΟ NissaN gt-r ΑπΟΚΑΛΥφΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΑπΩΝΙΑ  
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Εξαιρετικά καλή χρονιά, παρά την έναρξή του με χαμηλά 
νούμερα, αποδείχτηκε το 2022 για τα ξενοδοχεία της Θεσσα-
λονίκης, με αποκορύφωμα «την πρωτοφανή κίνηση κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων», όπως επισήμανε ο αντιπρόε-
δρος της Ενωσης Ξενοδόχων (ΕΞΘ), Κωνσταντίνος Τορνιβού-
κας, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του φορέα. 
Ωστόσο, τόνισε, αυτή η κίνηση που ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία, ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις παθογένειες της πόλης με 
κυριότερη την ηχορύπανση του κέντρου της Θεσσαλονίκης 
από τα νυχτερινά μαγαζιά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντι-
πρόεδρος της ΕΞΘ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι πελάτες των 
ξενοδοχείων του κέντρου δεν μπορούσαν να κοιμηθούν όλη 
τη νύχτα και επεσήμανε ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια 
για την επίλυσή του σοβαρότατου αυτού προβλήματος, ώστε 
όσοι επισκέπτονται την πόλη να μένουν ευχαριστημένοι από 
την εικόνα της.

Επιτακτική είναι η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκλη-
ρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της Θεσ-
σαλονίκης ως τουριστικού προορισμού, και στη συνέχεια 
την εφαρμογή του με μια στοχευμένη προβολή, βασισμένη 
σε σύγχρονη τεχνοκρατική μελέτη, επανέλαβε ο πρόεδρος 
της ΕΞΘ, Ανδρέας Μανδρίνος. «Η ευθύνη υλοποίησης αυ-
τού του σχεδίου περνάει πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στον Οργανισμό Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης», τόνισε ο κ.Μανδρίνος, ευχαριστώντας τον 
δήμαρχο του κεντρικού δήμου, Κωνσταντίνο Ζέρβα, για την 
ξεκάθαρη -όπως είπε- βούλησή του να υλοποιηθεί το σχέδιο, 
καθώς και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολο Τζιτζικώστα, «για την καθοριστική παρέμβασή του». Ο 
πρόεδρος της ΕΞΘ αναφέρθηκε ακόμα στο έντονο πρόβλημα 
της εύρεσης πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κάτι το 
οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για τους οδικούς τουρίστες της 

Θεσσαλονίκης. Εξήρε τη βελτίωση που έχει επέλθει, «με την 
πολύτιμη αρωγή του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας-Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη» στις συνθήκες λειτουργίας 
των συνοριακών σταθμών της Βόρειας Ελλάδας, «οι οποίες 
προβλέπεται να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο αφού, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα ακόμη 
σημαντικό κονδύλιο για το συγκεκριμένο θέμα». Έκανε ιδιαί-
τερη μνεία στο σοβαρότατο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν 
όσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λειτουργούν με καθεστώς 
«Sales and Lease back» και κινδυνεύουν πλέον άμεσα με 
καταγγελία των μισθώσεών τους και στο οποίο, «παρά τη 
δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι 
Γεωργιάδη, κατά την περσινή ΔΕΘ για άμεση επίλυσή του, η 
κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει λύση».

προσέλευση ταξιδιωτών στην Αθήνα ακόμα και τη χειμερι-
νή περίοδο, αλλά και για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης 
που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς μίλησε ο Υπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στον ρ/σ Real και στους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικο-
λάου και Αντώνη Δελατόλα. Όπως ανέφερε, οι απευθείας 
πτήσεις της προηγούμενης σεζόν από τις ΗΠΑ σταμάτησαν 
μόλις πριν λίγες ημέρες, ενώ της επόμενης θα ξεκινήσουν 
στις 11 Μαρτίου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η επέκταση 
της τουριστικής περιόδου έγινε πράξη. Η επιμήκυνση που 
επιτεύχθηκε φέτος φαίνεται και από τις επιδόσεις Απριλίου και 
Οκτωβρίου - που αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών- ενώ, 
όπως είπε, και τα αποτελέσματα Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα 

είναι εξίσου εντυπωσιακά. «Ήδη για το 2023 έχουν ανακοι-
νωθεί 56 πτήσεις την εβδομάδα από ΗΠΑ και Καναδά και, 
βεβαίως, θα ακολουθήσουν και άλλες» δήλωσε ο Υπουργός 
Τουρισμού, σημειώνοντας ότι αυτές οι απευθείας πτήσεις στο 
«Ελ. Βενιζέλος» συνιστούν μεγάλη «προίκα» για την Αθήνα η 
οποία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς λόγω της του-
ριστικής αναβάθμισης. «‘Εχουμε νέα πεντάστερα ξενοδοχεία 
στην Πλατεία Κάνιγγος, στη Μητροπόλεως, στη Βούλα, στη 
Γλυφάδα, στο Σούνιο. Αναβαθμίζονται οι γειτονιές πέριξ της 
Ομόνοιας και της Πλατείας Καραϊσκάκη, που ήταν πολύ υπο-
βαθμισμένες, με έργα που δίνουν μία άλλη προοπτική στην 
πρωτεύουσα» είπε ο κ. Κικίλιας τονίζοντας ότι ταυτόχρονα 
το Υπουργείο Τουρισμού προχωρά σε έργα υποδομής και 

ανάπτυξης με πόρους του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης. «Η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποκλειστικά σχε-
δόν- πέρα αν θέλετε του εκπαιδευτικού ή της ψηφιοποίησης- 
επενδύει σε έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής είναι οι game 
changers για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Οι μεγάλες 
επενδύσεις συνεχίζονται, για αυτό και οι εντολές που έχουμε 
δώσει στις υπηρεσίες είναι ότι δεν σταματάμε. Γιατί με ρώτη-
σαν, «μήπως τυχόν οι εκλογές επηρεάσουν το τουριστικό μας 
προϊόν»; Και εξήγησα ότι ακόμα και τον Μάρτη- Απρίλη να 
γίνουν οι εκλογές και πάλι τουρίστες θα έχουμε στην Αθήνα» 
ανέφερε χαρακτηριστικά

Στο λιμάνι της Ελευσίνας, κατά μήκος του παράκτιου μετώπου 
της πόλης, θα φιλοξενηθεί η κεντρική εκδήλωση της επίσημης 
τελετής έναρξης της «2023 Ελευσίς-Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρί-
ου 2023. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός 
Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ έχουν υλοποιηθεί τεχνικά έργα 
ανάπλασης, σε σημεία αρμοδιότητάς του, με αποτέλεσμα το 
παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας να αποτελεί σήμερα σημεί-
ο-αναφοράς για τη διεξαγωγή των πολιτιστικών δράσεων. 

Επίσης, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ παραχωρεί δωρεάν, για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων, τους ανακαινισμένους χώρους και τις κτιριακές 
υποδομές του. Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του 
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης: «Ο Λιμένας Ελευσίνας 
είναι ένα λιμάνι ανοιχτό στον πολιτισμό, που συνδυάζει τον 
εμπορικό του χαρακτήρα με τα πολιτιστικά δρώμενα για την 
ανακήρυξη της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης». Προσθέτει ότι από την πρώτη στιγμή, ο Ο.Λ.Ε. 
ΑΕ, ως φορέας διαχείρισης του Λιμένα Ελευσίνας, υπέγραψε 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την «2023 Ελευσίς-Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης», παρέχοντας την υποστήριξή 
του. Σημειώνεται ότι στα έργα του Οργανισμού εντάσσεται και 
η απομάκρυνση όλων των ναυαγίων από τον παλαιό λιμένα 
του Φονιά στην Ελευσίνα, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα, καθώς και η ανάπτυξη της δράσης «Θαλάσσια 
Ιερά Οδός», που θα συνδέει δια θαλάσσης την Ελευσίνα με 
τον Πειραιά.

