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θυπουργό για τo ενεργειακό κόστος 
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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το νομοσχέδιο για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτά-
σεων από ιδιώτες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Ανοίγει πλατφόρμα αιτήσεων με παράβολο 
300 ευρώ για αίτηση, αναφέρει το αναλυτικό ρεπορτάζ του Αργύ-
ρη Δεμερτζή στο ecopress.gr. Το τίμημα της εξαγοράς ορίζεται  στο 
100% της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου με προσαύξησεις εάν 
υπάρχει κτίσμα και πέφτει κατακόρυφα με κοινωνικά και οικονομι-
κά κριτήρια. Ποιοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς και ποιοι εξαιρούνται;
Ολόκληρο το νομοσχέδιο
Το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για 
τα κατεχόμενα ακίνητα και άλλες διατάξεις για την ιδιωτική πε-

ριουσία του Δημοσίου» έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην 
ιστοσελίδα:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11631
Το Φεβρουάριο στη βουλή
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου για την 
εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», στη Βουλή κατατίθεται 
εντός του Φεβρουάριου το σχέδιο νόμου για τα κατεχόμενα - 
καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου με στόχο να αποδοθούν 
υπό προϋποθέσεις στους σημερινούς ιδιοκτήτες και τα οποία 
ξεπερνούν τις 70.000.
Διαβάστε αναλυτικά περισσότερα στις σελίδες 3-4

Απεργία - αποχή για τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ.) των 
Δήμων, από τις 23 Ιανουαρίου έως και τις 13 Φεβρουαρίου, 
προκήρυξαν οι ομοσπονδίες ΠΟΕ - ΟΤΑ (δημοτικοί υπάλληλοι), 
ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ (μηχανικοί δημοσίου ανωτάτων σχολών) και 
ΠΟΜΗΤΕΔΥ (μηχανικοί δημοσίου τεχνολογικού τομέα). Όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις ομο-
σπονδίες κάνουν λόγο για αδυναμία σχεδόν των μισών Δήμων 

να λειτουργήσουν ΥΔΟΜ, ενώ σε όσους Δήμους διαθέτουν τέ-
τοιες υπηρεσίες αυτες δυσλειτουργούν εξαιτίας υποστελέχωσης. 
Διεκδικούν επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις Μηχανικών καθώς 
και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκο-
μένων κλάδων, ενώ έχουν σειρά από οικονομικά και θεσμικά 
αιτήματα.
Περισσότερα στη σελίδα 4

Παρατείνεται η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας HDB-ΤΜΕ-
ΔΕ μέχρι το τέλος του 2023. Ειδικοτερα, σε ανάρτησή της στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
αναφέρει: «Παράταση της λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσί-
ας HDB-ΤΜΕΔΕ μέχρι και τις 31/12/2023. Αφορά μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό και 
μελετητικό κλάδο. Χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 
200.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους και με εγγύηση 80%. Μάθε-
τε περισσότερα στο 
https://hdb.gr/tameio-engyodosias-eat-tmede»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή 
του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στη δημοσιογράφο Julia 
Chatterley διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει αξιολόγηση 
επενδυτικής βαθμίδας μόλις επιλύσουμε τις πολιτικές αβεβαιό-
τητες, καθώς, όπως σημείωσε, «θα έχουμε εκλογές την άνοιξη 
και είμαι πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε και πάλι». «Η οικονομία 
μας έχει καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη, γεγονός που 
σημαίνει πως δημιουργούμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο 
για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών» σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «όταν κοιτάζουν το χρέος 

μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, βλέπουν ότι το μειώσαμε κατά περί-
που 40 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. Επρόκειτο για 
την ταχύτερη μείωση που καταγράφηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Αλλά διαθέτουμε ακόμα χρήματα ώστε να στηρίξουμε 
ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γι’ αυτό νομίζω πως ήταν 
επιτυχής η πολιτική μας, γιατί ήταν και είναι και φιλελεύθερη 
όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης, αλλά και προοδευτική 
όσον αφορά τη στήριξή μας στα πιο αδύναμα νοικοκυριά και τα 
πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας» ανέφερε.
Περισσότερα στη σελίδα 20

ΕξΑγΟΡΑ ΚΑΤΑπΑΤΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 
ΣΕ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥπΟΙΚ
Αιτήσεις με 300 ευρώ

ΣΕ πΟΛΥΗΜΕΡΗ ΑπΕΡγΙΑ - ΑπΟχΗ ΑπΟ ΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΟΙ ΜΗχΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΥπΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ   

πΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕγγΥΟΔΟΣΙΑΣ 
HDB-ΤΜΕΔΕ ΜΕχΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2023

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟγΕΣ Η ΕπΕΝΔΥΤΙΚΗ βΑΘΜΙΔΑ   



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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/

12 - 18 Μαΐου 2023
World Tunnel Conference 2023: 
Expanding Underground

International Tunnelling and 
Underground Space Association 
(ΙΤΑ-AITES)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ γΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥπΟΥ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥπΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥπΟΣΤΗΡΙξΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζόιδου

press@central.tee.gr

Στο Αμφιθέατρο Marousi Plaza στην οδό Φραγκοκκλη-
σιάς 3α & Γρανικού (κτήριο Deloitte) στις 8 Μαρτίου 
και ώρα 10:30, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα εργα-
σίας από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής 
Ενέργειας με τίτλο «Η αιολική ενέργεια στο θεσμικό 
πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Η αιολική ενέργεια 
είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, η οποία είναι μία από τις κυριότερες 
απειλές για τη βιοποικιλότητα. Από την άλλη πλευρά, η 
αιολική ενέργεια -ως ανθρώπινη δραστηριότητα- μπο-
ρεί να έχει επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και στα 
είδη που ζουν σε αυτό. Τέτοιες επιπτώσεις θα πρέπει να 
αξιολογούνται προσεκτικά και να επιβάλλονται μέτρα 
για την εξάλειψη ή τον μετριασμό τους. Στην Ελλάδα, η 
διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και της Δέουσας Εκτίμησης -όπου χρειάζεται- παρέχει 
το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη της ισορροπίας 
στη λήψη αποφάσεων για κάθε προτεινόμενο έργο.
Παράλληλα, σημαντικός αριθμός Ειδικών Περιβαλλο-
ντικών Μελετών (ΕΠΜ) βρίσκεται υπό εκπόνηση ή/
και διαβούλευση στην Ελλάδα με στόχο τον καθορισμό 
διακριτών ζωνών σε κάθε περιοχή Natura με βάση τη 
σημασία και την ευαισθησία κάθε ζώνης. Πάνω από το 
27% της ελληνικής χερσαίας επικράτειας ανήκει στο 
δίκτυο Natura, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι περιοχές με 

υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 m (όπου κυρίως εντο-
πίζεται το αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα), το παραπά-
νω ποσοστό αυξάνεται σε περισσότερο από 37%.
Το πλέγμα της νομοθεσίας για την προστασία της βι-
οποικιλότητας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση,  
θα πρέπει να διασφαλίζει την ενδελεχή, συγκεκριμένη 
και κατά περίπτωση αξιολόγηση για ένα αιολικό έργο, 
περιλαμβανομένων αυτών που προτείνονται εντός πε-
ριοχών Natura.
Ο στόχος της Ημερίδας είναι διπλός:
•  Στην πρώτη συνεδρία θα εξεταστεί η τρέχουσα κα-
τάσταση, το χρονοδιάγραμμα, τα προβλήματα και οι 
προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμικού 
πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, με 
έμφαση στην ολοκλήρωση και έγκριση των υπό εκπό-
νηση ΕΠΜ.
•  Η προσέγγιση της δεύτερης συνεδρίας είναι γενικότε-
ρη. Στόχος της είναι να φέρει την Ευρωπαϊκή εμπειρία 
στη συζήτηση που καλύπτει θέματα όπως: οι σχετικές 
τεχνικές λύσεις, τα θεσμικά ζητήματα για τη σχέση αιο-
λικής ενέργειας και περιοχών Natura στην ΕΕ, η χαρτο-
γράφηση περιοχών ευαισθησίας και η διαφοροποίησή 
τους από τις ζώνες αποκλεισμού, ο ρόλος της MΠΕ για 
αιολικό έργο σε περιοχή Natura, το REPowerEU και οι 
σχετικές προτάσεις του. »
https://eletaen.gr/

H ΠΚΜ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Το ΕΣΠΑ στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που θα πραγματοποιηθεί στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας την παρασκευή 27 Ιανου-
αρίου 2023, στη συνεδριακή αίθουσα του Διοικητηρίου της 
Έδεσσας, στις 11:00 πμ και έως τις 13:30.
Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση για τα έως τώρα 
επιτεύγματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πέλλας και για τα αποτελέσματα και οφέλη από τις δράσεις 
και τα έργα που ολοκληρώνονται, είναι ανοικτή στο κοινό, 
και απευθύνεται σε δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους, 
κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους του Προγράμματος 
και φορείς.
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας 
Ιορδάνης Τζαμτζής και η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρ-
χής κα Αγγελική Ωραιοπούλου.

Σήμερα  23 Ιανουαρίου 2023, ώρα 18.00 θα πραγμα-
τοποιηθεί ημερίδα  με θέμα «Νέα καινοτόμα δομικά υλικά για 
ένα πράσινο & βιώσιμο μέλλον στις Έξυπνες Πόλεις», που διορ-
γανώνει το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, με εισηγητές τους : 
Καθ. Γ. Κυριακίδη (PhD Mat Eng/ MBA), ερευνητής του ΙΗΔΛ/
ΙΤΕ και Καθ. Β. Μπίνα (PhD Chemistry) , ερευνητή του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.
Δυνατότητα live συμμετοχής και παρακολούθησης στα κανά-
λια του ΤΕΕ/ΤΑΚ: 
https://cloud.teetak.gr/youtube
https://cloud.teetak.gr/facebook
Πληροφορίες:  https://teetak.gr/?p=20114

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΤΑΕΝ «Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡγΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 
πΛΑΙΣΙΟ γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ βΙΟπΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΕΣπΑ ΣΤΗΝ 
πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/TAK
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Το νομοσχέδιο για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων 
εκτάσεων από ιδιώτες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το 
υπουργείο Οικονομικών. Ανοίγει πλατφόρμα αιτήσεων με πα-
ράβολο 300 ευρώ για αίτηση, αναφέρει το αναλυτικό ρεπορτάζ 
του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress.gr. Το τίμημα της εξαγοράς 
ορίζεται  στο 100% της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου με 
προσαύξησεις εάν υπάρχει κτίσμα και πέφτει κατακόρυφα με 
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ποιοι έχουν δικαίωμα εξα-
γοράς και ποιοι εξαιρούνται;
Διαβούλευση μέχρι στις 2 Φεβρουαρίου 2023
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, που έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο: «ρυθμίσεις για τα 
κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,  μέχρι 
την 2α Φεβρουαρίου 2023 σημειώνει στο εισαγωγικό σημείω-
μα του ότι: «Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η επίλυ-
ση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος που αφορά στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατεχομένων δημόσιων ακινήτων 
του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας εξαγοράς των ακινήτων 
αυτών από πρόσωπα που τα κατέχουν σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις του σχεδίου νόμου. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετού-
νται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, όπως η οριστική διευθέτη-
ση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του 
Δημοσίου και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα 
ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγ-
γελματικής τους δραστηριότητας».
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης σημειώνει ό υπουργός «καλείται 
να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και 
οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, 
καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των 
διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος».
Τίμημα εξαγοράς και εκπτώσεις
Για το τίμημα εξαγοράς το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, «αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου 
ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
του παρόντος. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με 
το καθεστώς περί υπολογισμού βάσει συγκριτικών στοιχείων 
από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν 
στην περιοχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο 
δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς υπο-
λογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή 
γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστερης περιοχής για την 
οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική νομοθεσία»
-«Αν επί του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, υφίστα-
νται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα ή τους δικαιοπα-
ρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξαγοράς προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 25%. Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο 
ή τρίτο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου».
Ανώτατο όριο έκπτωσης 50%
Στο επόμενο άρθρο του νομοσχεδίου καθορίζονται εκπτώσεις 
επί του τιμήματος εξαγοράς, με ανώτατο όριο έκπτωσης που 

ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
Ειδικότερα ισχύουν εκπτώσεις επί τους αρχικού τιμήματος για 
άτομα με αναπηρία, ομογενείς παλιννοστούντες, πολύτεκνους, 
τρίτεκνους κ.α. ενώ παράλληλα ορίζονται και οικονομικά εισο-
δηματικά κριτήρια.
Εξαιρούμενα ακίνητα
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο δεν είναι δυνατή η εξαγορά δημο-
σίου ακινήτου, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος, αναγόμενοι σε ζητήματα: α) εθνικής άμυνας, ή β) 
δημόσιας ασφάλειας, ή γ) δημόσιας υγείας, ή δ) χωροταξικού ή 
πολεοδομικού σχεδιασμού, ή ε) άλλης αιτιολογημένης κρατικής 
ανάγκης.
Επίσης εξαιρούνται της εξαγοράς ακίνητα ή τμήματα αυτών, τα 
οποία:
α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής αποφάσεων που κηρύσσουν αναγκαστική απαλλο-
τρίωση ή επιβάλλουν ρυμοτομική απαλλοτρίωση,
β) εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, με την επιφύλαξη των παρ. 
6 και 7 του άρθρου 3,
γ) εμπίπτουν εντός οριοθετημένου υδατορέματος, κατά το 
άρθρο 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) ή βρίσκονται εντός ζώνης 
πενήντα (50) μέτρων από τις όχθες αυτού, εάν δεν έχει γίνει 
οριοθέτηση του υδατορέματος,
δ) κείνται εντός καθορισμένης ζώνης αιγιαλού – παραλίας και 
εντός χερσαίας ζώνης λιμένα,
ε) εμπίπτουν σε χώρο που έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός, κατά 
το άρθρο 12 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 
4858/2021, Α’ 220), σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Γε-
νικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στ) είναι εκτός συναλλαγής, κατά το άρθρο 966 του Αστικού 
Κώδικα,
ζ) είναι βακουφικά, καθώς εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 
12 του ν.δ. 547/1970 (Α’ 118), ή (η) έχουν περιέλθει στην κυρι-
ότητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής ή καταχώρισης στα 
κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά 
γραφεία κατά περίπτωση, δυνάμει των παρ. 4 και 8 του άρθρου 
196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
Δημόσιες δασικές εκτάσεις
Στα ψιλά γράμματα του νομοσχεδίου υπάρχουν και …. 
εξαιρέσεις για τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα εξαγοράς της κα-
ταπατημένης έκτασης. Με πιο χτυπητή αυτή την περίπτωση 
δημόσιων δασικών εκτάσεων.  Συγκεκριμένα  προβλέπεται «η 
ενιαία εξαγορά δημοσίου ακινήτου, εντός του οποίου περιλαμ-
βάνονται τμήματα- θύλακες δασικού χαρακτήρα τα οποία κα-
ταλαμβάνουν κατ’ ανώτατο όριο το είκοσι τοις εκατό (20%) του 
συνολικού εμβαδού του δημοσίου ακινήτου που εξαγοράζεται, 
τα οποία λειτουργικά δεν μπορούν να αποσπαστούν από αυτό. 
Η περίπτωση αυτή αφορά εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που δεν 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αλλά αντιθέτως εντάσσονται σε δημόσια ακίνητα, 

ήτοι ακίνητα που υπάγονται στη διαχειριστική αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Οικονομικών».
Αιτήσεις στην πλατφόρμα με 300 ευρώ
Μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου θα ανοίξει πλατφόρμα υπο-
βολής αιτήσεων εξαγοράς και κατάθεσης σχετικών δικαιολογη-
τικών ενώ στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι «για την υποβολή 
της αίτησης εξαγοράς καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ μέσω 
του συστήματος e-paravolo της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Το ποσό του παρα-
βόλου είναι ενιαίο για όλες τις υποβαλλόμενες αιτήσεις εξαγοράς 
και επιβεβαιώνει τη σοβαρή πρόθεση των αιτούντων για την 
υπαγωγή τους στο νόμο».
Επιτροπή εξαγοράς
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα ληφθούν αποφάσεις έγκρισης 
των εξαγορών των εκτάσεων και της διαμόρφωσης του τελικού 
τιμήματος, μετά από τις σχετικές εκπτώσεις από ειδική επιτροπή. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση, συγκρότηση και τις 
αρμοδιότητες  της «Επιτροπής Εξαγοράς» η οποία «συνιστάται 
στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας Επιτροπή για την υλοποίηση της εξαγοράς των δη-
μοσίων ακινήτων του παρόντος, με έδρα την Αθήνα, η οποία 
συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών». Μεταξύ άλλων στη σύνθεση της προβλέπεται και η συμ-
μετοχή δικαστικού και εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους.
Ολόκληρο το νομοσχέδιο
Το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για 
τα κατεχόμενα ακίνητα και άλλες διατάξεις για την ιδιωτική πε-
ριουσία του Δημοσίου» έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην 
ιστοσελίδα:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11631
Το Φεβρουάριο στη βουλή
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου για την 
εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», στη Βουλή κατατίθεται 
εντός του Φεβρουάριου το σχέδιο νόμου για τα κατεχόμενα - 
καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου με στόχο να αποδοθούν 
υπό προϋποθέσεις στους σημερινούς ιδιοκτήτες και τα οποία 
ξεπερνούν τις 70.000.
Όπως τονίζεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα 
ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», που παρουσιάζει 
η «Κ», η εξαγορά εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος 
που συνίστανται στην οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και στην 
αποκατάσταση των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα 
αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της οικονομικής 
τους δραστηριότητας. Η εξαγορά των ακινήτων θα γίνει στην 
αντικειμενική τους αξία, ωστόσο προβλέπονται σημαντικές 
εκπτώσεις που δυνητικά μπορούν να φθάσουν στο 80% της 
αξίας του ακινήτου. Συγκεκριμένα και όπως τονίζεται στο σχέ-
διο νόμου, το ποσό που προκύπτει προς καταβολή δεν μπορεί 
να υπολείπεται του 20% του τιμήματος εξαγοράς (δηλαδή της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου).

(συνέχεια στη σελίδα 4)

ΕξΑγΟΡΑ ΚΑΤΑπΑΤΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΣΕ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥπΟΙΚ
Αιτήσεις με 300 ευρώ
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Απεργία - αποχή για τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ.) των Δήμων, 
από τις 23 Ιανουαρίου έως και τις 13 Φεβρουαρίου, προκήρυξαν 
οι ομοσπονδίες ΠΟΕ - ΟΤΑ (δημοτικοί υπάλληλοι), ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ 
(μηχανικοί δημοσίου ανωτάτων σχολών) και ΠΟΜΗΤΕΔΥ (μη-
χανικοί δημοσίου τεχνολογικού τομέα). Αποφασίστηκε επίσης 
πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου από 
την έναρξη του ωραρίου έως 12.00 το μεσημέρι και πραγματο-
ποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, στις 10:00 το πρωί έξω από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις 
ομοσπονδίες κάνουν λόγο για αδυναμία σχεδόν των μισών Δή-
μων να λειτουργήσουν ΥΔΟΜ, ενώ σε όσους Δήμους διαθέτουν 
τέτοιες υπηρεσίες αυτες δυσλειτουργούν εξαιτίας υποστελέχωσης. 
Διεκδικούν επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις Μηχανικών καθώς 
και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων 
κλάδων, ενώ έχουν σειρά από οικονομικά και θεσμικά αιτήματα.
Για το μέγεθος του προβλήματος επικαλούνται μελέτη της Ελλη-
νικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), 
σύμφωνα με την οποία, ΥΔΟΜ διαθέτουν μόνο οι 168 από τους 

332 Δήμους της χώρας. Οι τέσσερις εξ αυτών λειτουργούν χωρίς 
Μηχανικό και 94 με ελλειπές προσωπικό. Επιπρόσθετα απουσι-
άζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες μιας και 20 από αυτές δεν 
διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 Αρχιτέκτονα Μηχανικό,74 
Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μη-
χανολόγο Μηχανικό.
Στους υπόλοιπους 164 Δήμους που δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ, περι-
λαμβάνεται η μεγάλη πλειονότητα των Δήμων κάτω των 10.000 
κατοίκων, 33 Δήμοι άνω των 25.000 κατοίκων, εκ των οποίων οι 
16 είναι άνω των 40.000 κατοίκων καθώς και οι περισσότεροι από 
τους μισούς μεσαίους Δήμους.
Η απεργία - αποχή των μελών των ανωτέρω ομοσπονδιών αφο-
ρά:
Α. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, 
βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, 
προεγκρίσεις,αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, αυτοψίες από 
άποψη δομική, στατική και υγιεινής των οικοδομών, έλεγχο προ-
στίμων - χρηματικοί κατάλογοι, αδειοδοτήσεις - κατοχυρώσεις 
και ανανεώσεις ανελκυστήρων στο μητρώο, θεωρήσεις οικοδο-

μικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, έλεγχος φορολογικών 
και αμοιβών των μελετητών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου 
Κατασκευής Π.Ε.Κ.) και τον έλεγχο για χορήγηση παρεκκλίσεων 
για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας.
Β. Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων-τακτοποιήσεων και 
αναλογισμού,
υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων 
επιβολήςεισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας-οικοδομη-
σιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κ.λπ.
Γ. Τη συμμετοχή των μελών στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.),
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’.
Δ. Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των Ελε-
γκτών Δόμησης.
Από την κινητοποίηση εξαιρούνται οι πράξεις που έχουν να κά-
νουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχεί-
ρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την 
πανδημία του κορονοϊού, καθώς και της αντιμετώπισης-αποκα-
τάστασης φυσικών καταστροφών και επικινδύνως ετοιμόρρο-
πων κατασκευών.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από κοινού με την ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και τρεις υπηρετού-
ντες Γενικούς Διευθυντές του e-ΕΦΚΑ άσκησε, μέσω της Νομι-
κής της Συμβούλου, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής 
(ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αμφισβητώντας μεταξύ άλλων, τη συνταγματικότητα της τοπο-
θέτησης ιδιωτών στις κορυφαίες θέσεις της διοικητικής ιεραρχί-
ας του e-ΕΦΚΑ. 
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση τύπου της ΑΔΕΔΥ, 
μετά τη σύμπραξη ιδιωτών επαγγελματιών στην απονομή 
συντάξεων, την οποία έχει ήδη προσβάλλει η ΑΔΕΔΥ ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακολούθησε η περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση του e-ΕΦΚΑ, με τη δυνατότητα επιλογής ιδιω-
τών-μάνατζερ σε θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ορ-
γανισμού, μέσω μιας διάτρητης τριμελούς Επιτροπής που συμ-
μετέχει ο ίδιος ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ και μέσω μιας παντελώς 
αδιαφανούς και αναξιοκρατικής διαδικασίας που ανατρέπει το 
πάγιο σύστημα επιλογής Γενικών Διευθυντών του Υπαλληλικού 
Κώδικα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να 
«ανοίξει στην ελεύθερη αγορά» 19 θέσεις Γενικών Διευθυντών 
του Οργανισμού. Η προκλητικότερη επιλογή του Διοικητικού 

Συμβουλίου αφορά στην τοποθέτηση ιδιωτών-μάνατζερ στη 
Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, που ασχολείται με την πάταξη της 
εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας στον χώρο 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στη Γενική Διεύθυνση Οικο-
νομικών Υπηρεσιών που αποτελεί τη δημοσιονομική κορωνίδα 
του Οργανισμού. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συ-
νεργασία με την ΠΟΣΕ/ΕΦΚΑ, μαζί με τις συνδικαλιστικές ενέρ-
γειες, θα αξιοποιήσει κάθε νομικό μέσο έτσι ώστε η ιδιωτικοποί-
ηση του μεγαλύτερου οργανισμού της χώρας, του e-ΕΦΚΑ, να 
μην ΠΕΡΑΣΕΙ.

Για τον ρόλο της ψηφιακής διακυβέρνησης στην ενίσχυση 
των δυνατοτήτων του κράτους μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της επί-
σκεψής του στο Institute for Innovation and Public Purpose 
(IIPP) του πανεπιστημίου UCL όπου ήταν καλεσμένος.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο facebook «συναντήθηκα 
με φοιτητές και καθηγητές για να μιλήσω για τον ρόλο της 
ψηφιακής διακυβέρνησης στην ενίσχυση των δυνατοτήτων 

του κράτους. Στη διάρκεια της συζήτησής μας, παρουσίασα 
τη βασική αρχή που διαπνέει το σύνολο των υπηρεσιών του 
gov.gr: Το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί. 
Πλέον πολίτες και επιχειρήσεις δίνουν μια και μόνο φορά τα 
στοιχεία τους και εξυπηρετούνται άμεσα, ακόμα και από το 
κινητό τους. Οικοδομούμε ένα κράτος ικανό να πατάξει τη 
γραφειοκρατία, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να 
γίνει φορέας κοινωνικής στήριξης για όλους». Ο υπουργός 

τόνισε ότι «συτό το νέο πολιτο-κεντρικό μοντέλο ψηφιακού 
μετασχηματισμού γίνεται αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέρο-
ντος. Σε αυτό το πάνελ, είχα ιδιαίτερη χαρά να συνομιλήσω με 
δυο πρωτοπόρους στην ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, 
τους David Eaves και Mike Bracken».

(συνέχεια από τη σελίδα 3)
Οπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομι-
κών, το σχέδιο πέρασε από έλεγχο σε βάθος, προκειμένου να 
μην υπάρξουν προβλήματα αντισυνταγματικότητας, ελέγχθηκε 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ επιλύθηκαν διάφορα 
προβλήματα που είχαν ανακύψει με την Εταιρεία Ακινήτων Δη-
μοσίου (ΕΤΑΔ). Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η ΕΤΑΔ μπορεί 
να σταματήσει την εξαγορά ακινήτου του Δημοσίου εφόσον 
διαπιστώνεται ότι η αξιοποίησή του μπορεί να αποφέρει σημα-
ντικά έσοδα στο Δημόσιο, ενώ το ίδιο μπορούν να πράξουν και 
άλλοι φορείς του Δημοσίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
Ρυθμίσεις για επιχειρήσεις 
Στο ίδιο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» 
αναφέρεται ότι το σχέδιο νόμου δίνει το δικαίωμα εξαγοράς ακι-

νήτων του Δημοσίου τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες. Για τα ακίνητα αυτά που ανήκουν στην 
ιδιωτική περιουσία του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να 
εξαγορασθούν στο διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας, προσαυ-
ξανόμενο κατά 25% για τις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, η διά-
ταξη ορίζει ότι: «τμήματα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική 
περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
υπουργείου Οικονομικών, σε όμορα πpoς τα οποία τμήματα 
των ιδίων ακινήτων έχουν ανεγερθεί βιοτεχνικές, βιομηχανικές, 
αγροτικές, κτηνοτροφικές και τουριστικές επιχειρήσει, εγκα-
ταστάσεις πάσης φύσεως που αποτελούν ενιαίο λειτουργικό 
σύνολο με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της επεκταθείσας επιχεί-
ρησης, εκποιούνται απευθείας στις επιχειρήσεις αυτές, κατόπιν 
σχετικής τους αίτησης με αντάλλαγμα ίσο με το 200% της αντι-

κειμενικής αξίας προσαυξανόμενο κατά 25% για τις εγκαταστά-
σεις». Οι εκποιήσεις αυτές επιτρέπονται μόνον εφόσον: 
• Το εκποιούμενο τμήμα προς την όμορη επιχείρηση είναι μη 
άρτιο και μη οικοδομήσιμο και εντάσσεται υποχρεωτικά στο 
όμορο άρτιο και οικοδομήσιμο ακίνητο της επιχείρησης.
• Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επί των τμημάτων αυτών από 
τις όμορες επιχειρήσεις έχουν ανεγερθεί μέχρι 28.7.2011. 
• Η εκποίηση του τμήματος προς την όμορη επιχείρηση δεν είναι 
αντίθετη στον ισχύοντα χωροταξικό σχεδίασμά.
Η αίτηση υποβάλλεται στην κτηματική υπηρεσία της περιοχής 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το αντάλ-
λαγμα καταβάλλεται εφάπαξ εντός έξι μηνών από την υποβολή 
της αίτησης. Με την εξόφληση εκδίδεται η απόφαση εκποίησης.

ΣΕ πΟΛΥΗΜΕΡΗ ΑπΕΡγΙΑ - ΑπΟχΗ ΑπΟ ΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΟΙ ΜΗχΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΥπΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ   

πΡΟΣΦΥγΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΣτΕ γΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Κ. πΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ UCL: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΑ πΡΕπΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡγΕΙ 

ΕξΑγΟΡΑ ΚΑΤΑπΑΤΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΣΕ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣχΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥπΟΙΚ
Και ρυθμίσεις για επιχειρήσεις
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Τριάντα τέσσερα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 
160 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στη Δράση «Επεξεργα-
σία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαί-
σθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επι-
λεγμένες πόλεις» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, με τα 
εν λόγω «έργα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αναβαθμίζουμε 
σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών». Τα έργα αφορούν 
στους Δήμους Ιωαννίνων, Χερσονήσου, Καρδίτσας, Πάρου, 
Ηρακλείου, Μακρακώμης, Θήρας, Χανίων, Σικυωνίων, Ναυ-
πλιέων, Κυθήρων, Καβάλας, Ακτίου-Βόνιτσας, Δράμας, Ιητών 
(Ίος), Λάρισας, ‘Αρτας, Βόρειας Πεδιάδας (Χερσόνησος, Κρήτη), 
Ξάνθης, Λαμίας, Λιβαδειάς, Αγίου Νικολάου, Αιγιαλείας, Ορεστι-
άδας, Καλαμάτας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς, Βόλου, 
καθώς και στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).
Ο κ. Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση, πιστή στις δε-

σμεύσεις της, ανακοινώνει στους Έλληνες πολίτες την έγκριση 
της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά 34 
έργων επεξεργασίας λυμάτων με λιγότερη κατανάλωση ενέρ-
γειας και περισσότερο σεβασμό στο Περιβάλλον. Η πολιτική μας 
για ταχεία μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή, προωθείται με 
γοργούς ρυθμούς. Κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση, με 
σειρά πολιτικών αποφάσεων που υλοποιούμε, τιμώντας την 
ψήφο και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πρώτη υποκατηγο-
ρία έργων, που πρόκειται να υλοποιηθούν ύστερα από σχετική 
έγκριση του ΥΠΕΝ, εντάσσονται 15 έργα για την αναβάθμιση, 
την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξερ-
γασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου 
νερού, ενώ στη δεύτερη υποκατηγορία έργων, εντάσσονται 
19 έργα για την υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος (λυ-
ματολάσπη) από εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος. Μάλιστα, 
το επόμενο διάστημα αναμένεται η ένταξη νέων έργων στην 

υποκατηγορία για έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Κ.).
Απ  ́την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Η έγκριση 
της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης των 15 έργων 
αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και 
των 19 έργων διαχείρισης της λυματολάσπης, είναι ένα πολύ 
σημαντικό βήμα της χώρας μας προς την κατεύθυνση της 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης λυ-
μάτων. Τα έργα αυτά όταν ολοκληρωθούν θα διαμορφώσουν 
εγκαταστάσεις με λιγότερες ενεργειακές ανάγκες, άρα λιγότερο 
ενεργειακό κόστος, αλλά και εγκαταστάσεις που θα προστατεύ-
ουν πολύ καλύτερα το περιβάλλον από ό,τι πριν. Η δουλειά μας 
έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».

Στο πρόγραμμα Zero Waste Cities για να λάβει πιστοποίηση Δή-
μου Μηδενικών Αποβλήτων επιδιώκει να ενταχθεί ο δήμος της 
Τήλου, που ήδη δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή με 
ιδιαίτερη επιτυχία.
«Ο στόχος που θέσαμε από την αρχή της προσπάθειας έχει ήδη 
αποτελέσματα και αυτό που επιδιώκουμε τώρα είναι να πιστο-
ποιηθεί το νησί ως δήμος μηδενικών αποβλήτων» δηλώνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμμά εκφράζοντας 
ικανοποίηση για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στους λίγους μήνες 
που έχει τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos υλοποιείται από τον Ιούνιο 2021 
με πρωτοβουλία του Δήμου Τήλου και ιδιωτική υποστήριξη. 
Στόχος η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
η οριστική διακοπή λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων και η μεγιστοποίηση των ποσοστών ανακύκλω-

σης και ανάκτησης υλικών.
Σε έναν μόλις χρόνο από την έναρξη της πόρτα-πόρτα συλλογής 
και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή σε βιοαπόβλητα, ανα-
κυκλώσιμα υλικά και υπόλειμμα, το νησί έχει ήδη επιτύχει 100% 
εκτροπή από την ταφή και έχει φτάσει το 90% ποσοστό ανάκτη-
σης.
Έως σήμερα, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Τήλου 
Μαρία Καμμά έχουν επιτευχθεί τα εξής αποτελέσματα:
* Παύση λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμ-
μάτων
* 57% ανακύκλωση, 33% κομποστοποίηση, 10% ενεργειακή 
αξιοποίηση
* Διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή στις σχολικές μονάδες
* Προώθηση μέτρων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης υλι-
κών

* Εξοικείωση κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών στο μο-
ντέλο κυκλικής οικονομίας και προώθηση πράσινης, βιώσιμης 
ανάπτυξης.
Έχοντας ήδη επιτύχει 100% εκτροπή από την ταφή και φτάνοντας 
ποσοστό ανάκτησης έως και 90%, ο Δήμος Τήλου σε συνεργασία 
με την εταιρία Polygreen συνεχίζουν την προσπάθεια μείωσης και 
ορθής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο πνεύμα των 
προτύπων κυκλικής οικονομίας. Δεν μένουμε μόνο σε αυτά τονίζει 
η κ. Καμμά αλλά προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά το 2023.
Ο Δήμος Τήλου έχει κάνει γνωστό ότι σε συνέχεια της διαρκούς 
προσπάθειας πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων που κατα-
λήγουν σε τελική διάθεση, ξεκινά τη συνεργασία του με το Mission 
Zero Waste Academy, το Zero Waste Europe, και την Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης με στόχο να πιστοποιηθεί ως Δήμος Μη-
δενικών Αποβλήτων.

Ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει 
η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο «Κ. 
Καραμανλής» της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης).
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την εκδήλωση θα χαιρετίσουν 
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Πα-
παθανάσης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & 
ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γ. Κα-

σαπίδης, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Π. Καλλίρης, 
καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι να ενθαρρύνει έναν εποι-
κοδομητικό διάλογο με τους τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο μίας 
ανοιχτής και συμμετοχικής διαδικασίας για τη Δίκαιη Μετάβαση.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν η πορεία κατάρτισης των 
Προγραμμάτων ΔΑΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Πρόγραμμα 
ΔΑΜ 2021-2027 και η πορεία εφαρμογής του στη χώρα μας, 

άλλες διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες για τη δίκαιη με-
τάβαση. Επίσης, θα παρουσιαστούν η πορεία αποκατάστασης 
των εδαφών στα λιγνιτικά πεδία, καθώς και η συγκρότηση των 
Εδαφικών Επιτροπών, σύμφωνα με τη διαμορφωμένη εταιρική 
σχέση των Εδαφικών Σχεδίων και του Προγράμματος ΔΑΜ.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της 
ΕΥΔΑΜ, www.eydam.gr με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοη-
ματική γλώσσα.

Είναι γνωστό πως ο μεγάλος ασθενής του ενεργειακού συστή-
ματος της χώρας είναι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει 
ανακοίνωση του γραμματέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Χάρη 
Δούκα για το ΕΣΕΚ. Και προσθέτει: «Χθες λοιπόν η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανήρτησε στον διαδικτυακό της ιστότοπο 
τη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου 
της περιόδου 2022-2026, που της υπέβαλε ο Διαχειριστής του 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). 
Κανονικά, ένα σχέδιο ανάπτυξης που ξεκινάει το 2022, θα έπρε-
πε να είχε έρθει σε διαβούλευση αρχές του 2021, και όχι αρχές 

του 2023. Αν μελετήσει κανείς το σχέδιο, ανακαλύπτει πως τα 
χρήματα που προβλέπονται να δοθούν για τον εκσυγχρονισμό 
των δικτύων είναι λιγότερα από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο, όταν 
μόνο οι επιδοτήσεις στις ενεργειακές εταιρίες για το ρεύμα, σε 
ένα χρόνο, έχουν ξεπεράσει τα 8 δισεκ. ευρώ. Ενώ ο στόχος 
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) είναι ο 
διπλασιασμός των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι 
το 2030, σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δέχεται νέες αιτήσεις για ΑΠΕ 
λόγω κορεσμού του δικτύου και ταυτόχρονα προϋπολογίζει 
ένα αδιανόητο χαμηλό ποσό για την ανάπτυξή του. Όσο και να 

προσπαθεί να τα κρύψει η Κυβέρνηση, θα βρίσκουμε τα νού-
μερα και θα αναδεικνύουμε το μεγάλο κενό της πολιτικής της. 
Προκύπτει όμως και ένα σημαντικό ερώτημα: Τί ρόλο επιτελεί το 
fund που εισήγαγε η Κυβέρνηση ως μεγάλο ιδιώτη στρατηγικό 
επενδυτή στον ΔΕΔΔΗΕ; Απλώς εισπράττει; Έτσι ασκεί διοίκηση 
και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του; Ή εδώ βρίσκει και τα 
κάνει;»

34 ΕΡγΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 160 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜψΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κώστας Σκρέκας: «Mε 34 νέα έργα αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών»

ΩΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑπΟβΛΗΤΩΝ ΕπΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ πΙΣΤΟπΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ   

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ γΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑπΤΥξΙΑΚΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ 
ΣΤΗΝ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΙΣ 26/1

πΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: ΝΑΡΚΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣχΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡγΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑπΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ
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Σειρά προτάσεων για την μείωση του κόστους της ενέργειας για 
τη βιομηχανία υπέβαλαν στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, με επιστολή που απέστειλαν οι επικεφαλής 9 βιομηχανικών 
οργανώσεων (ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ελληνική Παραγωγή, ΣΒΑΠ, 
ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΣΕ).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ανα-
γνωρίζουν τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τονί-
ζουν, ωστόσο, ότι η ένταση της ενεργειακής κρίσης είναι πλέον 
τέτοια που δημιουργεί μια πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση στις επι-
χειρήσεις σε όλη την ΕΕ. Ασκούν παράλληλα κριτική στην ευρω-
παϊκή ηγεσία τονίζοντας ότι ενώ σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της 
Ευρώπης ακολουθούν μία «επιθετικά» υποστηρικτική βιομηχανι-
κή πολιτική, «η Ευρωπαϊκή Ένωση (προς το παρόν τουλάχιστον) 
περιορίζεται σε κενές ανακοινώσεις για βιομηχανική στρατηγική 
ενώ επιμένει σε τιμωρητικές πολιτικές που απειλούν ευθέως τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας (ιδίως 
ενεργοβόρου) βιομηχανίας και αντιστρατεύονται τους ίδιους τους 
κλιματικούς της στόχους».

