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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Σε εργασίες αναβάθμισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στο πλαίσιο του 
έργου για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση των 
υποδομών του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)» 
προχώρησε η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς διακοπή λειτουρ-
γίας του ΚΗΜΔΗΣ και αφορούσαν στην αναβάθμιση των 
υποδομών λογισμικού, την τεχνική και αισθητική αναμόρ-
φωση της εφαρμογής και ιδίως του γραφικού περιβάλλο-
ντος αυτής (graphical user interface - GUI) με χρήση σύγ-
χρονων τεχνολογιών και μεθόδων, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 3

Το έργο του υπουργείου του και τις πρωτοβουλίες που πρό-
κειται να αναληφθούν, επισκόπησε ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
στο Πλωτό Μουσείο Hellas Liberty στο λιμάνι του Πειραιά 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός προανήγγειλε τη 
δημιουργία ενός ταμείου υπο την εποπτεία του Δημοσίου, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το «πρασίνισμα» του 

ακτοπλοϊκού στόλου, ενώ τόνισε ότι μετά από διεθνή δια-
γωνισμό θα επιλεγεί σύμβουλος για να προχωρήσει η σχε-
τική διαδικασία.
Τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε αυτό το ασταθές 
περιβάλλον, όχι μόνο άντεξε, αλλά και προσέλκυσε παγκό-
σμιους κολοσσούς, και υπογράμμισε ότι η ναυτιλία, αυτά τα 
τρία χρόνια, όχι μόνο κράτησε δυνάμεις, αλλά πρωταγωνι-
στεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 4

Η συμβολή του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανά-
πτυξη Υμηττού (ΣΠΑΥ) στη συνδιαμόρφωση της περιβαλλο-
ντικής ατζέντας της επόμενης ημέρας βρέθηκε στο επίκεντρο 
των συζητήσεων της έναρξης του 2ου forum του ΣΠΑΥ με 

θέμα «Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας - Η επόμενη 
ημέρα». Ξεχωριστό σημείο με σημασία η ανάγκη για συνερ-
γασία.
Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες 7-11

Το ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για ανάκαμψη 
το 2022, σε 5,2%, σε σταθερές τιμές, κυρίως λόγω μικρότερης 
διεύρυνσης των εξαγωγών (5,8%) και μείωσης της δημόσιας 
κατανάλωσης (-1,1%), ενώ αναμένεται αύξηση σε ιδιωτική 
κατανάλωση (7,7%), επενδύσεις (12,1%) και εισαγωγές 

(9,1%), όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια παρουσίασης της 
τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες 17-18

ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΚΤΟπΛΟϊΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕξΗγγΕΙΛΕ Ο ΥπΟΥΡγΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
γΙΑΝΝΗΣ πΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2Ο FOrum ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΣπΑΥ
Η συμβολή του ΣΠΑΥ στην προστασία των δασών 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟβΕ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20-23 Μαρτίου 2023
3rd International Conference 
TMM-CH 2023 

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

31 Μαρτίου- 2 Απριλίου 
2023

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

https://www.forwardgreen-expo.gr/

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

International Tunnelling and 
Underground Space Association 
(ΙΤΑ-AITES)

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

press@central.tee.gr

Το 11ο Συνέδριο με θέμα «Times of Polymers (TOP) & 
Composites» θα πραγματοποιηθεί στην Ίσκια της Ιτα-
λίας, στις 11-15 Ιουνίου 2023 και διοργανώνεται 
από ιταλικές επιστημονικές ομάδες που ασχολούνται 
με τον τομέα των πολυμερών και τα σύνθετα υλικά.
Το συνέδριο παρέχει ένα φόρουμ για επιστήμονες και 
μηχανικούς απ΄ όλον τον κόσμο που ενδιαφέρονται για 
τα χρονικά πλαίσια της επεξεργασίας πολυμερών και 
σύνθετων υλικών, τη δομή και τις ιδιότητες τους.
Καθώς ο χρόνος είναι η κινητήρια έννοια στην επιστη-
μονική κοινότητα των πολυμερών, τα συνέδρια TOP 
περιλαμβάνουν συνεδρίες πάνω σε διάφορα θέματα 
και παρέχουν ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών και απόψε-
ων τόσο για τη θεμελιώδη επιστήμη όσο και για θέματα 
σχετικά με τη βιομηχανία.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις στα ακόλουθα θέματα: 
• Σύνθετα Υλικά
• Νανο-Σύνθετα Υλικά
• Χημεία Πολυμερών
• Βιοϋλικά
• Ρεολογία
• Υαλώδης Μετάπτωση
• Μαλακά Υλικά
• Αισθητήρες
• Επεξεργασία
• Αντοχή
Φόρμα εγγραφής: https://www.topconference.it
Πληροφορίες: https://www.topconference.it/

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντι-
κών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων 
Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000» του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, η «ADENS ΑΕ» και η «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
και συνεργάτες ΟΕ», Εταιρείες Ανάδοχοι της Μελέτης, δι-
οργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Διαβούλευση 
επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Γρεβενών», τη Δευτέρα 30/01 
στις 11:00 π.μ.
Για πληροφορίες και σύνδεσή στην ημερίδα συμπληρώσε-
τε την παρακάτω φόρμα εγγραφής:  
https://forms.gle/U8fwrXXBwJXS47jP7
Η παρακολούθηση της διαβούλευσης είναι δυνατή μέσω 
ζωντανής αναμετάδοσης στο Facebook και το YouTube. 
Για τη διευκόλυνση της ροής της ημερίδας, θα είναι εφικτή 
η υποβολή σχολίων γραπτώς μέσω της σχετικής δυνατό-
τητας που προσφέρουν το Youtube και το Facebook.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
(+30) 210 3005019 , diavoulefsi@sympraxis.eu

Εργαστήριο με θέμα «Τα έργα υποδομών συλλογής 
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)» που είναι 
ενταγμένα στα υποέρyα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και 
«γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης 
«Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλ-

λοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκα-
ταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» ενταγμένα στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» συνδιοργανώνουν η 
Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
του ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την παρασκευή, 27 Ιανου-
αρίου 2023 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Times OF POlymers (TOP) & COmPOsiTes» 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
γΙΑ ΤΙΣ πΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ NaTura 2000

ΕΡγΑΣΤΗΡΙΟ ΥπΕΝ & Tee/TKm
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Σε εργασίες αναβάθμισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ-
ου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στο πλαίσιο του έργου 
για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση των υποδομών του 
Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)» προχώρησε η γενική 
γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς διακοπή λειτουργίας 
του ΚΗΜΔΗΣ και αφορούσαν στην αναβάθμιση των υπο-
δομών λογισμικού, την τεχνική και αισθητική αναμόρφωση 
της εφαρμογής και ιδίως του γραφικού περιβάλλοντος αυτής 
(graphical user interface - GUI) με χρήση σύγχρονων τεχνολο-
γιών και μεθόδων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Οι τελικές εργασίες αφορούσαν στην αναβάθμιση της βάσης 
δεδομένων του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ και υλοποιήθηκαν με 
διακοπή λειτουργίας του από τις 6 το απόγευμα την Παρασκευή 
13 Ιανουαρίου 2023 έως και τις δυο το μεσημέρι του Σαββάτου 
14 Ιανουαρίου 2023. Μάλιστα, ολοκληρώθηκαν δύο ημέρες 
νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα 
επανέναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους συστήματος.
Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων είναι, μεταξύ άλλων:
• η διασφάλιση υψηλότερης διαθεσιμότητας και απόδοσης της 
βάσης δεδομένων του συστήματος, με αντίστοιχη βελτίωση της 
απόκρισης και διαθεσιμότητας της εφαρμογής για τους τελικούς 

χρήστες.
• η συμβατότητα της εφαρμογής με διευρυμένο αριθμό σύγ-
χρονων web browsers, όπως Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, MS Edge, η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται καθοριστικά η χρήση της εφαρμογής 
από όλους τους χρήστες.
• η νέα, βελτιωμένη διεπαφή χρήστη (user interface - UI) βα-
σισμένη σε τεχνολογία JavaServer Faces, που εξαλείφει τεχνικά 
προβλήματα του παρελθόντος λόγω παλαιότητας των υποδο-
μών και βελτιώνει σημαντικά τη φιλικότητα της εφαρμογής.
• η διάθεση της εφαρμογής και στην Αγγλική γλώσσα για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής Οικονομικών Φορέων του εξωτε-
ρικού σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στην 
Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την εντατικοποίηση 
του ανταγωνισμού, και κατ’ επέκταση την επίτευξη καλύτερων 
τιμών για τις αγορές που υλοποιεί ο δημόσιος τομέας.
• η δημιουργία των προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανα-
βάθμιση και επέκταση του συστήματος στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, τη χρήση προτύπων 
για ανοικτά δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα μέσω διεπα-
φών προγραμματισμού εφαρμογών (API).
• η βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος μέσω της δυνατό-
τητας υποστήριξης των ασφαλέστερων πρωτοκόλλων κρυπτο-
γράφησης και ασφάλειας των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπενθυμίζεται ότι το ΚΗΜΔΗΣ 
αποτελεί το κατεξοχήν σύστημα δημοσιότητας, πληροφόρη-
σης και διαφάνειας για τον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, 
μέσω της καταχώρισης σε αυτό εγγράφων και μεταδεδομένων 
(metadata) των αποφάσεων ή/και των πράξεων, των σχετι-
κών με τις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών 
και έργων του συνόλου των Αναθετουσών Αρχών και Αναθε-
τόντων Φορέων της χώρας.
Αποτελεί δε, κεντρικό σημείο αναφοράς των Οικονομικών 
Φορέων (επιχειρήσεων) όσον αφορά τη διαφανή πρόσβαση 
σε στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με τους δημόσιους δια-
γωνισμούς, με εύκολη και αξιόπιστη αναζήτηση ενδεχόμενων 
επιχειρηματικών ευκαιριών αλλά και για έγκυρο και έγκαιρο 
προγραμματισμό της αγοράς.
Από την έναρξη λειτουργίας του το 2013, έχουν αναρτηθεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ, μεταξύ άλλων, περισσότερες από 1.144.000 συμβά-
σεις, οι οποίες ανατέθηκαν σε 131.355 αναδόχους, συνολικής 
αξίας 42,76 δις ευρώ και αφορούν στην αγορά 7.660 διαφορε-
τικών ειδών από 3.095 αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Ειδικότερα για το 2022 έως 19/9, έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ, 81.244 Συμβάσεις, οι οποίες ανατέθηκαν σε 26.457 ανα-
δόχους, συνολικής αξίας 5.610.344.818 ευρώ και αφορούν 
στην αγορά 4.518 διαφορετικών ειδών από 2.227 αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα (EMD) είναι η ετήσια δι-
ήμερη εκδήλωση, όπου οι θαλάσσιες κοινότητες της Ευρώπης 
συναντιούνται για να δικτυωθούν, να συζητήσουν και να σχε-
διάσουν κοινές δράσεις για τη θάλασσα και τη βιώσιμη γαλάζια 
οικονομία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η 
EMD αποτελεί το ραντεβού των πρωτοπόρων των ωκεανών. Η 
εκδήλωση παρέχει μια ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη δια-
δραστική εμπειρία που δίνει μια εικόνα της σημερινής κατάστα-
σης σε διάφορα θέματα που αφορούν τη γαλάζια οικονομία και 
το θαλάσσιο περιβάλλον και αποτελεί αφορμή να συζητηθούν 
οι τρόποι που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Περιλαμβάνει με-
γάλο αριθμό εξαιρετικών ομιλητών και ομιλητριών, θεματικές 
συνεδρίες, εργαστήρια με τα ενδιαφερόμενα μέρη και συνεδρίες 
παρουσίασης έργων που διοργανώνονται από τα ενδιαφερό-
μενα μέρη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η EMD απευθύνεται 
σε επαγγελματίες που εργάζονται σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, 
δημόσιους οργανισμούς, ΜΚΟ και πανεπιστήμια.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα (EMD) 2023 θα εορταστεί 
δια ζώσης στη Βρέστη της Γαλλίας, στις 24-25 Μαΐου 2023 και 

διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Δήμο της 
Βρέστης,  τη Γενική Γραμματεία για τη Θάλασσα της Γαλλίας και 
την Περιφέρεια της Βρετάνης. Όπως κάθε χρόνο, θα συνοδεύε-
ται από πληθώρα εκδηλώσεων που προβάλλουν τις θάλασσες, 
τους ωκεανούς και τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, τις εκδηλώ-
σεις που διοργανώνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο 
της «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα στη χώρα μου». Το 
2022, οι εκδηλώσεις για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασ-
σα στη χώρα μου» σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Διοργανώθη-
καν 630 εκδηλώσεις, δια ζώσης, διαδικτυακές ή υβριδικές, που 
κάλυπταν όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ, εκ των οποίων 32 
δράσεις έλαβαν χώρα στην Ελλάδα!  
Είστε έτοιμοι να υποβάλετε τις προτάσεις σας για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων το 2023; Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση ως τις 
28 Φεβρουαρίου 2023 και φέρτε την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη 
Θάλασσα στη χώρα σας!  Οι φετινές εκδηλώσεις «Η Ευρωπαϊ-
κή Ημέρα για τη Θάλασσα στη χώρα μου» θα περιλαμβάνουν 
εκδηλώσεις δια ζώσης, διαδικτυακές ή υβριδικές, που θα πραγ-
ματοποιηθούν από τις 1 Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2023. 

Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ- Προθεσμία 28 Φεβρουαρίου 
2023. 
Οι διοργανωτές θα λάβουν ένα πακέτο επικοινωνίας και οι εκδη-
λώσεις τους θα προωθηθούν μέσω των διαύλων ενημέρωσης 
της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.
Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα στη χώρα μου» μου 
είναι βασικό κομμάτι της ολοένα μεγαλύτερης προσπάθειας 
ευαισθητοποίησης και ακτιβισμού για τη θάλασσα. Οι σχετικές 
εκδηλώσεις γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, προσελκύοντας χι-
λιάδες συμμετέχοντες κάθε χρόνο, σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες 
της ΕΕ. Τοπικές δραστηριότητες, όπως καθαρισμοί παραλιών, 
ξεναγήσεις σε λιμάνια, εκθέσεις τέχνης, εργαστήρια, συνέδρια, 
σεμινάρια, εκθέσεις για θαλάσσια θέματα, δράσεις παιδείας για 
τον ωκεανό, οικολογικές περιηγήσεις σε περιοχές με σημαντική 
θαλάσσια κληρονομιά, εκδρομές με σκάφη, επισκέψεις σε ναυτι-
κά μουσεία, πλοία, ενυδρεία, ναυπηγεία κ.λπ. στοχεύουν σε ένα 
ευρύ κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στους νέους 
και τα παιδιά αφού συνδυάζουν το στοιχείο της ψυχαγωγίας και 
του παιχνιδιού.

Την ασφάλιση των delivery robots που κυκλοφορούν στα 
Τρίκαλα ανέλαβε η Anytime της Interamerican. Όπως αναφέ-
ρει ανακοίνωση, η υπηρεσία εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη 
φορά σε όλη την Ευρώπη, σε πραγματικές αστικές συνθήκες 
από τον Δήμο Τρικκαίων και την e-trikala ΑΕ, σε συγκεκριμένα 
σημεία στα Τρίκαλα. Πρόκειται για το SHOW, το οποίο είναι πρό-
γραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την αυτόματη οδή-
γηση και τις βιώσιμες μεταφορές στις πόλεις, που αξιολογεί αν 
αυτά τα αυτοματοποιημένα οχήματα μπορούν να εκπονήσουν 

το τελευταίο μίλι της παράδοσης αντικειμένων, αφού τα μεγάλα 
οχήματα συνήθως αδυνατούν να μπουν στο κέντρο μίας πόλης. 
Tο έργο SHOW συγκεντρώνει 69 εταίρους από 13 χώρες της ΕΕ, 
που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αστικής κινητικότητας 
και αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο της ΕΕ για την Συ-
νεργατική, Συνδεδεμένη και Αυτοματοποιημένη Κινητικότητα 
(CCAM), σε αστικές περιοχές. Ο Πάνος Κούβαλης, επικεφαλής 
του τμήματος Mobility & Convenience της Interamerican, δή-
λωσε: «Στην Anytime στηρίζουμε συνεχώς τους εναλλακτικούς 

τρόπους μετακίνησης, τις μικρομεταφορές και τις τεχνολογικές 
καινοτομίες, που μας εξασφαλίζουν μία καλύτερη ποιότητα 
ζωής, εξυπηρετώντας με απλό, γρήγορο και βιώσιμο τρόπο τις 
καθημερινές μας ανάγκες. Για αυτό και προχωράμε στην ασφά-
λιση των πρώτων delivery robots που κυκλοφορούν στην πόλη 
των Τρικάλων, μιας πόλης που βρίσκεται πάντα μπροστά στις 
εξελίξεις»

ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ

«Η ΕΥΡΩπΑϊΚΗ ΗΜΕΡΑ γΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ 2023» - ΥπΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αίτηση ως τις 28 Φεβρουαρίου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα

H aNyTime πΡΩΤΟπΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙζΕΙ ΤΑ delivery rObOTs ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ   

https://maritime-day.ec.europa.eu/about-european-maritime-day_en
https://maritime-day.ec.europa.eu/document/download/17d2e330-99a0-4f9e-a18c-aa32fb99b926_en%3Ffilename%3Deuropean-maritime-day-events-in-europe-2022-per-country_en_0.pdf
https://maritime-day.ec.europa.eu/document/download/17d2e330-99a0-4f9e-a18c-aa32fb99b926_en%3Ffilename%3Deuropean-maritime-day-events-in-europe-2022-per-country_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b07d044d-1265-269d-d531-0cc0617a6e38
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b07d044d-1265-269d-d531-0cc0617a6e38
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Το έργο του υπουργείου του και τις πρωτοβουλίες που πρόκειται 
να αναληφθούν, επισκόπησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Πλωτό Μουσείο Hellas 
Liberty στο λιμάνι του Πειραιά για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός προανήγγειλε τη δημιουρ-
γία ενός ταμείου υπο την εποπτεία του Δημοσίου, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για το «πρασίνισμα» του ακτοπλοϊκού στόλου, 
ενώ τόνισε ότι μετά από διεθνή διαγωνισμό θα επιλεγεί σύμβου-
λος για να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.
Τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε αυτό το ασταθές πε-
ριβάλλον, όχι μόνο άντεξε, αλλά και προσέλκυσε παγκόσμιους 
κολοσσούς, και υπογράμμισε ότι η ναυτιλία, αυτά τα τρία χρόνια, 
όχι μόνο κράτησε δυνάμεις, αλλά πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είπε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλι-
ακού Οργανισμού ΙΜΟ ανέλαβε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή 
παγκόσμιων κανόνων τιμολόγησης του άνθρακα, ενώ πρόσθεσε 
ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από πρόταση θα συμπεριλη-
φθει στο κόστος συμμόρφωσης ο εμπορικός διαχειριστής του 
πλοίου. Σ’ αυτό το σημείο ευχαρίστησε το Ναυτικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος για την πολύτιμη συνεισφορά του, ιδιαίτερα στη δημι-
ουργία του νέου νομοθετικού πλαισίου για το γιώτινγκ. Αναφέρ-
θηκε εξάλλου στη στενή συνεργασία του υπουργείου Ναυτιλίας με 
το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) το Ναυ-
τικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
για τη δρομολόγηση της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης για του 

χρήστες του λιμανιού του Πειραιά.
Για τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την ανταγωνιστικότητα 
και ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, τόνισε ότι σε σχέση με το 
2020, οι εγγραφές πλοίων ήταν αυξημένες κατά 23,8% το 2021 
και κατά 42,8% το 2022. Για τη ναυτική εκπαίδευση αναφέρθηκε 
στη κατάστρωση ενός νομοσχεδίου που θα αντιμετωπίζει καθολι-
κά τα ζητήματά της, ενώ για την αξιοποίηση των λιμενικών υπο-
δομών της χώρας, είπε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας κατάφερε και 
εξασφάλισε μετά από διαπραγμάτευση με την ΕΕ, πάνω από 200 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Για τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου είπε ότι αλλάζει μετά 
από 64 χρόνια και πως την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να κατα-
τεθεί σχετικό νομοθέτημα.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, Γιώργος Πατέρας, είπε ότι στο διάστημα της πανδημίας 
η ναυτιλία αντιμετώπισε με επιτυχία πολλαπλές προκλήσεις και 
υπηρέτησε με επιτυχία τις θαλάσσιες μεταφορές εντός και εκτός 
της χώρας, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην 
επάνδρωση των πλοίων και στα λιμάνια.
Για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου εκτίμησε ότι μέσα στο 
2023 θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, ενώ ευχαρίστησε το 
υπουργείο Ναυτιλίας για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, όπως τα 
ηλεκτρονικά ναυλοσύμφωνα, την ηλεκτρονικη δήλωση απόπλου 
και κατάπλου και την ηλεκτρονική παραγγελία και πληρωμή πλο-
ηγών. Αναφερόμενος στην ιστορία του πλοίου Hellas Liberty, είπε 
ότι οι εποχές τότε ήταν δύσκολες και το ναυτικό επάγγελμα περιζή-
τητο, παρά τις δύσκολες συνθήκες στα πλοία. Σήμερα, παρ’ όλες τις 
ανέσεις και τις δυνατότητες, η θάλασσα δεν προσελκύει τους νέους 

και τις νέες και γι’ αυτό το Ναυτικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με 
την ΕΕΕ, οργανώνει μία καμπάνια ενημέρωσης των νέων για το 
ναυτικό επάγγελμα.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, είπε ότι όλοι θα πρέπει 
να αντιληφθούν την σημασία, το ρόλο και την ισχύ που μας δίνει 
η ναυτιλία των Ελλήνων. Εκτίμησε ότι για να γίνουν πράξη η ελπί-
δα και τα όνειρα που φέρνει η θάλασσα, απαιτείται συναντίληψη 
του συνόλου του cluster της ναυτιλίας και κυρίως της Πολιτείας. 
«Οφείλουμε να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία που 
είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και 
να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση του 
γνωσιακού επιπέδου του έμψυχου δυναμικού που δραστηριοποι-
είται σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων σε ξηρά 
και θάλασσα, πάνω στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την 
προσπάθεια της ναυτιλίας» τόνισε ο ίδιος.
Βραβεύθηκε ο πρώην πρόεδρος της ΕΕΕ Θ.Βενιάμης
Για την πολύτιμη προσφορά του στην ελληνική ναυτιλία, βραβεύ-
τηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο πρώην πρό-
εδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης.
Σε δηλώσεις του, ο κ.Βενιάμης είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας 
του πάλεψε για το καλό της ελληνικής ναυτιλίας, ενώ ήρθε και σε 
σύγκρουση με υπουργούς. Μίλησε για την αγαστή συνεργασία 
του με το Ναυτικό Επιμελητήριο, ενώ ευχήθηκε η νέα πρόεδρος 
της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού να συνεχίσει το έργο της Ένωσης, πάντα 
για το καλό της ναυτιλίας, καθώς «έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
μπροστά μας δύσκολες καταστάσεις».

Εκτεταμένη παρέμβαση, κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια του 
οδικού δικτύου των νησιών, υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, η οποία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωσή του, 
μέσα από ένα ευρύ πλέγμα έργων. Πρόκειται για την αναβάθμιση 
οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, στα νησιά Καρπάθου - Καλύμνου - Πάτμου - Λέρου - Σύ-
μης - Ρόδου - Σύρου- Νάξου - Πάρου - Σαντορίνης - Μυκόνου - 
Τήνου και Μήλου, η οποία έχει ως στόχο την ολική αντικατάσταση 
των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, με νέα υψη-
λής τεχνολογίας ”έξυπνα” φωτιστικά τύπου LED.
Σημειώνεται ότι στην Ρόδο έχει ήδη αντικατασταθεί ο οδοφω-
τισμός σε ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου 
και τώρα επίκειται η επέκταση της αντικατάστασης και σε άλλα 
σημεία, ενώ το αντίστοιχο έργο υλοποιείται και στην Κω. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί έργο 
ταυτόχρονα σε 13 νησιά.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, και ο 

εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ”DASTERI SYSTEMS A.E.”, 
Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης του 
έργου με τίτλο «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού με την 
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED 
στο δίκτυο Οδοφωτισμού των Νήσων Καρπάθου - Καλύμνου 
- Πάτμου - Λέρου - Σύμης - Ρόδου - Σύρου - Νάξου - Πάρου - 
Σαντορίνης - Μυκόνου - Τήνου - Μήλου», προϋπολογισμού 
6.430.007,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
έργα υποδομής για την Περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση φωτισμού σε 8.160 ιστούς, με την εγκατάσταση 
σε πλήρη λειτουργία 8.160 τεμαχίων νέων υπερσύγχρονων φω-
τιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led, συμπεριλαμβανομένης και 
της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από τον 
ανάδοχο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Κλείνουμε οριστικά τον δρόμο που μας συνδέει με ένα οδυνηρό 
χθες και ανάβουμε τα φώτα στον δρόμο προς το αύριο που αξί-

ζουν τα νησιά μας» σημείωσε σε δήλωσή του ο κ. Χατζημάρκος 
και προσέθεσε: «Η Περιφέρεια μας προχωρά στην υλοποίηση 
ενός ακόμη αναπτυξιακού έργου υποδομής το οποίο θα απολαμ-
βάνουν οι συμπολίτες μας καθώς και οι επισκέπτες των Νησιών 
μας για τις επόμενες δεκαετίες. Με την ασφάλεια ως βασική μας 
προτεραιότητα, αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικά το φωτι-
στικό σύστημα της Περιφέρειας σε όλη την γεωγραφική της έκτα-
ση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, καθώς και το αίσθημα της 
ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών. Η συγκεκριμένη επένδυ-
ση με την αναβάθμιση του φωτισμού θα εξασφαλίσει τη δραστική 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και την εναρμόνιση με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στην Περι-
φέρεια βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Μείωση 
Εκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Η 
συγκεκριμένη επένδυση δίνει στην Περιφέρεια μας την προοπτική 
ένταξης σε χρηματοδοτήσεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών».

Στην αλλαγή που συντελείται όσον αφορά στις Επαγγελματικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, που δεν είχαν ενταχθεί σε 
κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αναφέρεται με ανάρτησή 
του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονό-

μου. «Με σχέδιο μέσω σύμβασης ΔΥΠΑ-ΤΑΙΠΕΔ ύψους 134 
εκατ.ευρώ προωθείται η ενεργειακή & λειτουργική αναβάθμιση 
37 επαγγελματικών σχολών», αναφέρει στην ανάρτησή του ο 
κ. Οικονόμου. «Αναβαθμίζονται έτσι κτίρια στα οποία δεν είχε 

γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση από την περίοδο 1970-1980 
οπότε και ανεγέρθηκαν», επισημαίνει.

ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΟπΛΟϊΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
ΕξΗγγΕΙΛΕ Ο ΥπΟΥΡγΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, γΙΑΝΝΗΣ πΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΝΑβΑΘΜΙζΕΤΑΙ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ 13 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ 37 ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
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Η τελετή εγκαινίων του νέου υπόστεγου υγρού αποχρωματι-
σμού και βαφής αεροσκαφών και του νέου κτιρίου χημικών 
διεργασιών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), 
που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανταποδοτικών 
προγραμμάτων από τη συνεργασία με τη Lockheed Martin, 
που περιλαμβάνει την παράδοση συνολικά 14 έργων, πραγμα-
τοποιήθηκε, χθες, Τρίτη 24 Ιανουαρίου, παρουσία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τανάγρα.
Παράλληλα, το πρώτο διθέσιο -και πέμπτο συνολικά- αναβαθ-
μισμένο σε έκδοση Viper F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας απο-
γειώθηκε από την Τανάγρα με προορισμό την Κρήτη, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το αεροσκάφος θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό 
καθώς θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των πιλότων της 
Πολεμικής Αεροπορίας στις νέες τεχνολογίες και τα νέα αναβαθ-
μισμένα όπλα και συστήματα φέρει εκδοχή Viper.
«Με τα νέα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και την αναβάθμιση 
των F-16 αλλά και τη μοίρα F-35 αργότερα, οι ελληνικοί ουρα-
νοί θωρακίζονται όσο ποτέ» τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία 
του ο Κυρ. Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στους «δίδυμους πυλώ-
νες που στηρίζουν τη σημερινή Ελλάδα» λέγοντας: «Από τη 
μια τον πατριωτισμό της ευθύνης που θέλει την Ελλάδα πάντα 
ισχυρή δύναμη αποτροπής αλλά και προώθησης της ειρήνης. 
Και δίπλα του, την αναπτυξιακή τροχιά, που επιστρέφει ως δί-
καιο μέρισμα στον πολίτη». «Στο πεδίο των ανοιχτών απειλών 
απαντάμε με αποφασιστική ετοιμότητα στην όποια μεγαλόστο-
μη επιθετικότητα» επισήμανε και συνέχισε: «Όσοι διαλαλούν ότι 
ίσως έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, να ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνή-
σουν μια νύχτα και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικό-
τητα». «Θα το ξαναπώ», τόνισε, «ότι η πατρίδα μας δεν ανοίγει 
διάλογο με το παράλογο».
Υπογράμμισε, ότι σήμερα «γράφονται δύο εμβληματικά γεγο-
νότα» και συμπλήρωσε: «Το πέμπτο αναβαθμισμένο σε έκδοση 
viper F-16 είναι έτοιμο να πετάξει από εδώ στην Κρήτη για να 
αναλάβει υπηρεσία. Και το τεχνικό κέντρο της ΕΑΒ αποκτά δυο 
σημαντικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της μακράς συνεργα-

σίας που έχει με την ΕΑΒ η Lockheed Martin». Αναφερόμενος 
στη συνεργασία της ΕΑΒ με τη Lockheed Martin, επισήμανε: 
«Μας κάνουν όλους περήφανους» καθώς «επιβεβαιώνουν τη 
συνέπεια στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορί-
ας». Όπως είπε, «αιχμή της ΕΑΒ είναι η αναβάθμιση των F-16 
αλλά και η ολοκλήρωση του προγράμματος των P3 Orion και 
η συντήρηση των C 130 και των πυροσβεστικών μας αερο-
σκαφών». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνεργασία 
ελληνικών πανεπιστημίων με την ΕΑΒ για την ανάπτυξη των 
προγραμμάτων κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
(drone) όπως ο «Αρχύτας» και ο «Γρύπας». Η ΕΑΒ, πρόσθεσε ο 
πρωθυπουργός, «με 700 νέες προσλήψεις, διαθέτει πλέον 2.000 
στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και νέα συλλογική σύμβαση 
εργασίας». Ξεκαθάρισε, δε, ότι «ξεκινά η διαδικασία εύρεσης 
στρατηγικού επενδυτή με ποσοστό έως 49%» ενώ συνέχισε 
τονίζοντας ότι «το πλειοψηφικό ποσοστό της ΕΑΒ θα παραμένει 
πάντα στο ελληνικό Δημόσιο».
Από την πλευρά του, ο Greg M. Ulmer, Executive Vice President 
of Aeronautics της Lockheed Martin, τόνισε: «Είναι τιμή μας 
να βλέπουμε τα επιτυχή αποτελέσματα της συνεργασίας μας 
με την ΕΑΒ, την ελληνική κυβέρνηση και την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ». Για τις δυνατότητες των F-16 viper, επισήμανε ότι «θα 
είναι τα πιο εξελιγμένα F-16 στην Ευρώπη» ενώ αναφέρθηκε 
με λεπτομέρειες στα σύγχρονα ραντάρ, τα εξελιγμένα όπλα που 
φέρουν και τα νέα κόκπιτ των αεροσκαφών. Ο Ντένης Πλέσσας, 
Regional Vice President Global Pursuits της Lockheed Martin, 
είπε, μεταξύ άλλων, ότι «εγκαινιάζονται σήμερα, μια σειρά έρ-
γων υποδομής που προσφέρουν νέες δυνατότητες στην ΕΑΒ». 
«Πρόθεση της Lockheed Martin», ξεκαθάρισε, «είναι κάθε 
εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας 
να συνοδεύεται από αντίστοιχο αναπτυξιακό πρόγραμμα». 
Αναφέρθηκε εκτενώς στα 12 διαφορετικά προγράμματα, που 
«ενισχύουν τις δυνατότητες της ΕΑΒ και της Πολεμικής Αερο-
πορίας», ενώ προσφέρουν σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη, 
ανταποδοτικές δραστηριότητες έργου, υποδομών και νέων 

τεχνολογιών. Δεν παρέλειψε, δε, να αναφερθεί στο προσωπι-
κό της ΕΑΒ, τονίζοντας ότι διαθέτει «υψηλές προδιαγραφές, το 
οποίο πρέπει να διατηρηθεί στην Ελλάδα».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, αντιπτέ-
ραρχος (Μ) εα, Ιωάννης Κούτρας, επεσήμανε πως «η ΕΑΒ ως 
ο βασικότερος και ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός βραχίονας της 
αμυντικής βιομηχανίας, με ιστορία 48 και πλέον ετών, δεν θα 
μπορούσε παρά να έχει τις ανάλογες εγκαταστάσεις για να εκ-
πληρώνει τον ρόλο και την αποστολή της». «Με τα προγράμ-
ματα που υλοποιούνται ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την ΕΑΒ, 
η οποία δηλώνει παρούσα στη διεθνή αγορά, στηριζόμενη στο 
τρίπτυχο Παραγωγή - Εκπαίδευση - Καινοτομία» πρόσθεσε.
Οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στα σημεία παραγωγής και 
αναβάθμισης των μαχητικών F-16 στην εκδοχή Viper και ενη-
μερώθηκαν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αναβαθμίσεις 
σε τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη που βρίσκονται, σε διαφο-
ρετικές φάσεις, στη γραμμή παραγωγής.
Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο 
υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Εθνικής 
‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
Τζορτζ Τσούνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος 
Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος ‘Αγγελος Χουδελού-
δης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, 
ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο 
πρώην υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
εν αποστρατεία, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην 
υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, στρα-
τηγός εν αποστρατεία Αλκιβιάδης Στεφανής, ο επίτιμος αρχηγός 
ΓΕΝ, ναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, βουλευτές, πλήθος αξιω-
ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, υψηλόβαθμα στελέχη της 
Lockheed Martin Aeronautics και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Στην τελετή αγιασμού των νέων κτιρίων χοροστά-
τησε ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος Γεώργιος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «η Lockheed 
Martin, η Ελληνική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και η Ελ-
ληνική Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) πραγματοποίησαν επίσημη 
τελετή για να εγκαινιάσουν τα βιομηχανικά έργα στην ΕΑΒ και 
να γιορτάσουν την παράδοση του πέμπτου αεροσκάφους της 
ΕΑΒ που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση F-16 «Viper».
«Οι επιτυχίες που έχουμε δει στο πρόγραμμα F-16 της ΠΑ είναι 
το αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών ανδρών και γυναι-
κών επί πολλά χρόνια», δήλωσε ο Greg Ulmer, εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Lockheed Martin Aeronautics. «Η σημερινή 
τελετή επιβεβαιώνει ότι όταν συνεργαζόμαστε με τους συμ-
μάχους μας, τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία, μπορούμε να 
προσφέρουμε ικανότητες που ενισχύουν την ειρήνη, τις συμμα-
χικές συνεργασίες και μας επιτρέπει να παραμείνουμε συλλογικά  
μπροστά από τις αναδυόμενες απειλές σε όλο τον κόσμο».

Μέσω των δραστηριοτήτων βιομηχανικής συνεργασίας που 
καλύπτουν περισσότερες από δύο δεκαετίες στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων F-16 της ΠΑ, η Lockheed Martin θα έχει προ-
σφέρει οικονομικά οφέλη άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολα-
ρίων στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και την ΠΑ μέχρι να 
ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα αναβάθμισης του F-16 
Viper.
Συγκεκριμένα, η Lockheed Martin έχει χρηματοδοτήσει συνολι-
κά περισσότερα από 210 εκατ. δολάρια σε δραστηριότητες της 
ΕΑΒ,  γνωστές ως έργα της Συμφωνίας Ασφάλειας Προμηθειών 
και Πληροφοριών (SSI), που επικεντρώνονται στη βελτίωση και 
ενίσχυση των τεχνικών δυνατοτήτων και των υποδομών της 
ΕΑΒ  για την αναβάθμιση των F-16 σε διαμορφώσεις Viper, τη 
βελτίωση των εγκαταστάσεων, την κατασκευή αεροκατασκευ-
ών καθώς την Συντήρηση και Γενική Επισκευή (Maintenance 

Repair and Overhaul). Η Lockheed Martin έχει επίσης συμβό-
λαια με την ΕΑΒ  για εργασίες κατασκευής υποσυγκροτημάτων 
αεροσκαφών F-16 και C-130 και για τεχνική βοήθεια. Τα προ-
γράμματα της Lockheed Martin έχουν δημιουργήσει περισσό-
τερες από 350 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΑΒ από το 2021, τις 
περισσότερες σε μια δεκαετία.
«Αυτά τα προγράμματα SSI όχι μόνο υλοποιήθηκαν εγκαίρως 
και εντός του προϋπολογισμού, αλλά επέτρεψαν σε όλους μας 
να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να ενισχύ-
ουμε τις ελληνικές εξαγωγές, να δημιουργούμε μια βάση τεχνο-
γνωσίας στον τομέα της αεροδιαστημικής και να θέτουμε σε 
κίνηση οικονομική δραστηριότητα και τεχνικές γνώσεις που θα 
διαρκέσουν για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Ulmer.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΕγΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΑβ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑγΡΑ   

Η Lockheed Martin και η ΕΑΒ εγκαινιάζουν Έργα Βιομηχανικής Συνεργασίας 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Δυνατότητες του F-16 viper
Το αναβαθμισμένο F-16 Viper που παραδόθηκε στην ΠΑ κατά 
τη διάρκεια της τελετής περιλαμβάνει νέες δυνατότητες που το 
καθιστούν το πιο ικανό στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων:
•    Ραντάρ APG-83 AESA
•    Νέος Computer Modular Mission (MMC-7000AH), ADT, IDM
•    Νέες οθόνες κεντρικού βάθρου
•    Νέο APX-126 AIFF με δυνατότητα mod 5
•    Διασύνδεση SNIPER, SASSM και PaveWay II

•    Δυνατότητα Link-16
Συνολικά, 83 αεροσκάφη της ΠΑ θα αναβαθμιστούν στη δια-
μόρφωση Viper.
Η συνεργασία της Ελλάδας με τα F-16 ξεκίνησε τον Νοέμβριο 
του 1984, με την πρώτη σύμβαση, με την ονομασία Peace 
Xenia I, να υπογράφεται τον Ιανουάριο του 1987. Τα πρώτα αε-
ροσκάφη άρχισαν να παραδίδονται στην Ελλάδα το 1989. Από 
τότε, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει αποκτήσει συνολικά 
170 F-16.
Εκτός από τις αναβαθμίσεις των F-16V, η Lockheed Martin συ-
νεχίζει να συνεργάζεται με την ΕΑΒ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ 

για την αναβάθμιση επιπλέον αεροσκαφών F-16 Block 50 σε 
νεότερες διαμορφώσεις με ενημερωμένο υλικό, λογισμικό και 
ηλεκτρονικά συστήματα.
Σχετικά με τη lockheed martin
Η Lockheed Martin Corporation, με έδρα την Bethesda του 
Maryland, είναι μια παγκόσμια εταιρεία ασφάλειας και αεροδι-
αστημικής που απασχολεί περίπου 114.000 άτομα παγκοσμίως 
και δραστηριοποιείται κυρίως στην έρευνα, το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη, την κατασκευή, την ενσωμάτωση και τη συντήρηση 
συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολο-
γίας.»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε 
στην τελετή παράδοσης των έργων ασφάλειας προμηθειών και 
πληροφοριών (SSI - Security of Supply and Ιnformation) και 
του πέμπτου αεροσκάφους F-16 Viper στην πολεμική αεροπο-
ρία, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανί-
ας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα Βοιωτίας.
«Δύο εμβληματικά γεγονότα γράφονται σήμερα στην Τανάγρα 
και γράφουν μια ακόμα σημαντική σελίδα στην αμυντική μας 
ιστορία. Το πέμπτο κατά σειρά αναβαθμισμένο F-16 Viper είναι 
έτοιμο να πετάξει από δω στην Τανάγρα και να πάει στην Κρήτη 
για να αναλάβει υπηρεσία. Και εδώ το τεχνικό κέντρο της ΕΑΒ 
αποκτά δύο ακόμα σημαντικές εγκαταστάσεις που κατασκευά-
ζει η Lockheed Martin στο πλαίσιο αυτής της μακράς συνεργα-
σίας που έχει με την Εθνική Αεροπορική Βιομηχανία», ανέφερε ο 
πρωθυπουργός για τα έργα που παραδόθηκαν σήμερα.
Οι ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται όσο ποτέ
«Με τα αεροσκάφη Viper, τα νέα επίσης αναβαθμισμένα Block 
50 και Block 52, αεροσκάφη τα οποία και αυτά έχουν προγραμ-
ματιστεί, με τα νέα 24 αεροσκάφη Rafale, τα οποία και θα έχου-
με παραλάβει εξ ολοκλήρου εντός του επόμενου έτους, αλλά 
και με μία μοίρα F-35 αργότερα, καθώς η Ελλάδα επίσημα πια 
έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
αυτού του σημαντικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, οι ελλη-
νικοί ουρανοί θωρακίζονται όσο ποτέ. Σε μία στιγμή, μάλιστα, 
που οι απειλητικοί γείτονές μας αντί για συμπαραγωγοί, έχουν 
πια οριστικά αποκλειστεί από τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Και 
αντί να διαθέτουν ανάλογα μαχητικά ασθμαίνουν διεκδικώντας 
την πιθανότητα να εκσυγχρονιστούν, ίσως, κάποτε, τα δικά τους 
F-16. Είναι μια πλήρης αλλαγή εικόνας που αποτυπώνεται και 
εδώ στο πεδίο της αεροπορικής βιομηχανίας. Με την ΕΑΒ να έχει 
αφήσει πίσω της παλιές περιπέτειες και να ατενίζει το μέλλον με 
αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης.
«Στο πεδίο των ανοιχτών απειλών απαντάμε με αποφασιστική 
ετοιμότητα στην όποια μεγαλόστομη επιθετικότητα. Και όσοι δι-
αλαλούν ότι ίσως «έρθουν μια νύχτα ξαφνικά», να ξέρουν πως 
οι ίδιοι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα και να προσγειωθούν 
στη σκληρή πραγματικότητα. Και να μάθουν τότε ότι όσο υψώ-
νουν τους τόνους τους, τόσο θα μειώνουν ουσιαστικά την αξιο-
πιστία τους και ότι κάθε «γιουρούσι» τους μπορεί να γίνει άτακτη 
υποχώρηση μπροστά στο τρίγωνο του διεθνούς δικαίου, των 
ακμαίων ενόπλων δυνάμεων και των ισχυρών συμμαχιών μας.

Θα το ξαναπώ ότι η πατρίδα μας δεν ανοίγει διάλογο με το 
παράλογο, όμως μένει πάντα ανοιχτή στη νομιμότητα, στη 
λογική, στις σχέσεις καλής γειτονίας, στην ανάγκη επίλυσης 
των διαφορών μας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Αυτό τον 
δρόμο περιφρουρεί και το νέο αμυντικό μας πρόγραμμα: με 
τα υπερσύγχρονα μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας, τις 
καινούριες φρεγάτες που ήδη ναυπηγούνται, τη δρομολόγηση 
των προγραμμάτων για τις νέες κορβέτες, τα νέα ελικόπτερα 
Romeo, τον εκσυγχρονισμό των πυραυλικών συστημάτων του 
στρατού ξηράς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η χώρα μας 
κρατά απόρθητα τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Στο πεδίο 
των υβριδικών επιθέσεων προστατεύουμε την εδαφική μας 
ακεραιότητα και σώζουμε ζωές που οι διακινητές της απέναντι 
όχθης σπρώχνουν στο άγνωστο. Αλλά και αποκαλύπτουμε 
άθλιες, συκοφαντίες δυσφήμισης της χώρας που δυστυχώς -και 
λυπάμαι γί  αυτό- με μεγάλη ευκολία υιοθέτησαν εγχώριες πολι-
τικές δυνάμεις, που δεν ζήτησαν καν συγνώμη, αλλά επιμένουν 
να μας κουνάνε και το δάχτυλο όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια. 
Λυπάμαι γι’ αυτό», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
Σε πείσμα μερικών, η χώρα ζωντανεύει και την αμυ-
ντική μας βιομηχανία
«Σε πείσμα μερικών, η χώρα ζωντανεύει και την αμυντική μας 
βιομηχανία. Μην ξεχνάμε τα ναυπηγεία μας. Παραλάβαμε μια 
δραματική κατάσταση στον Σκαραμαγκά, και την Ελευσίνα στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα και οι δυο επιχειρήσεις έχουν 
εξυγιανθεί και μπορούν να παρέχουν πια τις υπηρεσίες τους και 
στο πολεμικό ναυτικό. Δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο ση-
μαντικό είναι αυτό για το αξιόπλοο του στόλου μας.
Αλλά βέβαια και εδώ στην ΕΑΒ. Η ΕΑΒ η οποία μπορεί και πρέ-
πει να ανοίξει τα φτερά της και να γίνει κόμβος παραγωγικών 
αλλά και εκπαιδευτικών συμπράξεων, όχι μόνο με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες -αυτό το κάνουμε ήδη- με την Γαλλία, με το Ισραήλ, 
με τις χώρες του Κόλπου, τα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν. Τε-
ράστιες ευκαιρίες πραγματικά ανοίγονται εδώ για την Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία, η οποία διαθέτει όχι μόνο μοναδικές 
εγκαταστάσεις αλλά και ένα εξαιρετικό προσωπικό.
Μιλάμε συνεπώς για μια συνεκτική πολιτική, που θωρακίζει 
τόσο την άμυνα όσο και την οικονομία του τόπου. Η πρώτη, η 
άμυνα, αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξη της δεύτερης, της οικο-
νομίας. Ενώ με τη σειρά της είναι η οικονομία που εξασφαλίζει 
τους πόρους για την εδραίωση της ‘Αμυνας», υπογράμμισε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ΕΑβ σε νέα εποχή
Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την απογείωση του F-16 
Viper, του πέμπτου αναβαθμισμένου μαχητικού που παρα-
λαμβάνει η πολεμική αεροπορία, επισκέφτηκε τον χώρο όπου 
γίνονται οι τεχνικές εργασίες στα F-16 Viper και τα P-3 Orion, 
ενώ ενημερώθηκε για τα δύο νέα κτίρια που εγκαινιάστηκαν 
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, τη μονάδα χημικών 
διεργασιών και το υπόστεγο υγρού αποχρωματισμού και βα-
φής αεροσκαφών.
Είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη διευρυμένη πα-
ραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία 
έχει πλέον ανακάμψει, έχοντας τη σταθερή στήριξη της κυβέρ-
νησης. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΑΒ κατέγραψε μεγάλη 
άνοδο στα έσοδα την τελευταία διετία και το 2021 επέστρεψε 
στην κερδοφορία ύστερα από πολλές ζημιογόνες χρονιές. Η 
εκτίμηση για το τρέχον έτος προβλέπει υπερδιπλασιασμό των 
εσόδων σε σύγκριση με το 2020.
Στο πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο της ΕΑΒ περιλαμβάνονται η 
αναβάθμιση συνολικά 83 μαχητικών F-16 στον τύπο Viper, που 
θα καταστήσει τα ελληνικά αεροσκάφη τα πιο προηγμένα αυτού 
του είδους παγκοσμίως, η κατασκευή του πρώτου drone ελλη-
νικού σχεδιασμού, του UAV «Αρχύτας», το οποίο αναπτύχθηκε 
σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, η δημιουργία ενός δεύτερου drone, του «Γρύπα», σε 
συνεργασία με τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια, και η εξαγωγή 
τμημάτων των αεροσκαφών F-16 και C-130 που παράγονται 
για λογαριασμό του αμερικανικού κολοσσού Lockheed Martin.
Παράλληλα, έχοντας προχωρήσει σε περισσότερες από 700 
προσλήψεις την τελευταία διετία, η ΕΑΒ εισέρχεται στον χώρο 
του διαστήματος, εστιάζοντας σε πρώτη φάση στη συναρμο-
λόγηση μικροδορυφόρων. Εξελίσσεται ταυτόχρονα σε διεθνές 
κέντρο αεροναυπηγικής, διευρύνοντας γεωγραφικά το απο-
τύπωμά της, καθώς έχει αναλάβει εκπαιδευτικά προγράμματα 
μεγάλης αξίας για αραβικές χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει επενδύσει για την κατασκευή 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τα 9.400 
τετραγωνικά μέτρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλο-
καίρι του 2023.
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Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προστασία 
και η σωτηρία των δασών βρέθηκε στο επίκεντρο των ομιλιών 
των υπουργών που συμμετείχαν στο 2ο Forum του Συνδέσμου 
για την Προστασία και την Ανάπτυξη Υμηττού (ΣΠΑΥ) που δι-
εξάγεται το διήμερο (23-24/1) και έχει ως θέμα «Ο Δεκάλογος 
Σωτηρίας των Δασών μας - Η επόμενη ημέρα».
«Δεν υπάρχει πολιτική προστασία δίχως τοπική αυτοδιοίκηση», 
ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, Χρήστος Στυλιανίδης στον χαιρετισμό που απηύθυνε 
στην έναρξη των εργασιών του φόρουμ και προσέθεσε: «Εί-
μαστε όλοι εδώ για να αποδείξουμε την συμπληρωματικότητα 
του κρατικού μηχανισμού με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
εθελοντές».
Παράλληλα σχετικά με την φετινή αντιπυρική περίοδο ο κ. 
Στυλιανίδης είπε ότι έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί που αφορούν 
οχήματα και εναέρια μέσα και προσέθεσε ότι φέτος θα δοθεί 
έμφαση στις στολές.
Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε ξεχωριστά στο καινοτόμο σχέδιο 
του ΣΠΑΥ «Smart Υμηττός» που όπως είπε αποτελεί «απαύγα-

σμα της σύγχρονης αντίληψης για το πώς η τεχνολογία βοηθάει 
την πολιτική προστασία». «Είναι πολυεργαλείο. Χρειάζεται εκ-
παιδευμένους ανθρώπους για να το αξιοποιήσουν», τόνισε και 
προσέθεσε ότι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το Συντονιστι-
κό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. 
Η συνεργασία και η πρόληψη «κλειδιά» για την προ-
στασία και τη σωτηρία των δασών   
«Όλα τα κέντρα επιχειρήσεων πρέπει να καταλήγουν στο 
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Εκεί είναι ο 
εγκέφαλος του συστήματος και θα δίνονται οι εντολές από εκεί 
γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει η συνέργεια, η συνεργασία 
της Πυροσβεστικής με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εθε-
λοντές», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι με την επι-
καιροποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ οι δήμοι θα λάβουν 130 
εκατομμύρια ευρώ για οχήματα και εργαλεία που αφορούν την 
Πολιτική Προστασία.
«Ετοιμάζουμε μέσω του ΑΙΓΙΣ την εθνική βάση δεδομένων η 
οποία θα αξιολογείται από ομάδες επιστημόνων. Θα υπάρχει 
δηλαδή ανάλυση, επιστημονική τεκμηρίωση ώστε να κατα-

λήγει στην επιχειρησιακή απόφαση που θα λαμβάνεται από το 
επιχειρησιακό εκτελεστικό όργανο της Πυροσβεστικής. Τότε θα 
μπορεί να γίνει ο απόλυτος συντονισμός Είναι μεγάλο στοίχημα 
για εμάς», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.
Παράλληλα ο υπουργός τόνισε ότι η Πολιτική Προστασία και η 
Κλιματική Κρίση δεν έχουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά. «Η Πο-
λιτική Προστασία δεν έχει ιδεολογία. Από την αρχή της θητείας 
μου λέω και επαναλαμβάνω ότι αυτό το υπουργείο, είναι καλό 
να δοθεί ως εθνικό υπουργείο πέρα από ιδεολογικές και πολιτι-
κές αντιπαραθέσεις γιατί μόνο έτσι θα πετύχει τον στόχο του», 
σημείωσε.
«Χρειαζόμαστε όλοι. Χρειάζεται το κράτος με τα εναέρια μέσα, 
χρειάζεται η Πυροσβεστική. Ο Έλληνας πυροσβέστης ίσως είναι 
ο καλύτερος στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαν όμως να δρά-
σουν αποτελεσματικά αν δεν ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν 
δεν ήταν οι δήμαρχοι, οι εθελοντές. Είμαστε όλοι μια γροθιά», 
κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

Για μια τεράστια πρόκληση που αναδύεται μέσα από την ανά-
πτυξη του Υμηττού έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Ο Υμηττός μας ενώνει. Αυτή η 
προσπάθεια είναι μία τεράστια πρόκληση να δημιουργήσουμε 
ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα έχει προοπτική για όλους τους 
κατοίκους της περιοχής και ταυτόχρονα θα αναβαθμίζει το περι-
βάλλον. Η πρόκληση που υπάρχει πάντοτε είναι να συμβαδίζει 
η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία και την αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος. Ο Υμηττός είναι ένα τοπόσημο που δίνει τη 
δυνατότητα στα νέα παιδιά όχι μόνο να γνωρίσουν την φύση 
αλλά και την ιστορία και τον προορισμό τους», υπογράμμισε ο 
κ. Θεοδωρικάκος. Ακόμη, αναφέρθηκε στη συμβολή της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των 
καταστροφών. «Η ΕΛΑΣ είναι πάντα δίπλα στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση , είναι πάντα δίπλα στην Πυροσβεστική, στους εθελο-
ντές, στην κοινωνία και στους πολίτες γιατί απλούστατα η ΕΛΑΣ 

είναι τμήμα της κοινωνίας όπου, όποτε χρειάζεται να συνδράμει 
στο έργο της αντιμετώπισης των καταστροφών είτε της πρόλη-
ψης των καταστροφών. Είναι εκεί και το κάνει με αυταπάρνηση 
και με πάρα πολύ ισχυρή θέληση. Είμαστε τμήμα της δικής σας, 
δική μας, κοινής προσπάθειας για το καλό όλων των πολιτών», 
επισήμανε.