Με την άφιξη πομπών, από θάλασσα και στεριά, το από-
γευμα του Σαββάτου, 4 Φεβρουαρίου, ξεκινά στο παράκτιο 
μέτωπο της Ελευσίνας η οικουμενική γιορτή της Ελευσίνας 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η εντυπωσιακή 
εκδήλωση των εγκαινίων θα διαρκέσει ως το βράδυ της 

επόμενης ημέρας, μαζί με ένα «πολύχρωμο» πρόγραμμα με 
εκθέσεις, συναυλίες, DJ πάρτι και παράλληλες εκδηλώσεις σε 
όλη την πόλη. Η εμβληματική εκκίνηση του προγράμματος 
της 2023 Ελευσίς αποτελεί ιδέα/σύλληψη του γενικού καλλι-
τεχνικού διευθυντή Μιχαήλ Μαρμαρινού, σε σκηνοθεσία του 

διακεκριμένου Βρετανού σκηνοθέτη Chris Baldwin. Αναλυ-
τικά το διήμερο πρόγραμμα των εγκαινίων στην διεύθυνση: 
https://2023eleusis.e
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Επιχειρησιακό μνημόνιο συνεργασίας του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας με το Κέντρο Αριστείας Διαστήματος του ΝΑΤΟ (NATO 
Space Center of Excellence) υπεγράφη την Τετάρτη 18 Ιανουα-
ρίου, από τον διευθυντή Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ υποναύαρχο 
Κωνσταντίνο Βλάχο ΠΝ στο Παρίσι, σε τελετή η οποία έλαβε χώρα 
στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και Διαστήματος των Ενόπλων 
Δυνάμεων της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε το μνημόνιο υπε-
γράφη μεταξύ της Γαλλίας ως Framework Nation και εκπροσώ-

πων των συμβαλλόμενων κρατών - μελών από το Βέλγιο, την 
Γαλλία, την Γερμανία, την Δανία, την Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α, την Ισπανία, την 
Ιταλία, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ουγγα-
ρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Σλοβακία, 
την Τουρκία και την Τσεχία. Υπενθυμίζεται, από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι 
πρόσφατα το ΓΕΕΘΑ προέβη στη συγκρότηση της Διεύθυνσης 
Διαστήματος (ΓΕΕΘΑ/Γ5), η οποία αποτελεί τον αρμόδιο επιτελικό 

φορέα για θέματα που αφορούν στο Διάστημα και στις συναφείς 
τεχνολογίες και συμμετείχε για πρώτη φορά στην στρατιωτική δι-
αστημική άσκηση με την επωνυμία «AsterX 2022» που πραγμα-
τοποιήθηκε από την Γαλλική Διοίκηση Διαστήματος στο «Cité de 
l’Espace», με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και 
των ΗΠΑ. Με την υπογραφή του μνημονίου σηματοδοτείται και 
η επίσημη ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Διαστήματος του ΝΑΤΟ 
ως μια ενεργή στρατιωτική οντότητα στο πλαίσιο της Συμμαχίας

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με ομό-
φωνη απόφασή του, προχώρησε στην επιλογή νέου αρχηγού του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Στη θέση του αρχηγού τοποθετείται ο 

αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Τονίζεται, επί-
σης, ότι στον απερχόμενο αρχηγό, αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο, 

ο οποίος προάγεται στο βαθμό του στρατηγού εν αποστρατεία, 
απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώ-
ματος.

Την παράταση της θητείας του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντί-
νου Φλώρου για ένα ακόμη έτος και την αποστρατεία των Αρχη-
γών ΓΕΣ αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση και ΓΕΝ αντιναυ-
άρχου Στέλιου Πετράκη, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε 
προ ημερών υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), είχε ως μόνο αντικείμενο την παράταση 
θητείας του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) 
και την επιλογή νέων Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
(ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ομόφωνα:
1. Η παράταση για ένα επιπλέον έτος της θητείας του Αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.
2. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΣ του Αντιστρατήγου (ΠΖ) Άγγελου 
Χουδελούδη.
3. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΝ του Αντιναυάρχου Ιωάννη Δρυ-
μούση ΠΝ.
Στους απερχόμενους αρχηγούς του ΓΕΣ και του ΓΕΝ, Αντιστράτη-
γο Χαράλαμπο Λαλούση και Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ, 
οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Στρατηγού και Ναυάρχου 
ε.α., απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΝ, αντί-
στοιχα.
Έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών των Ενό-
πλων Δυνάμεων από το ΣΑγΕ 
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών 
Επιτελείων (ΣΑΓΕ), πραγματοποιήθηκε, μετά τις αποφάσεις του 
ΚΥΣΕΑ,στην αίθουσα συνεδριάσεων «Στρατάρχου Αλ. Παπά-
γου». Το ΣΑΓΕ συνεδρίασε με τη νέα του σύνθεση, δηλαδή, τον 
αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ 
αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, τον αρχηγό ΓΕΣ αντι-
στράτηγο ‘Αγγελο Χουδελούδη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο 
Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, για να προβεί σε έκτακτες κρίσεις των 
ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως ανα-
κοινώθηκε, πριν την έναρξη του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε 
αγιασμός. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο Στρατό Ξηράς, το ΣΑΓΕ 
έκρινε «διατηρητέους» τον αντιστράτηγο (ΠΖ) Σπανό Αναστάσι-
ο,τον αντιστράτηγο (ΔΒ) Χούπη Δημήτριο, τον αντιστράτηγο (ΠΖ) 
Τσιόπλο Ιωάννη, τον αντιστράτηγο (ΤΘ) Κωστίδη Γεώργιο,τον 
αντιστράτηγο (ΠΖ) Κωνσταντάκο Δημόκριτο και τον αντιστράτη-
γο (ΠΖ) Κωστάκογλου Σωτήριο και ως «ευδοκίμως τερματίσαντα 
τη σταδιοδρομία του» τον αντιστράτηγο (ΜΧ) Κέλλη Γεώργιο. 
Στο Πολεμικό Ναυτικό έκρινε «διατηρητέο» τον αντιναύαρχο (Μ) 
Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ ενώ στην Πολεμική Αεροπορία, 
«διατηρητέους» τον αντιπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο και τον 

αντιπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο και «ευδοκίμως τερμα-
τίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τον αντιπτέραρχο (Ι) Χατζήρη 
Πέτρο και τον αντιπτέραρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο.
Με νεότερο τηλεγράφημα, το ΑΠΕ ΜΠΕ μετέδωσε ότι το Συμ-
βούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), πραγματοποίησε, 
την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, την 2η συνεδρίασή του. Στο Στρατό 
Ξηράς προήγαγε στο βαθμό του αντιστρατήγου, για πλήρωση 
κενών θέσεων, τους υποστράτηγο (ΠΒ) Αλφαντάκη Σπυρίδων, 
υποστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα, υποστράτηγο (ΠΒ) Πα-
πασταθόπουλο Σταύρο, υποστράτηγο (ΠΖ) Καπραβέλο Πάρι, ενώ 
έκρινε ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους», 
τους υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζηγεωργίου Γεώργιο, υποστράτηγο 
(ΔΒ) Τσιρίδη Κωνσταντίνο, υποστράτηγο (ΠZ) Γούναρη Κων-
σταντίνο, υποστράτηγο (ΤΘ) Βασιλάκη Ιωάννη και υποστράτηγο 
(ΠΖ) Αλεξιάδη Αναστάσιο. Στο Πολεμικό Ναυτικό προήγαγε στο 
βαθμό του αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους 
υποναύαρχο Κατάρα Δημήτριο - Ελευθέριο ΠΝ και υποναύαρχο 
Λελούδα Φραγκίσκο ΠΝ, ενώ έκρινε ως «ευδοκίμως τερματί-
σαντα την σταδιοδρομία του», τον υποναύαρχο Καμπουράκη 
Γεώργιο ΠΝ. Στην Πολεμική Αεροπορία προήγαγε στο βαθμό του 
αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους υποπτέραρχο 
(Ι) Κυριάκου Γεώργιο, υποπτέραρχο (Ι) Γρηγοριάδη Δημοσθένη, 
ενώ έκρινε ως «ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του», 
τον υποπτέραρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο.
Συνεχίζοντας τις έκτακτες κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επι-
τελείων έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου 
και Ταξιάρχου για την πλήρωση κενών θέσεων Υποναυάρχων και 
Υποπτεράρχων. Συγκεκριμένα το ΣΑΓΕ:
- Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών 
θέσεων, τους:
(1) Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Βλάχο (2) Αρχιπλοίαρχο Γεώργιο 
Φλώρο (3) Αρχιπλοίαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο. Έκρινε «Δια-
τηρητέους στον αυτό βαθμό» τους: (1) Αρχιπλοίαρχο Απόστολο 
Τριβλίδη (2) Αρχιπλοίαρχο Ηλία Ράπτη. Προήγαγε στο βαθμό του 
Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους: (1) Ταξίαρχο 
Γεώργιο Γιαπιτζή (2) Ταξίαρχο Αλέξανδρο Κεφαλά. Έκρινε «Ευδο-
κίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» τους: (1) Ταξίαρχο 
Γρηγόριο Θεοχαρίδη (2) Ταξίαρχο Παναγιώτη Βάλσαμο (3) Ταξί-
αρχο Αθανάσιο Σέξτο.
Η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
Μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την τοποθέτηση των Αντιστρα-
τήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, και τις κρίσεις του ΣΑΓΕ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων 

διαμορφώνεται ως εξής:
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος 
Αρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος ‘Αγγελος Χουδελούδης (έως σήμερα 
Διοικητής 1ης Στρατιάς)
Αρχηγός ΓΕΝ: Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης (έως σήμερα 
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ) 
Αρχηγός ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς 
Διοικητής 1ης Στρατιάς: Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος (έως 
σήμερα Διοικητής Δ Σώματος Στρατού)
Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθεριος Κατάρας 
(νεοπροαχθείς-έως σήμερα Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαί-
δευσης)
Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας: Αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασού-
λας (παραμένων)
Διοικητής Δ Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Δημόκριτος Κων-
σταντάκος (έως σήμερα Επιτελάρχης ΓΕΣ)
Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου: Αντιστράτηγος Δημήτριος 
Χούπης (έως σήμερα Διοικητής ΑΣΔΕΝ)
Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης (νεοπροα-
χθεις)
Διοικητής Γ Σώματος Στρατού/ NRDC-GR :Αντιστράτηγος Πάρις 
Καπραβέλος (νεοπροαχθείς)
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας (νεο-
προαχθείς-έως σήμερα Διευθυντής Δ Κλάδου ΓΕΕΘΑ)
Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Αντιπτέραρχος Γεώργιος Κυριάκου (νεοπρο-
αχθείς-έως σήμερα Υπαρχηγος ΑΤΑ)
Επιτελάρχης ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος 
(νεοπροαχθείς)
Διοικητής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου (έως 
σήμερα Διοικητής Γ Σώματος Στρατού/ NRDC-GR)
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού- Διοικητής Δόγματος Εκπαίδευσης: 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός, (έως σήμερα Διοικητής Σχο-
λής Εθνικής ‘Αμυνας (ΣΕΘΑ))
Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρα-
τού (ΑΣΔΥΣ): Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης 
Διοικητής Σχολής Εθνικής ‘Αμυνας (ΣΕΘΑ): Αντιστράτηγος Σπυρί-
δων Αλφαντάκης (νεοπροαχθείς) 
Διοικητης Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ): 
Αντιναύαρχος Χαρίλαος Παπαδημητρίου (παραμένων)
Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Γεώργιος Καραδήμας(-
παραμένων)
Διοικητής ΔΑΥ: Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης (νεο-
προαχθείς-έως σήμερα Υπαρχηγός ΓΕΑ)

ΥπΟγΡΑφΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥπΟΥΡγΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ   

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗγΟΣ γ. πΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΕΟΣ ΑΡχΗγΟΣ ΤΟΥ πΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, 
ΜΕ ΑπΟφΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ   

Η ΝΕΑ ΗγΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟπΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ και έκτακτες κρίσεις από το ΣΑΓΕ
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Ένα τείχος, ύψους τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων, περιβάλλει 
μία πόλη με πυκνό πολεοδομικό ιστό. Η βάση του τείχους, πλά-
τους περίπου 5,5 μέτρων, έχει λίθινο υπόβαθρο, ενώ το υπόλοι-
πο τμήμα του αποτελείται από πλιθιά, καλυμμένα με κεραμίδια. 
Την πύλη του τείχους αυτού και τμήμα της οχύρωσης αρχαίας 
πόλης, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη λίγο έξω από 
την πόλη του Κιλκίς, μεταξύ των κοινοτήτων Καμπάνη και Πε-
δινού του Δήμου Κιλκίς.
Αφήνοντας πίσω κανείς σήμερα τον νομό Θεσσαλονίκης και 
πηγαίνοντας προς το Κιλκίς, από τα νότια του νομού λίγο μετά 
τη Νέα Σάντα, θα δει μία σειρά από λοφώδεις σχηματισμούς και 
αν δεν είναι γνώστης, ίσως υποθέσει ότι πρόκειται για φυσικούς 
λόφους. Αρκετά όμως από αυτά είναι κολοβωμένοι λοφίσκοι 
με τραπεζοειδή κορυφή. Στη γλώσσα των αρχαιολόγων, ονο-
μάζονται «τράπεζες» με οικιστικά κατάλοιπα, που άρχισαν να 
δημιουργούνται από τα επάλληλα στρώματα οικισμών της 
αρχαιότητας.
Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές και περίβλεπτες στο τοπίο 
«τράπεζες», πραγματοποίησαν αυτοψία -δηλαδή επιφανειακή 
έρευνα, το 2018, η αρχαιολόγος και προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κιλκίς Δρ Γεωργία Στρατούλη και ο αρχαιολόγος 
Δρ Νεκτάριος Πουλακάκης, προϊστάμενος του τμήματος Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Κιλκίς, σε έναν τόπο που είναι κηρυγμένος από τη δεκαετία 
του ‘80 και προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Στην 
περιήγησή τους εκεί εντόπισαν επιφανειακά -μεταξύ άλλων- 
θραυσμένα τμήματα αγγείων, τα οποία «διάβασαν» για να 
κάνουν μια πρώτη εκτίμηση χρονολόγησής τους.
«Ήταν το Νοέμβριο του 2018, όταν για πρώτη φορά πραγματο-

