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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
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ενέργειας
Σελ 1,16,17,18 και 19
Σύνοδος Δικτύου Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων Β40: Στην Αθή-
να η Προεδρία του Δικτύου - Τη σημασία της  συνεργασία των 
πόλεων της Βαλκανικής τόνισαν δήμαρχοι από την Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια
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Κυρ. Μητσοτάκης: Νέο ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων 
το 2024 - Σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού
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Σελ 13 και 14
Aλ. Τσίπρας σε συνταξιούχους: Δέσμευση για 13η σύνταξη από-
δοση των αναδρομικών και αποκατάσταση της αδικίας με την 
προσωπική διαφορά
Σελ 15 
Η τεχνολογία δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης του διο-
ξειδίου του άνθρακα   
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Χρήστος Σταϊκούρας: Το 2023 θα είναι μία πολύ καλύτερη χρονιά 
για την Ελλάδα
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ματικό περιβάλλον το 2023 
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Στα 17,4 δισ. ευρώ το τουριστικό συνάλλαγμα στο ενδεκάμηνο 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 
Σελ 23
Life: Quzhou Stadium, το μεγαλύτερο εντός γης συγκρότημα στον κόσμο
Σελ 24 
Βουλή - Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του 
Ταμείου Ενεργειακής μετάβασης
Σελ 25 
Αδ. Γεωργιάδης: Αναφορικά με το market pass και τις οικογένειες 
με πάνω από 6 παιδιά, είναι ένα τεχνικό ζήτημα, που πρέπει να 
το δούμε
Σελ 26
Γαλλία: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος  - Με δράσεις και απεργίες απειλούν 
τα συνδικάτα
Σελ 27  
Ο στερεός πυρήνας της Γης φαίνεται ότι θα αρχίσει να περιστρέφε-
ται με αντίστροφη φορά 
Σελ 27 και 28
Εγκαινίαση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 30, 31
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση σχε-
τικά με τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΕΕ με σκοπό την καλύτερη προστασία των κατανα-
λωτών από την υπερβολική αστάθεια των τιμών, τη στήριξη της 
πρόσβασής τους σε ασφαλή ενέργεια από καθαρές πηγές και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ. 
Το ισχύον σύστημα έχει δημιουργήσει μια αποτελεσματική, καλά 
ολοκληρωμένη αγορά εδώ και πολλά χρόνια, επιτρέποντας στην 
ΕΕ να δρέπει τα οικονομικά οφέλη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού και προωθώντας 
τη διαδικασία απανθρακοποίησης. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί ορι-
σμένες αδυναμίες στο σύστημα. Στην τρέχουσα κρίση υψηλών και 
ασταθών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η οικονομική επιβάρυνση 
έχει μετακυλισθεί στους τελικούς καταναλωτές. Συνεπώς, απαι-
τείται μεταρρύθμιση για την καλύτερη προστασία των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας, την 
αύξηση της ανθεκτικότητας και την επιτάχυνση της μετάβασης 
που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο 
REPowerEU. Αναλυτικά στη σελ 5 

Τη σκυτάλη της Προεδρίας του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων 
πήρε από χθες η Αθήνα.  Από την Τεχνόπολη, «ένα τρανό παρά-
δειγμα αστικού μετασχηματισμού, όπου ένα παλιό εργοστάσιο 
Φωταερίου έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί στον πιο ζωντανό 
πολυχώρο πολιτισμού στην καρδιά της πρωτεύουσας», όπως 
χαρακτηριστικά περιέγραψε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, άνοιξε η αυλαία της Συνό-
δου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B 40 (B40 Balcan Cities 
Network).
Το B40 Balkan Cities Network ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2021 
στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης και 
της δημοκρατίας στην περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και της 
συνεργασίας των μελών του στους τομείς της οικονομίας, της 

καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και του πολιτισμού.  Τη 
σημασία που έχει η Σύνοδος του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων 
Β40, που πραγματοποιείται 23-14 Ιανουαρίου στην Αθήνα, 
όχι απλώς για τη Βαλκανική, αλλά και για τη δικτύωση και τη 
συνεργασία όλων των πόλεων της Ευρώπης, εξήρε σε συνέ-
ντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο και πρόεδρος του δικτύου πόλεων 
Eurocities Ντάριο Ναρντέλα. Περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλα τα Βαλκάνια, επισκέφτηκαν 
την Αθήνα, ενώ πολύ σημαντική είναι η εκπροσώπηση των 
ελληνικών Δήμων. Τη σημασία του Δικτύου Β40 για τη συ-
νεργασία των πόλεων της Βαλκανικής τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
δήμαρχοι από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια Αναλυτικά στις σελ 
16,17,18 και 19

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησε για την οικονομία και ερωτηθείς για 
την ακρίβεια και αν θα υπάρξει νέο μέτρο στήριξης ανέφερε ότι 
αυτό το θέμα απασχολεί περισσότερο από ποτέ την κοινωνία. 
Υπενθύμισε ότι είδαμε τιμές φυσικού αερίου που ήταν και δε-
καπλάσιες σε σχέση με πριν από δύο χρόνια. Σημείωσε ότι όλες 
οι χώρες κατέφυγαν στις όποιες δυνατότητες έδιναν οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί. «Οι τιμές μπορεί να είναι ακόμα υψηλές αλλά 
τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού. Είναι το πρώτο μας μέλημα. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εισαγόμενης κρίσης η κυβέρνηση απάντησε με μία 

σειρά μέτρων που μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια 
σειρά από πληθωριστικές βόμβες με σημαντικότερη αυτή που 
αφορούσε τους λογαριασμούς του ρεύματος», συνέχισε. Ο κ. 
Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στο 
μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού και στο market pass που 
θα τεθεί σε εφαρμογή από το Φεβρουάριο.
Για την αισχροκέρδεια είπε ότι ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι 
απλή υπόθεση αλλά για πρώτη φορά έχουμε εργαλεία. «Υπάρ-
χει διάταξη για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, εφαρμό-
ζεται με ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα», πρόσθεσε. 
Αναλυτικά στις σελ 10,11 και 12

ΕΕ: ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ β40: 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Τη σημασία της  συνεργασία των πόλεων της Βαλκανικής τόνισαν δήμαρχοι 
από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ 2024 
Σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού
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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

Η καθηγήτρια Mariachiara Zanetti του Τεχνικού Πανε-
πιστημίου  του Τορίνο (Ιταλία) ξεκινά το δεύτερο έτος 
της σειράς διαλέξεων της IWWG «Food for Brain» με 
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη ,την Τετάρτη 
25 Ιανουαρίου 2023 στις 13:00, με τίτλο: «Περι-
βαλλοντική βιωσιμότητα των βιομηχανικών δραστη-
ριοτήτων: Εξέλιξη στον χρόνο».
Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα παρουσιαστούν τα 
κύρια βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αφο-
ρούν τις βιομηχανικές δραστηριότητες: 
-πλήρης βιωσιμότητα και η συμβατότητά της με ρύ-
πους και μείωση των αερίων θερμοκηπίου, ενεργεια-
κή απόδοση και πηγές, κυκλική οικονομία που αφορά 
υλικά και νερό. 

Θα συζητηθούν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις 
χρήσιμες για την προστασία του περιβάλλοντος που 
αφορούν απόβλητα, με αναφορά στην υιοθέτηση πο-
λιτικών πρόληψης, τη χρήση χρηματοοικονομικών 
εργαλείων, η καθιέρωση κανόνων. 
Στην διάλεξη θα παρουσιαστούν εφαρμοσμένες επε-
ξεργασίες που αφορούν τις εκπομπές αποβλήτων 
λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική και μελλοντική 
κατάσταση διαφόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
με στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότη-
τας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα.
Η διάλεξη είναι ελεύθερη μέσω ZOOM: 
https://tuc-gr.zoom.us/j/99373213440?pwd=dVVXaTNKdlphR1hBZTZTNWhpU09qQT09

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικών Αγγέ-
λων του 2023 (EBAN Congress 2023), η σημαντικό-
τερη ετήσια εκδήλωση για νεοφυείς επιχειρήσεις που 
αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια, θα φιλοξενηθεί στην 
Αθήνα, στις 24-26 Απριλίου 2023 με προσωπικότη-
τες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, να έχουν 
ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή. 
Περισσότεροι από 500 επενδυτές από όλο τον κόσμο, 
αναμένονται στη χώρα μας για να συναντηθούν με 

ελληνικές Start-Up εταιρείες και να γνωρίσουν από 
κοντά, το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας. 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) από 
την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Ελληνικό Δίκτυο 
Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN).

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) δι-
οργανώνει διάλεξη με θέμα:  «Maritime cyber security threats 
and landscape» την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 & 
ώρα 18:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.us.  
Ομιλητής: Δρ. Σταύρος Καραμπερίδης, Διευθυντής του ερευ-
νητικού κέντρου Θαλασσίων Μεταφορών και Διευθυντής των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ναυτιλιακών και Logistics 
του Πανεπιστήμιου του Plymouth.    
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της OnLine εγγραφής σας, πα-
τήστε το παρακάτω link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkdOqqqjsrH9UHhHxUFCCBLCjAkhBCX9-T
Μετά την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί email επιβεβαίωσης. 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. www.elint.org.gr

Η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Συ-
στημάτων, BAU 2023, θα πραγματοποιηθεί τις 17 έως τις 22 
Απριλίου 2023 σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκθεσιακού 
Οργανισμού Μονάχου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλά-
δα και την Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο. 
Η δομή της έκθεσης και τα κύρια θέματα της παραμένουν τα 
ίδια.: «Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής», «προσιτό κόστος 
ζωής», «Πόροι και ανακύκλωση» και «Ψηφιακός μετασχη-
ματισμός». Στην θεματολογία παραμένει επίσης το νέο θέμα 
«Modular κατασκευή».
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
https://bau-muenchen.com/en/visitors/plan-your-visit/purchase-ticket/ 
Επίσης  κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορί-
ες αναφορικά με την BAU, να απευθύνεται στο Eλληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 
037 ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της 
έκθεσης:  https://messe-muenchen.de/de/

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ IWWG «ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗ βΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ»

EBAN CONGrEss 2023 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

ΕΚΘΕΣΗ BAU 2023
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O ψηφιακός μετασχηματισμός στον κατασκευαστικό κλάδο, η 
σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων που καλείται να διαθέτει 
ο σύγχρονος μηχανικός, καθώς και η αξιοποίηση των επιχει-
ρηματικών ευκαιριών που ανοίγονται με τη χρήση της τεχνο-
λογίας, ήταν οι κεντρικοί άξονες εκδήλωσης, που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο αμφιθέατρο του Τμήματος με θέμα: «BIM and 
Beyond: Ψηφιακές Δεξιότητες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για 
μηχανικούς», κατά την οποία, διακεκριμένοι εισηγητές,  μπρο-
στά σε ένα κοινό που έδειξε θερμό ενδιαφέρον, παρουσίασαν τα 
σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές των ΒΙΜ (Building 
Information Modeling) και 3D printing.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώρ-
γος Τσακούμης υπογράμμισε την προσήλωση του Τμήματος 
στην ενίσχυση της προσπάθειας των μελών του, που ενδιαφέ-
ρονται να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους σε ένα σύγ-
χρονο προφίλ Μηχανικού-Επιχειρηματία, σε ένα περιβάλλον 
διαρκώς ψηφιοποιούμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό.
Κατά τον δικό του χαιρετισμό, ο κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, 
Πρόεδρος της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που είχε και την οργανωτική 
ευθύνη της εκδήλωσης, ανέδειξε τη σημασία των δεξιοτήτων 
που θα πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος μηχανικός μπαίνοντας 
στον επιχειρηματικό στίβο, αλλά και τη σημασία της δημιουρ-
γίας σταθερών μηχανισμών πρόσληψης δεξιοτήτων μέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ.Μανώλης 
Μπελιμπασάκης, προαναγγέλοντας τους εισηγητές της εκδήλω-
σης. τόνισε ιδιαίτερα την εξειδίκευσή τους και την πρωτοπόρο 

δράση τους σε πεδία που ουσιαστικά διερευνούν τις προκλήσεις 
που θα αντιμετωπίζουν τα επόμενα χρόνια οι μηχανικοί.
Η κ. Λιάνα Αναγνωστάκη, μέλος του EU BIM TASK GROUP και 
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του ΤΕΕ, έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα και στα 
οφέλη που θα έχουν ο κλάδος των μηχανικών, οι Δημόσιοι 
Φορείς, αλλά και εν γένει η χώρα από την χρήση του τρισδιά-
στατου μοντέλου BIM, σε πολλούς τομείς, όπως το περιβάλλον 
και η οικονομία.
Η κ. Νικολέτα Παναγιωτίδου, ιδρύτρια του BIM Design Hub, 
ανέλυσε συγκεκριμένα στάδια χρήσης του μοντέλο BIM,  τον 
ρόλο των εμπλεκόμενων με τις απαραίτητες δεξιότητες στην 
παραγωγική  διαδικασία χρήσης του, καθώς και τα στάδια της 
διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 19650. 
Ο αρχιτέκτονας και Διευθύνων Σύμβουλος των EB/Architects, 
κ. Εμμανουήλ Μπόγρης, επικεντρώθηκε στις προωθημένες 
τεχνικές χωρικού συντονισμού κτιριακών έργων με χρήση BIM 
παρουσιάζοντας μία πραγματική εφαρμογή κατασκευής έργου 
στο εξωτερικό.
Ο κ. Νικόλαος Κεραμίδας  ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδί-
κευση στον σχεδιασμό κτιρίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
ανέλυσε τη μεθοδολογία BIM για εφαρμογές κουφωμάτων στο 
κέλυφος για εξοικονόμηση ενέργειας
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός συνιδρυτής του project 3D Hub, κ. 
Γιώργος Σμυρνάκης αναφέρθηκε στην τρισδιάστατη εκτύπω-
ση, τους λόγους που χρησιμοποιείται και τα οφέλη που προκύ-
πτουν από τη χρήση του παρουσιάζοντας έξι απτά παραδείγμα-
τα εφαρμογής του.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μία εν-
διαφέρουσα συζήτηση «Στρογγυλής Τράπεζας», με την ενεργή 
συμμετοχή του κοινού στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, ο καθηγητής της Πολυτεχνικής 
Σχολής ΑΠΘ κ. Νίκος Μιχαηλίδης, ο κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, β΄ 
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων 
Μελετών, κ. ο Θεόφιλος Μυλωνάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, και ο κ. Νικόλαος 
Τσονιώτης, Ιδρυτής/Εταίρος της Ideas Forward. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος ΜΕ Ανταγωνιστικότητας 
– Επιχειρηματικότητας- Καινοτομίας, Ιωάννης Τσιτσόπουλος.
Στη συζήτηση αναλύθηκαν και απαντήθηκαν πολλές από τις 
ανησυχίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στον κατασκευ-
αστικό κλάδο σε σχέση με τις δεξιότητες και τη γνώση των 
μηχανικών σε νέες τεχνολογίες, όπως η προσαρμογή της ακα-
δημαϊκής εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις του 
επαγγέλματος του μηχανικού, η προσαρμογή των μηχανικών 
στις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον ελληνικό κατα-
σκευαστικό κλάδο και η ανάγκη να εξοπλιστούν οι σημερινοί 
φοιτητές (αυριανοί μηχανικοί) των πολυτεχνικών σχολών, με 
γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την χρήση των τε-
χνολογικών μέσων, με ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών των 
πολυτεχνικών σπουδών του μοντέλου BIM, ως υποχρεωτικού 
μαθήματος.
Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση στο κανάλι του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ στο YOUTUBE. 

Μειώνεται κατά 10 ευρώ, μετά από παρέμβαση της κυβέρ-
νησης, το κόστος διέλευσης από τη Γέφυρα Χ. Τρικούπης του 
μηνιαίου πακέτου διελεύσεων, σύμφωνα με τον υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Γ. Καραγιάννη, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αιτωλοακαρ-
νανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δ. Κωνσταντόπουλου, 
για «την κατακόρυφη αύξηση του κόστους διέλευσης από τη 
Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης» ο κ. Καραγιάννης είπε ότι όντως 
εντοπίστηκε μια αύξηση στους καθημερινούς χρήστες της γέ-
φυρας (μηνιαίο πακέτο 42-45 διελεύσεων). Όπως σημείωσε, το 

2022, το πακέτο αυτό διαμορφωνόταν στα 242,56 ευρώ, σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις του παραχωρησιούχου, και το 2023 
θα ανέβαινε στα 295 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καραγιάννης 
είπε ότι υπήρξε επικοινωνία και ουσιαστική συζήτηση της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με 
την «Γέφυρα», κατά την οποία τονίστηκε ότι «αυτή η αβλεψία 
θα πρέπει να διορθωθεί».  
«Σας ανακοινώνω ότι η εταιρεία αποφάσισε να αναπροσαρμό-
σει την τιμή του πακέτου στα 232,90 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ 
λιγότερα από όσα πλήρωναν οι χρήστες πέρυσι» είπε ο κ. Καρα-
γιάννης. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, σε σχετική ανακοίνωση 

θα προβεί αύριο η εταιρεία «Γέφυρα». 
«Η παρέμβαση της κυβέρνησής μας (στην αύξηση) ήταν άμεση 
και οφείλω να πω ότι η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρά την αβλε-
ψία, και το λάθος της που έκανε, το διόρθωσε άμεσα» σημείωσε 
ο κ. Καραγιάννης.
Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντόπουλος μετέφερε τις δια-
μαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα την αγανά-
κτηση των εργαζομένων της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας,
τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των πολιτών. «Όταν θέλει, η 
κυβέρνηση μπορεί να το κάνει πράξη» είπε ο κ. Κωνσταντό-
πουλος. 

Για τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου μίλησε χθες ο υπουρ-
γός Ψηφικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο 
European Youth Day σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Μάλιστα σε 

ανάρτησή του στο twitter σημειώνει ότι «στο European Youth 
Day συζητήσαμε για τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου. ΑΙ, 
metaverse και big data : προσεγγίζουμε τις αναδυόμενες τεχνο-

λογίες ως ευκαιρία δίνοντας έμφαση στη βέλτιστη αξιοποίησή 
τους»

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Εκδήλωση ΒIM & Beyond στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

βΟΥΛΗ: Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 
Στα 232 ευρώ το “e-pass”

Ο ΚΥΡ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ EUrOPEAN YOUTH DAY

https://youtu.be/ERpVpd_s_OU%3Flist%3DTLGG8ecrLInWDxsyMzAxMjAyMw
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Με την αποστολή ανακοίνωσης - πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
στους μεγαλύτερους νατοϊκούς αεροδιαστημικούς - αεροναυ-
πηγικούς οίκους της Ευρώπης και των ΗΠΑ ξεκίνησε από το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η διαδικασία για την εύ-

ρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα μετάσχει σε ποσοστό 
έως 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας Ελληνικής Αεροπορικής 
Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, η πρόσκληση ενδιαφέροντος εστάλη την Πέμπτη 19 
Ιανουαρίου και οι αεροδιαστημικοί - αεροναυπηγικοί οίκοι έχουν 
περιθώριο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 10 Φεβρουαρίου 
2023.

Αποφασίστηκε «η προσωρινή διακοπή» λειτουργίας του ξενοδο-
χείου επί της Λ. Συγγρού στη Ν. Σμύρνη, όπου τσιμεντένιο μπαλ-
κόνι έχει σπάσει και αποκολληθεί από την πρόσοψη, το Σάββατο 
21 Ιανουαρίου 2023, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης της Γενικής 
Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπίας 
Αναστασοπούλου και του Διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρε-

σίας Τουρισμού (ΠΥΤ) Αττικής- και σε διαρκή επικοινωνία με τον 
Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Προέκυψε άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και έκτακτη 
ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Εν συνεχεία, η αρμόδια τουριστική αστυνομία ανέλα-
βε την άμεση εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και προέβη στην 

εκκένωση του ξενοδοχείου.
Σήμερα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, το αρμόδιο κλιμάκιο της 
ΠΥΤ Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού διενεργεί περαιτέρω 
ελέγχους για το αποτέλεσμα των οποίων θα υπάρξει σχετική ενη-
μέρωση.

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) 
προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τα 
στρατιωτικά νοσοκομεία (Σ.Ν.) στην περιφέρεια Αττικής για την 
εύρυθμη λειτουργία τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών 
αναγκών του πληθυσμού της χώρας σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από διαφορετικούς 
τύπους μηχανημάτων, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των 
αναγκών των Σ.Ν. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 
1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομεί-
ων στην Περιφέρεια Αττικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 
2014 – 2020».

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 
ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 ευρώ). Η προκή-
ρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε σήμερα στη διαύγεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες το 
απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Στη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση της 

εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία έχει δρομολογηθεί χάρη 
στην καλή συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την προώθηση της επένδυσης στο 

Σχιστό που ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 από τον 
Αρχιεπίσκοπο παρουσία του πρωθυπουργού.

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».

 Αντιπλημμυρικά έργα και συντηρήσεις, καθαρισμοί ρεμάτων, 
έργα αναβάθμισης ψηφιακών υπηρεσιών και οδοφωτισμού 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση πεπραγμένων 
του β’ εξαμήνου της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε 
σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Αθηνά Αηδονά ανέφερε συγκεκριμένα ότι μέσα 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 εγκρίθηκαν 77 δημοπρατήσεις 
έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, εγκρίθηκαν οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε έργα, προμήθειες, 
εργασίες και υπηρεσίες, από τις οποίες έγινε κατακύρωση σε 104 
από αυτές. Επίσης, εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν 33 προ-
γραμματικές συμβάσεις καθώς και όλες οι διαγωνιστικές διαδι-
κασίες μεταφοράς μαθητών και οι τροποποιήσεις δρομολογίων 
σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που ανα-

φέρθηκαν, περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, οι ετήσιες πα-
ρεμβάσεις και η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και υδα-
τορεμάτων στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος 
μείζονος Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός μελέτης 7 εκ. ευρώ), 
η μελέτη συμπλήρωσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 
της τάφρου Βαρδαρόβαση, οι παρεμβάσεις για τη διατήρηση 
της διοχετευτικότητας και η συντήρηση των αντιπλημμυρικών 
έργων των υδατορεμάτων της Αλμωπίας και των ποταμών 
Αλιάκμονα και Αξιού.
Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες δημιουργίας 
υπόγειων χώρων στην υπό ανέγερση μονάδα φροντίδας, Φρο-
ντίδα Παπαγεωργίου - Στέγη Φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας, 
της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, που είναι 
υποέργο της πράξης της ανέγερσης της μονάδας. Εγκρίθηκαν, 
επίσης, η αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και η τροποποίηση απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής για την πρόταση υπαγωγής του έργου αναβάθμισης 
του οδοφωτισμού της Περιφέρειας με ΣΔΙΤ προς την ειδική 
γραμματεία συμπράξεων ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες, η κ. Αηδονά 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην συντήρηση των αντιπλημμυ-
ρικών Έργων Μέγα Ρέματος για την προστασία γεφυρών στη 
Μαρίνα Νάουσας, τη συντήρηση κατεστραμμένων τμημάτων 
στο οδικό δίκτυο του Κιλκίς, τη συντήρηση του ηλεκτροφω-
τισμού του οδικού δικτύου Πέλλας, τον καθαρισμό τάφρων, 
ρείθρων, τεχνικών και φρεατίων σε δίκτυα της Πιερίας, τα επεί-
γοντα έργα αποκατάστασης της διάβρωσης των αναχωμάτων 
του ποταμού Στρυμόνα καθώς και την προμήθεια υγρών καυ-
σίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 
ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΑβ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ 49%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Στη συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο 

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ UCL: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ, ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
Στην έκθεση πεπραγμένων της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας της ΕΕ με σκοπό την καλύτερη προστασία 
των καταναλωτών από την υπερβολική αστάθεια των τιμών, 
τη στήριξη της πρόσβασής τους σε ασφαλή ενέργεια από κα-
θαρές πηγές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. 
Το ισχύον σύστημα έχει δημιουργήσει μια αποτελεσματική, 
καλά ολοκληρωμένη αγορά εδώ και πολλά χρόνια, επιτρέπο-
ντας στην ΕΕ να δρέπει τα οικονομικά οφέλη μιας ενιαίας αγο-
ράς ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού 
και προωθώντας τη διαδικασία απανθρακοποίησης. Ωστόσο, 
έχουν εντοπιστεί ορισμένες αδυναμίες στο σύστημα. Στην τρέ-
χουσα κρίση υψηλών και ασταθών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, 
η οικονομική επιβάρυνση έχει μετακυλισθεί στους τελικούς κα-
ταναλωτές. Συνεπώς, απαιτείται μεταρρύθμιση για την καλύτε-
ρη προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις 
υψηλές τιμές ενέργειας, την αύξηση της ανθεκτικότητας και την 
επιτάχυνση της μετάβασης που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία και στο σχέδιο REPowerEU. 
«Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ μάς έχει εξυπηρετήσει 
ικανοποιητικά εδώ και περισσότερα από είκοσι έτη. Ωστόσο, η 
άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε 
καταδεικνύει την ανάγκη να καταστήσουμε τον σχεδιασμό της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλο για το μέλλον, ώστε 
να μπορεί να αποφέρει τα οφέλη μιας οικονομικά προσιτής 

καθαρής ενέργειας στον καθέναν από εμάς. Προσβλέπω στις 
συνεισφορές ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, οι 
οποίες θα αποτελέσουν γνώμονα για τη νομοθετική μας πρότα-
ση κατά το τρέχον έτος» ανέφερε η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι 
Σίμσον. 
Είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι Ευρωπαίοι, από τους μεγάλους 
βιομηχανικούς καταναλωτές έως τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά, 
να επωφελούνται από την ανάπτυξη και το χαμηλό λειτουρ-
γικό κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημειώνει η 
Κομισιόν.
Η εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή 
καθαρή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές θα απαιτήσει 
εργαλεία της αγοράς για την επίτευξη σταθερότερων τιμών και 
συμβολαίων με βάση το πραγματικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας. 
Η διαβούλευση που δρομολογήθηκε σήμερα θα στηρίξει τις 
εργασίες της Επιτροπής για νομοθετική πρόταση η οποία έχει 
αναμένεται να υποβληθεί το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 13 Φεβρουαρίου και 
επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: 
*Μείωση της εξάρτησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από τις βραχυπρόθεσμες τιμές των ορυκτών καυσίμων και 
ενίσχυση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
*Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια του εφοδιασμού και να αξιοποιούνται πλήρως οι 
εναλλακτικές έναντι του φυσικού αερίου, όπως η αποθήκευση 

και η απόκριση ζήτησης
*Ενίσχυση της προστασίας και της ενδυνάμωσης των κατανα-
λωτών
*Βελτίωση της διαφάνειας, της εποπτείας και της ακεραιότητας 
της αγοράς 
Ιστορικό 
Από το καλοκαίρι του 2021, οι τιμές της ενέργειας σημείω-
σαν πρωτοφανείς αυξήσεις και αστάθεια, και είχαν σοβαρό 
αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στην οικονομία της ΕΕ. Για να 
μετριαστούν οι επιπτώσεις αυτής της δυναμικής της αγοράς, η 
Επιτροπή έχει προτείνει και τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει 
ένα ευρύ φάσμα μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπι-
ση των υψηλών τιμών ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επισπεύσει 
τις εργασίες της για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, με διττό στόχο τη διασφάλιση της ευ-
ρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας και την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας. Η προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του σχεδι-
ασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώθηκε από την 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατά-
σταση της Ένωσης πέρυσι και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής για το 2023. Η συνοπτική περιγραφή 
του βελτιωμένου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
παρουσιάστηκε στους υπουργούς από την επίτροπο Ενέργειας 
Κάντρι Σίμσον στο Συμβούλιο Ενέργειας στις 19 Δεκεμβρίου.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα 4 μεγάλα αντιπλημμυ-
ρικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά με χρηματοδό-
τηση από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία συνολικά ξεπερνά τα 
22 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της περιφέ-
ρειας γράφει το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, οι οποίες θα θωρακίσουν στοχευμένες περιοχές 
που τα τελευταία χρόνια παρουσίασαν σοβαρά πλημμυρικά 
φαινόμενα και συγκεκριμένα αφορούν:
*Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Περάμα-
τος, προϋπολογισμού 4.092.000 ευρώ, μέσω της επέκτασης 
του υφιστάμενου δικτύου στην περιοχή του Άνω Περάματος.
*Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών 
Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στον Δήμο Πειραιά, προϋπολογι-
σμού 9.3 εκατ. ευρώ, για να καλυφθεί η αποχέτευση λεκάνης 

απορροής έκτασης περίπου 800 στρεμμάτων, που εκτείνεται 
βόρεια της Λ. Θηβών και μέχρι το ύψος της οδού Μπελογιάν-
νη-Τζαβέλλα με αποδέκτη το συλλεκτήρα ομβρίων της Λ. Θη-
βών και συγκεκριμένα στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αργυ-
ροκάστρου και Δηλαβέρη.
*Κατασκευή δικτύου ομβρίων στη Νίκαια, μεταξύ των Λεωφό-
ρων Γρ. Λαμπράκη & Π. Ράλλη, προϋπολογισμού 7.250.000 
ευρώ. Η περιοχή βρίσκεται ΝΔ του λεκανοπεδίου και δυτικά του 
ποταμού Κηφισού στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Νίκαιας-Α-
γίου Ιωάννη Ρέντη.
*Κατασκευή αγωγών δικτύου ομβρίων σε τμήματα του δήμου 
Περάματος, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Οι εργασίες ξεκι-
νούν από τον ήδη κατασκευασμένο αγωγό στη συμβολή της 
οδού Πλαστήρα με την Λ. Ειρήνης και καταλήγουν στη συμβο-
λή των οδών Πλαστήρα και Στερεάς Ελλάδος.

Εκτός από τα παραπάνω έργα έχει δημοπρατηθεί και το υποέρ-
γο για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προϋπολογισμού 7.6 εκατ. ευρώ. 
Το έργο προβλέπει κατασκευή αγωγών μήκους οκτώ χιλιομέ-
τρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται:
*Ανακατασκευή τμήματος του τρίτου υφισταμένου αγωγού 
ομβρίων στην περιοχή της εκβολής του μέσα στο CarTerminal.
*Αγωγός στη Λ. Δημοκρατίας, στην οδό Μπουμπουλίνας και 
στο χώρο του ΟΛΠ
Η κατασκευή των αγωγών αυτών θα ανακουφίσει την περιοχή 
των μηχανουργείων που βρίσκονται στη Λ. Δημοκρατίας και 
συγκεντρώνει μεγάλη ποσότητα ομβρίων υδάτων, ενώ θα 
κατασκευαστούν αγωγοί ομβρίων και στην περιοχή των Τα-
μπουρίων στον Πειραιά.