Στις δράσεις που έχει προχωρήσει το υπουργείο Εσωτερικών 
ώστε να συνδράμει στο έργο του ΣΠΑΥ και της τοπικής αυτο-
διοίκησης αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Όπως είπε, μόνο τον 

τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν δοθεί 11,5 εκατομμύρια ευρώ 
από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και προσέθεσε ότι έρχο-
νται και οι επόμενες χρηματοδοτήσεις. «Στηρίζουμε απόλυτα 
τον δεκάλογο που έχετε υιοθετήσει με τα χρήματά μας. Νομί-

ζουμε ότι για πρώτη φορά έχει γίνει μία προσπάθεια συντονι-
σμένου σχεδίου ώστε να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα 
απέναντι σε μια κλιματική κρίση που μας βασανίζει πολύ», 
σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Στη συνεργασία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε όσα πρόκειται να γίνουν από 
δω και πέρα στον Υμηττό αναφέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς. «Ετοιμάζεται αντιπυρικό 
σχέδιο προστασίας του Υμηττού για όλα τα στρέμματα. Έχει 
τεράστια σημασία για εμάς, αποτελεί μήτρα βιοποικιλότητας. Ο 
Υμηττός έχει 650 διαφορετικά είδη φυτών εκ των οποίων τα 65 
είναι ενδημικά, μόνο εκεί τα βρίσκεις. Έχει περίπου 120 διαφο-
ρετικά είδη ορνιθοπανίδας, πολλά είδη ερπετών άρα αποτελεί 
ένα σημαντικό φύλακα βιοποικιλότητας που θα τον προστατεύ-
σουμε και τον προστατεύουμε», σημείωσε ο κ. Αμυράς.
Σχετικά με τις δράσεις που προχώρησαν για τον Υμηττό ο κ. 
Αμυράς είπε: «Δώσαμε βάση στη συνεργασία με την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση. Συνεργαστήκαμε με τον ΣΠΑΥ. Ο ΣΠΑΥ είχε έτοιμη 
μελέτη και την άλλη μέρα υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας 
για να μπούμε και να καθαρίσουμε τον Υμηττό. Καθαρίσαμε μια 
έκταση 2,5 χιλιάδων στρεμμάτων, βγάλαμε την συσσωρευμέ-
νη καύσιμη ύλη με τη βοήθεια και εποπτεία του δασαρχείου και 
των υπαλλήλων του δασαρχείου μας αλλά και του ΣΠΑΥ. Δια-
νοίξαμε 90 χιλιόμετρα δασικών δρόμων. Απομακρύναμε αυ-
θαίρετες κατασκευές και τακτοποιήσαμε και τα πυροφυλάκια».
Ακόμη, ο κ. Αμυράς αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΥΠΕΝ 
με την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας καθώς και στο πρόγραμμα ANTINERO. «Με απόλυ-
τη συνεργασία με την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας καθαρίσαμε 119 κρίσιμα δασικά 

οικοσυστήματα της χώρας που δεν μπορούσαμε να τα χάσου-
με. Διανοίξαμε δασικούς δρόμους συνολικού μήκους 12.600 
χιλιομέτρων και αντιπυρικές ζώνες 2 χιλιάδων χιλιομέτρων για 
να διευκολύνουμε το έργο της Πυροσβεστικής και των τοπικών 
κοινοτήτων», σημείωσε.
Σχετικά με το Τατόι ο κ. Αμυράς ανέφερε ότι μετά την κατα-
στροφική πυρκαγιά έχουν υλοτομηθεί εδώ και 14 μήνες από 
τα 45.000 στρέμματα τα 27.000 στρέμματα . «Απομακρύναμε 
περίπου 300.000 καμένα πεύκα και κάναμε αντιδιαβρωτικά 
έργα 2,5 χιλιάδες χιλιόμετρα», είπε και προσέθεσε: «Από τους 
βασιλικούς τάφους είχαμε αφαιρέσει 800 καμένα δέντρα από 
πέρσι τον Αύγουστο».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2Ο FOrum ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΣπΑΥ
Δεκάλογος Προστασίας των Δασών μας - Η επόμενη μέρα

Τάκης Θεοδωρικάκος: « Αυτή η προσπάθεια αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης με προοπτική»

Στέλιος Πέτσας: «Για πρώτη φορά μία προσπάθεια συντονισμένου σχεδίου απέναντι στην κλιματική κρίση»

Γιώργος Αμυράς: «Μήτρα βιοποικιλότητας ο Υμηττός»
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Η συμβολή του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυ-
ξη Υμηττού (ΣΠΑΥ) στη συνδιαμόρφωση της περιβαλλοντικής 
ατζέντας της επόμενης ημέρας βρέθηκε στο επίκεντρο των 
συζητήσεων της έναρξης του 2ου forum του ΣΠΑΥ με θέμα «Ο 
Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας - Η επόμενη ημέρα».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ανάγκη θωράκισης του Υμητ-
τού μπροστά στην κλιματική κρίση αναφέρθηκε ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Όπως είπε είναι μεγάλη η ανά-
γκη να προστατευτεί αλλά και να αναδειχθεί ο Υμηττός καθώς η 
περιβαλλοντική του αξία είναι τεράστια.
Επιπλέον ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής αμέσως 
μέσω του ΕΚΠΑ και του Αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε σχέ-
διο για το master plan για τα σημεία που θα πρέπει να προσε-
χθούν καθώς επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής κρί-
σης. «Το master plan βρίσκεται ήδη στη δυνατότητα όλων να το 
επεξεργαστούν και να κάνουν τις στρατηγικές τους. Στο πλαίσιο 
το δικό μας είναι να δημιουργήσουμε μελέτες για να κάνουμε 
σημαντικά έργα στους 11 δήμους για την καλύτερη θωράκιση 
και ανθεκτικότητα», τόνισε ο κ. Πατούλης και προσέθεσε ότι 
αυτό που έχει σημασία είναι «να έχουμε όλοι την ίδια πυξίδα».
Τέλος ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τους εθελοντές της Πολιτικής 
Προστασίας για το «πανανθρώπινο έργο που προσφέρουν». 
«Αυτό το φόρουμ πλέον παίρνει την έννοια του θεσμού για την 
Πολιτική Προστασία. Ο Σύνδεσμος κατάφερε να δώσει οντότητα 
στη σημαντικότητα της αυτοδιοίκησης», κατέληξε.
Στη δράση του ΣΠΑΥ αλλά και του εθελοντικού κινήματος ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη 
της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Ανατολι-
κής Αττικής, Χρήστος Σπίρτζης.
«Έχουμε αποδείξει και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, 

ότι είναι ανοιχτές και ήταν ανοιχτές πάντα οι πόρτες μας στην 
αυτοδιοίκηση, όχι ανάλογα με τα χρώματα που είχε ο κάθε 
δήμαρχος και όσον αφορά τη συνεργασία και όσον αφορά τη 
στήριξη, αλλά και τη χρηματοδότηση. Και ελπίζω στον απολο-
γισμό η απελθούσα κυβέρνηση να έχει δείξει μια τέτοια λογική 
και εκείνη», επισήμανε αφού συνεχάρη τον ΣΠΑΥ για τη δράση 
του αλλά και για την αξιοποίηση και την ενεργοποίηση του εθε-
λοντικού κινήματος.»
Όπως είπε, το πρόβλημα που συνήθως αντιμετωπίζει η αυτο-
διοίκηση είναι «η έλλειψη μελετών και ώριμων έργων». «Είναι 
λοιπόν κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλη αδικία ο ΣΠΑΥ να έχει 
καταθέσει εδώ και 2 χρόνια συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον 
Υμηττό και να μην έχει εγκριθεί», σημείωσε και προσέθεσε « εί-
ναι κρίμα όταν τρέχει το «Αντώνης» Τρίτσης και όταν υπάρχουν 
τόσα χρήματα για την πολιτική προστασία από την Ευρώπη να 
έχουν πάρει ατομικό εξοπλισμό προστασίας μόνο 200 από τους 
1200 εθελοντές του ΣΠΑΥ». «Στην Ανατολική Αττική δεν έχουν 
πάρει ούτε 200 γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχος ΣΠΑΥ να τρέχει τα 
πράγματα και σε αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους παριστά-
μενους υπουργούς, και εκεί υπάρχει διακομματική συναίνεση, 
οφείλουμε σαν πολιτεία να έχουν όλοι οι εθελοντές πλήρη εξο-
πλισμό για την προστασία τους. Οφείλουμε να στηρίξουμε και 
τον κώδικα αξιών που δείχνουν στην ελληνική κοινωνία και το 
μεγάλο κοινωνικό τους έργο», υπογράμμισε ο κ. Σπίρτζης.
Στη συνέχεια τόνισε ότι χρειάζεται τέτοιοι σύνδεσμοι όπως ο 
ΣΠΑΥ να κατοχυρωθούν θεσμικά αλλά και να στελεχωθούν 
επιστημονικά και προσέθεσε ότι χρειάζεται ένας ειλικρινής διά-
λογος με την τοπική αυτοδιοίκηση και συνδέσμους σαν το ΣΠΑΥ 
για να διευκολυνθούν οι αυτοδιοικητικοί φορείς να αποφύγουν 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

«Μικρό αυτοδιοικητικό θαύμα» χαρακτήρισε τον ΣΠΑΥ ο 
γραμματέας κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, 
Ανδρέας Σπυρόπουλος. Όπως είπε, η προστασία και η ανάδειξη 
του Υμηττού είναι ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της διαδημο-
τικής πρωτοβουλίας. «Οφείλουμε να αναδείξουμε και να δια-
φυλάξουμε τον Υμηττό για τις επόμενες γενιές προστατεύοντας 
αυτόν τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου όπου ζει το 10% των 
Ελλήνων. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται να στέκεται 
πάντα στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη 
τέτοιων ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών», υπογράμμισε ο κ. Σπυ-
ρόπουλος και προσέθεσε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει 
στο ρόλο του παρατηρητή. Το κράτος δείχνει μεγάλες καθυστε-
ρήσεις. Έχουμε χρέος να προστατεύουμε αυτόν τον πνεύμονα 
πρασίνου».
«Το έργο του ΣΠΑΥ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και 
να προσφέρει έμπνευση για ανάλογες πρωτοβουλίες σε όλη τη 
χώρα», κατέληξε ο κ. Σπυρόπουλος.
Παράδειγμα για τη διαχείριση του Υμηττού χαρακτήρισε τη 
δράση του ΣΠΑΥ ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και 
πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Κώστας Συνολάκης.
«Έχετε δώσει ένα παράδειγμα όχι μόνο για τη διαχείριση του 
Υμηττού αλλά και για το πώς η χώρα θα μπορέσει να δουλέψει 
και σε άλλα κομμάτια της κλιματικής αλλαγής», είπε και τόνισε 
ότι αυτό που αναδεικνύεται από τη δουλειά του ΣΠΑΥ είναι πόσο 
σημαντική είναι η διαλειτουργικότητα.
«Κάνετε ένα καταπληκτικό έργο. Θερμά συγχαρητήρια», κατέ-
ληξε.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στην Πολιτική Προστασία η Αυτοδι-
οίκηση είναι πάντα εκεί και σίγουρα μπορεί να προσφέρει ακόμη 
περισσότερα - το οποίο και επιζητάμε - αρκεί να έχουμε τα Μέσα 
που χρειάζονται.
Σε μια εποχή έντονης ανησυχίας για την κλιματική κρίση ο Σύν-
δεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, διοργανώνει για 
δεύτερη συνεχόμενη φορά Forum με τίτλο: Ο Δεκάλογος Προ-
στασίας των Δασών μας - Η επόμενη μέρα. Σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων 
Δημήτρης Παπαστεργίου, χαιρέτισε τις εργασίες του σημαντικού 
αυτού Forum, το οποίο αποτελεί «οδικό χάρτη» καλών πρακτι-
κών στη κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Ο 
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξήρε τις προσπάθειες των 11 Δήμων με-
λών του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εκεί ψηλά στον Υμηττό υπάρχει μια 
ενδεκάδα πρωταθλητών, οι σταρ της Αυτοδιοίκησης, που μαζί 
με τους εθελοντές και την πυροσβεστική υπηρεσία, προστατεύ-
ουν το πολύτιμο βουνό μας. Στο πρόσωπό τους αντανακλάται 
η Αυτοδιοίκηση της επόμενης ημέρας. Μια Αυτοδιοίκηση σο-
βαρή, οργανωμένη, με αρχή, μέση και τέλος». Απευθυνόμενος 

στους παριστάμενους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, 
ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Εμείς ως Αυτοδιοίκηση 
χρειαζόμαστε από εσάς μόνο τα αναγκαία Μέσα προκειμένου 
να γίνουμε ακόμη πιο χρήσιμοι για τις τοπικές κοινωνίες που 
υπηρετούμε. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει πυλώνας σταθε-
ρότητας, ευημερίας και ανάπτυξης. Ειδικά στην Πολιτική Προ-
στασία η Αυτοδιοίκηση είναι πάντα εκεί και σίγουρα μπορεί να 
προσφέρει ακόμη περισσότερα - το οποίο και επιζητάμε - αρκεί 
να έχουμε τα Μέσα που χρειάζονται. Η Αυτοδιοίκηση και θέλει 
και είναι πάντα στη πρώτη γραμμή, δίπλα στον δημότη και τις 
ανάγκες του». Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε 
σήμερα στον συνεδριακό χώρο Μίκης Θεοδωράκης. Ευτυχώς 
οι άνθρωποι του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης πρόλα-
βαν να ονομάσουν τον χώρο «Μίκης Θεοδωράκης». Σε μια 
αντίστοιχη περίπτωση στην Θεσσαλονίκη 5 Δήμοι θέλησαν να 
δώσουν το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη σε ένα δρόμο και η 
επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν έκανε αποδεκτό 
το αίτημα. Απαιτείται άμεσος καθορισμός αρμοδιοτήτων. Να 
ξέρει ο καθένας τι κάνει σε αυτή τη χώρα. Το νομοσχέδιο για την 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αυτό τον σκοπό άλλωστε έχει και 

είμαι βέβαιος πως τα πράγματα θα μπούνε σε μια σειρά για το 
καλό του τόπου, για το καλό των πολιτών. Ειπώθηκαν πολλά 
και σοβαρά πράγματα εδώ. Ένα από αυτά ήταν, πως για να 
παραμείνουν τα δάση μας ζωντανά πρέπει να τα αγαπήσουμε 
και να βιώσουμε το μεγαλείο τους. Να τα επισκεφτούμε με όλες 
μας τις αισθήσεις. Η πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη διάνοιξη περιπατητι-
κών μονοπατιών μας δίνει την δυνατότητα να μπούμε μέσα στα 
δάση και να νιώσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να τρέξουμε 
γρήγορα τέτοια έργα διότι εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε να 
σώσουμε την φύση. Κλείνοντας οφείλω να ευχαριστήσω τον 
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού διότι δείχνει 
τον τρόπο να «κλωνοποιήσουμε» τέτοιες προσπάθειες σε όλη 
την χώρα αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο προστασίας των 
δασών μας. Και τα μέσα πιστεύω πως έρχονται και μέσα από το 
πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. 
Η συνέχεια προβλέπεται συναρπαστική και η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση αξίζει της πλήρους εμπιστοσύνης της Πολιτείας διότι γνω-
ρίζει καλά τον τρόπο. Συγχαρητήρια στον Σ.Π.Α.Υ».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2Ο FOrum ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΣπΑΥ
ΣΠΑΥ: Η συμβολή του ΣΠΑΥ στην προστασία των δασών 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύνδεσμος 
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
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Το θέμα των σκουπιδιών στον Υμηττό, των καθαρισμών και κυ-
ρίως αυτό της ανακύκλωσης, με στόχο να μηδενιστούν τα από-
βλητα που πάνε στην πηγή, απασχόλησε το 2ο Forum του ΣΠΑΥ 
μέσα από την ενότητα «Zero Waste Υμηττός. Το Όραμα για το 
Πρώτο Βουνό Μηδενικών Αποβλήτων», όπου προεδρεύων 
ήταν ο δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύ-
κλωσης δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, στάθηκε στη συνεργασία που 
πρέπει να υπάρξει προς αυτή την κατεύθυνση από τους δήμους, 
ώστε να μηδενιστούν τα απόβλητα που πάνε για ταφή. «Το Zero 
Waste είναι σήμερα παγκοσμίως το νέο όραμα για τη διαχείριση 
αποβλήτων και τα σκουπίδια πρέπει να ανακυκλώνονται», είπε 
αρχικά και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων:

«Βασικό πρόβλημα είναι αυτό της συμπεριφοράς όλων μας και 
η συμπεριφορά των δήμων. Είναι Zero Waste οι δήμοι γύρω 
από τον Υμηττό; Όχι. Τότε πώς θα είναι Zero Waste ο Υμηττός; 
Είμαστε πίσω σε αυτό το ζήτημα πανευρωπαϊκά».
Ο κ. Κυρκίτσος είπε ακόμη, πως το νομοθετικό πλαίσιο που 
διαμορφώθηκε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ζήτησε από 
τους δήμους να συνεργαστούν για να πετύχουν το Zero Waste 
και κατέληξε: «Διεθνώς έχει επιτευχθεί, επομένως μπορούμε κι 
εμείς».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο ειδικός συνεργάτης του ΣΠΑΥ, 
ιδρυτής της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας Let’s do 
it Greece, Νίκος Κιούσης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο 
«ράλι καθαρισμού» που γίνεται στον Υμηττό τα τρία τελευταία 

χρόνια, θέτοντας τον μεγάλο στόχο του Συνδέσμου, «μέσα σε 
μια πενταετία, να γίνει ο Υμηττός το πρώτο Zero Waste βουνό 
της Ελλάδας».
Στο πάνελ συμμετείχε και ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος, ο οποίος συνέδεσε τη θάλασσα με το 
βουνό, καθώς το ένα επιδρά καθοριστικά πάνω στο άλλο. «Το 
Παλαιό Φάληρο είμαστε η προέκταση του Υμηττού. Ό,τι γίνεται 
στο βουνό καταλήγει στη θάλασσα», τόνισε χαρακτηριστικά και 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρέμα της Πικροδάφνης, που ξεκινά 
από τον Υμηττό και καταλήγει στο Φάληρο. «Zero Waste για τον 
Υμηττό, πιθανότατα θα σημαίνει Zero Waste για τη θάλασσα. 
Με καθαρότερο βουνό θα έχουμε καθαρότερη θάλασσα».

Στην ενότητα «Η σπουδαιότητα της μελισσοκομίας και η 
εφαρμογή των μέτρων αντιπυρικής προστασίας» στην οποία 
προεδρεύων ήταν ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης 
Ζορμπάς, αναφέρθηκαν εκτενώς οι ιδιαιτερότητες της μελισσο-
κομίας μέσα στο βουνό, η αναγκαιότητα επιβίωσης και αναπα-
ραγωγής της μέλισσας ώστε να υπάρξει ζωή και περιβάλλον, 
αλλά και οι κίνδυνοι πυρκαγιάς από τα καπνίσματα των μελισ-
σοκόμων. Κοινή θέση όλων ήταν πως η λύση βρίσκεται στην 
εγγραφή των μελισσοκόμων στο σχετικό μητρώο, ώστε να 
υπάρχει έλεγχος της κατάστασης και να μην υπάρχουν παρα-
βάσεις και αυθαιρεσίες.
«Η Ομοσπονδία θέλει να δοθεί η καλύτερη λύση για όλους. 
Όλοι θέλουν τη μέλισσα στο περιβάλλον, αλλά δεν θέλουν τον 
μελισσοκόμο», τόνισε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας και 
πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, 

Δημήτρης Νικολάου. «Τα άγρια μελίσσια τείνουν να εξαφα-
νιστούν - είπε. Αν δεν υπάρξει ο μελισσοκόμος με τη βοήθεια 
που παρέχει στη μέλισσα, τότε η μέλισσα θα εξαφανιστεί, κι αν 
δεν μεσολαβήσει η μέλισσα μέσα στη φύση, τότε θα χαθεί το 
περιβάλλον. Η Ομοσπονδία έχει προτείνει λύσεις. Το μητρώο 
υπάρχει, και τώρα θα έρθει αναβαθμισμένο, όπου προβλέπεται 
υποχρεωτική εγγραφή των μελισσιών. Όσα δεν έχουν κωδικό, 
δεν μπορούν να βγουν σε δημόσιο χώρο. Ειδικά τα μελίσσια 
στον Υμηττό θα έχουν κωδικό και άδεια, και επομένως η πυ-
ροσβεστική θα γνωρίζει που βρίσκονται [...] Νοικοκυρεμένες 
καταστάσεις θέλει και η Ομοσπονδία» πρόσθεσε.
Από τη δική του μεριά, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, υπο-
στράτηγος ε.α. και σύμβουλος ΣΠΑΥ, Φώτης Δημαρέσης, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ότι «ως ΣΠΑΥ, έχουμε κάνει καταγραφή και 
υπήρχαν τραγικές εικόνες με μελισσοκόμους που δεν τηρούσαν 

ούτε τα στοιχειώδη». Στη συνέχεια στάθηκε στην μετακίνηση 
των μελισσοκόμων, που επίσης θα πρέπει να δηλώνεται, όπως 
είπε, καθώς και στην κλοπή των κυψελών, ζητώντας να υπάρ-
ξουν σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις.
«Η κοινή στόχευση όλων είναι να παραμείνει ζωντανός ο Υμητ-
τός», είπε η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, Δήμητρα Νάνου, 
και έκανε μια εκτενέστατη παρουσίαση του μελισσοκομικού το-
πίου στον Υμηττό, ανέλυσε την κατάσταση, τις προτάσεις για τις 
αδειοδοτημένες κυψέλες, αλλά και τις ενέργειες που έχουν γίνει.
Ο εκπρόσωπος της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας 
Πυρόσβεσης του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Χρήστος 
Κανελλίδης, επισήμανε τους κινδύνους, όπως το καπνιστήρι 
των μελισσοκόμων, καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να 
παίρνονται, θεωρώντας αναγκαία την επαναλειτουργία του 
δασαρχείου Υμηττού.

Κοινή ήταν η πεποίθηση όλων των ομιλητών στην ενότητα 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολεία. Οι Νέοι Πρωταγωνι-
στούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος» του 2ου Forum του 
ΣΠΑΥ, πως η εκπαίδευση των παιδιών πάνω στο περιβάλλον 
αποτελεί στρατηγικής σημασίας δράση, καθώς είναι οι αυριανοί 
πολίτες, αλλά και γιατί η ευαισθητοποίηση των παιδιών περνάει 
μέσα στην οικογένεια.
Σε αυτό επικεντρώθηκε κατά την ομιλία του και ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδι-
κής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.
«Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα βιωματικό σχολείο, δηλαδή 
ένα σχολείο με δράσεις, με δεξιότητες και όχι απλά γνωσιακό 
σχολείο, που θα προσφέρει μόνο γνώσεις. Και σε αυτό συ-
ντείνουν οι ενέργειές μας», είπε στην αρχή και συνέχισε: «Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του 
Υπουργείου Παιδείας και δίνεται προτεραιότητα στην περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση, γιατί αυτή η εκπαίδευση αποτελεί μια αδι-
αμφισβήτητη πρόταση για τη διασφάλιση της ευημερίας και του 
μέλλοντος του ανθρώπου, όσον αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Αυτό για να γίνει απαιτούνται δύο πράγματα. 
Πρώτον, επαναπροσδιορισμός των αναγκών του ατόμου και 
σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο και δεύτερον αναθεώρηση 
του συστήματος αξιών. Θεωρώ πως εμείς στα σχολεία περνάμε 
πλέον αυτή τη φιλοσοφία, σε συνεργασία φυσικά με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τους επιστημονικούς φορείς».

Αναφερόμενος στο τι γίνεται τώρα στα σχολεία, ο κ. Κόπτσης 
επισήμανε: «Οι θεματικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δι-
απερνούν πια τα νέα προγράμματα σπουδών. Τα 166 νέα προ-
γράμματα σπουδών, τα οποία πέρυσι για πρώτη φορά εφαρ-
μόστηκαν πιλοτικά, έχουν πληθώρα θεμάτων και διατρέχουν 
καθ’ ολοκληρία τα σχολικά βιβλία. Γιατί αυτή η κουλτούρα δεν 
αποκτιέται με μεμονωμένα μαθήματα και συγκεκριμένες ώρες 
μαθημάτων. Είναι μια φιλοσοφία, που την περνάμε μέσα από τα 
νέα προγράμματα. Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί για 
εμάς ένα όραμα, γιατί επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν 
καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα εργαστήρια δεξιοτήτων που θε-
σμοθετήθηκαν, όπου δίνεται βάση στις δεξιότητες και όχι μόνο 
στις γνώσεις. Σε αυτά υπάρχουν θεματικές όπως σεβασμός στο 
περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, οικολογική προσέγγιση, προ-
φύλαξη από φυσικές καταστροφές, ώστε να συντελέσουν στην 
ανάπτυξη ενός πολίτη με ευαισθησία για το περιβάλλον.
Αναφέρθηκε επίσης σε πλήθος προγραμμάτων, τα οποία λει-
τουργούν είτε ενσωματωμένα στο σχολικό πρόγραμμα, είτε 
σε ζώνες εκτός του προγράμματος και στα ΚΕΠΕΑ, δηλαδή στο 
δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων εκπαιδευτικών δομών, 
που στελεχώνονται από μια ομάδα κυρίως εκτός των πόλεων 
και σκοπό έχουν να κάνουν προγράμματα, να αναπτύσσουν 
δράσεις και να επισκέπτονται σχολεία. Και έχουν ως στόχο να 
προωθούν πρωτότυπες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαίδευ-

σης, με γνώμονα τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Ανέφερε τέλος τα όσα γίνονται μέσα στα σχολεία, όπως κήποι 
με λαχανικά και βότανα, μονάδες κομποστοποίησης, δράσεις 
ανακύκλωσης και κατέληξε: «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
είναι σήμερα παρούσα μέσα στις τάξεις».
Η αλπινίστρια και πρέσβειρα Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το 
κλίμα, Βανέσα Αρχοντίδου, η οποία μάλιστα έχει ανέβει στο 
Έβερεστ και έχει μεγαλώσει στου Ζωγράφου, δηλαδή δίπλα 
στους πρόποδες του Υμηττού, τόνισε πως τα παιδιά πρέπει να 
βγουν από τα σχολεία και να μπουν στο βουνό, για να μάθουν 
το βουνό.
Ο εντεταλμένος σύμβουλος Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικο-
νομίας του δήμου Νέας Σμύρνης Γιώργος Κρικρής, είπε πως «η 
εκπαίδευση στο θέμα της κλιματικής κρίσης είναι το νούμερο 1» 
και μίλησε για τις δράσεις και τα προγράμματα του δήμου του 
γύρω από τα απόβλητα και την κομποστοποίηση.
Ο τεχνολόγος δασολόγος του ΣΠΑΥ Δημήτρης Κυργιόπουλος 
μίλησε για τις δράσεις του Συνδέσμου για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και στα όσα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και 
στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να γίνει το βουνό προσβάσιμο 
και για τα ΑμεΑ.
Τέλος, η εκπαιδευτικός και αντιδήμαρχος Ηλιούπολης Χριστίνα 
Σερέτη, είπε πως τα περιβαλλοντικά θέματα είναι τα πιο σημα-
ντικά στην εποχή μας και πρόσθεσε: «Όλοι και κυρίως τα παιδιά, 
πρέπει να έχουν γνώση, γνώμη και συμμετοχή».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2Ο FOrum ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΣπΑΥ
Στόχος να γίνει ο Υμηττός το πρώτο Zero Waste βουνό της χώρας 

Οι ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας στο βουνό

2ο Forum ΣΠΑΥ: Προτεραιότητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση   
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Η κλιματική αλλαγή απασχόλησε ιδιαίτερα το 2ο Forum του 
ΣΠΑΥ, μέσα από την ενότητα «Οι σύγχρονες προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Το μεγάλο στοίχημα της συντήρησης και 
αποκατάστασης των δασών», όπου προεδρεύων ήταν ο δή-
μαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος. Μάλιστα ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πυρκαγιά 
του περασμένου καλοκαιριού, που ξεκίνησε από τη Γλυφάδα 
και έφτασε μέχρι τον αστικό ιστό της Βούλας και της Βάρης.
Η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Τουρισμού, Ολυμπία Αναστασοπούλου, έθεσε με 
σαφήνεια και με λεπτομέρειες τις επιδράσεις που έχει η κλιματι-
κή αλλαγή πάνω στον τουρισμό. «Οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής δεν περιορίζονται στην αύξηση της θερμοκρασίας και 
στην εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά αγγίζουν 
κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, από τις τουριστι-
κές υποδομές και την αγροτική παραγωγή, μέχρι ακόμη και τις 
καρδιακές παθήσεις», είπε αρχικά και συνέχισε:
«Ο τουρισμός λοιπόν είναι ευάλωτος σε αυτές τις αλλαγές που 
έχει επιφέρει η κλιματική κρίση και ταυτόχρονα συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους παράγοντες που την επιτείνουν, καθώς το σύνο-
λο της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τις τουριστικές επιχει-
ρήσεις βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Οι μεταφορές αποτελούν 
τον κλάδο που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των εκπο-
μπών του άνθρακα στον τουρισμό, οι αεροπορικές μεταφορές 
ειδικότερα για το 40% των εκπομπών, οι οδικές για το 32%, 
ενώ η διαμονή για το 21%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι αερομεταφορές ευθύνονται για το 13% του συνόλου των 
εκπομπών που προέρχονται από τη μεταφορά και για τον λόγο 
αυτόν αποτελούν τον βασικό παράγοντα, που δυσχεραίνει τη 
μετάβαση του τουρισμού στην πράσινη οικονομία. Ο τουρισμός 
κινδυνεύει λοιπόν να μείνει πίσω στην πράσινη μετάβαση και 

μάλιστα να δυσφημιστεί, ως ένας προβληματικός τομέας που 
επιτείνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος».
Στη συνέχεια η κ. Αναστασοπούλου ανάφερε λεπτομερώς την 
αλυσίδα των επιπτώσεων με κατάληξη στον τουρισμό, λέγο-
ντας μεταξύ άλλων: «Η κλιματική αλλαγή έχει και άμεσες και 
έμμεσες επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού. ‘Αμεσες όπως 
η αύξηση της θερμοκρασίας και η άνοδος της θάλασσας, με-
ταβολές στο επίπεδο της υγρασίας και της ποιότητας του αέρα, 
αύξηση του δείκτη δυσφορίας των επισκεπτών, αυξημένος 
βέβαια ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ερημοποίησης, περιορισμός 
βροχοπτώσεων, αύξηση των έντονων καιρικών φαινομένων, 
όπου όλα καταλήγουν στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, 
που αποτελεί και βασικό πόρο για τον τουρισμό. Έμμεσες συνέ-
πειες έχουμε τη μείωση της αξίας των παράκτιων τουριστικών 
επενδύσεων, ακόμη και την εγκατάλειψη των τουριστικών 
επενδύσεων, όπως για παράδειγμα δεν μπορούν να ανταποκρι-
θούν στη χρήση τους τα χιονοδρομικά κέντρα. Και οικονομική 
επιβάρυνση, λόγω της αδυναμίας να προσφερθούν τουριστικές 
υπηρεσίες εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων».
Τόνισε ακόμη πως η κλιματική αλλαγή δεν θα επηρεάσει με 
τον ίδιο τρόπο τον τουρισμό σε όλο τον πλανήτη, γιατί η κάθε 
περιοχή εκτίθεται σε διαφορετικό βαθμό στην κλιματική αλλαγή 
και πως απειλούνται περισσότερο περιοχές που σήμερα έχουν 
σημαντική τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι η Μεσόγειος και 
παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος για τον τουρισμό αυτών των 
περιοχών. «Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συν-
δικάτων, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια 
των θερινών μηνών και οι συχνοί και παρατεταμένοι καύσωνες 
είναι πιθανό να οδηγήσουν στη μείωση των ροών προς τα αστι-
κά τουριστικά κέντρα των μεσογειακών χωρών, εντείνοντας 
έτσι τον ανταγωνισμό από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και 

της Σκανδιναβίας», είπε μεταξύ άλλων και στη συνέχεια επισή-
μανε τις προτάσεις πολιτικής, όπως «σε ευρωπαϊκό επίπεδο να 
μετρηθούν οι επιπτώσεις και να επενδύσουν σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, να επαναπροσδιοριστεί η αντίληψή μας για την 
τουριστική ανάπτυξη, ώστε να μην βασίζεται πλέον στη μεγάλη 
ροή των εισερχόμενων τουριστών, αλλά να αναπτυχθεί η κα-
τάλληλη στρατηγική, ώστε οι επισκέπτες να μένουν στην περιο-
χή που επισκέπτονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να 
προσελκύουμε τουρίστες υψηλότερων κατηγοριών».
Στις ιδιαιτερότητες των δικών τους δήμων πάνω στα προβλή-
ματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, αναφέρθηκαν οι 
δήμαρχοι Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, Διονύσου Γιάννης Κα-
λαφατέλης και Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου.
Η διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις δρ. Φαίη Μακαντάση, τόνι-
σε πως έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις και τις ανέλυσε διεξοδικά, 
παρουσίασε και τα στοιχεία γύρω από την αντίληψη που έχει ο 
κόσμος για την κλιματική αλλαγή και πρόσθεσε πως χρειάζονται 
συλλογικές δράσεις.
Ο διδάκτωρ δασολογίας και υπεύθυνος δασικών προγραμμά-
των WWF Ελλάς Νίκος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον δασικό 
πλούτο της χώρας και στην αύξηση των πυρκαγιών λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, με τις επιπτώσεις που επιφέρουν στο πε-
ριβάλλον και στον άνθρωπο και έκανε επιστημονική ανάλυση 
γύρω από τα δάση και τις καταστροφές.
Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Χάρης 
Ρώμας χαρακτήρισε συγκοινωνούντα δοχεία την Β’ βαθμού 
Τοπική Αυτοδιοίκηση με την Α’ βαθμού και είπε πως όταν πε-
τυχαίνει αυτή η συνεργασία, τότε παράγεται θαυμάσιο έργο. 
Στη συνέχεια στάθηκε στα χαρακτηριστικά του Υμηττού, στις 
επιπτώσεις που προκαλούν οι πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή 
και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Τέλος, ο εθελοντισμός ήταν αυτός που έκλεισε το 2ο Forum του 
ΣΠΑΥ με την ενότητα «Εθελοντισμός. Συνεργασία και στήριξη 
των ‘άγρυπνων φρουρών’ του Υμηττού». Προεδρεύων ήταν 
ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας και όλοι οι ομιλητές 
στάθηκαν στην τεράστια προσφορά των εθελοντών πάνω στην 
Πολιτική Προστασία και συμφώνησαν στη στήριξη που πρέπει 
να έχουν, ώστε το έργο τους να γίνεται χωρίς προβλήματα.
‘Αλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια του Forum, και τις δύο ημέρες, 
οι αναφορές στους εθελοντές ήταν συχνές και παντού γινόταν 
λόγος για την προσφορά και την αυταπάρνηση που δείχνουν σε 
στιγμές καθοριστικές για τα δάση και την προστασία τους.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Εθελοντισμού HelpHellas, Γιώργος 
Γαμπιεράκης, τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του: «Υπάρχει 
ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να προσφέρει 
και να συνεισφέρει πάρα πολύ σε θέματα που έχουν να κάνουν 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και των δασών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θελήσαμε 
να εξειδικεύσουμε και να συνδέσουμε τον εθελοντισμό με την 
εκπαίδευση. Έχουμε ήδη πιστοποιηθεί όσον αφορά τη δυνατό-
τητά μας να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε προγράμματα εκ-
παιδευτικά με βάση τον εθελοντισμό. Ουσιαστικά με αυτόν τον 
τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε προγράμματα δια βίου 

μάθησης και εκπαίδευσης, από τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέ-
χρι και άτομα τρίτης ηλικίας, γιατί πρέπει να πω ότι είναι ενεργοί 
πολίτες και πολύ χρήσιμοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Μίλησε ακόμη για μια σειρά προτάσεων που έχουν υποβληθεί 
προς τα αρμόδια Υπουργεία και πως χρειάζεται άμεση θεσμοθέ-
τηση ο εθελοντισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αμέσως μετά, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων δασο-
προστασίας, καθώς και ο βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών 
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέπτυξαν διαδοχικά όλες τις πα-
ραμέτρους γύρω από τον εθελοντισμό, το έργο τους και τις 
ανάγκες του.