ποιήσαμε στοχευμένη επιφανειακή έρευνα στην περίοπτη τρά-
πεζα Καμπάνη-Πεδινού και αντιληφθήκαμε ότι πατάμε πάνω 
σε τείχος», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων η Γεωργία Στρατούλη. «Άμεσα αποφασίσαμε να μην 
αξιοποιήσουμε μόνο τις δυνατότητες της ανασκαφικής διερεύ-
νησης, όπως δοκιμαστικές τομές, αλλά να πραγματοποιήσουμε 
γεωφυσική διασκόπηση εδάφους, δηλαδή μια μέθοδο σκανα-
ρίσματος του εδάφους, με τη βοήθεια ειδικευμένων ερευνητών 
και ειδικών μηχανημάτων», συμπληρώνει.
Η προσπάθεια αυτή έγινε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα το Εργαστήριο 
Γεωφυσικής Έρευνας υπό τον καθηγητή Γρηγόρη Τσόκα, η 
οποία κατέδειξε την ύπαρξη τείχους που περιέβαλε μία αρχαία 
πόλη με πυκνή πολεοδομική οργάνωση. «Είναι πολύ σημαντική 
η ανεύρεση μιας οχυρωμένης πόλης ελληνιστικών και ρωμαϊ-
κών χρόνων στην ενδοχώρα της Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί 
δεν γνωρίζουμε πολλές πόλεις που διασώζουν την οχύρωσή 
τους. Απ’ ό,τι φαίνεται από τα συνευρήματα και από τις παραδό-
σεις, που κατά καιρούς έχουν καταχωρηθεί στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κιλκίς, μπορούμε να μιλάμε για μια αρχαία πόλη του-
λάχιστον από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. 
Επίσης, έχουμε τη βεβαιότητα -βάσει της γεωφυσικής έρευνας, 
ότι εκτός του τείχους και πολύ κοντά σε αυτό, υπάρχουν δημό-
σιοι χώροι, τους οποίους θα επιδιώξουμε να αποκαλύψουμε σε 
επόμενες ανασκαφικές περιόδους», επισημαίνει.
Τι ήρθε στο φως και ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια
Προς το παρόν, στις μικρής έκτασης και περιορισμένου χρόνου 
ανασκαφές κατά τα έτη 2021 και 2022, με μόλις 130.000 ευρώ 
και μονοψήφιο αριθμό εργατοτεχνιτών, ήρθαν στο φως η μνη-

μειακή κεντρική πύλη της αρχαίας πόλης, στη νότια πλευρά του 
τείχους, και περίπου 60 μέτρα του νοτιοανατολικού τμήματός 
της. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ένας τετράγωνος πύργος, περί-
που 30 μέτρα ανατολικά της πύλης, ενώ, όπως εκτιμά η κ. Στρα-
τούλη -βασισμένη στη γεωφυσική διασκόπηση, είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι θα βρεθεί και άλλος ένας δυτικά της πύλης. «Έχουμε 
τουλάχιστον πέντε ή έξι πύργους, τους οποίους αναγνωρίζουμε 
από τη γεωφυσική έρευνα, με πιθανότητα ενός ακόμη ημικυκλι-
κού στη ΝΑ γωνία του τείχους», αναφέρει.
Το επόμενο διάστημα, η κ. Στρατούλη και η ομάδα της πρόκειται 
να υποβάλουν αιτήματα για μία πιο συστηματική ανασκαφή 
της περιμέτρου του τείχους, έτσι ώστε σύντομα να αποκαλυφθεί 
τουλάχιστον η νότια και η ανατολική του πλευρά. Μάλιστα, οι 
πλευρές αυτές θα είναι ορατές από τον επαρχιακό δρόμο Θεσσα-
λονίκης - Κιλκίς, ο οποίος διέρχεται από τους οικισμούς Μάνδρες 
και Καμπάνη. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε άμεσα, εκτός της 
ανασκαφής, είναι η ανάδειξη του τμήματος του τείχους, που 
έχει ήδη αποκαλυφθεί. Θα μπορούσε να γίνει καθ’ ύψος μερική 
αποκατάστασή του με συμβατικά μέσα ή και με αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Αν καταφέρουμε, επίσης, να έχουμε 
τουλάχιστον δύο ομάδες ανασκαφής το 2023, θα ήταν εφικτή 
η ολοκλήρωση της αποκάλυψης ολόκληρου του νότιου τείχους 
και τα επόμενα δύο χρόνια θα μπορούσαμε να επεκταθούμε 
στην ανατολική του πλευρά», σημειώνει η κ. Στρατούλη. Ευχής 
έργο, όπως λέει η κ. Στρατούλη, είναι να μπορέσει η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων με τη στήριξη του ΥΠΠΟΑ να διαμορφώσει σταδιακά 
έναν νέο εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη του Κιλκίς και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μία ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών, που 
απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλης της 
επικράτειας, με στόχο τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
(ΕΚΚ). «Είναι ένα πρώτο βήμα για να πλησιάσει η τέχνη του 
κινηματογράφου με ισονομία τρόπο μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς», δήλωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου ο Μάρκος Χολέβας, προέδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΕΚΚ. «Είναι ένας τρόπος για να γίνει πιο 
ενδιαφέρουσα η εμπειρία της τάξης», σημείωσε από την πλευρά 
της η Αθηνά Καρτάλου, γενική διευθύντρια του ΕΚΚ. «Μέσω 
της πλατφόρμας, ο κινηματογράφος μπαίνει στην εκπαίδευση 
για τη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των 
μαθητών όλων των βαθμίδων», πρόσθεσε. Το σύνολο των 
ταινιών που περιλαμβάνει η πλατφόρμα έχουν εγκριθεί από 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και, όπως υπογράμμισε 
ο Ηλίας Τασόπουλος, γενικός συντονιστής του έργου «Ψηφι-
ακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία - 
CINEDU», πρόκειται για έναν θεσμοθετημένο τρόπο χρήσης του 
κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Τόνισε επίσης ότι μαθητές 
και εκπαιδευτικοί θα μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν 

έργα της ελληνικής και του παγκόσμιας φιλμογραφίας.
Η πλατφόρμα
Αυτό το διάστημα, η πλατφόρμα εμπλουτίζεται με ταινίες, ώστε 
μέχρι τον Μάιο να έχουν «ανεβεί» οι 92 εγκεκριμένες ταινίες 
μικρού και μεγάλου μήκους, δέκα εκπαιδευτικά βίντεο που 
αφορούν στην τέχνη του κινηματογράφου και το συνοδευτικό 
εκπαιδευτικό υλικό. Από το σύνολο των ταινιών, το 10% είναι 
ελληνικές παραγωγές και το 50% ευρωπαϊκές. Οι ταινίες έχουν 
καταχωρηθεί στην πλατφόρμα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (δη-
μοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) και θα έχουν σε αυτή ελεύθερη και 
δωρεάν πρόσβαση εκπαιδευτικοί και μαθητές. Για κάθε ταινία, 
υπάρχουν οι πληροφορίες για τη σύνδεση της με το πρόγραμμα 
σπουδών, ενώ υπάρχει και σύνδεση με περιβάλλον e learning, 
στο οποίο υπάρχει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Στην πλήρη της 
μορφή η πλατφόρμα θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2023-
24, αλλά είναι ήδη σε λειτουργία και 67 εκπαιδευτικοί, κυρίως 
από σχολεία της περιφέρειας, έχουν ήδη εγγραφεί και τη χρη-
σιμοποιούν. Το ΕΚΚ έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα 
των ταινιών για πέντε χρόνια, ενώ υπάρχει η διάθεση για συνέ-
χιση του προγράμματος και ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας.

Εγγραφές
Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να εντάξει στην εκπαιδευτική 
«φαρέτρα» την πλατφόρμα cinedu, μέσω της διεύθυνσής του, 
μπορεί να απευθύνεται στο γραφειο του ΕΚΚ και να γνωστοποιεί 
τα ονόματα των εκπαιδευτικών που προτίθενται να χρησιμο-
ποιήσουν την πλατφόρμα. Στη συνέχεια, το ΕΚΚ δημιουργεί 
τους αντίστοιχους λογαριασμούς χρηστών και έτσι έχουν ελεύ-
θερη πρόσβαση στο υλικό της cinedu.
Επιμορφώσεις
Η δημιουργία της πλατφόρμας έχει ενταχθεί και έχει χρηματο-
δοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Πλατ-
φόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία - CINEDU» 
έχουν προβλεφθεί και επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, οι 
οποίες θα γίνονται διαδικτυακά. Ωστόσο, η επιμόρφωση δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την χρήση της πλατφόρμας.
περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.cinedu-gfc.gr, και στις 
σελίδες του Facebook, cineduplatform και Instagram, cinedu_
platform.