ΕΕ: ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 4 ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Σε θεσμό εξελίσσεται πλέον το Forum του Συνδέσμου για 
την Προστασία και την Ανάπτυξη Υμηττού (ΣΠΑΥ). Φέτος 
διεξάγεται για δεύτερη φορά και μετά τη μεγάλη επιτυχία 
που είχε το περσινό, γίνεται πλέον διήμερο (23-24/1) και 
έχει ως θέμα «Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας - Η 
επόμενη ημέρα» γράφει το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
Πρόκειται για ένα διήμερο διαλόγου και προτάσεων μέσα 
από δέκα βασικές θεματικές ενότητες, με τη συμμετοχή 
υπουργών και υφυπουργών, γενικών γραμματέων, δη-
μάρχων από όλη την Ελλάδα, εκπροσώπων θεσμικών 
φορέων, καθηγητών πανεπιστημίων, εκπροσώπων εθε-
λοντικών ομάδων κ.α., με στόχο την ουσιαστική και εποι-
κοδομητική ανταλλαγή απόψεων όλων των συνεργαζό-
μενων φορέων και δήμων, ώστε να συνδιαμορφώσουν 
την περιβαλλοντική ατζέντα της επόμενης ημέρας. 
Το καλωσόρισμα και την έναρξη των εργασιών στο Πολι-
τιστικό και Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» της 
Αργυρούπολης, κήρυξε ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρ-
χος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος. 
«Το μικρό θαύμα που έχει πετύχει ο ΣΠΑΥ είναι αποτέ-
λεσμα των έντεκα δήμων-μελών του, που περιβάλλουν 
τον Υμηττό μας και ακούει σε μια μόνο λέξη: στην αγάπη 
για τον Υμηττό, για το δάσος και το περιβάλλον. Αυτό το 
περιβάλλον, που 1,5 εκατομμύριο Αθηναίοι, το 10% του 
πληθυσμού της χώρας μας, ζει και αναπνέει γύρω από 
τον Υμηττό», είπε αρχικά και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ 
άλλων:
«Η πραγματικότητα είναι ότι η Αυτοδιοίκηση αποδεικνύει 
στην πράξη, πως με συνέργειες και καλή διάθεση, μπορεί 
να πετύχει. Ερχόμαστε τώρα για δεύτερη φορά, μετά το 
πρώτο Forum, το οποίο είχε θέμα τον ‘Δεκάλογο Σωτηρίας 
των Δασών’, που κατατέθηκε πέρυσι και άνοιξε μια μεγά-
λη συζήτηση. Μας έφερε πιο κοντά, μας έφερε σε μια ζύ-
μωση, κάποιες προτάσεις ήδη τις τρέχουν τα υπουργεία, 
κάποιες άλλες είναι σε εκκρεμότητα, θα έλεγα λοιπόν πως 
ανοίξαμε έναν σπουδαίο διάλογο και όλα αυτά γεννήθη-
καν μέσα από το 1ο Forum. Αυτό έφερε το 2ο, το σημερινό 
δηλαδή, που έρχεται ως συνέχεια ακριβώς γιατί θέλουμε 
να δείξουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν σταματάει, αλλά προ-
χωράει διαρκώς.
Το ζητούμενο για εμάς είναι ότι αύριο, σε δέκα τραπέζια, 
εξαιρετικοί ομιλητές, πάνω από εκατό, θα αναδείξουν, θα 

προτείνουν, θα καταθέσουν εμπειρίες και το κυριότερο θα 
μοιραστούν μαζί μας τεχνογνωσία και απόψεις, που μπο-
ρούν να συμβάλουν σε όλο αυτό για το οποίο πολεμάμε ο 
καθένας από το μετερίζι του».
Αναφερόμενος στην τοπική αυτοδιοίκηση, είπε: «Το ζη-
τούμενο για εμάς είναι πως αποδείξαμε ότι όταν το κράτος 
μας εμπιστευτεί και μας δώσει εργαλεία, εμείς ξέρουμε 
να παράγουμε αποτελέσματα». Και πρόσθεσε αμέσως 
μετά: «Είναι αυτονόητη υποχρέωση να στηρίζεται η αυ-
τοδιοίκηση στις απαιτήσεις της, γιατί εκφράζει την τοπική 
κοινωνία. Και όπως είχε πει σωστά ο κ. Στυλιανίδης στο 
περσινό forum, κανένας δεν μπορεί να πετύχει καλύτερα 
αποτελέσματα, από τις τοπικές κοινωνίες. ‘Αρα, αν δεν μας 
δώσετε τα εργαλεία να φτιάξουμε τα ανάλογα Κέντρα Δι-
αχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να έχει ο καθένας τη θω-
ράκιση στο βουνό του, δεν θα πετύχουμε αποτελέσματα».
Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ αναφέρθηκε ακόμη στην επιστημο-
νική κατάρτιση των στελεχών του Συνδέσμου, λέγοντας: 
«Ο ΣΠΑΥ έχει την επιστημονική ομάδα, την κατάρτιση και 
την οργάνωση, ώστε να μπορεί να καταθέτει άμεσα τις 
μελέτες που χρειάζονται, με αποτέλεσμα 6 εκατομμύρια 
ευρώ που ήρθαν και υλοποιήθηκαν στον Υμηττό. 100 
χλμ. δασικοί δρόμοι, που ήταν για δεκαετίες κλειστοί, 
πάνω από 2.000 στρέμματα δάσους που αποψιλώθηκε, 
καθαρίστηκε και κλαδεύτηκε και μια τεράστια καύσιμη 
ύλη, η οποία με τις χιονοπτώσεις έκλεινε δρόμους και 
μονοπάτια, απομακρύνθηκε με μεγάλη επιτυχία. Παρ’ όλα 
αυτά δεν σταματάμε να διεκδικούμε και να φωνάζουμε ότι 
η αυτοδιοίκηση πρέπει και μπορεί να έχει ρόλο».
Ο κ. Κωνσταντάτος έκανε ειδική αναφορά και στη βο-
ήθεια που μπορεί να παρέχει ο ΣΠΑΥ σε άλλες περιοχές 
της χώρας. Είπε συγκεκριμένα: «Είναι πολύ συγκινητικό 
πως ο ΣΠΑΥ αγκαλιάζει αυτή τη στιγμή κι άλλους δήμους 
κι άλλες περιοχές. Ξεκινήσαμε από την Αρχαία Ολυμπία, 
υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με τον δήμο της και 
δεσμευτήκαμε ότι ο ΣΠΑΥ θα κάνει τις μελέτες για τις δι-
κές της ανάγκες και τη θωράκιση. Και το ίδιο θα κάνουμε 
και για τα Καλάβρυτα, για την ‘Αρτα, τη Γορτυνία, το ίδιο 
θα κάνει ο ΣΠΑΥ για όλους τους δήμους, που ζητούν και 
θέλουν συνέργεια, προκειμένου να τους μεταλαμπαδεύ-
σουμε την τεχνογνωσία». Και αμέσως μετά πρόσθεσε: 
«Δώστε επιτέλους την Πολιτική Προστασία στους δήμους, 

με τα εργαλεία, τα όπλα που χρειαζόμαστε και πιστέψτε, τα 
αποτελέσματα θα είναι θεαματικά».
Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ ανέφερε: «Τρία στοιχεία 
να κρατήσετε από αυτό το φorum. Πρώτον, ο ΣΠΑΥ έχει 
ξεκινήσει μια μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ό,τι 
και να κάνουμε, αν δεν ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά ν’ 
αγαπήσουν το δάσος, να μπουν μέσα και να το προστα-
τεύσουν, έχουμε αποτύχει. Γι’ αυτό ο ΣΠΑΥ ξεκινά ένα 
ευρύ δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δεύτερον, ο 
smart-Υμηττός είναι σε εφαρμογή και η θωράκιση μέσα 
από αυτό το πρόγραμμα. Εμείς μπορούμε να υπερη-
φανευτούμε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο και 
σύγχρονες τεχνολογίες στις υπηρεσίες μας. Το τρίτο, αν 
δεν υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος μέσα στο βουνό, 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι’ αυτό, ο ΣΠΑΥ δεν 
υπάρχει και δεν υφίσταται, ο Υμηττός και οι δήμοι το ίδιο 
και η Πολιτεία ακόμη, αν οι εθελοντές δεν είναι μέσα εκεί 
άγρυπνοι φρουροί να καταθέτουν την ψυχή τους, για να 
προστατεύουν το βουνό. Πρέπει να είναι εξοπλισμένοι άρ-
τια για την προστασία τους και την υγεία τους».
Από τη δική του μεριά, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρ-
χος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε 
στο σημαντικό έργο του ΣΠΑΥ και τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Μία σοβαρή και οργανωμένη Αυτοδιοίκηση είναι η Αυ-
τοδιοίκηση της επόμενης ημέρας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
είναι πυλώνας ειδικά για την Πολιτική Προστασία. Αρκεί 
να δουλεύουμε με σύστημα και να ξέρουμε ο καθένας τι 
πρέπει να κάνει. Για να μείνουν τα δάση μας ζωντανά, 
πρέπει να τα αγαπήσουμε και να τα ζήσουμε. Και η πρό-
σκληση που έρχεται τώρα για τα μονοπάτια, κάνει αυτό 
ακριβώς. Μας βάζει και πάλι μέσα στα δάση. Να φέρουμε 
τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση, γιατί οι άνθρωποι θα 
σώσουμε τη φύση. Ο ΣΠΑΥ δείχνει πως μπορούμε να εμπι-
στευτούμε την Αυτοδιοίκηση».
Παρών την πρώτη ημέρα του Forum ήταν μεταξύ άλλων 
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο 
οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο δάσος του Σέιχ Σου και ζή-
τησε οι πρακτικές του ΣΠΑΥ να πάνε σε όλη τη χώρα. 

Συνέχεια στη σελ 7 
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Όλο και περισσότεροι οδηγοί αξιοποιούν το πρόγραμμα «Κι-
νούμαι Ηλεκτρικά», για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού 
οχήματος, όπως προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, στο 
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όπως γίνεται γνωστό, 
με σχετικό έγγραφο, το σύνολο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, έως τέλος Νοεμβρίου του 
2022, ανέρχεται σε 17.801, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Με τον πρώτο κύκλο της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», της 
οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν η 31η/12/2021, 
οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν περίπου 19.000 (9% αφο-
ρούν αυτοκίνητα, 22% δίκυκλα-τρίκυκλα, 69% ποδήλατα), 
από τις οποίες έως τέλος Νοεμβρίου είχαν εγκριθεί περίπου 
15.000 και πληρωθεί 8.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός ο 
οποίος έχει δεσμευτεί για τις εγκεκριμένες αιτήσεις έως σήμερα 
είναι 18,5 εκατ. ευρώ.
Ο β’ κύκλος της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» άρχισε στις 
28/7/2022 και έχει αναδρομική ισχύ για δαπάνες, οι οποίες εκτε-

λέστηκαν από 1/12/2021. Με στόχο να αυξηθεί η διείσδυση 
των ηλεκτρικών οχημάτων ο β’ κύκλος της δράσης δίνει υψη-
λότερα ποσοστά και ποσά επιδότησης για τα ηλεκτρικά οχήματα 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αγοράσουν ή θα 
νοικιάσουν ηλεκτρικά οχήματα, συγκριτικά με τον α’ κύκλο, και 
επιπλέον bonus για νέους ηλικίας 18-29 ετών. Παράλληλα, πα-
ραμένουν οι επιδοτήσεις για έξυπνους οικιακούς φορτιστές, για 
ΑΜΕΑ και πολύτεκνους. Τα στατιστικά του β’ κύκλου στο τέλος 
Νοεμβρίου 2022 έχουν ως εξής:
- Υποβληθείσες αιτήσεις: 10.500 περίπου, εκ των οποίων 28% 
αφορούν αυτοκίνητα, 37% ποδήλατα και 35% δίκλυκλα-τρί-
κυκλα.
- Αιτήσεις που έχουν ενταχθεί σε αποφάσεις υπαγωγής: 1.700 
περίπου.
- Αιτήσεις που έχουν πληρωθεί: 300 περίπου.
Ο β’ κύκλος της δράσης δεν περιλαμβάνει τα ταξί, για τα οποία εί-
ναι στη τελική φάση προετοιμασίας η δράση «Πράσινα Ταξί», η 
οποία χρηματοδοτείται με πόρους 40 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η δράση προσβλέπει 
στην αντικατάσταση περίπου 2.000 παλαιών και ρυπογόνων 
ταξί τεχνολογίας EURO 5 ή παλαιότερα με νέα, αμιγώς ηλεκτρικά 
οχήματα με υποχρεωτική απόσυρση και καταστροφή του πα-
λαιού οχήματος.
Αναφορικά με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφω-
να με τα στατιστικά Νοεμβρίου 2022 του Συνδέσμου Εμπόρων 
Αντιπροσώπων Αυτοκίνητων, το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμ-
βρίου 2022 ταξινομήθηκαν 7.498 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποσο-
στό 7,6% επί του συνόλου των ταξινομήσεων.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, σε απάντηση ερώτησης και αί-
τησης κατάθεσης εγγράφων που είχαν καταθέσει βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές είχαν ζητήσει από το υπουργείο να 
ενημερώσει τη Βουλή, για την απορρόφηση του «Κινούμαι 
Ηλεκτρικά».

Τώρα τον χειμώνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε το 
αυτοκίνητό μας, είτε γιατί έχουμε παραδώσει τις πινακίδες είτε 
γιατί το έχουμε σε μια θέση πάρκινγκ παροπλισμένο και το κυ-
κλοφορούμε περιστασιακά, ή για κάποιον άλλο λόγο, θα πρέπει 
να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να παραμείνει σε άριστη κα-
τάσταση. Με αυτό τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι ότι το αυτο-
κίνητό μας θα είναι απόλυτα ασφαλές και λειτουργικό όταν θα 
κληθούμε να το χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Πριν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένο, θα 
πρέπει να έχουμε στο ρεζερβουάρ αρκετό καύσιμο, αντιψυκτικό 
στο ψυγείο και λιπαντικό στη στάθμη που ορίζει ο κατασκευα-
στής, ενώ τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν την ιδανική πίεση. Εάν 
υπάρχουν τάκοι τροχών, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν, γιατί 
σε περίπτωση που παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ακίνητο με το χειρόφρενο, μπορεί αυτό να παραμείνει κολλημέ-
νο την στιγμή που θα το κινήσουμε.

Πριν το αφήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιη-
μένο, το εσωτερικό θα πρέπει να είναι καθαρό και σε καμιά πε-
ρίπτωση να μην αφήσουμε κάποιο προϊόν που χαλάει ή κάποια 
σκουπίδια που θα δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές.
Οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι ένα αυτοκίνητο πρέπει να οδηγεί-
ται κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες για να παραμείνει σε καλή 
κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 
μετακίνησης, τότε θα πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας για λει-
τουργήσει τουλάχιστον επί 15 λεπτά μία φορά την εβδομάδα.
Η καλή εξωτερική κατάσταση θα βοηθήσει το αυτοκίνητό μας 
να μη σκουριάσει κυρίως σε σημεία που έχουμε μικρά χτυπή-
ματα ή έχει φύγει το χρώμα. Ένα καλό πλύσιμο για να φύγουν 
οι βρωμιές ή οι κουτσουλιές των πουλιών θα προστατεύσει το 
χρώμα.
Το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου σας μπορεί να δίνει 
λύσεις τις ζεστές ηέρες του καλοκαιριού, όμως μπορεί να βο-

ηθήσει και τον χειμώνα. Βάζοντάς το σε λειτουργία μπορεί να 
στεγνώσει τυχόν βρεγμένα καθίσματα ή εσωτερικά υφάσματα. 
Εάν δεν υπάρχει γκαράζ, καλό είναι να το σκεπάσουμε με μια 
κουκούλα. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε το αυτοκίνη-
το από τα καιρικά φαινόμενα. Η κουκούλα θα πρέπει να είναι 
σφιχτή και ασφαλισμένη από κάτω. Εάν το κάλυμμα δεν είναι 
ασφαλισμένο, τότε οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να το σκίσουν. Θα 
πρέπει, επίσης, το κάλυμμα να είναι μαλακό και ελαστικό, επι-
τρέποντας την υγρασία να εξατμιστεί. Πλαστικοί μουσαμάδες 
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή του.
Τέλος, ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών. Σε περίπτωση που 
κάποιο ελαστικό χάνει αέρα, πρέπει να συμπληρώσουμε με ει-
δικό κομπρεσέρ. Σε περίπτωση που τα ελαστικά μείνουν ξεφού-
σκωτα για αρκετό καιρό, τα ελαστικά θα σκιστούν και θα είναι 
ακατάλληλα προς χρήση.

Συνέχεια από τη σελ 6

Αμέσως μετά, οι δήμαρχοι-μέλη του ΣΠΑΥ αναφέρθηκαν στις 
θεματικές ενότητες του Forum, καθώς τη 2η ημέρα (24/1) θα 
προεδρεύουν οι ίδιοι στην κάθε μία ξεχωριστά. Συγκεκριμένα 
οι 10 ενότητες είναι:
1. «Σχεδιασμός και Αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργα-
λείων Στήριξης 2023-2030» (προεδρεύων ο δήμαρχος Παπά-
γου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος).
2. «Η Δύναμη της Συνεργασίας των Φορέων στην Πρόληψη 
των Δασικών Πυρκαγιών» (προεδρεύων ο δήμαρχος Παιανίας 
Ισίδωρος Μάδης).
3. «Πολιτική Προστασία των Δήμων στη Νέα Εποχή» (προε-

δρεύων ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης).
4. «Ανάδειξη του Υμηττού σε Παγκόσμιο Σημείο Αναφοράς» 
(προεδρεύων ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιος Μπι-
νίσκος).
5. «Smart Υμηττός. Η Κινητήρια Δύναμη της Τεχνολογίας στην 
Προστασία του Περιβάλλοντος» (προεδρεύων ο δήμαρχος Και-
σαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος).
6. «Η Σπουδαιότητα της Μελισσοκομίας και η Εφαρμογή των 
Μέτρων Αντιπυρικής Προστασίας» (προεδρεύων ο δήμαρχος 
Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς).
7. «Zero Waste Υμηττός. Το Όραμα για το Πρώτο Βουνό Μη-
δενικών Αποβλήτων» (προεδρεύων ο δήμαρχος Ηλιούπολης 
Γιώργος Χατζηδάκης).

8. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολεία. Οι Νέοι Πρωτα-
γωνιστούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος» (προεδρεύων 
ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης).
9. «Οι Σύγχρονες Προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Το Μεγά-
λο Στοίχημα της Συντήρησης και Αποκατάστασης των Δασών» 
(προεδρεύων ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος).
10. «Εθελοντισμός. Συνεργασία και Στήριξη των ‘Αγρυπνων 
Φρουρών’ του Υμηττού» (προεδρεύων ο δήμαρχος Ζωγράφου 
Βασίλης Θώδας».
Στο κλείσιμο της 1ης ημέρας του Forum του ΣΠΑΥ βραβεύτηκαν 
οι εθελοντικές ομάδες των 11 δήμων που τον συνθέτουν.

βΟΥΛΗ-ΥΠΕΝ: ΠΕΡΙΠΟΥ 17.800 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΕΜβΡΙΟ ΤΟΥ 2022
Στοιχεία για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
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Η επίτευξη νέου ρεκόρ εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μονάδων 
παραγωγής ρεύματος το 2023, μετά το ιστορικό υψηλό του 2022 
περιλαμβάνεται στους στόχους του ευρωπαϊκού φορέα ηλιακής 
ενέργειας, Solar Power Europe, για το νέο έτος, όπως επισημαίνει 
στο μήνυμά του για το νέο έτος ο πρόεδρος του Οργανισμού, Αρι-
στοτέλης Χαντάβας σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Το 2022 όπως τονίζει εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη 41,4 GW 
ηλιακής ενέργειας, αρκετά για να τροφοδοτήσουν περισσότερα 
από 12 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά με ηλιακή ενέργεια - 
και να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά περισσότερα 
από 100 δεξαμενόπλοια LNG. «Το 2023 αναμένουμε περίπου 54 
GW νέας ηλιακής ενέργειας. Σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σενάριο, 
προβλέπουμε έως και 68 GW. Αυτή η πορεία θα είναι καθοριστική. 
Η IEA (Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας) μας λέει ότι η ΕΕ χρειάζεται 
ήδη 60 GW νέας ηλιακής ενέργειας το 2023, για να αναπληρώσει 
το έλλειμμα σε ρωσικό φυσικό αέριο», τονίζει.

Οι βασικές προτεραιότητες Solar Power Europe για το 2023, σημει-
ώνει ο κ.Χαντάβας περιλαμβάνουν:
1. Δραστική αύξηση των εγκαταστατών ηλιακών συστημάτων. 
Πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να έχουν ήδη ανε-
ξαρτητοποιηθεί από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, εάν υπήρχαν 
περισσότεροι εξειδικευμένοι τεχνικοί για την εγκατάσταση και τη 
σύνδεση στο δίκτυο των ηλιακών τους συστημάτων.
2. Διατήρηση της ρυθμιστικής σταθερότητας. Ενώ οι Ευρωπαίοι 
θέλουν ηλιακή ενέργεια και οι επενδυτές είναι έτοιμοι, τα λανθα-
σμένα μηνύματα από τις κρατικές παρεμβάσεις στην αγορά μπο-
ρούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη σημερινή γιγάντια ηλιακή 
δυναμική.
3. Επάρκεια δικτύου. Οι εμπλεκόμενοι στην ηλιακή ενέργεια ανα-
φέρουν όλο και περισσότερο ζητήματα σύνδεσης στο δίκτυο, 
τόσο σε επίπεδο μεταφοράς όσο και σε επίπεδο διανομής. Πρέπει 
να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη αυτή την πρόκληση και επίσης 

να παρέχουμε τη δυνατότητα ευελιξίας μέσω του καθορισμού 
ενδεικτικών στόχων για το 2030 για την αποθήκευση ενέργειας.
4. Εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών. Η ηλιακή ενέρ-
γεια αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια αδειοδότησης καθώς και 
διοικητικές προκλήσεις. Για να απορροφηθούν οι απαραίτητες 
εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας που θα έρθουν χρειαζόμαστε 
βελτιωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και διαδικασίες αδειοδότησης, 
οι οποίες πρέπει να σχεδιάζονται σε αρμονία με τους ανθρώπους 
και τη φύση.
5. Ενίσχυση της πρόσβασης στην πράσινη και αξιόπιστη παραγω-
γή. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να προμηθεύεται ηλιακά προϊό-
ντα με βιώσιμο τρόπο από αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού. Η ΕΕ 
δεν μπορεί να ανταλλάξει μια εξάρτηση με μια άλλη. Μια ισχυρή 
εγχώρια ηλιακή βιομηχανία, στο επίκεντρο μιας διαφοροποιη-
μένης, παγκόσμιας ηλιακής αλυσίδας εφοδιασμού, είναι ύψιστης 
σημασίας.

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάδειξη και προστασία του 
πολιτιστικού αποθέματος των Ενόπλων Δυνάμεων, υπόγραψαν 
σήμερα η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη 
και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Το ΥΠΠΟΑ, ως αρμόδιος φορέας για την διατήρηση, προστασία 
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα συμβάλλει σε δρά-
σεις για την ανάδειξη και διαφύλαξη όλων των χώρων ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ΥΠΕΘΑ ήδη έχει υλοποιήσει 
διαδικασία λεπτομερούς καταγραφής και τεκμηρίωσης της πολι-
τιστικής κληρονομιάς των Ενόπλων Δυνάμεων και θα παρέχει τα 
διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό 
αποθετήριο.
Το μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων:
- Την ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων και των 
επιπτώσεων σε μνημεία, προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις να εί-
ναι σε θέση να επιχειρούν και να λειτουργούν με τη μικρότερη δυ-
νατή περιβαλλοντική επιβάρυνση εν όψει της κλιματικής αλλαγής.
- Την ανάπτυξη μελετών, που αφορούν σε κατασκευές εμβλημα-
τικού χαρακτήρα που χρήζουν συντήρησης ή αποκατάστασης 

(ιστορικά και διατηρητέα μνημεία, υποβρύχια πολιτιστική κληρο-
νομιά, οχυρά, φάροι, μουσεία κ.ά.).
- Τη δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού αποθετηρίου και την 
ψηφιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων τεκμηρίωσης 
ιστορικών κτιρίων, συνόλων, καθώς και άλλων στοιχείων, π.χ. 
ναυάγια, εκθέματα μουσείων, ιστορικά πολεμικά πλοία, σε ένα 
σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον. Τα ανωτέρω στοιχεία θα αξι-
οποιηθούν για τον εμπλουτισμό του Αρχαιολογικού Κτηματολογί-
ου και των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων που τηρείται στο ΥΠΠΟΑ.
- Τη διενέργεια από κοινού δράσεων ενημέρωσης (ημερίδες, δια-
λέξεις, εκπαιδευτικά έντυπα κ.λπ.),
- Τη δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας, 
σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε σχετικά: «Το υπογραφέν 
Μνημόνιο αποτελεί απτή απόδειξη της ευαισθητοποίησης και 
των δύο υπουργείων, αλλά και της έγκαιρης αναγνώρισης των 
επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, η οποία αλλάζει άρδην τα 
δεδομένα παγκοσμίως. Το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας υπηρετώ-
ντας τους σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος και θωράκισης 

των Ενόπλων Δυνάμεων μας από τις επικίνδυνες συνέπειες του εν 
λόγω φαινομένου, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τη διασφάλιση 
των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων, που αποτελούν την 
ιστορική παρακαταθήκη της χώρας, αλλά και την δημιουργία κοι-
νής βάσης πολιτιστικού αποθετηρίου κυριότητας της περιουσίας 
του».
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δήλωσε μεταξύ άλλων: 
«Με το συγκεκριμένο μνημόνιο που υπογράφουμε σήμερα, ανοί-
γεται ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων, 
που μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην 
προστασία της στρατιωτικής και ιστορικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και όχι μόνον. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογρα-
φή του Μνημονίου Συνεργασίας για την προστασία του πολιτι-
στικού αποθέματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς προσφέρει, 
επιπλέον, τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε βάσεις δεδομένων 
και να αναπτύξουμε συνέργειες, που μπορούν να διευκολύνουν 
ιδιαίτερα το κοινό έργο μας».

Η πρώτη πτήση του πρώτου ελληνικού εκπαιδευτικού αεροσκά-
φους Μ-346 πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου στο Διεθνές 
Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης 
Αέρος Καλαμάτας σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
Όπως ανακοινώθηκε, το εκπαιδευτικό Μ-346, το οποίο δεν φέ-
ρει εξωτερικά την τελική του μορφή, πέταξε από το αεροδρόμιο 
Caselle στο πλαίσιο δοκιμών της κατασκευάστριας εταιρείας 
Leonardo.  
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη διακρατική συμφωνία μεταξύ του ελλη-

νικού υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και του υπουργείου ‘Αμυνας 
του Ισραήλ, η Elbit Systems έχει αναλάβει από τον Απρίλιο 2021 
τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στη Κα-
λαμάτα.
Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια και τη 
λειτουργία νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών M-346, τη διατή-
ρηση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού στόλου που αποτελείται 
από τα νέα M-346 και δεκάδες εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-6, την 
παροχή ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης 

στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη, διασυνδεδεμένους προσομοιωτές 
πτήσης, σταθμούς εκπαίδευσης εδάφους και σύστημα διοίκησης 
και ελέγχου.
Η Elbit αναφέρει ότι το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, καθώς 
σύντομα ολοκληρώνεται η κατασκευή του πρώτου εκπαιδευ-
τικού κτιρίου, ενώ λειτουργεί ήδη το Κέντρο Ανεφοδιασμού 
(Logistics Center) στην αεροπορική βάση και της υποστήριξης για 
τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-6.

ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΑ: ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2023 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΥΠΠΟΑ 
Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ενόπλων Δυνάμεων

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Μ-346
Στο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα
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Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, ενταγμένος στον 
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO, ο εμβληματικός χώρος της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Καβάλας - Θάσου, το τρέχον έτος θα υποδεχθεί τους 
εκατοντάδες επισκέπτες του έχοντας μια ανανεωμένη εικόνα 
ως αρχαία πόλη, χάρη στα έργα ενοποίησης και ανάδειξης 
που εκτελούνται τα τελευταία χρόνια σε αυτόν.
Η Έφορος Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου Σταυρούλα 
Δαδάκη, στον ετήσιο απολογισμό της κατά την εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που φιλοξενήθηκε στην 
επιβλητική νέα πτέρυγα του αρχαιολογικού μουσείου Κα-
βάλας, αναφέρθηκε εκτενώς στις εργασίες που εκτελούνται 
στον αρχαιολογικό χώρο.
Μιλώντας, ωστόσο, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκάλυψε ότι οι ερ-
γασίες ενοποίησης και ανάδειξης της αρχαίας πόλης των 
Φιλίππων μετά την αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα της 
παλιάς εθνικής οδού Καβάλας - Δράμα (που διέρχονταν 
μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο), βελτίωσε σημαντικά 
την εικόνα του σε πολλά επίπεδα. «Στα τέλη του τρέχοντος 
έτους», σημείωσε, «θα ολοκληρωθεί η πρώτη ενότητα των 
εργασιών ενοποίησης του χώρου, ενώ ήδη ετοιμάζουμε τις 
μελέτες για τη δεύτερη ενότητα που θα ενταχθούν στο νέα 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα».
Μετά την αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα, η αρχαιολογι-
κή σκαπάνη έφερε στο φως ένα εκτεταμένο συγκρότημα 
δημόσιων κτιρίων, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
αρχαίας πόλης. Την ίδια ώρα, χάρη στις εργασίες ενοποί-
ησης έχουν βελτιωθεί οι υφιστάμενες διαδρομές και δημι-
ουργήθηκαν νέες, ενώ πλέον το αρχαίο θέατρο είναι ορατό 
στο σύνολό του τόσο από τον χώρο του πάρκινγκ όσο και 
από το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας αγοράς.
Η κ. Δαδάκη υπογραμμίζει ακόμα ότι στη δεύτερη ενότητα 
έργων έχει ενταχθεί η διαμόρφωση νέας εισόδου στον αρ-
χαιολογικό χώρο, όπως επίσης και η ανάδειξη της παλαιο-
χριστιανικής Βασιλικής Α’.
Αποκατάσταση και της βασιλικής β’
Ταυτόχρονα με την ενοποίηση, στον αρχαιολογικό χώρο 
εκτελούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και έργα αποκατάστασης της παλαιοχρι-
στιανικής Βασιλικής Β’. Τα ερείπια του μεγάλου και εντυπω-
σιακού ναού, που πιθανολογείται ότι κτίσθηκε το 550 μ.Χ. 
αλλά καταστράφηκε πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες του 
εσωτερικού χώρου καθώς κατέρρευσε ο τρούλος, έχουν 
υποστεί μια σημαντική αναστήλωση σε μια προσπάθεια 
συντήρησης και διατήρησής τους.