Η ενίσχυση της πρόληψης για την αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών και ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών ήταν 
το μήνυμα των συμμετεχόντων στην δεύτερη μέρα του 2ου 
Forum του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη 
Υμηττού (ΣΠΑΥ) που διεξάγεται το διήμερο 23-24/1 στο πολι-
τιστικό και συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» της Αργυ-
ρούπολης με θέμα «Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας - Η 
επόμενη ημέρα».
Στην στελέχωση των δασικών υπηρεσιών με μόνιμο προσω-
πικό αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας δασών του ΥΠΕΝ, 
Κωνσταντίνος Αραβώσης καθώς όπως είπε, έχει δρομολογηθεί 
η πρόσληψη 500 μονίμων στελεχών στις δασικές υπηρεσίες σε 
όλη τη χώρα και ήδη υπάρχουν 700 συμβασιούχοι μέσα από 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ οι οποίοι κι αυτοί θα πάρουν τις θέσεις 
τους στις δασικές υπηρεσίες για 8 μήνες. «Από 3000 που ήταν το 

προσωπικό, πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει τις 4000», σημείωσε 
ο κ. Αραβώσης.
Παράλληλα ο κ. Αραβώσης έδωσε έμφαση στην συνεργασία 
των δασικών υπηρεσιών με την πυροσβεστική, μετά από 20 
χρόνια, κάνοντας λόγο για μια «συνεργασία κλειδί» για την 
αποτελεσματική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. «Η 
συνεργασία μεταξύ των υπουργείων των δασικών υπηρεσιών, 
της Πυροσβεστικής, των ΜΚΟ και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, είναι το κλειδί προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε 
επαρκή πρόληψη και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση και 
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων», υπογράμμισε και 
πρόσθεσε: «Πλέον, υπάρχει μια γενική γραμματεία Δασών στην 
οποία ενσωματώνονται όλες οι δασικές υπηρεσίες της χώρας σε 
μία νέα δομή. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να 
είμαστε αποτελεσματικοί στα θέματα της πρόληψης. Οι δασικές 

υπηρεσίες έχουν σαν αρμοδιότητα την πρόληψη, αλλά από την 
άλλη πλευρά οι δασικές υπηρεσίες και τα στελέχη τους βοηθούν 
και το Πυροσβεστικό Σώμα - στην περίπτωση που έχουμε πυρ-
καγιές - στην κατάσβεση, καθώς γνωρίζουν άριστα τη γεωμορ-
φολογία και όλα τα δεδομένα». Όπως είπε το ΥΠΕΝ σε συνερ-
γασία με τον ΣΠΑΥ προχώρησε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
καθαρισμών στην περιοχή του Υμηττού, καθαρίζοντας μία 
έκταση 2,5 χιλιάδων στρεμμάτων, ενώ ανοίχτηκαν αντιπυρικές 
ζώνες - περίπου 90 χιλιόμετρα δασικών δρόμων. Οι ενέργειες 
αυτές εντάσσονταν στο πρόγραμμα ANTINERO, και θα συνεχι-
στούν, όπως είπε ο κ. Αραβώσης, και φέτος, με το ANTINERO 3, 
ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη αντιπυρικές μελέτες σε όλη τη χώρα.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2Ο FOrum ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΣπΑΥ
Οι επιπτώσεις αλλά και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής   

Στήριξη στον εθελοντισμό

2ο Forum ΣΠΑΥ: Ενίσχυση της πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Στο διαχρονικό πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στη χώρα 
μας ειδικά στον Μεσογειακό Νότο, αναφέρθηκε από την πλευρά 
του ο σύμβουλος του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου. Όπως είπε, η συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η πρόληψη, αποτελεί 
κεντρική πολιτική του υπουργείου, ενώ προσέθεσε ότι αναμέ-
νεται νέα εγκύκλιος για την οργανωμένη απομάκρυνση των 
πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών.
«Τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας ήδη πριν τα Χριστούγεννα, 
που αφορούν πυρκαγιές, χιόνια κι άλλα, έχουν αναβαθμιστεί. 
Στο αμέσως προσεχές μέλλον θα βγει μία καινούρια εγκύκλιος 
για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας δα-
σικών πυρκαγιών, όπου προσπαθούμε με βάση τα διδάγματα 
του παρελθόντος και μέσω του 112 για να δημιουργήσουμε 
συνθήκες ασφαλούς απομάκρυνσης των πολιτών», σημείωσε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασί-
ας που έχει ξεκινήσει με σκοπό την εκπαίδευση των εθελοντών 
σε όλα τα ζητήματα πολιτικής προστασίας ενώ μίλησε και για 
το αναβαθμισμένο κέντρο επιχειρήσεων στο Μαρούσι που δι-
αθέτει όλη την τεχνολογία, καθώς και έμπειρα στελέχη που θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν άμεσα σε όλες τις περιπτώσεις 
δασικών πυρκαγιών. «Η πρόληψη δεν είναι μόνο το κομμάτι 
της διαχείρισης της καύσιμης δασικής ύλης, υπάρχουν κι άλλες 
δράσεις οι οποίες οφείλουν να δρομολογηθούν, όπως η ενημέ-
ρωση των πολιτών για τον κίνδυνο , οι μέρες επικινδυνότητας, 
τα μέτρα αυτοπροστασίας. Είναι κάτι που θα πρέπει να επεν-
δύσει η τοπική κοινωνία, να ενημερώσει τους πολίτες ώστε να 
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα», επισήμανε ο κ. Θεοδώρου.
Πρόληψη, συνέργεια-συνεργασία κι ολοκληρωμένη αντίδρα-
ση. Αυτές είναι οι τρεις λέξεις-κλειδιά για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όπως τόνισε ο 
αναπληρωτής προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Γκουντούφας.
«Τα εργαλεία υπάρχουν, το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα συνεργασίας όλων 
των εμπλεκόμενων δυνάμεων προκειμένου να έχουμε το καλύ-
τερο αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο κ. Γκουντούφας.

Όπως είπε, την καταστολή και τον συντονισμό των δυνάμεων 
την έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, την πρόληψη και τον σχεδια-
σμό όλων των έργων αντιπυρικής προστασίας, όλων των έρ-
γων θωράκισης από τις φυσικές καταστροφές, τον έχει η δασική 
υπηρεσία «λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψιν την άποψη της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των φορέων τοπικής αυτοδιοί-
κησης, ώστε να πηγαίνουμε σε αποτελεσματικό σχεδιασμό».
Επιπλέον ο κ. Γκουντούφας ανέφερε ότι δρομολογείται η σύντα-
ξη αντιπυρικών σχεδίων για 39 περιοχές, οι οποίες θεωρούνται 
οι πιο επικίνδυνες, και στόχος είναι μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου να 
έχουν συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις από όλους τους φορείς, 
προκειμένου άμεσα να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.
«Προσπαθούμε να είμαστε όλοι μαζί σε μία προσπάθεια ανα-
βάθμισης όλων αυτών των έργων και των εργασιών», επισή-
μανε από την πλευρά της η αναπληρώτρια προϊσταμένη - δα-
σάρχης Πεντέλης, Χρυσή Κύρκου. Επιπλέον κατέστησε σαφή 
τον διαχωρισμό ανάμεσα στην πρόληψη και την καταστολή 
των δασικών πυρκαγιών, ενώ τόνισε ότι είναι αναγκαίες οι δι-
αχειριστικές μελέτες.
Από την πλευρά της, η δασολόγος-περιβαλλοντολόγος του 
ΣΠΑΥ, Βίκυ Δημητρίου, αναφέρθηκε στα έργα πρόληψης που 
υλοποίησε ο ΣΠΑΥ στην περιοχή του Υμηττού, όπως η αποτύ-
πωση όλων των υποδομών που υπάρχουν στον Υμηττό σε 
χάρτες, η ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων, η ενημέρωση 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η χρήση νέων τεχνολογιών, 
ωστόσο μίλησε και για προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη 
διάρκεια συνεργασίας τους με άλλους φορείς.
Για την ανάγκη αλλαγής φιλοσοφίας και στον σχεδιασμό πρό-
ληψης και καταστολής των πυρκαγιών υπαίθρου, αναφέρθηκε 
ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. 
Όπως είπε, χρειάζεται «επαναδιοργάνωση και επαναστελέχωση 
των αποδιοργανωμένων και υποστελεχωμένων δασικών υπη-
ρεσιών και ανάθεση σε αυτές, της πρόληψης και κατάσβεσης 
των πυρκαγιών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις». Ωστόσο, ο 
κ. Κυρίζογλου αποτίμησε θετικά την επανασύσταση της γενικής 
γραμματείας Δασών και προσέθεσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση 
πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση και στη διαφύ-
λαξη, τόσο του τοπικού, όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος.
«Η πρόληψη θα πρέπει να είναι δουλειά όλων των φορέων, 

αλλά δεν θα πετύχουμε τίποτα αν δεν έχουμε φέρει σε αυτό το 
πλαίσιο τον πολίτη», υπογράμμισε από την πλευρά του ο αξιω-
ματικός του ΠΣ, Θανάσης Μπαλάφας. Ο κ. Μπαλάφας έδωσε κι 
αυτός με τη σειρά του έμφαση στην πρόληψη και στη συνεργα-
σία και τόνισε: «Έχουμε όλοι κοινό στόχο την προστασία του δά-
σους, μόνο που δεν έχουμε ολιστική αντίδραση σε αυτό. Πρέπει 
να επενδύσουμε στους δήμους. Η διαδικασία να σχεδιάζουμε 
μαζί, μας κάνει καλύτερους».
«Το καλύτερο κύτταρο πολιτικής προστασίας είναι ο ενημε-
ρωμένος και εκπαιδευμένος πολίτης που συμμετέχει ενεργά σε 
όλα αυτά. Είμαστε μαζί. Δεν περισσεύει κανείς», κατέληξε ο κ. 
Μπαλάφας.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εθελοντικής ομάδας δασο-
προστασίας Παπάγου- Χολαργού, Στέλιος Φούρναρης, υπο-
γράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων. «Να υπάρξει εμπιστοσύνη και καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των φορέων, διότι οι εθελοντικές ομάδες έχουν μπει 
δυνατά στο παιχνίδι όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Συνεργασία πραγματική. Έχετε εμπιστοσύνη στους εθελοντές, 
θα βγάλουν ασπροπρόσωπους όλους, όποτε χρειαστεί», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, σε δίωρη συζήτηση στο πλαίσιο του φόρουμ, που 
είχαν περισσότεροι από 15 εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοί-
κησης από όλη την Ελλάδα, έγινε εκτενής αναφορά στην πολιτι-
κή προστασία των δήμων καθώς και στην ανάγκη που υπάρχει 
για την αναβάθμισή της. Οι δήμαρχοι Καλαβρύτων, Νάξου, 
Καλαμαριάς, Αν. Σάμου, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, 
Ξάνθης, Έδεσσας, Λοκρών, Γορτυνίας, Σάμης-Κεφαλλονιάς, 
Χανίων και Βελβετού, καθώς και εκπρόσωπος του δημάρχου 
Πρέβεζας μετέφεραν την εμπειρία τους από τις περιοχές τους, 
τις ελλείψεις και τις παθογένειες που υπάρχουν, καθώς και 
τις δράσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει. Κοινή παραδοχή 
ωστόσο όλων ήταν η ανάγκη για συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκομένους φορείς ώστε να ενισχυθεί η πολιτική προστασία 
των δήμων τους. Από την πλευρά του ο καθηγητής Δυναμικής 
Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών 
Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, αναφέρθηκε στη ιδιαίτερη πε-
ριβαλλοντική αξία που έχει ο Υμηττός, τονίζοντας την ανάγκη να 
διατηρηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης που 
έχουν κατεύθυνση την πράσινη ανάπτυξη και τις περιβαλλοντι-
κές δράσεις, τέθηκε στο επίκεντρο σχετικής συζήτησης στο πλαί-
σιο του 2ου Forum του ΣΠΑΥ. Όπως τονίστηκε, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δίνει πόρους με κατεύθυνση την πράσινη ανάπτυξη και 
την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στις περιβαλλοντικές δρά-
σεις. Επιπλέον υπογραμμίστηκε ότι για πρώτη φορά φέτος το 
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πέτυχε 

και έχει ειδικό πρόγραμμα ύψους 715 εκατομμυρίων ευρώ, που 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την πολιτι-
κή προστασία

Στην ανάδειξη του Υμηττού σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς 
λόγω της ιστορίας του, της μεγάλης βιοποικιλότητας που διαθέ-
τει, αλλά και των περιπατητικών του διαδρομών, αναφέρθηκαν 
οι συμμετέχοντες στο 2ο Forum του ΣΠΑΥ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η ανάγκη να συν-
δεθεί το φυσικό περιβάλλον με την ποιότητα ζωής, τον πολιτι-
σμό και την ιστορία, ενώ όπως υπογραμμίστηκε, χρειάζεται να 

αναδειχθεί το γεγονός ότι ο Υμηττός είναι μία από τις περιαστικές 
περιοχές πρασίνου που βρίσκονται δίπλα σε μία μητρόπολη, γε-
γονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Ακόμη, έγινε ανα-
φορά στο πρόγραμμα των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την δη-
μιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, που περιλαμβάνει 110 
χιλιόμετρα μονοπατιών, κάτι το οποίο θα αξιοποιηθεί και στην 
περίπτωση του Υμηττού, προκειμένου να δημιουργηθούν υπο-

δομές για τη συντήρηση και τη διασύνδεση των μονοπατιών.
Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανέγερση του Μουσείου Υμητ-
τού - Σπύρος Λέκκας, που θα συμβάλει κι αυτό με τη σειρά του 
στην ανάδειξη του Υμηττού σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς, 
καθώς θα αποτελέσει πόλο έλξης για μαθητές, τουρίστες και 
επισκέπτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη 
καλύτερα την περιοχή.

Στο καινοτόμο πρόγραμμα Smart Υμηττός που θα αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο για την προστασία της περιοχής και που ξε-
κινά το επόμενο διάστημα, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες σε 
σχετική συζήτηση στο πλαίσιο του 2ου Forum του ΣΠΑΥ. Πρό-
κειται για ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο που έρχεται να εκσυγ-
χρονίσει ψηφιακά τον Υμηττό, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει 

την αντιπυρική θωράκιση του Υμηττού αλλά και να αναδείξει 
το τοπόσημο του Υμηττού σε πανελλαδικό επίπεδο. Επιπλέον 
στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό και στη διαχείριση κρίσεων 
για την Πολιτική Προστασία, στην ανάδειξη του Υμηττού αλλά 
και στην ανάπτυξη φιλοδασικής συμπεριφοράς. Το εγχείρημα 
αυτό, που θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί μία ακό-

μη προσπάθεια για την ενίσχυση της πρόληψης και την αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2Ο FOrum ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΣπΑΥ
Ενίσχυση της πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Ο σχεδιασμός και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης 2023-2030

Ανάδειξη του Υμηττού σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς

Καινοτόμο πρόγραμμα Smart Υμηττός
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Τον Δήμο Αγίου Βασιλείου επισκέφτηκε ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος Γιώργος Αμυράς και συμμετείχε σε σύσκεψη για 
την διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Φοινικόδασους 
Πρέβελη.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Τατα-
ράκη, η διαβούλευση με τους δημότες και τους φορείς ήταν 
αναγκαία, προκειμένου να υποβληθούν ολοκληρωμένες 
προτάσεις.
Όπως δήλωσε ο κ. Αμυράς, η παρουσία του στην περιοχή δεί-
χνει το έντονο ενδιαφέρον τόσο του υπουργείου όσο και της 
κυβέρνησης «για την προστασία του Πρέβελη, της ευρύτερης 
περιοχή του Φοινικοδάσους, του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού 
και για το λόγο αυτό θα συζητήσουμε με την τοπική κοινωνία, 
την τοπική κοινότητα πώς θα αναπτύξουμε, θα αναδείξουμε, 
θα προστατεύσουμε τις συγκεκριμένες περιοχές».
Σύμφωνα με τον υφυπουργό, για όλα αυτά τα θέματα το 
υπουργείο Περιβάλλοντος έχει έτοιμο σχέδιο και χρηματοδό-
τηση και συνάμα, με την περίπτωση του φαραγγιού της Σα-
μαριάς στα Χανιά, ένα πολύ καλό και υγιές παράδειγμα, όπως 
είπε, θα γίνει ό, τι είναι απαραίτητο προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος. «Αυτό που πέτυχαν με το 
φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, που φέτος είχαμε ιστορικό 
ρεκόρ επισκεψιμότητας με όρους όμως βιωσιμότητας και 
διαχείριση αειφορίας, το ίδιο θα κάνουμε και εδώ στον ‘Αγιο 
Βασίλειο και για αυτό μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις προ-
τάσεις της τοπικής κοινότητας», είπε ο κ. Αμυράς. Μιλώντας 
για το σχέδιο, είπε ότι περιλαμβάνει πρώτα από όλα «την 
προστασία κάθε περιοχής στον ‘Αγιο Βασίλειο, κάθε τοπίου 
φυσικού ενδιαφέροντος, επίσης αναδάσωση της καμένης πε-
ριοχής στην Πρέβελη, 300 στρεμμάτων, εκεί που η φύση δεν 
κατάφερε να επανέλθει και εκεί θα κάνουμε αναδασώσεις. Πα-
ρεμβάσεις παράλληλα στην περίφραξη του φαραγγιού Κουρ-
ταλιώτης και συγκεκριμένα στα σημεία όπου απουσιάζει ή έχει 
καταστραφεί, ενώ σημαντικό είναι το θέμα που θα συζητηθεί 
μεταξύ μας, την τοπική κοινωνία, την περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση, για τη δυνατότητα εισιτηρίου εισόδου, μέτρο 
σημαντικό αφού τα έσοδα θα πηγαίνουν όλα στο φαράγγι και 
στον δήμο. Θα είναι δηλαδή ανταποδοτικό έτσι ώστε να μπει 
μία τάξη και να υπάρχει σεβασμός και τάξη των αξιοθέατων 
και των μνημείων της φύσης».
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και έργων στην 
περιοχή, ο κ. Αμυράς ενημέρωσε πως υπάρχουν εξασφαλι-
σμένοι πόροι, «οι οποίοι είναι δεσμευμένοι από τους πόρους 
δράσεις προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής 
αλλαγής, μιας και μιλάμε για προστατευόμενες περιοχές και 
περιοχές Natura. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η περι-
οχή της Κρήτης, διότι και από άποψης βιοποικιλότητας, έχει 
εξαιρετικά στοιχεία με μεγάλη σημασία όπως κι από άποψη 
τουρισμού». Στο πλέγμα δράσεων και έργων έχει τεθεί και η 
πυροπροστασία μετά και τις τελευταίες καταστροφικές πυρ-
καγιές. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πυροπροστασία θα 

ενταχθεί στο πρόγραμμα για όλη την περιοχή, όπως επίσης 
και στο πρόγραμμα για τους καθαρισμούς μέσω ΑΝΤΙNERO 
που αφορά προληπτικούς καθαρισμούς και αντιπυρικούς 
σχεδιασμούς, έτσι ώστε να δέσουμε την προστασία και έναντι 
κινδύνου φωτιάς, όπως είπε.
«Σημαντικό είναι να γίνουν τα πράγματα γρήγορα, όχι όμως 
να γίνουν βιαστικά. Θέλω ταχύτητα, αλλά θέλω και τη λεπτο-
μέρεια να είναι προσεγμένη. Έτσι, αν είναι έτοιμη η τοπική 
κοινότητα, βεβαίως θα είμαστε και εμείς και γρήγορα θα 
ανταποκριθούμε με γρήγορους χρόνους» σημείωσε. Πρό-
σθεσε δε, «το εκλογικό τερέν δεν θα επηρεάσει καθόλου όλη 
αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια, διότι εδώ 
μιλάμε για μία περιοχή προστατευόμενη, μεγάλου κάλλους με 
αξία τουριστική και βιοποικιλότητα, με τεράστια οφέλη για την 
κοινωνία την τοπική. Έχουμε δεν έχουμε εκλογές αυτά θα τα 
προστατεύσουμε και θα τα αναδείξουμε».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, οι προτάσεις και 
η αποδοχή από πλευράς του υπουργείου αφορούν: «Ένταξη 
της περιοχής από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι μέχρι τη Λίμνη 
Πρέβελη στο πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών δασών 
Antinero τόσο για την άνετη πρόσβαση των επισκεπτών, 
αλλά κυρίως για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές. 
Χρηματοδότηση μελέτης πυρόσβεσης προϋπολογισμού 
130.000 ευρώ η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή δεξαμε-
νής, δίκτυο μεταφοράς νερού, τρεις πυροσβεστικές φωλιές, 
τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και προμήθεια εξοπλι-
σμού όπως τροχήλατη βενζιναντλία. Και το καθεστώς διαχεί-
ρισης βασισμένο στο μοντέλο του φαραγγιού της Σαμαριάς με 
ελεγχόμενη είσοδο και μικρό αντίτιμο (οι δημότες μας καθώς 
και οι δημότες των όμορων δήμων θα απαλλάσσονται) ώστε 
τα έσοδα να διατίθενται στη προστασία του σπάνιου φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και την ανάδειξη 
ενός μοναδικού φυσικού τοπίου. Ενώ αν υπάρχει οικονομικό 
πλεόνασμα αυτό θα διατίθεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου».
Όπως είπε ο δήμαρχος, ο υφυπουργός ανταποκρίθηκε θετικά 
σε όλες τις προτάσεις. Ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει 
από πόρους του υπουργείου το έργο που προβλέπει η μελέτη 
πυρόσβεσης και συμφώνησε με την πρόταση της δημοτικής 
αρχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα Antinero και τα δάση 
του Αγίου Ιωάννη και του Κισσού.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Άγιο Βασίλειο, ο κ. Αμυ-
ράς, ο οποίος επισκέφθηκε και την περιοχή στην Πρέβελη, 
αναφέρθηκε και στους δασικούς χάρτες, λέγοντας ότι «επι-
τέλους η χώρα μετά από 200 χρόνια από τη σύσταση της 
ως κράτους απέκτησε αξιόπιστους κυρωμένους δασικούς 
χάρτες. Ήμασταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα 
που δεν διέθετε δασικούς χάρτες. Σήμερα όμως μπορούμε 
να πούμε ότι έχουμε έτοιμους δασικούς χάρτες, αξιόπιστους, 
περίπου για το 95% της επικράτειας. Το δεύτερο σκέλος της 
προσπάθειας μας είναι να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες επιτροπές εξέτασης των ενστάσεων των πολιτών 

και σε αυτό δίνουμε όλο μας το βάρος. Για το λόγο αυτό υπάρ-
χει και μία νομοθετική διάταξη μέσω της οποίας θα υπάρξει 
ο διπλασιασμός της αμοιβής των μελών των επιτροπών 
ελέγχου ενστάσεων, ώστε να έχουν ένα κίνητρο. Εξηγώ ότι σε 
αυτές τις επιτροπές συμμετέχει ένας νομικός, ένας μηχανικός 
και ένας δασολόγος και είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι 
δικηγόροι παραιτούνταν όπως και οι αναπληρωτές τους, διότι 
θεωρούσαν ότι υπάρχει πολύς φόρτος εργασίας με χαμηλή 
αποζημίωση. Αυτή την κατάσταση θα διορθώσουμε». Επίσης 
ο κ. Αμυράς είπε πως οι δασικοί χάρτες ανέδειξαν κάποια προ-
βλήματα που ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί εδώ και δεκα-
ετίες, τα οποία ανέδειξαν και έλυσαν με επιμονή και μεθοδικό-
τητα. «Ένα από αυτά ήταν το πρόβλημα με τους ασπάλαθους 
και δεδομένου ότι από μόνος του ο ασπάλαθος δεν μπορούσε 
να οδηγήσει ένα χωράφι, μία έκταση στη δασική νομοθεσία, 
αλλά δυστυχώς αυτό συνέβαινε, λύσαμε αυτό το θέμα με 
υπουργική απόφαση που υπέγραψα πριν από αρκετό καιρό 
μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών. Επίσης ένα μεγάλο θέμα ήταν αυτό των δασωμένων 
εκτάσεων σε αγρούς, χωράφια δηλαδή που είχαν εγκατα-
λειφθεί εδώ και χρόνια, που ενώ ήταν χωράφια αγροτικά, 
εμφανίζονταν ως δασικά. Και αυτό το λύσαμε όπως επίσης 
απελευθερώσαμε την ιδιοκτησία στην Κρήτη δεδομένου ότι 
στο νησί, δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας Δημοσίου, παρ’ 
όλα αυτά όμως το ελληνικό Δημόσιο έκανε αγωγές στους ιδι-
οκτήτες γης λέγοντάς τους ότι είναι δικό μου και έστελνε τους 
ιδιοκτήτες να φέρουν τίτλους ιδιοκτησίας από το 1860. Το λύ-
σαμε το πρόβλημα και έτσι, αν το Δημόσιο διεκδικεί την δική 
σου έκταση, πρέπει το Δημόσιο να φέρει τίτλους ιδιοκτησίας».
   Το παζλ των δασικών χαρτών ολοκληρώνεται με τη νομο-
θέτηση που θα φέρουν στο υπουργείο για τα εκχερσωμένα 
χωράφια που καλλιεργούνται εδώ και 70, 80 χρόνια που δεν 
έχουν τίτλους και πράξεις ιδιοκτησίας στα χέρια τους οι καλλι-
εργητές. «Για αυτό νομοθετούμε τα πάντα σε σχέση με τους 
δασικούς χάρτες οι οποίοι έχουν γίνει σύμφωνα με τις επιτα-
γές του Συμβουλίου της Επικρατείας και βεβαίως με σεβασμό 
και προς το δάσος αλλά και προς τη δυνατότητα που πρέπει 
να έχει ο κάθε πολίτης για να αξιοποιήσει την περιουσία του. 
Σχετικά με το τίμημα που θα πληρώσουν ιδιοκτήτες γης για τα 
εκχερσωμένα χωράφια, αυτό θα το αποφασίσει το Συμβούλιο 
της Επικρατείας με τις οικονομοτεχνικές μελέτες που θα γί-
νουν, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι αγρότες να τα καλλιεργούν 
παίρνοντας και τις επιδοτήσεις. Εμείς έχουμε έτοιμες τις μελέ-
τες, συζητάμε με το Συμβούλιο της Επικρατείας και εκείνο θα 
μας κατευθύνει. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι πως ως υπουργείο 
και κυβέρνηση σεβόμαστε την πρωτογενή παραγωγή, τον 
μόχθο των ανθρώπων, θέλουμε να καλλιεργούν τη γη και 
αυτή να είναι ελεύθερη από βάρη και ομηρίες του παρελθό-
ντος» τόνισε ο κ. Αμυράς.