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η αλλαγή του μοντέλου στήριξης 
με τον καθορισμό μιας τελικής τιμής - στόχου και την προσαρμογή 
των επιδοτήσεων ώστε να επιτυγχάνεται αυτή, αντί για το εφαρ-
μοζόμενο μοντέλο ανακοίνωσης μέτρων στήριξης σε περίπου 
μηνιαία βάση που «οδηγεί - κατά τους εκπροσώπους της βιομη-
χανίας - σε αδυναμία έστω και βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης του 
τελικού ενεργειακού κόστους».
Προτείνεται ακόμη η άρση των εμποδίων για την εφαρμογή 
των διμερών συμβολαίων PPAs (Purchase Power Agreements) 
που αποτελούν βασικό εργαλείο μείωσης του κόστους ενέργειας 
στις επιχειρήσεις, διευκόλυνση επιχειρήσεων στην εγκατάσταση 
συστημάτων ΑΠΕ, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο 
Ανάκαμψης επενδύσεων σε ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα 
(αγορά νέου εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδο-
μών, ψηφιοποίηση και χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας). 
Σε σχέση με τα δίκτυα η βιομηχανία ζητά αναβάθμιση των υπο-
δομών, για καλύτερη ποιότητα ηλεκτροδότησης και διασφάλιση 

ηλεκτρικού χώρου για νέες συνδέσεις ΑΠΕ ενώ επισημαίνει ότι 
από τον Αύγουστο του 2021 έχουν αυξηθεί >150% οι Χρεώσεις 
Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) χωρίς ταυτόχρονα να έχουν μειωθεί οι ΥΚΩ 
και προτείνει άμεση επαναφορά των χρεώσεων στα προ κρίσης 
επίπεδα για όσο διάστημα διαρκεί αυτή, καθώς και μείωση των 
ΥΚΩ βάσει των διασυνδέσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Στην επιστολή, αναγνωρίζεται εξάλλου «η συνεχής προσπάθεια 
της πολιτείας για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής 
κρίσης στις επιχειρήσεις. Προσπάθειες που περιλαμβάνουν (εν-
δεικτικά) τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ενεργειακής 
μετάβασης, τη συνεχή πίεση στην ΕΕ και την ανάληψη πρωτοβου-
λιών για την εξεύρεση ευρωπαϊκών λύσεων στην ενεργειακή κρί-
ση, την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ, την προώθηση πλαισίου για τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα, τις προσπάθειες για ταχεία έγκριση του 
νέου σχήματος αντιστάθμισης του κόστους έμμεσων εκπομπών, 
την αναγνώριση της σημασίας εξεύρεσης αποτελεσματικού μηχα-
νισμού αντιστάθμισης του υπέρμετρου ενεργειακού κόστους για 
τις επιχειρήσεις».

Το γκρουπ BMW χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες στην προ-
σπάθειά του να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και να εκμεταλλευτεί 
νέες επιλογές για εξοικονόμηση πόρων και μείωση των εκπομπών 
από τη διαδικασία βαφής αμαξωμάτων. Πλέον, χρησιμοποιεί ματ 
βαφές από βιομάζα, αντί για αργό πετρέλαιο, στα ευρωπαϊκά 

εργοστάσιά του. Πλέον αυτού, τα εργοστάσια στη Λειψία και το 
Ρόσλιν (Νότια Αφρική), χρησιμοποιούν επίσης αντιδιαβρωτική 
προστασία που παράγεται με βιώσιμο τρόπο.
Οι ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως βιολογικά απόβλητα ή από-
βλητα από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, χρησιμεύουν ως 

πρώτη ύλη για τις βαφές. Η εξοικονόμηση CO2, η οποία καθορί-
ζεται με μία διαδικασία πιστοποιημένη από τον TUV, ανέρχεται σε 
περισσότερους από 15.000 τόνους εκπομπών CO2, από σήμερα 
έως το 2030.

Νέο κεφάλαιο στην ιστορία της με ισχυρές και υγιείς βάσεις ανοίγει 
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Lavipharm. Έχοντας εξασφαλίσει 
κεφάλαια συνολικού ποσού 51,28 εκατ. ευρώ καθώς και την δια-
πραγμάτευση, εκ νέου, των μετοχών της στην κύρια αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, δρομολογεί την υλοποίηση ενός πεντα-
ετούς (2022-2026) επενδυτικού προγράμματος διασφαλίζοντας 
τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου και την περαιτέρω εδραίωση 
της θέσης που έχει κατακτήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Μιλώντας  σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδή-
λωσης, ο Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ εμφανίστηκε 
αισιόδοξος για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Κάνοντας 
μια σύντομη αναδρομή αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση 
Λαβίδα, στα λάθη του παρελθόντος, στην αποτυχημένη επένδυ-
ση στις ΗΠΑ και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η εταιρεία και 
είχαν ως αποτέλεσμα αρνητικά ίδια κεφάλαια για μια δεκαετία και 
μετοχές υπό καθεστώς επιτήρησης. «Έχουμε αντιμετωπίσει και 
ξεπεράσει πολλές προκλήσεις αλλά μπορούμε να οδηγήσουμε την 
Lavipharm στη νέα εποχή. Οι διορθωτικές κινήσεις που έγιναν από 
το 2017 έχουν αποδώσει καρπούς» ανέφερε ο κ. Λαβίδας.
Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Πλέον στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Lavipharm συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες και 
ξένοι θεσμικοί επενδυτές, αναδεικνύοντάς τη σε μια επιτυχημένη 
επιχειρηματική επαναφορά στο χρηματιστηριακό τοπίο. Εφεξής, 
θα έχει τη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και άλλων κρατικών κινήτρων και χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, η κεφαλαιακή ενίσχυση 
των 51,28 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του 
επενδυτικού πλάνου της εταιρείας που περιλαμβάνει αγορά νέου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσε-
ων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέο εργαστήριο R&D και 
άλλες επενδύσεις. 
«Εξασφαλίσαμε τα αναγκαία κεφάλαια για να υλοποιήσουμε το 
επενδυτικό πλάνο της Lavipharm» σημείωσε ο κ. Λαβίδας και 
συμπλήρωσε: «Έχουμε πλέον καθαρή θετική θέση, οι μετοχές 
βγήκαν από την επιτήρηση και το πλάνο μας προχωρά κανονικά». 
Μάλιστα, εκτίμησε ότι το 2024 η εταιρεία θα έχει τις προϋποθέσεις 
να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της για τη χρήση του 2023. 
Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της Lavipharm, ο κ. Λαβίδας 
υπογράμμισε ότι ο τζίρος από τα περίπου 46 εκατ. ευρώ το 2021 
(προ clawbacks και rebates) θα διαμορφωθεί στα 112 εκατ. ευρώ 
το 2026. Σημειώνεται ότι το 30% των εσόδων της Lavipharm 
προέρχεται από τις διεθνείς πωλήσεις και το υπόλοιπο 70% από τις 
πωλήσεις στην Ελλάδα. Στόχος της διοίκησης είναι στο προσεχές 
μέλλον η διεθνής δραστηριότητα να αποτελεί το 50% των καθα-
ρών πωλήσεων της Lavipharm. 
Εστιάζοντας στην αναπτυξιακή πορεία της Lavipharm, ο κ. Λαβί-
δας εκτίμησε ότι θα προέλθει από τέσσερις βασικούς άξονες που 
έχουν τεράστιες προοπτικές. Συγκεκριμένα, από την ευκαιρία που 
δίνεται στην εταιρεία με την εξαγορά του διαδερμικού συστήματος 
κλονιδίνης. Σημειώνεται ότι το patch κλονιδίνης, είναι ένα πρωτό-

τυπο σκεύασμα κατά της υπέρτασης, το οποίο πραγματοποιεί 
στην Ιταλία πωλήσεις γύρω στα 7 εκατ. ευρώ και αποδίδει EBITDA 
3,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης είναι οι πωλήσεις του φαρ-
μάκου να αναπτυχθούν περαιτέρω στην Ιταλία, όπου η αγορά της 
υπέρτασης υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ και να κυκλοφορήσει 
και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης, η ανάπτυξη θα προέλθει 
από τη συνεργασία με τη Zentiva, μία από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες γενοσήμων στον κόσμο καθώς και από την κυκλοφορία επτά 
νέων προϊόντων δικής της έρευνας, η πλειοψηφία των οποίων 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Μεγάλη ώθηση 
εκτιμάται ότι θα δώσει η στρατηγική συνεργασία της Lavipharm 
με την TIKUN Europe, φαρμακευτική εταιρεία έρευνας, ανάπτυξης 
και παραγωγής προϊόντων ιατρικής κάνναβης. Μέσω αυτής της 
συνεργασίας, η Lavipharm θα αναλάβει την εμπορική διανομή 
των νέων προϊόντων της TIKUN, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην 
ελληνική αγορά το 2023 και για περίοδο πέντε ετών με δυνατότη-
τα ανανέωσης. Αφορούν τελικά προϊόντα ιατρικής κάνναβης που 
θα παράγονται αποκλειστικά στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα και 
τα νέα, εξειδικευμένα προϊόντα συμπληρώματος διατροφής καν-
ναβιδιόλης /CBD που θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο στη 
Γαλλία. Η πρώτη αυτή μονάδα παραγωγής σκευασμάτων φαρ-
μακευτικής κάνναβης θα λειτουργήσει στην Κόρινθο και αποτελεί 
τη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία κάνναβης στην Ευρώπη.

ΚΟΙΝΗ ΕπΙΣΤΟΛΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΟΡγΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ πΡΩΘΥπΟΥΡγΟ γΙΑ ΤO ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΤΟ γΚΡΟΥπ BMW χΡΗΣΙΜΟπΟΙΕΙ βΙΩΣΙΜΕΣ βΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΑπΟ βΙΟΛΟγΙΚΑ ΑπΟβΛΗΤΑ

ΝΕΕΣ ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟβΙΟΜΗχΑΝΙΑ LAvipHArM
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Σημαντικά μειωμένες χρεώσεις για τα τιμολόγια ρεύματος που 
θα ισχύσουν τον Φεβρουάριο ανακοίνωσαν η ΔΕΗ και οι λοιποί 
προμηθευτές, σε σχέση με τα ισχύοντα τιμολόγια του Ιανουαρίου.
Όπως είναι γνωστό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τελική τιμή κατανα-
λωτή εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης στην κατανάλωση 
ρεύματος που ανακοινώνει κάθε μήνα το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε επίπεδο που 
διασφαλίζει ότι η τελική τιμή της ΔΕΗ, που είναι το σημείο αναφο-
ράς καθώς είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, θα διατηρείται στο 
επίπεδο των 15-16 σεντς ανά κιλοβατώρα. Συνεπώς η μείωση 
της αρχικής τιμής από τους προμηθευτές σημαίνει ότι, εφόσον 
ο στόχος για την τελική τιμή παραμένει ίδιος, θα είναι αντίστοιχα 
μειωμένο τον επόμενο μήνα το κονδύλι της επιδότησης που θα 
ανακοινωθεί εντός των ημερών.
Το τιμολόγιο της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή το το 
βράδυ είναι μειωμένο κατά 57-64 % σε σχέση με τον Ιανουάριο 
και διαμορφώνεται κάτω από τα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Συ-

γκεκριμένα οι τιμές της ΔΕΗ για τον επόμενο μήνα είναι:
   -19,9 σεντς ανά κιλοβατώρα, για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες 
του μήνα έναντι 48,9 σεντς τον Ιανουάριο και
   -21,1 σεντς ανά κιλοβατώρα, για την μηνιαία κατανάλωση πάνω 
από 500 κιλοβατώρες (από 50,1)
   -15,8 σεντς για το νυχτερινό ρεύμα έναντι 44,8 τον Ιανουάριο.
Τα βασικά τιμολόγια που γνωστοποιήθηκαν από Παρασκευή ως 
Κυριακή από τους λοιπούς προμηθευτές ρεύματος:
- Protergia: 24,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (18,8 με έκπτωση συνέ-
πειας) από 48 και 42 σεντς ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο αντί-
στοιχα.
- Ήρων: 24,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 43 τον Ιανουάριο)
- Elpedison: 19,5 σεντς ανά κιλοβατώρα ημερήσια κατανάλωση 
και 18,83 το νυχτερινό (από 45 και 44,33 αντίστοιχα).
- Watt&Volt: 24,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 45,9)
- ZeniΘ: για κατανάλωση έως 270 κιλοβατώρες, 19,49 σεντς ανά 
κιλοβατώρα (από 46,5). Η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνε-

ται με 20,49 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 47,5).
- Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 25,1 σεντς ανά κιλο-
βατώρα (18,8 με έκπτωση συνέπειας) από 47,7 (35,8 με έκπτωση)
Τα μειωμένα τιμολόγια αποδίδονται στην σημαντική πτώση των 
τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Η μέση τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας το πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου κυμαίνεται στα 195 
ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, για 
πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο, έπεσε ακόμη και στα 58 ευρώ 
(ενδοημερήσια καταγράφηκαν ακόμη και μηδενικές τιμές). Συ-
γκριτικά το καλοκαίρι του 2022 η τιμή στην ενδοημερήσια αγορά 
είχε φθάσει κοντά στα 700 ευρώ και ενδοημερήσια στα 936 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα).
Οι εξελίξεις αντικατροπτρίζουν την μειωμένη ως τώρα ζήτηση 
ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά λόγω του 
ήπιου χειμώνα, την εξασφάλιση επάρκειας φυσικού αερίου και 
την πτώση των τιμών του αερίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο 
κάτω και από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η Hyundai θα επιδιώξει μέχρι το 2045 να πετύχει μηδενικές εκ-
πομπές ρύπων. Έτσι στο δρόμο για την επίτευξη του φιλόδοξου 
στόχου ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο της που εδρεύει στην 

Τσεχία λειτουργεί πλέον με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Έγινε το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας που λειτουργεί με 
100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό αποτελεί σημαντικό 

επίτευγμα, δεδομένης της μεγάλης ποσότητας ενέργειας που 
χρειάζεται το εργοστάσιο για να παράγει ένα αυτοκίνητο κάθε 
λεπτό, 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Ξεκινά την Δευτέρα η καταγραφή του φαινομένου της ενεργεια-
κής φτώχειας στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, έναν από 
τους 35 δήμους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Κόμ-
βου Ενεργειακής Φτώχειας EPAH (ΕU Energy Poverty Advisory 
Hub), για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας 
ώστε οι δήμοι να καταγράψουν το πρόβλημα της ενεργειακής 
φτώχειας και να εφαρμόσουν καλές πρακτικές αντιμετώπισής 
της.
Η γενική διευθύντρια του ανεξάρτητου οργανισμού ΙΝΖΕΒ 
(Initialising Energy Balance to Zero) για ένα βιώσιμο και ενερ-
γειακά ισορροπημένο μέλλον και αντιπρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Καμπάνιας Renovate Europe 2022-2023 Άλις Κοροβέση, 
μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Ορ-
γανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανατολική ΑΕ σε συνεργασία 
με τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποίησε ότι από την ερχόμενη 
Δευτέρα θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου ένα 
ερωτηματολόγιο που έχει προετοιμαστεί ώστε οι κάτοικοι των 
περιοχών του να το συμπληρώσουν, ενώ παράλληλα θα γίνει 
και έρευνα πεδίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και τον δήμο προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια το 
φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.
Η διαδικασία θα καταλήξει σε μια απεικόνιση του φαινομένου, 
ώστε στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι δράσεις που μπορούν 

να αναπτυχθούν σε συνδυασμό με πολιτικές του δήμου. Πα-
ράλληλα θα προταθούν καλές πρακτικές και παραδείγματα που 
εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Η ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μαρία 
Σπυράκη επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 
στοιχεία ώστε να γνωρίζει κανείς πού εντοπίζεται το πρόβλημα. 
Σημείωσε δε, ότι υποστήριξε με όλες της τις δυνάμεις αυτή την 
προσπάθεια και πρόσθεσε ότι ανάμεσα στα μέτρα που εξετά-
ζονται, γίνεται συζήτηση για «ένα κουπόνι, το οποίο θα δίνεται 
στον κάτοχο του διαμερίσματος ή του σπιτιού προκειμένου να 
διατεθεί αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπι-
τιού». Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, θα διευκολυνθούν χιλιά-
δες νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν υπέρογκους λο-
γαριασμούς, δυσανάλογους με το εισόδημά τους και δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης, λόγω ενεργειακών απωλειών και κακής 
ποιότητας αέρα. Η ίδια χαρακτήρισε, άλλωστε, πολύ μεγάλο 
βήμα, την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για 
το Κλίμα με πίστωση 87 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με 
όσα ανέφερε, όλα αυτά τα χρήματα θα έχουν έναν και μοναδικό 
στόχο, τη διευκόλυνση των ευάλωτων νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων προκειμένου να προσαρμοστούν στην ενεργειακή 
μετάβαση και τα νέα δεδομένα.
Μεταξύ άλλων, η κ. Σπυράκη ανέφερε ενδεικτικά ότι μέτρηση 
που έγινε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, το 
2017, με δική της παραγγελία και χρήματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έδειχνε ότι το 62% των νοικοκυριών δαπανούσε 
πάνω από το 10% του ετήσιου εισοδήματός τους για να πληρώ-
σει τους λογαριασμούς. Ειδικότερα, το 38% των νοικοκυριών 
δήλωνε ότι κρύωνε τον χειμώνα, το 14% ότι υπήρχαν περίοδοι 
που αδυνατούσε να πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος 
και παράλληλα υπήρξαν συμπεράσματα για την ποιότητα των 
κτιρίων (ακατάλληλα κουφώματα, μη ύπαρξη μόνωσης στο 
κέλυφος της κατοικίας και προβλήματα μούχλας και υγρασίας).
Έκκληση σε όσους κατοικούν στο Δήμο Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο απηύθυνε ο 
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Αθανάσιος Παπαγεωργίου καθώς, όπως είπε, μέσα από την 
επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν 
από το ερωτηματολόγιο θα υπάρξει η δυνατότητα να αντλη-
θούν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο δήμος προ-
χώρησε σε μια σειρά δράσεων που σχετίζονται με την ενέργεια, 
στις οποίες περιλαμβάνονται η αντικατάσταση των λαμπτήρων 
στον οδοφωτισμό, η εκπόνηση μελετών για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, η ενεργειακή αναβάθμι-
ση οκτώ σχολείων, η δημιουργία δύο σχολικών γυμναστηρίων 
με φωτοβολταϊκά στη στέγη, καθώς και προτάσεις για εκτετα-
μένες αναπλάσεις, εγκατάσταση νέου συστήματος διαχείρισης 
της κυκλοφορίας και προμήθεια έξυπνων συστημάτων εξοικο-
νόμησης ενέργειας.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟγΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ γΙΑ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΙ πΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Χαμηλότερο έως 64 % το τιμολόγιο της ΔΕΗ  

ΕΡγΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ HyUNDAi ΣΤΗΝ ΤΣΕχΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 100% ΑπΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ πΗγΕΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

ξΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑγΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩχΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜπΕΛΟΚΗπΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου  
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«Ελπίζουμε το 2024 να προκηρυχθεί και να μπει σε γραμμή αφε-
τηρίας το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιος Τζήκας, 
στη διάρκεια εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του φορέα. «Το επόμενο διάστημα, αναμένουμε να ξεκα-
θαρίσει το τοπίο σχετικά με την έγκριση της χρηματοδότησης του 
Project από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
(ΕΕΣΥΠ)», πρόσθεσε ο ίδιος, και σημείωσε ότι «το έργο αποτελεί 
ένα δείγμα για το τι μπορεί να κάνει η πόλη όταν ενώνεται».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, 
Κυριάκος Ποζρικίδης, επισήμανε ότι «τρέχει» ο διαγωνισμός για 
την αποκατάσταση του περιπτέρου που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας 
Θύμιος Παπαγιάννης το 1963 για λογαριασμό της εταιρείας Esso 
Pappas, ένα κομψό δείγμα αρχιτεκτονικού μοντερνισμού, και 
τόνισε, ότι πρόκειται για ένα Project ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που 
αναμένεται να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο του 2023.
Οι βραβεύσεις και η ονοματοδοσία
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκαν δυό πρώην πρόεδροι 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: οι Αντώνης Κούρτης και 
Αλέξανδρος Μπακατσέλος, (έφυγε από τη ζωή στις 11 Αυγούστου 

2016, σε ηλικία 84 ετών). Ανακοινώθηκε μάλιστα ότι με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ-Helexpo, από σήμερα, οι 
αίθουσες ένα και δύο του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλί-
δης», θα φέρουν τα ονόματά τους.
Παραλαμβάνοντας την αναμνηστική πλακέτα στο πλαίσιο της 
βράβευσής του, ο 89χρονος Αντώνης Κούρτης ανέφερε ότι η έκ-
θεση «παλεύει σε περιορισμένο χώρο» και σημείωσε ότι παρόλο 
που ο θεσμός τυγχάνει αποδοχής και αναγνώρισης «ωστόσο δεν 
της δίνουμε τη σημασία που της πρέπει ώστε να ανοίξει διάπλατα 
τα φτερά της». Μεταξύ άλλων ευχήθηκε δύναμη στα στελέχη της 
έκθεσης και καλή επιτυχία, όχι στις εκθέσεις που ήδη διοργανώνο-
νται μόνο, «αλλά και σε αυτές που σκέφτεστε ότι μπορούν να διορ-
γανωθούν». Για τον Αντώνη Κούρτη, στελέχη της ΔΕΘ-Helexpo, 
επισήμαναν ότι αποτελεί τον μακροβιότερο πρόεδρο με τρεις 
θητείες στο τιμόνι της έκθεσης και τον χαρακτήρισαν πρωτοπόρο, 
καθώς όπως επισήμαναν, ήταν αυτός που πίστευε στις νέες τεχνο-
λογίες και τη μεγάλη σημασία τους στη ζωή της ανθρωπότητας.
Την αναμνηστική πλακέτα στο πλαίσιο της βράβευσης του Αλέ-
ξανδρου Μπακατσέλου, παρέλαβε η οικογένειά του, με τον γιο 
του Νίκο Μπακατσέλο να σημειώνει ότι «είμαι σίγουρος ότι ο 

καταφερτζής πατέρας μου βρίσκεται σε ένα στασίδι εντός της αί-
θουσας και μας κοιτάει». Μεταξύ άλλων, ο ίδιος ευχήθηκε «κάθε 
χρόνο και καλύτερα» στη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, στελέχη της 
οποίας υπενθύμισαν ότι ο Αλέξανδρος Μπακατσέλος ήταν αυτός 
που ξεκίνησε τη λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου στο Μαρούσι 
στην Αθήνα ενώ οραματίστηκε και πραγματοποίησε, την ανέγερ-
ση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης».
Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» 
του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου, παρουσία του υφυπουργού 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη , του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, βουλευτών 
όλων των κομμάτων και εκπροσώπων των παραγωγικών φο-
ρέων της πόλης. Το «παρών» έδωσαν συνταξιούχοι εργαζόμενοι 
της ΔΕΘ-Helexpo, ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός 
ολιγόλεπτου βίντεο για τα 60 χρόνια λειτουργίας της έκθεσης. Στην 
εκδήλωση παρουσιάστηκε το ημερολόγιο των εκθέσεων του 
2023, ενώ τονίστηκε ότι η εταιρεία επιλέχθηκε και βραβεύτηκε ως 
ο καλύτερος χώρος να δουλεύει κανείς.

Άκαρπος απέβη ο διαγωνισμός του ΟΑΣΘ για την προμήθεια λεω-
φορείων, κατάλληλων για το οδικό δίκτυο της περιοχής Ευαγγελί-
στριας του δήμου Νεάπολης-Συκεών, αναφέρει ο οργανισμός σε 
ανακοίνωση του. Προσθέτει ωστόσο, ότι θα επαναληφθεί.
«Τα μίνι μπας που εξυπηρετούν την Ευαγγελίστρια είναι του 
2003, επομένως παλιά, ταλαιπωρημένα και έχουν στην πλάτη 

τους πολλά χιλιόμετρα. Σήμερα η περιοχή εξυπηρετείται από ένα 
όχημα, καθώς το οδικό δίκτυο της Ευαγγελίστριας δεν επιτρέπει 
τη δρομολόγηση οποιουδήποτε τύπου λεωφορείων, παρά μόνον 
οκτάμετρων», υπογραμμίζει.
Ο ΟΑΣΘ επισημαίνει ότι θα εξαντληθεί κάθε είδους περιθώριο 
ώστε, σε συνεργασία με τον δήμο Νεάπολης Συκεών, να είναι 

εφικτή η άμεση δρομολόγηση άλλου, μεγαλύτερου τύπου λεω-
φορείου στην περιοχή.
Ο αντιδημάρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Νεάπολης-Συκεών, 
Στέλιος Γκατζές, απέστειλε επείγουσα επιστολή στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΘ, Κωνσταντίνο Ταγγίρη, ζητώ-
ντας την άμεση επίλυση του θέματος.

Περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ θα «ρίξει» στην αγορά το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα αφορούν 
σε ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
«Πρόκειται για ένα νέο πακέτο κονδυλίων συμπληρωματικό στα 
ήδη υφιστάμενα με ξεχωριστό προϋπολογισμό, το οποίο ακολου-
θεί τις αρχές και τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων», δήλω-
σε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός 
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ, 
Κώστας Μπαγινέτας.
Πιο συγκεκριμένα, σε τρεις από τις Δράσεις της Αγροδιατροφής, α) 
«Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών 
Προϊόντων», β) «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» και 
γ) «Πράσινος Αγροτουρισμός», υποβλήθηκαν 410 επενδυτικά 
σχέδια, συνολικού ύψους περίπου 825 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
για άλλες τρεις Δράσεις, που αφορούν στη «Γενετική Βελτίωση 
Ζώων», στην «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» και στην «Ενίσχυ-
ση των Υδατοκαλλιεργειών», η οποία ολοκληρώνεται τις επόμενες 
ημέρες.
Ωφελούμενοι των παραπάνω δράσεων είναι τόσο οι Πολύ Μι-

κρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, οι οποίες υιοθε-
τούν άμεσα ή έμμεσα, συμβολαιακή γεωργία, καθετοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας και συνεργασία τουρισμού-πρωτογε-
νούς παραγωγή, όσο και τα Συλλογικά Σχήματα που ασχολούνται 
με τον πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας έτσι και την επίτευξη του 
βασικού στόχου του υπουργείου, ήτοι την κινητροδότηση για 
την δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων αγροτικών συλλογικών 
σχημάτων.
Η υποβολή των αιτήσεων για τις Δράσεις Αγροδιατροφής γίνε-
ται μέσα από την ψηφιακή πύλη του ελληνικού δημοσίου gov.
gr χρησιμοποιώντας μια εύχρηστη και αξιόπιστη πλατφόρμα, η 
οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τις ανάγκες των Δράσεων 
Αγροδιατροφής του ΤΑΑ, από την Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων 
Ταμείου Ανάκαμψης της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής 
και Διεθνών Σχέσεων.
«Βασικός στόχος των Δράσεων» όπως υπογράμμισε ο κ. Μπα-
γινέτας «είναι η υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων με προσανα-
τολισμό τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχει-
ρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειά τους, 
συμμετέχοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
αγροτικού τομέα».

Ήδη, μέχρι σήμερα, στη Δράση «Καινοτομία και Πράσινη Με-
τάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» εγκρίθηκαν 
27 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 
122.712.907 ευρώ με δημόσια δαπάνη 62.722.538 ευρώ αντί-
στοιχα, μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή τους, ενώ συνεχίζεται 
με εντατικούς ρυθμούς η αξιολόγηση και των λοιπών υποβλη-
θέντων σχεδίων αναμένοντας να ολοκληρωθεί εντός του Ιανου-
αρίου.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εκταμιεύσεις 
επενδυτικών πόρων, ύψους 25.250.266 ευρώ, σε λιγότερο των 
10 ημερών από την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, καθώς είχε 
εξασφαλιστεί για τους επενδυτές η δυνατότητα άμεσης λήψης της 
δημόσιας ενίσχυσης, μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου της 
προκαταβολής.
Τέλος, το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο δίνει την επιλογή στους 
ωφελούμενους των Δράσεων να έχουν άμεσα στη διάθεση τους, 
το 100% της δημόσιας ενίσχυσης, προκειμένου να υλοποιήσουν 
το επενδυτικό τους σχέδιο ταχύτατα και αποτελεσματικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΟ 2024 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η πΡΟΚΗΡΥξΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡξΗ 
ΤΟΥ ΕΡγΟΥ ΑΝΑπΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΚΑΡπΟΣ Ο ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ γΙΑ ΤΗΝ πΕΡΙΟχΗ ΤΗΣ ΕΥΑγγΕΛΙΣΤΡΙΑΣ   

ΥπΑΑΤ: πΟΡΟΙ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑπΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜψΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ γΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑγΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Στον επανασχεδιασμό και τη μετατροπή του κτηρίου, εμβα-
δού άνω των 6.000 τ.μ., σε Μουσείο, στη διασταύρωση των 
τροχιογραμμών (Crossover), στο Σταθμό «Σιντριβάνι» του 
Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, προχωρά το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Μουσείο στο κτήριο 
του Crossover, το οποίο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο των υπο-
δομών του Μετρό, έχει ως κύριο άξονα αφήγησης την πολεο-
δομική εξέλιξη της πόλης, κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας 
της. Θα λειτουργεί αυτόνομα και, συγχρόνως, παράλληλα με 
το Μουσείο, το οποίο διαμορφώνεται για να λειτουργήσει στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με αρχαιότητες από τις 
ανασκαφές του Μετρό.
Το κτήριο, στη διασταύρωση των τροχιογραμμών (Crossover), 
στο Σταθμό «Σιντριβάνι», προορίζεται να λειτουργήσει ως σύγ-
χρονος μουσειακός χώρος έκθεσης και αποθήκευσης για τις 
αποσπασμένες αρχαιότητες και για ένα μέρος από τα 300.000 
κινητά ευρήματα των ανασκαφών του Μετρό. Η εγκριθείσα 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προωθημένη αρχιτε-
κτονική προμελέτη, περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες τροποποι-
ήσεις και προσθήκες για το κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο 
του.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, «Το κτήριο στο «Σταθμό Συντριβάνι» αποτελεί το 
ένα από τα δύο μουσεία, που πρόκειται να φιλοξενήσουν τις 
αρχαιότητες, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Μετρό. 
Το Μουσείο, στο Crossover, αναδεικνύει την πολεοδομική εξέ-
λιξη στο παλίμψηστο της Θεσσαλονίκης, και συλλειτουργεί ως 
σύνολο με το Μουσείο, που προετοιμάζεται στο κτήριο του 
στρατωνισμού, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Το 

κτήριο στο Σταθμό «Σιντριβάνι» αποτελεί τον ιδανικό χώρο για 
την ανάδειξη των αποσπασμένων αρχαιοτήτων από το σύνολο 
των ανασκαφών. Πρόκειται για πολύτιμο υλικό -τεκμήριο της 
ιστορίας της Θεσσαλονίκης- καθώς προσφέρει τη δυνατότητα 
προσέγγισής της, μέσα από τις υποδομές της αρχαίας πόλης, τα 
δημόσια δίκτυα, την τεχνολογία των κατασκευών και την οικο-
δομική της ιστορία. Η έκθεση έχει ως στόχο να διευκολύνει την 
ανάγνωση των ευρημάτων, ώστε μέσω αυτών, του εποπτικού 
υλικού και των διαδραστικών μέσων ο επισκέπτης να γνωρίσει 
τα νέα σημαντικά δεδομένα για την οικοδομική ιστορία 23 αιώ-
νων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η πόλη αποκτά μέσα από 
την πρωτότυπη αυτή έκθεση ένα μουσειακό χώρο εκπαίδευ-
σης, επιστημονικής έρευνας και μελέτης, αλλά και πόλο έλξης 
ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Ευχαριστώ τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του ΥΠΠΟΑ και τους αρχιτέκτονες μελετητές Πάνο Τζώνο 
και Ματούλα Σκαλτσά για την πρωτότυπη και πρωτοποριακή 
προσέγγισή τους».
Οι προς έκθεση αρχαιότητες επιλέγονται για να αφηγηθούν 
την ιστορία της πόλης και των ανασκαφών του μεγάλου έρ-
γου. Η κεντρική ιδέα της έκθεσης εστιάζει στην πολυκεντρική 
οργάνωση, που στοιχειοθετεί την οικοδομική και τεχνολογική 
ιστορία της πόλης, και συγχρόνως αναβιώνει τη φυσιογνωμία 
της. Οι αρχαιότητες διαχωρίζονται στα ευρήματα των εκτός 
των τειχών περιοχών και σε αυτά εντός των τειχών της πόλης. 
Οι αρχαιότητες από ανασκαφές των εντός των τειχών σταθμών 
οργανώνονται στις ενότητες: Υποδομές της πόλης, Οικοδομώ-
ντας την πόλη στον χρόνο, Λουτρά, Βιοτεχνικές Δραστηριότητες 
στην πόλη. Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών κατέχει το τμήμα του 
decumanus maximus, το οποίο προέρχεται από την ανασκαφή 

του σταθμού «Αγία Σοφία», και το οποίο δεν μπορεί να επανατο-
ποθετηθεί μετά τις μεταβολές, το 2018, στο κέλυφος του σταθ-
μού, καθώς και το ψηφιδωτό της λουτρικής εγκατάστασης, που 
αποκαλύφθηκε σε υποκείμενα -της φάσης επανατοποθέτησης- 
στρώματα στο σταθμό «Βενιζέλου» . Οι αρχαιότητες από τις 
ανασκαφές των εκτός των τειχών σταθμών του Μετρό αποτε-
λούν μια ενότητα, όπου παρουσιάζονται διαφορετικές ταφικές 
κατασκευές εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο κατασκευαστικό 
μέρος και όχι στο χρηστικό περιεχόμενο.
   Σύμφωνα με τη κτηριολογική μελέτη, το Μουσείο στον Σταθμό 
«Συντριβάνι» αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα συνολικής επι-
φάνειας 6.370 τ.μ. Για την εξυπηρέτηση της μουσειακής χρήσης 
(υποδοχή, αναψυκτήριο), αλλά και για τη σύνδεση του κτηρίου 
με την πόλη δημιουργούνται υπέργειοι χώροι. To τμήμα της 
εισόδου λειτουργεί ως τοπόσημο, καθώς βρίσκεται σε κεντρι-
κό σημείο επί της Εγνατίας οδού και σε άμεση γειτνίαση με το 
Πανεπιστήμιο και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις τρεις 
υπόγειες στάθμες του κτίσματος φιλοξενούνται οι εκθεσιακοί 
χώροι, οι αποθήκες των αρχαιολογικών ευρημάτων, οι λοιποί 
λειτουργικοί χώροι και τα μηχανοστάσια. Τα επίπεδα -1 και -2 
λειτουργούν, κυρίως, ως εκθεσιακοί χώροι για τις αρχαιότητες 
που αποσπάστηκαν από τις ανασκαφές, για περιοδικές εκθέ-
σεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές. Στο επίπεδο -3 
εγκαθίστανται μουσειακές αποθήκες για τα κινητά ευρήματα 
των ανασκαφών, τμήμα των οποίων θα είναι προσβάσιμο στο 
κοινό. Στο ίδιο επίπεδο προβλέπεται και η εγκατάσταση όλων 
των απαραίτητων συνοδευτικών λειτουργιών.