Στην πραγματικότητα, εκείνο που γίνεται είναι μια αναστή-
λωση των νότιων τοιχοποιιών του παλαιού ναού εξασφα-
λίζοντας μεγαλύτερη στήριξη στα εναπομείναντα μέρη της 
Βασιλικής και προσφέροντας ταυτόχρονα μια καλύτερη 
εικόνα στον επισκέπτη για το πώς πραγματικά ήταν ο ναός 
που δέσποζε στο κεντρικότερο σημείο της αρχαίας πόλης.
Τον Αύγουστο επαναλειτουργεί το αρχαίο θέατρο 
Θάσου
Το δεύτερο μεγάλο «στοίχημα» για την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Καβάλας - Θάσου μέσα στον τρέχον έτος είναι η επα-
ναλειτουργία, μετά από δέκα χρόνια, του αρχαίου θεάτρου 
του νησιού. 
«Το έργο του θεάτρου εντάχθηκε με μελέτη εγκεκριμένη υπό 
πολλούς όρους, η εφαρμογή της οποίας είχε πολλές δυσκο-
λίες», σημείωσε η προϊσταμένη της Εφορείας και συνέχισε: 
«Η απομάκρυνση της μεταλλικής κατασκευής ανέδειξε τα 
σοβαρά λάθη του παρελθόντος, τα οποία μας πήραν χρό-
νια να επουλώσουμε. Η Εφορεία ολοκλήρωσε έναν μεγάλο 
αριθμό μελετών τον Ιούνιο του 2022, οι οποίες εγκρίθηκαν 
από το ΚΑΣ, χωρίς παρατηρήσεις. Χάρη στην επιστημονική 
κατάρτιση, τη μεθοδικότητα, εργατικότητα και το ομαδικό 
πνεύμα της επιβλέπουσας Κωνσταντίνας Πανούση και της 
επιστημονικής της ομάδας φθάσαμε στο σημείο να βλέ-
πουμε την επίτευξη του στόχου της αποκατάστασης του 
θεάτρου με τα μάρμαρά του».
Πρόθεση της κ. Δαδάκη, όπως επισήμανε η ίδια μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι τον Αύγουστο του 2023, το αρχαίο θέ-
ατρο της Θάσου να ανοίξει προκειμένου να φιλοξενήσει υπό 
προϋποθέσεις μια παράσταση αρχαίου δράματος ή αττικής 
κωμωδίας αφού θα έχει αποκατασταθεί το κοίλο και θα έχει 
καθαριστεί η ορχήστρα, και τα υφιστάμενα εργοτάξια δεν 
θα εμποδίζουν την πραγματοποίηση μιας παράστασης».
Να σημειωθεί πως η αρχική φιλόδοξη μελέτη προβλέπει την 
αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου και την επένδυση του 
κοίλου από το φημισμένο ανά τον κόσμο λευκό μάρμαρο 
που εξορύσσεται στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Η πρωτοβυζαντινή αστική έπαυλη της Θάσου
Τη χρονιά που πέρασε, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - 
Θάσου είχε ενεργή παρουσία και σε μια σειρά άλλων έργων, 
όπως είναι η ανάδειξη του τμήματος της αρχαίας Εγνατίας 
και η αναστήλωση των τοιχίων και κτισμάτων στο εσω-
τερικό του λεγόμενου οικοπέδου ΚΡΕΗ στο αστικό κέντρο 
της πόλης, που γειτνιάζει με το μεσαιωνικό υδραγωγείο της 
Καβάλας (Καμάρες).
Επίσης, υπό την εποπτεία της κ. Δαδάκη πραγματοποιή-

θηκε μια συστηματική ανασκαφή στη Θάσο στη λεγόμενη 
πρωτοβυζαντινή αστική έπαυλη, ένα σημαντικό κοσμικό 
(ιδιωτικό) κτίριο, το μοναδικό σωζόμενο ορατό στη Θάσο. 
Χάρη στο βραβείο που πέτυχε η ανασκαφή το 2017, προ-
χώρησε στην αγορά ενός μικρού τμήματος γηπέδου και 
ολοκλήρωσε την ανασκαφή του, αποκαλύπτοντας το περι-
στύλιο της αυλής. Παράλληλα, ολοκλήρωσε και έναν κύκλο 
συντηρήσεων στο ανασκαμμένο τμήμα της οικίας, το οποίο 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και στο οποίο βρέθηκαν 
ψηφιδωτά δάπεδα και δείγματα από τοιχογραφίες, που 
αποδεικνύουν πως πρόκειται για την έπαυλη ενός πλούσιου 
κατοίκου του νησιού.
Το έργο της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώ-
ρου
Συμβολή είχε η Εφορεία (στο κομμάτι εκπόνησης των με-
λετών) και στο μεγάλο έργο της κατασκευής δικτύου πυρό-
σβεσης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, που θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια προσπά-
θεια προστασίας και διαφύλαξης της φημισμένης αρχαίας 
πόλης και του περιβάλλοντα χώρου.
Τη χρονιά που πέρασε διοργανώθηκαν και δυο πολύ ενδια-
φέρουσες εκθέσεις, που είχαν θετικό πρόσημο στην επισκε-
ψιμότητα του αρχαιολογικού μουσείου Καβάλας, το οποίο 
τους φθινοπωρινούς μήνες αύξησε σημαντικά τον αριθμό 
των επισκεπτών του. Επίσης, το τελευταίο τρίμηνο του 
έτους, η Εφορεία υλοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που συνεχίζεται ακόμα, με θέμα το αρχαίο νόμισμα.
Πρόβλημα το λιγοστό προσωπικό
Έχοντας στην εποπτεία της τρία μεγάλα μουσεία (Καβάλας, 
Φιλίππων και Θάσου, με συνολικό εμβαδό 6880 τ.μ.), έναν 
φημισμένο αρχαιολογικό χώρο ενταγμένο στην UNESCO, 
πολλούς ακόμα διάσπαρτους αρχαιολογικούς χώρους, η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου είναι η μεγαλύτερη 
σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ωστόσο, όπως τόνισε η κ. Δαδάκη, η έλλειψη επαρκούς προ-
σωπικού (σήμερα απασχολούνται μόλις 23 άτομα σε όλους 
τους τομείς αρχαιολόγοι, φύλακες, μηχανικοί, διοικητικοί) 
και ο μεγάλος όγκος δουλειάς δημιουργεί καθυστερήσεις 
στην ομαλή εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων που μαζί με 
την εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας αποτελούν 
προτεραιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, πάντως, οι εργαζό-
μενοι της Εφορείας υπερβαίνουν εαυτούς προκειμένου να 
ανταποκριθούν στα αυξημένες υποχρεώσεις συντήρησης 
και ευπρέπειας όλων των αρχαιολογικών χώρων και της 
εξυπηρέτησης των πολιτών πρωτίστως.

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
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ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ 2024 
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησε για την οικονομία και ερωτηθείς 
για την ακρίβεια και αν θα υπάρξει νέο μέτρο στήριξης 
ανέφερε ότι αυτό το θέμα απασχολεί περισσότερο από 
ποτέ την κοινωνία. Υπενθύμισε ότι είδαμε τιμές φυσικού 
αερίου που ήταν και δεκαπλάσιες σε σχέση με πριν από 
δύο χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Σημείωσε ότι όλες 
οι χώρες κατέφυγαν στις όποιες δυνατότητες έδιναν οι 
κρατικοί προϋπολογισμοί. «Οι τιμές μπορεί να είναι ακόμα 
υψηλές αλλά τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Είναι το πρώτο μας 
μέλημα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εισαγόμενης κρίσης η 
κυβέρνηση απάντησε με μία σειρά μέτρων που μας επέ-
τρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πληθωρι-
στικές βόμβες με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους 
λογαριασμούς του ρεύματος», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης 
αναφέρθηκε στις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στο μέτρο 
του καλαθιού του νοικοκυριού και στο market pass που 
θα τεθεί σε εφαρμογή από το Φεβρουάριο.
Για την αισχροκέρδεια είπε ότι ο έλεγχος στην αγορά δεν 
είναι απλή υπόθεση αλλά για πρώτη φορά έχουμε εργα-
λεία. «Υπάρχει διάταξη για την καταπολέμηση της αισχρο-
κέρδειας, εφαρμόζεται με ιδιαίτερα τσουχτερά πρόστιμα», 
πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τις μειωμένες ποσότητες στις συσκευασίες 
στα ράφια και αν υπάρχει δυνατότητα διαπίστωσης και 
τιμωρίας τέτοιων φαινομένων, είπε ότι δεν είναι αφελής 
και γνωρίζει ότι στην αγορά θα υπάρχουν περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν 
την κρίση. Επ’ αυτού αναφέρθηκε αναλυτικά στο καλάθι 
του νοικοκυριού και πώς επηρέασε θετικά την αγορά. 
«Εξαντλούμε τις δυνατότητές μας για να εντοπίσουμε 
φαινόμενα αισχροκέρδειας. Εκτιμώ ότι θα έχουμε περαι-
τέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και πιστεύω ότι 
τα χειρότερα ως προς την αύξηση των τιμών στο ράφι τα 
έχουμε δει», συμπλήρωσε. 
Είχα πει ότι θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη 
αυτά τα οποία πήρε ο κ. Τσίπρας και είμαστε 
απολύτως συνεπείς στην προεκλογική μας δέ-
σμευση 
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αν σχεδιάσει τη μείωση και 
έμμεσων φόρων στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός 
δώσει εντολή για δεύτερη τετραετία απάντησε:
«Μειώσαμε όλους τους φόρους για τους οποίους είχαμε 
δεσμευτεί. Προσθέσαμε μάλιστα και κάποιους στους οποί-

ους δεν είχαμε αναφερθεί. Μειώσαμε τους φόρους των 
επιχειρήσεων, των γονικών παροχών. Σημαντική ήταν 
μείωση και στις εισφορές, μια σημαντική παρέμβαση που 
καθιστά την εργασία στη χώρα μας εξαιρετικά ανταγω-
νιστική. Υπήρχαν μειώσεις και στους έμμεσους φόρους, 
στις μεταφορές, στην εστίαση, τα γυμναστήρια. Είχαμε 
σημαντικές μειώσεις φόρων που αφορούν του αγρότες 
μας, στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Αν έπρεπε να 
κάνω μία συνολική επισκόπηση, όταν έλεγα προεκλογι-
κά ότι ο κ. Τσίπρας είχε αφανίσει τη μεσαία τάξη και εμείς 
θα τα επιστρέψουμε, είμαστε συνεπείς. Η αποκλιμάκωση 
των έμμεσων φόρων την επόμενη τετραετία θα μπορεί 
να συζητηθεί στα πλαίσια δημοσιονομικών δυνατοτήτων 
βάσει του σχεδίου μας για την επόμενη τετραετία. Όλες οι 
μειώσεις φόρων τις οποίες νομοθετήσαμε σεβάστηκαν 
την ανάγκη της χώρας για δημοσιονομική πειθαρχία. 
Ουδέποτε διακινδυνέψαμε το δρόμο που έχουμε χαράξει 
για μείωση των πρωτογενών ελλειμμάτων και σήμερα 
είμαστε σίγουροι ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε πρω-
τογενές πλεόνασμα. Η προσωρινή μείωση των έμμεσων 
φόρων δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πολύ συχνά βλέπουμε 
ότι και στερήθηκαν έσοδα από τα δημόσια ταμεία και η 
μείωση δεν έφτασε στον καταναλωτή. Αν πρόκειται να 
κάνουμε κάποια στιγμή μείωση έμμεσου φόρου, θα έχει 
μόνιμα χαρακτηριστικά και δεν θα διακινδυνεύει τη δημο-
σιονομική σταθερότητα τη χώρας».
Δεν σχετίζεται με τις εκλογές η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού από 1η Απριλίου 
Για την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου 
ανέφερε ότι δεν σχετίζεται με τις εκλογές αλλά με το γε-
γονός ότι ξεκινά η τουριστική περίοδος. Επ’ αυτού είπε 
ότι ήδη ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά και 
αναμένεται νέα αύξηση για την οποία είπε ότι θα είναι ση-
μαντική και δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα.
Για την αύξηση των μισθών είπε ότι έχει να κάνει με την 
βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομί-
ας. Ο κ. Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα τον τουρισμό 
και είπε ότι απαιτείται εργατικό προσωπικό πιο εκπαι-
δευμένο και αυτό θα παρασύρει προς τα πάνω και τους 
μισθούς. «Δεν μας ενδιαφέρει να μπορούμε να προσφέ-
ρουμε στους νέους οποιαδήποτε δουλειά αλλά να είναι 
σταθερές και με καλύτερους μισθούς», είπε. «Η δική μας 
βούληση είναι να ενθαρρύνουμε τις ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων», 
πρόσθεσε. 

Μείωση της ανεργίας σε νέους και γυναίκες 
Σε ότι αφορά την ανεργία ο πρωθυπουργός ειδικά για 
τους νέους και τις γυναίκες, είπε ότι σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία είχαμε μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ σε σχέση 
με οποιαδήποτε άλλη χώρα. «Ξεκινάμε από υψηλή βάση 
όμως η μείωση της ανεργίας και στις δύο αυτές ομάδες 
ήταν σημαντική. Οι δουλειές που δημιουργήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια είναι περισσότερο διατηρήσιμες και πιο 
εναρμονισμένες με το μοντέλο της ανταγωνιστικής οικο-
νομίας που δουλεύουμε», συνέχισε.
Παράλληλα αναφέρθηκε σε τομείς όπου υπάρχουν ελλεί-
ψεις εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς όπως στον 
πρωτογενή τομέα. «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η κα-
τάρτιση και η επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού 
ώστε να έχουν τις δεξιότητες που θα τους ετοιμάζουν 
καλύτερα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας», υπο-
γράμμισε.
Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής αναδρομικών και 
δώρων σε όλους τους συνταξιούχους ανέφερε:
«Βρισκόμαστε ακόμα στις 23 Ιανουαρίου, δεν έχουμε 
κλείσει καλά καλά τον πρώτο μήνα εκτέλεσης του προϋ-
πολογισμού και δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καλύτερη 
εικόνα πριν το Φεβρουάριο. Αυτή η συζήτηση είναι πρό-
ωρη και αδικεί την έκταση των παρεμβάσεων που δρομο-
λογούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε». Ο πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των συντάξεων και 
στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και είπε ότι 
πριν μιλήσουμε για το επόμενο μέτρο της κυβέρνησης 
«να πατήσουμε το pause και να δούμε τις παρεμβάσεις 
που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση». Επ’αυτού αναφέρθηκε 
και στο market pass και επιπλέον συνέστησε υπομονή 
και αυτοσυγκράτηση σημειώνοντας ότι στην κυβέρνηση 
είναι αισιόδοξοι για την πορεία του προϋπολογισμού αλλά 
«πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και να κρατάμε δημοσιο-
νομικές εφεδρείες».
Για το γεγονός ότι Κύπρος και Πορτογαλία ανέκτησαν την 
επενδυτική βαθμίδα απάντησε πως «δεν πέρασαν από 
τρίτο μνημόνιο, ούτε κινδύνευσαν να βγουν έκτος ευρω-
ζώνης». 

Συνέχεια στη σελ 11
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Συνέχεια από τη σελ 10 
 
Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας 
Ο κ. Μητσοτάκης είπε έχουμε πετύχει 11 αναβαθμίσεις 
και είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν από την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας. «Το μόνο κομμάτι του παζλ για 
να επανέλθουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα είναι η 
επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας που θα πετύχουμε το 
2023. Αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί ξανά θα είναι 
ζήτημα λίγων μηνών να αποκτήσουμε την επενδυτική 
βαθμίδα. Είμαι απολύτως σίγουρος για αυτό. Αν από τις 
εκλογές προκύψει παρατεταμένη αστάθεια ή κυβέρνηση 
που θα εφαρμόσει τελείως διαφορετικό πρόγραμμα τότε 
δεν θα δούμε επενδυτική βαθμίδα ούτε με κιάλι. Η επίτευ-
ξη της επενδυτικής βαθμίδας δεν είναι μια τεχνοκρατική 
παράμετρος αλλά τελικά θα σημαίνει χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας. Αυτό 
σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων θα έχει πολλή 
μεγάλη σημασία», υπογράμμισε.
Ερωτηθείς για τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
αν θα τα δουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο πρωθυ-
πουργός είπε πως η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι 
πολύ θετική, όπως διαπίστωσε στην πρόσφατη επίσκεψή 
του στο Νταβός και πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον 
για επενδύσεις που σημαίνουν καλύτερες δουλειές.
«Θεωρώ ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Σε καμία περί-
πτωση αυτή η εικόνα που σας παρουσιάζω δεν αντισταθ-
μίζεται ή δεν πρέπει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν 
υπάρχουν προβλήματα όπως η ακρίβεια και με το γεγονός 
ότι πολλοί τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Αν ο ρυθμός ανά-
πτυξης ήταν χαμηλότερος δεν θα είχαμε δυνατότητα να 
κάνουμε πολιτική στήριξης ή θα καταφεύγαμε σε δανει-
κά», συνέχισε.
Για το ταμείο ανάκαμψης είπε ότι μιλάμε για ποσά που 
είναι λάθος να λέμε ότι κατευθύνονται σε λίγους προνομι-
ούχους και έφερε ως παράδειγμα δράσεις όπως «εξοικο-
νομω και ανακαινίζω».
Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για μέτρα που εφαρμόστη-
καν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και εξακολουθούν 
σήμερα να ισχύουν. «Θέλουμε ο νόμος περί ανωνύμων 
εταιρειών να μην αποκλίνουν από αντίστοιχες νομοθεσίες 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», απάντησε.
Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το έλλειμμα τρεχουσών συ-

ναλλαγών το 2022 ενώ η έκθεση του ΟΟΣΑ προβλέπει 
περαιτέρω αύξηση, είπε ότι ένας μεγάλος λόγος ήταν το 
μεγάλο αυξημένο κόστος εισαγωγών ως προς τις ενεργει-
ακές ανάγκες της χώρας. «Η πράσινη ανάπτυξη θα βελ-
τιώσει αυτή την εικόνα. Είναι πολύ σημαντική προοπτική 
για τη χώρα», είπε ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν δείκτες που 
δείχνουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνι-
κής οικονομίας. «Όντως καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν 
πέρασε από τόσο παρατεταμένο δημοσιονομικό, οικονο-
μικό σοκ. Χάσαμε μια δεκαετία. Περάσαμε από μία πρω-
τοφανή κρίση», συμπλήρωσε και επισήμανε ότι τα χρόνια 
που κυβέρνησαν οι κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος η ανάπτυξη 
της Ελλάδος ήταν στο ¼ της ΕΕ.
Σε ότι αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι έχει αλλάξει πολύ 
αλλά υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας. «Η 
ελληνική οικονομία έχει γίνει πολύ πιο εξωστρεφής και 
πολύ πως ανταγωνιστική σε σχέση με το 2010», τόνισε. 
«Ταυτόχρονα η πατρίδα μας αξιοποιεί καλύτερα τα συ-
γκριτικά της πλεονεκτήματα, να προσελκύει επενδύσεις. 
Όλα αυτά πιστοποιούνται από διεθνείς οίκους και αναλυ-
τές. Θα ήθελα να συγκρίνω την εικόνα που αποκόμισα με 
ξένους επενδυτές φέτος στο Νταβός σε σχέση με το 2020. 
Τότε υπήρχε θεωρητικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και 
μία αμφιβολία. Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της 
αμφιβολίας και της ανησυχίας δεν υπάρχει γιατί υπάρχει 
μετρήσιμο έργο», πρόσθεσε. 

Στα 39 δισ. ευρώ τα ταμειακά αποθέματα σήμερα 
Ερωτηθείς τι μαξιλάρι ασφαλείας θα παραδώσει στην 
υπηρεσιακή κυβέρνηση απάντησε ότι «μαξιλάρι χρησι-
μοποιών όταν κοιμάμαι». Για τα ταμειακά αποθέματα είπε 
ότι σήμερα είναι στα 39 δισ. ενώ για το «μαξιλάρι» που 
παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αποτέλεσμα 
λυσσαλέας φορολόγησης και ήταν καταναγκαστικό.
Για τα επιδόματα και το κριτήριο των εσόδων με βάση τη 
φορολογική δήλωση παρότι κάποιοι φοροδιαφεύγουν 
είπε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αποτυπώσουμε 
την εικόνα των εισοδημάτων. «Σήμερα έχουμε καλύτερη 
φορολογική συμμόρφωση από ότι τα περασμένα χρόνια. 
Στον τομέα της φοροδιαφυγής έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα ως προς τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών και τις τεχνολογίες που συνδέουν τα 
POS με την ΑΑΔΕ, κάτι που επιτρέπει να μειώνουμε την 

φοροδιαφυγή που προκύπτει στο επίπεδο της έμμεσης 
φορολογίας. Όσο οι δημόσιες πολιτικές γίνονται πιο έξυ-
πνες και έχουμε τη δυνατότητα διασταυρώσεων τόσο θα 
μειώνονται αυτά τα φαινόμενα», συμπλήρωσε. 

Η πολιτική μας στήριξε την οικονομία και κοινω-
νία σε δύσκολες συνθήκες 
Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για 
την επιδοματική πολιτική που ακολουθεί και αν υπάρχει 
κίνδυνος να οδηγηθούμε σε νέο μνημόνιο είπε ότι «η 
πολιτική μας στήριξε την οικονομία και κοινωνία σε δύ-
σκολες συνθήκες» και δήλωσε περήφανος που κράτησε 
όρθια την κοινωνία και τις επιχειρήσεις στην διάρκεια της 
πανδημίας. Είπε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή κάποια 
στιγμή θα διδάσκεται και ότι «κάναμε το απολύτως ανα-
μενόμενο, το απολύτως σωστό». Πρόσθεσε ότι οι αγορές 
είναι ο πιο αυστηρός κριτής και έφερε ως παράδειγμα την 
απόφαση της προηγούμενης πρωθυπουργού του Ηνωμέ-
νου Βασίλειο να μειώσει φόρους με συνέπεια να καταρ-
ρεύσει η λίρα και η ίδια.
Για την ημερομηνία των εκλογών δεν απάντησε λέγοντας 
πως θα σεβαστεί τη συμφωνία σε αυτή την συνέντευξή 
τύπου να περιοριστεί στα θέματα της οικονομίας.
Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα τράπεζες και τα κόκκινα 
δάνεια.
«Αποτρέψαμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Το 2019 
ξεπερνούσαν το 40%, σήμερα είναι κάτω του 10%.
Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αυξή-
σουν τα επιτόκια καταθέσεων, αυτό θα ανέμενα και έναν 
πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Πολλές 
εταιρείες επιβραβεύουν τους καλούς πελάτες τους, το ίδιο 
πρέπει να κάνουν και οι τράπεζες. Τους συνεπείς δανειο-
λήπτες δεν πρέπει να τους ξεχνάμε», απάντησε.
Για το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε ότι αφορά τη συμ-
μετοχή του κράτους στις τράπεζες στην περίπτωση που 
επανεκλεγεί, είπε πως το ταμείο χρηματοπιστωτικής στα-
θερότητας έχει στρατηγική αποεπένδυσης.
«Δεν ήταν σκοπός του κράτους να έχει μεγάλα ποσοστά 
στις τράπεζες. Δεν υπάρχει συστηματικός στρατηγικός λό-
γος το κράτος να ελέγχει σημαντικά ποσοστά», επισήμανε. 

Συνέχεια στη σελ 12 

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ 2024 
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ 11 

βιώσιμες οι επενδύσεις σε εξόρυξη φυσικού 
αερίου 
Για τις έρευνες των υδρογονανθράκων έκανε σύντομη 
ιστορική αναδρομή υπενθυμίζοντας ότι επί κυβέρνησης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε η προσπάθεια, πάγωσε επί ΣΥΡΙΖΑ 
και τώρα παίρνει νέα δυναμική.
«Σήμερα οι επενδύσεις σε εξόρυξη φυσικού αερίου εί-
ναι βιώσιμες. Δεν πατάμε φρένο στην πράσινη μετάβα-
ση αλλά θα χρειαστούμε και φυσικό αέριο. Οι έρευνες 
δρομολογούνται, τα οικόπεδα είναι συγκεκριμένα, δεν 
εξετάζουμε άλλα και εκεί έχουμε πρώτες ενδείξεις. Εκτι-
μούμε ότι μέσα στο 2023 θα έχουμε μια καλη εικόνα αν 
η έρευνα μας κάνει αισιόδοξους ότι υπάρχουν κοιτάσμα-
τα», συμπλήρωσε.
Για τα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τους μισθούς 
και αν θα μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, των ασφα-
λιστικών εισφορών πριν ή μετά τις εκλογές απάντησε: 
«Ναι είναι στις προθέσεις μας η περαιτέρω μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών. Υπάρχουν μία σειρά από μέ-
τρα που πρέπει να εφαρμοστούν και το Φεβρουάριο θα 
έχουμε καλύτερη εικόνα για την εκτέλεση του προϋπο-
λογισμού. Όταν δεν κινδυνεύει η δημοσιονομική σταθε-
ρότητα προχωράμε σε στενευμένα μετρά».
Σε ερώτηση για «απευθείας αναθέσεις» και την κριτική 
της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο πλιάτσικο» την περίο-
δο της πανδημίας, είπε πως δεν έχει ίδια εικόνα για τα 
συγκεκριμένα στοιχεία.
«Αν πίστευε κανείς ότι η δύσκολη περίοδος που διαχειρι-
στήκαμε τον κορονοίο θα είχαμε άλλη δυνατότητα, κάνει 
λάθος. Ας είμαστε ρεαλιστές και έντιμοι μεταξύ μας. Εγώ 
δεν λέω ότι όλα γίνονται πάντα με τον πιο ορθό τρόπο ή 
ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια παντού. Ποτέ δεν είχα 
δυσκολία να απαντώ ευθέως σε όλα τα ερωτήματα και 
να δέχομαι την κριτική των πολιτικών αντιπάλων. Όταν 
προέκυψε το θέμα των υποκλοπών την επόμενη ημέρα 
έκανα δήλωση. Τον κ. Τσίπρα ακόμη τον ψάχνουμε για 
όσα αναφέρονται στο Ειδικό Δικαστήριο για βαλίτσες», 
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε επίσης ότι οι απευ-
θείας αναθέσεις θα πρέπει να είναι εξαίρεση αλλά δεν 
υπήρχε καμία χώρα η οποία να μην προχώρησε σε αυ-

τές τις διαδικασίες όταν χρειαζόταν εμβόλια και μάσκες 
που έπρεπε να είχαμε χθες και τα είχαμε.
Ερωτηθείς γιατί η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός 
προορισμός παρότι υπάρχουν ζητήματα όπως για πα-
ράδειγμα η καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης 
ανέφερε μία σειρά από λόγους.
«Βλέπουμε μια σταθερή κυβέρνηση με καλές προοπτικές 
επανεκλογής, έχει μειωθεί η φορολογία, είναι μια χώρα 
με πολλά φυσικά πλεονεκτήματα, είναι πυλώνας στα-
θερότητας στην περιοχή, ακουμπά σε τρεις ηπείρους, 
παίζει σημαντικό ρόλο ως πάροχος ενεργειακής ασφά-
λειας στην Ευρώπη, είναι μέλος της ΕΕ. Όλα αυτά είναι 
σημαντικά και με ένα τρόπο εξισορροπούν ανασταλτι-
κούς παράγοντες όπως η καθυστέρηση στην απονομή 
της δικαιοσύνης. Εκτιμώ ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί», 
σημείωσε.
Για τους πλειστηριασμούς α’ κατοικίας είπε έχουν γίνει 
αρκετά και υπάρχει προτεραιότητα στον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό. «Να επαναλάβω ότι σε επίπεδο απευθείας 
διευθετήσεων έχουν γίνει πάρα πολλές ρυθμίσεις ώστε 
να μην φτάνουμε σε αναγκαστικές εκτελέσεις», είπε ενώ 
τόνισε πως η «κυνηγάμε πάντα τους λεγόμενους στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές». 

Νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο το 2024 
Ως μεγαλύτερο πρόβλημα ανέφερε την ακρίβεια επιση-
μαίνοντας πως είναι εισαγόμενη αλλά η ευθύνη είναι 
δική μας και η κυβέρνηση έχει πάρει μία σειρά από μέ-
τρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις έχοντας φροντίσει 
να θωρακίσει και το εισόδημα.
Για τους μισθούς είπε ότι υπάρχουν πολλοί που τα βγά-
ζουν δύσκολα πέρα και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν 
να έχουν δώσει καλύτερες αυξήσεις, ειδικά σε ανταγω-
νιστικές ειδικότητες. Για τη δέσμευσή του για αύξηση 
των μισθών είπε ότι αφορά μόνο τον ονομαστικό μισθό 
αλλά υπάρχουν και άλλες δράσεις ενώ ανακοίνωσε πως 
και για το Δημόσιο θα έχουμε νέο ενιαίο μισθολόγιο το 
2024.
Με αφορμή άλλη παρεμφερή ερώτηση είπε ότι η τάση 
των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό έχει αρχίσει να 
αντιστρέφεται ενώ υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις 
που για συγκεκριμένες δουλειές πληρώνουν πολύ πάνα 

από τον κατώτατο μισθό.
Για την ανησυχία της βιομηχανίας από τις συνέπειες 
της ενεργειακής κρίσης, είπε ότι υπάρχει ζήτημα που 
αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και είναι ενθαρρυ-
ντικό ότι βρισκόμαστε σε περίοδο αποκλιμάκωσης των 
τιμών ενέργειας. «Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει ίσως 
τις προσδοκίες μας. Δεν είναι σύμπτωση ότι η μείωση 
του ήρθε μετά την επιβολή του πλαφόν από την ΕΕ κάτι 
για το οποίο είχα αγωνιστεί και αν είχε γίνει νωρίτερα 
θα είχαν πέσει νωρίτερα οι τιμές και ο Πούτιν θα έβγα-
ζε λιγότερα για να χρηματοδοτεί τον πόλεμό του στην 
Ουκρανία», πρόσθεσε. Επίσης ανέφερε ότι το πρόβλημα 
είναι ευρωπαϊκό καθώς οι ΗΠΑ δίνουν ελκυστικά κίνη-
τρα στις βιομηχανίες. «Θα αγωνιστώ ώστε να υπάρξει 
ευρωπαίκή απάντηση σε αυτή την πρόκληση και έχω 
ζητήσει να συζητηθεί στην έκτακτη σύνοδο κορυφής το 
Φεβρουάριο», συμπλήρωσε.
Για την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού είπε ότι είναι 
ένας από τους βασικούς λόγους που θα έχουμε επιβρά-
δυνση στην Ευρώπη και πως είναι το επώδυνο φάρμακο 
για να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. «Είναι παγκό-
σμια αυτή η απάντηση με μία εξαίρεση, τη γειτονική 
Τουρκία η οποία ακολουθεί άλλη πολιτική που δεν θέλω 
να σχολιάσω και δεν νομίζω να βρει υποστηρικτές», 
είπε ενώ τόνισε πως και γι’ αυτό για εμάς έχει σημασία η 
επενδυτική βαθμίδα για να μειώσουμε τα σπρεντ.
Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το καλάθι του νοικοκυριού 
είπε ότι οι πολίτες λένε πως είναι καλή προσπάθεια και 
θα ήθελαν παραπάνω. «Αν έχει κάποιος τη μαγική φόρ-
μουλα για να αντιμετωπίσει το θηρίο του πληθωρισμού, 
εδώ είμαι. Εγώ δεν την έχω. Δεν θα κόψουμε λεφτά από 
το μαγικό λεφτόδεντρο. Τις οριζόντιες μειώσεις από τον 
ΦΠΑ, ποιος θα τις πληρώσει; Ποιος θα φορολογήσει τα 
2 δισ. που χάνουμε; Αν η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου κατέρρευσε σε 44 ημέρες επειδή παρουσίασε 
πρόγραμμα στα όρια των οικονομικών βουντού, αν το 
έκανε η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, δεν θα άντεχε 44 ημέ-
ρες», πρόσθεσε.
Τέλος, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο 
νέας ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές στο δημόσια 
και είπε πως δεν θα πει τίποτα για μέτρα που δεν έχουν 
ακόμα συζητηθεί.

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ 2024 
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
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Συνάντηση με συνταξιούχους σε καφενείο στο Αιγά-
λεω είχε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσί-
πρας. Ο κ. Τσίπρας απηύθυνε ομιλία και στη συνέχεια 
είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους, να ακούσει 
τα προβλήματα, τις προτάσεις και τα αιτήματά τους, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ο κ. Τσίπρας μίλησε για «διπλή εξαπάτηση» των συ-
νταξιούχων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, 
όπως είπε, περιέκοψε την 13η σύνταξη, ενώ είχε δε-
σμευτεί ότι θα τη διατηρήσει, και δεν έδωσε τα ανα-
δρομικά από δώρα και επικουρικές συντάξεις με βάση 
την απόφαση του ΣτΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αθροιστικά οι περικοπές αυτές αγγίζουν 
ήδη τα 6,5 δισ. και έως τον Μάιο θα φτάσουν 7,5 δισ. 
Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις δεσμεύ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους συνταξιούχους για επα-
ναφορά της 13ης σύνταξης, επιστροφή των αναδρομι-
κών, προανήγγειλε μέτρα για την αποκατάσταση της 
αδικίας με την προσωπική διαφορά, ενώ δεσμεύθηκε 
και για μέτρα αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας που 
ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων.
«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τα προ-
βλήματα που απασχολούν κυρίως τους ανθρώπους 
που είναι απόμαχοι της εργασίας, τους συνταξιούχους, 
που βεβαίως αυτή την περίοδο έχω την αίσθηση ότι 
είναι σε ιδιαίτερη πίεση, όπως άλλωστε και η μεγάλη 
πλειοψηφία των νοικοκυριών τον τελευταίο χρόνο, 
ιδιαίτερα με τις τρομακτικές αυξήσεις, κυρίως στην 
ενέργεια αλλά όχι μόνο, στα προϊόντα μαζικής κα-
τανάλωσης, στο σούπερ μάρκετ που έχει γίνει ένας 
εφιάλτης», είπε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ αναφέρθηκε στα 
«στοιχεία» που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση που 
αποδεικνύουν ότι χρειάζονται «δύο συντάξεις τον 
χρόνο, μόνο για να πληρωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα και 
ότι για εισοδήματα μέχρι 800 ευρώ το μήνα υπάρχει 
απώλεια του 40% της αγοραστικής δύναμης».
Ο Αλ. Τσίπρας κάλεσε του παρευρισκομένους να μετα-
φέρουν την «αγωνία» τους και να μιλήσουν τη «γλώσ-
σα της αλήθειας», τονίζοντας ότι «επί τέσσερα χρόνια 
τώρα οι συνταξιούχοι στην χώρα μας έχουν εξαπατη-
θεί σε καθημερινή βάση και από τον κ. Μητσοτάκη με 
όσα έλεγε τότε, όσα έταξε προεκλογικά και όσα έκανε 
μετεκλογικά, τρεισήμισι χρόνια, αλλά και από την πλει-

οψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης».
Υπενθύμισε, μάλιστα, την κατάσταση που παρέλαβε ο 
ΣΥΡΙΖΑ το 2015: «‘Άδεια ταμεία, 1 δισ. έλλειμμα στον 
ΕΦΚΑ και περικομμένες συντάξεις 12 συνεχόμενες φο-
ρές από το 2010 έως το 2014. Κάνανε 12 περικοπές στις 
συντάξεις, το 50% μεσοσταθμικά των συντάξεων είχε 
περικοπεί μέσα στην τετραετία. Αν ρωτήσετε κάποιους 
από αυτούς που βγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο στα 
κανάλια και απευθύνονται στους συνταξιούχους, η 
ιστορία της χώρας ξεκίνησε από το 2015 και μετά, 
δεν υπήρξε πιο πριν, από το 2015 και μετά ξεκίνησαν 
όλα. 50% λοιπόν περικοπές, 12 συνεχόμενα χαράτσια 
και περικοπές στις συντάξεις που επέβαλε πράγματι η 
τρόικα. Δεν λέω ότι το επιθυμούσαν, αλλά αυτή είναι η 
αλήθεια και οι δεσμεύσεις που είχαν πάρει από το 2014 
με το mail Χαρδούβελη, το περιβόητο, για να κοπεί 
το ΕΚΑΣ, το οποίο πράγματι εμείς δεν καταφέραμε να 
αντικρούσουμε, όπως καταφέραμε μια σειρά από άλ-
λες περικοπές στις οποίες είχαν δεσμευτεί».
Αναφερόμενος και στα δημοσιεύματα που τότε υπο-
στήριζαν, όπως είπε, ότι «ξεπουλάει τη Μακεδονία 
για να σώσει τις συντάξεις», διερωτήθηκε: «Αλήθεια, 
αφού τις έσωσα τις συντάξεις πώς είμαστε εμείς αυτοί 
που τις κόψαμε και διαλύσαμε τους συνταξιούχους;» 
«Η αλήθεια είναι ότι υπερασπιστήκαμε και τα εθνικά 
συμφέροντα και τη σύνταξη, όταν η τρόικα ήθελε να 
επιβάλει επιπλέον περικοπές 30% στις κύριες και στις 
επικουρικές», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στο κοι-
νωνικό μέρισμα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε Δεκέμβρη, 
αλλά και στην εποχή μετά τα μνημόνια. «Τι μας λέγανε 
τότε; Ότι αυτά είναι ψίχουλα», είπε και συνέχισε: «Όταν 
βγήκαμε από τα μνημόνια, θεσμοθετήσαμε την 13η 
σύνταξη έως συντάξεις 500 ευρώ και ένα πολύ σημα-
ντικό συμπλήρωμα από 70%, 50% έως και 30% για 
τις μεγαλύτερες συντάξεις για όλους τους υπόλοιπους. 
Προεκλογικά μας είπαν ότι αυτή την 13η που την λοι-
δόρησαν τότε -αυτή ήταν η δημοσιονομική δυνατότη-
τα- αλλά ήταν για 800.000 ανθρώπους που έπαιρναν 
χαμηλές συντάξεις, μια ολόκληρη σύνταξη και για 
όλους τους υπόλοιπους ένα σημαντικό συμπλήρωμα, 
είπαν προεκλογικά ότι θα τη κρατήσουν. Όσο την εί-
δατε εσείς το 2020, το 2021, το 2022, άλλο τόσο την 
είδαμε κι εμείς», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 

κάνοντας λόγο για πάνω από 4 δισ. που «χρωστάει 
η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, διότι δεν τήρησε 
την υπόσχεση να καταβάλει την 13η σύνταξη» κάτι 
που αποκάλεσε «πρώτη εξαπάτηση».
«Δεύτερη εξαπάτηση, τα αναδρομικά των συνταξι-
ούχων. Τα αναδρομικά τι είναι; Τα αναδρομικά είναι 
αυτά τα οποία η ίδια η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι 
παρανόμως κόπηκαν από τους συνταξιούχους σε κύ-
ριες συντάξεις, δώρα και επικουρικά από την κυβέρ-
νηση Σαμαρά την περίοδο 2012-2014. Οι προσφυγές 
στη δικαιοσύνη οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα, στην 
απόφαση του ΣτΕ. Είτε είμαστε ευνομούμενη Πολιτεία 
και σεβόμαστε τους νόμους των δικαστηρίων, είτε να 
μην έχουμε δικαστήρια. Δεν μπορεί οι αποφάσεις της 
δικαιοσύνης να είναι α λα καρτ», είπε χαρακτηριστικά, 
κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κορόιδεψε τους 
συνταξιούχους λέγοντάς τους, «μην στεναχωριέστε, 
θα τα δώσουμε τελικά σε όλους, είτε προσφύγετε είτε 
όχι», κάτι που δεν τηρήθηκε», ενώ «αυτά που δόθηκαν 
στις κύριες συντάξεις, δόθηκαν κουτσουρεμένα γιατί 
υπερφορολογήθηκαν».
«Να κάνουμε τη σούμα; 4 δισ. από την 13η σύνταξη 
που δεν έχουν δώσει -μπορεί να ξεπεράσει τα 5 όταν 
ολοκληρωθεί ο τέταρτος χρόνος- και 2,5 δισ. τα ανα-
δρομικά που δεν έχουν δοθεί, 6,5-7,5 δισ. το Μάιο- 
είναι τα χρήματα που έπρεπε να είχαν πάει στους συ-
νταξιούχους και ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να μην 
πάνε στους ανθρώπους του μόχθου, τους απόμαχους 
της δουλειάς, να μην πάνε, εξαπατώντας τους και 
προεκλογικά και καθ’ όλη τη διάρκεια των τρεισήμισι 
αυτών χρόνων που βιώνουμε σήμερα», υπογράμμισε 
και διερωτήθηκε αν «σε αυτές τις συνθήκες, της τρο-
μακτικής συρρίκνωσης του εισοδήματος και ιδιαίτερα 
των ανθρώπων που επιβιώνουν με 500, με 600, με 
700, με 800 ευρώ, έχει το δικαίωμα μια κυβέρνηση να 
συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο: να εξαπατά, να 
δίνει ψεύτικες υποσχέσεις και ταυτόχρονα να κουνάει 
και το δάχτυλο, να ρίχνει τις ευθύνες σε άλλους και να 
πανηγυρίζει στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου».

 Συνέχεια στη σελ 14

AΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ 13Η ΣΥΝΤΑΞΗ
Απόδοση των αναδρομικών και αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά
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Συνέχεια από τη σελ 13
 
Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας έθιξε και το ζήτημα των 
εκκρεμών συντάξεων, τις οποίες, υποστήριξε ότι μεί-
ωσε η κυβέρνησή του και ξανά πολλαπλασιάστηκαν 
από τη ΝΔ, σχολιάζοντας πως «το κράτος των αρίστων 
τα έχει κάνει θάλασσα στη διαδικασία επανυπολογι-
σμού».
«Παρά το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει προσωπικό 
στον ΕΦΚΑ, έχουν διορίσει εκατοντάδες γενικούς δι-
ευθυντές και διευθυντές, τα λεγόμενα γαλάζια golden 
boys, για να παίρνουν παχυλούς μισθούς. Έκοψαν τη 
δεύτερη εθνική σύνταξη για χήρες, χήρους και ανά-
πηρους, ενώ θεσμοθέτησαν δεύτερη εθνική σύνταξη 
για συνταξιούχους βουλευτές, δημάρχους και αξι-
ωματούχους. Και εν κατακλείδι, προχώρησαν στην 
ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ώστε τα 
χρήματα που δεν δίνουν πλέον στους συνταξιούχους 
για τη λεγόμενη 13η σύνταξη να πηγαίνουν σε ιδιώτες, 
στα funds και τις μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές, που 
παίρνουν τα λεφτά από τις εισφορές των εργαζόμενων 
για να έχουν συντάξεις οι επόμενες γενιές και τα παί-
ζουν στο τζόγο. Τα επόμενα 50 χρόνια αυτό θα κοστί-
σει 70 δισ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο», σημείωσε ο 
Αλ. Τσίπρας, μιλώντας για «θράσος» της κυβέρνησης 
να παρουσιάζεται ότι στήριξε τους συνταξιούχους.
«Στις σημερινές συνθήκες, όπου το εισόδημα εξα-
ϋλώνεται και η σύνταξη σβήνει στις πρώτες 15 μέρες, 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα να στηρίξουμε τους 
αδύναμους, όσους με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, 
άρα και τους συνταξιούχους. Και για να στηριχθούν 
χρειάζονται παρεμβάσεις σύγκρουσης με μεγάλα συμ-
φέροντα και παρεμβάσεις που θα δίνουν προοπτική 
κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε, ενώ παρουσίασε και 
τις δεσμεύσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους:
«Έχουμε στόχο να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη, 
να δώσουμε τα αναδρομικά που είναι χρωστούμενα 
στους συνταξιούχους, να καταργήσουμε την ιδιω-
τικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αυτά είναι 
δεδομένα. Έχουμε στόχο να αποκαταστήσουμε όσο 
μπορούμε, και θα το δείτε με συγκεκριμένες προτάσεις 
το επόμενο διάστημα αυτό, και την αδικία που έχει να 
κάνει σήμερα με την προσωπική διαφορά. Διότι όταν 
νομοθετήθηκε η προσωπική διαφορά ήταν σωτήρια, 
γιατί έσωσε χιλιάδες συνταξιούχους από περικοπές. 
Σήμερα, όμως, δικαιούνται και αυτοί να δουν αυξήσεις 
όταν οι συντάξεις τους παραμένουν καθηλωμένες με 
πληθωρισμό 10%».

«Αυτά όλα δεν αρκούν αν το εισόδημα εξανεμίζεται τη 
15η μέρα. Για αυτό και η δέσμευσή μας μετά τις εκλο-
γές, δεν είναι ότι απλά θα στηρίξουμε υλοποιώντας τις 
δεσμεύσεις μας αυτές, αλλά ότι θα συγκρουστούμε με 
την αισχροκέρδεια. Ότι η ΔΕΗ θα σταματήσει να παίζει 
το ρόλο του λαγού στην κούρσα της αισχροκέρδειας. 
Θα σταματήσει όχι μόνο ο συνταξιούχος αλλά ο κάθε 
πολίτης να βλέπει τους λογαριασμούς του ρεύματος να 
είναι οι ακριβότεροι σε όλη την ΕΕ. Θα σταματήσει αυτή 
η αισχροκέρδεια στο σούπερ μάρκετ, με συγκρούσεις, 
με ελέγχους, με μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα βασι-
κής κατανάλωσης, με μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, 
όπως έχουν κάνει άλλες προοδευτικές κυβερνήσεις 
στην Ευρώπη, σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις που 
στηρίζονται στα δώρα που δίνουν στους ισχυρούς 
που έχουν αυγατίσει τον πλούτο τους ενώ η μεγάλη 
πλειοψηφία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτή είναι 
η δική μας υπόσχεση, στήριξη των αδύναμων αλλά 
και σύγκρουση με τα συμφέροντα που στις μέρες μας 
θησαυρίζουν ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει τους βασικούς όρους διαβίωσης», κατέ-
ληξε ο Αλ. Τσίπρας και ζήτησε από τους συνταξιούχους 
να μιλήσουν και εκείνοι για την καθημερινότητά τους.
Μετά τις παρεμβάσεις των συνταξιούχων που βρέθη-
καν στην συνάντηση, ο κ. Τσίπρας τοποθετήθηκε ξανά 
δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα που προέκυψαν από 
την συζήτηση. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθη-
κε μεταξύ άλλων στο θέμα των εξοπλισμών. «Αποφά-
σισαν 14 δισ. εξοπλισμούς. Εγώ δεν θα πω ότι δεν εί-
ναι αναγκαίο να εξοπλίζουμε το στρατό μας. Αλλά δεν 
μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έσπευσε η 
κυβέρνηση να κάνει όλους τους εξοπλισμούς της επό-
μενης 20ετίας. Και από αυτά τα 14 δισ. δεν πάει ούτε 
ένα ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, για να 
δουλέψουν άνθρωποι, να δοθούν μισθοί και να παρα-
χθεί πλούτος. Στηρίζουμε την βιομηχανία της Γαλλίας 
αλλά όχι την ελληνική, ενώ 14 δισ. φεύγουν από τον 
προϋπολογισμό του κράτους», είπε.
   Όσον αφορά την ακρίβεια, σχολίασε πως «στη δι-
ακυβέρνηση Μητσοτάκη, οι φτωχοί γίνονται απελ-
πισμένοι, οι μεσαίοι γίνονται φτωχοί και οι πλούσιοι 
γίνονται πλουσιότεροι». «Μιας και μιλάμε για αδικία, 
να δούμε λίγο τους ισολογισμούς των μεγάλων επι-
χειρήσεων πώς έχουν αυξηθεί. Να δούμε, οι εταιρίες 
ενέργειας πόσα δισεκατομμύρια κέρδη έχουν βγάλει 
αυτόν τον ενάμισι χρόνο που ο μέσος πολίτης σπατα-
λάει δύο μισθούς για να πληρώσει το ρεύμα; Μιλάμε 
για δισεκατομμύρια λες και είναι στραγάλια. Πήγε κα-

νένας να ελέγξει; Έβαλε κανένα φρένο; Όχι. Γιατί; Μετά 
είπαν θα τους φορολογήσουν. Όσο τους είδατε να τους 
φορολογούν εσείς, άλλο τόσο τους είδαμε και εμείς. Τα 
διυλιστήρια τα ίδια. Και μάλιστα τους αναγκάζει η ΕΕ 
να φορολογήσουν, κάνουν τα στραβά μάτια και αλ-
χημείες για τον υπολογισμό των υπερκερδών και στο 
τέλος λένε ότι θα φορολογήσουν δέκα και φορολογούν 
δύο και αυτά τα δύο που φορολογούν τους βάζουν να 
τα καταγράψουν ως έξοδα για να γλιτώσουν φόρο την 
επόμενη χρονιά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», υπο-
γράμμισε και συνέχισε:
«Και την ίδια στιγμή η διαφθορά παίζει σε επίπεδο 
champions league. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, 8,5 
δισ. σε απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχει δημόσιο 
έργο που να έχει προκηρυχθεί και να μην έχει στηθεί ο 
διαγωνισμός πριν ολοκληρωθεί. Η μακαρίτισσα η Γεν-
νηματά μιλούσε για Μαξίμου ΑΕ. Νομίζω ότι είχε από-
λυτο δίκιο και ότι αν ένα πράγμα πρέπει να επιστρέψει 
στον τόπο είναι η δικαιοσύνη».
 -«Αν δεν υπάρξουν λοιπόν έλεγχοι, και διατίμηση σε 
προϊόντα αν χρειαστεί και παρέμβαση του κράτους και 
πρόστιμα σε όσους κερδίζουν με δόλιο τρόπο, δεν θα 
λυθεί το πρόβλημα αυτό. Η μείωση του ΦΠΑ μπορεί 
να δώσει μία ανάσα, είναι ένας έμμεσος φόρος. Αυτός 
που έχει 100 ευρώ στην τσέπη με τον διπλανό που έχει 
1.000 ευρώ στην τσέπη για το ίδιο προϊόν πληρώνουν 
τον ίδιο φόρο. Δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους 
γιατί αυτό που συμβαίνει στη χώρα με τις επιδοτήσεις 
και το ρεύμα είναι μία τεράστια επιχείρηση αναδιανο-
μής τους πλούτου. Τα παίρνουν από τους πολλούς, 
από τους αδύναμους, τους μεσαίους, μέσα από το ΦΠΑ 
και τα δίνουν μέσω των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις 
ενέργειας και στα σούπερ μάρκετ. Είναι μία τεράστια 
επιχείρηση αναδιανομής από τους πολλούς στους λί-
γους», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, σχολιάζοντας πως «πα-
λιότερα η Δεξιά έλεγε πως εμείς οι αριστεροί θέλουμε 
να κάνουμε τη χώρα Σοβιετική Ένωση, δηλαδή να 
ζούμε με κουπόνια και τώρα έχουν βάλει κουπόνια 
στην καθημερινότητά μας. Όπου και να πας κουπόνια 
χρειάζεσαι».
«Είπατε πριν ότι μας χρωστάτε εσείς μία τετραετία. 
Όχι, δεν μας χρωστάτε εσείς, εμείς χρωστάμε σε εσάς 
να έχουμε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε για τέσ-
σερα χρόνια χωρίς χαλινάρι της τρόικα, ώστε να μπο-
ρέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που ονειρευόμαστε 
για εσάς, για την κοινωνία, δηλαδή δικαιοσύνη. Εμείς 
χρωστάμε σε εσάς, όχι εσείς σε εμάς», κατέληξε ο Αλ. 
Τσίπρας.

AΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ 13Η ΣΥΝΤΑΞΗ
Απόδοση των αναδρομικών και αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά
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Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα από τα αέρια της ατμόσφαιρας στο οποίο αποδίδεται με-
ρίδιο της ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευσή του αποτελεί 
μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και 
τη σταθεροποίηση του κλίματος. Επιδεικτικά και μικρής κλίμακας έργα έχουν δείξει ότι η δέσμευση 
και γεωλογική αποθήκευση του CO2 είναι τεχνικά εφικτή. Ωστόσο, η τεχνολογία απαιτεί αναβάθμιση, 
ιδίως όσον αφορά στη γεωλογική αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων CO2.
Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 περιλαμβάνει:
1. Δέσμευση και συλλογή του CO2 στα σημεία εκπομπής του, όπως στις πλατφόρμες παραγωγής πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, στη βιομηχανία (τσιμεντοβιομηχανίες, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, 
διυλιστήρια, χαλυβουργία, κ.λπ.), ή ακόμη και απευθείας από την ατμόσφαιρα.
2. Μεταφορά του στις θέσεις μόνιμης αποθήκευσης μέσω αγωγών ή/και πλοίων.
3. Γεωλογική αποθήκευσή του κάτω από την ξηρά ή υποθαλάσσια, σε υπόγειους αλμυρούς υδροφό-
ρους ορίζοντες ή σε εξαντλημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου.
Πιλοτικές (μικρής κλίμακας) μονάδες γεωλογικής αποθήκευσης CO2 λειτουργούν χωρίς προβλήματα 
εδώ και δεκαετίες. Δύο από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βόρεια θάλασσα 
και τη θάλασσα του Μπάρεντς, όπου αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς CO2 που παράγε-
ται από τις αντίστοιχες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Μία μεγάλης κλίμακας εφαρμογή γεωλογικής αποθήκευσης CO2, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι υπό 
κατασκευή. Περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο δέσμευση CO2 από τσιμεντοβιομηχανία που βρίσκεται 
κοντά στην πρωτεύουσα Όσλο της Νορβηγίας, μεταφορά του διά θαλάσσης στη Δυτική ακτή της 
Νορβηγίας, και από εκεί με υποθαλάσσιο αγωγό στο πεδίο γεωλογικής του αποθήκευσης στη Βόρεια 
θάλασσα. Σε επόμενο στάδιο, το προαναφερόμενο πεδίο θα τροφοδοτείται επίσης με CO2 από μο-
νάδα ηλεκτροπαραγωγής και τηλεθέρμανσης, από αποτέφρωση αστικών απορριμμάτων του Όσλο, 
και σε βάθος χρόνου, με αέριες εκπομπές CO2από βιομηχανίες ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της 
ηπειρωτικής Ευρώπης.
Το έργο DigiMon
Το έργο DigiMon (Ψηφιακή παρακολούθηση έργων αποθήκευσης CO2, https://digimon.
norceprosjekt.no/home , στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ, στοχεύει να επιταχύνει σημαντικά την εφαρ-
μογή της δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης του CO2, αναπτύσσοντας και επιδεικνύοντας ένα 
προσιτό, έξυπνο, ευέλικτο και κοινωνικά αποδεκτό, ενσωματωμένο σύστημα μετρήσεων έγκαιρης 
προειδοποίησης, για την παρακολούθηση οποιουδήποτε έργου γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Ένα 
σύστημα μετρήσεων ενός πεδίου γεωλογικής αποθήκευσης CO2, εκτός του ότι είναι υποχρεωτικό βά-
σει νομοθεσίας, πρέπει να αποδεικνύει ότι η αποθήκευση επιτυγχάνεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 
να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαρροές, και σε περίπτωση που αυτές υπάρξουν, να προβλέπει 
διορθωτικές δράσεις.
Το DigiMon υλοποιείται από μια διεθνή διεπιστημονική κοινοπραξία κορυφαίων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων και εκπροσώπων της βιομηχανίας, από τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Το ΚΑΠΕ συμμετέχει μέσω του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρημα-
τοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο πλαίσιο της δράσης «Ευ-
ρωπαϊκή Εκ΄Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε 
Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β’ Κύκλος». 
Έρευνα κοινής γνώμης
Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων METRON ANALYSIS, εκπόνησε έρευνα 
κοινής γνώμης για θέματα δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Η έρευνα διενεργήθηκε 
πανελλαδικά, μέσω διαδικτύου, από 15 έως 26 Οκτωβρίου 2021, σε δείγμα 1000 ατόμων, αντιπρο-
σωπευτικό του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:
• Οι πολίτες αναγνωρίζουν την ανθρώπινη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, έχουν επίγνωση της 
κλιματικής αλλαγής, την οποία αντιλαμβάνονται κυρίως ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριό-
τητας, αλλά είναι αισιόδοξοι ότι η τεχνολογική πρόοδος θα δώσει λύσεις στο πρόβλημα της κλιματικής 
αλλαγής.
• Από την άλλη, οι πολίτες έχουν περιορισμένη ενημέρωση και γνώση για τη δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση του CO2, ενώ έχουν -κυρίως- θετική ή ουδέτερη αντίληψη για τη χρήση της ως εργαλεί-
ου μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
• Μικρό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού έχει αρνητική άποψη για τη γεωλογική αποθήκευση 
CO2. Ωστόσο, οι χώροι γεωλογικής αποθήκευσης CO2 γίνονται αντιληπτοί ως δυνητικός κίνδυνος για 
το περιβάλλον και οι πολίτες θα ανησυχούσαν για την παρουσία ενός πεδίου γεωλογικής αποθήκευ-
σης CO2 στη γειτονιά τους ή ακόμα και υπεράκτια, κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. 
• Τα άτομα με θετική άποψη για την αποθήκευση CO2 είναι κατά κύριο λόγο άντρες, γνωρίζουν την 
τεχνολογία, είναι αισιόδοξα σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας όσον αφορά στη συμβολή της στις 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και αναγνωρίζουν τα οφέλη της δέσμευσης και γεωλογικής απο-
θήκευσης του CO2 για την εθνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα με αρνητική άποψη για 
την αποθήκευση CO2 πιστεύουν ότι η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2 θα καθυστερή-
σει την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
• Οι κύριες ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους αποθήκευσης CO2 εστιάζονται στις επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον, σε τυχόν διαρροές και σε θέματα ασφάλειας. Άλλες ανησυχίες είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στους επενδυτές και τους διαχειριστές των έργων, πιθανά προβλήματα υγείας, πρόκληση σεισμικής 
δραστηριότητας και εκρήξεων.

• Ένα σύστημα καταγραφής μετρήσεων θεωρείται κυρίως ως μέσο για την άμβλυνση των ανησυ-
χιών σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση CO2. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι σχετικές δαπάνες θα 
πρέπει να καλυφθούν από τους επενδυτές και τις εθνικές αρχές.
• Οι πολίτες εμπιστεύονται σαφώς τους επιστήμονες για την παρακολούθηση ενός χώρου γεωλογικής 
αποθήκευσης CO2, έχουν ουδέτερη άποψη για τις ιδιωτικές εταιρείες και τις ΜΚΟ, ενώ δεν εμπιστεύο-
νται τους φορείς της κυβέρνησης για αυτόν τον ρόλο. Θέλουν εμπειρογνώμονες υπεύθυνους για την 
παρακολούθηση, αλλά είναι επίσης επιθυμητή, σε κάποιο βαθμό, η συμμετοχή του κοινού.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ   
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Τη σκυτάλη της Προεδρίας του Δικτύου Βαλκανικών Πόλε-
ων πήρε από χθες η Αθήνα. Από την Τεχνόπολη, «ένα τρανό 
παράδειγμα αστικού μετασχηματισμού, όπου ένα παλιό 
εργοστάσιο Φωταερίου έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί 
στον πιο ζωντανό πολυχώρο πολιτισμού στην καρδιά της 
πρωτεύουσας», όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε στον 
χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης, άνοιξε η αυλαία της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών 
Πόλεων B 40 (B40 Balcan Cities Network), σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Το B40 Balkan Cities Network ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 
2021 στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την ενίσχυση της 
ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή των Βαλκανίων, 
καθώς και της συνεργασίας των μελών του στους τομείς της 
οικονομίας, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και 
του πολιτισμού.
Περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης από όλα τα Βαλκάνια, επισκέφτηκαν την Αθήνα, 
ενώ πολύ σημαντική είναι η εκπροσώπηση των ελληνικών 
Δήμων, όπως Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Τρικκαίων, Πάτρας, 
Χαλκίδας, Καλαμάτας, Χανίων, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Κηφισιάς, Αγ. Δημητρίου, Αιγά-
λεω, Ζωγράφου, Π. Φαλήρου, Κορυδαλλού, Παλλήνης, 
Βέροιας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Ρεθύμνου, Κορίνθου, Μυ-
τιλήνης, Χίου, Κέρκυρας, ‘Αργους, Ορεστιάδας, Λευκάδας, 
Καρπενησίου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Κιλελέρ. 

Ολοι, με στόχο την δημιουργία μιας κοινής πορείας για ει-
ρήνη, πρόοδο και ευημερία στην περιοχή των Βαλκανίων.
Ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης, στον θερμό καλωσόρισμα που απηύθυνε προς τους 
ομολόγους του τόνισε, ότι «οι λαοί μας είναι ίσως πιο κοντά 
από ό,τι ποτέ. Για να το πω ανοικτά, οι αναχρονιστικές και 
αναθεωρητικές μεθοδεύσεις, οι μικροπολιτικές και τα λαϊκί-
στικα αφηγήματα δεν εκφράζουν τους λαούς των Βαλκανί-
ων. Πόσω μάλλον δεν τους εκφράζουν τα «νταϊλίκια» και 
οι απειλές», σημείωσε, για να προσθέσει ότι «Βαλκάνια δεν 
σημαίνει μόνο αντιπαράθεση. Βαλκάνια δεν σημαίνει μόνο 
ένταση», ενώ απευθυνόμενος προς του δημάρχους επεσή-
μανε ότι «είμαστε σε θέση να διερμηνεύουμε αποτελεσματι-
κά τα συναισθήματα των ανθρώπων μας. Και να το κάνου-
με αυτό ανόθευτα και αφιλτράριστα, χωρίς στρεβλώσεις 
χωρίς χρωματιστούς φακούς. Και ξέρουμε καλά πως κανέ-
να παιδί δεν γεννιέται με μίσος για τον άλλον, ανεξαρτήτως 
εθνότητας, θρησκείας ή καταγωγής. Αυτά είναι στερεότυπα 
που εξυπηρετούν άλλες σκοτεινές σκοπιμότητες».
Ο κ. Μπακογιάννης, αφού χαιρέτισε τη μεγάλη συμμετοχή 
τόσο από τα Βαλκάνια, όσο και από την χώρα μας στη Σύνο-
δο, υπογράμμισε με έμφαση ότι «το πιο σημαντικό στοιχείο 
είναι ένα. Ο ανοιχτός και παραγωγικός διάλογος μεταξύ 
γειτόνων. Το άμεσο κανάλι της κοινωνίας που ανοίγει η 
Σύνοδος αυτή και αποτελεί τεράστια ευκαιρία -μέσα στην 
ημέρα έχουν προγραμματιστεί πάνω από 100 διμερείς συ-

ναντήσεις δήμων- και αυτή η επαφή φέρνει κατανόηση, η 
κατανόηση φέρνει στήριξη και με τη σειρά της φέρνει στα-
θερότητα, φέρνει πρόοδο».
Ακολούθως χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος της Κωνστα-
ντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος παρέδωσε στην 
Αθήνα τη σκυτάλη της Προεδρίας του B40 Balkan Cities 
Network. Οι δύο δήμαρχοι έχουν οικοδομήσει τα τελευταία 
χρόνια μια ισχυρή «γέφυρα» συνεργασίας, σε μια προσπά-
θεια να ενδυναμώσουν την ελληνοτουρκική φιλία και να 
φέρουν κοντά τους δύο λαούς.
Ο κ. Ιμάμογλου έτεινε χείρα φιλίας και συνεργασίας στα 
Βαλκάνια, τονίζοντας ότι οι λαοί των Βαλκανίων θα πρέπει 
να καταδικάσουν τον λαϊκισμό από όπου αυτός και αν προ-
έρχεται γιατί αποτελεί τον εχθρό της Δημοκρατίας.
Σημείωσε ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε διαπιστώσει αύ-
ξηση του λαϊκισμού σε πολλά επίπεδα και αυτό που πρέπει 
να γίνει συντονισμένα είναι να αναπτυχθεί μια ουσιαστική 
γέφυρα συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών.
Ευχαρίστησε δε τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακο-
γιάννη για την πολύτιμη συμβολή του σε όλη αυτή την 
προσπάθεια, που -όπως αποδεικνύεται - τυγχάνει μεγάλης 
και σπουδαίας ανταπόκρισης.
Οι εργασίες της Συνόδου αναμένεται να ολοκληρωθούν 
σήμερα 

Στη μεγάλη σημασία που έχει για την ενίσχυση της συνερ-
γασίας ανάμεσα στις πόλεις των Βαλκανίων, η πρωτοβου-
λία του Δικτύου Συνεργασίας Βαλκανικών Πόλεων Β40, 
που πραγματοποιείται στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του 
δήμου Αθηναίων, αναφέρθηκαν μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
δήμαρχοι από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι εργασίες 
της Συνόδου πραγματοποιούνται 23-24 Ιανουαρίου στην 
Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, με τη συμμετοχή 69 
δημάρχων από 73 πόλεις από 10 χώρες των Βαλκανίων. 
Στη διάρκεια της σημερινής τελετής έναρξης, ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης παρέλαβε από τον ομό-
λογό του της Κωνσταντινούπολης Εκρέτ Ιμάμογλου την 
προεδρία για το 2023 του Δικτύου Δημάρχων. 
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε πως 
“στην ουσία πρόκειται για μία Β40 plus. Οι Δήμοι παίρ-

νουν τη σκυτάλη. Οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές και στρα-
τιωτικές αρχές έχουν μία άλλη δουλειά να κάνουν, αλλά 
οι Δήμοι όντας ο πλησιέστερος θεσμός στους πολίτες μπο-
ρούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αυτό που σήμερα 
μετέφερα κι εγώ από τη μεριά των Δήμων της χώρας από 
τη μεριά της ΚΕΔΕ, είναι πως στα Βαλκάνια θα πρέπει να 
ξαναδούμε το όλο ιστόρημα”. 
“Δε ζούμε στο 1400 ή στο 1700, ζούμε στο 2023”, τόνισε 
ο κος Παπαστεργίου και πρόσθεσε πως “θα πρέπει να κα-
ταλάβουμε πως κανείς δεν μπορεί να μας απειλήσει εάν 
εμείς οι ίδιοι δεν δημιουργήσουμε πηγές, εάν δεν ανά-
ψουμε φωτιές. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να 
επενδύσουμε εκεί που αξίζει. Αντί να επενδύουμε χρήμα-
τα αλλού, υγεία, παιδεία, αθλητισμός μπορούν να είναι το 
κοινό υπόβαθρο στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε 
τα καινούργια Βαλκάνια. Επειδή μέσα στην αίθουσα αυτή 

πιστεύω πως υπάρχουν και οι ηγέτες του αύριο, η αρχή 
μπορεί να γίνει εδώ από την Αθήνα”. 
Απαντώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εάν έχει διαπιστώσει ότι υπήρ-
ξαν δίαυλοι συνεργασίας στον ένα χρόνο, ο κος Παπα-
στεργίου δήλωσε: “Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί. Αυτό 
που ανέφερε κι ο προηγούμενος πρόεδρος του Δικτύου 
Εκρέμ Ιμάμογλου είναι πως με τις επιτροπές που ήδη ξε-
κίνησαν και δουλεύουν σε κοινά πρότυπα κι επιδιώξεις 
μπορούν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα. Καλές 
και κακές πρακτικές (γιατί κι αυτές πρέπει να τις βλέπου-
με) μπορούν να μας βοηθήσουν να φύγουμε μπροστά. 
Υπάρχει διάθεση, βλέπω μία νέα γενιά δημάρχων, οπότε 
ναι μπορούμε να ξεκινήσουμε, ήδη το πρώτο βήμα έγινε”.