ΜΙΑ ΑΡχΑΙΑ ΟχΥΡΩΜΕΝΗ πΟΛΗ ΕΡχΕΤΑΙ ΣΤΟ φΩΣ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
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Ενώ το 65% των ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων συμφωνεί 
ότι αντιμετωπίζει το πιο απαιτητικό περιβάλλον διαχρονικά, ένα 
ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (77%) είναι πεπεισμένο για την 
ικανότητα των οργανισμών τους να επιταχύνουν την ανάπτυξή 
τους εν μέσω οικονομικής ύφεσης, σύμφωνα με νέα μελέτη της 
Accenture.
Συγκεκριμένα, βάσει της μελέτης «Accelerating Europe’s path to 
reinvention», το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος είναι η κορυ-
φαία πρόκληση που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους για τις ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες, όπως σημείωσε το 19% των ερωτηθέντων, 
με δεύτερη τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (14%).
Παρά τις προκλήσεις αυτές, το 81% των ευρωπαίων ηγετών 
επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένοι για τα μελλοντικά αναπτυξιακά τους πλάνα, 
έχοντας μάλιστα ήδη ξεπεράσει την πανδημία.
Η μελέτη ανακοινώθηκε στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός και αναλύει τα πιεστικότερα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ευρώπη, τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία τους καθώς και τους τρόπους επα-
νεφεύρεσής τους προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς σε 
ένα ασταθές περιβάλλον, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγω-
νιστικότητά τους, επιταχύνοντας την ανάπτυξη και βελτιώνο-
ντας την κερδοφορία τους.
«Η ανθεκτικότητα που επέδειξαν έως τώρα οι ηγέτες των επι-
χειρήσεων μπορεί να εξηγήσει την αυτοπεποίθησή τους όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών αντίξοων συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής κρίσης που πλήττει ιδι-
αίτερα την Ευρώπη», δήλωσε ο Jean-Marc Ollagnier, CEO της 
Accenture για την Ευρώπη. «Ωστόσο, αυτό που διακυβεύεται 
για τις ευρωπαϊκές εταιρείες είναι η ανταγωνιστικότητά τους 
μακροπρόθεσμα. Το ολοένα και πιο ασταθές μακροοικονομικό 
περιβάλλον, σε συνδυασμό με το ρυθμό τεχνολογικής καινοτο-
μίας και την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, 
απαιτεί από τις εταιρείες να ακολουθούν μια στρατηγική διαρ-
κούς επανεφεύρεσης. Αυτή ακριβώς η Ολική Επανεφεύρεση 
των Επιχειρήσεων (Total Enterprise Reinvention) θα δώσει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγω-
νιστικότητά τους και να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα».
Η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη σε σχέση με τον 
υπόλοιπο κόσμο, ενώ παρουσιάζει έλλειμμα στις 
τεχνολογικές επενδύσεις 
Η μελέτη, η οποία αναλύει τις οικονομικές επιδόσεις ~3.000 
εταιρειών παγκοσμίως, διαπίστωσε ότι ενώ οι ευρωπαϊκές εται-
ρείες σημειώνουν ισχυρή κερδοφορία, υστερούν στην αύξηση 
των εσόδων τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στη Βόρεια 
Αμερική και την Ασία.
Για την καλύτερη κατανόηση της θέσης των ευρωπαϊκών εται-
ρειών, η μελέτη εξετάζει επίσης την απόδοσή τους σε σύγκριση 
με τις αντίστοιχες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία σε 
έξι τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα και λειτουργίες, πωλήσεις και 

πελάτες, ρευστότητα και κόστος, ταλέντο, τεχνολογία και βιω-
σιμότητα.
Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν 
καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ταλέντο 
και τη ρευστότητα και τη διαχείριση κόστους. Ωστόσο, υστε-
ρούν σημαντικά όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεών τους 
και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των εσό-
δων τους.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να καινο-
τομήσουν αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και να στρα-
φούν σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολο-
γία σε σύγκριση με εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.
«Η ισχυρή κερδοφορία και το μοτίβο χαμηλότερων ρυθμών 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών υποδηλώνουν ότι είναι 
πιο πιθανό να αναζητήσουν αξία από τα υπάρχοντα επιχειρημα-
τικά μοντέλα παρά από την ανάπτυξη νέων», δήλωσε ο Michael 
Brueckner, Chief Strategy Officer της Accenture για την Ευρώ-
πη. «Ενώ η βελτιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση 
της τρέχουσας κερδοφορίας είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οφείλουν παράλληλα να δημι-
ουργήσουν ρευστότητα για μελλοντικές επενδύσεις. Θα πρέπει 
επίσης να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία σε επίπεδο βιω-
σιμότητας και ταλέντου, επιδιώκοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες 
ανάπτυξης με γνώμονα την τεχνολογία»
πρωτοφανείς καταστάσεις απαιτούν διαφορετική 
προσέγγιση
Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν 
οικοδομήσει εξαιρετική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, 
οφείλουν τώρα να επανεφευρεθούν προκειμένου να ανταπο-
κριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Η μελέτη προτείνει επίσης συγκεκριμένα στρατηγικά βήματα 
που πρέπει να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για να 
ξεκινήσουν την επανεφεύρεσή τους, εστιάζοντας στα δυνατά 
τους σημεία σε επίπεδο βιωσιμότητας και ταλέντου και αντιμε-
τωπίζοντας παράλληλα το έλλειμμα σε επίπεδο τεχνολογίας και 
αναγκών των πελατών τους. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν:
• Άμεση ανάπτυξη του ψηφιακού πυρήνα που θα επιτρέπει την 
επανεφεύρεση του επιχειρηματικού μοντέλου: Ακολουθήστε 
έναν συνεχή, χρονικά συμπιεσμένο και κλιμακούμενο μετασχη-
ματισμό, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής 
υποδομής αξιοποιώντας cloud, δεδομένα και τεχνητή νοημο-
σύνη για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών, καινοτομιών και 
λύσεων σε όλη την επιχείρηση. Αυτή είναι μια διαρκής προσπά-
θεια για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επανεφεύρεσης, μέσω 
προγραμμάτων μετασχηματισμού που πρακτικά αυτοχρημα-
τοδοτούνται μέσω της αξίας που δημιουργούν.
• Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης: Ενεργοποιήστε όλα 
τα οικοσυστήματα για την επικέντρωση της Ευρώπης γύρω 
από τα θέματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας για ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά ως μακροπρόθεσμη 
λύση για τη μείωση των εκπομπών και του κόστους.
• Ευθυγράμμιση με τις νέες ανάγκες των πελατών: Αξιοποιείστε 
ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσετε τους 
πελάτες και τα κίνητρά τους με ολιστικό και δυναμικό τρόπο. 
Δώστε απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους αντικα-
θιστώντας τις ‘one-size-fits-all’ προσεγγίσεις με πιο εξατομι-
κευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτεταμένες συνεργασίες και 
αναθεωρήστε το ταλέντο, την τεχνολογία και τις διαδικασίες για 
να ενισχύσετε την αξία και την αφοσίωσή τους.
• Η στρατηγική ταλέντου στον πυρήνα της επιχειρηματικής 
στρατηγικής: Τοποθετήστε τους εργαζομένους στο επίκεντρο 
της επανεφεύρεσης της επιχείρησης και ορίστε τους επικεφαλής 
ανθρωπίνων πόρων ως καταλύτες αλλαγής. Αναπτύξτε ισχυρές 
συνδέσεις και συνεργασία σε ολόκληρη τη διοικητική ομάδα και 
ενώστε όλους τους εργαζομένους στο ταξίδι της επανεφεύρε-
σης, δημιουργώντας νέους τρόπους εργασίας. Αποκτήστε πρό-
σβαση και αναπτύξτε ταλέντα με καινοτόμους τρόπους, αξιο-
ποιώντας τεχνολογία και δεδομένα που προσφέρουν μια βαθιά, 
λεπτομερή κατανόηση των αναγκών σε δεξιότητες τρέχουσας 
και επόμενης γενιάς. Αναπτύξτε μια κουλτούρα συμπερίληψης 
σε ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε όλα τα άτομα ανεξαρτή-
τως επιπέδου να συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους, έχοντας ισχυρή αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού.
«Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν εκ νέου 
μέρη του οργανισμού τους», πρόσθεσε ο Ollagnier. «Αλλά 
για να επιτύχουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο 
αυτήν τη στιγμή επαναπροσδιορίζεται, θα πρέπει να αλλάξουν 
τα πάντα, από τα μοντέλα λειτουργίας τους μέχρι τους τρόπους 
εργασίας. Αυτές οι πρωτοφανείς καταστάσεις απαιτούν μια δια-
φορετική προσέγγιση από τις εταιρείες στην Ευρώπη, γεγονός 
το οποίο συνεπάγεται μια τολμηρή και οραματική προσέγγιση 
μετασχηματισμού. Είναι μια κομβική στιγμή για μια ισχυρότερη 
Ευρώπη».
Η μελέτη «Accelerating Europe’s path to reinvention» είναι δια-
θέσιμη και στο Accenture Foresight, μια νέα εφαρμογή thought 
leadership, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση 
http://www.accenture.com/foresight 
Σχετικά με τη μελέτη
Η μελέτη της Accenture «Accelerating Europe’s path to 
reinvention» βασίζεται σε απαντήσεις 2.000 ηγετών επιχειρή-
σεων από την Ευρώπη (1.450), τις Ηνωμένες Πολιτείες (300) 
και την Κίνα (250), που δραστηριοποιούνται σε 12 κλάδους στο 
διάστημα από 24.10.2022-30.11.2022. Η μελέτη περιλαμβάνει 
επίσης ανάλυση εταιρικών οικονομικών επιδόσεων και επιχει-
ρηματικών δυνατοτήτων 2.854 εταιρειών παγκοσμίως, συμπε-
ριλαμβανομένων 1.344 ευρωπαϊκών εταιρειών. 

ΤΕχΝΟΛΟγΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΗπΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ΣΥΝΕχΙζΕΙ ΝΑ ΕΜφΑΝΙζΕΙ Η ΕΥΡΩπΗ
Accenture: Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένουν αισιόδοξοι παρά τις προκλήσεις, αλλά υστερούν σε 
τεχνολογικές επενδύσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

https://www.accenture.com/gr-en/insights/strategy/reinvention-accelerating-europe-path
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ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΟΥ πΟΛΥΤΕχΝΕΙΟΥ 
ΣΕ prOJect ΑΙΟΛΙΚΗΣ πΡΟΩΣΗΣ

Η ΜΑζΙΚΗ ΑπΕΡγΙΑ πΑΡΕΛΥΣΕ ΤΗ 
γΑΛΛΙΑ  - πΡΩΤΗ ΕπΙΔΕΙξΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΑπΟ ΤΑ γΑΛΛΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΣΥΜφΩΝΙΑ γΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ ΜΕγΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
πΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ πΕΡΙΟχΗΣ ΣΤΗ 
ΜΕΣΟγΕΙΟ

Η ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,19                                                    20/01/2023

Η ΑΥγΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,14                                                   20/01/2023

ΥπΑΙΘΡΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 50                                                           20/01/2023

προχωρεί το καινοτόμο σχέδιο της wallenius 
στα pure car carriers 
Με τη συνδρομή καθηγητών του Εθνικού Μετσό-
βιου πολυτεχνείου θα προχωρήσει η υλοποίηση 
του σχεδίου της wallenius wilhelmsen για την 
κατασκευή του πρώτου πλοίου μεταφοράς οχη-
μάτων με αιολική πρόωση. 
Η WALLENIUS WILHELMSEN, που είναι μία από τις μεγα-
λύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο και διαθέτει 130 
pure car carriers, μαζί με άλλους εταίρους του έργου -στο 
οποίο συμμετέχουν και καθηγητές από το ΕΜΠ- χρηματο-
δοτήθηκε δοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ε.Ε. Horizon 
Europe με 9 εκατ. ευρώ για να αναπτύξει το σύστημα 
αιολικής πρόωσης, ενώ η ίδια η εταιρεία, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Ν», θα επενδύσει βάσει της πρότασης 
που έχει καταθέσει άλλα 100 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται 
ότι πρόσφατα η Wallenius Wilhelmsen είχε προχωρήσει 
σε συμφωνία και με την ελληνική εταιρεία τεχνητής νοη-
μοσύνης με έδρα την Αθήνα, την DeepSea Technologies, 
με στόχο την οικονομική βελτιστοποίηση των ταξιδιών 
του στόλου της. Το πρόγραμμα για πλοίο Το νέο πλοίο 
Pure Car Truck Carrier χωρητικότητας 7.000 οχημάτων 
με αιολική πρόωση Orcelle Wind αποτελεί κρίσιμο μέρος 
της στρατηγικής της Wallenius Wilhelmsen για την απαλ-
λαγή του στόλου της από τις ανθρακούχες εκπομπές έως 
και 90% και η φιλοδοξία είναι να ξεκινήσει τα δρομολόγιά 
του στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Η χρημα-
τοδότηση της Ε.Ε. θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πτυχές 
του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας 
του πλοίου. Το ΕΜΠ θα συμβάλει στη βελτιΙσχυρή ομά-
δα «ΤΟ ΕΡΓΟ χρηματοδότησης της Ε.Ε. βασίζεται σε μια 
συνεργατική προσέγγιση - χρειαζόμαστε ισχυρούς εταί-
ρους για να οδηγήσουμε τον δρόμο προς τις μηδενικές 
εκπομπές το συντομότερο δυνατό. Είμαστε υπερήφανοι 
που έχουμε μια ομάδα από τους καλύτερους τεχνικούς, 
επιχειρησιακούς και ακαδημαϊκούς εταίρους, καθώς και 
έναν από τους βασικούς πελάτες μας για το έργο. Όλοι 
έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για να βοηθήσουν να 
γίνει πραγματικότητα το Orcelle Wind», δήλωσε ο Roger 
Strevens, αντιπρόεδρος της Wallenius Wilhelmsen για 
την παγκόσμια βιωσιμότητα. στοποίηση της πορείας του 
πλοίου και την εφαρμογή της βασικής ιδέας στη σχεδίαση 
και άλλων τύπων πλοίων, πέραν των πλοίων μεταφοράς 
οχημάτων. Από πλευράς Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές οε όλες τις μεγά-
λες πόλεις της γαλλίας κατέβηκαν χθες στους δρό-
μους ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά τους, εναντι-
ωνόμενοι στο νέο συνταξιοδοτικό
Το ξέσπασμα της πανδημίας πριν από τρία χρόνια είχε ανα-
γκάσει την κυβέρνηση Μακρόν να βάλει βιαστικά στο συρ-
τάρι τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμισή της, ένα σχέδιο που 
είχε βρει απέναντι του τη γαλλική κοινωνία. Η αντίθεσή της 
εκδηλώθηκε με απεργίες και διαδηλώσεις μηνών. 
Η επιστροφή στην κανονικότητα έφερε, ως εκ θαύματος, τη 
μεταρρύθμιση και πάλι στην επιφάνεια. Πριν από λίγες μέρες, 
η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε το σχέδιο 
που προβλέπει, μεταξύ άλλων, σαρωτικές περικοπές στις 
συντάξεις, αυξάνοντας παράλληλα το όριο συνταξιοδοτήσεις 
στα 64. 
Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια και η 
παράταση της περιόδου καταβολής των εισφορών θα απο-
δώσουν άλλα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες συνταξι-
οδοτικές εισφορές επιτρέποντας στο σύστημα να ισορροπήσει 
μέχρι το 2027, εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών. 
Τα γαλλικά συνδικάτα υπενθυμίζουν, από την άλλη, ότι υπάρ-
χουν κι άλλοι τρόποι για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 
συστήματος. Τρόποι όπως η φορολόγηση των πλουσίων ή 
η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, μέτρα δηλαδή που 
προκαλούν ανατριχίλα σε έναν πρώην τραπεζίτη όπως ο 
Μακρόν.
Η κοινή γνώμη φαίνεται όμως να συμφωνεί με τα συνδικάτα. 