γ. ΑΜΥΡΑΣ-ΕξΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ πΟΡΟΙ γΙΑ πΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ πΕΡΙΟΧΕΣ 
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Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν 
να διατεθούν άμεσα για τη  Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συμ-
μετοχή της στην  ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις  από τα 27 κράτη-μέλη έως το 
2030. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Επίτροπος για τη Συνοχή 
και τις Μεταρρυθμίσεις Ελίζα Φερέιρα, απαντώντας σε ερώτηση 
της ευρωβουλευτή του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη, παρουσίασε μια 
σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεση της 
η Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα 
ψηφιακών και  πράσινων πολιτικών. Η Επίτροπος ενθάρρυνε 
μάλιστα τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντάξουν τη Θεσσαλονίκη  
σε προτάσεις στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η συνολική 
χρηματοδότηση του οποίου στην αποστολή «Πόλεις» ανέρχεται 
σε 360 εκατ.ευρώ.
«Η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της αποστολής «Πό-
λεις» και μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για να συμμετάσχει σε μεγάλης 
κλίμακας δράσεις καινοτομίας, πιλοτικά έργα και επιδείξεις» δι-
ευκρίνισε η Επίτροπος Φερέιρα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει η 
δυνατότητα και συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλα 
προγράμματα της ΕΕ και από τα διαρθρωτικά ταμεία.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ευρωβουλευτής του 
ΕΛΚ κατέθεσε ερώτηση παραθέτοντας στοιχεία από την έρευνα 
«Fit for the Future Cities: Πώς η τεχνολογία μπορεί να επιτα-
χύνει τη βιώσιμη αλλαγή», η οποία πραγματοποιήθηκε σε 10 
ευρωπαϊκές χώρες για την ψηφιοποίηση των πόλεων σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα διαπιστώνει πως  χρειάζονται 
επείγοντα μέτρα προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία ο φιλόδο-
ξος σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 100 κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, στις οποίες συγκα-
ταλέγεται και η Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη έρευνα, μόλις 10% των πόλεων ανήκει στην κα-
τηγορία «Front-Runner», 25% κατατάσσεται ως «Pathfinder» 
και ένα άλλο 25% αντιστοιχεί σε πόλεις που έχουν αντιληφθεί 
τα οφέλη της ψηφιοποίησης τους και την εντάσσουν πλέον στις 
πολιτικές τους προτεραιότητες.
«Η Θεσσαλονίκη ως σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να 
επενδύσει σε σύγχρονες ψηφιακές και πράσινες πολιτικές  για 
την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, τις μεταφορές και το δημόσιο χώρο, αξιοποιώ-
ντας την τεχνολογία», δήλωσε η κ. Σπυράκη, σημειώνοντας 
πως «η συστηματική ενασχόληση του δημάρχου Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, ώστε η Θεσσαλονίκη να συγκαταλέγεται 
στις  100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες  πόλεις έως το 2030, 

αποδίδει καρπούς και η πόλη  μας έχει πλέον σημαντικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία στη διάθεση της». 
 Η Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα στην απάντηση της προς την ευ-
ρωβουλευτή τόνισε ακόμη πως υπάρχει δυνατότητα χρημα-
τοδότησης για σχετικές δράσεις και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σημείωσε μάλιστα, πως το  «Το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας θα χρημα-
τοδοτήσει πράσινες υποδομές σε τοπικό επίπεδο και υποδομές 
αστικών μεταφορών. Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη μητροπολιτική περιοχή 
της Θεσσαλονίκης θα λάβουν 165 εκατ. ευρώ από το περιφερει-
ακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το εθνικό σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα έχει δεσμεύσει 
13 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Έξυπνες 
πόλεις» στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας στη Θεσσαλονίκη• ο δε δήμος πραγματοποιεί ήδη ερ-
γασίες για την ανακαίνιση βασικών αστικών οδών, τον έξυπνο 
πολεοδομικό σχεδιασμό και την ασφάλεια των μεταφορών. Η 
Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης ότι θα διαθέσει πρόσθετα κονδύλια 
στις ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στην αποστολή «Πό-
λεις»» κατέληξε η Επίτροπος. 
Η ερώτηση της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη και η απάντη-
ση  της Επιτρόπου Ελίζα Φερέιρα έχουν ως εξής:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003796/2022 προς 
την Επιτροπή, Άρθρο 138 του Κανονισμού, Μαρία Σπυράκη 
(PPE)
Θέμα:   Προοπτικές εξέλιξης της Θεσσαλονίκης σε έξυπνη πόλη 
Σύμφωνα με την έρευνα «Fit for the Future Cities: Πώς η τεχνο-
λογία μπορεί να επιταχύνει τη βιώσιμη αλλαγή», η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες για την ψηφιοποίηση 
των πόλεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζονται επείγοντα 
μέτρα προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία ο φιλόδοξος σχεδι-
ασμός της Επιτροπής για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες 
πόλεις έως το 2030. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
έρευνα, μόλις 10% των πόλεων ανήκει στην κατηγορία «Front-
Runner», 25% κατατάσσεται ως «Pathfinder» και ένα άλλο 
25% αντιστοιχεί σε πόλεις που έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της 
ψηφιοποίησής τους και την εντάσσουν πλέον στις πολιτικές τους 
προτεραιότητες.
Ενόψει τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει υπόψη της τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας και 
σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την επίτευξη του στό-
χου της για δημιουργία 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων 
πόλεων έως το 2030;

2. Ποιο είναι το ύψος της διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματο-
δότησης που μπορεί να αξιοποιήσει η Θεσσαλονίκη για την 
αποτελεσματικότερη εξέλιξή της σε έξυπνη πόλη και ποια χρη-
ματοδοτικά εργαλεία μπορεί να συνδυαστούν προς αυτή την 
κατεύθυνση;
Κατάθεση: 23.11.2022, EL
E-003796/2022, Απάντηση της κ. Ferreira, εξ ονόματος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, (16.1.2023)
1. Η Επιτροπή στηρίζει την ευρωπαϊκή αποστολή για κλιματικά 
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις στόχος της οποίας είναι 100 πόλεις 
και από τα 27 κράτη μέλη να μπορέσουν να καταστούν κλιματι-
κά ουδέτερες έως το 2030. Η αποστολή «Πόλεις» θα λάβει χρη-
ματοδότηση ύψους 360 εκατ. EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2023, ώστε να ξεκινήσουν οι 
πορείες καινοτομίας προς την κλιματική ουδετερότητα.
2. Η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της αποστολής «Πό-
λεις» και μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για να συμμετάσχει σε μεγάλης 
κλίμακας δράσεις καινοτομίας, πιλοτικά έργα και επιδείξεις. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συμπληρωθεί η χρηματοδό-
τηση του εν λόγω προγράμματος μέσω της ανάπτυξης κοινών 
πρωτοβουλιών και συνεργειών με άλλα προγράμματα της ΕΕ, 
καθώς και με τα διαρθρωτικά ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης διέθεσε χρηματοδότηση για τις 
έξυπνες πόλεις στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού 
2021-2027. Το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή θα χρηματοδοτήσει επίσης δράσεις στους τομείς της 
κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης αποβλήτων, των αστικών 
πράσινων υποδομών και των βιώσιμων αστικών μεταφορών. 
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας θα χρημα-
τοδοτήσει πράσινες υποδομές σε τοπικό επίπεδο και υποδομές 
αστικών μεταφορών. Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη μητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης θα λάβουν 165 εκατ. EUR από το περιφερειακό 
πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το εθνικό σχέδιο ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα έχει δεσμεύσει 13 
εκατ. EUR για την υλοποίηση του προγράμματος «Έξυπνες πό-
λεις» στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότη-
τας στη Θεσσαλονίκη• ο δε δήμος πραγματοποιεί ήδη εργασίες 
για την ανακαίνιση βασικών αστικών οδών, τον έξυπνο πολεο-
δομικό σχεδιασμό και την ασφάλεια των μεταφορών. Η Ελλάδα 
ανακοίνωσε επίσης ότι θα διαθέσει πρόσθετα κονδύλια στις 
ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στην αποστολή «Πόλεις».

Το σχέδιο για το 2023 Serpentine Pavilion έχει παρουσιάσει η 
Γαλλο-λιβανέζα αρχιτεκτόνισσα Lina Ghotmeh• το «À table», 
ένα περίπτερο από ξύλο με ένα χαμηλό στρογγυλό τραπέζι στο 
εσωτερικό του, θα εγκατασταθεί στους Kensington Gardens του 
Λονδίνου, τον Ιούνιο του 2023.
«Το «À table» είναι μια πρόσκληση να ζούμε μαζί, στον ίδιο 
χώρο και γύρω από το ίδιο τραπέζι. Είναι μια ενθάρρυνση να 
μπούμε σε διάλογο, να συνέλθουμε και να σκεφτούμε το πώς 
μπορούμε να αποκαταστήσουμε και να επαναφέρουμε τη σχέ-

ση μας με τη φύση και τη Γη» είπε η Ghotmeh.
«Στους σημερινούς καιρούς αλλαγών, αυτό το περίπτερο προ-
σφέρει έναν εορταστικό χώρο» πρόσθεσε. «Είναι προικισμένο 
με ένα τραπέζι, γύρω από το οποίο θα καθίσουμε μαζί σε μια 
λιτή, χαμηλή δομή και σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει τις κα-
λύβες toguna των Ντογκόν στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής που 
έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν όλα τα μέλη της κοινότητας 
μαζί για να συζητήσουν. Εδώ, μπορούμε να φάμε, να δου-
λέψουμε, να παίξουμε, να συνευρεθούμε, να μιλήσουμε, να 

ξανασκεφτούμε και αποφασίσουμε». Ελπίζει ότι το περίπτερο 
θα εστιάσει την προσοχή των επισκεπτών στη διατροφή και τον 
βιώσιμο τρόπο ζωής.
Το «À table» (https://www.instagram.com/p/ClTIS8ztzwh/) 
θα διαδεχθεί το περυσινό περίπτερο «Black Chapel» που σχεδί-
ασε ο Theaster Gates.

ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑπΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡγΑΛΕΙΑ γΙΑ ΜΙΑ «ΕξΥπΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 
100 κλιματικά ουδέτερες και έξυνες πόλεις: απάντηση της επιτρόπου Ελ. Φερέιρα στην ευρωβουλευτή Μ. Σπυράκη   

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ γΙΑ ΤΟ 2023 serPeNTiNe PaviliON πΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η liNa GHOTmeH   
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To 2024 αναμένεται να τεθούν τελικά σε λειτουργία τα 
δύο ξενοδοχεία της «Brown Hotels» στη Θεσσαλονίκη, 
με τον ισραηλινό όμιλο να εγκαινιάζει την επενδυτική 
του παρουσία στην πόλη, δίνοντας νέα ζωή σε τρία 
ιστορικά κτήρια: το διατηρητέο πρώην ξενοδοχείο «Βι-
έννη», στην οδό Εγνατία 2-4, χτισμένο κατά τη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου, και τα δύο κτήρια της καπναποθή-
κης «Σακκά-Μιχαηλίδη», μάρτυρες της κάποτε κραταιάς 
παρουσίας της Θεσσαλονίκης στην ευρωπαϊκή αγορά 
καπνού, ως μιας από τις τρεις μεγαλύτερες αγορές του 
κλάδου στη «Γηραιά Ήπειρο». Τα δύο ξενοδοχεία, πέντε 
και τεσσάρων αστέρων αντίστοιχα, θα είναι δυναμικό-
τητας 82 δωματίων το πρώτο και 138 δωματίων και 50 
διαμερισμάτων το δεύτερο, όπως σημειώνει, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Λεόν Αβιγκάντ (Leon Avigad), ιδρυτής 
του ομίλου Brown Hotels, με έδρα το Τελ Αβίβ.
Το ενδιαφέρον του ισραηλινού ομίλου να επενδύσει στη 
Θεσσαλονίκη άρχισε να λαμβάνει πιο πρακτική υπόστα-
ση μετά το 2018-2019, για το κτήριο του «Βιέννη», που 
όταν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους πρώτους επισκέ-
πτες του θα φέρει στην όψη του την επιγραφή «Brown 
Salonica». Στα «χέρια» του ομίλου πέρασαν και τα κτή-
ρια της καπναποθήκης, στη συμβολή των οδών Δωδε-
κανήσου και Ναυμαχίας Λήμνου, τα οποία θα ενωθούν 
λειτουργικά και θα μετατραπούν σε μικτό συγκρότημα 
ξενοδοχείου και κατοικιών τύπου «condo hotel», υπό 
το brand «Lighthouse» (σ.σ. τα «condo hotels» προ-
σφέρουν διαμερίσματα με κοινόχρηστους χώρους και 
ρεσεψιόν).
Σημαντική προοπτική στον τουρισμό για τη 
Θεσσαλονίκη, αισιόδοξος για την ελληνική ξε-
νοδοχειακή αγορά
Στο ερώτημα ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποί-
ους ο όμιλος αποφάσισε να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη 
και αν οι λόγοι αυτοί παραμένουν εξίσου ισχυροί σήμε-
ρα, όσο ήταν το 2019, ο κ. Avigad απαντά: «Σε σύγκριση 
με την Αθήνα, η Θεσσαλονίκη στερείται τουριστικών 
επενδύσεων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια πηγαινοέρ-
χομαι μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και αναρωτιέμαι 
πώς κατευθύνονται τόσο πολλές ξένες επενδύσεις στην 
Αθήνα, σε σύγκριση με τις λίγες που υλοποιούνται στη 
Θεσσαλονίκη. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει προοπτική 
στον τουρισμό και σίγουρα μπορεί να γίνει σημαντικός 
ταξιδιωτικός προορισμός, με σοβαρές επενδύσεις και 
φιλοξενία υψηλού επιπέδου».
Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα και προκλή-
σεις που αντιμετώπισε ο όμιλος μετά την απόφαση να 
επενδύσει στη Θεσσαλονίκη, τόσο γενικά όσο και σε 
σύγκριση με την Αθήνα; «Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, με 
τον μοναδικό παλμό της και τις περιφερειακές επιρροές 

της. Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι η ταχύτητα των δια-
δικαστικών διαδικασιών δεν συμπίπτει με τις τρέχουσες 
εταιρικές προδιαγραφές στον χώρο της φιλοξενίας. Αυτό 
προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις, που έχουν ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερη επιχειρηματική σκοπιμότητα 
στα πρότζεκτ που εκτελούμε στην πόλη», εξηγεί.
Ως προς τις εκτιμήσεις του συνολικά για την εξέλιξη της 
ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς στα επόμενα χρόνια, ο 
κ. Αvigad δηλώνει πολύ αισιόδοξος και προσθέτει ότι ο 
όμιλος θα διατηρήσει την ανάπτυξή του στην Ελλάδα, 
επισημαίνοντας ότι παρά τις μακροοικονομικές εξελίξεις 
και την ανησυχία στις αγορές, η δύναμη της ελληνικής 
οικονομίας είναι τέτοια, που η όποια διόρθωση δεν θα 
γίνει σημαντικά αισθητή στον τομέα της φιλοξενίας το 
2023: «Εμείς στην Brown Hotels είμαστε πολύ αισιόδοξοι 
για τα επόμενα χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να διατηρήσουμε την ανάπτυξή μας σε όλη την Ελλάδα. 
Φυσικά, παρακολουθούμε στενά τους μακροοικονομι-
κούς παράγοντες και την ανησυχία που επικρατεί στις 
αγορές. Ωστόσο, δεδομένης της δύναμης της ελληνικής 
οικονομίας και των σημαντικών βημάτων που κάνει η 
ελληνική κυβέρνηση για την ανάπτυξη, εκτιμούμε ότι 
αυτή η διόρθωση δεν θα γίνει σημαντικά αισθητή στη 
βιομηχανία της φιλοξενίας του 2023 -αν γίνει αισθητή».
Το «βιέννη», παρελθόν και μέλλον
Ως προς το «Βιέννη», ο κ. Αvigad υπενθυμίζει ότι το 
ιστορικό κτήριο αποτελείτο αρχικά από τρεις ορόφους 
και 55 δωμάτια, ενώ ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή ξε-
νοδοχεία της εποχής, έχοντας φιλοξενήσει σημαντικές 
προσωπικότητες της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής. 
Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, το κτήριο 
-που εδρεύει στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης- 
χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο. «Η μελέτη αρχιτεκτο-
νικής ανάπλασης του κτηρίου αποσκοπεί τόσο στην 
αποκατάσταση της αρχικής του χρήσης ως ξενοδοχείου, 
όσο και στο να το αναδείξει ως αρχιτεκτονικό και ιστορι-
κό μνημείο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Εισόδου 
της Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση του έργου, το 
νέο ξενοδοχείο «Βιέννη», συνολικού εμβαδού 3.000 
τετραγωνικών, θα διαθέτει 82 δωμάτια, εστιατόριο, 
καφέ, μπαρ, γυμναστήριο και κέντρο ευεξίας, κέντρο 
πολλαπλών χρήσεων, καθώς και roof garden με ανοι-
χτό μπαρ», λέει.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
το κτήριο του «Βιέννη», εκλεκτικιστικού ρυθμού, σχε-
διάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γ. Καμπανέλλο το 1929, 
δώδεκα χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 
1917, που κατέκαψε χιλιάδες οικοδομήματα και άλλα-
ξε τη μορφή της Θεσσαλονίκης, και ολοκληρώθηκε το 
1931, στη θέση όπου κάποτε βρίσκονταν ο βυζαντινός 

ναός της Αγίας Κυριακής και το τέμενος «Μπουρμαλί 
Τζαμί». Πρώτος ιδιοκτήτης του ήταν ο Κωνσταντίνος 
Μανωλάς.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής στέγασε δύναμη της 
«Κομαντατούρ», ενώ αμέσως μετά την απελευθέρωση 
χρησιμοποιήθηκε για μερικούς μήνες από τον Ελληνικό 
Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ). Ξαναλειτούργησε ως 
ξενοδοχείο μέχρι το 1965-1970 περίπου, ενώ το 1994 
το κτήριο αγοράστηκε από τον Αθανάσιο Μαντά. Ανα-
καινίστηκε όταν η Θεσσαλονίκη ανέλαβε τον θεσμό της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997 και 
απέκτησε τέταρτο όροφο κατόπιν μελέτης. Μετέπειτα 
φιλοξένησε για κάποια χρόνια την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και το Σύμ-
φωνο Σταθερότητας και μέχρι πριν από λίγα χρόνια τις 
εγκαταστάσεις του κολεγίου «Mediterranean College».
Οι καπναποθήκες, παρελθόν και μέλλον
Σχετικά με το ξενοδοχείο στη Δωδεκανήσου, ο κ. 
Avigand υπενθυμίζει ότι τα δύο διατηρητέα κτίρια, που 
είναι γνωστά ως καπναποθήκη «Μ. Σακκά- Α. Μιχα-
ηλίδη», ανήκουν στο ιστορικό κτηριακό απόθεμα της 
Θεσσαλονίκης εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης. 
«Η αρχιτεκτονική πρόταση για την ανακαίνιση των κτη-
ρίων επιδιώκει τη λειτουργική τους ενσωμάτωση, όπως 
λειτουργούσαν αμέσως μετά την κατασκευή τους, τη 
μετατροπή τους σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και 
«condo hotel», καθώς και την ανάδειξη της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας. Mετά την ολοκλήρωση 
του έργου, το νέο ξενοδοχείο θα διαθέτει 138 δωμάτια 
και 50 διαμερίσματα, ένα εστιατόριο, καφέ, μπαρ, γυ-
μναστήριο, κέντρο ευεξίας, κέντρο πολλαπλών χρήσε-
ων, καθώς και roof garden με ανοιχτό μπαρ» διευκρι-
νίζει.
Βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα δύο 
κτήρια εδρεύουν στο οικοδομικό τετράγωνο της Θεσ-
σαλονίκης, όπου διασώθηκαν οι περισσότερες από τις 
καπναποθήκες της κάποτε πολύ ισχυρής καπνεμπορικής 
επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης. Kατά τη διάρκεια 
του 20ού αιώνα υπήρχαν 88 κτίρια καπναποθηκών 
στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και 
λειτούργησαν για την αποθήκευση και την επεξεργασία 
των καπνών. Από αυτά σήμερα διασώζονται τα 56. Το 
ένα από τα δύο κτήρια περί ων ο λόγος, με επιρροές μο-
ντερνισμού και art deco, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 
2016, χτίστηκε το 1937 ως καπναποθήκη, με βάση αρ-
χιτεκτονικά σχέδια του Αντώνιου Νικόπουλου. Επί σειρά 
ετών στέγασε ιδιωτική σχολή, ενώ έχει κοινά στοιχεία με 
το όμορό του, επίσης διατηρητέο, κτήριο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΟ 2024 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ξΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ brOwN HOTels ΣΤΗΝ πΟΛΗ   
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 Θετικό πρόσημο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Κε-
ντρική Μακεδονία διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος μιας στάσης 
- One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστή-
ριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που πα-
ρουσιάζουν, η νεοφυής επιχειρηματικότητα και η προσέλκυση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Περιφέρεια, κατάφεραν να 
διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους πορεία, παρά τις αναταρά-
ξεις της τελευταίας διετίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θεωρείται, άλλωστε, ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός αυτό, 
καθώς η επιχειρηματικότητα αποτελεί πυλώνα της οικονομίας, 
ενώ η προστιθέμενη αξία της είναι ακόμη μεγαλύτερη, όταν οι 
νεοεισερχόμενες εταιρείες εξελίσσονται σε ταχέως αναπτυσ-
σόμενες επιχειρήσεις και δημιουργούν μεγάλες επενδυτικές 
ευκαιρίες.
Πιο συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος μιας στάσης - One Stop Liaison 

Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας γνωστοποιούν ότι 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 17% αύξηση των 
startups το τελευταίο εξάμηνο, δραστηριοποιούνται πλέον 97 
εγκεκριμένες από το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 
νεοφυείς επιχειρήσεις. Την πρώτη θέση της κατάταξης σε πλή-
θος επιχειρήσεων και συνολικής χρηματοδότησης στην Περι-
φέρεια κατέχει ο τομέας των Βιοεπιστημών και ακολουθούν οι 
τομείς των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 
που συγκεντρώνουν και το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων, 
του Περιβάλλοντος και της Αγροδιατροφής.
Σημειώνουν, επίσης, ότι στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων εγκρίθηκε συνολικά το 75% των αιτήσεων ένταξης 
των start-ups, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 
οποίες οι 8 με την Ταχεία Διαδικασία (Fast-Track).
Επιπλέον, η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε μία Περιφέ-

ρεια παράγει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και τονώνει πολ-
λούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας συνδράμοντας 
στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.
Σε εθνικό επίπεδο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση των ξένων 
επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα και των νεοφυών επιχειρήσε-
ων, σημειώνεται στην Αττική, που προσελκύει περίπου δύο στις 
τρεις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και startups (67%) και δεύτερη 
ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό περίπου 15%.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ανακοίνωσή της, επιση-
μαίνει ότι έχει εντάξει την ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρημα-
τικότητας στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027, 
με σκοπό την προώθηση της σύστασης και της προαγωγής της 
επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και καινοτομίας για την 
ίδρυση και αρχική λειτουργία νέων επιχειρήσεων.

Με αποτίμηση που ξεπερνά τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης και με σημαντική αύξηση μεγεθών η 
PeopleCert, ο πρώτος ελληνικός «μονόκερος» (unicorn ή κεφα-
λαιοποίηση 1 δισ. δολ.) στοχεύει να γίνει μέσα στην επόμενη 
πενταετία το πρώτο ελληνικό decacorn (10 δισ. δολ).
Σύμφωνα με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Βύρωνα Νικο-
λαϊδη, η PeopleCert «τρέχει» με ρυθμούς ανάπτυξης κερδών 
της τάξης του 40% ενώ τα υψηλά ταμειακά της διαθέσιμα, της 
επιτρέπουν να διερευνά εξαγορές, ιδιαίτερα σημαντικών στην 
παγκόσμια αγορά της πιστοποίησης οργανισμών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η PeopleCert στο εννεάμηνο του 
2022 σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών (40,7%) περίπου 
στα 81 εκατ. στερλίνες, με τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 53,7 εκατ. στερλίνες και 
τα ενοποιημένα κέρδη στα 14,2 εκατ. στερλίνες (+224%). Ση-
μειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2022 ήταν ιστορικά το καλύτερο 
σε έσοδα και σε όγκο εξετάσεων.

Τα θεμέλια για τη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου μπήκαν 
το 2012 όταν άρχισε να δραστηριοποιείται διεθνώς η εται-
ρεία δημιουργώντας in house την πρωτοποριακή τεχνολο-
γία  online  proctoring  και άλλες ψηφιακές εφαρμογές. Παράλ-
ληλα, με την επιτυχημένη εξαγορά της βρετανικής εταιρείας 
Axelos τον Ιούλιο του 2021, έναντι τιμήματος 450 εκατ. ευρώ, 
η PeopleCert εδραιώθηκε ως το πρώτο ελληνικό unicorn και 
πλέον υλοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τους στόχους της.
Αναφορικά με τις εξετάσεις από απόσταση με τηλεπιτήρηση, 
σημειώνεται ότι η τεχνολογία που επιτρέπει τις online εξετάσεις 
είναι δημιούργημα της εταιρείας. Επιστήμονες πληροφορικής 
που εργάζονται στην εταιρεία (πάνω από 80 άτομα στο R&D) 
ανέπτυξαν, συστήματα τηλε-εξετάσεων και τηλεπιτηρήσεων 
που λειτουργούν 24/7/365 και καλύπτουν 25 γλώσσες με εκα-
τοντάδες χιλιάδες εξετάσεων ετησίως.  
Με το λανσάρισμα του OLP αρχές του 2012, η PeopleCert 
ακολουθεί τη ενδεδειγμένη διαδρομή ανάπτυξης μιας εταιρείας 

τεχνολογικής καινοτομίας.
Σήμερα η People Cert πραγματοποιεί εξετάσεις και πιστοποιεί 
το προσωπικό περισσότερων από 50.000 εταιρειών σε όλο τον 
κόσμο, όπως η Amazon, η Microsoft, η Deutsche Bank και η 
Boeing.
Μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια είναι 
τα προγράμματα και το χαρτοφυλάκιο (Prince2 & MSP) που 
βοηθούν κράτη και εταιρείες να λειτουργούν άρτια (on time και 
on budget) ώστε να λύσει τις χρόνιες παθογένειες, υιοθετώντας 
τα παγκόσμια πλαίσια βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση 
έργων. Τα PRINCE2, ITIL έχουν αναπτυχθεί από την κυβέρνη-
ση του Ηνωμένου Βασιλείου για μια περίοδο 30 ετών, έχουν 
εγκριθεί από πολλές κορυφαίες κυβερνήσεις και 800 κρατικούς 
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του 
Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας. Επίσης, 
έχουν υιοθετηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και περισσότερες από 
50.000 εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

H Premia Properties ΑΕΕΑΠ, συμφώνησε με την Pepco για την 
κατασκευή και ανάπτυξη καταστήματος ειδών ένδυσης και δια-
κόσμησης σπιτιού.
Το νέο κατάστημα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον 
Ιούνιο του 2023 και η διάρκεια μίσθωσης είναι 10 έτη, σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση.
Το κατάστημα θα λειτουργήσει σε ιδιόκτητο ακίνητο της Premia 
επί της Λεωφ. Λαυρίου 76 στην Παιανία. Το ακίνητο βρίσκεται σε 
κομβικό σημείο, όπου σήμερα στο ισόγειο στεγάζεται κατάστημα 
σούπερ μάρκετ της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος. Εκτείνεται σε οι-

κόπεδο 4.557 τ.μ., με μισθωμένο εμβαδόν 1.486 τ.μ. και υπέργειες 
θέσεις στάθμευσης. Το νέο κατάστημα 555 τ.μ. θα ανοικοδομηθεί 
στον 1ο όροφο, άνωθεν του σούπερ μάρκετ με ξεχωριστή πρό-
σβαση και είσοδο.
Ο Κώστας Μαρκάζος, διευθύνων σύμβουλος της Premia 
Properties, δήλωσε «Είμαστε χαρούμενοι για την συνεργασία 
με την Pepco στην Ελλάδα. Ο στόχος της Premia είναι η ενίσχυ-
ση του χαρτοφυλακίου μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων με 
επιτυχημένους μισθωτές, διατηρώντας την προσήλωση στους 
στόχους μας και στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του ESG». 