Συνέχεια στη σελ 17 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ β40: ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης άνοιξε την αυλαία της Συνόδου

Τη σημασία του Δικτύου Β40 για τη συνεργασία των πόλεων της Βαλκανικής τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήμαρχοι από την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια
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Συνέχεια από τη σελ 16 
 
Στη σημασία που έχει η δημιουργία του Δικτύου για 
πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, μία κατεξοχήν πόλη της 
Βαλκανικής, ο δήμαρχος της συμπρωτεύουσας Κώστας 
Ζέρβας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: “Από τους πολλούς χα-
ρακτηρισμούς που έχουν δώσει κατά καιρούς στην πόλη 
μου τη Θεσσαλονίκη, εγώ κρατάω έναν, που νομίζω 
πως είναι και ο πιο ουσιαστικός, είναι η Πύλη των Βαλ-
κανίων. Η θέση της η γεωγραφική, αλλά και με όλες τις 
τελευταίες εξελίξεις και η γεωστρατηγική προσδιορίζει 
ακριβώς τον αυξημένο ρόλο που έχουμε. Το διαπιστώ-
νουμε τα τελευταία χρόνια στις επενδύσεις που γίνονται, 
το διαπιστώνουμε στον τουρισμό, ότι πλέον η Θεσ/νικη 
στο άνοιγμα των Βαλκανίων (Νότιων και Δυτικών) παί-
ζει έναν σημαντικό ρόλο. Οπότε κάθε τέτοια προσπάθεια 
μεταξύ Βαλκανικών πόλεων για εμάς είναι σημαντική. Η 
πρωτοβουλία που πήρε ο Εκρέμ Ιμάμογλου πριν έναν 
χρόνο και τη συνεχίζει ο φίλος δήμαρχος Αθηναίων 
Κώστας Μπακογιάννης είναι για εμάς πολύ σημαντική. 
Είναι σημαντική γιατί όχι μόνον δεκάδες Βαλκανικές 
πόλεις και σύντομα εκατοντάδες συμμετέχουν σε ένα 
δίκτυο με ανταλλαγές καλών πρακτικών για όλα αυτά τα 
θέματα που είναι κοινά, η ενεργειακή κρίση, η κλιματική 
αλλαγή, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η διασύνδεση μετα-
ξύ των πόλεων, των χωρών, που κάποτε είχαν πολλά 
να χωρίσουν και πλέον έχουν πολλά πράγματα να τους 
ενώσουν”.
Όσον αφορά την πρόοδο που έχει διαπιστωθεί κατά τον 
πρώτο χρόνο της πρωτοβουλίας Β40, ο κος Ζέρβας τό-
νισε: “Έχει ειπωθεί κάποτε πως εάν οι δήμαρχοι κυβερ-
νούσαν τον κόσμο, τότε θα είχαμε την απόλυτη ειρήνη, 
θα είχαμε την πλήρη ανάπτυξη. Συζητώντας με συνα-
δέλφους δημάρχους διαπιστώνουμε πόσο κοινά είναι τα 
προβλήματα, κοινή η αγωνία κι εάν θέλετε τόσα κοινά 
τα πεδία στα οποία μπορούμε να συνεργασθούμε, άρα 
ακριβώς αυτό υπηρετεί το Δίκτυο αυτό, τη δυνατότητα 
που έχουμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε, να 
συνεργαζόμαστε”. 
Τη θετική συμβολή του Δικτύου στη συνεργασία των 
πόλεων της Βαλκανικής για ένα κοινό μέλλον, εξήρε και 

ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. “Ήταν μία ιδέα 
και πρωτοβουλία του δημάρχου της Κων/πολης Εκρέτ 
Ιμάμογλου, το 2021 και νομίζω πως έχει μία σημασία 
γιατί δείχνει πως οι πόλεις δεν έχουμε τίποτα να χωρί-
σουμε”, τόνισε ο κος Μώραλης. “Έχουμε κοινούς προ-
βληματισμούς, κοινές προοπτικές, είμαστε φίλοι μεταξύ 
μας, έχουμε κοινά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, 
το περιβάλλον, αστικές αναπλάσεις, επιχειρηματικότη-
τα, τουρισμό, λιμάνια, όπως αυτό του Πειραιά, έχουμε 
κοινή ατζέντα και μπορούμε να συζητούμε. Κι επίσης 
μπορούμε να ασκήσουμε και μία ήπια διπλωματία, ώστε 
να δείξουμε πως περισσότερα είναι εκείνα που μας ενώ-
νουν από εκείνα που μας χωρίζουν. Ειδικά σε ένα περι-
βάλλον όπως είναι τα Βαλκάνια, όπου υπάρχουν πολλές 
εντάσεις”. 
Όσον αφορά για το εάν έχει αποτυπωθεί μία απτή συ-
νεργασία κατά τον πρώτο χρόνο της Β40, ο κος Μώρα-
λης υπογράμμισε: “Κοιτάξτε μόνο και μόνο η υποστήρι-
ξη στον Ιμάμογλου σε αυτά που περνάει στην Τουρκία 
από όλους εμάς 60-70 δημάρχους από τα Βαλκάνια, 
δίνει το νόημα αυτής της ενέργειας. Σίγουρα θα μετα-
σχηματισθούμε, σίγουρα έχουμε διμερείς σχέσεις, θα 
ακολουθήσει και το συνέδριο με τις διμερείς επαφές, 
ήδη έχουμε κτίσει γέφυρες, ήδη κάνουμε πράγματα από 
κοινού και μεταξύ μας. Πιστεύω πως το κυριότερο νό-
ημα είναι αυτή η ένωση δυνάμεων, οι Δήμοι βγαίνουν 
στην επιφάνεια, βγαίνουν μπροστά κι αποκτούν καίριο 
ρόλο στα τεκταινόμενα. Κι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει 
να καταλάβουν οι λαοί πως μπορεί στις κυβερνήσεις να 
υπάρχουν θέματα πολιτικά, στρατιωτικά, θρησκευτικά, 
αλλά στη ζωή των πoλιτών μας δεν έχουμε τίποτε να 
χωρίσουμε είμαστε όλοι μαζί”. 
Ιδιαίτερα στα οφέλη της συνεργασίας ανάμεσα στους 
Δήμους της Βαλκανικής που αναπτύσσονται μέσα από 
την πρωτοβουλία Β40 αναφέρθηκε μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο δήμαρχος Τιράνων Εριόν Βελιάι, ο οποίος θα 
παραλάβει το 2024 τη σκυτάλη της προεδρίας από τον 
κο Μπακογιάννη: “Οι πόλεις μας είναι ο κύριος χώρος 
της καινοτομίας” τόνισε ο δήμαρχος Τιράνων, υπο-
γραμμίζοντας “υπάρχει κρίση στην πόλη, αλλά υπάρχει 
παράλληλα και πολύ φαντασία και δημιουργική σκέψη 

στις πόλεις. Και πολλές φορές οι πόλεις και οι δήμαρχοι 
συμπεριφέρονται λες και τα ζητήματα που βιώνουν 
αυτές ξεκινούν με αυτούς. Αυτό το Δίκτυο πιστεύω πως 
βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν ακριβώς πως 
κάτι που έχει συμβεί σε μία πόλη ήδη έχει συμβεί πριν σε 
κάποιαν άλλη, είτε πρόκειται για σεισμό, φωτιά ή πολιτι-
κή αναταραχή, κύματα μεταναστών, κυβερνοεπιθέσεις, 
επισιτιστικές κρίσεις ή ένας πόλεμος. Κι είναι επίσης ση-
μαντικό να κατανοήσουμε πως οι δήμαρχοι έχουν μία 
πεπερασμένη θητεία, δε θα βρίσκονται στη θέση τους 
για 40 ή 50 χρόνια για να οικοδομήσουν μία δεξαμενή 
γνώσεων και λύσεων. Συνεπώς είναι σημαντικό να μά-
θουν ο ένας από τον άλλον και να διαπιστώσουν πως 
ουδέν καινόν υπό τον ήλιον: ό,τι έχει συμβεί στην πόλη 
μας ήδη έχει συμβεί σε κάποιαν άλλη. Και πως θα υπάρ-
χουν νέοι τρόποι και μέθοδοι για να επιλυθούν οι κρί-
σιμες αυτές καταστάσεις. Και βρίσκω προσωπικά πως 
η Β40 θα είναι ένας πρακτικά χρήσιμος οργανισμός για 
τις πόλεις να μάθουν και να κινηθούν ταχύτερα και να 
μοιρασθούν εμπειρίες, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα 
ήταν δυνατόν κάποιος να τις αποκτήσει με άμεσο τρόπο. 
Ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ εάν μέσα στον πρώτο χρό-
νο ύπαρξης της Β40 υπάρχουν ήδη συνεργασίες, ο κος 
Βελιάι απάντησε: φυσικά. Το Δίκτυο τούτο γεννήθηκε 
εν μέσω της κρίσης, μόλις είχε τελειώσει η πανδημία 
και αμέσως μετά ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ευρώπη. 
Συνεπώς πιστεύω πως γεννήθηκε σε πολύ δύσκολους 
καιρούς, αλλά επίσης σε καιρούς που οι άνθρωποι άρ-
χισαν να γίνονται πολυμήχανοι, άρχισαν να κοιτάζουν 
προς την εναλλακτική ενέργεια, που έψαχναν να βρουν 
πώς θα φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες, οι πόλεις τους 
να είναι ανοικτές, που μάθαμε να δουλεύουμε από από-
σταση, όταν μάθαμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία 
για να προωθήσουμε την παραγωγικότητα στους εργα-
ζόμενούς μας. Όπως πάντοτε ό,τι γεννιέται στην κρίση, 
πάντοτε είναι συνάμα και μία ευκαιρία και θεωρώ πως η 
Β40 είναι ακριβώς αυτό. 

Συνέχεια στη σελ 18

ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ β40: 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Τη σημασία του Δικτύου Β40 για τη συνεργασία των πόλεων της Βαλκανικής τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήμαρχοι από την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια
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Συνέχεια από τη σελ 17 
 
Στη συμβολή για τη συναδέλφωση και συνεργασία των 
Βαλκανικών πόλεων και κατ’ επέκταση και των λαών 
της περιοχής αναφέρθηκε και ο αντιδήμαρχος των Σκο-
πίων Αλεξάνταρ Τραϊανόφσκι στις δηλώσεις του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. “Θεωρώ οι καιροί έχουν αλλάξει”, τόνισε ο 
κος Τραϊανόφσκι. “Σε προηγούμενους αιώνες δουλεύ-
αμε στο πώς θα διαιρέσουμε και θα ξεκινήσουμε πολέ-
μους μεταξύ μας, για να δείξουμε ποιο είναι δικό μας και 
ποιο δικό τους, τώρα είναι διαφορετικοί καιροί, όπου οι 
άνθρωποι ανοίγουν τις πόρτες τους, εμείς ανοίγουμε τις 
πόλεις μας, και ανταλλάσουμε τις εμπειρίες μας. Είναι 
παραπάνω από δεδομένο πως οι άνθρωποι που ζούνε 
στις χώρες μας σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζουν τα 
ίδια προβλήματα. Δεν μπορούμε να λέμε πια πως τα δικά 
μας προβλήματα είναι διαφορετικά από τα δικά τους και 
το αντίστροφο. Η καλύτερη ευκαιρία για να αντιμετω-
πίσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων μας είναι να 

ανταλλάσουμε τις εμπειρίες μας. Είναι προφανές πως 
κάποιες πόλεις είναι πιο προηγμένες από άλλες και είναι 
οικονομικά πιο εύρωστες, όμως αυτό δε σημαίνει πως 
δεν μπορούν να βοηθούν τις άλλες πόλεις και άλλες πε-
ριοχές από τα Βαλκάνια. Έτσι μπορούμε να πάμε εμπρός 
και να αλληλοβοηθούμαστε και να διαπλάσουμε στενό-
τερους δεσμούς και να οικοδομήσουμε υποδομές για 
όλα τα Βαλκάνια και για εμάς και για όποιον ζει σε αυτήν 
την περιοχή”, τόνισε ο αντιδήμαρχος των Σκοπίων. 
Αναφορικά για τα επιτεύγματα της Β40 κατά τον πρώτο 
χρόνο ύπαρξής της, ο κος Τραϊανόφσκι δήλωσε: “Αρχικά 
όταν είχα ακούσει για την πρωτοβουλία Β40 σκέφθηκα 
πως θα ήταν ακόμη μία γραφειοκρατική συνάντηση αν-
θρώπων, που απλώς συγκεντρώνονται σε ένα τραπέζι, 
βγάζουν μερικές φωτογραφίες και κατόπιν επιστρέφουν 
σπίτι τους. Αλλά μπορείτε να διανοηθείτε τι καταφέραμε 
μέσα σε έναν χρόνο και έχουν συγκεντρωθεί 70 πόλεις 
από όλα τα Βαλκάνια και μπορεί στη συνέχεια να προ-
στεθούν κι άλλες και να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ 

των πολιτισμών μας, να εμβαθύνουμε τις σχέσεις ανάμε-
σα στις χώρες μας, το πολιτικό κατεστημένο και όλες τις 
πόλεις, και πολύ περισσότερο να ανταποκριθούμε στους 
πολίτες και τις ανάγκες τους, να επιλύουμε άμεσα προ-
βλήματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά. 
Γι’ αυτό είναι πολύ καλό και δυνατό αυτό το Δίκτυο, και 
όπως είπα σήμερα προχωρούμε γρήγορα και υπό την 
διακυβέρνηση του κου Μπακογιάννη τον επόμενο χρό-
νο θα ξεπεράσουμε τα 100 μέλη. Συνεπώς μπορούμε να 
πούμε πως είμαι αισιόδοξος και για τη φιλία μεταξύ των 
πόλεων στα Βαλκάνια”. 
Η Σύνοδος του Δικτύου Β40 θα συνεχισθεί και αύριο Τρί-
τη 24 Ιανουαρίου. Κατά τις αυριανές εργασίες, ομιλίες 
θα απευθύνουν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών Βάσκο Άλβες Κορντέιρο και ο 
πρόεδρος του δικτύου πόλεων Eurocities και δήμαρχος 
Φλωρεντίας Ντάριο Ναρντέλα. Ο δήμαρχος Αθηναίων 
Κώστας Μπακογιάννης θα κλείσει τις εργασίες με ομιλία 
του.

 Τη σημασία που έχει η Σύνοδος του Δικτύου Βαλκανι-
κών Πόλεων Β40, που πραγματοποιείται 23-14 Ιανουα-
ρίου στην Αθήνα, όχι απλώς για τη Βαλκανική, αλλά και 
για τη δικτύωση και τη συνεργασία όλων των πόλεων 
της Ευρώπης, εξήρε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο και πρόεδρος του δικτύου πόλεων Eurocities Ντάριο 
Ναρντέλα.
Ο δήμαρχος Φλωρεντίας, που θα απευθύνει χαιρετισμό 
στην αυριανή συνεδρίαση του Δικτύου εκ μέρους του 
Eurocities, υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως στην σημε-
ρινή εποχή ο ρόλος των δημάρχων υπερβαίνει την απλή 
διαχείριση των τοπικών προβλημάτων και επεκτείνεται 
παράλληλα στην προάσπιση κοινών αξιών και της δη-
μοκρατίας, όπως συνέβη και στην πρόσφατη παρέμβα-
ση υπέρ του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέτ 
Ιμάμογλου με τη συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων 
Κώστα Μπακογιάννη.
Ο κ. Ναρντέλα τόνισε πως ένας από τους στόχους της 
παρουσίας του στη Σύνοδο Β40 είναι και η εμβάθυνση 

της συνεργασίας του Δικτύου με αυτό του Eurocities 
ώστε να προωθηθούν οι συμμαχίες που θα βοηθήσουν 
τις πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα και τις προκλήσεις στις νέες εποχές και 
τις πρόσφατες αναταράξεις. Για τον κ. Ναρντέλα ένα από 
τα πιεστικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετω-
πισθούν από τους δήμους, ως φορείς της πιο άμεσης 
άσκησης της δημοκρατίας και της πολιτικής παρέμβα-
σης, είναι το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα σε φτωχούς 
και πλούσιους, αλλά και η πρόκληση του λαϊκισμού. Για 
τον ίδιον η αξιοπιστία που πλέον οι πολίτες έχουν στους 
Δήμους ως όχημα των δικών τους προσδοκιών και ανη-
συχιών, αναδεικνύει τις τοπικές ηγεσίες ως τους κύριους 
πρωταγωνιστές στη μάχη για τη δημοκρατία, την οικο-
νομική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ακολουθεί η συνέντευξη του Ντάριο Ναρντέλα στον 
Γιώργη -Βύρωνα Δάβο για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων:   
Κύριε δήμαρχε, ευχαριστούμε για τη συνέντευ-

ξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μπορείτε να μας πείτε ποια η 
σημασία τής παρουσίας σας, ως προέδρου του 
δικτύου Eurocities στη σημερινή σύνοδο του 
Δικτύου βαλκανικών Πόλεων β40;
Έλαβα πρόσκληση από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη και τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης 
Εκρέτ Ιμάμογλου ως πρόεδρο του Eurocities, της μεγα-
λύτερης οργάνωσης των δημάρχων των ευρωπαϊκών 
πόλεων που υφίσταται στην ήπειρό μας και περιλαμ-
βάνει και αρκετές τουρκικές πόλεις και εξωκοινωτικές 
χώρες, όπως για παράδειγμα η Ουκρανία. Συνεπώς θα 
συνεισφέρω με την εμπειρία μου και τη δική μου οπτική 
γωνία και ως πρόεδρος αυτής της ένωσης δημάρχων κι 
όχι μόνον ως δημάρχου μίας σημαντικής ιταλικής πό-
λης, όπως είναι η Φλωρεντία.
Έχουμε διαπιστώσει πως και γενικότερα στην Ευρώπη, 
μία ευρύτερη συνεργασία έχει αποδώσει καρπούς όχι 
μόνον στον τομέα της ανάπτυξης, αλλά και για την προ-
άσπιση κοινών αξιών, όπως η δημοκρατία.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ β40: 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Τη σημασία του Δικτύου Β40 για τη συνεργασία των πόλεων της Βαλκανικής τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήμαρχοι από την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια

«Σήμερα οι πόλεις είναι οι πρωταγωνιστές στη μάχη για μία πραγματική δημοκρατία» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του 
Eurocities και δήμαρχος Φλωρεντίας Ντάριο Ναρντέλα
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Eπίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία θα πραγματοποιήσει ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 29 έως τις 
31 Ιανουαρίου, όπου θα έχει συναντήσεις με την ηγεσία 
της χώρας καθώς και με κορυφαία στελέχη ιαπωνικών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Συγκεκριμένα 

ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον διάδοχο του 
ιαπωνικού θρόνου Πρίγκιπα Akishino, τον Πρωθυπουργό 
της Ιαπωνίας Fumio Kishida και τον Πρόεδρο της Βουλής 
Hiroyiki Hosoda.
Ο πρωθυπουργός, που θα συνοδεύεται από κυβερνητική 

και επιχειρηματική αποστολή, θα έχει επίσης συναντήσεις 
με ηγετικά στελέχη ιαπωνικών επιχειρήσεων και θα δώσει 
διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνέχεια από τη σελ 18 
   
Ακριβώς όπως και στο προηγούμενο ταξίδι σας 
στην Κωνσταντινούπολη με τον κ. Μπακογιάν-
νη για την στήριξη του κ. Ιμάμογλου. Πιστεύετε 
πως στα βαλκάνια, μία περιοχή διαρκών ανατα-
ραχών, μία συνεργασία ενός τέτοιου δικτύου θα 
έχει θετικές συνέπειες;
Η περιοχή των Βαλκανίων είναι μία στρατηγικής σημασί-
ας ζώνη, τόσο από γεωγραφικής άποψης όσο και ιστορι-
κής και πολιτικής, γιατί αντιπροσωπεύει τη σύγκλιση της 
Ευρωασιατικής ηπείρου, αλλά είναι κι ένας σημαντικός 
κόμβος με τη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική και τη 
Μεσογειακή Ευρώπη. Συνεπώς, το γεγονός ότι γεννήθηκε 
ένα Δίκτυο Δημάρχων των κυριότερων πόλεων στα Βαλ-
κάνια είναι ιδιαίτερα θετικό. Γιατί οι δήμαρχοι μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της δι-
εθνούς διπλωματίας, αυτής που εγώ και όλοι ονομάζουμε 
«διπλωματία των πόλεων». Μία δημοκρατία των πόλεων 
που στο παγκόσμιο στερέωμα όλο και περισσότερο απο-
κτά μία σημαντική διάσταση. Σήμερα οι πόλεις έχουν μία 
δυναμική και μία πολιτική, οικονομική και πολιτιστική 
δύναμη πιο σημαντική απ’ όση είχαν τις περασμένες δε-
καετίες. Για τούτο η Σύνοδος αυτή μπορεί να αποδειχθεί 
ωφέλιμη, διότι μπορεί να προσφέρει στις εθνικές κυβερ-
νήσεις επιχειρήματα για να εξισορροπήσουν την πολιτική 
ή οικονομική και κοινωνική αστάθεια, συνεπώς να συνει-
σφέρουν στα εθνικά θέματα. Φυσικά, η πρωτοβουλία της 
περασμένης εβδομάδας στην Κων/πολη με τη σύμπραξη 
των κ.κ. Μπακογιάννη και Ιμάμογλου ήταν πολύ θετική, 
γιατί αποδείξαμε όχι μόνον στο τουρκικό κράτος, αλλά και 
σε όλη την Ευρώπη πως οι δήμαρχοι είναι πολύ δεμένοι 
μεταξύ τους και ότι υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός ανά-
μεσα στους ανθρώπους που ηγούνται στις πιο σημαντι-

κές πόλεις της Ευρώπης. Σε βαθμό που δίνουν μία κοινή 
γλώσσα σε όλους τους πολίτες.
Πιστεύετε πως μπορεί να υπάρξει μία πιο στε-
νή συνεργασία μεταξύ των δύο δικτύων του 
Eurocities και του B40;
Ναι και γι’αυτό βρίσκομαι εδώ για να ενισχύσω αυτή 
τη συνεργασία. Εμείς ως Eurocities αντιπροσωπεύουμε 
πάνω από 200 ευρωπαϊκές πόλεις με πάνω από 250.000 
κατοίκους η καθεμία, όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες ανήκουν σε αυτό το Δίκτυο και φυσικά σήμερα 
στην Αθήνα μπορούμε σίγουρα να δρομολογήσουμε 
αυτή τη νέα συμμαχία ανάμεσα στις δύο τούτες οντότητες.
Κατά τη δική σας γνώμη, ποιες είναι οι μεγάλες 
προκλήσεις που όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις και 
ιδιαίτερα οι μεσογειακές, όπως η δική σας και η 
Αθήνα, έχουν να αντιμετωπίσουν;
Προφανώς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η 
όλο και βαθύτερη διάσταση ανάμεσα στους πλουσιό-
τερους και τους φτωχότερους ανθρώπους σε όλον τον 
κόσμο. Μετά τα δύο τρομερά χρόνια με την πανδημία της 
covid, στην σύνοδο του Νταβός στην Ελβετία παρουσιά-
σθηκε μία μελέτη που αποδεικνύει πως μετά την πανδημία 
οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι και οι φτωχοί ακόμη 
πιο πένητες. Το χάσμα ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 
και όσους βρίσκονται σε ανέχεια πιστεύω πως θα πρέπει 
να αποτελέσει την προτεραιότητα όλων μας. Στις πόλεις 
εμείς μπορούμε να εργασθούμε σε πολλούς τομείς για να 
μειώσουμε αυτές τις ανισότητες, οικονομικές και κοινωνι-
κές. Για παράδειγμα, το θέμα των δημόσιων μεταφορών, 
σκέφτομαι ακόμη τις πολιτικές για την στέγαση, τη λαϊκή 
κατοικία, πιστεύω για τα θέματα της εργασίας σε συνδυ-
ασμό και με την οικολογική μετάβαση -και οι πόλεις μας 
κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην οικολογική μετάβαση. 
Εν ολίγοις, οι πόλεις μπορούν να γίνουν οι θεμελιώδεις 

κινητήριες δυνάμεις σε οικονομικά και κοινωνικά ζητή-
ματα. Αλλά έχουμε ανάγκη να μας ακολουθήσει η διεθνής 
κοινότητα. Η ΕΕ οφείλει να κοιτάξει με ενδιαφέρον αυτή τη 
Σύνοδο στην Αθήνα, η ΕΕ θα πρέπει να κοιτάξει με ευρύ 
πνεύμα συνεργασίας τη δουλειά που κάνουν οι πόλεις. 
Γιατί η αλλαγή πραγματοποιείται από τα κάτω και τα με-
γάλα προβλήματα, όπως αυτό της κοινωνικής ανισότητας 
αντιμετωπίζονται πάνω απ΄ όλα στο αστικό περιβάλλον.
Σήμερα και ο κ. Ιμάμογλου αναφέρθηκε στη 
μεγάλη πρόκληση που αποτελεί η απειλή του 
λαϊκισμού, όχι μόνον για τις πόλεις, αλλά και για 
τις ίδιες τις χώρες, στην Τουρκία και αλλού. Εσείς 
και με βάση την εμπειρία στη δική σας χώρα, 
αλλά και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, τι 
γνώμη έχετε;
Αυτή είναι μία μικρή μεγάλη επανάσταση. Εγώ θα την 
ονόμαζα τη δημοκρατική επανάσταση των πόλεων. Γιατί 
σήμερα οι δήμαρχοι απ’ όλες τις πόλεις της ευρωπαϊκής 
ηπείρου έχουν μία αυξημένη αξιοπιστία απέναντι στους 
πολίτες. Εμείς δεν είμαστε απλώς οι τοπικοί διαχειριστές, 
που θα πρέπει να διορθώνουμε τους δημόσιους κήπους, 
θα πρέπει να κλείνουμε τις τρύπες στους δρόμους, αλλά 
είμαστε και πολιτικοί ηγέτες. Γιατί όλοι μαζί αποτελούμε 
μία κοινότητα πολύ δυνατή και είμαστε σε θέση να μιλού-
με απευθείας με τον κόσμο. Γι’ αυτό οι απόψεις του Ιμά-
μογλου είναι ταυτόσημες με όλων ημών των δημάρχων. 
Αυτό που κάνουμε καθημερινά για τις κοινωνίες μας, το 
κάνουμε επίσης για μία συνολική ιδέα για τη δημοκρατία. 
Σήμερα οι πόλεις είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές στη μάχη 
για μία πραγματική δημοκρατία, όπου τα δικαιώματα για 
την ελευθερία όλων των ατόμων γίνονται πλήρως σεβα-
στά.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ βΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ β40: 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
«Σήμερα οι πόλεις είναι οι πρωταγωνιστές στη μάχη για μία πραγματική δημοκρατία» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του 
Eurocities και δήμαρχος Φλωρεντίας Ντάριο Ναρντέλα
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Στην απόλυτη συνέπεια του βασικού προτάγματος της οικονο-
μικής πολιτικής της χώρας αλλά και στην πρόβλεψη ότι το 2023 
θα είναι για την Ελλάδα μία πολύ καλύτερη χρονιά σε σχέση με 
όλες οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες αναφέρθηκε ο υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του σε εκδήλω-
ση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητήρι-
ου Αχαΐας και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 
Δ. Ε. στην Πάτρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε «είμαστε απολύτως συνεπείς με το 
βασικό πρόταγμα της οικονομικής πολιτικής, που ήταν οι μειώ-
σεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών»
Και υπενθύμισε ότι «η φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι 
πλέον στο 22% από 28% που την παραλάβαμε. Ο φόρος μερι-
σμάτων είναι στο 5% από 10% που την παραλάβαμε. Η προκα-
ταβολή φόρου είναι στο 80% από 100% που την παραλάβαμε. 
Για τα φυσικά πρόσωπα δε, που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα είναι ακόμη χαμηλότερη».
Παράλληλα σημείωσε ότι «καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύ-
ης, για τα εισοδήματά από τον ιδιωτικό τομέα» και υπενθύμισε 
ότι «μειώθηκαν σημαντικά και μόνιμα ασφαλιστικές εισφορές 
όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά».
Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «μπορεί με αυτοπε-
ποίθηση αυτή η κυβέρνηση να υποστηρίξει ότι ήταν απολύτως 
συνεπής στις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις απέναντι στην 
επιχειρηματικότητα για μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών».