Μια συμφωνία για τη δημιουργία μιας μεγάλης προ-
στατευόμενης θαλάσσιας περιοχής στη Μεσόγειο βρί-
σκεται στα σκαριά μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας 
και Κύπρου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της ΕΕ για την προστασία της θάλασσας και της βιο-
ποικιλότητας, όπως δήλωσε πριν από μερικές μέρες ο 
υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας, 
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν 
μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή μέχρι το 2030 
για την προστασία της θάλασσας και της θαλάσσιας 
πανίδας στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικι-
λότητα που έχει υιοθετήσει η ΕΕ. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο 
σχέδιο που αποσκοπεί στην προστασία της φύσης και 
στην αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημά-
των και αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 
πράσινης συμφωνίας. 
«Αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρω-
σης μια συμφωνία με τη Γαλλία, την Ισπανία και την 
Κύπρο για μια μεγάλη προστατευόμενη περιοχή στα 
εξωεδαφικά ύδατα της Μεσογείου, η οποία συνιστά 
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χνείου συμμετέχουν ο ομότιμος καθηγητής Απόστολος 
Παπανικολάου και ο καθηγητής Γεώργιος Ζαραφωνίτης, 
Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου της Σχολής Ναυπηγών Μη-
χανολόγων Μηχανικών. Η επιχορήγηση για την υλοποί-
ηση του έργου έχει μεταξύ 11 εταίρων που εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που παρέχουν στοιχεία 
όπως η δρομολόγηση των καιρικών συνθηκών, ο σχεδι-
ασμός του σκάφους, η ενορχήστρωση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και η εκπαίδευση του πληρώματος, για τη δο-
κιμή της εγκατάστασης της εξέδρας αιολικής ενέργειας σε 
ένα υπάρχον πλοίο της Wallenius Wilhelmsen στα μέσα 
του 2024. Στους εταίρους του 11μελούς ομίλου περιλαμ-
βάνονται η τεχνολογική λογική εταιρεία Alfa Laval στην 
κοινοπραξία με τη Wallenius με την ονομασία AlfaWall 
Oceanbird, καθώς και η εταιρεία πρόγνωσης καιρού 
StormGeo, η Volvo Cars, ο κλάδος DNV και ο οργανισμός 
Maritime CleanTech της Νορβηγίας. Η Oceanbird και η 
Wallenius Wilhelmsen θα παρουσιάσουν τρόπο και την 
εγκατάσταση της δοκιμαστικής κιμαστικής εξέδρας αιολι-
κή πρόωση σε διαδικτυακή μετάδοση στις 26 Ιανουαρίου.

μεγάλη συμβολή στον στόχο 30X30», δήλωσε ο Ιταλός 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, 
Τζιλμπέρτο Πιτσέτο Φρατίν. Ο στόχος 30x30 τέθηκε 
τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μόντρεαλ κατά τη 15η 
Διάσκεψη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλό-
τητα (σ.σ. τη λεγάμενη C0P15 Βιοποικιλότητα) και 
προβλέπει ότι το 30% της ξηράς και των θαλασσών θα 
πρέπει να έχουν καταστεί προστατευόμενες περιοχές 
μέχρι το 2030. Αν και ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος 
της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2030 που εισή-
γαγε η ΕΕ, οι κυβερνήσεις μέχρι στιγμής έχουν πράξει 
ελάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Στην τελική ευθεία η αποπληρωμή για Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο 
Εντός των ημερών αναμένεται η αποπληρωμή των 
κουπονιών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου προς τις 
εταιρείες λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
που συμμετέχουν στο «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συ-
σκευή». Αυτό επισημαίνουν το υπ. Ενέργειας και η 
Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών.
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ κενό που δημιουργήθηκε μεταξύ της 
τελευταίας αποπληρωμής που έγινε για τα κουπόνια του Αυ-
γούστου και της μη αποπληρωμής για τον Σεπτέμβριο και τον 
Οκτώβριο ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους 
εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα, αιτία του χρηματοδοτικού 
κενού είναι η αλλαγή στη διαδικασία της χρηματοδότησης 
και ειδικότερα στο ποσό της εγγυητικής επιστολής του φορέα 
υλοποίησης της δράσης και συγκεκριμένα του συστήματος 
Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών. 
Ειδικότερα, στον Α’ κύκλο του προγράμματος το ποσό της δρά-
σης είχε διαμορφωθεί στα 150 εκατ. ευρώ, η εγγυητική επιστο-
λή είχε οριστεί στο 10% του ποσού αυτού και είχε κατατεθεί, 
με αποτέλεσμα την έγκαιρη αποπληρωμή των κουπονιών 
στους λιανέμπορους. Η επέκταση του προγράμματος και η 
ενίσχυσή του με επιπλέον 140 εκατ. ευρώ ανέτρεψε τα δεδο-
μένα, μιας και το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΝ) διαφοροποίησε 