Αν οι πόλεις μας είναι το άθροισμα των επιθυμιών μας, τι έχουν 
να μας πουν οι μηχανές για αυτό; Η Στέγη παρουσιάζει από 
28 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 2023 την έκθεση «Κων-
σταντίνος Δοξιάδης και Πληροφοριακός Μοντερνισμός - Η 
μηχανή στην καρδιά του ανθρώπου» που εξετάζει μια από 
τις πιο αποφασιστικής σημασίας κοινωνικές συνθήκες των 
τελευταίων πενήντα ετών: τη σύμπτυξη πόλεων, ανθρώπων, 
πληροφοριών και υπολογισμών, σε δύο επεισόδια. Με υλικό 
από το Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη αλλά και με νέα έρευνα 
στη σύγχρονη Αθήνα, η έκθεση αναδεικνύει το πώς συνδέονται 
η μεταπολεμική περίοδος με τη σύγχρονή μας εποχή, μέσα από 
ιδέες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, τον αστικό χώρο και 
τους ανθρώπους.
H έκθεση, σε σύλληψη, έρευνα, επιμέλεια και σχεδιασμό των 
Farzin Lotfi-Jam και Mark Wasiuta και σε εκτελεστική διεύθυν-
ση της Αφροδίτης Παναγιωτάκου και του Πρόδρομου Τσιαβού, 

εμπνέεται από το έργο του Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη, ο οποίος 
μέσα από τη συλλογή δεδομένων επιχείρησε να απαντήσει στο 
εξής ερώτημα: Πώς μπορούν οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις 
να είναι ευτυχισμένοι; Και πώς το να συλλέγεις δεδομένα χρησι-
μοποιείται στις μέρες μας;
Στη δεκαετία του 1960, το γραφείο του Κωνσταντίνου Α. Δο-
ξιάδη διεξήγαγε το πρόγραμμα «Ανθρώπινη Κοινότητα», μια 
έρευνα για τους κατοίκους της Αθήνας, η οποία μέτρησε την 
προσαρμογή τους στον αναδυόμενο ρυθμό και τους χώρους 
της μεταπολεμικής πόλης. Για τις ανάγκες της έρευνας, ο Δο-
ξιάδης χρησιμοποίησε έναν υπερυπολογιστή της εποχής, τον 
οποίο τοποθέτησε στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στη 
συνέχεια, κατάρτισε ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε δε-
καοχτώ αθηναϊκές γειτονιές, αντίγραφα των οποίων παρουσι-
άζονται στην έκθεση. Το συμπεριληπτικό πρότζεκτ του εστίασε 
στις απόψεις των ίδιων των πολιτών για το πώς μπορούν να εί-

ναι χαρούμενοι στην καθημερινότητα της ζωής τους στην πόλη.
Στο δεύτερο επεισόδιο γίνεται ένα μεγάλο χρονικό άλμα, καθώς 
ξεδιπλώνονται συστήματα παρακολούθησης στις σύγχρονες 
πόλεις, τα οποία ενισχύουν τον αποκλεισμό των μειονοτήτων. 
Εκεί παρουσιάζεται η «Νέα Ανθρώπινη Κοινότητα», μια κριτική 
αναδρομή της έρευνας του Δοξιάδη που πραγματοποιήθηκε με 
πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες. Συνολικά, η 
έκθεση αποκαλύπτει το πώς η σημερινή εποχή μας και η μετα-
πολεμική περίοδος συνδέονται μέσω τεχνικών εξαγωγής και 
συσσώρευσης δεδομένων. Μαζί, αυτά τα επεισόδια δείχνουν 
την αναδυόμενη πληροφοριακή γεωγραφία της Ελλάδας, εντο-
πίζοντας τα όρια και τα σύνορά της, καθώς και τα υποκείμενα 
δεδομένων που δημιουργούν.
Η έκθεση θα έχει και παράλληλες δράσεις που θα ανακοινωθούν 
σύντομα. Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου.

Μια σπειροειδή, καλυμμένη με ξύλο, σάουνα το σχήμα της 
οποίας παραπέμπει σε κοχύλι έχει ολοκληρώσει το αρχιτεκτονι-
κό γραφείο Kengo Kuma & Associates στην κατασκήνωση πο-
λυτελείας SANA MANE στη Naoshima, της Ιαπωνίας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επισκέπτες εισέρχονται από είσοδο που 
μοιάζει με είσοδο σπηλαίου ενώ στην κορυφή της σάουνας ένας 

οφθαλμός επιτρέπει στο φυσικό φως να φωτίσει το εσωτερικό.
«Τα ντιζάιν που μιμούνται έμβια όντα αποκαλούνται βιομίμη-
ση, και αυτή τη φορά εμπνεύστηκα από την ανομοιομορφία 
των κοχυλιών» σημείωσε ο αρχιτέκτονας Taichi Kuma, γιος 
του διάσημου Kengo Kuma. Σε ανάρτησή του στο Instagram, 
ο Taichi Kuma περιέγραψε το εσωτερικό της σάουνας «SAZAE» 

ως «έναν σαν σπήλαιο χώρο αποκομμένο από τον έξω κόσμο 
με έναν παχύ τοίχο... Το μοναδικό φως που χύνεται μέσα έρχεται 
από τον οφθαλμό. Για να υπάρχει η αίσθηση του φωτός, δημι-
ούργησα αναρίθμητες πτυχές και κυματισμούς με επικολλητά 
φύλλα κόντρα πλακέ» 
(https://www.instagram.com/p/Cj3IejNsftf/).

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 23 ΑΙΩΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΣΥΝΤΡΙβΑΝΙ», 
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟξΙΑΔΗΣ ΚΑΙ πΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ»: 
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ γΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩπΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΗ ΣΤΕγΗ   

SAZAE, ΜΙΑ ΣΑΟΥΝΑ ΕΜπΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑπΟ ΚΟχΥΛΙ   
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γ. ΚΑΡΑγΙΑΝΝΗΣ: ΜΕ ΕΡγΑ 3,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΑβΑΘΜΙζΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΥπΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ γΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ 
Νέες επενδύσεις φέρνει ο ανάδοχος - Δημιουργία logistics center

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» - πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥπΥΜΕ
Το παράδειγμα του έργου FENIX

Στο μεγάλο πρόγραμμα έργων ύψους 3,5 δισ. ευρώ που υλοποιεί-
ται στην Κρήτη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, απα-
ντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, ενώ ανακοίνωσε και τον τρόπο που θα προχωρήσει το 
cluster Δικαστικών Μεγάρων στο νησί. «Ξέρουμε να λειτουρ-
γούμε με πολιτικό ρεαλισμό και όχι πολιτική αλαζονεία» τόνισε ο 
υφυπουργός Υποδομών προσθέτοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο 
έχουμε πορευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο υπουργείο 
και έχουμε κατορθώσει μετά από μια δεκαετία υποεπένδυσης στον 
χώρο των υποδομών να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο πακέτο 
έργων που έχει δει η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια ύψους 13δισ. 
ευρώ εκ των οποίων τα 3,5 δισ. ευρώ αφορούν στη Κρήτη».
Στα εμβληματικότερα έργα που υλοποιούνται στην Κρήτη, σύμ-
φωνα με τον κ. Καραγιάννη «είναι ο ΒΟΑΚ που ξεκίνησε να κατα-
σκευάζεται, στο τμήμα Άγιος Νικόλαος - Νεάπολη, το αεροδρόμιο 
στο Καστέλι που θα είναι μεγαλύτερο κατά 32%, προκειμένου να 
εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του νησιού έως και τα αρδευτι-
κά και αντιπλημμυρικά έργα».
«Πρόθεση μας ήταν και είναι να συμβάλλουμε κατά το μέτρο των 
αρμοδιοτήτων μας, στην υλοποίηση ενός σημαντικού σχεδίου, 

που περιλαμβάνει τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 
Κρήτης, με εμβληματικά έργα» συνέχισε ο κ. Καραγιάννης και ξε-
καθάρισε ότι «δεν θέλουμε να δίνουμε ανέξοδες υποσχέσεις, ούτε 
να δημοπρατούμε μη υλοποιήσιμα έργα και να εγκαινιάζουμε 
μουσαμάδες».
πώς θα προχωρήσει το cluster Δικαστικών Μεγάρων 
Κρήτης
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εστιάζοντας στο έργο των Δικαστικών 
Μεγάρων, ο υφυπουργός Υποδομών υπογράμμισε πως «τα νέα 
Δικαστικά Μέγαρα που θα κατασκευαστούν θα αποτελούν τοπό-
σημα για την κάθε περιοχή».
Σχετικά με την υλοποίηση του έργου, ο κ. Καραγιάννης έκανε 
γνωστό ότι «κατόπιν των συνεννοήσεων που έγιναν με τις αρμό-
διες τοπικές αρχές των Χανίων κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου, 
αλλά και με το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκρίθηκε 
η λύση της δημοπράτησης των δύο Δικαστικών Μεγάρων Ηρα-
κλείου και Ρεθύμνου σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο μετά 
και την τεχνική ωρίμανση του φακέλου του, η δημοπράτηση του 
νέου Δικαστικού Μεγάρου Χανίων».
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, έκανε γνωστό ότι «η λύση αυτή 
θα προχωρήσει άμεσα υποβάλλοντας τροποποιημένη αίτηση 

υπαγωγής στη Διυπουργική ΣΔΙΤ και μέχρι το τέλος του Α’ τριμή-
νου του 2023 το έργο θα έχει δημοπρατηθεί».
Ο κ. Καραγιάννης διαβεβαίωσε ότι «για τα Δικαστικά Μέγαρα στην 
Κρήτη η λύση που επιλέχθηκε θα επιτρέψει το έργο και να δημο-
πρατηθεί άμεσα και να υλοποιηθεί εντός της επόμενης κυβερνη-
τικής μας θητείας».
Επισήμανε ότι «στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
θέλουμε να αναβαθμίζουμε ολιστικά τις περιοχές που παρεμβαί-
νουμε και όχι αποσπασματικά με σπασμωδικές λύσεις» και έφερε 
ως παράδειγμα «τη λύση της προηγούμενης κυβέρνησης που 
ενοποιούσε την υλοποίηση του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου 
με το Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας».
Ο Υφυπουργός Υποδομών σχολίασε, μάλιστα, απευθυνόμενος 
στην αντιπολίτευση, ότι «εμείς στο Υπουργείο εκπαιδευτήκαμε τα 
τελευταία τρεισήμισι χρόνια στο να λύνουμε σύνθετες ασκήσεις σε 
δύσκολους καιρούς και έχουμε μάθει να βρίσκουμε τις κατάλληλες 
απαντήσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν».
«Γνωρίζετε ότι για όσα έχουμε δεσμευτεί ως κυβέρνηση αλλά και 
ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχουμε τηρήσει τις δε-
σμεύσεις μας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί» υπογράμμισε 
κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης.

Θέμα ημερών είναι η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς 
του διαγωνισμού για την αξιοποίηση, με σύμβαση παραχώρη-
σης, αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, του Εμπορευματικού Σταθμού 
και τον Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΔΙ) Θριασίου Πεδίου, έκτασης 1.450 
στρεμμάτων, γνωστού και ως «Θριάσιο ΙΙ».
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ενέκρινε 
το πρώτο Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των (υπο)
φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφο-
ρά» της κοινοπραξίας Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) - Damco 
(Όμιλος Κοπελούζου), η οποία ήταν και η μόνη που είχε καταθέσει 
προσφορά στην τελευταία διαδικασία και επομένως ο διαγωνι-
σμός περνά στο στάδιο ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς 
και της επιλογής αναδόχου.
Η Επιτροπή που έχει συσταθεί προχωρεί, με στόχο την ανάδειξη 
του αναδόχου εντός του 2023, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση 
της οικονομικής προσφοράς, με τεχνικού χαρακτήρα αξιολογή-
σεις προκειμένου να ανακηρυχθεί, καλώς εχόντων των πραγμά-
των, η εν λόγω κοινοπραξία ανάδοχος.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπενθυμίζει πως ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 28 
Νοεμβρίου 2022 ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. Αν 
γίνει δεκτός τώρα ο διαγωνισμός, μπαίνει τέλος στο «σίριαλ» και 
δίνεται το «πράσινο φως» στο σχήμα Hellenic Train- Damco για να 
αναλάβει την κατασκευή του νέου εμπορευματικού κέντρου στον 
Ασπρόπυργο, γνωστότερο ως «Θριάσιο ΙΙ».

Το πρόβλημα και στους προηγούμενους διαγωνισμούς ήταν πως 
παρά το αρχικό ενδιαφέρον που εκδήλωναν πολλοί επενδυτικοί 
φορείς, στην φάση των προσφορών, δεν υπήρχε συμμετοχή κα-
θώς κρίνονταν ασύμφορο το έργο.
Υπενθυμίζεται ότι, το ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ, βρίσκεται σε 
έκταση περίπου 1.450 στρεμμάτων, μία από τις μεγαλύτερες 
στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί 
πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπό-
θεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια 
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το ακίνητο γειτνιάζει με το «Θριάσιο 
Ι» του οποίου ανάδοχος με σύμβαση παραχώρησης, είναι η ΘΕΚ 
ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair.
Η έκταση αναμένεται να διαμορφωθεί και μετατραπεί, σε μεγάλο 
logistics center, σύγχρονο κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και 
αποθήκευσης.
Σημειώνεται ότι, η σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ θα 
έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρω-
ση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του 
σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, 
τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια 
της περιόδου παραχώρησης. Εντός του Χώρου Παραχώρησης 
υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέ-
χονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας 
υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την 

ολοκλήρωση του συνόλου του Εμπορευματικού Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής Θριασίου Πεδίου (Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.) 
εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκα-
τάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει 
ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.
Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό 
ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος Παραχώρησης 
αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότη-
τες/περιοχές λειτουργίας:
α) Σιδηροδρομικό Σύστημα
β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)
γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)
δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)
ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ)
στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)
   ζ) Οδικό Σύστημα
   η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)
   θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)
   Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και 
της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. 
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ 
(ποσό χωρίς ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ).

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 το Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών διοργανώνει Ημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο, σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), με θέμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική 
Αλυσίδα στην Ελλάδα Ψηφιοποίηση, καινοτομία και συνέργειες 
στην Ελλάδα της Ανάπτυξης: Το παράδειγμα του έργου FENIX».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 9:30 π.μ. ο Υφυπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές 

κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και οι προσκεκλημένοι ομιλητές, θα 
προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.
Το έργο FENiX
Το ευρωπαϊκό έργο FENIX υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Connecting Europe Facility (CEF) με τη συγχρηματοδό-
τηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το Digital 
Transport & Logistics Forum (DTLF). Αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
του πρώτου πανευρωπαϊκού δικτύου για την απρόσκοπτη 

ανταλλαγή δεδομένων στις μεταφορές και τα logistics, ενισχύο-
ντας σημαντικά την προσπάθεια ψηφιοποίησης του τομέα στην 
Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο FENIX και τον ελληνικό πι-
λότο μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους https://
fenix-network.eu/pilot-sites/ και 
https://fenix-network.eu/pilot-site-greece/
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Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στο αμφι-
θέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» του Μουσείου Ακρόπολης 
έγινε η αναγόρευση του Πρύτανη του ΕΜΠ καθηγητή Ανδρέα 
Μπουντουβή, σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑΔΑ) Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΠΑΔΑ, 
είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρύτανης επιτιμοποιείται από 
άλλο Πανεπιστήμιο.
Στην τελετή παρέστησαν μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, οι Πρυτάνεις, καθηγήτρια Μάρας Νικολαϊδου 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Δημήτρης Μπου-
ραντώνης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής 
Μιχάλης Σφακιανάκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο γενικός 
γραμματέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, 
πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τέως Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καθηγητής Δημήτρης Βέργα-
δος και άλλοι πανεπιστημιακοί από το ΠΑΔΑ και το ΕΜΠ.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ανα-
φέρθηκε στην εξαίρετη προσωπικότητα, στα επιστημονικά και 
ηγετικά χαρακτηριστικά του Πρύτανη του ΕΜΠ, στην θετικά 
επιδραστική συνεισφορά του στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των 
Ελληνικών ΑΕΙ, στην συνεχή καταξίωση της εξέλιξης του ιστο-
ρικού ΕΜΠ ως φάρου διεθνούς πρωτοπορίας εκπαίδευσης και 

έρευνας, όπως και στην συμβολή του στην εμπέδωση της ανά-
γκης διεύρυνσης της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ανώτατη 
εκπαίδευση.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ καθηγητής 
Γιώργος Ιωαννίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Υπολογιστών καθηγητής Ιωάννης Βογιατζής 
ανέλυσαν την εργοβιογραφία του τιμώμενου και υπογράμμισαν 
τη σημαντική συμβολή του στην επιστήμη, στην έρευνα, στη δι-
δασκαλία και τη διοίκηση, και τον καλωσόρισαν στην οικογένεια 
των μηχανικών του ΠΑΔΑ και ειδικότερα του Τμήματος.
Στην αντιφώνηση του ο Πρύτανης του ΕΜΠ καθηγητής Ανδρέας 
Μπουντουβής αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών καθηγητή Ιωάννη 
Βογιατζή, τον Κοσμήτορα καθηγητή Γιώργο Ιωαννίδη και τον 
Πρύτανη καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή για την πρωτοβουλία, 
δήλωσε βαθιά συγκινημένος που εντάσσεται στη μεγάλη οικογέ-
νεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εξήρε την εργώδη, 
συστηματική και με σωφροσύνη προσπάθεια της ηγεσίας του 
Πανεπιστημίου για την καθιέρωση του στον ακαδημαϊκό χάρτη 
της χώρας αλλά και στον ευρωπαϊκό αντίστοιχο.
Τόνισε δε τη σπουδαία και ουσιαστική αλληλεπίδραση των δύο 
ιδρυμάτων κάτι που, όπως είπε, σπάει τα στεγανά του παρελθό-
ντος. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των μηχανικών, για τις στρεβλώσεις της ελληνικής πραγ-
ματικότητας και ότι η αξιολόγηση είναι αναγκαία συνθήκη και 
θα είναι και ικανή όταν ωριμάσει στην ελληνική ακαδημία και την 

ελληνική κοινωνία. Σημείωσε ακόμη ότι η διεπιστημονικότητα δεν 
υπηρετείται με ακλόνητες ταμπέλες ειδικοτήτων μηχανικών και 
άλλες και αυτό δεν χρειάζεται να το ανακαλύψουμε στην Ελλάδα 
και ειδικά στο χώρο των μηχανικών. Αυτό όπως και πολλά άλλα, 
είπε, έχουν ανακαλυφθεί και δρομολογηθεί αλλού και έχουν οδη-
γήσει σε σημαντική οικονομία δυνάμεων – μια προσπάθεια που 
δεν υποστηρίζεται από ό,τι στερεότυπο και ακλόνητο αφορά σε 
επαγγελματικά δικαιώματα. Και η οικονομία δυνάμεων υπηρετεί-
ται και με την ένωση δυνάμεων και με την ουσιαστική συνεργασία 
που μπορεί να συνδέει διαφορετικά πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα. Το τριμερές μίγμα Θεωρία-Πείραμα-Υπολογισμοί είναι η 
βάση των σπουδών και της έρευνας ειδικά στο χώρο των μηχα-
νικών, επεσήμανε για να εξηγήσει στη συνέχεια ότι αυτό το τριμε-
ρές μίγμα αφορά, εκτός από την προπτυχιακή εκπαίδευση, στην 
επιστημονική έρευνα, με τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση 
ο φοιτητής εκπαιδεύεται ενώ στη δεύτερη ο (ήδη εκπαιδευμένος) 
ερευνητής επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης.
Ο τιμώμενος Πρύτανης του ΕΜΠ καθηγητής Ανδρέας Μπουντου-
βής εκδήλωσε την επιθυμία του να διδάξει στο προπτυχιακό πρό-
γραμμα σπουδών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών του ΠΑΔΑ κάτι που, όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση του ΠΑΔΑ, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.
Σχετικό video ρεπορτάζ: 
https://www.youtube.com/watch?v=vkm3rc-dv5c

Στην εποχή μας τα πάρκα και οι δημόσιοι χώροι αναψυχής πε-
ριλαμβάνουν πλέον και χώρους για αθλητισμό, αφού η άθληση 
έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών και ιδι-
αίτερα των νέων. Έτσι, οι δήμοι φροντίζουν να διαμορφώνουν 
και χώρους για ατομικό ή ομαδικό αθλητισμό, με διαδρόμους 
και υπαίθρια όργανα γυμναστικής και συνήθως κάποιο ανοιχτό 
γήπεδο μπάσκετ ή ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5.
Στον δήμο Γλυφάδας πρωτοτύπησαν - και έτσι ο χώρος που 
δημιούργησαν σ’ ένα οικοδομικό τετράγωνο, είναι ένα γήπεδο 
στίβου. Τοποθετήθηκε περιμετρικά σύγχρονο ταρτάν τεσσά-
ρων διαδρόμων και ο εσωτερικός χώρος του στίβου δενδρο-

φυτεύθηκε και εγκαταστάθηκαν και όργανα γυμναστικής. Το 
έργο είναι έτοιμο πλέον, για να παραδοθεί στους δημότες.
«Η άθληση σε υπαίθριους χώρους είναι μεγάλο ζητούμενο 
της εποχής μας και η ανάγκη για τέτοιους χώρους είναι επίσης 
μεγάλη», λέει ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου 
και συνεχίζει: «Έχουμε ήδη δημιουργήσει πολλούς και αύριο 
παραδίδουμε στο κοινό έναν ακόμα, για τον οποίο βάλαμε και 
πάλι τον καλύτερό μας εαυτό. Ο στίβος με ταρτάν σύγχρονων 
προδιαγραφών, όργανα γυμναστικής, φωτισμό τελευταίας 
τεχνολογίας και πολλά καινούργια μεγάλα δέντρα, που προ-
σφέρουν και υπέροχη σκίαση τις ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά».

«Οφείλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που επί δημαρχίας 
του προκατόχου μου Κώστα Κόκκορη, ψήφισαν για την αγορά 
των οικοπέδων αυτών, ταλαιπωρήθηκαν άδικα, δικαιώθηκαν 
στο δικαστήριο και σήμερα είμαι σίγουρος ότι χαίρονται με το 
τελικό αποτέλεσμα, προς όφελος της πόλης μας και των κατοί-
κων της» συμπλήρωσε ο δήμαρχος.
Το οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται επί των οδών Δημε-
λά-Τυρταίου-Μηδείας-Ηρακλείτου και στην ίδια γειτονιά είναι 
υπό κατασκευή και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

«Ο συγκρητισμός είναι το πιο σημαντικό που έχουμε πετύχει 
στην Κρήτη». Αυτή είναι η θέση του περιφερειάρχη Κρήτης, 
Σταύρου Αρναουτάκης την οποία διατύπωσε σήμερα κατά 
την τελετή κοπής της βασιλόπιτας για το νέο έτος στην περιφε-
ρειακή ενότητα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ο 
οποίος τόνισε ότι συνεργάζεται άψογα με όλους τους δημάρ-
χους, τους αιρετούς συνεργάτες και τα στελέχη της Περιφέρει-
ας Κρήτης προς όφελος των πολιτών, έχουν προγραμματισθεί 
έργα ύψους 133 εκ. ευρώ από τις τεχνικές υπηρεσίες στην Π.Ε. 
Ρεθύμνου, με ταυτόχρονη διεκδίκηση στελέχωσης των υπη-
ρεσιών από Περιφέρεια και εργαζόμενους.
Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα, ο κ. Αρναουτάκης μεταξύ 
άλλων είπε ότι δεν υπάρχει δήμαρχος που να έχει ζητήσει ένα 

ολοκληρωμένο έργο με μελέτες «…και να μην προσπαθή-
σαμε να βρούμε πόρους. Κι αυτή είναι μια ξεχωριστή σχέση 
που έχουμε δημιουργήσει στην Κρήτη και δεν έχει αντίστοιχο 
παράδειγμα στη χώρα». Επικαλέστηκε την διαχείριση απορ-
ριμμάτων στο Αμάρι, τον ΒΟΑΚ που ξεκινά, τα έργα της οδικής 
ασφάλειας που θα βελτιώσουν σημαντικά το επαρχιακό οδικό 
δίκτυο και στο Ρέθυμνο, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τις υπο-
δομές πολιτισμού, όπως το Μουσείο Ρεθύμνου. Παράλληλα 
απέδωσε τα εύσημα στον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρι-
νάκη για τα 50 εκ. ευρώ που εξασφάλισε πρόσφατα για την 
περιοχή.
Αγιασμό στην εκδήλωση τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης 
και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο οποίος υπογράμμισε την 

διαρκή και παραγωγική συνεργασία της τοπικής Εκκλησίας 
με την Περιφέρεια Κρήτης. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, 
Μαίρη Λιονή, σε δηλώσεις της για το νέο έτος ανέφερε ότι: «Εί-
μαστε λίγοι και καλοί και σας ευχαριστούμε όλους και όλες για 
την πολύτιμη προσφορά σας», εκθειάζοντας το έργο που επι-
τελούν όλοι στην περιφερειακή ενότητα, ενώ όπως ανέφερε, 
πάρα τις ελλείψεις σε προσωπικό που αποτελούν το κυρίαρχο 
πρόβλημα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, έχουν προ-
χωρήσει έργα 133 εκ. ευρώ από τις τεχνικές υπηρεσίες, ενώ 
το σύνολο των υπηρεσιών, παρά την αποστελέχωση, έχει 
επιτελέσει σημαντικό έργο. 

ΑΝΑγΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ πΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΜπ ΚΑΘΗγΗΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜπΟΥΝΤΟΥβΗ 
ΣΕ ΕπΙΤΙΜΟ ΚΑΘΗγΗΤΗ ΤΟΥ πΑΝΕπΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΑ πΑΡΚΑΚΙ ΜΕ γΗπΕΔΟ ΣΤΙβΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ γΛΥΦΑΔΑΣ 

ΕΡγΑ ΥψΟΥΣ 133 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΕχΟΥΝ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡχΗ ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

«Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη στρατηγική μας στο νέο ΕΣΠΑ με 
βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις πραγματικές ανάγκες 
κάθε περιοχής», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στην εκδήλωση που 
έγινε στις Σέρρες για το ΕΣΠΑ.
Όπως ανέφερε, το ΕΣΠΑ είναι ο κρίσιμος κρίκος για τη μετάβαση 
από το παρόν στο μέλλον, από την ανάκαμψη στη βιώσιμη και 
δίκαιη ανάπτυξη και η αξιοποίησή του από την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει πολιτικές, που σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται από κάτω προς τα επάνω, ώστε αφενός να 
αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και εν 
προκειμένω των Σερρών, να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών 
και να πιάσει τόπο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Σε ότι αφορά τα έργα που υλοποίησε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 
– 2020 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, ο κ. Τζι-
τζικώστας σημείωσε ότι δόθηκαν με το πρόγραμμα «Διέξοδος» 17 
εκ. ευρώ σε 355 επιχειρήσεις, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό και επι-
κουρικό προσωπικό το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και τα Κέντρα 
Υγείας και διασφαλίστηκε η λειτουργία 12 κοινωνικών δομών και 
δομών υγείας. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας χρηματοδοτεί τις εργασίες για τη συντήρηση, 
προστασία και ανάδειξη του Τύμβου Καστά και της ευρύτερης 
περιοχής της Αμφίπολης.
Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι «η γνώση των ανα-
πτυξιακών προτεραιοτήτων και των αναγκών του τόπου μας, η 
οικοδομημένη σταθερή σχέση με τους εταίρους μας και η σχέση 

εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες μας, την οποία χτίζουμε με έργα 
όλα αυτά τα χρόνια, θα είναι για ακόμα μία φορά το μεγάλο συ-
γκριτικό μας πλεονέκτημα στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε 
να πάμε τον τόπο μας, τις Σέρρες, την Κεντρική Μακεδονία, πιο 
μπροστά».
Χαιρετισμό στην ημερίδα, παρουσία των κοινωνικών και οικονο-
μικών εταίρων και φορέων των Σερρών, απηύθυνε ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Σερρών Θανάσης Μαλλιαράς, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ενώ την παρουσί-
αση των στοιχείων πραγματοποίησε η προϊσταμένη της Διαχει-
ριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Αγγελική Ωραιοπούλου.

To βασιλικό βραβείο Earthshot Prize ως μοχλός για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης παρουσιάστηκε σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου στην Αθήνα με μεγάλη συμμετοχή σημαντικών παραγόντων 
από τον χώρο της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των 
επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των περιβαλλοντικών κινημάτων.
Το Earthshot Prize μπορεί να συμβάλει σε μια ουσιαστική αλ-
λαγή ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας 
δασών του ΥΠΕΝ, και ανέλυσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης, 
με επικεφαλής τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Κώστα Συνολάκη 
ο οποίος έδωσε κι αυτός το ”παρών” στην εκδήλωση, για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Ο κ. Αραβώσης αναφέρθηκε στις εντατικές προσπάθειες ανα-
δασώσεων των καμένων εκτάσεων αλλά και στο εθνικό σχέδιο 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η αναδάσωση δεν συμ-
βάλει μόνο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά 
και στην προσαρμογή στις συνέπειές της, καθώς λειτουργεί ως 
ανάχωμα στις πλημμύρες, ανέφερε χαρακτηριστικά και επι-
σήμανε τη βούληση της κυβέρνησης για εντατικοποίηση των 
προσπαθειών.
Στόχος του βραβείου είναι να εμπνεύσει και να βελτιώσει τη ζωή 
των επόμενων γενεών, τόνισε ο Βρετανός πρεσβευτής Μάθιου 

Λοτζ.
Ο κ. Λοτζ εξήρε τις προσπάθειες των υποψηφίων και επισήμανε 
ότι οι δράσεις για την προώθηση του βραβείου και των προ-
σπαθειών για ένα βιώσιμο μέλλον θα ενταθούν.
Απ’ την πλευρά της η Χάνα Τζόουνς, CEO του The Earthshot 
Prize, επισήμανε ότι είναι τεράστια τιμή και ευχαρίστηση να 
συντονίζει τις προσπάθειες ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής κρίσης για έναν βιώσιμο και δίκαιο μέλλον, κα-
θώς, όπως είπε, μπορεί να γίνει ο κάθε ένας πηγή αλλαγής για 
τον κόσμο.
Ψάχνουμε σε όλο τον κόσμο για λύσεις που δείχνουν σημάδια 
επιτυχίας και επιθυμούμε να τα προωθήσουμε ανέφερε χαρα-
κτηριστικά.
Όπως εξήγησε οι πέντε κατηγορίες του βραβείου είναι ωκεανοί 
βιοποικιλότητα, καθαρός αέρας, κλιματική αλλαγή και μηδενικά 
απορρίμματα. Έκανε επίσης γνωστό ότι θα διατεθεί ένα εκατομ-
μύριο λίρες για τον κάθε νικητή στην εκάστοτε κατηγορία, ενώ 
στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από όλο 
τον κόσμο.
Απ’ την πλευρά του ο Χάρης Ψυχογιός, πρόεδρος των Εκδόσε-
ων Ψυχογιός, αναφέρθηκε στο νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε 
σχετικά με το βραβείο και επισήμανε την ανάγκη για ευαισθη-

τοποίηση για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη μας.
Όσον αφορά το βιβλίο για το Earthshot Prize, ο κ. Ψυχογιός 
τόνισε ότι προσφέρει συγκεκριμένες πληροφορίες ενώ ταυτό-
χρονα προσέφερε ελπίδα όπως είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης υποψήφιοι διεκδικητές του βρα-
βείου αλλά και ειδικοί εισηγητές, ανέλυσαν τις θέσεις τους και 
επισήμαναν την αξία της προώθησης καινοτόμων δράσεων για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Το βραβείο The Earthshot Prize θεσπίστηκε από τον Δούκα 
του Κέιμπριτζ Πρίγκιπα Ουίλιαμ και το Βασιλικό Ίδρυμα με 
στόχο την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη των καλύτερων 
προτάσεων για την αποκατάσταση του πλανήτη τα επόμενα 
10 χρόνια, και αποτελεί σήμερα το πιο διάσημο βραβείο για το 
περιβάλλον παγκοσμίως.
Το The Earthshot Prize συνεχίζει τη φιλόδοξη αναζήτησή του 
για την εξεύρεση των πρωτοπόρων του περιβάλλοντος σε όλο 
τον κόσμο, ενώ συνεχώς διευρύνει το δίκτυο εισηγητών, των 
300 και πλέον οργανισμών σε περισσότερες από 80 χώρες που 
περιλαμβάνει ΜΚΟ, ιδρύματα, επενδύσεις, επιχειρήσεις, ακαδη-
μαϊκή κοινότητα, κυβέρνηση και κοινότητες.

Επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 80 εκατ. ευρώ ξεκινά η 
Hellenic Cables, με διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρισμό, ως 
αποτέλεσμα της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια 
σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής 
υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, που 
θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα υποβρυχίων 
καλωδίων, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης, 
καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστά-
σεων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση 
όμορης ιδιοκτησίας συνολικής έκτασης 43 στρεμμάτων. 
Με τη συγκεκριμένη επένδυση η Hellenic Cables θα ενισχύσει 
το υπάρχον κέντρο βιομηχανικής αριστείας για ένα ευρύ φάσμα 

υποθαλάσσιων καλωδίων, μέσης έως και υπερυψηλής τάσης, 
που απαιτούνται σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, όπως των 
παράκτιων αιολικών πάρκων (Offshore Wind), των υποθαλάσ-
σιων διασυνδέσεων και παράκτιων πλατφορμών μεταφοράς 
ισχύος (Power-From-Shore). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αναμένεται στο άμεσο μέλλον να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή 
την προσπάθεια, με το μεγαλύτερο μέρος της επέκτασής τους 
να προέρχεται από την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Επιπλέον, οι 
διασυνδέσεις δικτύων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επί-
πεδο, θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας.
Η Hellenic Cables, μέσω του σημαντικού επενδυτικού προ-
γράμματος, στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην 
πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης. Οι επενδύσεις 
θα της επιτρέψουν να υλοποιήσει αποτελεσματικά ένα ρεκόρ 

υψηλών παραγγελιών προς εκτέλεση και να εξυπηρετήσει την 
αυξανόμενη ζήτηση, καθώς και τις υψηλότερες προσδοκίες των 
πελατών και των συμμετόχων της. Ο Αλέξης Αλεξίου, διευθύ-
νων σύμβουλος της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables 
σχολίασε: «Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν ιστορικό βήμα στο 
όραμα της Hellenic Cables να γίνει βασικός παράγοντας της 
ενεργειακής μετάβασης, με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων και υπηρεσιών που πληρούν τα υψηλότερα πρότυ-
πα ποιότητας, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτό το 
επενδυτικό πρόγραμμα ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις 
φιλοδοξίες των πελατών και των συμμετόχων μας, αποδεικνύ-
οντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην παγκό-
σμια προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΕ βΑΣΗ ΤΑ πΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑγΚΕΣ ΚΑΘΕ πΕΡΙΟχΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ γΙΑ ΤΟ 
ΝΕΟ ΕΣπΑ, ΥπΟγΡΑΜΜΙΣΕ Ο πΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡχΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑπΟΣΤΟΛΟΣ ΤζΙΤζΙΚΩΣΤΑΣ  

TO βΑΣΙΛΙΚΟ βΡΑβΕΙΟ EArTHSHOT priZE ΜΟχΛΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑπΟ ΤΗΝ HELLENiC CABLES
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Σπάνιο πυροσβεστικό και φωτογραφικό υλικό θα βρει ο επισκέ-
πτης στο Πυροσβεστικό Μουσείο Καρδίτσας, που στεγάζεται σε 
χώρο της δημοτικής αγοράς της πόλης, υλικό που προέρχεται 
από τις δωρεές των συνταξιούχων πυροσβεστών. Ο επισκέπτης 
εισερχόμενος στο χώρο του Μουσείου, θα εντυπωσιαστεί από 
τα διάφορα πυροσβεστικά υλικά, εργαλεία, στολές διάφορες και 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ίδρυση του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, 12 Μαΐου 1930 μέχρι και σήμερα. Η μόνιμη έκ-
θεση γενικών πυροσβεστικών υλικών μουσειακού χαρακτήρα, 
οφείλεται κυρίως στην αγάπη και το μεράκι που έκαναν πράξη 
όλα τα μέλη του συλλόγου συνταξιούχων πυροσβεστών νομού 
Καρδίτσας. Από το 2000 που πήρε σάρκα ο σύλλογος ξεκίνησε 
και η συλλογή διαφόρων πυροσβεστικών υλικών, φωτογρα-
φιών, στολών και άλλων αντικειμένων, με αποτέλεσμα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα να συγκεντρωθούν όλα τα υλικά που 
φιλοξενούνται σήμερα στο Μουσείο. Ο πρόεδρος του συλλόγου 
Χριστόφορος Κωστούλας αμέσως την επόμενη χρονιά, το 2001, 
συνέλαβε το όραμα της δημιουργίας στην πόλη της Καρδίτσας 

ενός Πυροσβεστικού Μουσείου που έλειπε από την περιοχή. 
Ο επισκέπτης, πιο συγκεκριμένα, θα δει πυροσβεστικά κράνη 
παλαιότερου και νέου τύπου, στολές αξιωματικών και υπα-
ξιωματικών, στολές πυρόσβεσης, διακριτικά και εμβλήματα, 
έκθεση αρχειακών φωτογραφιών, πυροσβεστήρες, όπως και 
αντικείμενα της παλαιάς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας.
    Στον ειδικό χώρο του μουσείου γίνονται επίσης μαθήματα 
πυροπροστασίας και κατάσβεσης της φωτιάς σε μαθητές και 
μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και όχι μόνο, από έμπειρους συνταξιούχους αξιωματικούς 
πυρονόμους, υπαξιωματικούς και πυροσβέστες. Μιλώντας στο 
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χριστόφορος 
Κωστούλας αρχιπύραρχος ε.α. πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιού-
χων Πυροσβεστών Ν. Καρδίτσας και του Μουσείου, τον οποίο 
και συναντήσαμε στο χώρο, τονίζει πως στόχος του Πυροσβε-
στικού Μουσείου Καρδίτσας είναι η διαιώνιση της ιστορίας της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος γενικότερα, όπως και η προσφορά τους στην ελληνική 

κοινωνία, στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που φέρνουν κα-
θημερινά εις πέρας. Αρχικά το Μουσείο λειτούργησε στην οδό 
Τρικάλων 120 στην Καρδίτσα. Από 28.2.2014 η μόνιμη έκθεση 
γενικών πυροσβεστικών υλικών μουσειακού χαρακτήρα στε-
γάζεται στη νέα αγορά στον πρώτο όροφο της νότιας πλευράς 
του κτιρίου χάρη στη γενναία ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 
Καρδίτσας που ελήφθη επί Δημαρχίας του Κώστα Παπαλού, 
που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ειδική θέση στο Μουσείο κα-
ταλαμβάνουν επίσης οι φωτογραφίες αυτοδιοικητικών προσώ-
πων που βοήθησαν ώστε αυτή η προσπάθεια να πάρει σάρκα 
και οστά. Η έκθεση διατηρείται - συντηρείται και λειτουργεί με τις 
ετήσιες συνδρομές των μελών της και το φιλότιμό τους, τονίζει 
επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ελευθέριος Βλάχος αντιπρόεδρος του 
Μουσείου. Η μόνιμη έκθεση γενικών πυροσβεστικών υλικών 
μουσειακού χαρακτήρα λειτουργεί κάθε μέρα το πρωί από τις 
10 έως τις 12 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 7 έως τις 10 το 
βράδυ αλλά και εκτάκτως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Η 
είσοδος είναι δωρεάν για όλο το κοινό.