Και πρόσθεσε ότι «παράλληλα δόθηκαν φορολογικά κίνητρα 
καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ση-
μαντικά εργαλεία, όπως είναι οι υπεραποσβέσεις για επενδύσεις 
στην έρευνα, την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση, την ψηφι-
οποίηση, καθώς και τα κίνητρα για τη δημιουργία φορολογικής 
κατοικίας στην Ελλάδα».
Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις συνεχείς προκλήσεις που προ-
έκυψαν και τις οποίες « η κυβέρνηση μέσα σε τέσσερα χρόνια 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πανδημία των τελευ-
ταίων 100 ετών παγκοσμίως, έναν πόλεμο στους κόλπους της 
Ευρώπης μετά από 75 χρόνια, όπως και τον υψηλότερο πληθω-
ρισμό στην Ευρώπη μετά από 50 χρόνια.
Και σημείωσε ότι «εκ του αποτελέσματος, κινηθήκαμε μεθοδικά, 
κινηθήκαμε συντονισμένα και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε 
όσο περισσότερο μπορούμε μία δύσκολη πραγματικότητα».
Επεσήμανε ότι «πρωτίστως αντιμετωπίστηκε, με στήριξη, το 
υψηλό ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών και δευτερευόντως 
των επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια ότι η κάλυψη της αύξησης στα 
νοικοκυριά προσεγγίζει το 90% ή και υπερβαίνει σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ενώ στις επιχειρήσεις έχει διαμορφωθεί περίπου 
στο 50%».
Και ανέφερε ότι για τα μεν νοικοκυριά έχουν διατεθεί 3,5 δισ. 
ευρώ και 6,5 δισ. για τις επιχειρήσεις.
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει δώσει τα 
περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευ-
ρώπη, και στην υγειονομική κρίση και στην ενεργειακή κρίση», 

υπογραμμίζοντας ότι «το 2022 η Ελλάδα έδωσε το 2,3% του 
ΑΕΠ όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1,3% , σημειώνοντας 
παράλληλα ότι «ενώ δίνουμε τα περισσότερα, έχουμε διπλάσια 
ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και σταθερά δημόσια οικονο-
μικά, γιατί έχουμε καταφέρει να ανακάμψουμε γρήγορα και 
βιώσιμα».
Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «δύο εξωγενείς κρίσεις μας έχουν 
βρει και έχουμε καταφέρει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού 
και κατά το βέλτιστο τρόπο».
Προσέθεσε πως «όταν μιλάμε για εξωγενείς κρίσεις το στοιχείο 
δεν είναι μόνο πώς κινείται η Ελλάδα, αλλά και πώς κινείται η 
Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό περίγυρο».
Και ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Συνεπώς το 2022, η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, 
από τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο.
Η Ελλάδα το 2022, είχε ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών και ιστορικό 
ρεκόρ επενδύσεων.
Η Ελλάδα το 2023 θα έχει το τριπλάσιο ρυθμό οικονομικής μεγέ-
θυνσης από το μέσο Ευρωπαϊκό.
Η Ελλάδα μέχρι το 2024 θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη 
μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών σε αριθμό αύξησης των 
επενδύσεων. Και πρόσθεσε ότι «η ανεργία έχει μειωθεί κατά έξι 
ποσοστιαίες μονάδες και τα πρωτογενή ελλείμματα μειώνονται 
και επιστρέφουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα από του χρό-
νου».

H αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στην 
επενδυτική βαθμίδα το 2023 είναι απολύτως εφικτή αλλά δεν 
θα έρθει αυτόματα, επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
Ο κ. Στουρνάρας σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ μιλώντας σε συ-
νέντευξη στην «Καθημερινή» επεσήμανε ότι σύμφωνα με 
τις αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και με βάση τα 
υποδείγματα των οίκων αξιολόγησης, η μεγέθυνση του ΑΕΠ 
(κατά 8,4% το 2021 και πάνω από 6% το 2022, για το 2023 η 
ΤτΕ προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης όχι όμως 
ύφεση) και η μείωση του χρέους στο 159% του ΑΕΠ εφέτος, 
δικαιολογούν την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας κατά 
μία βαθμίδα εντός του 2023.
Επιπροσθέτως με βάση τις εκθέσεις των οίκων, η επιστροφή 
σε πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, όπως είναι ο στόχος στο 
προσχέδιο του Προϋπολογισμού, θεωρείται πολύ σημαντική, 
καθώς θα εκληφθεί ως απόδειξη συνέπειας στην άσκηση συ-
νετής οικονομικής πολιτικής. «Συνολικά, εφόσον συνεχιστεί 
η συνετή οικονομική πολιτική το 2023, η αναβάθμιση στην 
επενδυτική κατηγορία είναι απολύτως εφικτή, παρά τις αυξα-
νόμενες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ανάφερε ότι οι αβεβαιότητες που 
προκαλεί ο υψηλός πληθωρισμός και η επιδείνωση της οικονο-
μικής δραστηριότητας στην παγκόσμια οικονομία λαμβάνονται 
υπόψη από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Λόγω των 
αβεβαιοτήτων αυτών παρατηρείται επιδείνωση των χρηματο-
πιστωτικών συνθηκών διεθνώς, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, 
να αναμένονται διεθνώς περισσότερες υποβαθμίσεις από ό,τι 
αναβαθμίσεις για το 2023.
Για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων ο κ. Στουρνάρας 
προέβλεψε ότι εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων και της επι-
βράδυνσης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, αναμένεται 
να ασκηθούν «πιέσεις» στην οικονομική κατάσταση ευάλωτων 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ιδίως αυτών που ήταν σε τροχιά 
ανάκαμψης από την πανδημία και αυτών με δάνεια κυμαινόμε-
νου επιτοκίου. Υπό το πρίσμα αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι 
«εξαιρετικά πιθανή βραχυπρόθεσμα η δημιουργία νέων κόκκι-
νων δανείων, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να ποσοτικοποιη-
θούν με ακρίβεια αυτή τη στιγμή».
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της η ΤτΕ θεωρεί ότι η όποια 
επίπτωση θα είναι διαχειρίσιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
τράπεζες θα επεξεργασθούν και θα εφαρμόσουν βιώσιμες λύ-
σεις που θα προσφέρουν διέξοδο σε ευάλωτους δανειολήπτες. 

Φυσικά, οι λύσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούν ειδικότερους 
εποπτικούς όρους.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο καταβολής μερίσματος από τις 
Τράπεζες το 2023, ο διοικητής της ΤτΕ συνέστησε σύνεση στη 
διανομή μερίσματος. Όπως εξήγησε, σήμερα οι ελληνικές τρά-
πεζες διαθέτουν σαφώς πιο βελτιωμένους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας σε σχέση με το παρελθόν. Εντούτοις, όπως υπογράμ-
μισε, συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα επίπεδα των ευρωπαϊκών 
τραπεζών αλλά και συνυπολογίζοντας τις προκλήσεις και την 
αβεβαιότητα για τις εξελίξεις σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η ΤτΕ 
θεωρεί ότι χρειάζεται υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών ενίσχυ-
σης των κεφαλαίων (τις οποίες ήδη δρομολογούν οι τράπεζες).
Για το πρόβλημα των χαμηλών επιτοκίων που προσφέρουν 
οι τράπεζες στις καταθέσεις ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε ότι θα 
υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων το 
προσεχές χρονικό διάστημα, αναλόγως φυσικά των συνθηκών 
αγοράς. Όσον αφορά τις χρεώσεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές, 
υποστήριξε ότι αποτελούν, όπως και το κόστος καταθέσεων, 
αντικείμενο της εμπορικής πολιτικής της κάθε τράπεζας. Εκτί-
μησε δε ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στο κομμάτι αυτό θα 
οδηγήσει σε προσαρμογή των σχετικών προμηθειών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΤΟ 2023 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Είμαστε συνεπείς με το οικονομικό μας πρόγραμμα και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις 
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Αντιμέτωπες με εξαιρετικά σύνθετες και επείγουσες επιλογές 
πολιτικής που θα καθορίσουν την πορεία τους το 2023 και 
μετέπειτα βρίσκονται οι επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αυτό προ-
κύπτει από την τελευταία έκδοση της τακτικής έκθεσης της ΕΥ, 
Geostrategic Outlook 2023, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ
Η έκθεση προσδιορίζει 10 ισχυρές, αλληλοεξαρτώμενες πα-
γκόσμιες τάσεις που προκύπτουν από τις εξελίξεις των τελευ-
ταίων ετών και θα επηρεάσουν καθοριστικά το επιχειρηματι-
κό περιβάλλον το 2023.
1. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οδήγησε στη μεγαλύτερη 
μετατόπιση των γεωπολιτικών σχέσεων μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου, με σημαντικές επιπτώσεις για την Ευρώπη, 
και, δυνητικά, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, για την 
παγκόσμια ειρήνη, αλλά και την εσωτερική σταθερότητα στη 
Ρωσία.
2. Το παγκόσμιο σύστημα συνεργασίας μεταξύ των ισχυρών 
πόλων του πλανήτη δίνει τη θέση του σε εντεινόμενο ανταγω-
νισμό και τη σταδιακή αποσύνδεση των οικονομιών των ΗΠΑ 
και της Ευρώπης από αυτήν της Κίνας. Και στις δυο όχθες του 
Ατλαντικού υιοθετούνται πολιτικές για τη μείωση της εξάρτη-
σης από την Κίνα και τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας 
σε τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας, ενώ το Πεκίνο επιδιώ-
κει την ενίσχυση της στρατηγικής αυτάρκειας.
3. Ενώ η μετάβαση σε ένα διπολικό κόσμο εντείνει την πίεση 
στις μικρότερες οικονομίες να ευθυγραμμιστούν με ένα γεω-
πολιτικό μπλοκ, μια σειρά από μεσαίου μεγέθους παγκόσμιες 
δυνάμεις επιλέγουν να διαφοροποιηθούν και να αυξήσουν τη 
διαπραγματευτική τους ισχύ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
η Ινδία, η Βραζιλία, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία.
4. Η επιδίωξη της οικονομικής αυτάρκειας, ιδιαίτερα σε στρα-
τηγικούς τομείς της οικονομίας, αναδεικνύεται σε κεντρική 
στρατηγική επιλογή για τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. 
Στην ΕΕ προχωρά η υλοποίηση της ατζέντας στρατηγικής 
αυτονομίας, στις ΗΠΑ, ο Νόμος για τη Μείωση του Πληθω-
ρισμού (Inflation Reduction Act) επιδιώκει την ενίσχυση της 
εγχώριας παραγωγής ενέργειας, ενώ στην Κίνα η πολιτική της 
«διπλής κυκλοφορίας» (Dualcirculation) προτεραιοποιεί την 
εγχώρια κατανάλωση, επιδιώκοντας, όμως, να διατηρήσει 
την οικονομία ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις.
5. Η τεχνολογία αναδεικνύεται σε κεντρικό πεδίο γεωπολι-
τικού ανταγωνισμού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ουσια-
στικά αποκόψει τη Ρωσία από τις τεχνολογίες των αναπτυγ-
μένων αγορών, ενώ μια σειρά από χώρες, με επικεφαλής τις 
ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, επιδιώκουν να περιορίσουν 
περαιτέρω την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών.
6. Η ενεργειακή αυτάρκεια εκτοξεύεται στην κορυφή της ατζέ-

ντας των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οι περισ-
σότερες οικονομίες αναζητούν νέες εμπορικές συνεργασίες 
στην ενέργεια ενώ, παράλληλα, επιδιώκουν την αύξηση της 
εγχώριας παραγωγής, επενδύοντας στις ΑΠΕ, αλλά και στρε-
φόμενες ξανά στα ορυκτά καύσιμα και την ατομική ενέργεια.
7. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις υιοθετούν πολιτικές δι-
αφορετικών ταχυτήτων για το ESG, επιβεβαιώνοντας ότι η 
πορεία για την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, την 
κοινωνία και τη διακυβέρνηση δε θα είναι πάντα ευθύγραμ-
μη. Η ενεργειακή κρίση ενδέχεται να καθυστερήσει την πράσι-
νη μετάβαση, ενώ έρχονται στην επιφάνεια διλήμματα μεταξύ 
του στόχου της ενεργειακής μετάβασης και της βιωσιμότητας 
των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα. Στα 
ζητήματα διακυβέρνησης, η Ευρώπη θα συνεχίσει να πρωτο-
στατεί στις πρωτοβουλίες κανόνων για τις μη-χρηματοοικο-
νομικές αναφορές.
8. Το παράδοξο του στασιμοπληθωρισμού. Ο υψηλός πλη-
θωρισμός που πυροδότησαν οι αυξήσεις στο κόστος της 
ενέργειας, των τροφίμων και των βασικών εμπορευμάτων, 
οδήγησε σε συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρι-
κές τράπεζες, ωθώντας, πιθανότατα, αρκετές οικονομίες σε 
ύφεση το 2023. Οι υπερχρεωμένες οικονομίες αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις από την αύξηση του 
κόστους δανεισμού, ενώ οι αναδυόμενες αγορές θα πληγούν, 
επίσης, λόγω της υψηλής συμμετοχής των τροφίμων και της 
ενέργειας στις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών.
9. Το κόστος των τροφίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτι-
κή αστάθεια. Οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα τον Μάρτιο του 2022, ενώ το ένα τρίτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση 
σε επαρκείς ποσότητες τροφίμων. Η μείωση της παγκόσμιας 
προσφοράς λιπασμάτων, σιταριού και μαγειρικών ελαίων 
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με ολοέ-
να και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, θα δημιουργή-
σουν σοβαρά προβλήματα για οικονομίες, όπως η Αίγυπτος, 
η Ινδονησία, το Πακιστάν και ο Λίβανος, αλλά και χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής, οδηγώντας σε κοινωνικές εντάσεις και 
ενισχύοντας τις μεταναστευτικές ροές.
10. Το 2022 σηματοδότησε την άνοδο της αριστεράς στην 
εξουσία σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, 
η Κολομβία, η Χιλή και το Περού, μετά την Αργεντινή και το 
Μεξικό. Οι νέες κυβερνήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
τα έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, που δεν 
μπόρεσαν να διαχειριστούν επαρκώς οι προκάτοχοί τους, σε 
ένα περιβάλλον χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και υψηλού 
δημόσιου χρέους. Μια ενδεχόμενη αποτυχία τους θα οδηγή-
σει την περιοχή σε μια νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας.

Σύμφωνα μα την έρευνα, οι σύνθετες αυτές προκλήσεις θα 
επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο και ένταση τους τομείς της 
παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, πέντε βασικές στρατηγικές 
θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη μεγάλη πλει-
οψηφία των επιχειρήσεων:
1. Διαχείριση του αυξημένου κόστους. Όλες οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις το 2023 αναμένεται να οδηγήσουν σε ένταση του 
πληθωρισμού, αυξάνοντας το κόστος του κεφαλαίου, της 
ενέργειας, της εργασίας και των πρώτων υλών. Οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να αναζητήσουν προληπτικά τρόπους διαχεί-
ρισης του αυξημένου κόστους, να επανεξετάσουν τις εφοδι-
αστικές τους αλυσίδες, να ενισχύσουν την ενεργειακή τους 
αποτελεσματικότητα και να επιταχύνουν την απεξάρτησή 
τους από τον άνθρακα.
2. Επανεξέταση του οικοσυστήματος των προμηθευτών. Όλες 
οι ισχυρές τάσεις του 2022 θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις 
αλυσίδες εφοδιασμού για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ιδιαίτερα 
στον τομέα της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επα-
ναξιολογήσουν τους συνεργάτες τους και το βαθμό έκθεσής 
τους σε κινδύνους και να μεταφέρουν τις αλυσίδες εφοδια-
σμού σε ασφαλέστερες περιοχές, συνυπολογίζοντας και τους 
παράγοντες βιωσιμότητας και ESG.
3. Διερεύνηση ευκαιριών σε «φιλικές» αγορές. Τα παγκόσμια 
επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να επανεξεταστούν, καθώς 
οι γεωπολιτικές εκτιμήσεις υπερισχύουν πλέον συχνά, έναντι 
των καθαρά οικονομικών εκτιμήσεων. Τη στιγμή που οι κυ-
βερνήσεις παρέχουν σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της 
στρατηγικής αυτάρκειας των οικονομιών τους, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να εξετάσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων 
στις εγχώριες αγορές τους.
4. Ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τις προτεραιότητες των 
ενδιαφερομένων μερών. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 
πρέπει να διαχειριστούν προληπτικά τους αναδυόμενους πο-
λιτικούς κινδύνους, εξετάζοντας και κατανοώντας τον τρόπο 
με τον οποίο η λειτουργία τους επηρεάζει τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαφοροποιούν τις προτε-
ραιότητες και τις προσδοκίες τους, με στόχο να διαμορφώ-
σουν μια στρατηγική ανάπτυξης που θα ανταποκρίνεται σε 
αυτές.
5. Σχεδιασμός βάσει σεναρίων. Η αποτελεσματική διαχείριση 
της γεωπολιτικής αβεβαιότητας προϋποθέτει τη συστηματική 
ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων. Στις σημερινές συνθήκες, 
ακόμη και το επικρατέστερο σενάριο μπορεί να διαψευστεί. 
Απαιτείται, συνεπώς, μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια που 
θα βασίζονται σε εναλλακτικές παραδοχές για το παγκόσμιο 
επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΕΥ: ΟΙ 10 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΤΟ 2023 
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Τα 17,4 δισ. ευρώ άγγιξαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο ενδε-
κάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου καταγράφοντας αύξηση κατά 
68,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης 
της Ελλάδος, την αύξηση κατά 90% της εισερχόμενης τουριστικής 
κίνησης καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη 
χώρα μας έφθασε τα 27,25 εκατομμύρια. Πάντως σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019, του τελευταίου έτους δηλαδή 
πριν από την πανδημία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν 
μείωση κατά 2,8%, καθώς και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση 
κατά 11,1%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 9,8%, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Πιο αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθη-

κε κατά 82,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 135,7%. 
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις 
χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 16. εκατ. ταξιδιώτες, παρου-
σιάζοντας άνοδο κατά 68,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της 
ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 140,6% και διαμορφώθηκε σε 10,5 εκατ. 
ταξιδιώτες.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ σημείω-
σε άνοδο κατά 57,7% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της 
ζώνης του ευρώ κατά 96,2%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε 
αύξηση κατά 45,6% και διαμορφώθηκε σε 4.3 εκατ. ταξιδιώτες, 
καθώς και από τη Γαλλία κατά 50,1% και διαμορφώθηκε σε 1.7 

εκατ. χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η 
ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 
185,2% και διαμορφώθηκε σε 4.4 εκατ. ταξιδιώτες και αυτή από 
τις ΗΠΑ κατά 173,3% σε 1 εκατομ. . ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτι-
κή κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 68,3% και διαμορφώθη-
κε σε 35,3 χιλ. ταξιδιώτες.
Όσον αφορά στις εισπράξεις η αύξηση τους οφείλεται στην αύξη-
ση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 
47,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,9 δις. ευρώ, καθώς και 
των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 
106,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.δις . ευρώ.

Δημοσιεύσατε πρόσφατα στο ΕΛΙΑΜΕΠ ένα Κείμενο 
Πολιτικής που συζητήθηκε αρκετά, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με θέμα την αντί-
δραση της Ευρώπης στον προστατευτισμό της Αμε-
ρικής και της Κίνας. Ποιο είναι ακριβώς το ζήτημα 
και γιατί είναι τόσο επείγον και σημαντικό;
«Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μια άμεση απειλή αποεπένδυσης και αποβιομηχάνισης, που 
δημιουργεί η πολύ προωθημένη πρόσφατη νομοθεσία του 
αμερικανικού Κογκρέσου. Πρόκειται για ένα βαρυσήμαντο 
πακέτο κινήτρων, επιδοτήσεων, επενδύσεων, διευκολύνσε-
ων, συνολικού ύψους πάνω από 400 δις δολάρια, με το οποίο 
η κυβέρνηση Μπάιντεν βάζει τις ΗΠΑ στην πρωτοπορία του 
«πράσινου» μετασχηματισμού της παραγωγής. Τα μέτρα 
αφορούν πολλές κατηγορίες και συνδυασμούς «πράσινων» 
επενδύσεων, από μπαταρίες και φωτοβολταϊκά, σε ενερ-
γειακή αναβάθμιση κτιρίων, ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, 
παραγωγή και αξιοποίηση καθαρού υδρογόνου, πράσινη 
μεταποίηση, αγορά «καθαρών» αυτοκινήτων, κλπ. Αυτό 
το «πράσινο» νομοθετικό πακέτο, εξαιρετικά θετικό για την 
οικονομία των ΗΠΑ και για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, έχει στόχο να επαναπατρίσει επιχειρήσεις και αλυσί-
δες αξίας από την Κίνα στην Αμερική και να αντιμετωπίσει τον 
κινεζικό προστατευτισμό.
Εδώ όμως προκύπτει το πρόβλημα για την Ευρώπη: οι επι-
δοτήσεις Μπάιντεν είναι τόσο γενναιόδωρες που πλήθος με-
γάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών σκέφτονται ή ετοιμάζονται 
ήδη να εγκαταστήσουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Πρό-
κειται για πραγματική απειλή για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
που προστίθεται στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Έχει χτυπήσει 
συναγερμός στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, σε Βρυξέλλες, Βερολί-
νο, Παρίσι. Γράψαμε λοιπόν από κοινού με τον Αλέκο Κρητι-
κό, ένα κείμενο πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου αναλύουμε το 

πρόβλημα και διατυπώνουμε προτάσεις για το πως πρέπει η 
ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και την πρόκληση των 
επιδοτήσεων από την άλλη όχθη του Ατλαντικού».
Τι έχει κάνει ως τώρα η ΕΕ και τι προτείνετε εσείς;
«Οι διαβουλεύσεις είναι πυρετώδεις. Οι προτάσεις της Επι-
τροπής αναμένεται να υποβληθούν εντός του Ιανουαρίου 
και να συζητηθούν στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Φεβρουαρίου. Για την ώρα οι κυβερνήσεις στις μεγάλες οι-
κονομίες απαντούν με κρατικές ενισχύσεις στις εθνικές τους 
επιχειρήσεις. Θυμίζω ότι από τον Covid-19 έχουμε στην ΕΕ 
μια χαλάρωση των κανόνων και ανοχή της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στις κρατικές ενισχύσεις, και η ανοχή αυτή συνεχίζεται 
μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Από τότε έχουν 
αδειοδοτηθεί στην ΕΕ κρατικές ενισχύσεις 672 δισ. ευρώ, 4/5 
των οποίων αφορούν τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι σαφές 
ότι η επέκταση των κρατικών ενισχύσεων ευνοεί κατεξοχήν 
τους ισχυρούς και διευρύνει το χάσμα από τις πιο αδύναμες 
οικονομίες της ΕΕ, που δεν έχουν παρόμοια δημοσιονομικά 
περιθώρια.
Γι’ αυτό το λόγο εμείς προτείνουμε, και υπάρχει 
και στις δηλώσεις των Επιτρόπων, τη δημιουργία 
ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, ενός Τα-
μείου αντίστοιχου μεγέθους που να αντισταθμίζει 
τη στρέβλωση προστατεύοντας την ενιαία αγορά 
και τις πιο αδύναμες οικονομίες. Η Προέδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μιλήσει για ένα Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας.
Αυτό το Ταμείο πρέπει να χρηματοδοτείται με «φρέσκο χρή-
μα» κι όχι με ανακύκλωση κονδυλίων, κι όχι από τα κονδύλια 
του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να ενισχύει 
κατηγορίες αλυσίδων αξίας που θα ενσωματώνουν το δυνα-
τόν περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. Κύριο κριτήριο των ενι-

σχύσεων πρέπει να είναι η συμβολή τους στην καθετοποίηση 
της παραγωγής, περιλαμβάνοντας δηλαδή όσο το δυνατόν 
περισσότερα στάδια της αλυσίδας αξίας.
Μια “made in Europe” απάντηση πρέπει να συμβάλλει στην 
επιστροφή συγκεκριμένων αλυσίδων αξίας ή μονάδων πα-
ραγωγής από τις τρίτες χώρες στην ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας 
στοχευμένα τις πιο αδύναμες οικονομίες της. Για παράδειγμα, 
εάν, προκειμένου να υπάρξει κρατική ενίσχυση για μεγά-
λες βιομηχανίες (πχ της Γαλλίας ή της Γερμανίας) υπήρχε η 
«υποχρέωση» συνεργασίας/ προμηθειών/ εξοπλισμού, κλπ 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες/ επιχειρήσεις, το αναπτυξιακό 
αποτέλεσμα θα ήταν πιο σημαντικό. Θα μπορούσε να συν-
δυαστεί η παροχή επενδυτικών κινήτρων με συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Πχ. μεγαλύτερες επιδοτήσεις αν η επένδυση 
έχει διασυνοριακό χαρακτήρα και προσαύξηση αν η επένδυ-
ση γίνει σε περιφέρεια της ΕΕ με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, ώστε να μπαίνει και η λογική 
της συνοχής».
Αφορά το ζήτημα αυτό και την Ελλάδα;
«Ασφαλώς μας αφορά. Η Ελλάδα δεν έχει βέβαια τις πολλές 
μεγάλες βιομηχανίες της δυτικής Ευρώπης. Όμως μια επιβρά-
δυνση της ΕΕ, ως συνέπεια αποεπένδυσης, θα επιβράδυνε και 
την ελληνική οικονομία, με κόστος σε εισοδήματα και απα-
σχόληση. Επίσης η Ελλάδα μετέχει σε αλυσίδες αξίες, και μια 
νέα πράσινη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, όπως την περιγρά-
ψαμε, θα επέτρεπε καλύτερη ενσωμάτωση ελληνικών επι-
χειρήσεων σε πανευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας γύρω από την 
πράσινη και ψηφιακή οικονομία, όπου διαθέτουμε συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Θα μπορούσε ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Κυρι-
αρχίας να δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση, σε συνέχεια του 
Ταμείου Ανάκαμψης».

ΣΤΑ 17,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΝΟΕΜβΡΙΟΥ 
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Ως έργο land art συνέλαβαν οι αρχιτέκτονες του γραφείου MAD 
Architects την ιδέα του Quzhou Stadium, ενός ελικοειδούς από 
σκυρόδεμα σταδίου το οποίο είναι ενσωματωμένο στο έδαφος 
και καλυμμένο με στέγες με γρασίδι, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Το με εμβαδόν 33.731 τετραγωνικά μέτρα και χωρητικότητα 
30.000 θέσεων στάδιο βρίσκεται στην πόλη Quzhou, 400 χι-
λιόμετρα νοτιοδυτικά της Σαγκάης και περιβάλλεται από δάση. 
Είναι το κέντρο του υπό κατασκευή Quzhou Sports Park, του 

οποίου το εμβαδόν θα αγγίξει τα 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Θα είναι «το μεγαλύτερο εντός γης συγκρότημα στον κόσμο» 
υποστηρίζουν από το γραφείο, επικεφαλής του οποίου είναι ο 
αρχιτέκτονας Ma Yansong.
Αν και είναι εν μέρει βυθισμένο στο έδαφος, το σχήμα του σταδί-
ου δημιουργήθηκε με σημείο αναφοράς μια οροσειρά που είναι 
ορατή από αυτό. «Το τοπίο φέρνει στον νου τα τοπία πλανητών 
που φαντάστηκαν οραματιστές συγγραφείς επιστημονικής φα-

ντασίας» είπαν από το γραφείο. «Για τον Ma Yansong, το στάδιο 
απομακρύνεται από τη συμβατική αρχιτεκτονική αθλητικών 
χώρων. Συνελήφθη ως έργο land art που βυθίζεται μέσα στη 
φύση και καλωσορίζει όλους να συγκεντρωθούν και να μοιρα-
στούν το πνεύμα της άθλησης» πρόσθεσαν 
(https://www.instagram.com/p/CjaYv7es-cM/).

Στη χρηματοδότηση 34 έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω 
των 160 εκατ. ευρώ που εντάσσονται στη δράση «Επεξεργασία 
και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πό-

λεις» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφέρεται με 
ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ .
«Με σχέδιο προχωράμε στην έγκριση της χρηματοδότησης από 

το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά 34 έργων, άνω των 160 εκατ. 
ευρώ, για την επεξεργασία λυμάτων με λιγότερη κατανάλωση 
ενέργειας και περισσότερο σεβασμό στο Περιβάλλον», επισημαίνει 
στην ανάρτησή του.

Τη 13η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, από τις 
10:00 έως τις 18:00, στις Σέρρες, στο ξενοδοχείο Philippos Xenia 
(Αγίας Σοφίας 1, 621 22), με τη συμμετοχή 35 επιχειρήσεων, που 
προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας διαφόρων 
ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των εκδηλώ-
σεων «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» είναι να δώσουν τη δυνατότητα 
σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκ-
προσώπους εταιρειών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό 

διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση 
ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-
serres.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν δραστηριοποιούνται σε διά-
φορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανίες 
τροφίμων, επίπλων γραφείου, επεξεργασίας ξύλου, βιοκαυσί-
μων, καλλυντικών και απορρυπαντικών, κέντρα παροχής ιατρι-
κών υπηρεσιών, βιοτεχνίες, εταιρείες κατασκευών και παροχής 
υπηρεσιών, κά.

Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγά-
λων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα παρέχουν στους ανέρ-
γους και στους αναζητούντες εργασία πληροφορίες για τις δράσεις 
και τα προγράμματά της.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.
dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ μπορούν να επισκεφτούν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://www.dypa.gov.gr/memme

Η ανανεωμένη Lancia Ypsilon, προσφέρει ορισμένα στάνταρ 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην ευκολότερη 
χρήση του αυτοκίνητου και βελτιώνοντας σημαντικά την οδηγική 
ευχαρίστηση καθώς και την άνεση, ανακοίνωσε η ιταλική μάρκα 
που επανέρχεται στο προσκήνιο χάρη στις προσπάθειες του Ομί-
λου Stellantis. Εξοπλίζεται με τον Mild Hybrid κινητήρα που συν-
δυάζει έναν 3 κυλίνδρων βενζινοκινητήρα 1.0, 70 ίππων, από την 
οικογένεια Firefly, με ηλεκτρικό κινητήρα BSG 12 volt και μπαταρία 
λιθίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. 
Η νέα έκδοση LPG Ecochic είναι κατάλληλη για όσους διανύουν με-
γάλες αποστάσεις, καθώς εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος για τα 
καύσιμα, αναφέρει η μάρκα. Ο κινητήρας διπλού καύσιμου κατα-

ναλώνει υγραέριο (LPG) και βενζίνη. Η χρήση του LPG, επιτρέπει 
την εξοικονόμηση έως και 45% στο κόστος των καύσιμων, σε σύ-
γκριση με έναν παρόμοιο κινητήρα βενζίνης. Η εταιρεία, αναφέρει 
ότι το συνολικό κέρδος είναι σχεδόν 700 ευρώ, για 15.000 χλμ.
Εφαρμόστηκαν επίσης ενημερώσεις στη χρωματική παλέτα, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου χρώματος Dew Green. Οι εσω-
τερικοί χώροι έχουν νέο μπλε φινίρισμα στο ταμπλό και τα πάνελ 
των θυρών, εκλεπτυσμένες πολύχρωμες πράσινες πινελιές στον 
επιλογέα αλλαγής ταχυτήτων, νέα καλύμματα του τιμονιού, και-
νούργια πλαίσια των αεραγωγών και νέα γραφικά στο ανανεωμέ-
νο ταμπλό οργάνων. Το κάλυμμα των καθισμάτων βασίζεται στο 
νέο υλικό ταπετσαρίας Seaqual Yarb, ένα καινοτόμο και βιώσιμο 

υλικό που προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό από τη Με-
σόγειο Θάλασσα. 
Με σχεδόν 41.000 ταξινομήσεις, η Lancia Ypsilon συνέχισε να 
κυριαρχεί στην κατηγορία Β στην Ιταλία, το 2022. Για τέταρτη 
συνεχή χρονιά, ήταν το best seller όχημα στην κατηγορία του και 
το δεύτερο best seller στην ιταλική αγορά συνολικά και με μερίδιο 
αγοράς 15,3%- κατέγραψε το καλύτερο μερίδιο αγοράς ποτέ στην 
ιστορία του- αυξημένο κατά 1,2% σε σύγκριση με το 2021. Η μάρ-
κα Lancia πέτυχε μερίδιο αγοράς 3,1%, αυξημένο κατά 0,1% σε 
σύγκριση με το 2021.