τη διαδικασία ζητώντας από τον φορέα υλοποίησης εγγυητική 
επιστολή σε ποσοστό 10% αλλά στο συνολικό ποσό των 290 
εκατ. ευρώ. Η αλλαγή αυτή γνωστοποιήθηκε στον φορέα στις 
αρχές Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 
αποπληρωμή των κουπονιών κλιματιστικών, ψυγείων και 
καταψυκτών που έχουν διαθέσει οι έμποροι στους δικαιούχους 
του προγράμματος. Σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης της 
δράσης, εντός των επόμενων ημερών θα έχει διευθετηθεί το 
θέμα και θα ομαλοποιηθεί η αποπληρωμή των κουπονιών 
στους εμπόρους. 
Όπως τονίζουν στη «Ν», πρόκειται για γραφειοκρατική διαδι-
κασία που έχει ήδη δρομολογηθεί. Αντίστοιχα από την πλευρά 
τους κύκλοι του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος το-
νίζουν πως τα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα, υπάρχουν, και 
το διαδικαστικό θέμα της εγγυητικής επιστολής για την απο-
πληρωμή των κουπονιών θα προχωρήσει άμεσα. 
Αντιδράσεις της αγοράς 
Από την πλευρά της αγοράς οι διαμαρτυρίες είναι έντονες διότι 
τα κεφάλαια αυτά απουσιάζουν από το cash flow των εταιρει-
ών και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 
τονίζουν πως «μέχρι στιγμής μια κρατική ενέργεια τη χρημα-
τοδοτεί η λιανική που έχει και προβλήματα λόγω συγκυρίας». 
Όπως λένε, τα χρήματα που αφορούν τα κουπόνια του 2022 
πρέπει να έχουν αποπληρωθεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 
2023, γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν στους ισολογισμούς της 
προηγούμενης χρήσης. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
«Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» έχουν πουλήσει προϊόντα 
και επιδιώκουν να προμηθευτούν νέα προκειμένου να καλύ-
ψουν τη ζήτηση. Θετικό πάντως είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες 
κατηγορίες προϊόντων όπως τα ψυγεία και τα κλιματιστικά, 
καταψύκτες που περιλαμβάνονται στη δράση κάνουν τζίρους 
λόγω του προγράμματος με αύξηση πωλήσεων που υπολογί-
ζεται γύρω στο 30% στα τεμάχια… 
πορεία υλοποίησης της δράσης 
ΣΥΜΦΩΝΑ με τα στοιχεία στις 18/1/2023 για την πορεία του 
προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» έχουν 
εκδοθεί για τα κλιματιστικά 263.983 επιταγές, για τα ψυγεία 
199.060 επιταγές, για τους καταψύκτες 56.768 επιταγές. Είναι 
διαθέσιμες προς χρήση 136.671 επιταγές για κλιματιστικά, 
77.954 για ψυγεία και 31.356 για καταψύκτες. Έχουν δεσμευ-
τεί/εξαργυρωθεί από τον έμπορο 127.312 για κλιματιστικά, 
121.106 για ψυγεία, 25.41 2 για καταψύκτες. Αναφορικά με 
τις ανακυκλώσεις έχουν παραδοθεί 1 8.656 κλιματιστικά, 
6.457 ψυγεία και 1 .648 καταψύκτες προς ανακύκλωση από 
τον ιδιώτη στον έμπορο. Στον Φορέα Ανακύκλωσης έχουν πα-
ραδοθεί 4.784 κλιματιστικά, 1 .31 9 ψυγεία, 263 καταψύκτες. 
Έχει επιβεβαιωθεί η παράδοση από τον Φορέα Πιστοποίησης 
και Πληρωμής για 1 88.831 κλιματιστικά, 102.273 ψυγεία και 
20.81 4 καταψύκτες. 

Οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν πως 2 στους 3 Γάλλους ανατί-
θενται στη μεταρρύθμιση. 
Έρευνα του κέντρου IFOP έδειξε μάλιστα ότι 79% πιστεύει πως 
μια κοινωνική έκρηξη είναι «πιθανή» μέσα στους επόμενους 
μήνες. Και το κυριότερο: 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
θα ήθελε να συμβεί . Σε ένα τέτοιο κλίμα δεν προκαλεί εντύ-
πωση πως. για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, όλα τα 
μεγάλα εργατικά συνδικάτα συμφώνησαν σε μια μέρα κοινής 
απεργιακής δράσης κατά της μεταρρύθμισης. 
Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
της Γαλλίας κατέβηκαν χθες στους δρόμους ανταποκρινόμε-
νοι στο κάλεσμά τους. Οι μεταφορές σε όλη τη χώρα παρέλυ-
σαν και τα σχολεία όπως και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και 
βιομηχανικές μονάδες, μεταξύ των οποίων τα διυλιστήρια, 
παρέμειναν κλειστά.
Η 24ωρη απεργία και οι πορείες διαμαρτυρίας σε 200 πόλεις 
αποτελούν την πρώτη σοβαρή δοκιμασία που αντιμετωπίζει 
ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του την περασμένη 
άνοιξη. Το 2019, η πρώτη προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου 
να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας είχε 
οδηγήσει στη μεγαλύτερη απεργία στους γαλλικούς σιδηρο-
δρόμους από τον Μάιο 1968. 
Ο Ερίκ Βερτ, πρώην υπουργός της γαλλικής Δεξιάς που ανήκει 
σήμερα στο κόμμα του Μακρόν, δηλώνει ότι η κυβέρνηση 
δεν πρέπει να «υποτιμήσει» την κοινή γνώμη, εκτιμώντας 
πως «η αντιπαράθεση θα εξελιχθεί στους δρόμους». Και από 
αυτή την άποψη, η χθεσινή θεαματική επίδειξη δύναμης των 
συνδικάτων αποτελεί μόλις την πρώτη πράξη ενός δράματος 
που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. 
Η κυβέρνηση ελπίζει στη σταδιακή φθορά και την κόπωση, 
αλλά τα συνδικάτα μπορούν να ποντάρουν στη γενικευμένη 
δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει -και στη Γαλλία- η εκρηκτι-
κή αύξηση του κόστους ζωής. 
Ο πρόεδρος του CGT Φιλίπ Μαρτινέζ σημειώνει ότι η μεταρ-
ρύθμιση «συσπειρώνει απέναντι της την απογοήτευση όλων» 
και χαρακτηρίζει το κυβερνητικό σχέδιο «άδικο», «δογματι-
κό» και «προϊόν ιδεοληψιών». «Υπάρχει πολλή οργή» συμπε-
ραίνει και ο πρόεδρος του CFDT Λοραν Μπερζέ. 
Απόδραση στη βαρκελώνη για τον Μακρόν 
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να επέλεξε την ημέρα της 
απεργίας για να ταξιδέψει στην Ισπανία προκειμένου να συ-
ναντηθεί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, αλλά 
ούτε εκεί δεν κατόρθωσε να αποφύγει τις διαδηλώσεις. 
Χιλιάδες υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας χρη-
σιμοποίησαν τη συνάντηση ως αφορμή για να υπενθυμίσουν 
ότι το τοπικό αυτονομιστικό κίνημα παραμένει ισχυρό. 
«Τίποτα δεν έχει τελειώσει» ήταν το κεντρικό σύνθημα της 
συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του 
λόφου Μονζουίκ της Βαρκελώνης, όπου ο Σάντσεθ υποδέ-
χτηκε τον Μακράν. 
Τουλάχιστον 30.000 άτομα σύμφωνα με τους διαδηλωτές και 

6.500 με βάση τις εκτιμήσεις τις αστυνομίας συμμετείχαν στην 
κινητοποίηση. Ο αυτονομιστής πρώην αντιπρόεδρος της Κα-
ταλωνίας Οριόλ Ζουνκέρας τόνισε ότι στόχος της συγκέντρω-
σης ήταν να δείξει ότι το αυτονομιστικό κίνημα παραμένει 
«ζωντανό» και ότι η πολιτική διένεξη για την ανεξαρτητοποί-
ηση της Καταλωνίας έχει κάθε άλλο παρά τελειώσει. «Τίποτα 
δεν έχει τελειώσει, καθώς η καταπίεση συνεχίζει να επηρεάζει 
πολλούς συντρόφους μας που βρίσκονται στην εξορία ή με 
τη μορφή διακρίσεων, οικονομικών διώξεων• και νομικών 
διαδικασιών που εκκρεμούν. Αυτή η διένεξη δεν θα τελειώ-
σει μέχρι να ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση» 
τόνισε. 
Την ίδια ώρα, στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλωνίας, 
ο Μακρόν και ο Σάντσεθ υπέγραφαν πανηγυρικά «συνθήκη 
φιλίας και συνεργασίας» με στόχο την ενίσχυση των διμερών 
σχέσεων. «Υψηλού συμβολισμού», σύμφωνα με τη γαλλική 
Προεδρία, η γαλλοϊσπανική συνθήκη είναι μόλις η τρίτη που 
υπογράφεται στην Ευρώπη από τη Γαλλία έπειτα από τη Συν-
θήκη των Ηλυσίων, η οποία υπογράφηκε το 1963 με τη Γερ-
μανία, και τη Συνθήκη του Κιριναλίου, η οποία υπογράφηκε 
με την Ιταλία το 2021.