Το όνομά τους είναι «KlimaSeniorinnen». Πρόκειται για ηλικιω-
μένες γυναίκες από την Ελβετία, οι οποίες έχουν θέσει ως στόχο 
τους να σταματήσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος 
στην πατρίδα τους, φτάνοντας μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λίγο πριν οι KlimaSeniorinnen 
ταξιδέψουν στην Αθήνα για να μιλήσουν για τον διπλό αγώνα 
τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή και τον ηλικιακό ρατσισμό, 
η συμπρόεδρος της οργάνωσης μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δρά-
ση τους.
Όλα άρχισαν, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 72χρονη Ρόζμαρι 
Βίντλερ- Βάλτι, συμπρόεδρος των KlimaSeniorinnen και εκπαι-
δεύτρια ενηλίκων, όταν η Greenpeace Ελβετίας διαπίστωσε ότι 
οι ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
θνησιμότητας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, εξαιτίας 
των αυξανόμενων καυσώνων στη χώρα. Έτσι, η οργάνωση 
αποφάσισε να εκκινήσει νομικές ενέργειες σε συνεργασία με 
δικηγόρο έμπειρο σε περιβαλλοντικά ζητήματα και αναζήτησε 
γυναίκες που θα ενδιαφέρονται για το στόχο αυτό. Το 2016 
περίπου 40 γυναίκες, άνω των 64 ετών, ίδρυσαν την οργά-
νωση «Climate Seniors Association» (KlimaSeniorinnen στα 
γερμανικά), που σήμερα αριθμεί περισσότερες από 2.000 γυ-
ναίκες-μέλη.
Οι KlimaSeniorinnen αρχικά προσέφυγαν στο Ομοσπονδιακό 
Διοικητικό Δικαστήριο και στη συνέχεια στο Ομοσπονδιακό 
Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τους, διεκδικώντας την ανάλη-
ψη δράσης από την ελβετική κυβέρνηση ενάντια στην κλιματι-
κή αλλαγή. Όμως, η προσφυγή τους και στις δύο περιπτώσεις 
απορρίφθηκε. Τότε αποφάσισαν να καταθέσουν προσφυγή στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έναρξη 
της δημόσιας ακρόασης για την προσφυγή τους ενώπιον του 
Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου έχει οριστεί για τις 
29 Μαρτίου 2023. Υπογραμμίζουν ότι η έκβαση της υπόθεσης 
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο στον 

αγώνα για κλιματική δικαιοσύνη.
Οι γυναίκες σημειώνουν στην προσφυγή τους ότι οι ακραίες και-
ρικές συνθήκες τείνουν να γίνουν ο κανόνας και η Ελβετία, όπως 
και οι περισσότερες άλλες χώρες, δεν κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο 
για να αποτρέψουν αυτές τις καταστάσεις. Την ίδια ώρα, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες στην Ευρώπη, όπως και άλλες ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες σε πολλά μέρη του κόσμου, πλήττονται 
δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά 
οι ηλικιωμένοι επηρεάζονται σημαντικά από τους καύσωνες, 
λόγω της μειωμένης θερμορυθμιστικής ικανότητας του σώμα-
τός τους. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει στην 
προσφυγή, λόγω του καύσωνα το καλοκαίρι του 2022 πέθαναν 
στην Ελβετία 1.700 ηλικιωμένοι περισσότεροι από το στατιστικό 
μέσο όρο. Επίσης, υπολογίζεται ότι το 30% των θανάτων που 
προκλήθηκαν από καύσωνες στην Ελβετία την περίοδο 1991-
2018 θα μπορούσε να αποδοθεί στην ανθρωπογενή κλιματική 
αλλαγή. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του ελβετικού Ινστιτού-
του Δημόσιας Υγείας, μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω 
ζέστης έχουν τα άτομα άνω των 75 ετών και κυρίως οι γυναίκες.
Οι KlimaSeniorinnen έχουν αφοσιωθεί στην υπόθεσή τους, ενώ 
μέλη της οργάνωσης έχουν ήδη επισκεφθεί το Λουξεμβούργο 
και την Ισπανία με στόχο να μιλήσουν για τον αγώνα τους και 
να στηρίξουν αντίστοιχα κινήματα στις χώρες αυτές. Από τις 24 
ως τις 27 Ιανουαρίου θα επισκεφθούν και την Ελλάδα, όπου θα 
τους υποδεχθούν το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και η 
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Με τις επι-
σκέψεις αυτές, εξηγεί η κ. Βίντλερ- Βάλτι στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «θέλου-
με να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε άλλους ανθρώπους, 
ειδικά γυναίκες από άλλες χώρες, να ακολουθήσουν τον ίδιο 
δρόμο με εμάς. Εάν οι πολιτικοί σας δεν κάνουν αρκετά ενάντια 
στην καταστροφή του περιβάλλοντος, πρέπει να ακολουθήσετε 
τη νομική οδό».
Πόσο εύκολο είναι, όμως, για απλούς πολίτες να εναντιωθούν 

σε κυβερνήσεις και βιομηχανίες, τη ρωτάμε. Η ίδια παραδέχε-
ται ότι αυτό χρειάζεται «ένα καλό δικηγόρο και φυσικά αρκετά 
χρήματα. Αλλά και τότε είναι δύσκολη δουλειά, γιατί στην πε-
ρίπτωσή μας τα ελβετικά δικαστήρια απέρριψαν την προσφυ-
γή και έπρεπε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο». Πάντως, δι-
ευκρινίζει ότι μπορεί οι KlimaSeniorinnen να έχουν τη στήριξη 
της Greenpeace, ωστόσο η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση 
«δεν μας υποστηρίζει με χρήματα, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο 
τα χρήματα που θα ξοδέψουν οι γυναίκες- μέλη μας».
Μία παράλληλη «μάχη» που έχουν να δώσουν οι Ελβετίδες 
ακτιβίστριες είναι ενάντια στον ηλικιακό ρατσισμό. Η Ρόζμαρι 
Βίντλερ- Βάλτι περιγράφει ότι την οργάνωση δεν προβάλλουν 
τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της Ελβετίας και εκφράζει 
τη βεβαιότητα ότι ανάμεσα στους λόγους είναι και ο ηλικιακός 
ρατσισμός. «Ίσως και να φοβούνται το θάρρος μας και επομέ-
νως να μας αγνοούν. Αλλά αν κερδίσουμε, αυτό θα είναι διπλή 
νίκη για εμάς: για το κλίμα και για τις ηλικιωμένες γυναίκες, που 
μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο συγκλονιστικό βήμα για τη Γη», 
λέει χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι στόχος της επίσκεψης των KlimaSeniorinnen 
στην Ελλάδα είναι να συνομιλήσουν με το κοινό για την 
εμπειρία τους και να ανταλλάξουν απόψεις για τους τρόπους 
ανάληψης περαιτέρω κλιματικής και κοινωνικής δράσης. Τη 
συζήτηση με το κοινό συνδιοργανώνουν το ελληνικό γραφείο 
της Greenpeace και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, 7-9 μ.μ., στο Ινστιτούτο 
Γκαίτε στην Αθήνα, και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια 
της Greenpeace Greece στα κοινωνικά δίκτυα. Την επομένη θα 
ακολουθήσει συνάντηση με γυναικεία κινήματα και οργανώ-
σεις.

πΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣπΑΝΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πΥΡΟπΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

KLiMASENiOriNNEN: ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΛβΕΤΙΑ πΟΥ ΑγΩΝΙζΟΝΤΑΙ 
γΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ   
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«Το πάχος του πάγου των παγετώνων παγκοσμίως μειώνεται 
από μισό έως ένα ολόκληρο μέτρο κάθε χρόνο, δηλαδή δύο 
έως τρεις φορές περισσότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο 
του 20ού αιώνα. Χάνουμε δηλαδή συνολικά περίπου τρεις 
φορές τον όγκο των παγετώνων που απομένει στις Άλπεις. 
Και αυτό κάθε χρόνο», τόνισε στο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό 
δίκτυο ARD o Μίχαελ Τσεμπ, ερευνητής του Πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης και διευθυντής του «Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου 
Παγετώνων (World Glacier Monitoring Service / WGMS) με 
έδρα την ελβετική πόλη.
Για περισσότερα από 120 χρόνια το «WGMS» συλλέγει επιτο-
πίως στοιχεία αλλά και δορυφορικά πλέον δεδομένα από σχε-
δόν είκοσι διαφορετικές περιοχές της γης για να σχηματισθεί 
μια συνολική εικόνα. Σύμφωνα με τον Τσεμπ «η ταχύτητα της 
τήξης είναι πρωτοφανής στην ιστορία και μη αναστρέψιμη, 
ακόμα κι αν σταματήσει η κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι 
οι παγετώνες αντιδρούν στην άνοδο της θερμοκρασίας με 
καθυστέρηση. Oι παγετώνες που λιώνουν ευθύνονται για το 
25-30% της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας. 
Αυτό αντιστοιχεί σε ένα χιλιοστό ανόδου το χρόνο».
Κατά το Παρατηρητήριο Παγετώνων από την αρχή της Βιο-
μηχανικής Επανάστασης, τα αέρια του θερμοκηπίου θερμαί-
νουν τη γη ολοένα και περισσότερο με αποτέλεσμα οι παγε-
τώνες των Άλπεων, για παράδειγμα, να έχουν χάσει έκτοτε 
περίπου το ένα τρίτο της συνολικής τους έκτασης. Αν και σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί, αυτό περιορίζεται 
τοπικά και χρονικά, ενώ δεν φθάνει σε καμιά περίπτωση τα 
επίπεδα της Μικρής Εποχής των Παγετώνων (16ος-19ος 
αιώνας). Οι νορβηγικές «γλώσσες» παγετώνων, για παρά-
δειγμα, έχουν υποχωρήσει κατά μερικά χιλιόμετρα από τον 
19ο αιώνα. Μόνο στην παράκτια περιοχή αυξήθηκαν μερικές 
εκατοντάδες μέτρα τη δεκαετία του 1990, αλλά από τότε συρ-
ρικνώθηκαν και πάλι σημαντικά.

Η τήξη των παγετώνων ποικίλλει ανά περιοχή, αλλά απο-
τελεί πολλαπλή απειλή. Όταν λιώνουν ταχύτερα, όλο και 
περισσότερο νερό συσσωρεύεται σε χαμηλότερες «παγετώ-
δεις λίμνες». Κάποια στιγμή η πίεση μεγαλώνει τόσο ώστε 
οι προστατευτικοί βράχοι καταρρέουν θέτοντας σε κίνδυνο 
ζωές και προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες. Επιπλέον, 
απελευθερώνονται βακτήρια και παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί που μπορεί να εισέλθουν στο πόσιμο νερό. Επίσης, η 
υποχώρηση των παγετώνων είναι ιδιαίτερα απειλητική εκεί 
όπου αποτελούν μεγάλες φυσικές υδάτινες δεξαμενές. Καθώς 
λιώνουν ρέει μεν αρχικά περισσότερο νερό, αλλά μόνο προ-
σωρινά διότι μακροπρόθεσμα μειώνεται η ποσότητα λόγω 
της συρρίκνωσής τους και αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα σε 
ξηρασία. Οι ειδικοί του «WGMS» εκτιμούν ότι περίπου δύο 
δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από το νερό της τήξης 
και οι φτωχότερες περιοχές του κόσμου θα πληγούν ιδιαίτερα 
σκληρά, κυρίως γύρω από τα Ιμαλάια και τις Άνδεις. Η τήξη 
των παγετώνων συμβάλλει όμως και στην άνοδο της στάθ-
μης της θάλασσας απειλώντας χώρες όπως το Μπαγκλαντές, 
το Πακιστάν, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και η Αίγυπτος.
Μελέτη που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2023 (Science) 
προβλέπει ότι το 83% των παγκόσμιων ορεινών παγετώνων 
θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέχρι το 2100 εάν η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη φτάσει τους τέσσερις βαθμούς πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα. Και στην καλύτερη περίπτωση 
όμως, αν δηλαδή η άνοδος της θερμοκρασίας περιοριζόταν 
στους 1,5°C, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σχεδόν μόνο 
οι μισοί από τους παγετώνες.
«Ακόμη και με αυτό το καλύτερο σενάριο πάντως, περίπου 
τα δύο τρίτα του όγκου του πάγου λ.χ. της Ελβετίας θα χα-
θούν. Αυτό σημαίνει ότι 1.100-1.200 από τους σημερινούς 
1.400 παγετώνες της θα εξαφανιστούν μέχρι το έτος 2100. 
Η τήξη όμως θα συνεχίζεται και αν η θερμοκρασία αυξηθεί 

κατά 3°C, τότε μακροπρόθεσμα πολλοί ελβετικοί παγετώνες 
θα εξαφανίζονταν εντελώς» τόνισε ο Ματίας Χους καθηγητής 
του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης σε πρόσφατη συνέντευξή του 
στην Ελβετική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση (SRF). Προσέθεσε, 
δε, πως «η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα αυξηθεί 
κατά περίπου 10-15 εκατοστά μέχρι το 2100 μόνο λόγω της 
τήξης των παγετώνων. Αυτό δεν ακούγεται μεν πολύ, αλλά 
σε συνδυασμό με τη θερμική διαστολή του θαλασσινού νερού 
και την αργή τήξη των πολικών πάγων πάχους χιλιομέτρων 
αλλά και με πλημμύρες, είναι εξαιρετικά προβληματικό για τις 
παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο».
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Ινστιτούτου Άλφρεντ Βέγκε-
νερ (Alfred Wegener / AWI) της γερμανικής πόλης Μπρέμερ-
χάφεν, που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, στην βόρεια 
και κεντρική Γροιλανδία,εάν λιώσουν εξολοκλήρου οι πάγοι 
της, η στάθμη της θάλασσας μπορεί να φτάσει έως και τα 
επτά μέτρα στο απώτατο -όμως- μέλλον. Η Μαρία Χέρχολντ, 
επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης τόνισε σε συνέντευξή της 
στην αυστριακή τηλεόραση (ΟRF) ότι «εάν συνεχιστούν οι 
σημερινές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τότε το λιώσι-
μο του πάγου της Γροιλανδίας μπορεί να προκαλέσει άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας έως πενήντα εκατοστά μέχρι το 
2100. Σε πολλές παράκτιες περιοχές αυτό είναι ήδη αρκετό, 
αφού εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να εγκαταλείψουν 
τον τόπο τους και να επανεγκατασταθούν κάπου αλλού έως 
το τέλος του αιώνα». Και αυτό δεν είναι διόλου απίθανο αφού 
«η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ήταν η θερμότερη που 
μετρήθηκε εδώ και περίπου 1.000 χρόνια στην Γροιλανδία 
στα υψηλότερα στρώματα του πάγου της. Από το 2001 έως 
το 2011, η μέση θερμοκρασία ήταν 1,5 βαθμούς Κελσίου 
υψηλότερη από τον μέσο όρο του 20ου αιώνα», είπε κατά την 
παρουσίασή της έρευνας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεω-
ρήσεων, ανακοίνωσε ότι επαληθεύει σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του ISO 14064-1 τους δήμους και τις υπόχρεες επιχειρήσεις 
της χώρας, που θα πρέπει, με βάση τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 
(Ν. 4936/2022), από το 2023 και μετά, να καταρτίζουν ετήσιους 
ισολογισμούς άνθρακα οι οποίοι θα επαληθεύονται από Διαπι-
στευμένους Φορείς Επαλήθευσης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπενθυμίζεται πως με τον Εθνικό 
Κλιματικό Νόμο (Ν. 4936/2022) υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο 
οι ευρωπαϊκοί στόχοι επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050 (Green Deal) με ενδιάμεσους στόχους μείωσης κατά 
55% το 2030 (Fit for 55) και κατά 80% το 2040 (έτος βάσης το 
1990). Σύμφωνα με τον Εθνικό κλιματικό Νόμο, από το Μάρτιο 

του 2023 και μετά οι Δήμοι και σταδιακά το σύνολο των μεσαί-
ων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας θα πρέπει να καταρ-
τίζουν ετήσιους ισολογισμούς άνθρακα με βάση τα πρότυπα 
IPCC 2006, GHG Protocol, ISO 14064-1 και να επαληθεύονται 
από Διαπιστευμένους Φορείς Επαλήθευσης. Οι ισολογισμοί θα 
πρέπει να εκπονούνται και να επαληθεύονται ετησίως.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το ISO 14064-1 είναι ένα 
εθελοντικό πρότυπο πιστοποίησης που παρέχει το πλαίσιο για 
τον υπολογισμό και την επαλήθευση των GHG. Το ISO 14064-
1 καθορίζει αρχές και απαιτήσεις για την ποσοτικοποίηση και 
την αναφορά εκπομπών και αφαιρέσεων αερίων θερμοκηπίου 
(GHG) σε επίπεδο οργανισμού (δημοτική αρχή ή επιχείρηση), 
ενώ περιλαμβάνει απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 

τη διαχείριση, την αναφορά και την επαλήθευση του αποθέμα-
τος GHG ενός οργανισμού.
 Η επαλήθευση εμπεριέχει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές 
όσο και για τους οργανισμούς. Συγκεκριμένα, πέρα από τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η επαλήθευση αποτελεί τη δι-
ασφάλιση των οργανισμών και των καταναλωτών σχετικά με 
την εγκυρότητα και την ορθότητα των μετρήσεων. Επίσης, με 
τις πιστοποιήσεις βελτιώνεται το περιβαλλοντικό προφίλ του 
οργανισμού, το προϊόν διαφοροποιείται και αποκτά συγκριτικό 
πλεονέκτημα στην αγορά, καλύπτεται η απαίτηση των κατανα-
λωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ παράλληλα ο κατανα-
λωτής αποκτά εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη πληροφορία.

Η ΤΑχΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗξΗΣ ΤΩΝ πΑγΕΤΩΝΩΝ ΕΙΝΑΙ πΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑπΟΤΕΛΕΙ πΟΛΛΑπΛΗ ΑπΕΙΛΗ

TÜv AUSTriA HELLAS: ΕπΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΙΣΟΛΟγΙΣΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ iSO 14064-1 
Για τη συμμόρφωση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο
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Κατά τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα 2022 στο Χιλιομόδι 
Κορινθίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της Αρχαί-
ας Τενέας εντοπίστηκε για πρώτη φορά η περιοχή εγκατάστασης 
της πόλης των κλασικών χρόνων της αρχαίας Τενέας. Σύμφωνα 
με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, η έρευνα πραγματοποιείται 
υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Δρ. Έλενας Κόρκα, με φορέα 
υλοποίησης τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η ανασκαφή ανέδειξε δημόσιο κτίριο, που ανασκάφηκε σε έκτα-
ση 145 τ.μ., με σημαντικά ευρήματα, μεταξύ άλλων και μεγάλη 
διασπορά αναθηματικών ειδωλίων, που συνδέονται πιθανότατα 
με όμορο λατρευτικό χώρο. Ταυτόχρονα ανασκάφηκε ισχυρό 
αναλημματικό τείχος της πρώιμης κλασικής περιόδου στο όριο 
της πόλης.
Το μέγεθος και η δυναμική της ρωμαϊκής πόλης συνεχίζει να εντυ-
πωσιάζει και με τα φετινά ανασκαφικά αποτελέσματα. Στον τομέα 
των ρωμαϊκών καταστημάτων της πόλης αποκαλύφθηκαν περί 
τα 2100 νομίσματα και σταθμία σε ένα δωμάτιο του κτιρίου, που 
ταυτίζεται με την έδρα τοπικού αξιωματούχου. Επιπλέον, ήρθε στο 
φως δεύτερο υπέργειο ταφικό μνημείο που καταδεικνύει, σε συν-
δυασμό με το πρώτο που εντοπίστηκε το 2016, την οικονομική 
ευρωστία και ακμή της ρωμαϊκής Τενέας. Τέλος, ανασκάφηκε μια 
υπερμεγέθης δεξαμενή περίπου 130 τ.μ., πιθανότατα η κεντρική 
υδροδοτική της ρωμαϊκής πόλης, που δείχνει τη δυναμική του 
πληθυσμού της τη συγκεκριμένη περίοδο.
Ειδικότερα, τη φετινή ανασκαφική περίοδο διερευνήθηκαν τέσ-
σερις ανασκαφικοί τομείς εκ των οποίων ο ένας αποτελεί συνέχεια 
της ανασκαφής των χώρων εμπορικής δραστηριότητας, όμορων 
των ρωμαϊκών λουτρών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις τομείς αποτε-
λούν νέες θέσεις στα ανατολικά και βορειοανατολικά αυτών.
Στους χώρους εμπορικής δραστηριότητας, στην εγγύτητα των 
λουτρών, ολοκληρώθηκε η διερεύνηση της οικοδομικής νησίδας, 
που οριοθετείται στα βόρεια από την κεντρική λιθόστρωτη οδό, 
που οδηγεί στα λουτρά και δυτικά από μικρότερη πάροδο, που 
οδηγεί στα καταστήματα. Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν τρία 
νέα όμοια μεταξύ τους καταστήματα στον άξονα Α/Δ, παράλληλα 
και εφαπτόμενα στα νότια του κεντρικού δρόμου, τα οποία έφεραν 
υπόγειο χώρο και των οποίων η λειτουργία συνδέεται χρονολογι-
κά με τις πρώτες κατασκευαστικές φάσεις των λουτρών.
Στη διασταύρωση, που διαμορφώνεται μεταξύ του κεντρικού λι-
θόστρωτου δρόμου και της παρόδου, ανασκάφηκε νέο δωμάτιο 
εσωτερικών διαστάσεων περίπου 3,90μ. x 4,30μ. Στον χώρο που 
διερευνήθηκε φέτος εντοπίστηκαν στο ίδιο στρώμα καταστροφής 
2100 νομίσματα του 5ου και 6ου αι. μ.Χ. Μεταξύ αυτών ξεχωρί-
ζουν τα: φόλλις της Κυζίκου του 543 μ.Χ., νούμια των Θεοδοσίου, 
Μαρκιανού, Λέοντα Α ,́ Ζήνωνα, Αναστάσιου, Ιουστίνου Α  ́και 
Ιουστινιανού Α ,́ καθώς επίσης και χάλκινο νόμισμα κοπής Αίγινας 
του 4ου αι. π.Χ.. Πέραν των νομισμάτων εντοπίστηκαν ένα μολύ-
βδινο και δύο χάλκινα σταθμία, καθώς και μία χάλκινη βελόνα.
Η ανασκαφή συμπληρώνει όλο και περισσότερο τη διάρθρωση 
του εμπορικού κέντρου της ρωμαϊκής Τενέας αποκαλύπτοντας 
την επέκταση των χώρων εμπορικής δραστηριότητας στον άξο-
να ΝΔ προς ΒΑ με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, καθώς στη 
διερευνητική τομή, που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο άξονα των 

καταστημάτων σε απόσταση 120μ.προς βορρά, αποκαλύφθηκε 
νέος χώρος όμοιας τυπολογίας με αυτούς στα νότια.
Ανατολικά των ανωτέρω χώρων εντοπίστηκε νέο κτίριο, του 
οποίου ανασκάφηκαν φέτος τέσσερις χώροι έκτασης 156τ.μ.. 
Πρόκειται για δωμάτια με επιμελημένες και ισχυρές τοιχοποιίες, 
ορισμένες εκ των οποίων φέρουν επικονίαση. Στο εσωτερικό 
ενός δωματίου βρέθηκε θησαυρός δεκαοχτώ ασημοχάλκινων 
νομισμάτων του 3ου αι. μ.Χ., κοπής Βαλεριανού, Γαλιηνού και Σα-
λονίνας. Επιπλέον, βρέθηκαν άλλα δεκατρία νομίσματα του 4ου 
και 5ου αι. μ.Χ. σιδερένια αξίνα, σιδερένιο κλειδί, σιδερένια αιχμή 
βέλους, σιδερένια γραφίδα και χρηστική κεραμική ρωμαϊκών 
χρόνων.
Βόρεια της ανωτέρω τομής σε απόσταση περίπου 310μ. αποκα-
λύφθηκε σε έκταση 145τ.μ. κτίριο κλασικών χρόνων, το οποίο 
διαφαίνεται ότι επεκτείνεται και στα δυτικά όσο και στα νότια. Στα 
κατώτερα στρώματα της θεμελίωσής του εντοπίζεται διασπορά 
κεραμικής αρχαϊκών και κλασικών χρόνων και μεταξύ αυτής 
σημαντικός αριθμός μικρογραφικών αγγείων, λύχνων, καθώς 
και ειδωλίων που απεικονίζουν θεότητες, συμποσιαστές, πτηνά, 
ίππους και άλλα ζώα. Επιπλέον, βρέθηκαν νομίσματα του 4ου 
αιώνα π.Χ., όπως δραχμή και ημίδραχμο Κορίνθου.
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή ο χώρος μετατράπηκε σε οργανωμένο 
εργαστηριακό συγκρότημα. Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας δά-
πεδο τύπου opus spicatum, τρεις κλιβάνους και δύο ορθογώνιες 
δεξαμενές. Τα κινητά ευρήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο 
είναι κυρίως σφήνες και αγνύθες, μία εκ των οποίων φέρει επιγρα-
φή «ΑΡΙΣΤΟ». Τέλος, διαφαίνεται και η χρήση μέρους του χώρου 
ως ελαιοτριβείου σύμφωνα με το σωζόμενο τμήμα με το σχετικό 
αποτύπωμα (trapetum), σε συνδυασμό με την πληθώρα πυρή-
νων ελιάς που εντοπίστηκαν, κάποιες εκ των οποίων και εντός 
σιδερένιου κιβωτίου.
Ανατολικά, στο όριο της ζώνης των νεκροταφείων, αποκαλύ-
φθηκε υπέργειο ταφικό μνημείο ρωμαϊκών χρόνων με υπόγειο 
ταφικό θάλαμο. Το μνημείο έχει διαστάσεις 4,5μ. x 5μ. και προ-
σανατολισμό από Β/Ν με είσοδο στα νότια. Στο εσωτερικό του 
εντοπίστηκαν περιμετρικά των τοίχων τέσσερις κτιστές θήκες. Σε 
μεταγενέστερο χρόνο διαμορφώθηκε πέμπτος κτιστός τάφος με 
τη χρήση τμήματος πώρινης μονολιθικής σαρκοφάγου. Επιπλέον, 
στη ΝΔ γωνία του θαλάμου βρέθηκε παιδική ταφή σε λακκοειδή 
καλυβίτη κεραμοσκεπή τάφο. Μεταξύ των ευρημάτων από τους 
ανωτέρω τάφους ξεχωρίζουν περίαπτο με τρία χάλκινα ασσάρια 
κοπής Ρώμης, θησαυρός από τρεις χάλκινες «μάρκες», νόμισμα 
κοπής Κορίνθου του 1ου αι. π.Χ., χάλκινο νόμισμα κοπής Αθήνας 
κλασικών χρόνων, λύχνος με παράσταση του θεού Άρη, γυάλινο 
μυροδοχείο, τεφροδόχο αγγείο, κύπελλο και ένας λύχνος του 5ου 
αι. π.Χ.
Ανατολικά του νέου ταφικού μνημείου αποκαλύφθηκε σε μήκος 
18μ. ισχυρό αναλημματικό τείχος, από ορθογώνιους ισομεγέθεις, 
πώρινους, επεξεργασμένους λίθους. Έχει κατεύθυνση Α/Δ και η 
κεραμική από την τάφρο θεμελίωσής του είναι πρώιμης κλασικής 
περιόδου. Σε σημείο του, το τείχος φαίνεται να διακόπτεται κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους προκειμένου να κατασκευαστεί υπερμε-
γέθης δεξαμενή διαστάσεων 15,2μ. x 8,40μ, η οποία πιθανότατα 
εξυπηρετούσε την υδροδότηση της ρωμαϊκής πόλης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της αρχαίας Τενέας κατά τη φετινή 
ανασκαφική περίοδο δραστηριοποιήθηκε, πέραν της αρχαιολο-
γικής έρευνας, συνδιοργανώνοντας με το Εργαστήριο Φυσικής 
Ανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
την Tetragon A.E., το Δήμο Κορινθίων και το Καλογεροπούλειο 
Ίδρυμα την περιοδική έκθεση BioMuse «Από τα θραύσματα των 
οστών στις ιστορίες των ανθρώπων», που φιλοξενήθηκε στο Κα-
λογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 
17 Οκτωβρίου. έκθεση υλοποιήθηκε σε συνέχεια του ερευνητικού 
προγράμματος BioΜuse, μια σύμπραξη φορέων της Ελλάδας και 
της Γερμανίας και παρουσιάζει με σύγχρονα φυσικά και ψηφιακά 
μέσα τις βιογραφίες δέκα ανθρώπων που έζησαν στην Ελλάδα τα 
τελευταία 11.000 χρόνια- μεταξύ αυτών και ενός Τενεάτη αρχα-
ϊκών χρόνων.
Το ερευνητικό πρόγραμμα, υπό τη Διεύθυνση της Δρ. Ε. Κόρκα 
υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα, αρχαιολόγων με υπεύ-
θυνη την κ. Π. Ευαγγέλογλου, αρχαιολόγο της ΕΦΑ Κορινθίας, 
νομισματολόγων με υπεύθυνο το δρ. Κ. Λαγό, ανθρωπολόγων 
με υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Δ.Π.Θ. κ. Χρ. 
Παπαγεωργοπούλου, τοπογράφων με υπεύθυνο τον καθηγη-
τή αγρονόμων και τοπογράφων μηχανικών του Ε.Μ.Π. κ. Α. 
Γεωργόπουλο. Στο πλαίσιο των παραπάνω συνεργασιών εφαρ-
μόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, 
τρισδιάστατης απεικόνισης χώρων, αντικειμένων και ανθρωπο-
λογικού υλικού. Συμμετείχαν φοιτητές, με υπεύθυνους τομεάρχες 
τους αρχαιολόγους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, κ.κ. Π. Βλάχου, 
Μ. Ιωάννου, Π. Παναϊλίδη, Ι. Χρηστίδη, Π. Κωστοπούλου, Έ. Κα-
πουράλου, τον αρχιτέκτονα Δρ. Δ. Μπάρτζη, τους τοπογράφους 
Α. Αναστασίου, και Α. Κοντουδάκη και τη συντηρήτρια Θ. Παπα-
γεωργίου. Η δρ. Μ. Χάψα, εκπαιδευτικός, φιλόλογος στο 4ο ΓΕΛ 
Κορίνθου και συγγραφέας επιμελήθηκε τα μουσειοπαιδαγωγικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και πραγματοποίησε τα Εργαστήρια 
Δημιουργικής Γραφής, ενώ ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις 
υλοποίησαν οι αρχαιολόγοι και μεταπτυχιακές φοιτήτριες μουσει-
ολογίας A. Κυριαζή, Π. Λαμπίρη, Ε. Λίγγρη και η Α. Κράτση.
Η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί: την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
τον Δήμο Κορινθίων, την εταιρεία MYTILINEOS και τη ΦΥΡΚΟ της 
κ. Αννας Κοντονή, το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο και 
το κέντρο προσχολικής αγωγής Happyland για τη συμβολή του 
στις εκπαιδευτικές δράσεις. Επίσης, το σωματείο «Φίλοι Αρχαίας 
Τενέας» και τους κατοίκους του Χιλιομοδίου, τους κ.κ. Παναγιώτη 
Τάκη, Μαρία Παζαρλή, Ανδρέα Σκούρτη, Παναγιώτη Σκούρτη, 
Νίκο Σκούρτη, Κλαίρη Μεζίνη, Κλεώνη Μεζίνη, Σοφία Μεζίνη, 
Παναγιώτη Δελή, που παραχώρησαν τα αγροτεμάχιά τους για τη 
διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τους κ.κ. Μανούσο και Μαρία 
Μανουσάκη και κ.κ. Θωμά Αθανασάκο και Παναγιώτα Βουρ-
βοπούλου για τη φιλοξενία συνεργατών-ερευνητών. Τέλος, τη 
ΔΙΠΚΑ και ΕΦΑ Κορινθίας, καθώς και την Διεύθυνση Συντήρησης 
Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων, την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και το 
Νομισματικό Μουσείο για την υποστήριξή τους.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου συνοδεύεται από φωτογραφικά 
τεκμήρια.

ΥππΟΑ: ΕΝΤΟπΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ χΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Η πΕΡΙΟχΗ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΡχΑΙΑΣ ΤΕΝΕΑΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ χΡΟΝΩΝ   
Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της Συστηματικής Αρχαιολογικής Έρευνας στην Αρχαία Τενέα Χιλιομοδίου Κορινθίας
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Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, να το χαρακτηρί-
ζει «ένα ακόμα μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα της κυβέρνησης 
με στόχο την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων» και όλη 
την αντιπολίτευση να εκφράζει επιφυλάξεις επί της αρχής, πλην 
του ΚΚΕ που τάχθηκε κατά, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επι-
τροπή της βουλής, η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου που 
αφορά τη «Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και τη λειτουργία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου».
«Το σημερινό νομοσχέδιο έχει έντονο μεταρρυθμιστικό αποτύ-
πωμα, αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας χρόνια ζητήματα και 
παθογένειες που ταλαιπωρούν τη δικαιοσύνη και τους Έλληνες 
πολίτες. Κάναμε ένα πρώτο βήμα τον Νοέμβριο του 2019 ψη-
φίζοντας τη διαμεσολάβηση και τώρα ολοκληρώνουμε την νο-
μοθετική μας πρωτοβουλία με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
για τις Διεθνείς Εμπορικές Διαιτησίες, δίνοντας έτσι λύση στην 
εκτόνωση και αποφόρτιση του δικαστικού μας συστήματος», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε:
«Προτείνουμε λοιπόν σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νό-
μου, με το οποίο πλέον η Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, γίνεται 
μέρος του συνόλου των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 
διαφορών που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Η Διαιτησία, μπο-
ρεί να συμβάλει όχι μόνο στην αποφόρτιση του δικαστικού 
μας συστήματος αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
χώρας. Διαμορφώνεται ένα ενιαίο σαφέστερο πιο εξελιγμένο 
και σύγχρονο πλαίσιο ώστε η χώρα, παρέχοντας ένα ευέλικτο 
πλαίσιο να καταστεί ελκυστική στις ξένες επενδύσεις». Όπως 
υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «πάνω από 80 κράτη 
έχουν προχωρήσει στην ενσωμάτωση του πρότυπου νόμου 
της Επιτροπής του ΟΗΕ για το δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου».
«Τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου είναι 
σημαντικά. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται ότι θα 
ενισχυθεί σημαντικά η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας 
και θα τονωθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Επί πλέον θα συμβά-
λουν στην προσέγγιση ξένων επενδύσεων ενισχύοντας ακόμα 
περισσότερο τις αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής οικονο-
μίας», υπογράμμισε και κατέληξε: «Έχουμε πλέον ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο εναλλακτικού τρόπου επίλυσης, εξωδικαστικά, 
των διαφορών το οποίο θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στην 
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Δίνει τη δυνατότητα να κά-
νουμε ένα ακόμα βήμα στη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου 
που αφορά στην εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφο-
ρών».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την πλευρά της, η γενική ειση-
γήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, εξέφρασε επιφυ-
λάξεις επί της αρχής, σημειώνοντας ότι όλα τα νομοσχέδια που 
φέρνει η κυβέρνηση είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα.
«Αντί να ενισχύσετε τον θεσμό της δικαιοσύνης και τις υλικοτε-
χνικές υποδομές του, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική 
επιτάχυνση της, προσπαθείτε με ημίμετρα να καλύψετε την 
ανεπάρκεια σας», υποστήριξε η κ. Ελευθεριάδου.