Από τις αρχές του έτους το γκρουπ BMW ενημερώνει δωρεάν το 
λογισμικό στα οχήματά του που διαθέτουν το λειτουργικό σύστη-
μα BMW iDrive Operating System 7 και 8.

Περίπου 4,7 εκατομμύρια οχήματα BMW μπορούν να αναβαθμι-
στούν χάρη στο hardware τους. Από το 2019, η BMW προσφέρει 
δωρεάν απομακρυσμένες αναβαθμίσεις λογισμικού αρκετές φο-

ρές το χρόνο που αφορούν συστήματα infotainment, οδήγησης, 
υποστήριξης οδηγού, άνεσης και ασφάλειας.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV6 ανακηρύχθηκε North American 
Utility Vehicle of the Year από την κριτική επιτροπή του North 
American Car of the Year (NACTOY). Αυτή είναι η δεύτερη φορά 
μέσα σε τρία χρόνια που η συγκεκριμένη επιτροπή ψηφίζει ένα 
μοντέλο της Kia ως την κορυφαία επιλογή της στην κατηγορία.

Το EV6 επιλέχθηκε από 50 ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας 
που εργάζονται σε έντυπα, διαδικτυακά, ραδιόφωνα και ραδι-
οτηλεοπτικά μέσα. Ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι 
κριτές του NACTOY δοκίμασαν διάφορα οχήματα (από σπορ 
αυτοκίνητα έως φορτηγά) και αξιολόγησαν με κριτήρια όπως η 

καινοτομία του αυτοκινήτου, ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας, οι επιδόσεις, η τεχνολογία, η ικανοποίηση του οδη-
γού και η εμπειρία χρήστη.

Το νέο Nissan Qashqai ανακηρύχθηκε το πιο αξιόπιστο αυτοκίνητο 
του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από έρευνα σε 50.000 Βρετανούς 
καταναλωτές.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βρετανία, το Qashqai αναδεί-
χθηκε ξεκάθαρα ηγέτης μετά από μια ετήσια έρευνα αξιοπιστίας, που 
διεξήχθη από την οργάνωση καταναλωτών «Which?».

Το αυτοκίνητο πέτυχε βαθμολογία αξιοπιστίας πέντε αστέρων, 
καθώς οι ειδικοί κριτές που το αξιολόγησαν ψήφισαν θετικά για την 
πρακτικότητα, την αξιοπιστία και τον οικογενειακό του χαρακτήρα.

LIFE: QUZHOU sTADIUM, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

34 ΕΡΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 160 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΥΠΑ: 35 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη 13η «Ημέρα Καριέρας» στις Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
H ανανεωμένη Lancia Ypsilon εξοπλίζεται με Mild Hybrid βενζινοκινητήρα 1.0Η

Νέο λογισμικό για εκατομμύρια οχήματα BMW

Το πλήρως ηλεκτρικό Kia EV6 κερδίζει το Utility Vehicle of the Year 2023 στη Βόρεια Αμερική

Το Nissan Qashqai αναδείχθηκε το πλέον αξιόπιστο αυτοκίνητο της Βρετανίας, σύμφωνα με την ένωση καταναλωτών Which?
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«Αδιαφάνεια στη διαχείριση του Ταμείου Ενεργειακής μετά-
βασης», καταγγέλλουν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που απευ-
θύνουν ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, για τις 
εισροές και τις εκροές του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 
(ΤΕΜ). Όπως σημειώνουν, η ερώτηση και ΑΚΕ υποβάλλεται 
μετά την άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας να καταθέσει τα στοιχεία για το ΤΕΜ 
που είχαν ζητήσει με σχετική Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
στις 31 Οκτωβρίου 2022 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Οι πόροι των επιδοτήσεων που προκύπτουν από τις χρε-
ώσεις που πληρώνουν οι καταναλωτές, τις επιδοτήσεις του 
κρατικού προϋπολογισμού και τα έσοδα της χώρας από τον 

εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα παρου-
σιάζονται από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη 
παραπλανητικά ως κρατική χρηματοδότηση ενώ δεν είναι!», 
αναφέρουν οι βουλευτές και τονίζουν ότι πρόκειται για 
χρήματα των πολιτών. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να 
αποκατασταθεί η διαφάνεια και να δημοσιοποιηθούν συγκε-
κριμένα στοιχεία της διαχείρισης του Ταμείου. Όπως τονίζουν, 
οι καταναλωτές και το ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα 
να γνωρίζουν τι ποσά έχουν καταβληθεί ως επιδότηση μέσω 
του ΤΕΜ αφού, τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από 
χρήματα που έχουν πληρώσει οι καταναλωτές μέσω των λο-
γαριασμών ρεύματος, από τη φορολογία αλλά και από άλλες 
ρυθμιζόμενες χρεώσεις των λογαριασμών που εισπράττονται 

για άλλους λόγους και σκοπούς (ΕΛΑΠΕ-ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, κλπ).
Για τους παραπάνω λόγους, ζητούν τα συνολικά ποσά των 
επιδοτήσεων ρεύματος ανά μήνα και ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία κατανάλωσης και τάσης (οικιακά, μη οικιακά, 
μικρομεσαίοι επαγγελματίες έως 35kVA και αρτοποιεία, πα-
ροχές μέσης τάσης), την απόδοσή τους ανά προμηθευτή που 
έχουν εκταμιευθεί από το ΤΕΜ (διακριτά ως προκαταβολή και 
ως τελική εκκαθάριση). Ζητούν τέλος, να κατατεθούν τα στοι-
χεία για όλες τις εισροές του ΤΕΜ από όλες τις πηγές, καθώς 
και ρωτούν πώς θα διασφαλίσει το ΥΠΕΝ τη διαφάνεια και την 
τακτική δημοσιοποίηση των εισροών και των εκροών του 
ΤΕΜ όπως οφείλει.

Για την «ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την 
αύξηση του ιδιωτικού χρέους και τους πλειστηριασμούς 
της πρώτης κατοικίας», απευθύνει ο επικεφαλής της ΚΟ του 
ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Ο κ. Κατρίνης αναφέρει ότι 
το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους έχει λάβει ανεξέλεγκτη 
διάσταση και οδηγεί σε αδιέξοδο νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αδυναμία της 
κυβέρνησης να δώσει λύση στο πρόβλημα και σημειώνει ότι 
έχουν αποτύχει πλήρως όλες οι πολιτικές της.
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός απέτυχε, αφού μέσα σε 19 μήνες 
έγιναν λιγότερες από 3.000 ρυθμίσεις, ενώ η αποτυχία του 

πτωχευτικού κώδικα έρχεται να προστεθεί στην αποτυχία 
ρύθμισης των χρεών της πανδημίας, με μόλις το 6% των 
οφειλετών να υπάγεται σε καθεστώς ρύθμισης, αναφέρει ο 
κ. Κατρίνης και επαναφέρει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια 
νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία-ΕΦΚΑ, αλλά 
και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας 
ότι είναι ορατός ο κίνδυνος μαζικών πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας.
Όπως επισημαίνει, μέσα στο 2023 προγραμματίζονται 50.000 
πλειστηριασμοί, αφού δεν υφίσταται πλέον καθεστώς προ-
στασίας για τους αδύναμους δανειολήπτες, ενώ αναμένεται 
και η απόφαση του Αρείου Πάγου στις 26 Ιανουαρίου για τη 
διενέργεια πλειστηριασμών από τους διαχειριστές δανείων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης παραθέτει στοιχεία που, όπως λέει, απο-
δεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, που η κυβέρνηση 
«υποτιμά και αποκρύπτει μέχρι τις εκλογές».
Σύμφωνα με αυτά:
-Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει τα 270 δισεκατομμύρια ευρώ.
-4,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν οφειλές στην εφορία.
-Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι τα «κόκκινα» δάνεια.
«Η κυβέρνηση κρύβει, μαζί με πολλά άλλα, κάτω από το χαλί 
και το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους μέχρι τις εκλογές. Και 
όμως αυτό το πρόβλημα αποτελεί τη μεγαλύτερη βόμβα στα 
θεμέλια της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας», ανα-
φέρει ο κ. Κατρίνης.

«Το δίλημμα των εκλογών είναι αν θα υπάρξει ισχυρή αντιλα-
ϊκή κυβέρνηση και αδύναμος λαός ή αν θα δυναμώσει ο λαός 
με ισχυρό ΚΚΕ για να αντιπαρατεθεί με την οποιαδήποτε αντι-
λαϊκή κυβέρνηση», τόνισε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της 
ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του κόμματος, μιλώντας χθεςστην 
ΕΡΤ1 σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως σημείωσε, «κανονικότητα για τα άλλα κόμματα είναι τα 
μνημόνια, η «πράσινη» μετάβαση, το Ταμείο Ανάκαμψης και 
τα αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, όπως η κατάργηση εργα-
σιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων».
«Το ΚΚΕ», τόνισε, «θα δώσει τη μάχη των εκλογών για να βγει 

ισχυρός ο λαός την επόμενη μέρα».
Αναφερόμενος στην επικείμενη ρύθμιση της κυβέρνησης για 
να αντιμετωπίσει το «κόμμα Κασιδιάρη» ο Χρ. Κατσώτης επι-
σήμανε ότι το ΚΚΕ «είναι ενάντια στη γενίκευση που επιχειρεί-
ται, που πηγάζει από την ευρωενωσιακή ταύτιση φασισμού 
- κομμουνισμού και την ανιστόρητη και επικίνδυνη θεωρία 
των δύο άκρων».
Σχετικά με το μεταναστευτικό-προσφυγικό και την επέκταση 
του φράχτη στον Έβρο, υπογράμμισε ότι «αιτία των ροών 
είναι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και οι επεμβάσεις, η εκμετάλ-
λευση του λαού τόσων χωρών».

Είπε ότι «δεν μπορεί να λειτουργήσει η συμφωνία ΕΕ - Τουρ-
κίας, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, το ΚΚΕ το έχει αναδείξει και 
θεωρούμε ότι οι μετανάστες, οι πρόσφυγές πολέμου έχουν 
δικαιώματα τα οποία έχουν καταργηθεί, δεν πάνε στη χώρα 
που έχουν δικαίωμα να πάνε, έχει απαγορευθεί και ουσιαστι-
κά κρατούνται όμηροι στην Ελλάδα στην οποία δεν θέλουν 
να μείνουν. Κανένα σύνορο, κανένας φράχτης δεν μπορεί να 
περιορίσει τις μετακινήσεις του κόσμου εκτός κι αν οι λαοί μας 
μπουν εμπόδιο σε όλη αυτή την πολιτική που ακολουθείται 
από αυτό το βάρβαρο σύστημα που δημιουργεί θανάτους, 
πολέμους και προσφυγιά».

βΟΥΛΗ- ΕΡΩΤΗΣΗ 43 βΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ: 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑβΑΣΗΣ

βΟΥΛΗ- Μ. ΚΑΤΡΙΝΗΣ: «ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΧΡ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ: ΤΟ ΚΚΕ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ βΓΕΙ ΙΣΧΥΡΟΣ Ο ΛΑΟΣ 
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
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Την αύξηση της επιδότησης, μέσω του market pass, για οικο-
γένειες με περισσότερα από 6 παιδιά εξετάζει η κυβέρνηση. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις 
Γεωργιάδης μιλώντας στον Realf m, αναφορικά με το market 
pass και τις οικογένειες με πάνω από 6 παιδιά: «είναι ένα τεχνικό 
ζήτημα που έχει γίνει σφάλμα. Το έχω εισηγηθεί στην κυβέρνη-
ση, γιατί όπως σχεδιάστηκε το σύστημα φτάνει μέχρι τα 6 παιδιά 
και αν έχει πάνω από 6 παιδιά δεν έχεις μεγαλύτερη επιδότηση. 
Πρέπει να το δούμε» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Αναληθείς οι καταγγελίες για μείωση της ποσότητας 
συσκευασιών ενώ οι τιμές είναι ίδιες ή παραπάνω
 Ερωτηθείς ο υπουργός, στον Real fm, για τις τιμές στα προϊόντα 
και τις καταγγελίες για μείωση της ποσότητας ενώ οι τιμές είναι 
ίδιες ή παραπάνω, απάντησε «για τις καταγγελίες που δημοσιεύ-
τηκαν την περασμένη εβδομάδα σε δύο εφημερίδες, την Αυγή 
και Τα ΝΕΑ, ήταν καταγγελίες από την Ένωση Καταναλωτών, 
διέταξα έλεγχο και τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουμε την 
Τετάρτη στη συνέντευξη Τύπου, όπου έχω προσκαλέσει και τον 
πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, τον κ. Ραυτόπουλο. Οι κα-
ταγγελίες δεν είναι αληθείς, δεν αποδείχθηκαν αληθινές ως προς 

τον έλεγχο. Όχι, ότι δεν υπάρχουν μειώσεις στις συσκευασίες, 
ασφαλώς και υπάρχουν και δεν απαγορεύεται κιόλας. Απαγο-
ρεύεται να ξεπεράσεις το περιθώριο κέρδους που έχει κλειδώσει 
στον Σεπτέμβριο του 2021. Αυτές οι περιπτώσεις είναι μετρημέ-
νες στα δάκτυλα δύο χεριών. Το να μειώσει μια επιχείρηση το 
περιεχόμενο, αλλά η τιμή να είναι στο περιθώριο κέρδους, δεν 
είναι παράνομο».
Ο ίδιος συνέχισε: «Δεν έχουμε βάλει νόμο που να απαγορεύει 
την αλλαγή της συσκευασίας. Παράνομο θα ήταν αν η τιμή που 
πουλάς τη νέα συσκευασία, στη στάθμιση που κάνουμε, βγάζει 
μεγαλύτερο κέρδος. Εμείς το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, 
το έχουμε βάλει σταθμισμένο, δηλαδή δεν είναι στη συσκευα-
σία αλλά στο γραμμάριο, στο λίτρο. Άρα ασχέτως του όποιου 
τεχνάσματος βρει η εταιρεία να κάνει στη συσκευασία, για λό-
γους μάρκετινγκ να το πω απλά, εμείς ελέγχουμε σταθμισμένα, 
δεν μπορεί να μας ξεφύγει. Άρα δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει αν 
κάνει αυτό το πράγμα» πρόσθεσε. 
«Ένα προϊόν που έχει αυξηθεί η τιμή του, δεν σημαίνει ότι υπάρ-
χει αισχροκέρδεια αναγκαστικά. Παραδείγματος χάριν, ο τόνος 
έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του γιατί εξαρτάται 

από τη διαθεσιμότητα των αλιευμάτων παγκοσμίως. Στον έλεγ-
χο αν δείξουν ότι η κονσέρβα έχει αυτή την τιμή από την εισα-
γωγή, είναι νόμιμο» περιέγραψε. 
Ακόμη πρόσθεσε: «Ελέγχουμε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. 
Έχουμε βάλει πρόστιμα σε χονδρεμπορικές εταιρείες. Γιατί δεν 
ελέγχουμε μόνο την τιμή στο ράφι, ελέγχουμε τη διαφορά τι-
μής από τον παραγωγό. Υπάρχει η λεπτομέρεια που πρέπει να 
γνωρίζετε: στο εμπόριο υπάρχει η τιμή της υπερχονδρικής, της 
χονδρικής και της λιανικής. Αυτό ισχύει σε όλα τα προϊόντα». 
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι: «Οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως 
παλιά, δεν χρειάζεται να έχεις στο δρόμο συνεργεία να πάνε σε 
ένα κατάστημα να δουν τα τιμολόγια. Έχουμε online σύστημα 
από την ΑΑΔΕ αυτόματο, όπου έχουμε όλες τις λιανικές τιμές 
όλων των προϊόντων. Όταν ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ 
ανεβάσει την τιμή αδικαιολόγητα με τον αλγόριθμο που έχουμε 
φτιάξει κοκκινίζει στην οθόνη. Ο έλεγχος πάει σε αυτό το προϊόν 
στοχευμένα. Μια αλυσίδα δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί το παρα-
κολουθούμε 24 ώρες το 24ώρο».

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει αναδειχθεί στον 
κυριότερο εκφραστή των ΜμΕ «με την ενισχυμένη παρεμβατι-
κότητά του στην πολιτική σκηνή, προς όφελος της επιχειρηματι-
κότητας και της οικονομίας» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στην ετήσια εκδήλωση 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ενώ, μεταξύ άλλων, 

αναφέρθηκε στο έργο του επιμελητηρίου, στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του, στην συνεχή προσπάθεια για παροχή περισσό-
τερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τα μέλη του, καθώς 
και στην σημασία στήριξης της επιχειρηματικότητας από όλα τα 
πολιτικά κόμματα, υπογραμμίζοντας ότι το επιχειρείν μπορεί να 
συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας.

«Ανήκω μόνο στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες», υπογράμμισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, αναφερόμενος 
στο ρόλο του στα δημόσια πράγματα και ολοκλήρωσε με ευχές 
για την πορεία του επιχειρείν και της οικονομίας το 2023.

Στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους λιμε-
νεργάτες, διάρκειας τριών ετών, προχώρησε η διοίκηση της 
ΟΛΠ ΑΕ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η νέα σύμβαση προβλέπει σταδιακές αυξήσεις για τρία χρόνια 
καθώς και πρόσθετες παροχές, ενώ ο διάλογος της Ένωσης 

Λιμενεργατών και της διοίκησης του Οργανισμού διεξήχθη σε 
καλό και εποικοδομητικό κλίμα, όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυξήσεις κυμαίνο-
νται από 5%-13% στη διάρκεια της τριετίας.
Ο πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ Yu Zenggang εξέφρασε τη χαρά και 

την ικανοποίησή του σχετικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η 
διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. μεριμνά για το σύνολο των εργαζομένων 
στοχεύοντας στην ευημερία και την προσωπική τους ανάπτυ-
ξη».

Παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα «προώθηση της 
απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-
ρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες υπουργείων και άλλους 
φορείς», όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα είναι της τάξης των 42 εκατ. 
ευρώ.
Αν και το τρέχον πρόγραμμα απευθυνόταν σε 25.000 ωφελού-

μενους ανέργους, εντούτοις το ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε, 
οδήγησε στην κάλυψη 19.148 θέσεων. «Αυτό το γεγονός δη-
μιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της εν λόγω 
παράτασης» αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του.
Στόχος του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, 
που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, είναι η ενίσχυση της απα-
σχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού 

(μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά προσόντα).
Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες 
να ενισχύονται κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά 
εργασίας, αλλά και στη διασφάλιση της παροχής ποιοτικότερων 
και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Πε-
ριφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MArKET PAss ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΠΑΙΔΙΑ 
«Είναι ένα τεχνικό ζήτημα, που πρέπει να το δούμε»

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ 
ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΚΦΡΑΣΤΗ ΤΩΝ ΜμΕ

ΟΛΠ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την αμφιλεγόμενη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, εκφράζο-
ντας τη βούλησή του να την υλοποιήσει πλήρως, χωρίς να 
υποχωρήσει απέναντι στα κυριότερα αιτήματα των συνδικά-
των, τα οποία από την πλευρά τους σκοπεύουν να εντείνουν 
τις κινητοποιήσεις τους απέναντι σε αυτό το σχέδιο του προέ-
δρου Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού 
συμβουλίου ο υπουργός Εργασίας Ολιβιέ Ντισότ απέκλεισε 
το ενδεχόμενο να αποσυρθεί η κυριότερη αλλαγή, δηλαδή η 
αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη. «Η οπισθο-
χώρηση σε αυτό το σημείο θα σήμαινε ότι αποποιούμαστε την 
προσπάθεια εξισορρόπησης του συστήματος», είπε.
Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, από τα 
62 στα 64, απορρίπτεται ήδη ομόφωνα από τα συνδικάτα, 
από τα περισσότερα αντιπολιτευόμενα κόμματα και, σύμφω-
να με τις δημοσκοπήσεις, από την πλειονότητα των Γάλλων 
πολιτών.
Έπειτα από την πρώτη ημέρα απεργιών και κινητοποιήσε-
ων, την περασμένη Πέμπτη, όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι 
κατέβηκαν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν και πριν από 
την επόμενη απεργία, στις 31 Ιανουαρίου, ο Μακρόν και η 

κυβέρνησή του επαναλαμβάνουν τον στόχο τους, που είναι 
να συζητηθεί το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο και να τεθεί σε 
εφαρμογή αυτό το καλοκαίρι. Ο πρόεδρος είπε μάλιστα την 
Κυριακή ότι έχει κάνει ήδη υποχωρήσεις σε σύγκριση με την 
αρχική πρότασή του που προέβλεπε αρχικά συνταξιοδότηση 
στα 65. Εμφανίστηκε ωστόσο πιο απόλυτος: «οι ανάγκες» 
είναι «γνωστές» και «πιστεύω ότι τώρα, πρέπει να προχωρή-
σουμε».
Οι υπουργοί του σπεύδουν να διαβεβαιώσουν ότι είναι έτοι-
μοι για «διάλογο» ώστε να «εμπλουτιστεί» το νομοσχέδιο, 
αλλά μόνο στα περιθώριά του.
«Κάθε φορά που μια τροπολογία θα μας επιτρέπει να βελτι-
ώσουμε το κείμενο χωρίς να αποποιηθούμε τον στόχο της 
εξισορρόπησης μέχρι το 2030, ούτε τις αρχές της μεταρρύθ-
μισης, προφανώς είμαστε ανοιχτοί» να συζητήσουμε, είπε 
ο Ντισότ σήμερα, κατά την παρουσίαση, με πολύ τεχνικούς 
όρους, της πρότασης.
Όλα τα κόμματα, με εξαίρεση την παραδοσιακή δεξιά, τους 
Ρεπουμπλικάνους, ζητούν επίμονα την απόσυρση των μέ-
τρων στο σύνολό τους. Η Ανυπότακτη Γαλλία (ριζοσπαστική 
αριστερά) υποσχέθηκε ότι «θα αντισταθεί αποφασιστικά» 
ενώ ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός πρότεινε τη διεξαγωγή 

«δημοψηφίσματος».
Τα συνδικάτα από την πλευρά τους ελπίζουν ότι θα διευρύ-
νουν τις κινητοποιήσεις τους. «Ελπίζουμε ότι θα ακουστούμε 
ακόμη πιο δυνατά στις 31 Ιανουαρίου», είπε ο γενικός γραμ-
ματέας του CGT Φιλίπ Μαρτινέζ, υπογραμμίζοντας ότι «μέχρι 
τότε, καθημερινά, θα εκδηλώνονται πρωτοβουλίες στις επι-
χειρήσεις, στα καταστήματα».
Οι συνδικαλιστές του ενεργειακού τομέα σκοπεύουν να χρη-
σιμοποιήσουν κάθε μέθοδο που έχουν στη διάθεσή τους για 
να αντιταχθούν στη μεταρρύθμιση, από τη δωρεάν παροχή 
ρεύματος σε ορισμένους πελάτες μέχρι τη μείωση της παρα-
γωγής. Στη Μασσαλία, για παράδειγμα, το τοπικό συνδικάτο 
σκοπεύει να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε εκείνες 
τις επιχειρήσεις –για παράδειγμα, στα αρτοποιεία– που το 
τελευταίο διάστημα, λόγω της αύξησης του κόστους της ενέρ-
γειας, καλούνται να πληρώσουν υψηλά ποσά.
Κάποιες από αυτές τις δράσεις των συνδικαλιστών «Ρομπέν 
των Δασών» μπορεί να αφορούν σχολεία και νοσοκομεία, 
είπε ο Φαμπρίς Κουντούρ, ο ομοσπονδιακός γραμματέας του 
FNME-CGT (Εθνική Ομοσπονδία Ορυχείων και Ενέργειας).

Σήμερα το βράδυ ξεκινά σαρανταοκτάωρη απεργία των ιδι-
οκτητών πρατηρίων βενζίνης στην Ιταλία. Οι προσπάθειες 
αναστολής της κινητοποίησης, με την πραγματοποίηση δυο 
συναντήσεων της κυβέρνησης Μελόνι με τους βενζινοπώλες 
της χώρας, δεν οδήγησαν σε θετικό αποτέλεσμα σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ.. 
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε σήμερα ότι δεν πρόκει-
ται να αλλάξει το πρόσφατο κυβερνητικό διάταγμα το οποίο, 

μεταξύ των άλλων, προβλέπει ότι τα πρατήρια βενζίνης πρέπει 
να αναρτούν σε καθημερινή βάση τη μέση τιμή των καυσίμων 
στη χώρα. 
«Πραγματοποιήσαμε ήδη δύο συναντήσεις, η κυβέρνηση δεν 
ενέκρινε τα μέτρα αυτά για να στοχοποιήσει τη συγκεκριμένη 
κατηγορία αλλά αντιθέτως για να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν 
πάρα πολλοί έντιμοι επαγγελματίες», δήλωσε η Τζόρτζια Με-
λόνι.

Οι Ιταλοί βενζινοπώλες, όμως, επιμένουν ότι η αύξηση της τιμής 
των καυσίμων δεν οφείλεται στο δικό τους κέρδος, υπενθυμί-
ζουν ότι η νέα κυβέρνηση της Ρώμης δεν ανανέωσε τη μείωση 
των φόρων που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι 
και θεωρούν ότι «έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία η οποία εκτιμούν 
ότι στοχεύει στη συκοφάντησή τους».

Το γερμανικό συνδικάτο Verdi ανακοίνωσε 24ωρη απεργία 
στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (BER) για την 
ερχόμενη Τετάρτη σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ..
Καμία επιβατική πτήση δεν θα προσγειωθεί ή απογειωθεί από 
το αεροδρόμιο εκείνη την ημέρα.
Οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης, η εταιρεία διαχείρισης 
του αεροδρομίου καθώς και η αεροπορική ασφάλεια θα επη-
ρεαστούν, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο.
«Σε αυτήν την κατάσταση, η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να 
συμπεράνει ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τακτικές 
επιβατικές πτήσεις στο BER αυτήν την ημέρα και, έχοντας αυτό 
κατά νου, έχει επίσης ενημερώσει όλους τους εταίρους στο αε-
ροδρόμιο για την εξαγγελθείσα απεργία», ανέφερε η εταιρεία 

διαχείρισης του αεροδρομίου.
Είχαν προγραμματιστεί περίπου 300 αναχωρήσεις και αφίξεις 
με περίπου 35.000 επιβάτες.
Το Verdi απαιτεί αύξηση μηνιαίου μισθού ύψους 500 ευρώ 
για το προσωπικό εδάφους και τους υπαλλήλους της εταιρεί-
ας, με τη συλλογική σύμβαση να ισχύει για 12 μήνες.
Το γερμανικό συνδικάτο είπε ότι η πλευρά των εργοδοτών 
απαιτεί μεγαλύτερες περιόδους συμβάσεων τόσο για τις 
υπηρεσίες εδάφους όσο και για την εταιρεία διαχείρισης του 
αεροδρομίου.
Εκτός από τη διοίκηση, η εταιρεία απασχολεί επίσης πυρο-
σβέστες, ασφάλεια αεροδρομίου και διαχείριση κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το Verdi, 6.000 εργαζόμενοι επηρεάζονται από 

τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με το συνδικάτο, οι διαπραγματεύσεις για τους ερ-
γαζόμενους στην αεροπορική ασφάλεια διεξάγονται σε εθνικό 
επίπεδο, αλλά σε επτά γύρους διαπραγματεύσεων δεν σημει-
ώθηκε «σχεδόν καμία πρόοδος».
«Δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη από τους εργοδότες ότι 
θέλουν να βρεθεί μια λύση», ανέφερε το συνδικάτο.
Το ίδιο αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις αφορούν «αύξηση 
αμοιβών υπερωριών νυχτερινής βάρδιας, για Κυριακές, αργί-
ες και Σάββατο καθώς και για καλύτερη συλλογική σύμβαση 
για την πληρωμή των υπερωριών».

ΓΑΛΛΙΑ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Με δράσεις και απεργίες απειλούν τα συνδικάτα

ΙΤΑΛΙΑ: ΞΕΚΙΝΑ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ βΕΝΖΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ βΕΡΟΛΙΝΟΥ 
Την ερχόμενη Τετάρτη λόγω 24ωρης απεργίας
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Η περιστροφή του στερεού εσωτερικού πυρήνα της Γης εκτι-
μάται ότι πρόσφατα σταμάτησε και ο πυρήνας φαίνεται να 
ετοιμάζεται να αναστρέψει την κίνηση του προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, σύμφωνα με Κινέζους επιστήμονες. Με βάση 
τις έως τώρα ενδείξεις, η περιστροφή με αντίστροφη φορά 
πιθανώς θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ 
προς διερεύνηση είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην επιφάνεια 
του πλανήτη σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον σεισμολόγο Σιαοντόνγκ 
Σονγκ του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστήμης «Nature 
Geoscience», στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους στην ανάλυση 
σεισμικών κυμάτων από σχεδόν πανομοιότυπους σεισμούς, 
που διαπέρασαν τον γήινο πυρήνα ακολουθώντας παρόμοια 
«μονοπάτια» από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.
Η ανάλυση κατέληξε στην εκτίμηση ότι μετά τη δεκαετία του 

1970, ο εσωτερικός πυρήνας περιστρεφόταν ολοένα ταχύτε-
ρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ώσπου μεταξύ 2009-
2011 η περιστροφή του φαίνεται να σταμάτησε, πιθανώς 
λόγω της επικείμενης αναστροφής της κατεύθυνσης περι-
στροφής. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επικείμενη νέα αλλαγή 
στην περιστροφή του πυρήνα με αντίθετη κατεύθυνση, αυτή 
τη φορά προς τα δυτικά, εντάσσεται σε έναν πιθανό περιοδικό 
κύκλο διάρκειας έξι έως επτά δεκαετιών (μια θεωρία που χρει-
άζεται επιβεβαίωση). Με βάση αυτό το μοντέλο, ο πυρήνας 
αναμένεται να περιστρέφεται δυτικόστροφα ολοένα και πιο 
γρήγορα έως τη δεκαετία του 2040, οπότε θα σταματήσει και 
θα αναστρέψει ξανά την κίνηση του προς τα ανατολικά.
Ο εσώτερος πυρήνας - που έχει εκτιμώμενη ακτίνα 1.220 
χιλιομέτρων και αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο, 
με θερμοκρασίες παρόμοιες με του Ήλιου - χωρίζεται από την 
υπόλοιπη στερεά Γη από τον υγρό εξώτερο πυρήνα, γεγονός 

που του επιτρέπει να περιστρέφεται διαφορετικά από τον ίδιο 
τον πλανήτη. Η περιστροφή του εσωτερικού πυρήνα επηρε-
άζεται από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο εξωτερικός 
λιωμένος πυρήνας και εξισορροπείται από τις βαρυτικές 
επιδράσεις του μανδύα, του ενδιάμεσου στρώματος της Γης 
ανάμεσα στον πυρήνα και στον φλοιό. Η ταχύτητα περιστρο-
φής του πυρήνα και κατά πόσο αυτή μεταβάλλεται, παραμένει 
ζήτημα επιστημονικού διαλόγου.
Υπό συζήτηση είναι επίσης, με ποιόν τρόπο η κατεύθυνση πε-
ριστροφής του εσωτερικού πυρήνα σχετίζεται με γεωφυσικές 
αλλαγές στην επιφάνεια του πλανήτη μας, όπως το μαγνητικό 
πεδίο και η διάρκεια της μέρας, καθώς θεωρείται ότι υπάρχει 
αλληλεπίδραση.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.nature.com/articles/s41561-022-01112-z

Η Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας (CDB), μία από τις τράπεζες 
που υλοποιεί πολιτικές του Πεκίνου διέθεσε δάνεια οικονομι-
κού ύψους περίπου 38,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων (35,60 
δισεκατομμυρίων ευρώ) για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της 

επιστήμης, αλλά και την τεχνολογική καινοτομία το 2022.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ποσοστό μεγαλύτερο 
από το 90% των δανείων που χορηγήθηκαν ήταν μεσοπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, σύμφωνα με την ίδια τράπεζα.