Παράλληλα, ο Bogdan Grigoriu, Operations Manager της Pepco 
Greece, ανέφερε: «Η εταιρεία μας, εξαρχής πίστεψε στις ισχυρές 
προοπτικές της ελληνικής αγοράς, στην οποία έχουμε δεσμευτεί 
να επενδύσουμε, ακολουθώντας δυναμικό πλάνο ανάπτυξης. 
Θεωρούμε ότι η Premia, θα αποτελέσει έναν αξιόπιστο συνεργάτη 
για την εξέλιξη των πλάνων μας στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πως με 
το μοντέλο της Pepco θα προσφέρουμε στους καταναλωτές μία 
νέα πρόταση αγορών που θα τους συναρπάσει».

O Όμιλος P&G, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της πα-
ρουσίας του στην Ελλάδα, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον τομέα 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, μέσω της δημιουρ-
γίας ενός ευρωπαϊκού κεντρικού διανεμητικού κέντρου (hub).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το hub με έδρα την Ελλάδα θα 
στελεχωθεί από μια νέα ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα υποστη-
ρίζουν από τη χώρα μας και τα 40 διανεμητικά κέντρα της εταιρίας 
στην Ευρώπη, σε ορισμένες από τις σημαντικές λειτουργίες τους, 
όπως εκείνες που σχετίζονται με τα αποθέματα, την ανάλυση επι-
πέδου εξυπηρέτησης, τις ποιοτικές διαδικασίες κ.α.

Το νέο αυτό σχήμα θα μπορέσει ταυτόχρονα, να αναπτύξει και-
νοτομίες και να εξάγει γνώση απαραίτητη για τη δημιουργία 
οικονομίας κλίμακος, μέσω του καλύτερου συντονισμού και της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η Ελλάδα επιλέχτηκε από την εταιρία ως έδρα του νέου αυτού 
Center of Excellence, αφενός, λόγω της κομβικής γεωγραφικής 
της θέσης και των προοπτικών της χώρας στον τομέα της εφο-
διαστικής αλυσίδας, αφετέρου, λόγω του υψηλού επιπέδου κα-
τάρτισης του προσωπικού που ξεχωρίζει για το ταλέντο και την 
τεχνογνωσία του. Επίσης, σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιλογή 

διαδραμάτισε και το γεγονός ότι το κέντρο logistics της P&G στην 
Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, εμφανίζει εξαιρετικές επιδόσεις, 
τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με αυτήν την αφορμή, η P&G πρόσφατα υποδέχτηκε φοιτητές 
Πολυτεχνικών σχολών, για να γνωρίσουν από κοντά, το έργο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας ενός παγκόσμιου οργανισμού. Οι φοιτη-
τές, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το κέντρο logistics της P&G 
Ελλάδας, στον Ασπρόπυργο, να γνωρίσουν τους ανθρώπους της 
εταιρίας, καθώς και να διερευνήσουν τις προοπτικές που ανοίγο-
νται στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΤΙΚΟ πΡΟΣΗΜΟ γΙΑ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   

PeOPleCerT: ΥψΗΛΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑπΤΥξΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥξΗΣΗ ΜΕγΕΘΩΝ   

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PePCO ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ Premia ΣΤΗΝ πΑΙΑΝΙΑ   

H P&G ΕπΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑπΤΥξΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
Και υποδέχεται φοιτητές Πολυτεχνικών σχολών
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς θα είναι έτοιμο να παραδο-
θεί στην κοινωνία μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, ανέφερε 
η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία βρίσκεται στο 
Ηράκλειο. Η κ.Μενδώνη εξήγησε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα ξεκινήσει η τοποθέτηση 
των αντικειμένων.
Σε ό,τι αφορά τα μνημεία που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό 
της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 η κ. Μενδώνη ανέφερε ότι «το 
υπουργείο Πολιτισμού έχει διαθέσει τους πόρους, έχουν γίνει οι 
προγραμματικές συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτε-
χνείο Κρήτης και προχωρά κανονικά η διαδικασία» συμπληρώ-
νοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για έργα «που μπορούν να γί-
νουν από τη μια στιγμή στην άλλη, κάθε μνημείο απαιτεί το δικό 

του χρόνο για την αποκατάσταση και τη μελέτη του» καταλήγο-
ντας ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος.
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο που μετατρέπει πέντε κρατικά 
μουσεία -μεταξύ των οποίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου- σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), η 
υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι «τα πέντε μουσεία τα οποία 
σήμερα λειτουργούν ως δημόσιες υπηρεσίες -ως διευθύνσεις 
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων- ανεξαρτητοποιούνται, 
κρατούν όμως το δημόσιο χαρακτήρα τους. Γίνονται ΝΠΔΔ 
προκειμένου να αποκτήσουν διοικητική και οικονομική αυτοτέ-
λεια και να μπορούν να κάνουν ορθότερα τον προγραμματισμό 
τους» ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
«Όταν κανείς πάει να αλλάξει ένα στάτους το οποίο είναι δια-

μορφωμένο για δεκαετίες, μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις. 
Αυτό το οποίο ξέρω να πω είναι ότι το πρότυπο του μουσείου 
της Ακρόπολης δείχνει ότι τα μουσεία αυτά ως ΝΠΔΔ μπορούν 
να λειτουργήσουν με πολύ καλύτερο τρόπο, να προσφέρουν 
περισσότερο στην τοπική κοινωνία και οικονομία και από κει 
και πέρα καταλαβαίνω τις ανησυχίες μελών του προσωπικού 
αλλά όπως έχω πει και όπως μπορεί κανείς να δει στο σχέδιο 
νόμου το οποίο είναι κατατεθειμένο προς διαβούλευση η οποία 
ολοκληρώνεται 28 Ιανουαρίου, τα εργασιακά δικαιώματα των 
εργαζομένων σήμερα στα συγκεκριμένα μουσεία δεν θίγονται 
καθόλου», εξήγησε η κ. Μενδώνη.

Είκοσι χρόνια δραστηριότητας, αλλά και την επίσημη έναρξη 
λειτουργίας δεύτερου ιδιόκτητου κτηρίου στον Πειραιά, το 
gaiasense HUB, γιόρτασε πρόσφατα η NEUROPUBLIC, μία από 
τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες με αντικείμενο την Πλη-
ροφορική και Τεχνολογία στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνω-
ση, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης σημείωσε: «Ένα 
από τα βασικότερα εργαλεία που έχουμε για να επιτύχουμε 
τους στόχους μας είναι αυτό που σήμερα αποκαλούμε «ευφυής 
γεωργία»», ενώ συνεχάρη τη διοίκηση της εταιρείας για το μέγε-
θος της επένδυσης που έγινε στο νέο κτήριο της NEUROPUBLIC, 
όπως και για την ενασχόλησή της με την αγροδιατροφή, την 
οποία και περιέγραψε ως «εξαιρετικά κρίσιμη για το σύνολο της 
ανάπτυξης» του κλάδου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το «στοίχημα» του Πειραιά 
μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως είπε: «Το στοίχημά μας εδώ στον 
Πειραιά είναι πρώτον να διασφαλίσουμε ότι εταιρείες σαν τη 
NEUROPUBLIC όταν μεγαλώνουν δεν φεύγουν από τον τόπο 
τους, ότι εταιρείες σαν τη NEUROPUBLIC επενδύουν στον τόπο 
τους».
Στον σημαντικό ρόλο επενδύσεων όπως το gaiasense HUB στον 
Πειραιά που «έχει ανάγκη και η πόλη και η χώρα μας», αναφέρ-
θηκε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο οποίος βρέθηκε 
και αυτός στην κοπή της κορδέλας εγκαινίων του gaiasense 

HUB, ενώ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική 
γεωργία μίλησε ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ίδιος υπογράμμισε: «Χρειάζεται συνένωση δυνάμεων. Χρειά-
ζεται τεχνολογική αναβάθμιση».
Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ρόζα Γαργαλάκου, 
δήλωσε: «…Το gaiasense HUB αποτελεί την έμπρακτη από-
δειξη της ολιστικής φιλοσοφίας της εταιρείας μας. Ένας πυρήνας 
καινοτομίας και γνώσης, με έμφαση στον ψηφιακό και πράσινο 
μετασχηματισμό της χώρας», ενώ πρόσθεσε ότι «Η Ελλάδα 
εισέρχεται σε μια νέα, ψηφιακή εποχή, προχωρώντας στη μετε-
ξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας μέσα από την πράσινη 
μετάβαση, την ψηφιοποίηση και τις νέες επενδύσεις. Έχουμε την 
ευθύνη σαν εταιρεία να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της 
«επόμενης ημέρας» και το σημερινό γεγονός δεν μπορεί παρά 
να μας γεμίζει αισιοδοξία και χαμόγελα».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της NEUROPUBLIC, Χριστόδου-
λος Αντωνιάδης αναφέρθηκε στο όραμα του ιδρυτή της εταιρεί-
ας, Τάσου Γαργαλάκου και πρόσθεσε: «Σήμερα, με συγκίνηση 
εγκαινιάζουμε αυτό το νέο κτήριο, το gaiasense HUB, το οποίο, 
όμως είναι πολλά περισσότερα από ένα κτήριο. Είναι βεβαίως 
η υλική αποτύπωση του οράματός μας αλλά ταυτόχρονα και 
μια ιδέα, ένα δυναμικό concept που εξελίσσεται, μεγαλώνει, 
επεκτείνεται, ένας κόμβος για την έρευνα, την ανάπτυξη, την 
ψηφιοποίηση, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ενεργό και δυναμι-

κό μέρος της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για την εθνική 
αλλά και ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Και ευελπιστούμε, 
επιπλέον, το νέο αυτό κτήριο να αποτελέσει και ένα τοπόσημο 
του σύγχρονου προσώπου της περιοχής Παπαστράτου και της 
πόλης του Πειραιά», κατέληξε.
Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα χαιρέτησε τους παρευρισκόμε-
νους ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας που 
χαρακτήρισε τη NEUROPUBLIC ως μία από τις εταιρείες με ση-
μαντική πορεία στο χρόνο, αξιοσημείωτη αξιοπιστία, επενδυτι-
κή διάθεση και δραστηριότητα, στοιχεία εξαιρετικά σημαντικά, 
«ιδιαίτερα στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, των 
υψηλών προκλήσεων και της διαρκούς εξέλιξης».
«Εδώ, σε αυτές τις εγκαταστάσεις λαμβάνει χώρα η 4η αγροτο-
βιομηχανική επανάσταση», δήλωσε από το πόντιουμ ο πρύτα-
νης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Σπύρος Κί-
ντζιος, ο οποίος αναφέρθηκε και στη «στρατηγική συνεργασία» 
του Πανεπιστημίου με τη NEUROPUBLIC.
Ο προέδρος του ΣΑΣΟΕΕ Γεώργιος Κατσούλης, δήλωσε ότι 
«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της ελληνικής γεωργίας», ενώ συμπλήρωσε ότι το θέμα 
της ευφυούς γεωργίας «προέκυψε κυρίαρχα από την Ελλάδα».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τοποθέτηση του Ιωάννη Μαυ-
ρουδή, ιδρυτικού στελέχους και μετόχου της NEUROPUBLIC ο 
οποίος αναφέρθηκε στους ανθρώπους της εταιρείας, ενώ πρό-
σθεσε ότι θεμελιώνεται μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Με νέα καταστήματα σε Αττική, Σαντορίνη και Μύκονο ξεκίνη-
σε δυναμικά το αναπτυξιακό της πλάνο για το 2023 η εταιρεία 
Μασούτης. Στις πρώτες μέρες του νέου χρόνου ολοκληρώθηκε 
η μεταβίβαση των καταστημάτων της εταιρείας Αφοι Ιωάννου 
Δεναξά ΕΠΕ, με 5 super market (1 στο Παλαιό Φάληρο, 1 στη 
Μύκονο και 3 στη Σαντορίνη) και 1 Cash&Carry στη Σαντορίνη.
Αμέσως μετά υπογράφηκε η μεταβίβαση 2 καταστημάτων 
της Γέγος στις περιοχές Αργυρούπολη και Κερατέα, τα οποία 
θα λειτουργήσουν επίσημα με την επωνυμία Μασούτης από 1 
Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη το πλάνο για την 

είσοδο των Grand Μασούτης στην αγορά της Αττικής.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μεγαλύτερο έργο της εταιρείας 
στη Αττική βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι το Grand Μασούτης 
στις Τρεις Γέφυρες που θα ανοίξει το 2023 σε ιδιόκτητο χώρο 
ενώ το πρώτο Grand Μασούτης 2.000 τ.μ. θα ανοίξει στη Λεω-
φόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία μελετά εξαγορές 
και συνεργασίες που θα εξαπλώσουν το δίκτυο σε νέες περιοχές 
ή θα έρθουν να ενδυναμώσουν την παρουσία της σε κάποιες 
άλλες και συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη με πρόγραμμα 

επένδυσης 25 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις 
καταστημάτων.
Η προηγούμενη χρονιά για την Μασούτης έκλεισε με ανοδική 
τάση του τζίρου κάτι που είναι πολύ θετικό, λαμβάνοντας υπό-
ψη την προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές στα καταστήματα 
μέσα σε ένα πολύ δυνατό κύμα ανατιμήσεων. Σημειώνεται 
ότι το δίκτυο αριθμεί πλέον 379 καταστήματα και απασχολεί 
10.000 εργαζόμενους.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ: ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ πΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕπΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟγΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΡΑΣ   

ΕγΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ NeurOPubliC ΣΤΟΝ πΕΙΡΑΙΑ   

ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΝΕΕΣ ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ   
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Το ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για ανάκαμψη το 2022, σε 5,2%, σε σταθερές 
τιμές, κυρίως λόγω μικρότερης διεύρυνσης των εξαγωγών (5,8%) και μείωσης της δημόσιας 
κατανάλωσης (-1,1%), ενώ αναμένεται αύξηση σε ιδιωτική κατανάλωση (7,7%), επενδύσεις 
(12,1%) και εισαγωγές (9,1%), όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια παρουσίασης της τριμηνιαίας 
έκθεσης του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία.
Πιο αναλυτικά:
Κύρια σημεία της τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟβΕ για την Ελληνική Οικονομία 
που παρουσιάστηκε στις 24/1/2023:
• Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις καθώς οι ρυθμοί 
ανάπτυξης συρρικνώνονται, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ως συνέπεια 
και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο στις 38 χώρες του 
ΟΟΣΑ έφτασε το 10,3%, υποχωρώντας οριακά από το 10,7%, που καταγράφηκε τον προηγού-
μενο μήνα και αποτελεί υψηλό των τελευταίων 39 ετών. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες 
παγκοσμίως προβαίνουν σε συστηματικές αυξήσεις επιτοκίων σε μικρό χρονικό διάστημα με 
την προκαλούμενη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών να έχει ήδη αρχίσει να κά-
μπτει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Το ενδεχόμενο «ομαλής προσγείωσης» των οικονομιών 
και η αποφυγή της ύφεσης παραμένει ως πιθανό σενάριο, ωστόσο, οι συνεχιζόμενες περαιτέρω 
παρεμβάσεις αυξάνουν την πιθανότητα μιας πιο απότομης από την σκοπούμενη προσγείωση 
της οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομίων, στο τρίτο τρίμηνο 
του 2022 σημειώθηκε οριακή βελτίωση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης σε ΗΠΑ (1,9% από 
1,8% το προηγούμενο τρίμηνο), επιβράδυνση σε Ευρωζώνη (2,3% από 4,2%) και επιτάχυνση 
στην Κίνα (3,9% από 0,4%).
• Χαμηλότερη των προσδοκιών ετήσια εγχώρια ανάκαμψη της τάξης του 2,8% καταγράφηκε 
στο τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι ανάκαμψης 7,1% στο προηγούμενο τρίμηνο. Η επιβράδυν-
ση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των εξαγωγών υπηρεσι-
ών σε 3,0% από 45,8% στο προηγούμενο τρίμηνο, και τις εξαγωγές αγαθών να παρουσιάζουν 
οριακή πτώση. Αναλογικά μικρότερη ήταν η πτώση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης των εισαγω-
γών αγαθών σε 8,6%, με αποτέλεσμα την σημαντική επιδείνωση στο έλλειμμα του εξωτερικού 
ισοζυγίου, παρά την ετήσια μείωση των εισαγωγών υπηρεσιών κατά 4,6% στο ίδιο τρίμηνο. 
Σημαντική συμβολή στην ανάκαμψη είχε για άλλο ένα τρίμηνο η ανθεκτική κατανάλωση των 
νοικοκυριών, η οποία ενισχύθηκε ετησίως κατά 6,2%, καθώς και η ενίσχυση των επενδύσεων 
κατά 12,3%. 
• Το ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για ανάκαμψη το 2022, σε 5,2%, σε σταθερές 
τιμές, κυρίως λόγω μικρότερης διεύρυνσης των εξαγωγών (5,8%) και μείωσης της δημόσιας 
κατανάλωσης (-1,1%), ενώ αναμένεται αύξηση σε ιδιωτική κατανάλωση (7,7%), επενδύσεις 
(12,1%) και εισαγωγές (9,1%). Για το 2023, το ΙΟΒΕ αναμένει ηπιότερη ετήσια ανάπτυξη, κατά 
1,4% σε πραγματικούς όρους, κυρίως λόγω επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, σε 
συνθήκες υψηλού πληθωρισμού και αβεβαιότητας. Ως προς τις συνιστώσες, οι επενδύσεις ανα-
μένεται να συμβάλουν περισσότερο στην ανάπτυξη, με ετήσια αύξηση 8,5%, ακολουθούμενες 
από μια σχετικά ανθεκτική, αν και σαφώς ηπιότερη, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 
0,8%. Στον εξωτερικό τομέα, αναμένεται μικρή περεταίρω επιδείνωση στο ήδη υψηλό έλλειμ-
μα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνονται 
ετησίως το 2023 κατά 2,1% και 2,7% αντιστοίχως.
• Η εκτέλεση του προϋπολογισμού κινήθηκε κοντά στον στόχο για το 2022. Καταγράφηκε 
υπέρβαση των ταμειακών στόχων στο πρώτο ενδεκάμηνο του 2022 και σημαντική ετήσια 
άνοδος στα δημόσια έσοδα (+10,2%) λόγω της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και 
του πληθωρισμού. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 
2023, εκτιμάται δημοσιονομικό έλλειμμα -4,1% και -2,0% για το 2022 και το 2023, καθώς και 
πρωτογενές αποτέλεσμα -1,6% και +0,7% για αμφότερα τα έτη. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί περαιτέρω φέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 159,3%. Το 2023 είναι εκλογικό έτος, 

το πρώτο έτος που η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται υπό στενή δημοσιονομική επιτήρηση μετά το 
2010, καθώς και το έτος στο οποίο αναμένεται η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Η συνετή 
δημοσιονομική διαχείριση είναι συνεπώς ιδιαίτερα κρίσιμη.
• Ηπιότερη μείωση ποσοστού ανεργίας το γ’ τρίμ. του 2022 στο 11,6% από 13,0% το γ’ τρίμ. 
του 2021. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη άνοδο στην απασχόληση ήταν οι Εκπαίδευση (+36,6 
χιλ. απασχολούμενοι), Πρωτογενής τομέας (+20,3 χιλ.) και Παροχή νερού-Επεξεργασία λυ-
μάτων (+16,9 χιλ.), ενώ αυτοί με την ισχυρότερη μείωση ήταν οι Δημόσια Διοίκηση (-20,9 
χιλ.) και Μεταφορές-Αποθήκευση (-10,0 χιλ.). Η πορεία της απασχόλησης το 2022 καθορί-
στηκε κυρίως από τις πολύ καλές επιδόσεις του τουρισμού, καθώς και την ικανοποιητική πο-
ρεία εξαγωγών, κατανάλωσης και κατασκευών, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και το υψηλό 
ενεργειακό κόστος. Η απασχόληση το 2023 αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από την ηπιότερη 
ενίσχυση των επενδύσεων, την περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
την ηπιότερη άνοδο κατανάλωσης και εξαγωγών, καθώς και από τον τουρισμό. Οι παράγοντες 
αυτοί αναμένεται να αντισταθμίσουν μερικώς την - ηπιότερη σε σχέση με το 2022 – άνοδο του 
πληθωρισμού καθώς και την άνοδο του κόστους δανεισμού. Το ποσοστό ανεργίας το 2022 
εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στην περιοχή του 12,3%, ενώ το 2023 αναμένεται να διαμορφωθεί 
στην περιοχή του 11,5%.
• Ο ρυθμός μεταβολής του ΓΔΤΚ κατά 9,6% στο σύνολο του 2022 ήταν ο υψηλότερος από το 
1994, μετά από ήπια άνοδο 1,2% ένα έτος πριν. Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην αυξη-
τική άμεση επίδραση των ενεργειακών αγαθών το πρώτο εννεάμηνο, και των μη ενεργειακών 
αγαθών το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι οι τιμές θα διατηρηθούν σε ηπιότερη 
ανοδική τροχιά το τρέχον έτος, στην περιοχή του 4%, λόγω κυρίως της ανθεκτικότητας της 
καταναλωτικής ζήτησης. 
• Τα  Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών μειώθηκαν το γ’ τρίμηνο 
σε μονοψήφιο ποσοστό των συνολικών δανείων, για πρώτη φορά από το 2009. Ωστόσο, πα-
ραμένουν σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας για την οικονομία, ενώ ο ρυθμός μείωσής 
τους φθίνει ή ακόμα και ανακόπηκε (στεγαστική πίστη). Μεταξύ των θετικών εξελίξεων στα 
τέλη του 2022, ενισχύθηκε η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, και παράλληλα επιτα-
χύνθηκε η υλοποίηση του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0». Μεταξύ των προκλήσεων 
στα τέλη του 2022, ξεχωρίζουν η ανακοπή της ανοδικής τάσης των ιδιωτικών καταθέσεων, 
η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, ο κίνδυνος για νέο γύρο ληξιπρόθεσμων οφειλών 
λόγω ενεργειακής κρίσης και η αμείωτη πιστωτική συρρίκνωση προς τα νοικοκυριά. Ως προτε-
ραιότητες για το τραπεζικό σύστημα, αναδεικνύονται η συνέχιση βελτίωσης της ποιότητας του 
ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή του πτωχευτι-
κού κώδικα και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πίνακας 1. Μακροοικονομικές προβλέψεις ΙΟΒΕ (Ιαν.2023) για τα έτη 2022-2023
(σε σταθερές τιμές, ετήσιες % μεταβολές, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟβΕ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Κατά την παρουσίαση της Έκθεσης ο Γενικός Διευθυντής του 
ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας, σημείωσε: 
• Κατά τη διάρκεια του 2022, η ελληνική οικονομία κατέγραψε 
ιδιαίτερα σημαντική δυναμική μεγέθυνσης, με τάση εξασθέ-
νισης, σε συνέχεια ενός κύκλου διακυμάνσεων που ξεκίνησε με 
την κρίση της πανδημίας.
• Για την αξιολόγηση της πορείας της οικονομίας βραχυχρό-
νια, υπάρχουν σημαντικοί θετικοί  παράγοντες.  Συνολικά, και 
ξεκινώντας από χαμηλότερη βάση, η οικονομίας μας μπορεί να 
τρέξει πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
• Το συσσωρευμένο δυναμικό της ελληνικής οικονομίας είναι 
μεγαλύτερο από αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές. Η ανερ-
γία, και γενικότερα η δεξαμενή ανεκμετάλλευτης εργασίας, 
παραμένει υψηλή, και ακόμη μεγαλύτερο είναι το επενδυτικό 
κενό. Το Ταμείο Ανάκαμψης και η λοιπή εισροή ευρωπαϊκών 
πόρων είναι υψηλής σημασίας και μπορούν να κινητοποιήσουν 
ευρύτερες επενδύσεις. Εξωστρεφείς επιχειρήσεις, κυρίως μετα-
ποιητικές έχουν τοποθετηθεί σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Το 
δημόσιο χρέος, αν και πολύ υψηλό, είναι προς το παρόν λιγό-
τερο εκτεθειμένο στις αυξήσεις των επιτοκίων από ό,τι άλλων 

οικονομιών.
• Το εξωτερικό περιβάλλον πιέζει εξαγωγές και επενδύσεις λόγω 
επιβράδυνσης της ανάκαμψης στην Ευρώπη, συνεχιζόμενης 
αύξησης των επιτοκίων και υψηλής αβεβαιότητας. Οι οικονο-
μικές αποφάσεις τείνουν να γίνονται με αποφυγή της έκθεσης 
στον κίνδυνο, και άρα πιο εσωστρεφείς και βραχυπρόθεσμες, 
ακριβώς το αντίθετο από το επιθυμητό.
• Η σημαντική επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο και ο υψηλός 
δομικός πληθωρισμός αναδεικνύουν συστηματικές αδυναμίες 
της ελληνικής οικονομίας. Η τάση για διεύρυνση του εμπορικού 
ελλείμματος καθώς υπάρχει μεγέθυνση αντανακλά σχετικά 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Η τάση για άνοδο των κεντρικών 
τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς ανακάμπτει η κατανά-
λωση, υποδηλώνει μικρή δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης 
της παραγωγής και χαμηλή ένταση ανταγωνισμού.
• Κρίσιμο είναι να επιτευχθεί σύντομα αξιολόγηση της ελληνικής 
οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Κάτι τέτοιο αποτελεί θετι-
κό σήμα για τις αγορές, βελτιώνει τις προσδοκίες και οδηγεί στη 
διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και την αποκλιμάκωση του 
κόστους χρηματοδότησης.
• Η ευστάθεια του δημοσιονομικού ισοζυγίου αποτελεί προϋπό-
θεση για την συστηματική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

• Στην πλευρά των φορολογικών εσόδων, στον τρέχοντα χρόνο 
υπάρχουν τέσσερις θετικές εξελίξεις, από την ίδια τη μεγέθυνση 
της οικονομίας, από την επίδραση της διάδοσης των ηλεκτρονι-
κών πληρωμών, από τους έμμεσους φόρους λόγω πληθωρι-
σμού και από την φορολογία των εισοδημάτων καθώς εφαρ-
μόζεται μια προοδευτική κλίμακα.
• Στην πλευρά των δημοσίων δαπανών, οι πολιτικές στήριξης 
μέσω επιδομάτων, πέρα από επιδράσεις στα δημοσιονομικά 
και μακροοικονομικά ισοζύγια, έχουν παράπλευρες επιδράσεις 
στην κατανάλωση και τη φορολογική συμμόρφωση.
• Για την Ευρώπη, κομβικός θα είναι ο χειρισμός των επιπτώσε-
ων από το τρίπτυχο της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού 
και της ρωσικής εισβολής. Το πώς θα διαμορφωθούν οι κανό-
νες για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί στοίχημα για 
περαιτέρω δημοσιονομική ολοκλήρωση.
• Για τη χώρα μας, οι βουλευτικές εκλογές σε λίγους μήνες είναι 
σημαντικές για τη σταθερότητα που θα επιτρέψει σημαντικές 
επενδύσεις, αλλά και τη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμης πολιτι-
κής που θα μπορεί να συνδυάσει δύο επιθυμητά χαρακτηριστι-
κά: σοβαρότητα σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον και πρόθεση για 
μεταρρυθμιστικές τομές.