Ενστάσεις εξέφρασε στην ρύθμιση για την αύξηση του ορίου 
του προσυμβατικού ελέγχου από το 1 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. 
600.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι τόσο αθώα» και 
πρόσθεσε ότι «μετά το κρεσέντο των απευθείας αναθέσεων η 
κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να καλύψει τη διασπάθιση του δημό-
σιου χρήματος για μια ακόμα φορά».
Μίλησε ακόμα για αποτυχία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά 
στο ζήτημα των εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων ενώ-
πιον του ελεγκτικού συνεδρίου, ενώ χαρακτήρισε «εύλογη 
τη διαμαρτυρία και την καταγγελία για ταξική πολιτική που 
δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, του συλλόγου του 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών για την αύξηση των αποδοχών του 
προέδρου και των συμβούλων της ΕΑΔΗΣΥ.
«Ως ΠΑΣΟΚ, είμαστε σταθερά υπέρ, σε κάθε μέτρο που εναρμο-
νίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις όσο και σε κάθε μέτρο το οποίο 
αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», 
δήλωσε η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννα-
κοπούλου, ζητώντας περαιτέρω αποσαφηνίσεις και δηλώνο-
ντας ότι θα επιφυλαχθεί να τοποθετηθεί μετά την ακρόαση των 
αρμόδιων φορέων.
Αναγνώρισε πάντως ότι, «το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετω-
πίσει την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου 
για τη διεθνή εμπορική διαιτησία».
«Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου, επιδρά θετικά σε εξωστρε-
φείς εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας. 
Διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα δεδομένου ότι οι 
επενδυτές ενδιαφέρονται πάντοτε για τους τρόπους επίλυσης 
των διαφορών που θα προκύψουν.
Ένα σταθερό και ισορροπημένο καθεστώς που διέπει τις διαφο-
ρές μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος», ανέφερε η κ. Γιαννακοπούλου.
Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ 
Μαρία Κομνηνάκα, κατηγορώντας τόσο τη κυβέρνηση όσα και 
τα άλλα κόμματα για προσπάθεια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης 
της Δικαιοσύνης.
«Η ταχεία επίλυση των εμπορικών διαφορών, με την οποία 
συμφωνούν και όλα τα αστικά κόμματα για την προσέλκυση 
μεγάλων επενδύσεων, οδηγεί ταυτόχρονα και στην κατακρε-
ούργηση των εργασιακών δικαιωμάτων», ανέφερε η κ. Κομνη-
νάκα και πρόσθεσε:
«Αυτό που επιχειρείτε, είναι να διευκολύνετε την προσέγγιση 
ξένων επενδύσεων μέσα από τη διαδικασία της δικαιοσύνης. 
Προωθείτε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης με 
την ενίσχυση εξωδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών, 
όπως η Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, παρακάμπτοντας την 
τακτική δημόσια δικαιοσύνη για την οποία φυσικά επιδιώκετε 
να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικούς όρους και δικαστές μά-
νατζερ».
«Τα πάντα γίνονται προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και τις 

ανάγκες της κερδοφορίας του. Αντίθετα για τους εργαζόμενους 
και τα λαϊκά στρώματα ορθώνονται νέα οικονομικά και δικονο-
μικά εμπόδια στην πρόσβαση τους στη δικαιοσύνη. Με δυο λό-
για επιχειρείτε να διευρυνθεί η δυνατότητα προσφυγής στη διαι-
τησία και να προσαρμοστεί ακόμα καλύτερα η λειτουργία τους 
στις ανάγκες επίλυσης διαφορών των επιχειρηματικών ομίλων 
που θα προσφεύγουν σε αυτή», κατέληξε η κ. Κομνηνάκα.
«Πρόκειται για ένα σύνολο διατάξεων που δεν αφορά τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού παρά μόνο μεγάλες 
επιχειρήσεις και πολυεθνικές», υποστήριξε από την πλευρά του 
ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης.
Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για ασάφειες ως προς τα κριτήρια, τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για την επιλογή των διαιτητών, ση-
μειώνοντας ότι «κανένας έλεγχος δεν φαίνεται να υπάρχει στους 
Οργανισμούς διαιτησίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και 
του δικαίου».
Χωρίς να παραγνωρίζει ο κ. Μυλωνάκης ότι «το νομοσχέδιο 
φαίνεται ότι θα βοηθήσει σε κάποιο βαθμό την κατάσταση έτσι 
όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα», επεσήμανε ότι «γίνεται πο-
λύς θόρυβος για το τίποτα καθώς δεν βελτιώνει ουσιαστικά τα 
κακώς κείμενα της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας τα 
οποία για να διορθωθούν χρειάζονται σωστές μεταρρυθμίσεις», 
όπως είπε.
«Πίσω από τον τρόπο επιλογής διαιτητών, κρύβεται η σταθερή 
και ακλόνητη επιδίωξη της κυβέρνησης να στρώσει το κόκκινο 
χαλί στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση του νομοσχεδίου για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, 
τα διεθνή συμφέροντα», υποστήριξε η ειδική αγορήτρια του 
ΜέΡΑ25, Μαρία Απατζίδη και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί 
στην Ολομέλεια.
«Μέσω της διαιτησίας, η κυβέρνηση υπηρετεί πέραν της εγχώ-
ριας και τη ξένη ολιγαρχία. Βάζει από το παράθυρο τη διεθνή 
Εμπορική Διαιτησία για να διευκολύνει πολυεθνικά επιχειρημα-
τικά συμφέροντα», σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Άγγελος Τσι-
γκρής, αντέτεινε ότι το νομοσχέδιο θα συμβάλει στη μεγάλη 
ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με νέες επενδύσεις.
Όπως είπε, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που αφο-
ρά τη διεθνή εμπορική διαιτησία, έχει στόχο η Ελλάδα να κατα-
στεί ελκυστικός χώρος διεθνών διαιτησιών και νέων επενδύσε-
ων, να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της, να τονωθούν οι ελληνικές 
εξαγωγές και να βελτιωθεί σημαντικά η ελληνική οικονομία.
Μίλησε ακόμα για φιλική προς τους επενδυτές νομοθεσία, που 
θα κάνει εύκολη και γρήγορη τη διαδικασία επίλυσης των εμπο-
ρικών διαφορών τους.
«Η ίδρυση θεσμικών διαιτησιών ανοίγει τον δρόμο διάπλατα 
στις διεθνείς επενδύσεις στη χώρα μας. Βάζει ένα βήμα μπροστά 
την Ελλάδα απέναντι στους ανταγωνιστές της», κατέληξε ο γενι-
κός εισηγητής της ΝΔ.

BΟΥΛΗ-Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ: ΕΚΣΥγχΡΟΝΙζΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ γΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜπΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ χΩΡΑ πΟΛΟ ΕΛξΗΣ ξΕΝΩΝ ΕπΕΝΔΥΣΕΩΝ
Επιφυλάξεις από αντιπολίτευση, όχι ΚΚΕ στο νομοσχέδιο  
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Σε 1.084.440 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων 
ανέργων, τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι 1.061.419 ατόμων, τον 
Νοέμβριο του 2022 (ποσοστιαία μεταβολή +2,17%) και έναντι 
1.109.366 ατόμων, τον Δεκέμβριο του 2021 (ποσοστιαία μεταβο-
λή -2,25%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης 
ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο 
την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Δεκέμ-
βριο του 2022, ανήλθε σε 1.079.202 άτομα. Από αυτά, 535.151 
(ποσοστό 49,59%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ 
για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 

544.051 (ποσοστό 50,41%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της 
ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες 
ανήλθαν σε 392.847 (ποσοστό 36,40%) και οι γυναίκες ανήλθαν 
σε 686.355 (ποσοστό 63,60%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργα-
σία), τον Δεκέμβριο του 2022, ανήλθε σε 5.238 άτομα. Οι άνδρες 
ανήλθαν σε 1.878 (ποσοστό 35,85%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 
3.360 (ποσοστό 64,15%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Δεκέμβριο του 
2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν 
εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 254.093 άτομα, από 

τα οποία οι 135.116 (ποσοστό 53,18%) είναι κοινοί και λοιπές 
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 118.977 (ποσοστό 46,82%) 
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν σε 
108.332 (ποσοστό 42,63%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 145.761 
(ποσοστό 57,37%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 112.614 (ποσοστό 
44,32%) είναι κοινοί, 1.603 (ποσοστό 0,63%) είναι οικοδόμοι, 
118.977 (ποσοστό 46,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελ-
μάτων, 19.067 (ποσοστό 7,50%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 
1.756 (ποσοστό 0,69%) είναι εκπαιδευτικοί και 76 (ποσοστό 
0,03%) είναι λοιποί.

Αυξητική τάση των εξαγωγών και το 2023 αναμένουν οι εξαγω-
γείς της Βόρειας Ελλάδας, μετά τις εξαγωγές «ρεκόρ» του 2022, οι 
οποίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα πενήντα τέσσερα δισ. ευρώ. 
Στη διάρκεια εκδήλωσης της κοπής πίτας του Συνδέσμου Εξαγω-
γέων Βορείου Ελλάδας, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης 
χαρακτήρισε ως «ρεκόρ» το ύψος των περσινών εξαγωγών και 
εξεφρασε την αισιοδοξία του και για τη φετινή χρονιά: «Πιστεύου-
με ότι και το 2023 οι εξαγωγές θα σημειώσουν μια μικρή άνοδο, 
θα αυξηθούν λίγο παραπάνω» πρόσθεσε ο κ. Διαμαντίδης.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ υπογράμμισε ότι η αύξηση των περσινών 
εξαγωγών, που τις κατατάσσει ως ποσοστό στο 26% του ΑΕΠ, συ-
νεισφέρει στα κρατικά ταμεία επιπλέον δέκα δισ. ευρώ, τα οποία, 
όπως είπε, μπορεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση σε έργα κοινής 
ωφέλειας, τόνωσης της οικονομίας, σε υποδομές και σε διάφορες 
άλλες δράσεις.
Ο κ. Διαμαντίδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του ΣΕΒΕ για εξω-
στρέφεια και για επιχειρηματικές συνεργασίες, για την καταγραφή 
των αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό, κα-

θώς και στην επιτυχημένη κατοχυρωση σήματος για τα εμπορικά 
προϊόντα της Μακεδονίας, το σήμα : «Macedonia the Great», το 
οποίο θα φέρουν όλα τα προϊόντα που παράγονται στη Μακεδο-
νία, για την αποφυγή σύγχυσης που δεν έλυνε με απόλυτο τρόπο 
η Συμφωνία των Πρεσπών, με αντίστοιχα προϊόντα της γειτονικής 
χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας.
«Κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και παραγωγικοί φορείς είμαστε στην 
ίδια πλευρά του λόφου» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μα-
κεδονιας - Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης και συνεχάρη τους εξα-
γωγείς για τo ρεκόρ εξαγωγών που επέτυχαν, συμπληρώνοντας: 
«Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε το momentum και μπορούμε να 
αναμένουμε φέτος ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις». Ο υφυπουργός 
αναφέρθηκε στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και στις 
πολιτικές της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του 
κλάδου και για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του, σε συνδυ-
ασμό και με την ενίσχυση της απασχόλησης.
«Πολύ πετυχημένη» χαρακτήρισε τη συνεργασία με τους εξαγω-
γείς ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-

κώστας, σημειώνοντας ότι η ΠΚΜ είναι η πρώτη περιφέρεια στη 
χώρα σε εξαγωγική δραστηριότητα προϊόντων του πρωτογενούς 
τομέα.
Τα συγχαρητήρια τους στους εξαγωγείς για τις επιδόσεις τους 
έδωσαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου.
«Εύχομαι το 2023 να είναι μια καλή εξαγωγική χρόνια» ανέφερε η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπουλου, υπογραμμιζοντας 
τη συνεργασια με τον ΣΕΒΕ και της προηγούμενης κυβέρνησης, 
ενώ επέρριψε ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, διότι μετά τη 
Συμφωνία των Πρεσπών δεν προώθησε, όπως υποστήριξε, τη 
δημιουργία κοινής επιτροπής, σε συνεργασία με τη γειτονική 
χώρα, για τα εμπορικά σήματα.
Το φλουρί από την παραδοσιακή βασιλόπιτα κέρδισε ο δήμαρχος 
Θερμαϊκού, Γιώργος Τσαμασλής. Παραβρέθηκαν βουλευτές, 
αυτοδιοικητικοί, ο διοικητής του Γ’ΣΣ, εκπρόσωποι φορέων, κ.α.

ΔΥπΑ: ΣΕ 1.084.440 ΑΤΟΜΑ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕγγΕγΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡγΩΝ, 
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Kατά 7,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχου-
σών Συναλλαγών στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 φθάνοντας τα 17,5 
δισ. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το 8,5% του ΑΕΠ της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος, αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγα-
θών, η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών 
από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 
37,0% σε τρέχουσες τιμές (4,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγω-
γές κατά 43,6% σε τρέχουσες τιμές (18,8% σε σταθερές τιμές). Ει-
δικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών 
χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,8% και 25,9% αντίστοιχα 
(7,3% και 17,4% σε σταθερές τιμές). Αντιθέτως το πλεόνασμα του 
Ισοζυγίου Υπηρεσιών αυξήθηκε καθώς βελτιώθηκε σημαντικά το 
ταξιδιωτικό Ισοζύγιο.
Πιο αναλυτικά, Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν 
κατά 90,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 68,5% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 88,9% και 
το 97,2% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές 
εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 7,5%.
Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλ-
λειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 
κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά 
πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων 
κατέγραψε επίσης έλλειμμα έναντι πλεονάσματος την ίδια περίοδο 
του 2021, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι 
καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, το έλλειμμα του συ-
νολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, που 
αντιστοιχεί στις ανάγκες για χρηματοδότηση της χώρας από το 
εξωτερικό αυξήθηκε κατά 8,2 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 14,6 δισεκ. ευρώ.
Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην κατηγορία 
των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του 

εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ και οι υπο-
χρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν 
σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν 
αύξηση κατά 6,2 δισεκ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων 
των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην 
άνοδο κατά 9,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των 
υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο 
κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελλη-
νικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Στην κατηγορία των λοιπών 
επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι 
του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 6,8 δισεκ. ευρώ των 
τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, 
η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμο-
γή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,6 
δισεκ. ευρώ).

ΣΤΟ 8,5% ΤΟΥ ΑΕπ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟζΥγΙΟΥ ΤΡΕχΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑγΩΝ 
ΣΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΟΕΜβΡΙΟΥ
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Στο άκουσμα της κακοκαιρίας ή της βαρυχειμωνιάς, συνειρ-
μικά οι σκέψεις δεν κατευθύνονται σε κάτι θετικό, όμως για τη 
χιονοδρομία στην Ελλάδα, η «επέλαση του χιονιά» είναι πλέον 
το ζητούμενο. Τα χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται ήδη σε ετοι-
μότητα και αναμένουν να δουν αυτήν την πολυπόθητη «άσπρη 
μέρα» για να δουλέψουν, όπως και οι ορεινοί προορισμοί. Άλ-
λωστε μετά τις γιορτές και με το επόμενο τριήμερο που μπορεί 
να δώσει μια «ανάσα» στην αγορά του χειμερινού τουρισμού 
να είναι αυτό της Καθαράς Δευτέρας, οι προσδοκίες όλων πε-
ριορίζονται κυρίως στα Σαββατοκύριακα. Και μπορεί όλοι όσοι 
εκδράμουν να μην είναι δεινοί σκιέρ, ωστόσο οι δραστηριότητες 
στο χιόνι και το βουνό αποτελούν πάντα ένα επιπλέον asset για 
τον προορισμό.
Όπως αναφέρει, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, ο Αλέξανδρος Νουλίκας, μέλος της Ένωσης 
Χιονοδρομικών Κέντρων, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 19 χιο-
νοδρομικά κέντρα που είναι σε λειτουργία. «Με την κακοκαιρία 
που έρχεται πιστεύουμε πως ξεκινάει φέτος η χιονοδρομία στην 
Ελλάδα. Μέχρι και πριν από το Σαββατοκύριακο τα μόνα που εί-
χαν ανοίξει ήταν στον Βόρρα και στο Ανήλιο όπου λειτούργησαν 
μόνο οι παιδικές πίστες και ένα συρόμενο ενώ στο χιονοδρομικό 
κέντρο του Φαλακρού μόνο οι παιδικές πίστες», σημειώνει.
Ο κ.Νουλίκας εξηγεί πως τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν 

πόλο έλξης και δίνουν κίνητρα στον επισκέπτη για να πραγμα-
τοποιήσει μια εξόρμηση στο βουνό. «Μπορεί στην Ελλάδα να 
μην έρθει κάποιος αποκλειστικά για σκι αλλά θα έρθει συνδυά-
ζοντας το χιονοδρομικό κέντρο και τον ορεινό τουρισμό γενικά. 
Αν κάποιος έρθει για ορεινό τουρισμό στην Ελλάδα, δεν μπορεί 
να μην του προσφέρεις χιονοδρομικό κέντρο. Είναι εκ των ων 
ουκ άνευ. Οι ορεινοί όγκοι για να αναπτυχθούν θέλουν, πέρα 
από τη φυσική ομορφιά, πέρα από τα καταλύματα που πρέπει 
να υπάρχουν, τη γαστρονομία κτλ, να παρέχουν και δραστη-
ριότητες. Και δραστηριότητες προσφέρει ένα χιονοδρομικό σε 
έναν ορεινό όγκο», σημειώνει ο ίδιος. «Τα χιονοδρομικά κέντρα 
αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί 
ο επισκέπτης να μην έρθει αποκλειστικά για το χιονοδρομικό 
αλλά η ανάπτυξη που προσφέρει διασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
σε όλες τις γύρω επιχειρήσεις του χιονοδρομικού, οι οποίες 
κατεξοχήν είναι πάνω στο βουνό. Είναι όλα μια αλυσίδα. Τα 
χιονοδρομικά είναι ένας μοχλός ανάπτυξης που προσφέρει μια 
επιπλέον βιωσιμότητα και πάνω εκεί χτίζεται ο υπόλοιπος ορει-
νός τουρισμός», προσθέτει ο κ. Νουλίκας.
Σύμφωνα με την CEO της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα, 
τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν τουριστικές υποδομές 
που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των 
γύρω προορισμών. «Η παγκόσμια τάση των outdoor activities 

και της μεγαλύτερης σχέσης με τη φύση, σε συνδυασμό με τα 
πλεονεκτήματα της χώρας μας δημιουργούν ορισμένες προϋ-
ποθέσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν 
με αξιώσεις», υπογραμμίζει και τονίζει: «Σε αυτή, όπως και όλες 
τις περιπτώσεις τουρισμού, η προβολή είναι το εύκολο μέρος 
της εξίσωσης. Το δύσκολο είναι η δημιουργία των συνεργειών 
και συνεργασιών, καθώς και η λήψη αποφάσεων που θα βα-
σίζονται σε υπαρκτά στοιχεία προκειμένου να δημιουργηθεί 
το ανταγωνιστικό προϊόν. Μην ξεχνάμε πως ο ανταγωνισμός 
στο συγκεκριμένο θέμα με την κεντρική Ευρώπη είναι σκληρός, 
ενώ για τους ευρωπαίους ταξιδιώτες η μετάβαση στη χώρα μας 
απαιτεί αεροπλάνο με μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης, άρα και 
ακριβότερο εισιτήριο».
Σέλι, Τρια-Πέντε Πηγάδια, Βόρρας, Ανήλιο, Βασιλίτσα, Ελα-
τοχώρι, Φαλακρό συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο στη Βόρεια 
Ελλάδα ενώ οι Αθηναίοι επιλέγουν κυρίως τον Παρνασσό και τα 
Καλάβρυτα αλλά υπάρχουν κι άλλα χιονοδρομικά κέντρα που 
έχουν αντίστοιχα το κοινό τους, όπως στο Πήλιο, στο Καρπενήσι 
και στην Πελοπόνησο το Μέναλο και η Ζήρεια. 
Όπως επισημαίνει ο κ. Νουλίκας κάθε χιονοδρομικό κέντρο έχει 
τον κόσμο του αλλά αυτό που χρειάζεται η χώρας μας, είναι να 
γίνουν επενδύσεις καθώς στερούνται σε υποδομές και κυρίως 
σε ό,τι αφορά αναβατήρες και συστήματα τεχνητής χιόνωσης.

«Το 2023 συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω επέ-
κταση της σεζόν με στόχο η Ελλάδα να προσελκύει ταξιδιώτες και 
τους 12 μήνες του έτους» αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«Παρόν της Κυριακής» ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, 
σημειώνοντας ότι η στρατηγική για προβολή νέων προορισμών, 
άνοιγμα σε νέες αγορές, προσέλκυση high spenders ταξιδιωτών 
και προώθηση του city break, απέδωσε καρπούς.
«Και μόνο το γεγονός ότι συγκρίνουμε το 2022 των πολλαπλών 
κρίσεων με το «ανέφελο» 2019 αποδεικνύει την επιτυχία της περα-
σμένης τουριστικής περιόδου. Κάνοντας, λοιπόν, τον απολογισμό 
της προηγούμενης χρονιάς, και βλέποντας τα στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος για ταξιδιωτικά έσοδα και αφίξεις, αλλά και της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους τζίρους των επιχειρήσεων, μπορούμε να πούμε 

ότι πετύχαμε τον στόχο μας: Σε μια περίοδο με πολλές αντιξοό-
τητες, στηρίξαμε καταλύματα, εστίαση, εμπόριο, και φυσικά τον 
πρωτογενή τομέα που με τα προϊόντα του εφοδιάζει όλες αυτές τις 
επιχειρήσεις,» δηλώνει ο κ. Κικίλιας.
Αναφορικά με το αναπτυξιακό πρόσημο του τουρισμού, υπο-
γραμμίζει ότι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος έκανε 
την Ελλάδα ισχυρό πόλο έλξης για διεθνείς κολοσσούς οι οποίοι 
επενδύουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικούς 
λιμένες και θεματικά πάρκα. «Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση, αξιο-
ποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ- 
προχωρά σε έργα και υποδομές που θα συμβάλλουν καθοριστικά 
στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» σημειώνει 
ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι το στοίχημα για το 2023 είναι η 

βιωσιμότητα με πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις που θα έχουν στο 
επίκεντρο τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την οικολογία, την 
κυκλική οικονομία, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη διαχείριση 
υδάτινων πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και 
την ανάδειξη της παράδοσης και της πλούσιας ελληνικής πολιτι-
στικής κληρονομιάς.
«Έχοντας, λοιπόν, στο επίκεντρο της πολιτικής μας το τρίπτυχο 
«βιωσιμότητα- έργα υποδομής- 12μηνος τουρισμός» συνεχί-
ζουμε με αμείωτους ρυθμούς την προσπάθεια για την περαιτέρω 
τουριστική ανάπτυξη της χώρας, πάντα με πρωταρχικό μας στόχο 
την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τη στήριξη της μέσης ελ-
ληνικής οικογένειας» καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Κικίλιας.

Κρούσμα της αφρικανικής πανώλης χοίρων εντόπισε η Διεύθυν-
ση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών σε νεκρό θηλυκό αγριόχοιρο 
στη Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών, 
όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Μετά από εντολή του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμου Κεδίκογλου ενεργοποιήθηκαν 
όλες οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, οι τοπικές 
κτηνιατρικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενώ πα-
ράλληλα έχει προγραμματιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων για την αντιμετώπιση του νοσήματος σύμφωνα με την 

κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:
1.Η ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και 
της Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των 
Χοίρων.
2. Η Ενεργοποίηση του τοπικού κέντρου ελέγχου νοσημάτων για 
την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Σερρών όπως προ-
βλέπει το άρθρο 4 του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης 
για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων 
(Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β  ́75 22.01.2009).
3. Οριοθέτηση μολυσμένης περιοχής.

4. Μέτρα στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός 
της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής.
5. Εντατική παθητική επιτήρηση σε αγριόχοιρους και κατοικίδιους 
χοίρους εντός της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής.
6. Μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όπως αυτά 
προβλέπονται στην (Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β  ́ 75 
22.01.2009).
Επισημαίνεται ότι ο ιός της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου δε 
μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια 
υγεία.

ΤΟ ΑΝΟΙγΜΑ ΤΩΝ χΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜβΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

βΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: “ΦΩΤΙΣΑΜΕ ΝΕΟΥΣ πΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ – ΙΣχΥΡΟΣ πΟΛΟΣ ΕΛξΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ”   

ΥπΑΑΤ: ΕΝΤΟπΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ πΑΝΩΛΗΣ χΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ   



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19

Το Νταβός γνώρισε ξανά φέτος, μετά από αναγκαστική διακοπή 
τριών ετών λόγω του κορονοϊού, την αίγλη από τη συνάντηση 
κορυφαίων πολιτικών, επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών από 
όλον τον κόσμο για τη σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ.
Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας ήταν, όπως και τα προ-
ηγούμενα χρόνια, το βασικό θέμα των συζητήσεων στα πολυά-
ριθμα πάνελ, μαζί με το μόνιμο θέμα της κλιματικής αλλαγής και 
γεωπολιτικά θέματα, στα οποία φέτος δόθηκε ξεχωριστή έμφαση 
λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Η φετινή σύνοδος έγινε σε μία δύσκολη περίοδο καθώς ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και ο υψηλός πληθωρισμός 
έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις περισσότερες οι-
κονομίες του κόσμου.
Οι θετικές εξελίξεις, ωστόσο, των τελευταίων 1-2 μηνών, όπως η 
σημαντική μείωση των τιμών της ενέργειας και ιδιαίτερα του φυ-
σικού αερίου, η ανθεκτικότητα που έδειξε η ευρωπαϊκή οικονομία, 
η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών και η σταδιακή 
επανεκκίνηση της κινεζικής οικονομίας μετά την άρση των περιο-
ριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, προκάλεσαν μία συγκρατημέ-
νη αισιοδοξία για το μέλλον.
Η επικεφαλής της μεγάλης επενδυτικής εταιρείας Fidelity 
International, Αν Ρίτσαρντς, έδωσε το στίγμα των όσων συζητή-
θηκαν, λέγοντας ότι όσοι πήγαν στο Νταβός φεύγουν μάλλον με 
λίγο πιο θετική θεώρηση των πραγμάτων.

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρι-
σταλίνα Γκεοργκίεβα, περιέγραψε τις προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομίας ως λιγότερο κακές σε σχέση με τους φόβους που 
υπήρχαν πριν από 1-2 μήνες, αλλά τόνισε ότι «το λιγότερο κακές 
δεν σημαίνει ότι είναι καλές». Η ίδια υπογράμμισε τις βελτιώσεις 
που έχουν υπάρξει από τη μείωση του πληθωρισμού και το 
άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας, αλλά πρόσθεσε ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 2,7% που προβλέπεται για 
το 2023 είναι ο τρίτος χαμηλότερος των τελευταίων δεκαετιών. 
«Προσοχή να μην πάμε στην άλλη πλευρά του φάσματος, από 
απαισιόδοξοι να γίνουμε πολύ αισιόδοξοι», είπε.
Στις 31 Ιανουαρίου το ΔΝΤ θα ανακοινώσει τις νέες προβλέψεις του 
για την παγκόσμια οικονομία, με την αναπληρώτρια γενική διευ-
θύντριά του, Ρίτα Γκόπινατ, να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μίας 
μικρής ανοδικής αναθεώρησης για το 2023 καθώς, όπως είπε, δι-
αφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης από το β’ εξάμηνο του έτους.
Για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας μίλησαν η πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και 
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβ-
σκις, με αμφότερους να ξεκαθαρίζουν ότι έχουν φύγει οι μεγάλοι 
φόβοι.
«Τα νέα είναι πολύ πιο θετικά τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν θα είναι 
μία λαμπρή χρονιά (το 2023) αλλά θα είναι αρκετά καλύτερη απ’ 
ό,τι φοβόμασταν», δήλωσε η Λαγκάρντ. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι 
ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει πολύ υψηλός, παρά 

τη μείωση τον Δεκέμβριο στο 9,2%, και ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις 
αυξήσεις των επιτοκίων μέσα στο 2023. Οι κεντρικοί τραπεζίτες 
της Γαλλίας και της Ολλανδίας, Βιλερουά ντε Γκαλό και Κλάας 
Κνοτ, υπενθύμισαν τις δηλώσεις της Λαγκάρντ στις 15 Δεκεμβρίου 
ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα είναι 50 μονάδων βάσης (μισής 
ποσοστιαίας μονάδας) και περισσότερες από δύο. Η επανεκκίνηση 
της κινεζικής οικονομίας, είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ, θα είναι θετική 
για την ίδια την Κίνα και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα ενισχύσει τις 
πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη, επειδή θα τείνει να αυξήσει 
τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω της αυξη-
μένης ζήτησης.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι η ΕΕ πιθανόν θα αποφύγει 
ακόμη και μία τεχνική ύφεση, δηλαδή δύο συνεχόμενα τρίμηνα 
με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. «Από το φθινόπωρο βλέπουμε 
κάποιες θετικές ενδείξεις», είπε, «όπως τη μεγαλύτερη από το ανα-
μενόμενο μείωση των τιμών ενέργειας, επειδή οι αποθήκες μας 
ήταν γεμάτες στην αρχή του χειμώνα», ενώ σημείωσε και τον ήπιο 
καιρό που βοήθησε στην εξέλιξη αυτή.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Ολαφ Σολτς, δήλωσε βέβαιος ότι δεν θα 
υπάρξει ύφεση στη χώρα του, η οποία θεωρείτο έως πρόσφατα ο 
αδύναμος κρίκος στην Ευρωζώνη, λόγω της μεγάλης εξάρτησης 
της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, ο Γάλλος υπουργός 
Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ, είπε ότι δεν προβλέπεται ύφεση 
της γαλλικής οικονομίας.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι περίπου 30 ακτιβιστές αψήφησαν 
την Παρασκευή τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν πραγματο-
ποιώντας διαμαρτυρία και κάνοντας έκκληση για κλιματική δικαι-
οσύνη καθώς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ολοκληρώνει τις 
εργασίες του στο Νταβός.
Οι διαδηλωτές φώναζαν: «Τι θέλουμε; Κλιματική δικαιοσύνη. Πότε 
τη θέλουμε; Τώρα» και «Τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να καταργη-
θούν» ενώ η Τούνμπεργκ κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε 
«Κρατείστε τα στο έδαφος».
Η Τούνμπεργκ, που προσήχθη από την αστυνομία στη Γερμανία 
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον 
της επέκτασης ενός λιγνιτωρυχείου, βρέθηκε στο Νταβός έπειτα 
από μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης χθες, Πέμπτη, με τον 
επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας.
Η 20χρονη Σουηδή ακτιβίστρια επέμεινε στη θέση της κατά της 
ανάπτυξης νέων πεδίων πετρελαίου, αερίου και άνθρακα στην 

εκδήλωση, στο περιθώριο της διάσκεψης.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της IEA Φατίχ Μπιρόλ, η υπηρεσία του 
οποίου κάνει συστάσεις πολιτικής, δήλωσε πως οι νέες επενδύσεις 
σε περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου θα χρειαστούν χρόνια για 
να καταστούν λειτουργικές. Θα είναι πολύ αργά για να απαλύνουν 
τις ενεργειακές ελλείψεις, όμως θα συμβάλουν στην κλιματική κρί-
ση. Επαίνεσε τις προσπάθειες της Τούνμπεργκ και την ευχαρίστησε 
για την πρόσκληση να μιλήσει με ακτιβιστές.
Στη σημερινή διαδήλωση η Βανέσα Νακάτε από την Ουγκάντα, η 
οποία συμμετείχε επίσης στη συζήτηση με τον Μπιρόλ, είπε πως οι 
ηγέτες πρέπει να ακούνε την επιστήμη και να σταματήσουν κάθε 
επένδυση στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το αέριο.
«Η IEA κατέστησε πολύ σαφές πως δεν μπορούμε να έχουμε 
οποιεσδήποτε νέες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα αν είναι να 
ζήσουμε με παγκόσμιες θερμοκρασίες [αύξησης της παγκόσμιας 
υπερθέρμανσης] κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου», είπε στο 

πλήθος.
Η Τούνμπεργκ και οι συνάδελφοί της ακτιβιστές παρουσίασαν μια 
προειδοποίηση «cease and desist» (σ.σ. παύσης και αναστολής) 
σε στελέχη εταιριών πετρελαίου και αερίου, την οποία ανέμιζαν 
στη διάρκεια της σημερινής διαμαρτυρίας στο Νταβός.
Η βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, που κατηγορείται από τους 
ακτιβιστές ότι μονοπωλεί τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή 
στο ελβετικό θέρετρο του σκι, έχει πει ότι πρέπει να είναι μέρος της 
ενεργειακής μετάβασης καθώς τα ορυκτά καύσιμα θα εξακολου-
θήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μίγμα όσο ο 
κόσμος θα μετατοπίζεται σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.
Το 2019, η 16χρονη τότε Τούνμπεργκ είχε λάβει μέρος στην κύρια 
διάσκεψη του Φόρουμ του Νταβός λέγοντας στους ηγέτες τη διά-
σημη φράση της «το σπίτι μας καίγεται». Επέστρεψε στο Νταβός 
την επόμενη χρονιά.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρι-
σταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε την Παρασκευή ότι οι οικονομικές 
προοπτικές είναι λιγότερο άσχημες σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν 
από ένα-δύο μήνες.
Η Γκεοργκίεβα δήλωσε σε πάνελ της ετήσιας συνόδου του Πα-

γκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) ότι αυτό που βελτιώθηκε 
είναι οι δυνατότητες της Κίνας να ενισχύσει την ανάπτυξη και ότι 
τώρα το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 4,4% για την κινεζική 
οικονομία το 2023.
Η ίδια δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν βλέπει «δραματική βελτίωση» στη 

τωρινή πρόβλεψη του ΔΝΤ για ρυθμό αύξησης 2,7% της παγκό-
σμιας οικονομίας το 2023.
Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει 
«τρομερός κίνδυνος» για την εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα στην Ευρώ-
πη.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέ-
ρα της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 
Νταβός συνέχισε τις συναντήσεις του με διεθνείς οικονομικούς 
παράγοντες, ενώ ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητά του 
επισκέφθηκε το Greek House Davos, όπου συνομίλησε με τους 
υπεύθυνους, τους ευχαρίστησε και τους συνεχάρη για το έργο 
τους.
Το πρωί ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Philipp 
Hildebrand, Αντιπρόεδρο της BlackRock, του μεγαλύτερου δια-
χειριστή κεφαλαίων στον κόσμο, με χαρτοφυλάκιο που πλησιά-
ζει τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα είναι «η οικονομία 
με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη», ανέφερε σύμφωνα με 
κυβερνητικές πηγές ο κ. Hildebrand καθώς τον υποδεχόταν ο 
πρωθυπουργός.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν η ανθεκτικότητα και 
οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση του επεν-
δυτικού περιβάλλοντος, η έμφαση που δίνει τα τελευταία τρία 
χρόνια η Ελλάδα στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
οι παγκόσμιες προκλήσεις που απορρέουν από την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με τον πρώην 

Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και επίτιμο 
Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Lawrence Summers.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις επιπτώσεις των παγκόσμιων 
πληθωριστικών πιέσεων, τις πολιτικές που μπορούν να αμβλύ-
νουν τις συνέπειές τους και για τις δυνατότητες της ελληνικής 
οικονομίας στο περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την παν-
δημία, με δεδομένες τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας.
Συζητήθηκε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει ισχυ-
ρή ανάπτυξη, ανακάμπτοντας από την κρίση, ενώ παράλληλα 
χαράζει ένα νέο δρόμο για τον ρόλο της αγοράς και του κράτους 
στην ανόρθωση μίας οικονομίας με παράλληλη στήριξη της 
κοινωνίας.
«Η πορεία του Greek House είναι αντίστοιχη, νομίζω, με την 
πορεία της εικόνας της χώρας και εδώ στο Νταβός. Είναι η πρώ-
τη φορά που βρισκόμαστε και πάλι στο Νταβός Ιανουάριο, την 
τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2020. Τότε προσπα-
θούσαμε ακόμα να πείσουμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, 
ότι η Ελλάδα πράγματι έχει γυρίσει σελίδα. Και πράγματι αντι-
μετωπιζόμασταν τότε με αρκετή αισιοδοξία αλλά θα έλεγα και 
με κάποια καχυποψία.
Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας, ότι τρία χρόνια μετά και 

έχοντας πια ολοκληρώσει έναν πολύ εκτεταμένο κύκλο επαφών 
εδώ στο Νταβός, ότι η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει καταλυτι-
κά. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, είναι ένας ελκυστικός επενδυτι-
κός προορισμός, αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται, όπως 
αναγνωρίζεται και η καινοτομία της χώρας μας σε εφαρμοσμέ-
νες πολιτικές σε πολλά επίπεδα. Αλλά και ο σημαντικός ρόλος 
που επιτελεί πια μέσα στο ευρωπαϊκό στερέωμα», σημείωσε ο 
πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε με το προσωπικό 
του Greek House Davos.
«Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η Ελλάδα ως ένας πόλος γεωπο-
λιτικής σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή του κόσμου και 
υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, για το πως 
αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθώς το 2023 είναι -όπως 
γνωρίζετε- εκλογική χρονιά.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πολύ σημαντι-
κή αυτή προσπάθεια την οποία επιτελέσατε. Ξέρω ότι πέρασε 
πολύς κόσμος από το Greek House και νομίζω ότι και η ουσία 
των συζητήσεων που έγιναν εδώ, αλλά τολμώ να πω και η 
αισθητική του χώρου, είναι απολύτως εναρμονισμένη με αυτή 
τη νέα εικόνα της Ελλάδας την οποία θέλουμε να εκπέμψουμε», 
επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο 
τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στη δημοσιογράφο Julia Chatterley 
διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει αξιολόγηση επενδυτικής 
βαθμίδας μόλις επιλύσουμε τις πολιτικές αβεβαιότητες, καθώς, 
όπως σημείωσε, «θα έχουμε εκλογές την άνοιξη και είμαι πεπει-
σμένος ότι θα κερδίσουμε και πάλι»
«Η οικονομία μας έχει καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη, 
γεγονός που σημαίνει πως δημιουργούμε μεγαλύτερο δημοσιο-
νομικό χώρο για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυρι-
ών» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «όταν κοιτάζουν 
το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, βλέπουν ότι το μειώσαμε κατά 
περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. Επρόκειτο 
για την ταχύτερη μείωση που καταγράφηκε σε όλες τις ευρωπαϊ-
κές χώρες. Αλλά διαθέτουμε ακόμα χρήματα ώστε να στηρίξουμε 
ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γι’ αυτό νομίζω πως ήταν 
επιτυχής η πολιτική μας, γιατί ήταν και είναι και φιλελεύθερη όσον 
αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης, αλλά και προοδευτική όσον 

αφορά τη στήριξή μας στα πιο αδύναμα νοικοκυριά και τα πιο 
αδύναμα μέλη της κοινωνίας» ανέφερε.
Σε ερώτηση γιατί ο λαός θα του δώσει και άλλη ευκαιρία ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είπε: «Επειδή τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας. 
Επειδή χτίζουμε εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Έλληνες 
πολίτες. Επειδή έχουμε μειώσει τους φόρους, έχουμε μειώσει την 
ανεργία. Έχουμε στηρίξει τους πολίτες σε δύσκολες περιόδους. Και 
γνωρίζω ότι αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος που διανύουμε και 
επειδή στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι μετράει η εμπειρία στη 
διαχείριση κρίσεων, όπως είπατε των λεγόμενων «πολλαπλών 
κρίσεων. Πιστεύω, λοιπόν, πως τα ζητήματα της αξιοπιστίας, της 
σταθερότητας, της προβλεψιμότητας είναι σημαντικά για τους Έλ-
ληνες σήμερα. Για πρώτη φορά αισθάνονται ότι η χώρα έχει γυρί-
σει σελίδα. Δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να ρισκάρουν εκτροχιασμό 
από αυτή την πορεία» πρόσθεσε.
Επίσης, εκτίμησε ότι φέτος δεν θα έχουμε ύφεση. «Αντιθέτως, είναι 
πιθανό να έχουμε ανάπτυξη πιο κοντά στο 2% απ’ ό,τι στο 1%» 

είπε.
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην ενεργειακή 
ασφάλεια σημείωσε ότι αν μάθαμε κάτι από την ουκρανική κρί-
ση, αυτό είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. «Είναι φθηνότερες και ασφαλέστερες από γεωπολιτική 
πλευρά. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ελλάδα» είπε.
«Στο μεταξύ, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Αλλά πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί, ώστε όλες οι υποδομές φυσικού αερίου να είναι έτοι-
μες για ένα μέλλον μετά το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, κατα-
σκευάζουμε ένα νέο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη βορει-
οανατολική Ελλάδα. Πρόκειται για ένα δίκτυο που θα είναι έτοιμο 
να δεχτεί και υδρογόνο. Βραχυπρόθεσμα θα παρέχει ηλεκτρική 
ενέργεια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια» τόνισε και 
πρόσθεσε «Θέλουμε να είμαστε εξαγωγέας ενέργειας και πάροχος 
ενεργειακής ασφάλειας για τους φίλους μας στα Βαλκάνια».