Τα δάνεια χορηγήθηκαν στους τομείς των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων, της βιολογικής επιστήμης, της αεροδιαστημικής, 
της τεχνολογίας, αλλά και των έξυπνων ρομπότ.

Χθες , σε σχετική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή 
εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του 
καρκίνου με στόχο τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων 
καινοτομίας κατά τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων, βασιζό-
μενων σε δεδομένα λύσεων για τη θεραπεία και την περί-
θαλψη του καρκίνου. Σύμφωνα μα σχετική ανακοίνωση  η 
πρωτοβουλία συνίσταται στην εμβληματική δράση με τίτλο 
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, η 
οποία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδο-
μής που θα συνδέει τους πόρους και τις βάσεις δεδομένων 
απεικόνισης του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα την τήρηση υψηλών προτύπων δεο-
ντολογίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω υποδομής θα συνδέονται επίσης ενωσιακές και εθνι-
κές πρωτοβουλίες, δίκτυα νοσοκομείων, καθώς και αποθε-

τήρια ερευνών με απεικονιστικά δεδομένα και άλλα σχετικά 
δεδομένα υγείας.
Η τεχνολογική καινοτομία σε συνδυασμό με την προστασία 
των δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο για ερευνητές, φορείς καινοτομίας, γιατρούς και 
ασθενείς. Χάρη στη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικό-
νισης του καρκίνου, οι ερευνητές θα έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα υψηλής ποιότητας για 
τη μελέτη της νόσου και την προώθηση της κατανόησής 
της. Οι φορείς καινοτομίας θα είναι σε θέση να αναπτύξουν 
και να δοκιμάσουν λύσεις για την περίθαλψη του καρκίνου 
βασιζόμενες σε δεδομένα. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης 
λύσεων βασιζόμενων σε δεδομένα θα δώσει τη δυνατότητα 
στους γιατρούς να λαμβάνουν κλινικές αποφάσεις, να προ-
βαίνουν σε διαγνώσεις και θεραπείες, και να εφαρμόζουν 
προγνωστική ιατρική προς όφελος των καρκινοπαθών με 
τρόπο ακριβέστερο και ταχύτερο. Επιπλέον, θα υποστηρίξει 

τον αλτρουισμό δεδομένων μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να δώσουν οικειοθελώς τη συγκατάθεση ή 
την άδειά τους για τη διάθεση δεδομένων δικής τους παρα-
γωγής, ως μέσο εμπλουτισμού των συνόλων δεδομένων 
υγείας. 
Μια διασυνοριακή, διαλειτουργική και ασφαλής υποδομή 
που θα διαφυλάσσει την ιδιωτικότητα θα επιταχύνει την 
καινοτομία στην ιατρική έρευνα. Για παράδειγμα, ένα με-
γάλο σύνολο δεδομένων, τυποποιημένο και πλήρως συμ-
μορφούμενο με τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων (ΓΚΠΔ), θα καθιστά δυνατή την κατάρτιση νέων 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). 
Τούτο θα επιταχύνει την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, 
τα οποία μπορούν να προσφέρουν ταχύτερη διάγνωση του 
καρκίνου και βελτιωμένη εξατομικευμένη περίθαλψη. 

Συνέχεια στη σελ 24

Ο ΣΤΕΡΕΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ 

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΔΑΝΕΙΑ 35,60 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
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Συνέχεια από τη σελ 23

Προώθηση της έρευνας και της περίθαλψης στον τομέα της 
υγείας με ψηφιακή τεχνολογία
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
και τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία, η ευ-
ρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου είναι 
μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου (EBCP). Θα 
συνδυάσει την καινοτομία στον τομέα της ψηφιακής τεχνο-
λογίας και την ευρωπαϊκή προστασία των δεδομένων για 
τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς πλαισίου που 
θα παρέχει στους ερευνητές, τους φορείς καινοτομίας και 
τους γιατρούς πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα
Σημαντικοί ευρωπαϊκοί ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα 
και επιχειρήσεις θα συνεργαστούν για τον σχεδιασμό των 
υποδομών, οι οποίες θα έχουν τους εξής στόχους: 
• παροχή εύκολης πρόσβασης σε μεγάλο όγκο 
δεδομένων απεικόνισης του καρκίνου στους ευρωπαίους 
κλινικούς ιατρούς, ερευνητές και φορείς καινοτομίας·
• στήριξη της δοκιμής και ανάπτυξης εργαλείων 
εξατομικευμένης ιατρικής για την προώθηση της διάγνω-
σης και θεραπείας του καρκίνου·
• στήριξη της δημιουργίας νέων συνόλων δε-
δομένων απεικόνισης του καρκίνου και της διαλειτουργι-
κότητας των υφιστάμενων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα.
Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτο-
βουλίας απεικόνισης του καρκίνου με δύο έργα, το έργο 
EUCAIM και τον μηχανισμό δοκιμών και πειραματισμού 
στον τομέα της υγείας με χρήση ΤΝ (TEF-Health), αναμέ-
νεται ότι έως τον Δεκέμβριο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί 
ο σχεδιασμός της πανευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής και 
θα έχουν θεσπιστεί οι μηχανισμοί συνεργασίας. Στη συνέ-
χεια, οι πάροχοι δεδομένων θα είναι σε θέση να συνδεθούν 
με τη νέα αυτή ευρωπαϊκή ομοσπονδοποιημένη πλατφόρ-
μα. Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας θα διατεθεί έως τα 
τέλη του 2024 και η τελική έκδοση αναμένεται έως τα τέλη 
του 2025. Η ψηφιακή υποδομή θα βρίσκεται σε πλήρη λει-
τουργία και χρήση το 2026.

Ιστορικό
Το έργο EUCAIM στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβου-
λίας απεικόνισης του καρκίνου υποστηρίζεται από το πρό-
γραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) με 18 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για έργο μεγάλης κλίμακας που θα αναπτύξει την 
ομοσπονδιακή ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων απεικόνι-
σης του καρκίνου με βάση το έργο που επιτελέστηκε στο 
πλαίσιο του «δικτύου ΤΝ για την απεικόνιση στον τομέα της 
υγείας», το οποίο συνίσταται σε δέσμη 5 έργων υποστηρι-
ζόμενων από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Η 
υποδομή αποσκοπεί να συμπεριλάβει περισσότερα από 100 
000 κρούσματα καρκίνου έως το 2025 και τουλάχιστον 60 
εκατομμύρια υπομνηματισμένες απεικονίσεις καρκίνου σε 
έναν κατανεμημένο Άτλαντα καρκινικών απεικονίσεων. Το 
έργο ξεκινά με 21 κλινικές εγκαταστάσεις από 12 χώρες και 
αποσκοπεί να εξαπλωθεί ως τους 30 τουλάχιστον κατανε-
μημένους παρόχους δεδομένων από 15 χώρες.
Τα δεδομένα απεικόνισης του καρκίνου θα τεθούν στη διά-
θεση του TEF-Health, που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος DIGITAL. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει λύσεις 
τεχνητής νοημοσύνης για την αντικαρκινική περίθαλψη να 
τις δοκιμάσουν σε πραγματικά περιβάλλοντα. Θα ληφθούν 
επίσης υπόψη και άλλες εγκαταστάσεις δοκιμών.
Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας 
στο πλαίσιο του προγράμματος DIGITAL θα στηρίξουν την 
ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με την πρωτο-
βουλία. Θα ενημερώνουν τους φορείς καινοτομίας σχετικά 
με τις νομικές απαιτήσεις και τις εγκαταστάσεις δοκιμών που 
έχουν στη διάθεσή τους. Θα παρέχουν επίσης ένα φάσμα 
υπηρεσιών σε χρήστες και παρόχους ψηφιακών λύσεων, 
όπως υπηρεσίες προεπενδυτικής δοκιμής, ευκαιρίες κατάρ-
τισης και δικτύωσης, καθώς και πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση.
Περισσότερες πληροφορίες
Βίντεο του Επιτρόπου κ. Μπρετόν — εκδήλωση της ευ-
ρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου
Βίντεο της Επιτρόπου κ. Κυριακίδου — εκδήλωση της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνι-

σης του καρκίνου
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέ-
μηση του καρκίνου — Πού βρισκόμαστε τώρα;
Η πολιτική της ΕΕ για τον καρκίνο

Δηλώσεις
Μαργκρέιτε βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόε-
δρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή 
Εποχή: Σήμερα ξεκινά η ανάπτυξη των εργαλείων που θα 
βοηθήσουν τους γιατρούς και τους ερευνητές να κάνουν 
βήματα προόδου στην καταπολέμηση του καρκίνου. Με 
καινοτόμες, βασιζόμενες σε δεδομένα λύσεις θα καταστεί 
δυνατό να υποστηριχθούν η βελτίωση της διάγνωσης και 
η καλύτερη περίθαλψη των ασθενών. 
Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς: Οι 
ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη είναι καί-
ριας σημασίας στη μάχη μας κατά του καρκίνου. Κινητήριος 
μοχλός αυτών των τεχνολογιών είναι τα δεδομένα υψηλής 
ποιότητας. Με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης 
του καρκίνου, θα απελευθερώσουμε πληθώρα δεδομένων 
και θα τα μετατρέψουμε σε καινοτόμες λύσεις για την περί-
θαλψη του καρκίνου. Οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ο νέος μας μηχανι-
σμός δοκιμών και πειραματισμού για την τεχνητή νοημοσύ-
νη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα τις βοηθή-
σει να δοκιμάσουν τις βασιζόμενες σε δεδομένα καινοτομίες 
τους σε πραγματικές συνθήκες. 
Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφά-
λειας των Τροφίμων: Η πρωτοβουλία απεικόνισης του 
καρκίνου θα παράσχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για 
την επόμενη γενιά διαγνωστικών μέσων και θεραπειών 
για τον καρκίνο και θα μας βοηθήσει να καταστήσουμε τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο περισσότερο ακριβή, έγκαιρο 
και προσβάσιμο. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί βασικό 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επενδύουμε και αξι-
οποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες 
καινοτόμων ψηφιακών λύσεων στο πλαίσιο του ευρωπα-
ϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, ώστε να 
αλλάξει η πραγματικότητα για τους καρκινοπαθείς και τις 
οικογένειές τους.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

https://eucanimage.eu/
https://vimeo.com/790834384/e90ec11cd1
https://vimeo.com/790834384/e90ec11cd1
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/preview/https:%252F%252Feuc-vod.fl.freecaster.net%252F03%252F235963%252FLR_I235963EN1W.mp4
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/preview/https:%252F%252Feuc-vod.fl.freecaster.net%252F03%252F235963%252FLR_I235963EN1W.mp4
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/11238
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92245
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92245
https://health.ec.europa.eu/publications/factsheet-eu-cancer-plan-where-are-we-now_el
https://health.ec.europa.eu/publications/factsheet-eu-cancer-plan-where-are-we-now_el
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/cancer_el
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ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ LAMDA ΓΙΑ 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 21,25                                                 24/01/2023

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 21,22                                               24/01/2023

Ενεργειακή αναβάθμιση εμπορικών κέντρων 
και επενδύσεις 500 εκατ. σε ΑΠΕ
Σε διαδικασία εντατικοποίησης του επενδυτικού της 
προγράμματος στον τομέα της πράσινης ενέργειας 
μέσω ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), αλλά και στις 
ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων, βρί-
σκεται η Lamda Development, θέλοντας να εξασφαλίσει 
φθηνότερα κόστη για την κάλυψη των αναγκών των 
κτιρίων της όσο το δυνατόν ταχύτερα. Σύμφωνα με την 
εισηγμένη, κατά τη διάρκεια του 2022 και λαμβάνοντας 
υπόψη και το νεοαποκτηθέν ακίνητο Designer Outlet 
Athens (πρώην εκπτωτικό κέντρο McArthurGlen), υπο-
λογίζεται ότι το ενεργειακό κόστος των ακινήτων του 
ομίλου ανήλθε σε 6 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Lamda 
Development σημειώνεται ότι, κατά το εννεάμηνο του 
2022, το κόστος ήταν αυξημένο κατά 1,9 εκατ. ευρώ, 
ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών ενέργειας και 
της υψηλότερης κατανάλωσης ενέργειας στα εμπορικά 
κέντρα, λόγω του ότι το 2021 τα εν λόγω ακίνητα είχαν 
μείνει κλειστά για συνολικό διάστημα τριών μηνών. 
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο η εταιρεία προχώρησε στη 
σύναψη νέου συμβολαίου μεταβλητής τιμολόγησης 
ενέργειας, διάρκειας έξι μηνών, το οποίο αντικατέστη-
σε προγενέστερο συμβόλαιο με «κλειδωμένες» τιμές 
ενέργειας, το οποίο έληξε τον Απρίλιο του 2022. Το 
μεγαλύτερο μέρος του κόστους αφορά κοινόχρηστους 
χώρους, που αναλαμβάνουν κυρίως οι μισθωτές / κα-
ταστηματάρχες. 
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ομίλου της Lamda 
Development αναμένεται να εντατικοποιήσει τις προ-
σπάθειες για υλοποίηση πράσινων ενεργειακών επενδύ-
σεων σε υφιστάμενα επιλέξιμα ακίνητα του χαρτοφυλα-
κίου του. Ήδη στο The Mall Athens έχει ξεκινήσει ένα 
πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ευρύτερη ανακαίνισή 
του, που θα περιλαμβάνει τόσο εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης όσο και διαφοροποίηση του μείγματος 
των χρήσεων, αυξάνοντας την επιφάνεια των εμπορι-
κών καταστημάτων και μειώνοντας εκείνη του τομέα 
της εστίασης και της ψυχαγωγίας.
Η εξαγορά 
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση κεφαλαί-
ων στον τομέα των ΑΠΕ, όπου η Lamda έχει εκπονήσει 
ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 500 εκατ. 
ευρώ έως το 2026. Πρόσφατα η εταιρεία υπέγραψε συμ-
φωνία για την εξαγορά της R Energy 1 Holding. Αρχικά 

Ευ. Μυτιληναίος: Χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή 
πολιτική για τη βιομηχανία 
Στις προκλήσεις του 2023 αναφέρθηκε στο πρωτοχρο-
νιάτικο μήνυμά του προς τα μέλη της ευρωπαϊκής βιο-
μηχανίας μετάλλων Eurometaux ο νέος πρόεδρός της, Ευ 
Ευάγγελος s Μυτιληναίος. Ο κλάδος συνεχίζει να αντιμε-
τωπίζει υπαρξιακή απειλή από την ενεργειακή κρίση και 
παρότι οι τιμές υποχώρησαν συγκυριακά, οι αβεβαιότητες 
εξακολουθούν να είναι τεράστιες για το νέο έτος, είπε ο κ. 
Μυτιληναίος. Ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις 
και οι ισχυρότερες βιομηχανικές πολιτικές από «φιλικούς 
ανταγωνιστές όπως οι ΗΠΑ» είναι οι μεγάλες προκλήσεις 
για τον κλάδο το 2023, σημείωσε. «Ο νόμος για τη μείω-
ση του πληθωρισμού των ΗΠΑ έδειξε σε όλους μας πώς 
πρέπει να μοιάζει μια προληπτική βιομηχανική πολιτική», 
τόνισε, για να επισημάνει ότι «χρειαζόμαστε περισσότερο 
καρότο και λιγότερο μαστίγιο από τις ευρωπαϊκές πολιτι-

θα αποκτηθεί ποσοστό 20%, ενώ η Lamda διατηρεί δι-
καίωμα για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 30,1% ή 
συνολικά 50,1% της εν λόγω εταιρείας της οικογένειας 
Ρόκα. Συγκεκριμένα, η εισηγμένη θα επενδύσει ποσό 5 
εκατ. ευρώ για την απευθείας απόκτηση του 20% της R 
Energy 1 Holding, ενώ επιπλέον 10 εκατ. ευρώ θα δο-
θούν μέσω της κάλυψης από τη Lamda Development 
ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10 
εκατ. ευρώ και τριετούς διάρκειας, που θα εκδώσει η 
εταιρεία ΑΠΕ. Κατά τη μετατροπή τού εν λόγω δανεί-
ου η Lamda (μέσω της θυγατρικής της, Lamda Energy 
Investments) θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσο-
στό της στην R Energy 1 Holding σε 50,1%. 
Η R Energy 1 Holding διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο από 80 
φωτοβολταϊκά πάρκα, ισχύος 44 MW, ενώ αναπτύσσει 
κι ένα αιολικό πάρκο ισχύος 16,4 MW. Εντός του 2023, η 
εγκατεστημένη ισχύς της R Energy 1 Holding θα ανέλθει 
σε 60,4 MW, από 19,4 MW που είναι σήμερα. Μάλιστα 
στα επόμενα τρία χρόνια το νούμερο αυτό θα αυξηθεί 
σε 140 MW, καθώς σχεδιάζεται η ανάπτυξη πρόσθετων 
έργων ΑΠΕ αλλά και έργων αποθήκευσης ενέργειας. 
Με τις ανάγκες της Lamda να πολλαπλασιάζονται σε 
μερικά χρόνια, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 
μεγάλα κτίρια στο Ελληνικό, είναι σαφές ότι η επένδυση 
στις ΑΠΕ συνιστά μια λογική επιλογή. Πέραν της μείωσης 
του ενεργειακού κόστους, τέτοιες επενδύσεις επιτυγχά-
νουν επίσης τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της 
εταιρείας κι ενισχύουν τις επιδόσεις της στον τομέα του 
ESG (περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση).

κές». Η Ευρώπη μπορεί να χρειαστεί να επανεκτιμήσει την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των εργαλείων 
της, προκειμένου να προωθήσει σημαντικά την ανάπτυξη 
και την απαλλαγή από τις εκπομπές του άνθρακα και να 
ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, τόνισε. 
Αναγνώρισε πάντως «πρώιμα θετικά σημάδια στην αρχή 
του έτους». Οι αρχηγοί κυβερνήσεων μιλούν τώρα ανοι-
χτά για την ανάγκη της Ευρώπης να στηρίξει τις βιομηχα-
νίες της με νέα κεφάλαια και ισχυρότερη κρατική στήριξη. 
Το αγοράζω ευρωπαϊκά δεν είναι πλέον θέμα ταμπού. Η 
Επιτροπή επίσης αρχίζει να δείχνει σημάδια ότι το μήνυμά 
μας εισακούγεται, είπε, αναφερόμενος στο Βιομηχανικό 
Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας που αναμένεται μέσα στους 
επόμενους μήνες. 
Σε προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να τε-
θεί για τις Βρυξέλλες, το 2023, το ζήτημα της προμήθειας 
των πρωτογενών και δευτερογενών μετάλλων για την 
Ευρώπη, καθώς αποτελεί θεμελιώδες μέρος του αντα-
γωνισμού στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και ψηφι-
ακών τεχνολογιών. «Η Eurometaux και εγώ θα πιέσουμε 
σκληρά για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα 
δίνει πραγματική ορατότητα και στήριξη στις εταιρείες μας 
και θα βελτιώνει τη συνοχή των πολιτικών που αντιμετω-
πίζουμε όλοι. Αυτή η αποστολή θα μας μεταφέρει στην 
επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέρα από αυτήν», είπε 
και έθεσε τρεις στόχους για τον κλάδο στα τέλη του 2023: 
• Πρώτον, να έχουμε σταθεί δυνατά μαζί και να αντιμε-
τωπίσουμε την ενεργειακή και βιομηχανική κρίση της Ευ-
ρώπης, μέσω της συνεχιζόμενης εργασίας για ουσιαστικά 
μέτρα στήριξης της Ε.Ε. 
• Δεύτερον, να έχουμε εμπλακεί στο επίκεντρο της συζή-
τησης για τη βιομηχανική πολιτική και τις πρώτες ύλες της 
Ευρώπης, πιέζοντας για μια πλήρη επανεξέταση που ευ-
θυγραμμίζει τις διαφορετικές προτεραιότητές μας. 
• Τρίτον, να έχουμε συμφωνήσει ένα μακροπρόθεσμο 
όραμα για να κάνουμε τις φιλοδοξίες του κλίματος, του 
περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας της Ε.Ε. να 
λειτουργούν με συνέπεια για τις στρατηγικές αλυσίδες 
εφοδιασμού μετάλλων και τη σημερινή παγκόσμια ατζέ-
ντα. 
Αναφέρθηκε, τέλος, σε τρεις σημαντικές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που αναμένονται μέσα στο 2023: 
1. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράξης για κρίσιμες 
πρώτες ύλες στις 8 Μαρτίου, με δράσεις που θα βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις για το κλίμα. 
2. Μεταρρύθμιση του Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
3. Επανεξέταση Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, που θα 
θέτει το νέο πλαίσιο για τη χημική βιομηχανία την επόμενη 
δεκαετία, το οποίο πρέπει να είναι συνεκτικό και προβλέψιμο.
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΠΑΚΕΤΟ-
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,30                                                    24/01/2023

Η Ένωση αναζητά αντίμετρα στον νόμο Μπάιντεν 
για τις αμερικανικές επιχειρήσεις 
Τη δική της απάντηση στον νόμο του Αμερικανού προέδρου 
Τζο Μπάιντεν, που επιδοτεί αμερικανικές επιχειρήσεις που 
στρέφονται στην πράσινη ανάπτυξη αναζητά η Ε.Ε., με το 
θέμα να δεσπόζει στη σύνοδο κορυφής στις 9-10 Φεβρου-
αρίου. 
ΩΣ ΠΡΩΤΟ πιθανό βήμα εκτιμάται η προσφυγή της Ε.Ε. στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Παράλληλα εξετάζονται 
τρόποι ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προκει-
μένου να προχωρήσει σε φιλικότερες προς το περιβάλλον 
ενεργειακές πηγές και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 
από τις ΗΠΑ και την Κίνα. 
Προειδοποίηση 
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ο Γερμανός κα-
γκελάριος Όλαφ Σολτς προειδοποίησαν, στην προχθεσινή 
συνάντησή τους για τα 60 χρόνια της γαλλογερμανικής συ-
νεργασίας στο Παρίσι, πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να προχωρήσουν σε σχεδόν πρωτοφανούς κλίμακας 
επενδύσεις αν δεν θέλουν να μείνουν πίσω από τις ΗΠΑ και 
την Κίνα στην κούρσα για μετάβαση των οικονομιών σε φι-
λικότερη προς το κλίμα ανάπτυξη. 
Ο Νόμος περί Πληθωρισμού του προέδρου Μπάιντεν προ-
βλέπει περί τα 500 δισ. δολάρια σε νέες δαπάνες και φορο-
απαλλαγές σε διάστημα δεκαετίας, με στόχο να ευνοηθούν 
οι αμερικανικές επιχειρήσεις που στρέφονται σε ενεργειακές 
μορφές του μέλλοντος: από το υδρογόνο έως τις μπαταρίες, 
τον άνεμο και τον ήλιο, με απώτερο στόχο να περιοριστεί 
η εξάρτηση της αμερικανικής οικονομίας από την Κίνα και 
άλλες χώρες. 
Οι αμερικανικές επιδοτήσεις προκάλεσαν συναγερμό από 
την πρώτη στιγμή στα ευ ευρωπαϊκά επιτελεία, καθώς φο-
βούνται πως το πακέτο Μπάιντεν θα οδηγήσει σε ντε φάκτο 
αποκλεισμό των ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
από την αμερικανική αγορά, δημιουργώντας διακρίσεις σε 
βάρος τους και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν απευθύνει έκκληση στις ΗΠΑ 

να προβεί σε διορθώσεις του εν λόγω νόμου, , προκειμένου 
να δοθεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ευελιξία να επ επω-
φεληθούν από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Αξιωματούχοι στην 
Ε.Ε. ωστόσο εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο 
η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε σε σημαντικές αλλαγές, με 
αποτέλεσμα η Ε.Ε. να αρχίσει να αναζητά τρόπους να προ-
στατεύσει τη δική της βιομηχανία. 
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg σε σχετικό του 
ρεπορτάζ, η Ε.Ε. ενδεχομένως δώσει στα κράτη-μέλη πε-
ρισσότερα περιθώρια να επενδύσουν στις δικές τους επι-
χειρήσεις και να ανακατευθύνουν υπάρχοντα ευρωπαϊκά 
κεφάλαια προς τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Η Ε.Ε. 
θα συζητήσει επίσης το πόσο μακρόπνοο θα είναι το όποιο 
σχέδιο και, κυρίως, αν θα χρειάζεται νέα χρηματοδότηση. 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-
σέλ, σε συνέντευξή του προς τη γερμανική εφημερίδα 
Handelsblatt, προτείνει ένα νέο πρόγραμμα ομολόγων, που 
θα μπορούσε να διαδεχτεί αυτό των κοινωνικών ομολόγων 
του προγράμματος SURE, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να 
προχωρήσουν σε πράσινες επενδύσεις. 
Υποθαλάσσιος αγωγός 
Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης και περιορισμού της 
εξάρτησης από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας, ο Γάλλος 
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Κυριακή τη 
συμμετοχή και της Γερμανίας στον σχεδιαζόμενο υποθα-
λάσσιο αγωγό μεταφοράς υδρογόνου από τη Γαλλία στην 
Ιβηρική Χερσόνησο. 
«Η διαδρομή του αγωγού που έχει δημιουργηθεί για τη 
μεταφορά υδρογόνου ανάμεσα στη Βαρκελώνη και τη 
Μασσαλία θα επεκταθεί στη Γερμανία», δήλωσε ο Γάλλος 
πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελά-
ριο Όλαφ Σολτς. 
Ο αμερικανικός νόμος για την προώθηση φιλικών προς το 
περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχει προκα-
λέσει ανησυχία για ενδεχόμενο πόλεμο επιδοτήσεων και νέο 
προστατευτισμό. Ο Σολτς στη συνάντηση που είχε με τον 
Μακρόν εξέφρασε την πεποίθηση πως η πράσινη στροφή 
δεν θα προκαλέσει εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στους διατ-
λαντικούς συμμάχους. 
Πάντως έξι χώρες της Ε.Ε. -η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλαν-
δία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία- έχουν προειδο-
ποιήσει για τον κίνδυνο κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς, επώδυνης κούρσας επιδοτήσεων και ασθενέστερης 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Η ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 29                                                          24/01/2023

Καταγγελίες για σημαντικές ελλείψεις στη στελέ-
χωση υπηρεσιών Καθυστερήσεις στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών, σε μια περίοδο με αρκετή 
δραστηριότητα, αναμένεται να προκαλέσει η από-
φαση των μηχανικών των Υπηρεσιών Δόμησης 
να απέχουν από τα ουσιαστικά καθήκοντά τους 
τρεις εβδομάδες (από χθες και μέχρι 13.2.23). 
ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΑ και οικονομικά αιτήματα η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων 
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) επέλεξε 
την πολυήμερη αποχή και όχι την απεργία (οι μηχανικοί θα 
βρίσκονται κανονικά στη δουλειά τους, χωρίς να χάνουν 
τις αποδοχές τους) προκειμένου να πιέσει για την επίλυση 
υπαρκτών προβλημάτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
ΕΜΔΥΔΑΣ, Δημήτρη Πετρόπουλο, 12 έτη μετά τον «Καλ-
λικράτη» η μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) 
στους δήμους απέτυχε. Οι υπηρεσίες συρρικνώθηκαν και τα 
προβλήματα διογκώθηκαν. 
Βάσει των στοιχείων που επικαλείται, από τους 332 δήμους 
της χώρας μόλις 168 (51%) διαθέτουν ΥΔΟΜ και 164 (49%) 
όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, 
λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ, οι 4 διαθέτουν 
22 δεν έχουν μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 μηχανικό 
ΠΕ ή ΤΕ, άλλες 28 μόνο 2 και 16 διαθέτουν 3 μηχανικούς. 
Οι 98 από τις 168 ΥΔΟΜ λειτουργούν, δηλαδή, με ελλιπές 
προσωπικό. Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες 
ειδικότητες, μιας και 20 από αυτές δεν διαθέτουν πολιτικό 
μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν αρχιτέκτονα, 74 δεν διαθέτουν 
τοπογράφο μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν ηλεκτρολόγο ή 
μηχανολόγο μηχανικό. Παράλληλα με πρόσφατη νομοθε-
τική ρύθμιση (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4954/22) από 
1.1.2023 παύει η δυνατότητα σύστασης Υπηρεσιών Δόμη-
σης, καθώς και η δυνατότητα διοικητικής υποστήριξης των 
δήμων που έχουν ΥΔΟΜ προς τους δήμους που δεν έχουν. 
Για να συνεχίσει η διοικητική υποστήριξη, χρειάζεται να συ-
ναφθούν προγραμματικές συμφωνίες. 
Να σημειωθεί σχετικά ότι μέσω ΑΣΕΠ έχει προχωρήσει δι-
αγωνισμός για την πρόσληψη 1 50 μηχανικών στις ΥΔΟΜ, 
ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, δεν έχει γίνει η 
οριστική κατανομή τους. Επίσης, υπάρχει και το ενδεχόμε-
νο της υπαναχώρησης ενός αριθμού επιλεγέντων, καθώς 
οι μισθοί στο Δημόσιο απέχουν από αυτούς του ιδιωτικού 
τομέα. Στα αιτήματα της ΕΜΔΥΔΑΣ περιλαμβάνεται και η 
αύξηση στις αποδοχές του προσωπικού γι’ αυτό και ζητείται 
συνάντηση με τον υπ. Οικονομικών, όπως και με τον υπ. 
Περιβάλλοντος. 

Η αποχή των μηχανικών αφορά, μεταξύ άλλων, το πλη-
ροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχος μελετών όπου 
είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, αυτοψίες αυθαιρέτων κατα-
σκευών, αυτοψίες από άποψη δομική, στατική και υγιεινής 
των οικοδομών κ.λπ.) και τη συμμετοχή τους στα Συμβού-
λια Αρχιτεκτονικής. Έχει εξαγγελθεί επίσης στάση εργασίας 
την Πέμπτη 2/2/2023 από την έναρξη του ωραρίου έως 12 
μ. και η πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο 
υπ. Περιβάλλοντος. 