Με οριακή μείωση έκλεισε για το 2022 έναντι του 2019 η συ-
νολική επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας, ενώ ορι-
ακή αύξηση είχαμε στο σύνολο των πτήσεων. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας (αεροδρό-
μιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης 
ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), 
προκύπτει ότι για το 12μηνο του 2022 στην Ελλάδα πραγματο-
ποιήθηκαν 529.235 πτήσεις, έναντι 526.155 το 2019, με τον δεί-

κτη αεροπορικής κίνησης να σημειώνει οριακή αύξηση +0,6%. 
Όσον αφορά το σύνολο των διακινούμενων επιβατών (αφίξεις 
και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), 
από τα στοιχεία για το έτος 2022 προκύπτει ότι διακινήθηκαν 
63.493.375 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 64.169.005 το 2019, 
σημειώνοντας οριακή μείωση -1,1%.
Ειδικότερα, από τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία για την 
επιβατική κίνηση των 24 περιφερειακών αεροδρομίων που 
ανήκουν στη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΥΠΑ), το εξάμηνο Μαΐου-Οκτωβρίου του 2022, προκύπτουν 
τα ακόλουθα: Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβα-
τών για το διάστημα της θερινής περιόδου Μαΐου-Οκτωβρίου 
2022 ανήλθε στα 8.857.010, παρουσιάζοντας αύξηση 4,06 % 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν δια-
κινηθεί 8.511.237 επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα 24 αε-
ροδρόμια, αυτές ανήλθαν στις 72.937, καταγράφοντας οριακή 
αύξηση 0,86%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 
όπου είχαν πραγματοποιηθεί 72.317 πτήσεις. 

Άνοδο 5% στην αξία των online πωλήσεων παρουσίασε ο κλάδος 
των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ το δωδεκάμηνο του 2022 συ-
γκριτικά με το 2021, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αγγίζει 
τα 266 εκατ. ευρώ σε τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται οι Q-Commerce παίκτες 
Box, eFood Market, Instashop, Pop Market, Rabbit & Wolt που 
κερδίζουν συνεχώς μερίδιο στην ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ετήσιο report 
που δημοσίευσε η Convert Group, η μεγαλύτερη ανάπτυξη στον 
κλάδο σημειώθηκε στο 3ο τρίμηνο του έτους με 18% αύξηση 
πωλήσεων και στο 4ο τρίμηνο με 10% αύξηση πωλήσεων συ-
γκριτικά με το 2021.
Ο κλάδος των online super market συνεχίζει να καταγράφει ση-
μαντικές εκπτώσεις και το 2022, σύμφωνα με την Convert Group. 
Συγκεκριμένα, τα προϊόντα πωλήθηκαν online με κατά μέσο όρο 
35% έκπτωση επί της προτεινόμενης λιανικής τιμής των κατα-
σκευαστών. Οι καταναλωτές αγόρασαν online πάνες φθηνότερες 
κατά 39%, προϊόντα γυναικείας υγιεινής φθηνότερα κατά 37%, 
δημητριακά φθηνότερα κατά 36%, χαρτί τουαλέτας φθηνότερο 
κατά 32% και είδη καθαρισμού φθηνότερα κατά 26%. Γενικότερα 
ο πληθωρισμός επηρέασε σημαντικά τις εκπτώσεις που φτάνουν 

στην τσέπη καταναλωτή, αφού το 2021 αυτές είχαν ανέλθει στο 
39%.
Όσον αφορά στις κατηγορίες που αυξήθηκαν σε αξία (ευρώ) 
online αγορών το διάστημα που μελετά η ετήσια έρευνα, σημειώ-
νονται οι εξής μεταβολές: +20% σε προϊόντα για κατοικίδια, +9% 
σε χαρτικά και είδη καθαρισμού, +7% σε προϊόντα αρτοποιίας, 
+6% σε ποτά και αναψυκτικά, +4% σε χαρτικά και είδη καθα-
ρισμού, +4% σε προϊόντα περιποίησης και τρόφιμα για βρέφη 
και παιδιά, +3% σε φρέσκα τρόφιμα και +2% σε κατεψυγμένα 
τρόφιμα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την διάρκεια ολόκληρου του 
έτους, ο μέσος καταναλωτής αγόρασε 34,3 προϊόντα σε κάθε 
παραγγελία του, ξοδεύοντας 78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Τα 12,6 από αυτά τα προϊόντα ανήκουν στην κατηγο-
ρία των φρέσκων τροφίμων. Η μείωση που καταγράφεται στον 
αριθμό των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε κάθε παραγγελία 
μαζί με την ταυτόχρονη αύξηση των συνολικών παραγγελιών, 
επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το report της Convert Group, την πλέ-
ον τάση των καταναλωτών για διεκπεραίωση μικρότερων αλλά 
και συχνότερων παραγγελιών από το online κανάλι. Μάλιστα, 
ο πληθωρισμός επηρεάζει εμφανώς τα καταναλωτικά καλάθια, 

καθώς καταγράφονται +7% αυξήσεις στην μέση τιμή τεμαχίου.
Στα marketing κανάλια, το 45% της αξίας των παραγγελιών 
προέρχονται από απευθείας (direct) επισκέψεις στα online super 
markets (δηλαδή οι καταναλωτές πληκτρολογούν απ’ ευθείας την 
ηλ. διεύθυνση του site ή την έχουν αποθηκεύσει στους σελιδοδεί-
κτες τους), σημειώνοντας μια αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων 
συγκριτικά με το 2021. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο η στα-
θερή προτίμηση των καταναλωτών προς συγκεκριμένες αλυσίδες 
super market. Ταυτόχρονα, στην παρούσα έρευνα, καταγράφεται 
μια συνολική μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος στις παραγγελίες που προήλθαν από διαφημί-
σεις Google (21%) αλλά και οργανικά αποτελέσματα (19%).
Αναφορικά με τις συσκευές, παρατηρείται η επανεμφάνιση των 
mobile & tablet συσκευών που στις προτιμήσεις των κατανα-
λωτών πλέον συγκεντρώνουν το 48% των παραγγελιών έναντι 
των desktops & laptops, οι οποίες κυριάρχησαν και το 2022 με το 
52% των παραγγελιών. Επιπροσθέτως, η Δευτέρα εξακολουθεί 
να αποτελεί την πιο δημοφιλή ημέρα για την διεξαγωγή των πα-
ραγγελιών, με τις ώρες 09:00-12:00 το πρωί να συγκεντρώνουν 
τις περισσότερες αγορές στο online κανάλι.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟβΕ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ΥπΑ : ΟΙ πΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2022 ξΕπΕΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΕΡΟπΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 2019 
- ΟΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕπΙβΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

CONverT GrOuP: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 5% ΟΙ πΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΟΥπΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ 2022 
Στα 78 ευρώ φτάνει το μέσο κόστος του ηλεκτρονικού καλαθιού  
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Αύξηση κατά 3,48 δισ. ευρώ ή 10,2% σημείωσε το διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυ-
μάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το γ’ τρίμηνο πέρυσι και 
ανήλθε σε 37,69 δισ. ευρώ, έναντι 34,21 δισ. ευρώ το αντίστοι-
χο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 
12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους, από 32,6 δισ. ευρώ σε 36,7 δισ. ευρώ. Ως αποτέλε-
σμα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη 
αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 
2,6% το γ’ τρίμηνο του 2022, έναντι 4,8% το γ’ τρίμηνο του 
2021. Σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικο-

νομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε 
η ΕΛΣΤΑΤ: *Οι ιδιωτικές επενδύσεις (οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών 
ανήλθαν στο ποσό των 3,8 δισ. ευρώ. Ενώ, το ποσοστό των 
επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 17,9% το γ’ τρίμηνο του 2021.
*Καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών ύψους 1,37 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,03 
δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών ανήλθαν σε 31,27 δισ. ευρώ (αύξηση 7,84%) και οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 32,64 δισ. ευρώ 

(αύξηση 8,18%).
*Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορή-
γηση δανείων 0,1 δισ. ευρώ από καθαρή λήψη δανείων 0,4 
δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε 
πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημά-
των, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ύψους 0,48 
δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,63 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική 
οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 1,85 δισ. 
ευρώ, ενώ το γ’ τρίμηνο του 2021 η καθαρή χορήγηση δανείων 
ανέρχονταν σε 1,66 δισ. Ευρώ.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επέστρεψε 
απρόσμενα σε μέτρια ανάπτυξη τον Ιανουάριο, αυξάνοντας έτσι 
τις ενδείξεις ότι η επιβράδυνση στο μπλοκ ίσως να μην είναι τόσο 
βαθιά όσο προβλεπόταν προηγουμένως και ότι η νομισματική 
ένωση ίσως γλιτώσει την ύφεση, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευ-
νας της εταιρείας S&P Global.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προκαταρκτικός σύνθετος δεί-
κτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global, ο οποίος 
θεωρείται καλός δείκτης για την πορεία των επιχειρήσεων 
του μεταποιητικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών, 
σκαρφάλωσε στις 50,2 μονάδες αυτό τον μήνα από τις 49,3 τον 
Δεκέμβριο.

Ο Ιανουάριος ήταν ο πρώτος μήνας από τον Ιούνιο που ο δεί-
κτης είναι πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει 
την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, και η τιμή ήταν πολύ υψη-
λότερη σε σχέση με την ενδιάμεση πρόβλεψη των αναλυτών σε 
έρευνα του Reuters για 49,8 μονάδες.
«Η έρευνα αναμφίβολα φέρνει καλοδεχούμενες θετικές ειδήσεις 
αποτελώντας ένδειξη ότι η όποια επιβράδυνση πιθανόν να είναι 
πολύ λιγότερη σοβαρή σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις 
και ότι η ύφεση μπορεί κάλλιστα να αποφευχθεί», δήλωσε ο 
Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global 
Market Intelligence.
Σε μια ένδειξη ότι ενισχύεται η αισιοδοξία, οι επιχειρήσεις αύξη-

σαν τον αριθμό του προσωπικού τους με ταχύτερο ρυθμό αυτό 
τον μήνα. Ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε σε υψηλό τριών 
μηνών, στις 52,5 μονάδες από τις 51,9 τον Δεκέμβριο.
Ο PMI που καλύπτει τον κυρίαρχο τομέα υπηρεσιών επίσης 
έκανε ευχάριστη έκπληξη και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στις 50,7 μονάδες. Ο δεί-
κτης διαμορφώθηκε στις 49,8 τον Δεκέμβριο ενώ οι αναλυτές 
σε έρευνα του Reuters ανέμεναν να ανέλθει στις 50,2 μονάδες.
Η μεταποιητική δραστηριότητα επίσης κατέγραψε βελτίωση 
αλλά παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων. Ο σχετικός 
δείκτης PMI αυξήθηκε στις 48,8 αυτό τον μήνα από τις 47,8, 
υψηλότερα από τις 48,5 μονάδες που ανέμεναν οι αναλυτές.

«Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφερειακής Ενότητας Κα-
βάλας και ο ρόλος της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών» 
ήταν το θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) και η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ) χθες στην Καβάλα.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, o πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώρ-
γος Καββαθάς, τόνισε ότι σε πείσμα του δυσμενούς περιβάλλο-
ντος και της κυρίαρχης άποψης ότι οι μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις είναι θνησιγενείς, ή ότι πρέπει να συγχωνευθούν, να 
προσαρμοστούν ή να σβήσουν, η ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζεται πλέον 
ως η φωνή των μικρών επιχειρήσεων. «Και η μικρή επιχείρη-

ση, όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτή στην κοινή γνώμη 
ως οικονομική κανονικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε 
δεσμευθεί να επιμείνουμε στην ενίσχυση του πολιτικού μας 
ρόλου, στη δυνατότητα να εκφράζουμε πιο δυναμικά, πιο τεκ-
μηριωμένα, περισσότερους ανθρώπους της παραγωγής και της 
εργασίας», ανέφερε ο πρόεδρος. Στόχος είναι η εκπροσώπηση 
νέων κλάδων και η ένταξη σε νέες συλλογικότητες, πρόσθεσε. 
Επίσης υπογράμμισε ότι στόχος της ΓΣΕΒΕΕ είναι να εδραιωθεί 
η θέση της συνομοσπονδίας «ως ο κατεξοχήν εκφραστής, όχι 
μόνο της παραδοσιακής πραγματικής οικονομίας, αλλά και 
νέων κομματιών της οικονομικής δραστηριότητας, στα πεδία 
της δημιουργικής οικονομίας, της πράσινης-κυκλικής οικονομί-

ας, της νέας ψηφιακής μικρο-επιχειρηματικότητας. Προφανώς 
σε αυτή την ιστορία απαιτείται συνεργασία, απαιτούνται συνέρ-
γειες, απαιτείται όμως και το γήπεδο της διαβούλευσης και αυτό 
χτίζουμε από κοινού με την ΟΚΕ βήμα-βήμα». 
Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες της ΟΚΕ για 
τη διαβούλευση στη χώρα μας με τον «Ολοκληρωμένο Μηχα-
νισμό Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης» και τον «Ολοκληρωμένο 
Μηχανισμό Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη». 

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το γ’ 
τρίμηνο πέρυσι, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, καλύπτει το μεγα-
λύτερο μέρος των απωλειών που έχει προκαλέσει στους οικο-
γενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των πιο αδύναμων πο-
λιτών, η σημαντική άνοδος του πληθωρισμού. Αυτό σχολίασε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι 
«σε επίπεδο 9μήνου η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος είναι 
10 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019».
Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:
«Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για το 
ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα 
με αυτά, το εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 10,2% 

το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρί-
μηνο.
Αύξηση που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών 
που έχει προκαλέσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς- 
κυρίως των πιο αδύναμων πολιτών- η σημαντική άνοδος του 
πληθωρισμού διεθνώς. Πληθωρισμός, που στη χώρα μας έχει 
ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζει αποκλιμάκωση, με την Ελλάδα 
να καταγράφει τον Δεκέμβριο τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό 
στην ευρωζώνη.
Επιπρόσθετα, σε επίπεδο 9μήνου η άνοδος του διαθέσιμου ει-
σοδήματος είναι 10 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Η εξέλιξη 
αυτή είναι αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, 

με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών ει-
σφορών, τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση της 
απασχόλησης και την υλοποίηση γενναίων μέτρων στήριξης 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στήριξη, που αποτυπώνεται 
και στην αύξηση κατά 47 δισ. ευρώ που έχουν παρουσιάσει οι 
καταθέσεις των πολιτών από το 2019 μέχρι σήμερα.
Προχωρούμε την υλοποίηση του συνεκτικού και δυναμικού 
σχεδιασμού μας, με στόχο να ξεπεράσουμε τις πρόσκαιρες 
αναταράξεις και τις πολυεπίπεδες κρίσεις και παράλληλα να 
συνεχίσουμε σε τροχιά υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, δημι-
ουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας 
και περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής».

ΑΥξΗΣΗ ΚΑΤΑ 10,2% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ  

ΣΕ ΑΝΑπΤΥξΗ ΕπΕΣΤΡΕψΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Η ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩζΩΝΗ

γ. ΚΑββΑΘΑΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ γΣΕβΕΕ Η ΕΚπΡΟΣΩπΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ   

Χρ. Σταϊκούρας: Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών
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Στις 157 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομι-
κού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το τέταρτο 
τρίμηνο του 2022, έναντι 137 μονάδων το προηγούμενο τρί-
μηνο, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που δι-
εξάγεται από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/12/2022 - 
3/1/2023, σε δείγμα 2.540 διευθυνόντων συμβούλων/γενι-
κών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων.
Η άνοδος του δείκτη αποτυπώνει, σύμφωνα με την έρευνα, 
την πεποίθηση σταδιακής ομαλοποίησης στην παγκόσμια 
ενεργειακή αγορά και την αισιοδοξία για την εξέλιξη της 
πανδημίας γεγονότα που θα επαναφέρουν την οικονομία σε 
τροχιά ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής 
κατάστασης της χώρας παρουσίασε νέα άνοδο στις 204 
μονάδες, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι 
βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας 
συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 44% έναντι 32% 
το προηγούμενο τρίμηνο.
Παράλληλα, το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώ-
θηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε 
σε 32% έναντι 42% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρό-
βλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά 
παρουσίασε άνοδο στις 188 μονάδες έναντι 141 μονάδων το 
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι 
η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο 
επόμενο έτος αυξήθηκε σε 37% (ποσοστό που αυξάνεται σε 
43% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών), 
έναντι 17% το προηγούμενο τρίμηνο.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου 
στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αύ-
ξηση στις 183 μονάδες έναντι 170 το προηγούμενο τρίμηνο. 

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατά-
σταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος 
πριν βελτιώθηκε σε 44% έναντι 33% το προηγούμενο τρί-
μηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε49% για τους CEOs των επι-
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για 
την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης 
παρουσίασε σημαντική άνοδο στις 174 μονάδες έναντι 145 το 
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν 
ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι 
σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή 
αυξήθηκε σε 37% έναντι 23% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ 
το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 43% για τους CEOs των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών 
σημείωσε άνοδο στις 122 μονάδες έναντι 114 μονάδων το 
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους 
έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 56% 
έναντι 49% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδο-
κιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 
τους το επόμενο έτος αυξήθηκε σημαντικά στις 139 μονάδες 
έναντι 118 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό 
των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 
52%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 56% για τους CEOs των 
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου σημείωσε άνοδο στις 129 μονάδες έναντι 120 το 
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που 
διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
ανήλθε σε 33% έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ 
για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται 
σε 47%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε 
αύξηση στις 146 μονάδες έναντι 127 μονάδων το προηγού-

μενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι 
επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη 
κατά τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε σε 36% έναντι 28% το 
προηγούμενο τρίμηνο, μερίδιο που αυξάνεται σε 47% για 
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης βελτιώθηκε στις 120 μο-
νάδες έναντι 113 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των 
CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με 
ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 51% έναντι 42% το προηγούμενο 
τρίμηνο, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 61% για τους 
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδο-
κιών απασχόλησης παρουσίασε αύξηση στις 162 μονάδες 
έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs 
που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν 
θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά αυξήθηκε σε 51% έναντι 39% 
το προηγούμενο τρίμηνο.
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε 
τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για 
την επίδραση στις επιχειρήσεις της αύξησης των επιτοκίων 
και αν θα οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια. Το 52% των CEOs 
δήλωσαν ότι πράγματι η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει 
σε νέα κόκκινα δάνεια, ενώ σημαντικό ποσοστό των CEOs το 
40%, θεωρούν ότι η άνοδος αυτή θα επιδράσει κατά ένα μέ-
ρος στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μόλις 
το 8% των CEOs θεωρούν ότι δεν θα οδηγήσει σε νέα κόκκινα 
δάνεια. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον να εκτιμήσουν αν 
το 2023 θα ενταθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Το 68% των 
CEOs απαντάει ότι θα υπάρξει μέτρια αύξηση των πληθωρι-
στικών πιέσεων και μόνο το 9% δηλώνει ότι οι πληθωριστικές 
πιέσεις θα είναι υψηλές (με το ποσοστό να αυξάνεται σε 14% 
για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων), ενώ το 23% 
πιστεύει ότι δεν υπάρξει καμία αύξηση.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επέστρεψε 
απρόσμενα σε μέτρια ανάπτυξη τον Ιανουάριο, αυξάνοντας 
έτσι τις ενδείξεις ότι η επιβράδυνση στο μπλοκ ίσως να μην 
είναι τόσο βαθιά όσο προβλεπόταν προηγουμένως και ότι η 
νομισματική ένωση ίσως γλιτώσει την ύφεση, σύμφωνα με τα 
στοιχεία έρευνας της εταιρείας S&P Global.
Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών 
(PMI) της S&P Global, ο οποίος θεωρείται καλός δείκτης για 
την πορεία των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και 
του τομέα παροχής υπηρεσιών, σκαρφάλωσε στις 50,2 μονά-
δες αυτό τον μήνα από τις 49,3 τον Δεκέμβριο.
Ο Ιανουάριος ήταν ο πρώτος μήνας από τον Ιούνιο που ο δεί-

κτης είναι πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει 
την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, και η τιμή ήταν πολύ υψη-
λότερη σε σχέση με την ενδιάμεση πρόβλεψη των αναλυτών 
σε έρευνα του Reuters για 49,8 μονάδες.
«Η έρευνα αναμφίβολα φέρνει καλοδεχούμενες θετικές ειδή-
σεις αποτελώντας ένδειξη ότι η όποια επιβράδυνση πιθανόν 
να είναι πολύ λιγότερη σοβαρή σε σχέση με τις προηγούμενες 
εκτιμήσεις και ότι η ύφεση μπορεί κάλλιστα να αποφευχθεί», 
δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της 
S&P Global Market Intelligence.
Σε μια ένδειξη ότι ενισχύεται η αισιοδοξία, οι επιχειρήσεις αύ-
ξησαν τον αριθμό του προσωπικού τους με ταχύτερο ρυθμό 

αυτό τον μήνα. Ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε σε υψηλό 
τριών μηνών, στις 52,5 μονάδες από τις 51,9 τον Δεκέμβριο.
Ο PMI που καλύπτει τον κυρίαρχο τομέα υπηρεσιών επίσης 
έκανε ευχάριστη έκπληξη και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στις 50,7 μονάδες. Ο δεί-
κτης διαμορφώθηκε στις 49,8 τον Δεκέμβριο ενώ οι αναλυτές 
σε έρευνα του Reuters ανέμεναν να ανέλθει στις 50,2 μονάδες.
Η μεταποιητική δραστηριότητα επίσης κατέγραψε βελτίωση 
αλλά παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων. Ο σχε-
τικός δείκτης PMI αυξήθηκε στις 48,8 αυτό τον μήνα από τις 
47,8, υψηλότερα από τις 48,5 μονάδες που ανέμεναν οι ανα-
λυτές.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΕΑΣΕ/iCaP CriF-CeO GeNeral iNdex) 
ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022   

βΡΕΤΑΝΙΑ-ΕΥΡΩζΩΝΗ: ΣΕ ΑΝΑπΤΥξΗ ΕπΕΣΤΡΕψΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Η ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩζΩΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ Pmi   
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Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, να διαβεβαιώ-
νει ότι θα εξετάσει σοβαρά και θα ενσωματώσει βελτιωτικές 
προτάσεις και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από αρμόδιους 
φορείς και κόμματα, ολοκληρώθηκε σε πρώτη ανάγνωση, στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου 
«Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Το νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου θα συνεχιστεί αύριο σε 
δεύτερη ανάγνωση, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ της αρχής τάχθηκε η ΝΔ ενώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και 
Ελληνική Λύση, επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια και ΚΚΕ μαζί 
με το ΜέΡΑ25 καταψήφισαν.
«Όντως σε συγκεκριμένα άρθρα ακούστηκαν διαφορετικές 
απόψεις. Ακούμε τις προτάσεις και οφείλουμε από την πλευρά 
του υπουργείου Δικαιοσύνης να τις εξετάσουμε. Δηλώνω ότι 
είμαι θετικός στο να βρούμε τον τρόπο για μία καλύτερη νο-
μοθετική λύση. Σας διαβεβαιώνω ότι χωρίς κανένα φοβικό 
σύνδρομο, θα προχωρήσουμε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις 
ενσωματώνοντας προτάσεις που έχουν κατατεθεί», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας, κλείνοντας την πρώτη ανάγνωση 
του νομοσχεδίου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίτερα είχαν κληθεί και εξέφρα-
σαν τις απόψεις τους, αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς, οι 
οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσαν θετικοί επί 
του νομοσχεδίου, με τις παρατηρήσεις και ενστάσεις ορισμένων 
εκπροσώπων να εστιάζονται κυρίως στους δικαστικούς επιμε-

λητές και σε μισθολογικά θέματα.
Ειδικότερα:
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε ο Κωνσταντίνος Καλαβρός, 
πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, τονίζοντας 
ότι συμβάλει σημαντικά στο άνοιγμα της αγοράς στη διεθνή 
εμπορική κοινότητα.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νικόλαος Κανελλόπου-
λος, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλ-
λακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, κάνοντας λόγο για 
«αναγκαίο και χρήσιμο εκσυγχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο».
Όπως είπε, «οι αλλαγές υπαγορεύονται από την ανάγκη αλλα-
γής κουλτούρας και γρήγορης διευθέτησης των εμπορικών δι-
αφωνιών με εξωδικαστική επίλυση τους, καθώς πολλές φορές 
διακυβεύονται υπέρογκα χρηματικά ποσά».
«Είναι μία ευοίωνη πρωτοβουλία που κινείται προς την σωστή 
κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες σύγχρονες εξελί-
ξεις, η διαδικασία της θεσμικής διαιτησίας. Θα διαμορφώσει ένα 
σταθερό, σοβαρό πλαίσιο, το οποίο θα επιφέρει άκρως σημαντι-
κά οικονομικά οφέλη», πρόσθεσε.
Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος των προέδρων των Δικη-
γορικών Συλλόγων Ελλάδος, ανέφερε ότι είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση εκφράζοντας παράλληλα ορισμένες επιφυλάξεις 
ως προς τα ζητήματα των νομικών παραστατών.
Για μία «πολύ θετική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία» η οποία 
αναγνωρίζει παράλληλα και το έργο τους», μίλησε ο Θεόδωρος 

Κόλλιας, πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου των Υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο Νικόλαος Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών 
Επιμελητών Ελλάδος, χαρακτήρισε αναγκαίες τις νέες ρυθμίσεις 
που εκσυγχρονίζουν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη Διε-
θνή Εμπορική Διαιτησία και ενισχύουν τη διαφάνεια.
Στην ίδια θετική κατεύθυνση εμφανίστηκε και η Αναστασία 
Παπαδοπούλου, αεροπαγίτης, γενική διευθύντρια της Εθνικής 
Σχολής Δικαστών, τονίζοντας ότι λύνει τεχνικά προβλήματα ως 
προς την αναγκαία επιμόρφωση των υπαλλήλων και παρέχει 
τα εχέγγυα πλήρους αδιαβλητότητας της διαδικασίας της διαι-
τησίας.
«Απόλυτα υποστηρικτικός στις νέες ρυθμίσεις», δήλωσε ο Κων-
σταντίνος Εφεντάκης, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών 
λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συντάχθηκε με την 
νέα διαδικασία σε ό,τι αφορά τους προσυμβατικούς ελέγχους.
Τις έντονες αντιρρήσεις του για το άρθρο 59, το οποίο χαρα-
κτήρισε «άκρως προκλητικό», εξέφρασε από την πλευρά του, 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Επιστημονικού προσωπι-
κού της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Ηλίας 
Χατζηλίας, κάνοντας λόγο για καθεστώς δύο ταχυτήτων ερ-
γαζομένων και ζητώντας μισθολογική εξομοίωση μεταξύ της 
διοίκησης και των υπαλλήλων της νυν ΕΑΔΗΣΥ.
«Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να ξεπεράσει και να μην σεβα-
στεί τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότη-
τας», ανέφερε ο κ. Χατζηλίας.

«Συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους 
πολίτες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θανάσης Παπαϊωάν-
νου, αναφερόμενος στο έργο που έφερε σε πέρας το Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μέσα στις δύσκολες συνθή-
κες της πανδημίας, αλλά και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη 
στην παρούσα φάση. Ο κ. Παπαϊωάννου παρέδωσε στον πρό-
εδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα την ετήσια έκθεση του 
ΑΣΕΠ για το 2021.
Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννου, μέσα στις δύσκολες 
συνθήκες της πανδημίας του 2021, η Υπηρεσία προκήρυξε 
3.028 θέσεις τακτικού προσωπικού και διαχειρίστηκε πάνω 
από 240.000 αιτήσεις υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα επέβλεψε 

προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε 13.826 θέσεις σε ΟΤΑ και 
φορείς ανά την Ελλάδα.
Επίσης, το ΑΣΕΠ κατάταξε 154.873 υποψηφίους εκπαιδευ-
τικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
βάση δεκάδες τυπικά κριτήρια, ώστε να διοριστούν μόνιμοι και 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης για τα έτη 
2021-2022 και 2022-2023. Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ υπογράμμισε 
ακόμη ότι το παραπάνω έργο συνδυάστηκε με τις αυξανόμενες 
διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών του δημοσίου.
«Το ΑΣΕΠ αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις. Αυτή τη 
στιγμή προετοιμάζουμε τον γραπτό διαγωνισμό, εκδικάζουμε 
6.000 ενστάσεις εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και εκδί-

δουμε άμεσα τις προκηρύξεις για την κατάταξη 150-200.000 
εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης. Και παράλληλα, προ-
χωράμε τις διαδικασίες πρόσληψης με τυπικά μόρια» τόνισε ο 
κ. Παπαϊωάννου παραδίδοντας την έκθεση και συμπλήρωσε: 
«Προσανατολισμένοι στην αποστολή μας, ήτοι τη διεξαγωγή 
των διαδικασιών προσλήψεων με διαφάνεια, αντικειμενικότη-
τα, αξιοκρατία και ανεξαρτησία, συνεχίζουμε να εδραιώνουμε 
τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, βελτιώνοντας τις δια-
δικασίες μας, μαθαίνοντας από τα λάθη μας και ερχόμενοι σε 
ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα 
και, βέβαια, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική 
εξουσία».