Τετ α τετ με τον γενικό γραμματέα Καινοτομίας της Ινδίας Ανου-
ράγκ Τζεν, είχε στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ 
στο Νταβός, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος 
Δήμας και από αυτή την συνάντηση αναμένεται να προκύψουν 
σημαντικά οφέλη για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην συνάντηση, στην 
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την επιχειρηματική κοινό-
τητα της Ινδίας και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της πληροφορικής, συζητήθηκε η διάθεση συνεργασίας πάνω σε 
συγκεκριμένους άξονες.
Ο κ. Δήμας παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν 
στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, τις υψηλές δυνατότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει 

τα τελευταία χρόνια και τις εγχώριες επενδυτικές ευκαιρίες στην 
έρευνα και ανάπτυξη (R&D).
Στόχος όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υφυπουργός είναι «να χτί-
σουμε γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με το οικοσύστημα 
καινοτομίας της Ινδίας».
Στις συζητήσεις με τον Ινδό αξιωματούχο διερευνήθηκε η πιθα-
νότητα Διμερούς - Διακρατικής Συμφωνίας στην έρευνα και την 
καινοτομία και εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη ασιατική χώρα είναι μια από 
τις υπερδυνάμεις στον τομέα της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της 
πληροφορικής (λογισμικό υπολογιστών, κατασκευή ηλεκτρονι-
κών συσκευών κλπ) ενώ είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό 

ανθρώπων που ασχολούνται με το IT.
Στο μεταξύ ο κ. Δήμας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ, μίλησε για την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνη-
ση για να καλλιεργήσει τις συνθήκες και να παρέχει όλα τα απαραί-
τητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστή-
μονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί 
σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα.
Τέλος, πραγματοποίησε σημαντικές επαφές και συναντήσεις με 
επιχειρηματικούς φορείς και δυνητικούς επενδυτές και συζήτησε 
με εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικής, ερευνητικής και 
επιστημονικής κοινότητας για το νέο φιλο-επιχειρηματικό κλίμα 
που διαθέτει η χώρα μας.

ΝΤΑβΟΣ - ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ χΩΡΑΣ ΕχΕΙ ΑΛΛΑξΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ, 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕχΕΙ γΥΡΙΣΕΙ ΣΕΛΙΔΑ   

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟγΕΣ Η ΕπΕΝΔΥΤΙΚΗ βΑΘΜΙΔΑ   

ΕπΕΝΔΥΤΙΚΕΣ γΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ χΤΙζΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
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«Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνει ο εργαζόμενος 
και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», ήταν το κεντρικό μήνυμα 
που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από επίσκεψη που πραγματοποίησε 
το πρωί σε οικογενειακή βιοτεχνία στο Αιγάλεω. Τα συμπεράσμα-
τα που αποκόμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνομιλώντας με 
τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους για την κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι ότι για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, «το ζήτη-
μα του υψηλού ενεργειακού κόστους είναι κομβικό, ειδικά για μια 
ηλεκτροβόρα επιχείρηση, όπως επίσης και η δύσκολη πρόσβαση 
σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό». Για δε τους 
εργαζόμενους, «η ακρίβεια εξανεμίζει τον μισθό πριν καν τελειώ-
σει ο μήνας».
Ειδικότερα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι ιδιοκτήτες της βιο-
τεχνίας ανέφεραν ότι το ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με τις 
αυξήσεις στις πρώτες ύλες «γονατίζει» τις επιχειρήσεις. Ανέφεραν 
ότι «για κάποια περίοδο το ενεργειακό κόστος είχε τριπλασιαστεί 
αλλά και τώρα μετά και τις επιδοτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλό», 
ενώ στο σχόλιο του προέδρου του κ. Τσίπρα ότι «έχουν αποκτή-
σει συνέταιρο στην βιοτεχνία την ΔΕΗ» ο ιδιοκτήτης ανέφερε: 
«μην το συζητάτε γιατί είμαστε ηλεκτροβόρα επιχείρηση. Από 
7 χιλιάδες ευρώ που ήταν το ρεύμα τώρα πληρώνουμε 20.000 
ευρώ. Υπάρχει επιδότηση αλλά δεν φθάνει, έχει διπλασιαστεί» και 
αυτό όπως ανέφεραν την στιγμή που η παραγωγή έχει μειωθεί 
στο μισό. Θέτοντας επίσης το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της έλλειψης χρηματοδο-
τικών εργαλείων και της στάσης των τραπεζών, ο ιδιοκτήτης της 
βιοτεχνίας είπε ότι «η τράπεζα για να σε χρηματοδοτήσει, και να 

σημειώσουμε ότι εμείς έχουμε πολύ καλή συνεργασία, πρώτα θα 
σου δέσει τα πόδια, μετά τα χέρια και μετά θα σου δώσει λεφτά. Γι’ 
αυτό προσπαθούμε να είμαστε αδάνειστοι. Με μηδέν δανεισμό».
Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «δεν μπορούμε 
όταν μιλάμε για υγιή επιχειρηματικότητα να μιλάμε μονάχα για 
κάποιους λίγους και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους» και 
σημείωσε ότι «όλη η αντίληψη που επικρατεί σήμερα και στην 
κυβέρνηση και σε πολλούς Δήμους είναι η συσσώρευση των έρ-
γων σε μεγάλα έργα ώστε να πάνε σε μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους». Πρόσθεσε ότι «η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι σε 
μεγάλη δυσκολία, προφανώς από την ακρίβεια και το ενεργειακό 
κόστος, αλλά και γιατί συσσωρεύονται όλα τα έργα σε μεγάλους 
και η μικρή και μεσαία επιχείρηση αναγκάζεται να γίνει υπεργολά-
βος των μεγάλων για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί». Σε ερώτηση 
του κ. Τσίπρα για το ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα ήθε-
λαν να αναδείξει η αξιωματική αντιπολίτευση, η απάντηση που 
έλαβε ήταν: «μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα του κράτους 
προς την τοπική αυτοδιοίκηση και να είναι τα έργα μοιρασμένα σε 
περισσότερα και πιο μικρά έργα», με τον κ. Τσίπρα να θυμίζει το 
πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε συγκριμένες πρωτο-
βουλίες που πρέπει να παρθούν. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι «το 
ζήτημα είναι πώς θα δοθεί κίνητρο και δυνατότητες και σε άλλες 
επιχειρήσεις να ανθίσουν και κυρίως σε επιχειρήσεις όπως εσείς 
που ανθίσανε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για να μην κλείσουν, 
να μην μαραζώσουν. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος, γιατί 
είναι και άλλοι παράγοντες που δημιουργούν δυσχέρειες». «Το 
ένα», τόνισε, «είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η δυνατότητα να 

δοθούν έργα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, το Ταμείο Ανά-
καμψης που είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την 
χώρα». Σχολίασε ότι «δυστυχώς, όμως, βλέπουμε να κλείνουν 
τις συμφωνίες με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους». Επιπλέον 
επισήμανε ότι «μεγάλο θέμα είναι και το ζήτημα της φορολογίας, 
το θέμα του τέλους επιτηδεύματος». Παρεμβάσεις, είπε, που μπο-
ρούν να δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις, να αντέξουν.
Εργαζόμενος της επιχείρησης είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ο 
μήνας δεν βγαίνει, έχουμε μια καλή δουλειά και δεν μας φτάνουν 
τα λεφτά στο τέλος του μήνα», με τον κ. Τσίπρα να σημειώνει ότι 
«μειώθηκε 40% η αγοραστική δύναμη για τα εισοδήματα έως 
750 ευρώ το μήνα». Τόνισε δε την ανάγκη για «ταυτόχρονη αύ-
ξηση των μισθών και αποσυμπίεση του πληθωρισμού». Σχετικά 
με το καλάθι του νοικοκυριού, ο εργαζόμενους είπε ότι «δεν έχει 
προσφέρει τίποτα», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ότι 
«μειώνουν τη συσκευασία για να δείξουν ότι οι τιμές μένουν ίδιες. 
Την ώρα που βλέπεις τις τιμές να ανεβαίνουν κάποιοι βγάζουν 
δισεκατομμύρια από αυτό». «Στην πλάτη μας», πρόσθεσε ο ερ-
γαζόμενος. «Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι κάτι που ακολούθησε 
την πανδημία», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, «αλλά στην Ελλάδα είμαστε 
πρωταθλητές στην ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ». 
Αναφέρθηκε και στην «τεράστια διαφορά» τιμής παραγωγού - 
καταναλωτή, λέγοντας ότι «είναι μεσοσταθμικά 300%, γιατί δεν 
γίνεται κανένας έλεγχος». Είπε ότι «εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας 
και διυλιστήρια έχουν στους ισολογισμούς τους δισ. υπερκέρδη, 
το ίδιο και τα σούπερ μάρκετ» και σημείωσε: «Γι’ αυτό πρέπει να 
υπάρξει δικαιοσύνη. Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασά-
νει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Συνάντηση με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών 
φορέων είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νί-
κος Ανδρουλάκης, με τους οποίους συζήτησε την αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυ-
τοαπασχολούμενων και αγροτών, δηλαδή των ασφαλισμένων 
στους ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, από 1/1/2023 με βάση τη μετα-
βολή του πληθωρισμού. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «την ίδια ώρα που αυξάνεται το κόστος ζωής λόγω 
των ανατιμήσεων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχο-
λούμενοι και οι αγρότες βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο φορτίο, 

το οποίο προκύπτει από το Ν.4670/2020 ο οποίος επί της ουσίας 
προσαρμόζει την αύξηση των εισφορών βάσει του πληθωρι-
σμού, δηλαδή στο 9,6%». «Γνωρίζοντας το πρόβλημα από τον 
Νοέμβριο, είχαμε καταθέσει μια τροπολογία για να ανασταλεί η 
αύξηση. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν την έκανε δεκτή. Γι’ αυτό 
σας καλέσαμε σήμερα, επειδή θέλουμε να καταθέσουμε εκ νέου 
την τροπολογία την εβδομάδα που μας έρχεται. Να υπάρξει η 
μέγιστη δυνατή πίεση ώστε να μη βρεθούν μπροστά σε αυτήν 
τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών» ανέφερε ο κ. 
Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τη συμφωνία των 

εκπροσώπων των επιστημονικών και παραγωγικών φορέων, 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα 
καταθέσει εκ νέου τροπολογία, που θα προβλέπει την αναστολή 
της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών το 2023 και από το 
2024 τον καθορισμό μέγιστου πλαφόν. Επιπρόσθετα, στο πλαί-
σιο της ενιαιοποίησης των παροχών του e-ΕΦΚΑ, θα αναληφθεί 
σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την αναπροσαρμογή του 
επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών

Σε ευρεία σύσκεψη επιστημονικών και παραγωγικών Φορέ-
ων, υπό τον Πρόεδρο του «ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής» Ν. 
Ανδρουλάκη, την Παρασκευή στη Βουλή, με θέμα τις αυξήσεις 
των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, 
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, συμμετείχε η Διοίκηση 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, εκπροσωπούμενη από 
τον Πρόεδρο, Παύλο Ραβάνη, τον Α  ́Αντιπρόεδρο Κώστα Δαμί-
γο και τον Γεν. Γραμματέα Γιάννη Μάνο.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κοινή θέση των εκπροσώ-
πων των συμμετεχόντων Φορέων, όπως προέκυψε από την 
σύσκεψη, είναι η άμεση αναστολή της αύξησης ύψους 9,6% 
με βάση το ποσοστό πληθωρισμού του 2022. Οι εκπρόσωποι 

των μικρομεσαίων, ζητούν την κατάθεση τροπολογίας, όπου οι 
ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα αυξάνονται πέραν του 3%, από 
1η-1-2023, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν, στις λει-
τουργικές τους υποχρεώσεις. Θέση και πρόταση της Διοίκησης 
του Β.Ε.Α, που άλλωστε είχε κατατεθεί δημοσίως, από το Νο-
έμβριο του 2022, είναι να μην ενεργοποιηθεί ο υπάρχων νόμος 
που προβλέπει την αύξηση, από την 1η Ιανουαρίου 2023, με 
βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε περίπτωση μεταβολής, 
προφανώς η αύξηση θα συμπαρασύρει και τις εισφορές επικού-
ρησης και εφάπαξ, για περίπου τον έναν στους επτά μη μισθω-
τούς, που έχουν αντίστοιχες καλύψεις. Σήμερα, ο ασφαλισμένος 
στην 1η κατηγορία, καταβάλλει 210€ και 39€ επικουρικής, ενώ 

με αύξηση 9%, θα πρέπει να καταβάλει 228,90€ συν 42,51€. Ο 
πρόεδρος Π. Ραβάνης, μετά την σύσκεψη, δήλωσε: «τονίζουμε 
για ακόμη μία φορά, ότι η κατάσταση στην αγορά, με τα αυξη-
μένα λειτουργικά κόστη και την απομείωση του εισοδήματος 
των μικρομεσαίων, ήδη επί τρία συνεχή έτη κρίσης, καθιστούν 
την αύξηση των εισφορών, πρακτικά ανεφάρμοστη. Αυτό που 
χρειάζονται οι επαγγελματίες κι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, είναι η μείωση και όχι η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, 
σε συνδυασμό βεβαίως, με μία σειρά από μέτρα ουσιαστικής 
στήριξης μέσα στο ανασφαλές περιβάλλον, και την ενεργειακή 
ακρίβεια». 

ΑΛ. ΤΣΙπΡΑΣ ΑπΟ βΙΟΤΕχΝΙΑ ΣΤΟ ΑΙγΑΛΕΩ: «ΝΑ ΜπΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣχΡΟΚΕΡΔΕΙΑ» 
«να ανασάνει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»  

ΤΡΟπΟΛΟγΙΑ πΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ γΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΑΥξΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Συνάντηση Ν. Ανδρουλάκη με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων

ΒΕΑ: Φρένο στην αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ζητούν οι μικρομεσαίοι   
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Η μητρική εταιρία της Google καταργεί περίπου 12.000 θέσεις 
εργασίας, ή το 6% του ανθρώπινου δυναμικού της, ανέφερε 
σήμερα η εταιρία.
Ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, ανέ-
φερε σε σημείωμα προς το προσωπικό που είδε το Reuters 
πως η εταιρία είχε αυξήσει πολύ γρήγορα το προσωπικό της 
τα τελευταία χρόνια, «σε ένα διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο 
απ αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα». «Αναλαμβάνω την 
πλήρη ευθύνη για τις αποφάσεις που μας οδήγησαν εδώ», είπε. 
Οι περικοπές έρχονται μερικές ημέρες αφότου η ανταγωνίστρια 

Microsoft ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 10.000 υπαλλήλους. 
Οι απώλειες θέσεων εργασίας επηρεάζουν ομάδες σε όλη την 
εταιρία περιλαμβανομένων των προσλήψεων και ορισμένων 
εταιρικών λειτουργιών, καθώς και μερικές ομάδες μηχανολογί-
ας και προϊόντων. Οι απολύσεις είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και 
θα επηρεάσουν αμέσως το προσωπικό στις ΗΠΑ. Η Alphabet 
έχει ήδη στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 
επηρεαζόμενους υπαλλήλους, αναφέρει το σημείωμα, ενώ η 
διαδικασία θα πάρει περισσότερο χρόνο σε άλλες χώρες λόγω 
των τοπικών νόμων και πρακτικών απασχόλησης. Η είδηση για 

τις απολύσεις έρχεται στη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής 
αβεβαιότητας καθώς και τεχνολογικών προσδοκιών, καθώς η 
Google και η Microsoft επενδύουν σε έναν αναπτυσσόμενο το-
μέα λογισμικού γνωστό ως αναγεννητική τεχνητή νοημοσύνη 
(generative artificial intelligence). «Είμαι βέβαιος για την τερά-
στια ευκαιρία μπροστά μας χάρη στη δύναμη της αποστολής 
μας, στην αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και στις 
πρώιμες επενδύσεις μας στην AI», έγραψε ο Πιντσάι στο σημεί-
ωμα. Το Reuters ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση.

CNN, Vox Media, Washington Post… ο φετινός χειμώνας 
σημαδεύτηκε από μια νέα σειρά απολύσεων στα αμερικανικά 
μέσα ενημέρωσης, μια τάση που συνεχίζεται λόγω του κακού 
οικονομικού κλίματος.
«Ανήκω στην ομάδα των απολυμένων από το @
NBCInvestigates (…) Θα μου λείψει, αλλά είμαι ευγνώμων για 
τον καιρό που πέρασα εκεί».
Όπως η Έμιλι Σίγκελ, που δεν θέλησε να δώσει άλλες λεπτομέ-
ρειες μετά την ανάρτηση αυτού του tweet την Τετάρτη, πολλοί 
δημοσιογράφοι της συντακτικής ομάδας του NBC, του MSNBC 
ή και του CNN έχουν ανακοινώσει τις απολύσεις τους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης από τον Δεκέμβριο.
Την Παρασκευή εργαζόμενοι στην εταιρεία Vox Media --στην 
οποία ανήκουν οι ιστότοποι Vox, The verge, SBNAtion και από 
το 2019 το γνωστό New York Magazine-- έλαβαν το ίδιο μέιλ 
από τον επικεφαλής τους, τον Τζιμ Μπάνκοφ, στο οποίο τους 
ανακοινωνόταν «η δύσκολη απόφαση να μειωθεί κατά περί-
που 7% το προσωπικό σε όλα τα τμήματα», περιλαμβανομένης 
της σύνταξης, «εξαιτίας του δύσκολου οικονομικού περιβάλλο-
ντος».
«15 λεπτά»
Οι εργαζόμενοι που αφορά η απόφαση αυτή, περίπου 130 σε 
σύνολο 1.900, ενημερώθηκαν με δεύτερο μήνυμα που εστάλη 
«τα επόμενα 15 λεπτά».
Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν την οργή ή τη σύγχυσή τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η Μέγκαν ΜακΚάρον, δη-

μοσιογράφος «εδώ και εννιάμισι χρόνια» στον ιστότοπο Eater, η 
οποία απολύθηκε «στην 37η εβδομάδα της κύησης».
Η Vox Media απάντησε ότι η εταιρεία προσφέρει «ανταγωνιστι-
κές αποζημιώσεις», στις οποίες περιλαμβάνεται επιπλέον αποζη-
μίωση στην περίπτωση που πλησιάζει γονική άδεια.
Αν και οι απολύσεις αυτές δεν είναι τόσο ευρείες όσο αυτές στις 
μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες –η Google ανακοίνωσε την 
Παρασκευή την κατάργηση 12.000 θέσεων εργασίας--, τα 
αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επηρεάστηκαν επίσης «από τη 
μείωση των διαφημιστικών εσόδων και την επιβράδυνση της 
οικονομίας», εξήγησε ο Κρις Ρους καθηγητής δημοσιογραφίας 
στο πανεπιστήμιο Κουινίπιακ.
«Πολλά από αυτά μεγάλωσαν και αναπτύχθηκαν με την ελ-
πίδα να αυξήσουν το κοινό τους (…) Αυτό δεν συνέβη και οι 
πιθανότητες να συμβεί είναι πολύ μικρές στο τρέχον οικονομικό 
πλαίσιο», πρόσθεσε.
Λιγότεροι δημοσιογράφοι
Οι εργαζόμενοι στις αίθουσες σύνταξης στις ΗΠΑ σημείωσαν 
πτώση, πέφτοντας από 114.000 στις 85.000 από το 2008 ως το 
2020, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center το 2021. 
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης.
«Η δημοσιογραφία δέχεται εδώ και καιρό πιέσεις και ένας 
αριθμός επιχειρήσεων φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτή είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να μειώσουν το εργασιακό κόστος τους», 
κατήγγειλε το συνδικάτο Writers Guild of America East.

Ανακοίνωση για μείωση του προσωπικού αναμένεται και στην 
εφημερίδα Washington Post, όπου ο διευθυντής της Φρεντ Ρά-
ιαν προειδοποίησε στα μέσα Δεκεμβρίου ότι θα υπάρξει περικο-
πή των θέσεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Στο CNN τον Δεκέμβριο απολύθηκαν πολλές εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αριθμοί 
που δεν έχει επιβεβαιώσει το τηλεοπτικό δίκτυο. Οι απολύσεις 
έγιναν στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της εταιρείας, μετά τη συγ-
χώνευση της WarnerMedia (CNN, HBO Max) και της Discovery, 
από την οποία δημιουργήθηκε ένας κολοσσός των μέσων ενη-
μέρωσης και του streaming.
Mε τους τηλεθεατές και τους συνδρομητές πληρωμένου περιε-
χομένου να μειώνονται εδώ και χρόνια και τον ανταγωνισμό με 
πλατφόρμες όπως το Netflix, «οι εταιρείες δίνουν συνεχώς μάχη 
για την επιβίωσή τους», σημείωσε ο Ναβίν Σάρμα, διευθυντής 
αμερικανικών μέσων και τηλεπικοινωνιών στην S&P Global 
Ratings.
Σύμφωνα με τον Κρις Ρους, «μια πιο μικρή εταιρεία θα έχει 
περισσότερα προβλήματα διότι είναι πιο μικρή και δεν είναι 
τόσο καταξιωμένη ως μάρκα». Επικαλείται το παράδειγμα του 
Buzzfeed, το οποίο απέλυσε το 12% των εργαζομένων του τον 
Δεκέμβριο, ή της Vice Media, η γενική διευθύντρια της οποίας 
Νάνσι Ντούμπικ ανακοίνωσε την Παρασκευή στους εργαζομέ-
νους ότι εξετάζει την πώληση της εταιρείας.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο μέσα στο κρύο στο 
Παρίσι κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, αντα-
ποκρινόμενοι στο κάλεσμα των νεολαιίστικων οργανώσεων 
αλλά και του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική 
αριστερή αντιπολίτευση). «Αντίσταση!», «Είμαστε εδώ, κι ας 
μην το θέλει ο Μακρόν»: ενώ ένα νομοσχέδιο που προβλέπει 
την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη 
αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο υπουργικό συμ-
βούλιο, μια πορεία με επικεφαλής νέους, στην οποία όμως με-
τείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 
πλατείας της Βαστίλης και της πλατείας του Έθνους, χωρίς να 
σημειωθεί κάποιο αξιοσημείωτο περιστατικό. Η συγκέντρωση 
δεν είχε τη συμμετοχή που παρατηρήθηκε στην κινητοποίηση 
της Πέμπτης, στην οποία μετείχαν από ένα έως δύο εκατομμύ-
ρια διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
αστυνομίας ή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Γαλλίας. 

Με σχεδόν 150.000 διαδηλωτές, οι διοργανωτές μπορούν να 
καυχηθούν ότι πέτυχαν τον στόχο τους. Άλλες καταμετρήσεις 
ωστόσο είναι πολύ πιο ολιγάριθμες: 12.000 άτομα σύμφωνα με 
αστυνομική πηγή, 14.000 σύμφωνα με το γραφείο Occurrence 
για λογαριασμό μιας ομάδας μέσων ενημέρωσης συμπεριλαμ-
βανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο πλήθος, η Σαρλότ 
Λαμορλέτ, 30χρονη σκηνοθέτιδα, και η Κλοέ Κισκιπούρ, 29χρο-
νη ηθοποιός, πιστεύουν ότι «είμαστε στην αρχή του κινήματος, 
πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και να ενθαρρύνουμε 
κι άλλους ανθρώπους να έρθουν». Δίπλα της, η Ζοέ Λοριού-Σε-
βαλιέ, μέλος του κόμματος Génération.s. «Θέλουμε να το 
παλέψουμε, θέλουμε να πούμε ότι δεν θα είμαστε η γενιά που 
θυσιάστηκε».
Παρών μέσα στο πλήθος ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο επικεφαλής 
της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), απευθύνθηκε στον Εμανουέλ 
Μακρόν: «Ανάθεμά σας, που θέλετε να μετατρέψετε ολόκληρη 

την ύπαρξή μας σε εμπόρευμα».
Το σχέδιο για το συνταξιοδοτικό και το βασικό του μέτρο, η αύ-
ξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που είναι 
σήμερα, προσκρούει σε ένα ενωμένο συνδικαλιστικό μέτωπο 
και τη μεγάλη εχθρότητα της κοινής γνώμης σύμφωνα με τις 
δημοσκοπήσεις. Η πολιτική αυτή δοκιμασία για τον πρόεδρο 
Εμανουέλ Μακρόν σημειώνεται σε μια τεταμένη οικονομικά και 
κοινωνικά συγκυρία, με τους Γάλλους να υφίστανται τις επιπτώ-
σεις του υψηλού πληθωρισμού, στο 5,2% κατά μέσο όρο το 
2022. Η κυβέρνηση επέλεξε να παρατείνει τον χρόνο εργασίας 
για να αντιμετωπίσει την οικονομική επιδείνωση των συνταξι-
οδοτικών ταμείων και τη γήρανση του πληθυσμού. Υπεραμύ-
νεται του προγράμματός της παρουσιάζοντάς το ως «φορέα 
κοινωνικής προόδου» κυρίως με αυξήσεις στις μικρές συντάξεις.

ΗπΑ: Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΗΣ GOOGLE ΘΑ ΑπΟΛΥΣΕΙ 12.000 ΥπΑΛΛΗΛΟΥΣ   

ΗπΑ: ΜΑζΙΚΕΣ ΑπΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΛΟγΩ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ   

γΑΛΛΙΑ: χΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩπΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ πΑΡΙΣΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑξΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   
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Την καινοτομία στην Ελλάδα και τους φορείς που τη στηρί-
ζουν επιχειρεί να χαρτογραφήσει το συνέδριο που πραγμα-
τοποιήθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά, Παρασκευή και Σάβ-
βατο, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Το συνέδριο με θέμα «Η Καινοτομία στην Ελλάδα 
και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0», 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 Οικονο-
μικού 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.  Εφέτος, το 
συνέδριο φιλοξενεί τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων, 
των οργανισμών και των δομών γύρω από το οικοσύστημα 
της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με στόχο να δώσει 
μία πολύ καλή εικόνα του πώς λειτουργεί ο κάθε οργανισμός, 
συνεισφέροντας με το δικό του τρόπο στην ενδυνάμωση και 
ενίσχυση όλων των προσπαθειών που πραγματοποιούνται 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα, μέσα από εξει-
δικευμένα πάνελ, διακεκριμένους ομιλητές και workshops, 
επιχειρεί να αναλύσει βασικά θέματα όπως η καινοτομία στην 
Ελλάδα, οι κλάδοι της οικονομίας που αγγίζει, οι φορείς που 
στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επιχειρήσεων να 
καινοτομήσουν, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, η 
κατάσταση μετά τη πανδημία και οι προοπτικές. 
Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Δημήτρης 
Μπουραντώνης, πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τονίζοντας ότι το συνέδριο αποτελεί πολύ σημαντι-
κό θεσμό για τη χώρα. «Είναι ένας θεσμός που φέρνει κοντά 
όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστη-
μα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευ-
νας» ανέφερε στην ομιλία του. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί εδώ και χρόνια 
με ουσιαστικές, αλλά και συνεργατικές δράσεις, τους τρεις πα-
ραπάνω χώρους. Ήδη από το 2015 δημιουργήθηκε η θερμο-
κοιτίδα ACEin, της οποίας ο ρόλος αναβαθμίζεται από εφέτος, 
αφού αποτελεί πλέον αυτόνομη διοικητική μονάδα του πανε-
πιστημίου. «Η μονάδα μεταφοράς τεχνολογία και καινοτομίας 
του πανεπιστημίου, λειτουργεί για να προσφέρει εκπαίδευση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επιχειρηματικότητα, επιχει-
ρηματική επιτάχυνση και μεταφορά τεχνολογίας, δικτύωση 
και διασύνδεση με το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και 
φυσικά έρευνα και καινοτομία σε αυτό το πεδίο» ανέφερε ο 
κ. Μπουραντώνης και συμπλήρωσε: «Φιλοδοξία μας είναι 
να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε έναν κομβικό ρόλο 
στο εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας και να ενισχύσουμε 
περαιτέρω τη συνεργασία μας με άλλους ερευνητικούς και 
θεσμικούς φορείς, αλλά και με την αγορά για την ανάπτυξη 
της μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας. Είναι 
χαρά μας να βλέπουμε αυτή τη φιλοσοφία της συνεργασίας 
να παίρνει μορφή και ουσία με συμπράξεις που αναπτύξαμε 
με το ΕΜΠ, με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος κ.ά.. Τέτοιες συμπράξεις 
σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το οικοσύστημα καινοτο-

μίας της χώρας και δημιουργούν μια ισχυρή δυναμική στον 
χώρο». Τέλος, απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση προς όλους, 
για συνεργασίες που θα μετασχηματίσουν το τοπίο γύρω από 
την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ταραντίλης, βουλευτής επι-
κρατείας της ΝΔ, πρόεδρος της επιτροπής Έρευνας και Τεχνο-
λογίας της Βουλής, καθηγητής ΟΠΑ, σε σύντομη παρέμβασή 
του συνεχάρη τους διοργανωτές για την πραγματοποίηση 
του συνεδρίου. Όπως είπε «είναι η έννοια της βοήθειας του 
οικοσυστήματος ελληνικής καινοτομίας αυτό που θα συμβεί 
στο διήμερο συνέδριο». Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι εργασίες 
του συνεδρίου θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ζητήματα 
ερευνητών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, ώστε 
να μετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία της επιχειρημα-
τικής αξιοποίησης της έρευνας.
Ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας στην Εθνική Τράπεζα, σε σύντομο χαι-
ρετισμό του τόνισε ότι το συνέδριο έχει εξελιχθεί σε θεσμό. 
«Πραγματοποιείται εφέτος για τέταρτη χρονιά και αποτελεί 
βασικό εργαλείο για να καταγράψουμε την εξέλιξη της καινο-
τομίας» σημείωσε. Επίσης, πρόσθεσε η Εθνική Τράπεζα πρω-
τοστατεί στην καινοτομία με πρωτοποριακά προγράμματα 
που απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες της επιχειρημα-
τικότητας. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η καινοτομία είναι στο 
αίμα μας και η συνεργατικότητα είναι βασικό μας στοιχείο και 
με αυτό πορευόμαστε».
Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, κα-
λύφθηκαν ενότητες που αφορούσαν: τις δομές υποστήριξης 
καινοτομίας πανεπιστημίων και δήμων στα πρώιμα στάδια, 
τις πρωτοβουλίες υποστήριξης καινοτομίας, τους διάφορους 
διαγωνισμούς καινοτομίας, τα προγράμματα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης και χρηματοδότησης, τα Funds του Growth, τους 
θεσμικούς φορείς που στηρίζουν όλες τις πρωτοβουλίες, τους 
οργανισμούς που ενισχύουν και υποστηρίζουν εσωτερικά 
καινοτόμες δράσεις και την καινοτομία σε κάθετους τομείς. 
Επίσης, ένα ξεχωριστό πάνελ εστίασε στα δίκτυα μεταφοράς 
τεχνολογίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, λαμβά-
νοντας υπόψη τη δυναμική που υπάρχει και που εντείνεται 
τα τελευταία χρόνια και αφορά τη σύνδεση της έρευνας που 
παράγεται στην Ελλάδα με την αγορά και την πραγματική 
οικονομία, η οποία αναμένεται να υποστηριχθεί ενεργά με 
συνέργειες και πρωτοβουλίες αρμόδιων υπουργείων αλλά 
και μέσω της ενεργοποίησης του ελληνικού οικοσυστήματος 
επιχειρηματικότητας.
Η δύναμη της συνεργατικότητας στην ανάδειξη της 
καινοτομίας και του οικοσυστήματος νεοφυών επι-
χειρήσεων   
Την σημασία των συνεργατικών πρωτοβουλιών για την ανά-
δειξη της καινοτομίας και του οικοσυστήματος της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την 
ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργίας νέων βιώσιμών 
θέσεων εργασίας ανέδειξε ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, συντονι-
στής του προγράμματος ΝΒG Business Seeds της Εθνικής 
Τράπεζας, ανοίγοντας το Σάββατο τις εργασίες της δεύτερης 

ημέρας του συνεδρίου «Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φο-
ρείς που τη στηρίζουν 4.0» που πραγματοποιήθηκε στις εγκα-
ταστάσεις του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
(ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο κ. Αρσένης έδωσε έμφαση στη σημασία πρωτοβουλιών 
για ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργατικό επίπεδο που 
δημιουργούν ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των φορέων, του 
εκπαιδευτικού συστήματος και του οικοσυστήματος των επι-
χειρήσεων, ιδιαίτερα των νεοφυών, που οδηγεί τελικά στα 
θετικά αποτελέσματα που ήδη έχουν γίνει εμφανή στην χώρα 
μας στον τομέα της καινοτομίας και της ανάδειξης των νέων 
ιδεών σε επιχειρείν.
Στο χαιρετισμό του ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Μanaging 
Director της Endeavor Greece αναφέρθηκε στην προσπάθειες 
που κάνει η Endeavor σε 40 χώρες διεθνώς για την ανάδειξη 
της καινοτομίας και της στήριξης του οικοσυστήματος, δίνο-
ντας έμφαση στις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν στην 
Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στην Ελλάδα, οι 
προοπτικές είναι θετικές και όσα έχουμε να δούμε τα επόμενα 
χρόνια μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα ακόμη καλύτερο οι-
κονομικό περιβάλλον, ανέφερα χαρακτηριστικά.
Η Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσί-
ων Σχέσεων, Bayer Ελλάς, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες 
της Bayer στην Ελλάδα υπογραμμίζοντας την αξία της συνερ-
γασίας των εταιριών με την ακαδημαϊκή κοινότητα, της νεο-
φυείς επιχειρήσεις. Ως εταιρία βρίσκουμε ενδιαφέρουσες ιδέες 
στην Ελλάδα και τις υποστηρίζουμε είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε 
σε διεθνές τόνισε, επισημαίνοντας τις προοπτικές του εγχώρι-
ου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρείν
Ο Γιώργος Μούσμουλας, Partner της Metavallon στην πα-
ρέμβαση του εστίασε στις προοπτικές χρηματοδότησης του 
οικοσυστήματος της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι παρα-
μένουν θετικές ειδικά για τα στάδια μέχρι την ωρίμανση μιας 
εταιρίας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο «μούδιασμα» σε 
διεθνές επίπεδο. Οι καλές ιδέες πάντα βρίσκουν χρηματοδότη-
ση, είπε χαρακτηριστικά.
Ο ομότιμος καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς, ακαδημαϊκός 
σύμβουλος στο Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, ανέδειξε τον 
ρόλο της εκπαίδευσης των ερευνητών προκειμένου να προ-
ωθήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους ώστε να γίνουν 
προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ερευνητές δεν είναι επιχειρηματίες, 
έχουν την ανάγκη οικονομικών επιταχυντών προκειμένου τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους να βγουν στην αγορά, είπε 
χαρακτηριστικά ο κ.Μυλώνας.
Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, 
Εκπαίδευσης & Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η 
χώρα μας σε τεχνολογικό επίπεδο είναι σε πολύ πιο προηγ-
μένο επίπεδο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς δεν ανα-
βαθμίζει απλά τις τεχνολογικές της υποδομές αλλά εγκαθιστά 
τα συστήματα τελευταίες τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που διευθύνει 
στο Επιμελητήριο, δίνοντας έμφαση στον τομέα εκπαίδευσης.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ πΟΥ ΤΗ ΣΤΗΡΙζΟΥΝ ΣΤΟ ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
Η Κατερίνα Πραματάρη, καθηγήτρια, ΟΠΑ, Επιστημονική Υπεύ-
θυνη Κέντρο ACEin ΟΠΑ, Partner, Uni.Fund, αναφέρθηκε στη 
σημασία πρωτοβουλιών, όπως η διοργάνωση του συνεδρίου 
καθώς και στο ενδιαφέρον των φοιτητών προς την κατεύθυνση 
αυτή. 
Ο Πρόδρομος Τσιαβός, επικεφαλής Ψηφιακής Πολιτικής και Ανά-
πτυξης του Onassis Group ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι το 
2024 σχεδιάζεται στην χώρα μας η έναρξη λειτουργίας με πρωτο-
βουλία του Ιδρύματος επιταχυντή για την ανάπτυξη του σύγχρο-
νου πολιτισμού, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και παραγωγές 
που υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Οι 
προοπτικές ανάπτυξης στο τομέα αυτό στην Ελλάδα είναι μεγάλες, 
πρόσθεσε
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο καθοριστικό ρόλο του Σπύρου 
Αρσένη προς την κατεύθυνση της οργάνωσης και της προώθη-

σης της συνεργατικότητας προκειμένου να αναδειχθεί η καινοτο-
μία στην χώρα μας και να προωθηθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά και 
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 Ελληνοα-
μερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Endeavor Greece, το Uni.
fund, το Μetavallon και τη Bayer Ηellas. 
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνέδριο φέτος φιλοξένησε τη 
πλειοψηφία των φορέων, των οργανισμών και των δομών γύρω 
από το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, 
με στόχο να δώσει μία πολύ καλή εικόνα του πώς λειτουργεί ο 
κάθε οργανισμός, συνεισφέροντας με το δικό του τρόπο στην 
ενδυνάμωση και ενίσχυση όλων των προσπαθειών που πραγ-

ματοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα, μέσα 
από εξειδικευμένα πάνελ, διακεκριμένους ομιλητές και workshops, 
ανέδειξε ένα μεγάλο εύρος θέματα γύρων από την καινοτομία 
στην Ελλάδα, τους κλάδους της οικονομίας που αγγίζει, καθώς και 
τους φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επιχειρή-
σεων να καινοτομήσουν, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
η κατάσταση μετά τη πανδημία και οι προοπτικές.
Στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας στου Συνεδρίου στα επιμέρους 
πάνελ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις δράσεις Καινοτομί-
ας Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων καθώς και των 
Διεθνών Εταιρειών στο Οικοσύστημα της Ελλάδας. Επίσης ανα-
δείχθηκαν οι πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων υποστήριξης 
επιχειρηματικότητας καθώς και ο ρόλος εδραιωμένων επιχειρή-
σεων στο οικοσύστημα των startups καθώς και η δυναμική των 
γυναικών στο επιχειρείν.

Tο μέσο κόστος επισκευής για ένα μικρό, μη πολυτελές ηλεκτρι-
κό αυτοκίνητο (EV) που έχει εμπλακεί σε μετωπική σύγκρουση 
είναι 26,6% υψηλότερο από ότι για ένα αυτοκίνητο εσωτερικής 
καύσης της ίδιας κατηγορίας. Αυτή η διαφορά αυξήθηκε στο 
53,3% όταν συγκρίθηκε το κόστος επισκευής μεταξύ ηλεκτρι-
κoύ και μικρού πολυτελούς SUV εσωτερικής καύσης.
Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο κόστος των εξειδικευμένων 
ανταλλακτικών, στα υψηλότερα ποσοστά εργασίας των μηχα-
νικών που έχουν ειδική γνώση για να επισκευάζουν ηλεκτρικά 
οχήματα, στις καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων 
και στον μεγαλύτερο κίνδυνο διαγραφής των ηλεκτρικών οχη-
μάτων από τους ασφαλιστές, εάν οι μπαταρίες αποδειχθούν ότι 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την συμβουλευτική εται-
ρεία τεχνολογίας CCC Intelligent Solutions που έχει έδρα το Σι-
κάγο των ΗΠΑ, έδειξαν ότι το 50% των αξιώσεων για αντικατά-

σταση μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λόγω του υψηλού 
κόστους της μπαταρίας, θεωρήθηκαν ως συνολική απώλεια 
του αυτοκινήτου. Η ασφάλιση για τα ηλεκτρικά οχήματα είναι 
συνήθως υψηλότερη, με την ασφαλιστική LeasePlan να προ-
τείνει 12% υψηλότερη τιμή ασφάλισης σε σχέση με τα οχήματα 
που φέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του κόστους της ασφάλειας οφείλεται 
στην κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία έχουν 
ακριβότερα και ελαφρύτερα υλικά, όπως αλουμίνιο και ανθρα-
κονήματα, καθώς και στον σχεδιασμό τους, ο οποίος έχει στόχο 
να διαχέει την ενέργεια που προέρχεται από σύγκρουση με δι-
αφορετικό τρόπο, αφού δεν υπάρχει κινητήρας στο μπροστινό 
μέρος για να απορροφήσει την κρούση.
Η φόρτιση εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους στα θέματα ασφά-
λισης των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως ευθύνη έναντι τρίτων 
εάν κάποιος σκοντάψει σε καλώδιο την στιγμή που φορτίζεται 

το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και υποστεί τραυματισμό. Παράλληλα 
θα πρέπει να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη για τη φόρτιση των 
καλωδίων, των συνδέσμων και των φορτιστών.
Δοκιμές που διεξήχθησαν από το ερευνητικό ινστιτούτο Allianz 
Center for Technology Automotive διαπίστωσαν ότι τα σχέ-
δια των κατασκευαστών προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό τα 
εξαρτήματα υψηλής τάσης των EV σε περίπτωση σύγκρουσης 
και προειδοποιούν εάν η μπαταρία πρέπει άμεσα να αντικατα-
σταθεί.
Ενώ τα EV αποδεικνύεται ότι έχουν χαμηλότερο κόστος σέρβις 
και συντήρησης, λόγω λιγότερων κινούμενων εξαρτημάτων, 
η ασφαλιστική Allianz προτείνει αύξηση ασφαλίστρων, καθώς 
όλο και περισσότερα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένα με αισθη-
τήρες, γεγονός που καθιστά την αντικατάσταση πιο δαπανηρή 
και πιο χρονοβόρα.

Tο ID. Buzz έφτασε στην Ελλάδα και αντικατοπτρίζει τη νέα 
εποχή στην αυτοκίνηση. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της 
Volkswagen διαθέτει μεγάλους χώρους για τις καθημερινές 
δραστηριότητες και ταξίδια, έχει αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα 
και φορτίζεται σε ταχυφορτιστή σε περίπου 30 λεπτά. 
Ο ηλεκτροκινητήρας 150 kW (204 ίππους) διαθέτει 310 Nm 
ροπής. Η μπαταρία 77 kWh (καθαρή ενεργειακή χωρητικότη-
τα) που είναι ενσωματωμένη βαθιά στο δάπεδο του οχήματος 
χαμηλώνει το κέντρο βάρους. Το βάρος κατανέμεται κεντρικά 
μέσα στο όχημα, εξασφαλίζοντας έτσι ουδέτερη συμπεριφορά. 

Χάρη στους μεγάλους θόλους των τροχών, ο κύκλος στροφής 
είναι μικρός, μόλις 11,1 μέτρα.
Αναφορικά με την αυτονομία και την φόρτιση του οχήματος, 
η αυτονομία του ID. Buzz φθάνει έως και 425 χλμ. Η μπαταρία 
μπορεί να φορτιστεί και στο σπίτι, ενώ στους σταθμούς ταχείας 
φόρτισης DC η ισχύς εξόδου φτάνει έως και τα 170 kW. Χρησι-
μοποιώντας αυτό το επίπεδο ισχύος, η φόρτιση ολοκληρώνεται 
σε 30 λεπτά (από 5 έως 80%). 
Στο εσωτερικό ο οδηγός και ο συνοδηγός στο μπροστινό κάθι-
σμα κάθονται σε μεμονωμένα καθίσματα, εξοπλισμένα στάνταρ 

στο εσωτερικό με ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια. Στο πίσω μέρος 
χρησιμοποιείται ένα τριπλό κάθισμα πάγκου. Είναι χωρισμένο 
40:60 και οι πλάτες του μπορούν να αναδιπλωθούν. Οι δύο 
ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες του ID. Buzz διατίθενται στάνταρ 
όπως και η πίσω ηλεκτρική πόρτα. Διαθέτει 1.121 λίτρα αποθη-
κευτικού χώρου, ενώ εάν η δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδι-
πλωθεί, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 2.205 λίτρα. Η τιμή στη 
βασική έκδοση του Volkswagen ID. Buzz ανέρχεται στα 66.500 
ευρώ χωρίς την επιδότηση.

Στην ελληνική αγορά η Mercedes κατέκτησε για ένατη συνεχή 
χρονιά την πρώτη θέση στις πωλήσεις μεταξύ των premium κα-
τασκευαστών σημειώνοντας 4.791 πωλήσεις επιβατικών μοντέ-
λων και καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 4,6%. 
Πολύ καλή πορεία είχαν τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid 
μοντέλα. Από το σύνολο των 8.320 οχημάτων, τα 1.456 ήταν 
Mercedes (μερίδιο 17,5%) και μαζί με τα smart-EQ, o αριθμός 

ανεβαίνει στις 1.526 μονάδες (μερίδιο 18,3%). Αυτή η κατηγορία 
σημείωσε σημαντική αύξηση 38% σε σχέση με το 2021.
Η Α-Class είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις (1.459 
hatchback και 243 Sedan), ενώ στο σύνολο της αγοράς η 
Mercedes ηγείται στην κατηγορία D-SUV (μερίδιο 37%) με τη GLC 
να είναι πρώτη σε πωλήσεις ανάμεσα στα premium μοντέλα της 
κατηγορίας (448 μονάδες).

Η smart παρέδωσε στην ελληνική αγορά 70 αμιγώς ηλεκτρικά 
οχήματα fortwo και forfour. Στα επαγγελματικά οχήματα άνω των 
3,5 τόνων η Mercedes κατετάγη πρώτη στις πωλήσεις στην Ελλά-
δα, ενώ την ίδια θέση κατέκτησε και στα λεωφορεία.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ πΟΥ ΤΗ ΣΤΗΡΙζΟΥΝ ΣΤΟ ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   

TΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕπΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥψΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥΛΑχΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 
26,6% ΑπΟ ΑΥΤΟ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙχΟΥ ΣΥΜβΑΤΙΚΟΥ
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ΕπΙβΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ prEMiUM ΚΑΤΗγΟΡΙΑΣ
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Με μία ιδιαιτερα συμβολική επίσκεψη, στο Μουσείο της 
Ακρόπολης, που αποτελεί το πιο εμβληματικό τοπόσημο για 
την ιστορία της δημοκρατίας και της καταξίωσης του δήμου 
ως κράτιστου πολιτειακού οργάνου, δόθηκε την Κυριακή 22 
Ιανουαρίου η έναρξη στη Σύνοδο του Δικτύου Βαλκανικών 
Πόλεων Β40 (Balkan Cities Network B40), που οι εργασίες της 
θα πραγματοποιηθούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναί-
ων τη Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Ιανουαρίου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, ως οικοδεσπότης της Συνόδου, αλλά 
και επόμενος πρόεδρος του Δικτύου για το 2023, παραλαμ-
βάνοντας τη σκυτάλη από τον ομόλογό του της Κωνσταντι-
νούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υποδέχθηκε στο Μουσείου 69 
δημάρχους από 73 πόλεις από 10 χώρες των Βαλκανίων.
Στο δείπνο που παρατέθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο 
κ. Μπακογιάννης, απευθυνόμενος στους υψηλούς προσκε-
κλημένους του, αφού τούς καλωσόρισε θερμά στην Αθήνα, 
μίλησε για τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 
Δίκτυο στη σταθερότητα της περιοχής, ειδικά στην παρούσα 
ταραγμένη και γεμάτη προκλήσεις περίοδο που διανύουμε. 
Έκανε ιδιαίτερη μνεία, δε, στο κοινό όραμα που μοιράζεται 
με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Άλ-
λωστε οι δύο δήμαρχοι βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτο-
βουλίας τούτης, για να ιδρυθεί το Δίκτυο Β40 στη ζώνη των 
Βαλκανίων.
Ο κ. Μπακογιάννης, με την ευκαιρία έστειλε ένα μήνυμα σε 
όσους βλέπουν με ζοφερά χρώματα το μέλλον των Βαλκανί-
ων, υπογραμμίζοντας πως 73 πόλεις από 10 χώρες στέκουν η 
μία στο πλευρό της άλλης, ενωμένες σα γροθιά και δίνοντας 
το παράδειγμα και μία δυναμική απάντηση ενάντια στον 
κατακερματισμό, καλλιεργώντας την αλληλεγγύη. Αυτό, 
τόνισε Δήμαρχος Αθηναίων είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
διατηρηθεί η ισορροπία και η σταθερή πορεία σε αβέβαιους 
καιρούς και καταπολεμά τον διαβρωτικό κυνισμό, την εσω-
στρέφεια και την περιχαράκωση. Όπως τόνισε ο κ. Μπακο-
γιάννης σήμερα όλοι «είμαστε αλληλεξαρτώμενοι και αν δεν 
στηρίξουμε ο ένας τον άλλο, δεν θα μπορέσει να υπάρξει 
σταθερότητα».
Παράλληλα, ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε τη σημασία 
της διεύρυνσης του Δικτύου για την ανάπτυξη των πόλεων 
και την ευημερία των πολιτών. «Είναι ύψιστη τιμή να σάς 
υποδεχόμαστε στην Αθήνα, έναν χρόνο μετά το ξεκίνημα 
της υλοποίησης του κοινού μας οράματος με τον Εκρέμ». 
Τόνισε δε, πως το δίκτυο μεγαλώνει διαρκώς έναν χρόνο 
μετά την ίδρυσή του και ανοίγει τον δρόμο για ένα βιώσιμο, 
κοινό μέλλον για τους λαούς της περιοχής. Σύμφωνα με τον κ. 
Μπακογιάννη, το Δίκτυο Β40 αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία 
στους δήμους της Νοτιοανατολικής περιοχής της Ευρώπης 
να εμβαθύνουν περισσότερο στις σχέσεις και τη συνεργασία 

τους, θα οικοδομήσουν δίκτυα αλληλεγγύης και σύμπραξης, 
που με τη σειρά τους θα θεμελιώσουν δεσμούς φιλίας και 
συνεννόησης ανάμεσα στους λαούς. Οι σημαντικές πρωτο-
βουλίες που μπορούν από κοινού να αναπτύξουν οι δήμοι της 
Βαλκανικής, μπορούν να δώσουν λύσεις σε μία σειρά ζητήμα-
τα που αφορούν την οικονομία, την αειφορία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την καινοτομία, τον πολιτισμό, αλλά ακόμη και τις 
διεθνείς σχέσεις.
Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε τη σημασία που η 
Αθήνα αναλαμβάνει την προεδρία του Δικτύου Β40 από την 
Αθήνα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και υπερηφάνειας στους 
λαούς των Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μία 
κοινή πορεία. Παραλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων άδραξε την 
ευκαιρία της παρουσίας των σημαντικών προσκεκλημένων 
του στο Μουσείο της Ακρόπολης, να τονίσει με έμφαση το ζή-
τημα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Όπως τόνισε ο κ. Μπα-
κογιάννης, η επανανένωσή τους στην Αθήνα αποτελεί μία 
ενίσχυση της ίδιας της έννοιας της δημοκρατίας: «Η δημοκρα-
τία αποτελεί κοινή επιλογή. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει ως 
σύμβολό της τον Παρθενώνα», σημείωσε και ζητώντας από 
τους παρευρισκόμενους να στρέψουν το βλέμμα τους προς το 
Μνημείο-σύμβολο της πόλης, που σήμερα μας ατενίζει πλη-
γωμένος και υπογραμμίζει την αποτυχία να προστατευθεί η 
ακεραιότητα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάτι που 
είναι ακριβώς ένας από τους στόχους του Δικτύου, αφήνο-
ντας κατά μέρους εγωϊστικές συμπεριφορές και μικροσυμφέ-
ροντα. Μάλιστα, όπως τόνισε η επανένωση των γλυπτών δεν 
αποτελεί ελληνοβρετανική υπόθεση, ούτε αφορά τις διακρα-
τικές σχέσεις, αλλά αποτελεί ένα μείζον παγκόσμιο ζήτημα, το 
οποίο σχετίζεται πρωτίστως με το πώς οι λαοί αντιμετωπίζουν 
και προσλαμβάνουν έννοιες όπως ο Πολιτισμός της Δύσης κι 
η Ιστορία. Άλλωστε, προηγήθηκε ξενάγηση μέσα στους χώ-
ρους του Μουσείου, με τους ξένους και έλληνες δημάρχους 
να ενημερώνονται για τα εκθέματα, αλλά και συνάμα να τους 
δίνεται η ευκαιρία πέρα από τον θαυμασμό για τα ασύγκριτα 
τούτα έργα τέχνης να στοχασθούν και τη διαχρονική σημασία 
τους. Γιατί τα μνημεία τούτα αποτελούν όχι μόνο μίαν άμεση 
μαρτυρία για την πρώτη μορφή δημοκρατίας και λειτουργίας 
του δήμου, ως πόλης και ως κράτος, αλλά παράλληλα κα-
θοδηγεί τη σκέψη στις διαφορετικές μορφές που πήρε μέσα 
στους αιώνες η έννοια του δήμου, της άμεσης δημοκρατίας, 
της συμμετοχής στα κοινά και τη διαχείρισή τους.
Έννοιες που στην εποχή μας, με τις ραγδαίες αλλαγές που 
επιμαρτυρούνται στις πόλεις, στον αστικό, οικιστικό και 
πληθυσμιακό ιστό τους, αλλά και οι μεγάλες γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις, καθίστανται όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρες. Οι 
αλλαγές στην αστική πραγματικότητα, όπως πρέπει να τις 
διαχειρίζονται οι σύγχρονοι δήμοι, απαιτούν και ευρύτερες 

συνεργασίες, που ξεπερνούν τα στενά κρατικά όρια. Και σε 
τούτην την ανάγκη απαντά η σύσταση του Δικτύου Β40 των 
Βαλκανικών Πόλεων.
Νωρίτερα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδιδε ότι σε μία περίοδο μεγάλων 
γεωπολιτικών αναδιαρθρώσεων στην ευρύτερη περιοχή της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, η Αθήνα αναλαμβάνει να παίξει έναν 
καθοριστικό ρόλο, διοργανώνοντας τη Σύνοδο του Δικτύου 
Βαλκανικών Πόλεων Β40 (Balkan Cities Network B40) από 
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 24 Ιανουαρίου. 
Και πρόσθετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι κατά τη διάρκεια 
της διήμερης Συνόδου, τα μέλη του Δικτύου Β40 θα εξετά-
σουν τις αναληφθείσες τον τελευταίο χρόνο δράσεις και θα 
καταστρώσουν τους μελλοντικούς τους στόχους και στρατη-
γικές, θα θέσουν τις προτεραιότητες, ενώ παράλληλα θα συ-
σταθούν ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών 
πόλεων και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις τοπικές 
δράσεις για το κλίμα, το άσυλο, τη μετανάστευση, την τοπική 
δημοκρατία, τις έξυπνες πόλεις/ψηφιακό μετασχηματισμό, 
αλλά και την οικονομική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ 
των πόλεων.
Πρόθεση του Δικτύου B40 είναι να αναδείξει και να εμπλου-
τίσει τον ενεργό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν 
οι τοπικές αρχές στα Βαλκάνια στην συνεργασία και επίλυση 
ζητημάτων που ο διεθνοποιημένος χαρακτήρας τους ξεπερ-
νά τα στενά αυτοδιοικητικά πλαίσια. Γιατί, σε αντίθεση με τις 
άκαμπτες ή περιορισμένες από τα επιμέρους εθνικά και τα 
διεθνή πρωτόκολλα δυνατότητες των κρατών, η λεγόμενη 
«διπλωματία των δήμων», με τη διατέμνουσα (transversal) 
δυνατότητά τους, μπορεί να παρακάμψει τις τυπικές αγκυ-
λώσεις και με πιο ανθρώπινο και «διαπροσωπικό» τρόπο να 
δημιουργήσει σχέσεις άμεσης συνεργασίας και προϋποθέσεις 
συνεννόησης και φιλίας. Η διεθνής εμπειρία, άλλωστε το έχει 
αποδείξει (πχ με τη «Διεθνή των Δημάρχων» από τη Λαμπε-
ντούζα, τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, τη Λέσβο, στη διάρκεια 
της μεταναστευτικής κρίσης), πως μπορεί να δώσει λύσεις σε 
προβλήματα.
Επιπλέον, οι δημοτικές Αρχές έχοντας αμεσότερη σχέση με 
την κοινωνία των πολιτών έχουν μία επιπλέον δυνατότητα να 
αφουγκράζονται και να εκφράζουν τη φωνή, τις προσδοκίες 
και την απαίτηση των πολιτών για μεγαλύτερη συμμετοχή 
στην επίλυση των προβλημάτων, όχι μόνον της καθημερινό-
τητας, αλλά και ευρύτερα της χώρας. Ζητήματα και αιτήματα 
των πολιτών, όπως η ειρήνη, η ευημερία, η επαφή με τους 
γείτονες, τίθενται επί τάπητος και επιλύονται αμεσότερα, μέσα 
από τις συνεργασίες των τοπικών Αρχών, που προέρχονται 
απ’ ευθείας από την ίδια την κοινωνία και γνωρίζουν επακρι-
βώς τις επιθυμίες και τα προβλήματά της.

ΑπΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟπΟΛΗΣ ξΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ πΟΛΕΩΝ β40 
Που φιλοξενεί ο Δήμος Αθηναίων 
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Στο πολιτιστικό επίκεντρο της Ευρώπης θα βρίσκεται το 2023 
η Ελευσίνα. Στις 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο πα-
ράκτιο μέτωπο η τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας και οι εργασίες προετοιμασίας συνεχίζονται αμείωτες. Οι 
υποδομές της πόλης και πολύ περισσότερο της διοργάνωσης, 
αποτέλεσαν άμεση προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή αυτή 
την τριετία.
Ο γενικότερος σχεδιασμός προέβλεπε όχι μόνο την αναβάθ-
μιση και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών, αλλά και 
την απόκτηση εμβληματικών κτιρίων, με στόχο φυσικά να 
συνδράμουν στη διοργάνωση, αλλά και να παραμείνουν ως 
παρακαταθήκη στους δημότες και να ενισχύσουν τα επόμενα 
χρόνια την ανάπτυξη της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις από διά-
φορα προγράμματα, αποκτήθηκαν από τον δήμο ή παραχω-
ρήθηκαν σε αυτόν, ιστορικά κτίρια όπως το παλαιό Δημαρ-
χείο, που έχει ήδη επισκευαστεί και είναι έτοιμο προς χρήση 
και το πρώην ΙΚΑ, το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτο και τώρα 
θα στεγάσει υπηρεσίες του δήμου που θα εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, καθώς και τις πάγιες 
ανάγκες των δημοτών, αλλά αποκτήθηκε κι ένας παλιός ερει-
πωμένος κινηματογράφος, το «Σινέ Ελευσίς», άμεσα συνδεδε-
μένος με τη ζωή και τις μνήμες των κατοίκων.
Αποκτήθηκε κτήμα σε προνομιακή θέση στο παραλιακό μέ-
τωπο, για να γίνει χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά 
κι ένα ακίνητο προς ενίσχυση των υποδομών, καθώς θα 
μετατραπεί σε μεγάλο πάρκινγκ, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και 
την πόλη γενικότερα, αφού θα βοηθήσει καθοριστικά στην 
προσβασιμότητα και κυρίως στην αποσυμφόρηση του φορ-
τίου οχημάτων στις κεντρικές οδούς.
Και έχει ήδη συμφωνηθεί η απόκτηση έκτασης σε υποβαθ-
μισμένη περιοχή, όπως είναι αυτή δίπλα στο Αεροδρόμιο, η 
«Όαση» όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι, ένα παλιό κάμπινγκ 
που θα μετατραπεί σε πάρκο και σε χώρο αναψυχής και αθλο-
παιδιών.
Σε εμβληματικά κτίρια πραγματοποιούνται έργα αποκατά-
στασης, όπως στην καμινάδα του παλιού εργοστασίου ΙΡΙΣ 
και στον ιστορικό πύργο με το ρολόι στον λόφο του αρχαιολο-
γικού χώρου. Πλήρως θα αποκατασταθεί και το ιστορικό νεο-
κλασικό κτιριακό συγκρότημα του κτήματος Μορφόπουλου, 
το οποίο έχει κριθεί διατηρητέο, ενώ γίνονται έργα ανάπλασης 
και παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, στην πλατεία Ηρώ-
ων, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, αλλά και 
σε τμήμα της Ιεράς Οδού, όπου οι εργασίες περιλαμβάνουν 
χάραξη ποδηλατοδρόμου, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, 
κατασκευές κυκλικών κόμβων και νησίδων, διαμόρφωση 
χώρου πρασίνου, αποκατάσταση οδοφωτισμού από LED και 
παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.
Ακόμη, η Άνω Ελευσίνα αποκτά για πρώτη φορά δικό της πο-
λιτιστικό χώρο, αφού πέρα από την αποκατάσταση του «Σινέ 
Ελευσίς», το οποίο αγόρασε ο δήμος για να γίνει θεατρική 
σκηνή και θα φιλοξενήσει παραστάσεις, κινηματογραφικές 

προβολές και καλλιτεχνικές δράσεις της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας, η περιοχή θα στεγάσει και μέρος της πολιτιστικής 
ιστορίας του τόπου. 
Και υπάρχει και η εξαγγελία ανέγερσης του Μουσικού Γυμνα-
σίου και Λυκείου, που μπορεί το έργο αυτό να μην συνδέεται 
με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023, όμως εντάσσεται στο 
γενικότερο πολιτιστικό αποτύπωμα που θέλει να αποκτήσει η 
πόλη.
Στα αξιοσημείωτα είναι η συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας στην υλοποίηση των έργων, καθώς πολλές μελέτες και 
εργασίες είναι χορηγία εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στην πόλη και στέκονται αρωγοί.
«Η ανάληψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας μάς 
έδωσε δυνατότητες»
«Ο άξονας που κινηθήκαμε ως προς τις υποδομές ήταν κατ’ 
αρχήν ο φάκελος που είχε κατατεθεί για την ανάληψη της Πο-
λιτιστικής Πρωτεύουσας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Αθανάσιος Μαυρο-
γιάννης και εξηγεί: «Οπότε έχουμε τις υπάρχουσες υποδομές, 
οι οποίες ήταν ενταγμένες στον φάκελο της υποψηφιότητας 
και προέκυψαν τρεις καινούργιες. Το ΙΡΙΣ, η Ελαιουργική και 
το Κέντρο Δεξιοτήτων, εκ των οποίων το Κέντρο ήδη λει-
τουργεί. Το ΙΡΙΣ, το οποίο έχει παραχωρηθεί στον δήμο για 99 
χρόνια, τελεί υπό κατασκευή και μέχρι την άνοιξη θα έχει ολο-
κληρωθεί και ως προς την Ελαιουργική και τις αποθήκες της, 
λόγω της παλαιότητας ως κτίριο, ανέλαβε η Περιφέρεια και 
δημοπράτησε το έργο, αλλά βγήκε άγονος ο διαγωνισμός και 
είναι το μόνο κτίριο που δεν μπορεί να είναι έτοιμο στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης. Γίνονται όμως οι ενέργειες από τον δήμο, 
ώστε αυτό το ακίνητο να διαμορφωθεί και να αξιοποιηθεί σαν 
πολιτιστική παρακαταθήκη.
Από εκεί και πέρα, εμείς προχωρήσαμε στην αγορά ενός πα-
λαιού και ιστορικού για την πόλη μας κινηματογράφου, του 
‘’Ελευσίς’’, έχει υπάρξει κι ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
δήμου, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και ΕΛΠΕ, όπου αναλαμ-
βάνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια τη μελέτη κατασκευής του 
έργου, έτσι ώστε να είναι κι αυτό έτοιμο για τις ανάγκες της 
διοργάνωσης και γενικότερα της πόλης».
Στην ερώτηση, αν η απόκτηση εμβληματικών κτιρίων και 
ακινήτων αποτελούσε γενικότερη στρατηγική της δημοτικής 
Αρχής και θα την υλοποιούσαν ανεξάρτητα από τις ανάγκες 
για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ο αντιδήμαρχος Ελευσί-
νας απαντά: «Ο δήμος τα τελευταία δύο χρόνια προχώρησε 
σε απαλλοτριώσεις χαρακτηρισμένων ακινήτων, όπως είναι 
του Μορφόπουλου και σε αγορές ακινήτων. Εξασφάλισε τους 
πόρους για την απόκτησή τους, μέσω της χρηματοδότησης 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας. Ναι μεν λοιπόν, ήταν στον σχεδιασμό του δήμου 
η απόκτηση και η αξιοποίηση αυτών των ακινήτων, αλλά η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα μάς έδωσε αυτή τη δυνατότητα».
Αναβαθμίζεται το παραλιακό μέτωπο
Ο κ. Μαυρογιάννης γίνεται «ξεναγός» μας στην «περιήγηση» 
των υποδομών της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας κι ένα από τα 

τελευταία σχέδια που υλοποιήθηκε, είναι η παραχώρηση για 
δέκα χρόνια του Αναψυκτηρίου και του θερινού κινηματο-
γράφου στην παραλία, γεγονός που δίνει πλέον τη δυνατό-
τητα στον δήμο να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις 
προς αξιοποίησή τους, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό. 
Τα δύο ακίνητα βρίσκονται δίπλα το ένα με το άλλο και θα 
αποκατασταθούν πλήρως, προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
δράσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ενώ παρεμβάσεις θα 
γίνουν και στην περιοχή γύρω τους, στο πλαίσιο της γενικότε-
ρης αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου.
«Ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής έπεσε φυσικά στο πα-
ραλιακό μέτωπο και μάλιστα ένα τμήμα του, δεν έχει να κάνει 
μόνο με υποδομές ως προς την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, 
αλλά εκπονήθηκε μελέτη συνολικά για αστική ανάπλαση ενός 
μεγάλου τετραγώνου της πόλης, που φτάνει μέχρι την Ιερά 
Οδό, οπότε ανάπλαση γίνεται και στο κομμάτι αυτό της Ιεράς 
Οδού», μας λέει ο κ. Μαυρογιάννης και συνεχίζει:
«Το Αναψυκτήριο και ακριβώς δίπλα του ο θερινός κινημα-
τογράφος, ήταν μέχρι πρότινος στη χερσαία ζώνη λιμένος και 
μάλιστα εντός αιγιαλού, που σήμαινε πως εκεί δεν μπορούσε 
να γίνει καμία παρέμβαση, αφού δεν ήταν ιδιοκτησίας του 
δήμου, αλλά ήταν του Οργανισμού Λιμένος. Με ενέργειες 
που έγιναν, αποχαρακτηρίστηκε από χερσαία ζώνη λιμένα κι 
αυτό ήταν το πρώτο και καθοριστικό βήμα. Το δεύτερο βήμα, 
επειδή ήταν εντός αιγιαλού και δεν μπορούσαν να γίνουν 
ενέργειες, με σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας, παραχωρήθηκαν το Αναψυκτήριο, ο 
κινηματογράφος και ο περιβάλλων χώρος για δέκα χρόνια με 
δυνατότητα παράτασης, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα 
να εκτελέσουμε έργο και ήδη επισκευάζεται με χορηγία εται-
ρείας. Ο θερινός κινηματογράφος είναι σε καλύτερη κατάστα-
ση, επειδή για χρόνια λειτουργούσε από τη Λέσχη Ελευσίνας».
Τα εμβληματικά κτίρια
Ως προς τα εμβληματικά κτίρια, επισημαίνει: «Σχετικά με την 
αποκατάσταση του εμβληματικού πύργου με το ρολόι, δεν 
υπήρχε στον φάκελο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, όμως σε 
συνεργασία με τον κ. Μαρμαρινό, μας δόθηκε η δυνατότητα 
ως δήμος να καταθέσουμε τεκμηριωμένο αίτημα, έτσι ώστε 
να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο και πράγματι χαρακτηρί-
στηκε, οπότε εκπονείται η μελέτη για την αποκατάστασή του. 
Και εκεί έχουμε εξασφαλισμένη χορηγία από εταιρεία της πε-
ριοχής, για τη χρηματοδότηση του έργου.
Το διατηρητέο του κτήματος Μορφόπουλου, είναι ένα κτίριο 
των αρχών του 20ου αιώνα, απαλλοτριώθηκε από τον δήμο 
και εκπονείται η σχετική μελέτη. Επειδή είναι διατηρητέο έχει 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση ως κτίριο, για την ανάπλαση και αξιο-
ποίησή του. Τελικά, ακόμη και έργα που δεν ήταν ενταγμένα 
στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα, όλα έχουν μια σχέση μαζί της, 
αφού μπορεί να είναι ανεξάρτητα, ωστόσο αποτελούν παρα-
καταθήκη της».

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Όταν ο Χάινριχ Σλήμαν ανακάλυψε τους πλούσιους σε χρυσό 
λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών με τις περίφημες χρυσές 
μάσκες τους πριν από 100 χρόνια, δεν μπορούσε παρά να κά-
νει υποθέσεις για τη βιολογική συγγένεια των ανθρώπων που 
ήταν θαμμένοι σε αυτούς. Σήμερα, με τη βοήθεια της ανάλυσης 
του αρχαίου DNA, κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε τις πρώτες 
πληροφορίες για τη βιολογική συγγένεια και το πλαίσιο στο 
οποίο διαμορφωνόταν η επιλογή συζύγων στη μινωική Κρήτη 
και τη μυκηναϊκή Ελλάδα.
Μια διεθνής ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Max Planck 
για την Εξελικτική Ανθρωπολογία στη Λειψία φέρνει στο φως 
μοναδικά ευρήματα για τη μορφή της οικογένειας και του γάμου 
στον Ελλαδικό χώρο κατά την Εποχή του Χαλκού. Οι αναλύσεις 
των αρχαίων ανθρώπινων γονιδιωμάτων δείχνουν ότι στην 
επιλογή των συζύγων καθοριστικό ρόλο έπαιζε ο βαθμός της 
βιολογικής τους συγγένειας. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκρι-
το επιστημονικό περιοδικό Nature Ecology & Evolution.
Χάρη σε καινοτόμες μεθοδολογικές εξελίξεις στην ανάλυση του 
αρχαίου DNA, έγινε εφικτή η παραγωγή εκτεταμένων γενετι-
κών δεδομένων ακόμη και στην Ελλάδα, όπου η διατήρηση 
του αρχαίου DNA παραμένει ανεπαρκής λόγω των κλιματικών 
συνθηκών. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Δρ. Ειρήνη 
Σκουρτανιώτη, για τη μελέτη αυτή ανέλυσε πάνω από 100 αν-
θρώπινα γονιδιώματα από την περιοχή του Αιγαίου της Εποχής 
του Χαλκού. Η διεθνής ερευνητική ομάδα ήταν πολυπληθής και 
διεπιστημονική. «Χωρίς τη σπουδαία συνεισφορά των συνερ-
γατών μας στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αυτό δεν θα ήταν εφι-
κτό», λέει ο αρχαιολόγος Philipp Stockhammer, ένας από τους 
επικεφαλής συγγραφείς της μελέτης.

Το πρώτο βιολογικό γενεαλογικό δέντρο μιας μυκη-
ναϊκής οικογένειας
Πρόκειται για το πρώτο γενεαλογικό δέντρο, που έχει ανα-
κατασκευαστεί μέχρι στιγμής σε ολόκληρη την αρχαία περι-
οχή της Μεσογείου και αφορά στους κατοίκους ενός μικρού 
μυκηναϊκού οικισμού στην Πελοπόννησο του 16ου αι. π.Χ., 
συγκεκριμένα στην αρχαιολογική θέση της Μυγδαλιάς Αχαΐας. 
Αναλυτικά, η έρευνα κατέδειξε πως ορισμένοι από τους γιους 
της οικογένειας εξακολουθούσαν να ζουν στον πατρικό οικισμό 
και αφότου απέκτησαν δική τους οικογένεια, αφού παιδιά τους 
ήταν θαμμένα από κοινού σε έναν τάφο κάτω από την αυλή του 
σπιτιού. Μάλιστα, φαίνεται πως μία από τις συντρόφους τους 
έφερε και την αδελφή της στην οικογένεια, το παιδί της οποίας 
τάφηκε επίσης στον ίδιο τάφο.
Συνηθιζόταν να παντρεύεται κανείς τον πρώτο του 
εξάδελφο
Ένα άλλο εύρημα ήταν εντελώς απροσδόκητο: στην Κρήτη και 
σε άλλα ελληνικά νησιά, όπως η Πάρος και η Αίγινα, καθώς και 
στην ηπειρωτική χώρα, ήταν πολύ συνηθισμένο να παντρεύ-
εται κανείς τον πρώτο του ξάδελφο πριν από 4.000 χρόνια. 
«Περισσότερα από χίλια αρχαία γονιδιώματα από διάφορες 
περιοχές του κόσμου έχουν πλέον δημοσιευθεί, αλλά φαίνεται 
ότι ένα τόσο αυστηρό σύστημα ομοαίματου γάμου δεν υπήρ-
χε πουθενά αλλού στον αρχαίο κόσμο», λέει η Ειρήνη Σκουρ-
τανιώτη. «Αυτό αποτέλεσε πλήρη έκπληξη για όλους μας και 
εγείρει πολλά ερωτήματα».
Για το πώς εξηγείται το συγκεκριμένο πλαίσιο καθορισμού της 
επιλογής συζύγου, η ερευνητική ομάδα μπορεί μόνο να κάνει 
υποθέσεις. «Ίσως αυτός ήταν ένας τρόπος για να διατηρηθεί 

η ακεραιότητα των κληρονομημένων αγροτικών εκτάσεων; 
Σε κάθε περίπτωση, θα εξασφάλιζε μια ορισμένη συνέχεια της 
οικογένειας σε κάποιες περιοχές, η οποία θα αποτελούσε ση-
μαντική προϋπόθεση για την καλλιέργεια ελαιών και αμπέλου, 
για παράδειγμα», εικάζει ο Stockhammer. «Το βέβαιο είναι ότι 
η ανάλυση των αρχαίων γονιδιωμάτων θα συνεχίσει να μας 
παρέχει εκπληκτικές, νέες γνώσεις για τις αρχαίες οικογενειακές 
δομές», προσθέτει η Σκουρτανιώτη.
Μετακινήσεις πληθυσμών στην Υστερομινωική Κρήτη
Η ομάδα προχώρησε και σε νέα συμπεράσματα σχετικά με 
την πληθυσμιακή δομή και τις μετακινήσεις των αρχαίων αν-
θρώπων. Ενώ οι πληθυσμοί της Μυκηναϊκής περιόδου από 
την Τίρυνθα στην Πελοπόννησο έως την Αττική ήταν γενετικά 
πολύ ομοιογενείς, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην αρχαία 
Κυδωνία (σημερινά Χανιά) φαίνεται ότι ντόπιοι κάτοικοι σε 
μεγάλο βαθμό είχαν αναμειχθεί με ομάδες, που έφτασαν στο 
νησί από διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά 
και της Κεντρικής Μεσογείου. «Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή 
η δημογραφική αλλαγή είχε συντελεστεί σε μια πολύ δυναμική 
περίοδο για την πολιτική και κοινωνική ζωή του νησιού, την λε-
γόμενη Κρητομυκηναϊκή περίοδο (14ος - 13ος αι. π.Χ.)», λέει η 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, διευθύντρια των συστηματικών 
ανασκαφών της Μινωικής Κυδωνίας, η οποία συμμετείχε στη 
μελέτη.
Σύνδεσμοι για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.nature.com/articles/s41559-022-01952-3 
και
https://doi.org/10.1038/s41559-022-01952-3

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
Ειδική αναφορά γίνεται και στις αναπλάσεις, αφού ο κ. Μαυρο-
γιάννης λέει: «Ένα άλλο έργο, που ήταν προγραμματισμένο και 
εξαρτήθηκε από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ήταν η ανάπλα-
ση της πλατείας Ηρώων. Επίσης σημαντικό έργο, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και μάλιστα είχαμε την ευτυχία στις ερ-
γασίες για την πλατεία, να αποκαλυφθεί κι ένα τμήμα της Ιεράς 
Οδού ανατολικά, το οποίο με μελέτη που θα εκπονηθεί από την 
Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, θα αναδειχθεί σαν τμήμα 
ευρύτερα της πλατείας».
Και προσθέτει: «Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα λοιπόν σαφώς 
βοήθησε, αλλά ενώ είχαμε πάρει το χρίσμα το 2017, έγινε πολύ 
μεγάλη προσπάθεια από το 2019 και μετά και μάλιστα μέσα σε 
δύσκολες συνθήκες, με την covid και τους περιορισμούς και νο-
μίζω ότι ο χρόνος θα δείξει πως το αποτέλεσμα όσον αφορά στις 
υποδομές, θα είναι θετικό».

Η τουριστική ανάπτυξη
Βασικός στόχος φυσικά αποτελεί για την Ελευσίνα και η του-
ριστική ανάπτυξη. Ενόψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και 
μέσα από ειδικό σχεδιασμό, από πρωτοβουλίες και δράσεις, ο 
δήμος επιχειρεί να μπει στον τουριστικό χάρτη και να αναδειχθεί 
σε τουριστικό προορισμό, έχοντας ως τρεις βασικούς πυλώνες 
την ανάδειξη της πόλης και των πλεονεκτημάτων της, τη σύν-
δεση του πολιτιστικού στοιχείου με τον τουρισμό και τέλος, 
την τοπική κουλτούρα και τη διασύνδεσή της με τη σύγχρονη 
κοινωνία.
Έτσι, στο συνολικό ερώτημα, τι σημαίνει για την πόλη και τους 
κατοίκους της η ανάδειξη σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ο κ. 
Μαυρογιάννης απαντά: «Θεωρώ ότι έχει θετικό πρόσημο και 
αυτό φαίνεται ήδη στην πόλη, δηλαδή παρατηρούμε πως ήδη 
έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας και ειδικά τα σαββατοκύ-
ριακα, όχι μόνο στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και γενικότερα 

στην πόλη. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα έπαιξε και τον ρόλο 
του μεγάφωνου προς τα έξω, γιατί μέχρι τώρα η Ελευσίνα 
ακουγόταν μόνο ως βιομηχανική περιοχή και για τη ρύπανση. 
Ακουγόταν και για την ιστορία της βέβαια, αλλά η Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα και η όλη προβολή που έγινε, λειτούργησε θετικά 
και για την τοπική οικονομία και ευελπιστούμε πως θα είναι κάτι 
που θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και μετά το 2023, να μην 
εξαντληθεί δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Έχουν 
γίνει οι προσπάθειες να μπει στον τουριστικό χάρτη η πόλη. Ήδη 
υπάρχει πλέον ως προορισμός η Ελευσίνα και ευελπιστούμε 
αυτό να επεκταθεί».
Και καταλήγει: «Στις 4 Φεβρουαρίου είναι η τελετή έναρξης και 
είναι ένα στοίχημα αυτό για μια πόλη σαν την Ελευσίνα, του 
μεγέθους της και των ιδιαιτεροτήτων της και πιστεύω ότι θα το 
κερδίσουμε».

ΝΕΑ ΑΡχΑΙΟγΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑπΟΚΑΛΥπΤΟΥΝ ΣΥΝΑΡπΑΣΤΙΚΕΣ πΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Μηχανικοί στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο ελαστικό υλικό που μπορεί 
να πηδήσει μόνο του ψηλά στον αέρα σαν ακρίδα, χωρίς την πα-
ραμικρή εξωτερική παρέμβαση. Απλώς θερμαίνει κανείς το υλικό 
και μετά το βλέπει να κάνει...άλμα εις ύψος.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή χημικής και βιολογικής μηχανικής Τίμοθι Γουάιτ του 
Πανεπιστημίου του Κολοράντο και τη δρ Τέιλερ Χέμπνερ του 
Πανεπιστημίου του Όρεγκον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-

ευση στο περιοδικό «Science Advances», ευελπιστούν ότι κάποια 
στιγμή στο μέλλον τέτοια υλικά θα ενσωματωθούν σε διάφορα 
μαλακά ρομπότ, τα οποία θα είναι έτσι ικανά να κάνουν πηδήματα 
στον αέρα.
Σύμφωνα με τον Γουάιτ, το νέο συνθετικό υλικό μιμείται τη φύση, 
καθώς αντιδρά κατά κάποιο τρόπο όπως οι ακρίδες που πηδούν 
επειδή έχουν αποθηκεύσει ενέργεια στα πόδια τους, την οποία 
απελευθερώνουν ξαφνικά.

Το υλικό ανήκει στην κατηγορία των ελαστομερών υγρών 
κρυστάλλων, που αποτελούν μια στερεά εκδοχή των υγρών 
κρυστάλλων στις οθόνες. Όταν το φιλμ του νέου υλικού θερμαί-
νεται, συσσωρεύοντας έτσι ενέργεια, αρχίζει να διπλώνει, σχημα-
τίζοντας έναν κώνο που ξαφνικά τινάζεται μέσα σε χιλιοστά του 
δευτερολέπτου σε ύψος 200 φορές μεγαλύτερο από το πάχος του. 
Το ίδιο φιλμ μπορεί στη συνέχεια να χοροπηδήσει αρκετές φορές.

Η βία και ο πόλεμος είχαν εξαπλωθεί σε πολλές νεολιθικές αγρο-
τικές κοινωνίες της βορειοδυτικής Ευρώπης, αποκαλύπτει μια νέα 
διεθνής επιστημονική μελέτη, που καλύπτει την περίοδο μεταξύ 
6000 - 2000 π.Χ. (εποχή εξάπλωσης της γεωργίας στη Δύση) και 
φαίνεται να καταρρίπτει τον μύθο περί ειρηνικών κοινωνιών. Ο 
ανταγωνισμός για την εξασφάλιση γης κατάλληλης για καλλι-
έργεια πιθανότατα αποτελούσε μια από τις βασικές αιτίες για την 
ενδημική βία.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η βιοαρχαιολογική ανάλυση σκελετών 
από 2.300 πρώιμους γεωργούς από 180 διαφορετικές τοποθεσίες 
σε Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Δανία, Σουηδία και Ισπανία δείχνει 
ότι πάνω από ένας στους δέκα φέρει σαφή τραύματα από όπλα, 
κυρίως στο κρανίο, από αμβλεία όργανα ή πέτρινους πελέκεις. 
Βρέθηκαν επίσης πολλές περιπτώσεις διατρητικών τραυμάτων 
στο υπόλοιπο σώμα, κυρίως από βέλη. Η παρουσία μαζικών 
τάφων σε μερικές περιπτώσεις προδίδει την εξολόθρευση ολό-
κληρων οικισμών.

Αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η νεολιθική 
εποχή χαρακτηριζόταν πρωτίστως από ειρηνική συνεργασία, οι 
ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές η περίοδος 
πριν 4.000 έως 8.000 χρόνια ήταν γεμάτη συγκρούσεις και βία, 
που οδηγούσε στην καταστροφή ολόκληρων κοινοτήτων.
Η μελέτη από επιστήμονες των πανεπιστημίων του Εδιμβούργου 
(Σκωτία), Μπόρνμουθ (Αγγλία) και Λουντ (Σουηδία), καθώς και 
του Κέντρου Οστεοαρχαιολογικής Έρευνας (Γερμανία), εκτιμά 
ότι η ανάδυση των γεωργικών καλλιεργειών και της κτηνοτρο-
φίας ως τρόπου ζωής που ήλθε να αντικαταστήσει το κυνήγι και 
τη συλλογή τροφής από τη φύση, έθεσε τα θεμέλια για έναν πιο 
οργανωμένο και συστηματικό πόλεμο.
«Τα ανθρώπινα οστά αποτελούν την πιο άμεση και αντικειμενική 
μορφή απόδειξης για τις εχθροπραξίες του παρελθόντος. Οι ικανό-
τητες μας να διακρίνουμε ανάμεσα σε θανάσιμους τραυματισμούς 

και σε μεταθανάτια σπασίματα έχουν βελτιωθεί δραστικά τα τε-
λευταία χρόνια, ενώ επιπροσθέτως μπορούμε πια να διακρίνουμε 
ανάμεσα σε τραύματα που έγιναν τυχαία και σε όσα προκλήθηκαν 
από επιθέσεις με όπλα», ανέφερε η ερευνήτρια δρ Λίντα Φίμπιγκερ 
της Σχολής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου.
«Η μελέτη εγείρει το ερώτημα γιατί η βία φαίνεται να ήταν τόσο 
εξαπλωμένη στη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Η πιο εύλογη εξή-
γηση είναι ότι η οικονομική βάση της κοινωνίας είχε αλλάξει. Μαζί 
με τη γεωργία ήλθε η ανισότητα και εκείνοι που τα πήγαιναν λιγό-
τερο πετυχημένα, φαίνεται ότι κατά καιρούς εμπλέκονταν σε επι-
δρομές και σε συλλογική βία ως μια εναλλακτική στρατηγική για 
επιτυχία. Και τα αποτελέσματα αρχίζουν πια να αναγνωρίζονται 
ολοένα συχνότερα από τους αρχαιολόγους», δήλωσε ο ερευνητής 
δρ Μάρτιν Σμιθ του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας 
του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ.

Η Σανγκάη θα δει τη ρομπορική πυκνότητά της που μετράται από 
τον αριθμό των ρομπότ ανά 10.000 βιομηχανικούς εργάτες να 
αυξάνεται κατά 100 ρομπότ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως 
ανακοίνωσαν χθες οι αρχές.
Η ρομποτική πυκνότητα αποτελεί μία σημαντική διάσταση μέ-
τρησης του επιπέδου της έξυπνης νοημοσύνης στη βιομηχανική 
παραγωγή. Η Σανγκάη, θα κατασκευάσει ένα συνολικό αριθμό 20 
ηγετικών έξυπνων βιομηχανιών σε επίπεδο πόλης, αλλά και 200 
έξυπνες βιομηχανίες σε επίπεδο πόλης μέχρι το 2025, σύμφωνα 
με τη Δημοτική Επιτροπή Οικονομίας και Πληροφορικής της Σαν-
γκάης.

Η Σανγκάη προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχα-
νικής παραγωγής της. Το 2022, η ετήσια παραγωγή ρομπότ βιο-
μηχανικής παραγωγής στη Σανγκάη αναμένεται ότι θα ξεπεράσει 
τις 75.000 μονάδες, με ετήσια αύξηση 6%, ενώ θα έχει την πρώτη 
θέση μεταξύ των κινεζικών πόλεων, σύμφωνα με τον αναπληρω-
τή διευθυντή της ίδιας επιτροπής Τανγκ Γουενκάν.
Μέχρι το 2025, η Σανγκάη θα εργαστεί σκληρά για να οργανώσει 
10 εμπορικές ταυτότητες που θα έχουν ηγετικό ρόλο στον τομέα 
των ρομπότ βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και 100 σενάρια 
επίδειξης των ικανοτήτων τους, αλλά και εφαρμογών τους στη 
βιομηχανική παραγωγή. Η οικονομική κλίμακα της βιομηχανίας 

που σχετίζεται με την παραγωγή ρομπότ αναμένεται να φτάσει πε-
ρίπου στα 14,88 δισεκατομμύρια δολάρια (13,79 δισεκατομμύρια 
ευρώ) πρόσθεσε ο Τανγκ.
Σύμφωνα με τον Γου Τσανπίνγκ έναν αξιωματούχο της ίδιας επι-
τροπής, η Σανγκάη είναι η πρώτη πόλη στην Κίνα που χρησιμο-
ποιεί στοιχεία δεδομένων ρομποτικής πυκνότητας. 
Η ρομποτική πυκνότητα στις πιο σημαντικές βιομηχανίες της 
Σανγκάης στην παρούσα περίοδο καταγράφεται στα 383 ρομπότ, 
ενώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ο αριθμός αυτός καταγράφεται 
στα 260 ρομπότ, ενώ είναι διπλάσιος από το μέσο όρο σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Η εξερεύνηση και η γνώση του Διαστήματος έχει οφέλη τόσο για 
τη γη όσο και για την καθημερινότητα των ανθρώπων, εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σουηδός αστροναύτης Μάρκους Γουάντ.
Τον συναντήσαμε στην διαστημική βάση σχεδόν 40 χιλιόμετρα 
έξω από την Κίρουνα της Σουηδίας. Είναι η μέρα κατά την οποία 
η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυ-
πουργός της χώρας Ουλφ Κρίστερσον και ο βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ 
Γουσταύος της Σουηδίας εγκαινίασαν τo πρώτο κέντρο εκτόξευ-
σης δορυφόρων της ηπειρωτικής Ευρώπης, σηματοδοτώντας 
παράλληλα την έναρξη της σουηδικής προεδρίας στην ΕΕ.
Ο Μάρκους Γουάντ μίλησε για «πάθος της εξερεύνησης». «Υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι για τους οποίους έκανα αίτηση για να γίνω 
αστροναύτης. Αλλά το βασικό είναι ότι πάντα με ενέπνεε και με 

τραβούσε η εξερεύνηση, η καινοτομία» σημειώνει, εξηγώντας 
ωστόσο ότι «η εξερεύνηση του Διαστήματος είναι ακόμη ένα 
βήμα πιο πέρα. Υπάρχουν τόσα πολλά που μαθαίνουμε και τα 
οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα».
Όσον αφορά στο τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει αστροναύτης, ο 
κ. Γουάντ αναφέρει ότι «το πρώτο που θα έλεγα (στα παιδιά) είναι 
να κυνηγούν το όνειρό τους». «Έστειλα την αίτησή μου, πολύς 
κόσμος το έκανε και μετά πέρασα κάποια τεστ. Φυσικά είναι καλό 
να έχει κάποιος ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σημαντικό να έχει σχέση 
με τη φυσική, τα μαθηματικά, την επιστήμη. Αλλά επίσης πρέπει 
να μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε ομάδα, να νοιάζεσαι για τους 
ανθρώπους που είναι γύρω σου» προσθέτει. Επίσης εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό το Διάστημα για την αν-

θρωπότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.
«Χωρίς τις διαστημικές υποδομές που έχουμε στην Ευρώπη δεν 
θα είχαμε τη γνώση για την κλιματική αλλαγή, δεν θα είχαμε τις 
δυνατότητες επικοινωνίας που έχουμε, δε θα είχαμε τις δυνατό-
τητες πλοήγησης. Είναι τόσο πολλοί οι τομείς, αυτά είναι απλώς 
παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Εγκαινιάζοντας αυτή τη 
διαστημική βάση στην Κίρουνα, διευρύνουμε τη δυνατότητα 
στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση στο Διάστημα» επισημαίνει ο 
Μάρκους Γουάντ. «Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει το Δι-
άστημα για τη γη. Ωφελεί την καθημερινότητα και αυτό είναι καλό 
να το ξέρουμε» καταλήγει.

ΔΗΜΙΟΥΡγΗΘΗΚΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ πΟΥ...πΗΔΑΕΙ ΣΑΝ ΑΚΡΙΔΑ! 

Η βΙΑ ΗΤΑΝ ΕξΑπΛΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΗΣ  

ΚΙΝΑ: Η ΣΑΝγΚΑΗ ΕΙΝΑΙ Η πΡΩΤΗ ΚΙΝΕζΙΚΗ πΟΛΗ πΟΥ χΡΗΣΙΜΟπΟΙΕΙ ΣΤΟΙχΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΡΟΜπΟΤΙΚΗΣ πΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

γΙΑ ΤΟ πΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕξΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΙΛΑ O ΣΟΥΗΔΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥΣ γΟΥΑΝΤ
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ΕΡγΟΣΕ: πΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
«γΡΑΜΜΕΣ» χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΗγΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ πΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
γΙΑ ΕπΕΝΔΥΤΕΣ

πΛΗΣΙΑζΕΙ ΤΟ ξΕπΑγΩΜΑ ΤΩΝ 
ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,25                                                    23/01/2023

Η ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 24                                                          23/01/2023

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,19,22,43                                      23/01/2023

ΕπΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ γΙΑ ΤΟ ΡΙΟ - ΝΕΟ 
ΛΙΜΑΝΙ πΑΤΡΑΣ - ΦΟβΟΙ ΑπΟΡΡΙψΗΣ  
Υπό αμφισβήτηση θέτει τη χρηματοδότηση από το 
CEF ii του έργου για την έλευση του τρένου στο λι-
μάνι της πάτρας ο πόλεμος στην Ουκρανία.
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κονδύλια της Ε.Ε. κατευθύνονται σε υποδο-
μές που εξυπηρετούν ανάγκες που προκύπτουν λόγω πολέ-
μου, κυρίως π προς την Πολωνία. Στην ΕΡΓΟΣΕ, η διοίκηση 
της οποίας επανακατέθεσε την περασμένη Τετάρτη αίτημα 
χρηματοδότησης στο CEF για το έργο Ρίο-Νέο Λιμάνι Πάτρας, 
προϋπολογισμού ύψους 476,5 εκατ. ευρώ, καταστρώνουν 
σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 
εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που η πρόταση χρηματο-
δότησης για την ολοκλήρωση της νέας διπλής ηλεκτροκίνη-
της σιδηροδρομικής γραμμής Ρίο - Πάτρα απορριφθεί, όπως 
πέρυσι το καλοκαίρι, από τον μηχανισμό Connecting Europe 
Facilities ΙΙ (CEF II). 
Η πρόταση της ΕΡΓΟΣΕ προβλέπει υπογειοποίηση από την 
οδό Κανελλοπούλου μέχρι το νέο λιμάνι, με την απόφαση της 
Κομισιόν να αναμένεται το καλοκαίρι. Το νέο αίτημα έχει κα-
τατεθεί με άλλα δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, ύψους 3,5 
δισ. ευρώ, τα έργα Θεσσαλονίκη - Τοξότες Ξάνθης και Αλεξαν-
δρούπολη - Ορμένιο. 
Σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά σχέδια, η ΕΡΓΟΣΕ πραγματο-
ποιεί παράλληλα επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, η οποία φέρεται να έχει επιδείξει ενδιαφέρον για 
την πιθανή χρηματοδότηση των έργων της Ελλάδας. Πηγές 
της ΕΡΓΟΣΕ εκτιμούν ότι οι διαγωνισμοί δεν διακινδυνεύουν 
από τις εξελίξεις, σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς έχουν τη στήριξη του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος της ΕΡΓΟΣΕ 
είναι να έχει παραλάβει προσφορές από τους υποψήφιους 
αναδόχους και για τους 6 διαγωνισμούς, μέχρι το καλοκαίρι, 
ωστόσο η ολοκλήρωση του διαγωνισμού φαίνεται τώρα ότι 
μετατίθεται για το 2024, όπου θα ξεκαθαρίσει το θέμα της 
χρηματοδότησης. 
Σε κάθε περίπτωση και για τα 6 μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, 
βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανταγωνιστικός διάλογος, μεταξύ των 
εργοληπτικών σχημάτων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΚΤΩΡ-ΜΥ-
ΠΛΗΝΑΙΟΣ και ΑΒΑΞ-ALSTOM, μέσα από τον οποίο καθορίζο-
νται οι βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές πα-
ράμετροι με τις οριστικές μελέτες να ολοκληρώνονται, από τον 
ανάδοχο του κάθε έργου, , μετά τη διαγωνιστική διαδικασία. 
Ο νέος τερματικός σταθμός της πάτρας
Την ίδια ώρα στο νότιο λιμάνι, με αποβάθρα μήκους 300 μέ-
τρων ανάμεσα στις εγκαταστάσεις Λαδόπουλου και Praktiker, 

Είκοσι τρεις Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους (ΔΜΧ) και 
9 Δημόσιες Εκτάσεις Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ) για την 
προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ο 
Οδηγός Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Ελλάδος. 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ υλοποίησε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) με χρηματοδότηση από 
το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ). Ο οδηγός δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε στην αγγλι-
κή γλώσσα (Guide on Mineral Raw Materials of Greece) προς 
διευκόλυνση των ξένων ενδιαφερόμενων μερών. 
Στόχος του οδηγού είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στην της 
διαθέσιμης πληροφόρησης και να παρέχει χαρτογραφικές 
πληροφορίες και αναφορές σε φιλικό προς τον χρήστη περι-
βάλλον, με απώτερο στόχο την προσέλκυση και αύξηση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ΟΠΥ στη 
χώρα. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ισχύον θεσμικό πλαί-

Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται ραγδαία 
αποκλιμάκωση των ποσοστών της ανεργίας, γε-
γονός που δημιουργεί αισιοδοξία στο προσκήνιο 
για την επαναφορά των μισθολογικών τριετιών 
για όλους 
Την ώρα που ξεκινούν την εβδομάδα αυτή οι διαπραγμα-
τεύσεις για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδι-
ωτικό τομέα από 1ης Απριλίου, επανέρχεται στο προσκήνιο 
το θέμα των παγωμένων τριετιών (επίδομα προϋπηρεσίας). 
Το «ξεπάγωμα» συνδέεται με τη μείωση της ανεργίας στη 
χώρα μας σε επίπεδα κάτω του 10%. 
Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται ραγδαία αποκλιμά-
κωση των ποσοστών της ανεργίας, γεγονός που φέρει στο 
προσκήνιο την επαναφορά των μισθολογικών τριετιών για 
όλους και όχι μόνο για όσους είχαν την απαραίτητη προϋ-
πηρεσία προ του 2012, κάτι που ισχύει σήμερα. Στην Ελλά-
δα το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2022 κατέγραψε 
μείωση σε 11,4% από 11,5% τον Οκτώβριο και 13,1% τον 
Νοέμβριο του 2021. Η τελευταία καταγραφή δείχνει μείωση 
της ανεργίας κοντά στο 11,4%, γεγονός που αναζωπυρώνει 
τις ελπίδες για ταχεία πτώση του ποσοστού κάτω του 10%, 
κάτι που θα σημάνει την επαναφορά των τριετιών για το 
σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσαύξηση μισθού κατά 30% για 
τους εργαζομένους που έχουν την απαραίτητη προϋπηρε-
σία (τρεις τριετίες). Να σημειωθεί ότι σήμερα τα ποσοστά 

Συνέχεια στη σελ. 31

θα δημιουργηθεί ο νέος τερματικός σταθμός στην Πάτρα. Ο 
νέος σιδηροδρομικός σταθμός, σύμφωνα με τα σχέδια που 
δημοσιοποιήθηκαν, θα κατασκευαστεί εντός της λιμενικής 
ζώνης κατά μήκος της Ακτής Δυμαίων. Στο μέτωπο του νέου 
Σταθμού θα απαιτηθεί η διαμόρφωση χώρου προσωρινής 
σύντομης στάσης, για αποβίβαση ή επιβίβαση των επιβα-
τών. Η σύνδεση της ζώνης του νέου λιμένα με την πόλη, 
εκτός από την επίγεια έξοδο μπροστά από το νέο κτίριο του 
σταθμού, πρόκειται να εξασφαλισθεί μέσω πεζοδιαβάσεων 
λίγο νοτιότερα της συμβολής της οδού Βορείου Ηπείρου με 
την Ακτή Δυμαίων, απέναντι από το βόρειο άκρο του Κτιρίου 
Τερματικού Σταθμού Επιβατών, στον άξονα του Κτιρίου Τερ-
ματικού Σταθμού Επιβατών «Α» και στον άξονα του Κτιρίου 
Τερματικού Σταθμού Επιβατών «Β2». Ο επιλιμένιος σταθμός 
θα διαθέτει κτίριο επιβατών 600 τ.μ., χώρους επιβατών και 
λειτουργιών σταθμού περίπου 200 τ.μ. (αναμονή επιβατών, 
εκδοτήρια, κυλικείο, γραφεία σταθμάρχη & κίνησης, αποθή-
κη αποσκευών, χώρους υγιεινής κοινού και προσωπικού), 
χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων περίπου 200 τ.μ. και χώρους 
κυκλοφορίας περίπου 200 τ.μ. 
Ο σταθμός θα διαθέτει μια μεσαία αποβάθρα, στο επίπεδο των 
γραμμών, μήκους περίπου 300 μ. και πλάτους 5-8 μ., στεγα-
σμένη κατά τα 2/3 του μήκους της. Το κτίριο των επιβατών θα 
συνδέεται με την αποβάθρα αυτή μέσω κυλιόμενων κλιμά-
κων, ανελκυστήρων και μιας ανισόπεδης διάβασης με έξοδο 
από την αποβάθρα του σταθμού προς την Ακτή Δυμαίων και 
την περιοχή του Οργανισμού Λιμένα Πατρών. Επίσης στον 
σταθμό θα περιλαμβάνονται και διαμορφώσεις του περιβάλ-
λοντος χώρου.

σιο που διέπει την έρευνα και εκμετάλλευση των ΟΠΥ και εν 
γένει την εξορυκτική δραστηριότητα, τις διαδικασίες για την 
απόκτηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης για 
μεταλλεύματα και λατομικά ορυκτά, τις αδειοδοτούσες αρχές 
και μια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα της εξορυκτικής βι-
ομηχανίας της Ελλάδος. 
Επιπλέον, μέσω ειδικής διαδραστικής εφαρμογής WebGIS, 
που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του έργου και του 
οδηγού, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένες πε-
ριοχές ενδιαφέροντος, όπως αυτές ιεραρχήθηκαν και θεωρή-
θηκαν ώριμες για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέρο-
ντος από την αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΝ για την αξιολόγηση 
του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού των δημόσιων 
μεταλλείων και των ερευνηθέντων δημόσιων λατομικών χώ-
ρων βιομηχανικών ορυκτών της χώρας.
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΜπΛΑΚ ΑΟΥΤ 
ΣΤΗ «ΔΙΑΥγΕΙΑ»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,18-19                                             23/01/2023

Εκτός λειτουργίας έμεινε το Σαββατοκύριακο το 
σύστημα στο οποίο αναρτώνται οι αποφάσεις 
του Δημοσίου 
• Πώς ναυάγησαν δύο διαγωνισμοί για αναβάθμιση της 
βάσης δεδομένων, με την κυβέρνηση (περιέργως) να 
μην προχωρεί στην αγαπημένη της μέθοδο των απευ-
θείας αναθέσεων... 
Μέσα σε ένα βουνό από απευθείας αναθέσεις και ανα-
θέσεις χωρίς διαγωνισμό που δόθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, με τη βοήθεια και της πανδημίας, η κυβέρνηση 
φαίνεται πως κατάφερε να αποφύγει αυτόν τον αγαπη-
μένο της τρόπο επιλογής αναδόχου στη «Διαύγεια», το 
σύστημα στο οποίο αναρτώνται όλες οι αποφάσεις του 
δημόσιου τομέα προκειμένου να ισχύσουν.
 Το σύστημα «Διαύγεια» έμεινε εντελώς εκτός λειτουρ-
γίας το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ενώ τους προηγού-
μενους μήνες υπήρξαν χρονικά διαστήματα στα οποία 
έπεφτε για κάποια ώρα ή απαγόρευε στον επισκέπτη του 
να κάνει αναζήτηση για να βρει το έγγραφο που επιθυ-
μούσε. Σε μια εποχή όπου οι επιλογές ενημέρωσης από 
την κυβέρνηση έχουν συρρικνωθεί στο ελάχιστο, η «Δι-
αύγεια» ήταν ένα από τα τελευταία ανοιχτά παράθυρα 
που επέτρεπαν σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να βλέπει 
ποιος και τι αποφασίζει. Ποιος λοιπόν αποφάσισε να 
κλείσει και αυτή την τελευταία χαραμάδα δημοκρατίας; 
Μέσα από τα ερωτήματα που έθεσε η «Εφ.Συν.» στους 
τεχνικούς υπευθύνους του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, δίνονται κάποιες απαντήσεις, απολύτως 
άξιες παρατήρησης: 
• Από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
έγιναν δύο προσπάθειες να ανατεθεί το έργο αναβάθ-
μισης της βάσης δεδομένων της «Διαύγειας», που δεν 
καρποφόρησαν. Το έργο, προϋπολογισμού λίγο πάνω 
από το 1 εκατομμύριο ευρώ, κόλλησε την πρώτη φορά 
σε δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους δύο ενδιαφερό-
μενους να το αναλάβουν. Ακυρώθηκε, επαναπροκη-
ρύχθηκε, νέα δικαστική διαμάχη προέκυψε και τελικά 
απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ που έληγε το 2021. Σε ένα 
διάστημα που δόθηκαν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε ανα-
θέσεις χωρίς διαγωνισμό, η κυβέρνηση ντράπηκε μία 
ακόμη ύψους 1,3 εκατομμυρίων; 
• Το σύστημα «Διαύγεια» υπηρετεί τη διαφάνεια στον 
δημόσιο τομέα αδιάλειπτα από τον Οκτώβριο του 2010. 
Περίπου 130.000 χρήστες είναι διαπιστευμένοι να ανε-
βάζουν έγγραφα με τις αποφάσεις χιλιάδων φορέων. 

Μέσα του είναι φορτωμένα περίπου 54 εκατομμύρια 
έγγραφα και κάθε μέρα αναρτώνται από 1 5.000 έως 
42.000 νέα. Το περίεργο είναι ότι τον τελευταία χρόνο 
παρατηρήθηκε αύξηση των αναρτήσεων που έφτασε το 
30%. Πώς εξηγείται αυτό; Μάλλον, διότι περισσότεροι 
φορείς αποφάσισαν να ανεβάζουν και τα εντάλματα 
πληρωμής προμηθειών, ενώ πριν περιορίζονταν στις 
δεσμεύσεις ποσών. 
• Το αποτέλεσμα αυτής της αύξησης των αναρτήσεων 
ήταν ότι η «Διαύγεια» έχει πλέον μέσα της φορτωμένα 
έγγραφα που αναλογούν σε όγκο δεδομένων 44 τερα-
μπάιτ (ΤΒ) ενώ το 2019 ήταν στα 18 ΤΒ. Δηλαδή από το 
2010 έως το 2019 είχε συσσωρευθεί όγκος 18 ΤΒ που 
μέσα σε τρία χρόνια υπερδιπλασιάστηκε. Υπενθυμίζεται 
ότι ένα αρχείο εγγράφου PDF μπορεί να έχει όγκο ενός 
μεγκαμπάιτ (1 MB) και κάθε ΤΒ αντιστοιχεί σε 1 εκατομ-
μύριο MB. 
• Όμως, η «Διαύγεια» είχε σχεδιαστεί το 2010 με πρό-
βλεψη όγκου δεδομένων δεκαετίας έως τα 10 ΤΒ. Και τι 
έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλέποντας αυτή τη διό-
γκωση; Όπως αναφέραμε, έβγαλε δύο διαγωνισμούς για 
αναβάθμιση που ακυρώθηκαν αφού ντράπηκε να κάνει 
ακόμη μία απευθείας ανάθεση... 
• Τι νόημα όμως έχει να γίνονται απευθείας αναθέσεις 
αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ για λόγους κατεπεί-
γοντος, «δημόσιας υγείας και ασφάλειας», όταν η σχετι-
κή απόφαση δεν μπορεί να αναρτηθεί στην «πεσμένη» 
«Διαύγεια»; Στο εύλογο ερώτημα, η απάντηση είναι 
απλή. Η «Διαύγεια» ουδέποτε σταμάτησε εντελώς να 
λειτουργεί για μεγάλα διαστήματα. 
• Αυτό που συνέβη αρκετά συχνά τους τελευταίους μή-
νες είναι να κόβεται το σύστημα ευρετηρίασης. Αυτό, 
δηλαδή, που επιτρέπει σε κάθε... περίεργο να ψάχνει να 
βρει αποφάσεις με σύνθετη αναζήτηση και λέξεις-κλει-
διά. Οι συνομιλητές μας απέκλεισαν το ενδεχόμενο να 
ασκείται πολιτική «σφράγισης των χαραμάδων» στην 
ενημέρωση. «Αν ίσχυε αυτό, θα είχε αφεθεί η «Διαύ-
γεια» να καταρρεύσει εντελώς», υποστηρίζουν. 
Αλήθεια είναι, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι στις βάσεις 
δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων προφανώς δεν μπορούν να γνωρίζουν 
εάν ασκούνται τέτοιες πολιτικές. Ξέρουν μόνο ότι και το 
περασμένο Σαββατοκύριακο αλλά και άλλα που προη-
γήθηκαν, αναγκάστηκαν να εργάζονται υπερωριακά 
για να κρατήσουν ζωντανή την παραφορτωμένη «Δι-
αύγεια». Προφανώς, ουδείς θα τους χειροκροτήσει εάν 
σήμερα το σύστημα αρχίσει να λειτουργεί και πάλι. Θα 
μείνουν με την αγωνία για το πότε θα «ξαναπέσει», γιατί 
η κυβέρνηση δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα...

των τριετιών λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν 
συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία (μία, δύο ή 
τρεις τριετίες) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012. 
Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4093 (δεύτερο μνημόνιο) 
«πάγωσαν» οι προσαυξήσεις στον κατώτατο μισθό λόγω 
προϋπηρεσίας, οι λεγάμενες δηλαδή «τριετίες», μέχρι η 
ανεργία να πέσει κάτω από 10%, με αποτέλεσμα να σταμα-
τήσει η εξέλιξή τους τον Φεβρουάριο του 2012. Αυτό σημαί-
νει ότι αν ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό είχε προλά-
βει μέχρι τις 14/2/2012 να κατοχυρώσει έστω την πρώτη 
τριετία, εξακολουθεί να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 
10% υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε βασικού μισθού. 
Ωστόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει προσαύξηση για προϋπη-
ρεσία που συμπληρώνεται από τον Φεβρουάριο του 2012 
και μετά. Και αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που προσελήφθη-
σαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012 έχασαν το δικαίωμα 
της προσαύξησης του μισθού τους λόγω προϋπηρεσίας, με 
αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να αρκούνται στον κατώτατο 
μισθό, ο οποίος καταβάλλεται ως «μοναδιαία αξία», χωρίς 
να προσμετρούνται σε αυτόν τα χρόνια προϋπηρεσίας. 
Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ οι εργαζόμενοι με τις κατώ-
τατες αμοιβές χάνουν ετησίως από έναν έως 4,5 μισθούς 
εξαιτίας των «παγωμένων» τριετιών από την επιβολή του 
μέτρου έως σήμερα, ενώ συνολικά τη δεκαετία 2012-2022 
οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα απώλεσαν περί τα 12 δια. 
ευρώ. 
Κατώτατος μισθός 
Εντός των ημερών ξεκινούν οι διαδικασίες για την αύξηση 
του κατώτατου μισθού από 1/4/2023. Η εισήγηση του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου 
μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των 
εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τη 10η 
Μαρτίου 2023. Τα τρία σενάρια αύξησης του κατώτατου 
τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι των κοινωνικών εταίρων 
είναι τα εξής: 
1. Αύξηση κατά 5,5%, στα 751 ευρώ. 
2. Αύξηση κατά 6%, στα 756 ευρώ.
3. Αύξηση κατά 7%-8%, στα 763-770 ευρώ. 
Επίσης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο για ακόμα υψηλότε-
ρη αύξηση, η οποία θα φέρει τον κατώτατο μισθό στα 801 
ευρώ. Τονίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συ-
μπαρασύρει και μια σειρά επιδομάτων, όπως το βοήθημα 
ανεργίας. Σήμερα το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται 
σε 438 ευρώ. Με το ενδεχόμενο αύξησης του κατώτατου 
μισθού κατά 5,5%, το επίδομα θα διαμορφωθεί στα 462 
ευρώ. 
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% 
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ωστόσο ανε-
πηρέαστο θα μείνει το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανερ-
γίας, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό. 