Την πλατφόρμα που δημιούργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
η οποία περιλαμβάνει τόσο τη νομολογία της ΕΕ για διάφορα 
θέματα εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού όσο και την 
εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της μαροκινής 
νομοθεσίας και της συμβατότητάς της με το δίκαιο ανταγω-
νισμού της ΕΕ, παρουσίασαν τα στελέχη της Επιτροπής στο 
Μαρόκο.
Σε σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής υπενθυμίζεται ότι 
αυτή ηγείται του ευρωπαϊκού προγράμματος Διδυμοποίησης 
(Twinning) με το Συμβούλιο Ανταγωνισμού του Βασιλείου του 
Μαρόκου, στο οποίο συμμετέχουν οι Επιτροπές Ανταγωνισμού 
της Ιταλίας και Πολωνίας, με σκοπό την ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Βασιλείου του 
Μαρόκου.
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανου-
αρίου 2023, στην έδρα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου 

του Βασιλείου του Μαρόκου, συνάντηση των προέδρων του 
Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου, της Ελληνικής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Ανώτατου Συμβουλίου της 
Δικαστικής Εξουσίας του Μαρόκου με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων του δικαστικού σώματος του Μαρόκου, και άλλων 
στελεχών. Θέμα της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της πλατ-
φόρμας που λειτουργεί και ως βάση δεδομένων, την οποία 
δημιούργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και «περιλαμβάνει 
τη νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα σχετικά με διάφορα θέματα εφαρμογής του 
δικαίου του ανταγωνισμού (οργανωμένη με λέξεις-κλειδιά) και 
την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της μαροκι-
νής νομοθεσίας και της συμβατότητας αυτής με το Ενωσιακό 
δίκαιο ανταγωνισμού». Μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις 
των προέδρων, οι εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Επιτροπής 
Ανταγωνισμού προχώρησαν σε παρουσίαση της πλατφόρμας 

και πρακτική επίδειξη.
Οι εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας του Μαρόκου εξέφρα-
σαν την ικανοποίησή τους για τις δυνατότητες που προσφέρει η 
πλατφόρμα για την εκτέλεση του έργου τους.
«Η συγκεκριμένη επένδυση θα ωφελήσει και την εφαρμογή 
του δίκαιου ανταγωνισμού στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης 
τεχνογνωσίας για τη δημιουργία πλατφορμών και βάσεων δε-
δομένων νομολογίας, ενισχύοντας συνεπώς την αποτελεσμα-
τικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού» όπως υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση.
Περισσότερα για τις διεθνείς συνεργασίες και δράσεις της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού μπορείτε να διαβάσετε στην ειδική 
ιστοσελίδα της.
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Το όραμα της Προεδρίας της Αθήνας για το 2023 στο Δίκτυο Συ-
νεργασίας των Βαλκανικών Πόλεων Β40 ανέπτυξε ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, κλείνοντας τις εργασίες της 
Συνόδου της αμφικτυονίας αυτής των πόλεων της περιοχής μας, 
που φιλοξενήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα στο διάστημα 22-
24 Ιανουαρίου.  Απευθυνόμενος στους 69 δημάρχους από 73 πό-
λεις σε 10 χώρες ο κ. Μπακογιάννης ξεδίπλωσε τις προτεραιότητες 
που η αθηναϊκή Προεδρία θα επιδιώξει, με γνώμονα την πλήρη 
και ενεργό συνεργασία των μελών του Δικτύου. Μία συνεργασία 
που θα κινηθεί σε έναν οραματικό ορίζοντα, ώστε να επιτευχθεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλε-
ων της Βαλκανικής. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, για να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα χρειασθεί συμμετοχή με δράσεις 
που θα είναι προσιτές και συμπεριληπτικές. Όπως τόνισε ο κ. Μπα-
κογιάννης στην ατζέντα της Αθήνας για την Προεδρία του Δικτύου 
περιλαμβάνονται κυρίως οι στόχοι που αφορούν:
 α) την προσαρμογή και μετρίαση της κλιματικής κρίσης,
 β) τις έξυπνες πόλεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
 γ) την ενίσχυση των δίκαιων και συμπεριληπτικών/ανεκτικών 
κοινωνιών,
 δ) την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη,
 ε) τη βελτίωση της τοπικής Δημοκρατίας και στ) την πολιτιστική 
εμβάθυνση, η οποία άλλωστε είναι σημαντική καθώς --όπως 
αποδείχθηκε--οι Βαλκανικές πόλεις μοιράζονται πολλές κοινές 
κουλτούρες.
Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι ξεκινώντας από «κάτω» να 
φάσουμε ψηλά, διασφαλίζοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και 

να καλλιεργήσουμε την Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως τόνισε εμφατικά «με όχημα 
τις Βαλκανικές πόλεις-κέντρα και καύσιμο τη συνεργασία τους», 
το δίκτυο επιδιώκει να διαπλάσει «τα Βαλκάνια που θέλουμε». 
Επιπλέον, επεσήμανε πως οι αυξημένες ανάγκες στις παρούσες 
διαστάσεις της κρίσης απαιτούν ώστε οι πρωτοβουλίες των 
πόλεων και των Δήμων να αποκτήσουν μεγαλύτερο εύρος. Δεν 
μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τις κεντρικές κυβερνήσεις, 
δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι πόλεις θα πρέπει να πάρουν 
τα ηνία σε αποφάσεις και πολιτικές που αφορούν τους πολίτες 
τους. Στο πλαίσιο της προεδρία της Αθήνας, ο κ. Μπακογιάννης 
ανακοίνωσε επίσης πως θα επισκεφθεί όλες τις πόλεις μέλη του 
Δικτύου, προκειμένου να προωθήσει την ατζέντα και να ενισχύσει 
τη συμμετοχικότητα των Δήμων που απαρτίζουν το Β40. Παράλ-
ληλα, εξήγγειλε και τη συνεργασία του Δικτύου Β40 με το δίκτυο 
ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities, του οργανισμού που συμπερι-
λαμβάνει τις μεγαλύτερες πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου. Μάλι-
στα, ο πρόεδρος του Eurocities και δήμαρχος Φλωρεντίας Ντάριο 
Ναρντέλα ήταν παρών στη Σύνοδο και συμμετείχε στις διμερείς 
ομάδες εργασίας με πολλούς δημάρχους του Β40.
 Στη δική του παρέμβαση, ο κ. Ναρντέλα εξήρε την ποιότητα 
των συνομιλιών στις ομάδες διμερών συναντήσεων και τη με-
γάλη συμμετοχή, που αποδεικνύει τη δυναμική του Β40. Όπως 
υπογράμμισε ο ίδιος και το Eurocities έχουν απασχολήσει τα ίδια 
προβλήματα (ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή μετάβα-
ση, η βιώσιμη ανάπτυξη) με το Δίκτυο των Βαλκανικών Δήμων. 
Τόνισε δε πώς και πόσο τα δύο δίκτυα έχουν έλθει σε επαφή και το 

τελευταίο διάστημα, υπενθυμίζοντας την επίσκεψη στην Ουκρα-
νία και τη συνάντηση με τον πρόεδρό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
στην οποία συμμετείχε και ο κος Μπακογιάννης, αλλά κυρίως στη 
στήριξη που παρείχαν τα δύο δίκτυα τον περασμένο Δεκέμβριο 
στον Δήμαρχο Κων/πολης Εκρέτ Ιμάμογλου για τις περιπέτειές 
του με την τουρκική προεδρία. Υπενθυμίζοντας μία φράση του 
Κεμάλ Ατατούρκ, ο κος Ναρντέλα διαβεβαίωσε τον κο Ιμάμογλου 
πως η δική του μάχη για ακεραιότητα και ελευθερία είναι και δική 
μας μάχη. Ο κος Ναρντέλα συμμερίσθηκε την άποψη του Κ. Μπα-
κογιάννη πως αίτημα των Δήμων είναι να τους αναγνωρισθεί μία 
θέση στο τραπέζι των αποφάσεων από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ, 
καθώς δουλειά τους δεν είναι να εφαρμόζουν μόνο τις αποφάσεις 
των άλλων, αλλά να συμβάλουν ώστε να λαμβάνονται καλλίτερες 
αποφάσεις και να εφαρμόζονται πιο λυσιτελείς πολιτικές για τους 
κατοίκους των πόλεων.
Στην χθεσινή εκδήλωση παρενέβη και ο αντιπρόεδρος του Κο-
γκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών Βλαντίμιρ Πρέμπιλι, 
ο οποίος χαρακτήρισε τη Σύνοδο του Δικτύου Β40 ένα επαινετό 
παράδειγμα για το πώς έρχονται κοντά πόλεις και Δήμοι για να 
αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα και προκλήσεις που οι 
κρίσιμοι καιροί τις φέρνουν αντιμέτωπες. Όπως τόνισε ο κύριος 
Πρέμπιλι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κλιματική κρίση, η μετανά-
στευση, η κρίση της δημοκρατίας σε πολλές περιοχές και όλες οι 
δυσκολίες που καιροφυλακτούν, καθιστούν αναγκαία τη συνερ-
γασία και συμμετοχή των Δήμων για τη λήψη αποφάσεων και 
πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τη ζωή και την καθημερινότητα 
των πολιτών.

Σχεδόν 11 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γαλλία, δηλαδή το 20% 
του πληθυσμού άνω των 15 ετών, αισθάνονται μόνοι και το 
80% από αυτούς υποφέρουν από τη μοναξιά, σύμφωνα με 
μια έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Μοναξιάς. Ακόμη και μια «έντονη κοινω-
νική ζωή» δεν προστατεύει από το αίσθημα της μοναξιάς, ανα-
φέρουν οι συντάκτες της έκθεσης που δημοσιοποιήθηκε από 
το ανεξάρτητο φιλανθρωπικό ίδρυμα Fondation de France. 
Έτσι, ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που είναι ενταγμένοι 
σε τουλάχιστον δύο «δίκτυα κοινωνικοποίησης» (ως «δίκτυο» 
εννοούνται οι συγγενείς που δεν ζουν στο ίδιο σπίτι, οι φίλοι, οι 
γείτονες, οι συνάδελφοι στη δουλειά ή τα μέλη κάποιου συλ-
λόγου) το ποσοστό εκείνων που αισθάνονται μόνοι φτάνει το 
17%. Κάποιοι μάλιστα «είναι, αντικειμενικά, περιστοιχισμένοι 
από ανθρώπους αλλά θεωρούν ότι η ποιότητα και η φύση 

των σχέσεών τους είναι ανεπαρκείς ή και πηγή οδύνης». Όσο 
φτωχότερος είναι κάποιος, τόσο πιο εύθραυστοι οι κοινωνικοί 
δεσμοί του, υπογραμμίζουν οι συντάκτες της μελέτης, που 
βασίστηκαν στη μελέτη ενός δείγματος 3.400 χρηστών του 
διαδικτύου αλλά και σε προσωπικές συνεντεύξεις. Όσοι ασχο-
λούνται με το νοικοκυριό (στην πλειονότητά τους γυναίκες) ή 
στερούνται πτυχίου έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες 
να αισθανθούν απομονωμένοι επειδή «τα οικιακά ως πλήρης 
απασχόληση εντείνει την αίσθηση της αποχώρησης από την 
κοινωνία» και «τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν πολλές δε-
ξιότητες (…) προσδίδουν ελάχιστη προστιθέμενη αξία στις 
σχέσεις». Η μοναξιά πλήττει επίσης περισσότερο τους μόνους 
γονείς (συχνά, μόνες μητέρες) ή τους ανθρώπους που έζησαν 
ή ζουν ακόμη σε συλλογικές εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, 
σε προνοιακά ιδρύματα ή σε φυλακές). Το φαινόμενο μπορεί 

να επιδεινώνεται από τη δυσκολία που έχουν ορισμένοι, όπως 
οι ηλικιωμένοι, να χειριστούν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
Ταυτόχρονα όμως, μπορεί να εντείνεται και από την «υπερέκ-
θεση» σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης: «Η Κάρολ έχει 
282 φίλους, 221 followers, 325 επαγγελματικές επαφές, αλλά 
κανέναν για να την συνοδεύσει σε μια δύσκολη στιγμή», συνο-
ψίζει η εξειδικευμένη ένωση Astrée, στην έκθεση αυτήν. Οι ίδιοι 
οι άνθρωποι κάποιες φορές δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν 
το πρόβλημα τους: «Το να αυτοχαρακτηρίζεσαι μόνη είναι δύ-
σκολο», είπε η Ελιζαμπέτ, 57 ετών, μια διαζευγμένη και άνεργη 
γυναίκα που συμμετείχε στην έρευνα. Για να τους ενθαρρύνουν 
«να ζητήσουν βοήθεια», θα πρέπει «να αποστιγματιστεί η μονα-
ξιά», προτρέπουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Ένα τεράστιο παγόβουνο, μεγέθους 15 φορές όσο η έκταση 
του Παρισιού, αποκολλήθηκε την Κυριακή από την Ανταρκτι-
κή, ανέφεραν σήμερα Βρετανοί επιστήμονες. Το φαινόμενο 
αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, μολονότι η περιοχή 
απειλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με 
την Βρετανική Επιθεώρηση Ανταρκτικής (BAS). Το παγόβουνο, 
μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποκολλήθηκε 
την Κυριακή, γύρω στις 21.00-22.00 (ώρα Ελλάδας) όταν η 
παλίρροια διεύρυνε μια προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την 
αποκαλούμενη Chasm-1, ανέφερε η BAS, ένας οργανισμός που 
ασχολείται με την έρευνα των πολικών περιοχών. Πριν από δύο 

χρόνια, ένα παγόβουνο περίπου του ίδιου μεγέθους είχε σχη-
ματιστεί στην ίδια ζώνη, την αποκαλούμενη Τράπεζα Πάγου 
Μπραντ, όπου βρίσκεται ο βρετανικός ερευνητικός σταθμός 
Χάλι Στ .́ Οι παγετωνολόγοι, που βρίσκονται στην περιοχή από 
τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, παρατηρούν εδώ και περίπου 
10 χρόνια την εξέλιξη των ρωγμών στον πάγο. Το 2016 η BAS 
αποφάσισε να μετακινήσει κατά 20 χιλιόμετρα τον σταθμό Χάλι 
Στ ,́ φοβούμενη ότι επειδή λιώνουν οι πάγοι μπορεί να βρεθεί 
να πλέει πάνω σε κάποιο παγόβουνο. «Η αποκόλληση αυτή 
ήταν αναμενόμενη και συνιστά μια φυσιολογική συμπεριφορά 
της Τράπεζας Πάγου Μπραντ. Δεν συνδέεται με την κλιματική 

αλλαγή», εξήγησε ο επιστήμονας, ειδικός στους πάγους, Ντόμι-
νικ Χότζον. Η Ανταρτική υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής και πέρσι καταγράφηκαν εκεί θερμοκρασίες ρεκόρ. Το 
2021, το πλήρες λιώσιμο ενός παγόβουνου, σε απόσταση 4.000 
χιλιομέτρων από το σημείο απ’ όπου αποκολλήθηκε το 2017, 
ελευθέρωσε περισσότερους από 150 δισεκατομμύρια τόνους 
γλυκού νερού, κάτι που ανησύχησε τους επιστήμονες γιατί δεν 
γνώριζαν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στο εύθραυστο οικοσύ-
στημα της περιοχής.

Κ. ΜπΑΚΟγΙΑΝΝΗΣ: TΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ β40

γΑΛΛΙΑ: ΣΧΕΔΟΝ 11 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩπΟΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΙ, 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ζΩΗ  

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ πΑγΟβΟΥΝΟ ΑπΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΑπΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ   
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Τη δέσμευση για τη λήψη επειγόντως μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της μείωσης της γεννητικότητας στην Ιαπωνία ανέλαβε σή-
μερα ο πρωθυπουργός της χώρας Φούμιο Κισίντα, λέγοντας ότι 
αυτό πρέπει να γίνει «τώρα ή ποτέ».
Η Ιαπωνία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να ενθαρρύνει τους 
πολίτες της να κάνουν περισσότερα παιδιά με δεσμεύσεις για μπό-
νους σε ρευστό και καλύτερα επιδόματα, αλλά παραμένει ένα από 
τα πιο ακριβά μέρη στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς ένα παιδί, 
σύμφωνα με έρευνες.
Οι γεννήσεις κατέγραψαν νέο ρεκόρ μείωσης πέρυσι, σύμφωνα 
με τους επίσημους υπολογισμούς, πέφτοντας κάτω από 800.000 
για πρώτη φορά, οκτώ χρόνια νωρίτερα από τότε που περίμενε η 
κυβέρνηση ότι θα έρθει αυτή η κρίσιμη στιγμή.

Αυτό πιθανότατα οδήγησε σε περαιτέρω μείωση του πληθυ-
σμού στην Ιαπωνία, όπου η διάμεση ηλικία είναι τα 49 χρόνια, η 
μεγαλύτερη στον κόσμο καθώς έπεται μόνον αυτής στην μικρή 
πόλη-κράτος του Μονακό.
«Το έθνος μας βρίσκεται ένα βήμα πριν από το αν θα μπορεί να 
διατηρήσει τις κοινωνικές λειτουργίες του», δήλωσε ο Κισίντα σε 
ομιλία για την πολιτική του κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου για φέτος.
«Τίθεται ζήτημα τώρα ή ποτέ για τις πολιτικές που αφορούν τις 
γεννήσεις και την ανατροφή των παιδιών --είναι ένα θέμα το 
οποίο δεν μπορεί να περιμένει άλλο», σημείωσε.
Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα υποβάλλει σχέδια για 
τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού των πολιτικών που αφο-

ρούν τα παιδιά ως τον Ιούνιο και ότι τον Απρίλιο θα ιδρυθεί νέα 
κυβερνητική υπηρεσία για τα Παιδιά και τις Οικογένειες.
Η Ιαπωνία είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα παγκοσμίως για την ανα-
τροφή ενός παιδιού, σύμφωνα με το YuWa Population Research, 
μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, χώρες που επίσης αντιμετωπί-
ζουν συρρίκνωση του πληθυσμού τους, κάτι το οποίο δίδει ανη-
συχητικές ενδείξεις για την παγκόσμια οικονομία.
Κι άλλες χώρες βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με θέμα γήρανσης 
και συρρίκνωσης του πληθυσμού τους.
Την περασμένη εβδομάδα, η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο πληθυσμός 
της μειώθηκε το 2022 για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια.

Το Εθνικό Πάρκο Σαντζιανγκγουάν που βρίσκεται στη βορειοδυ-
τική κινεζική επαρχία Τσινγκχάι επένδυσε περίπου 47,27 εκατομ-
μύρια δολάρια (43,47 εκατομμύρια ευρώ) για την υλοποίηση 
προγραμμάτων οικολογικής προστασίας και φυσικής αποκατά-
στασης το 2022, όπως ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές.
Η περιοχή του Σαντζιανγκγουάν είναι γνωστή και ως ο “υδάτινος 
πύργος” της Κίνας περιλαμβάνει τις πηγές του ποταμού Γιανγκ τσε, 
του Κίτρινου Ποταμού, αλλά και του ποταμού Λανκάνγκ. Το Εθνι-
κό Πάρκο Σαντζιανγκγουάν βρίσκεται σε ένα μέσο υψόμετρο που 
ξεπερνάει τα 4.700 μέτρα, ενώ είναι το μεγαλύτερο πάρκο στον 

κόσμο, καλύπτοντας μία περιοχή συνολικής έκτασης 190.700 
τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Από το 2016 μέχρι το 2021, με συνολικές επενδύσεις 6,7 δισεκα-
τομμυρίων γουάν (0,91 δισεκατομμυρίων ευρώ) το πάρκο υλο-
ποίησε μία σειρά προγραμμάτων για την κατασκευή υποδομών, 
αλλά και για δράσεις οικολογικής προστασίας και αποκατάστασης 
της φύσης, όπως δήλωσε ο Γουάνγκ Σιανγκουό, διευθυντής του 
γραφείου διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο Σαντζιανγκγουάν.
Τη φετινή χρονιά, συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυση του 
Καταφυγίου Φυσικής Ζωής στο Εθνικό Πάρκο Σαντζιανγκγουάν.

Στις 24 Ιανουαρίου του 2003, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας 
ενέκρινε επίσημα την ίδρυση του αναφερόμενου φυσικού κατα-
φυγίου άγριας ζωής στην επαρχία Τσινγκχάι.
Η Κίνα άρχισε την πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Πάρκου Σα-
ντζιανγκγουάν το 2016, ενώ τον Οκτώβριο του 2021, το πάρκο 
έλαβε την επίσημη αναγνώρισή του ως ενός φυσικού καταφυγίου 
άγριας ζωής.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη «Νέα συμ-
φωνία για τους επικονιαστές», με στόχο την αντιμετώπιση της 
ανησυχητικής μείωσης των άγριων εντόμων-επικονιαστών 
στην Ευρώπη, αναθεωρώντας την πρωτοβουλία της ΕΕ για 
τους επικονιαστές του 2018. Οι πολίτες ζητούν ολοένα και 
περισσότερο αποφασιστική δράση κατά της απώλειας επικο-
νιαστών, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσφατης επιτυχημένης 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Σώστε τις μέλισσες 
και τους αγρότες». Η ανανεωμένη πρωτοβουλία καθορίζει 
τις δράσεις που πρέπει να λάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη για 
την αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών έως το 2030, 
καθώς σήμερα ένα στα τρία είδη μελισσών, πεταλούδων και 
συρφίδων εξαφανίζεται στην ΕΕ. Συμπληρώνει την πρόταση 
της Επιτροπής του Ιουνίου 2022 για νομοθετική πράξη για 
την αποκατάσταση της φύσης και αποτελεί βασικό μέρος της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της Ευρωπα-
ϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
«Η προστασία των επικονιαστών είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του 
πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές. Οι πολίτες μας ζητούν 
συνεχώς την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων 
και η υπερβολική εξάρτηση από αυτά συνιστούν σοβαρή 
απειλή για την επισιτιστική μας ασφάλεια, την κερδοφορία 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για τη 
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και την ελαχιστοποίηση 
της απώλειας επικονιαστών στο μέλλον» ανέφερε η Επίτροπος 
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου.
aναστροφή της μείωσης των επικονιαστών έως το 2030
Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πρωτοβουλίας της ΕΕ για 

τους επικονιαστές καθορίζονται στόχοι για το 2030 και σχετι-
κές δράσεις με βάση τρεις προτεραιότητες. Βασική προτεραι-
ότητα είναι η βελτίωση της διατήρησης των επικονιαστών και 
η αντιμετώπιση των αιτίων της μείωσής τους. Η προτεραιότη-
τα αυτή θα υλοποιηθεί με:
-Καλύτερη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων — για 
παράδειγμα η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τα σχέδια δια-
τήρησης των απειλούμενων ειδών επικονιαστών· θα προσ-
διορίσει τους επικονιαστές που είναι χαρακτηριστικοί των 
οικοτόπων που προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να προ-
στατεύουν· και η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα 
καταρτίσει σχέδιο δικτύου οικολογικών διαδρόμων για τους 
επικονιαστές, ή τα λεγόμενα «Buzz Lines».
-Αποκατάσταση οικοτόπων σε γεωργικά τοπία — ιδίως 
μέσω μεγαλύτερης στήριξης για φιλική προς τους επικονια-
στές γεωργία στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
-Μετριασμό των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων 
στους επικονιαστές — για παράδειγμα μέσω νομικών απαι-
τήσεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 
ή μέσω πρόσθετων μεθόδων δοκιμών για τον προσδιορισμό 
της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων για τους επικονιαστές, 
συμπεριλαμβανομένων των υποθανατηφόρων και χρόνιων 
επιπτώσεων. Δεδομένου ότι η υπερβολική χρήση φυτοφαρ-
μάκων αποτελεί βασικό παράγοντα απώλειας επικονιαστών, 
η μείωση του κινδύνου και της χρήσης φυτοφαρμάκων σύμ-
φωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρήση 
των φυτοφαρμάκων θα είναι ζωτικής σημασίας.
-Βελτίωση των οικοτόπων επικονιαστών σε αστικές περιοχές.
-Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν στους επικονια-
στές η κλιματική αλλαγή, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και 
άλλες απειλές όπως τα βιοκτόνα ή η φωτορύπανση.

Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί επίσης στη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τη μείωση των επικονιαστών, τα αίτια 
και τις συνέπειές της. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουρ-
γία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, την υπο-
στήριξη της έρευνας και της αξιολόγησης, για παράδειγμα με 
τη χαρτογράφηση των βασικών περιοχών επικονιαστών έως 
το 2025, καθώς και στοχευμένες δράσεις για την προώθηση 
της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διάδοσης της γνώσης.
Τέλος, κινητοποίηση της κοινωνίας και προώθηση του στρα-
τηγικού σχεδιασμού και της συνεργασίας. Η Επιτροπή θα 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών 
για τους επικονιαστές. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
θα βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν 
δράση, για παράδειγμα αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 
του κοινού και στηρίζοντας την επιστήμη των πολιτών.
Ο πλήρης κατάλογος των δράσεων παρατίθεται στο παράρ-
τημα της ανακοίνωσης με τίτλο «Νέα συμφωνία για τους 
επικονιαστές».
Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο να εγκρίνουν τις νέες δράσεις και να δεσμευτούν ενεργά 
για την υλοποίησή τους, σε στενή συνεργασία με όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Οι νέες δράσεις θα συμπληρώσουν 
τα επικείμενα εθνικά σχέδια αποκατάστασης (στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση 
της φύσης), όπου τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν τα μέτρα 
για την επίτευξη του νομικά δεσμευτικού στόχου της αντι-
στροφής της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών έως το 
2030.
Αργότερα εντός του έτους η Επιτροπή θα απαντήσει στην 
πρωτοβουλία πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» 
μέσω ειδικής ανακοίνωσης.

ΙΑπΩΝΙΑ: «ΤΩΡΑ  Ή πΟΤΕ» ΛΕΕΙ Ο πΡΩΘΥπΟΥΡγΟΣ ΚΙΣΙΝΤΑ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ πΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΙΝΑ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ πΑΡΚΟ ΣΑΝΤζΙΑΝγΚγΟΥΑΝ ΕπΕΝΔΥΣΕ 43,47 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ γΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟπΟΙΗΣΗ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟγΙΚΗΣ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑπΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟ 2022   

ΕΕ - Σ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ: ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡγΑζΟΜΑΣΤΕ ΣΚΛΗΡΑ γΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟπΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑπΩΛΕΙΑΣ ΕπΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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«Η Ελλάδα έχει αυξανόμενο και ενεργό ενδιαφέρον για την Αφρι-
κή», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις 
του κατά την έναρξη της συνάντησής του με την ομόλογό του από 
τη Νότια Αφρική Ναλέντι Πάντορ (Naledi Pandor) στην Πρετόρια, 
όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.
Ο κ. Δένδιας δήλωση ιδιαίτερα ευτυχής για την επίσκεψή του, την 
πρώτη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Νότια Αφρική μετά 
από 25 έτη, ενώ αναφέρθηκε και στην ελληνική διασπορά, τους 
σχεδόν 50.000 ανθρώπους που ζουν εκεί και «πιστεύουμε ότι είναι 
και θα μπορούσε να είναι μια τεράστια ιστορία επιτυχίας».
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Αφρική είναι ένας 
από τους έξι πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής και θα θέλαμε 
να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη Νότια Αφρική, μια από τις 
σημαντικότερες χώρες της ηπείρου».
«Είναι, για εμάς, προφανές ότι διαδραματίζετε πολύ σημαντικό 
ρόλο ως μέλος της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής 
Αφρικής (SADC), της Νοτιοαφρικανικής Αναπτυξιακής Κοινότητας 

και της Αφρικανικής Ένωσης και θα έχετε επίσης την προεδρία 
των BRICS» (του διεθνούς πολιτικού οργανισμού των κορυφαίων 
αναδυόμενων αγορών), ανέφερε.
Υπογράμμισε δε πως οι σχέσεις των χωρών «βασίζονται στον 
σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασ-
σας», ενώ υπενθύμισε πως η Νότια Αφρική έχει προσυπογράψει 
την UNCLOS, τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η 
οποία για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική.
«Θα ήθελα επίσης δημόσια να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω 
την εκτίμησή μου για την υποστήριξή σας στην προσπάθειά μας 
να εκλεγούμε ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ για το 2025-26», επεσήμανε, ενώ τόνισε την εξαιρετική 
συνεργασία στους διεθνείς οργανισμούς, αρχής γενομένης από τα 
Ηνωμένα Έθνη. «Και, φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος που υπο-
στηρίξαμε την υποψηφιότητα της Νότιας Αφρικής στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2023-25».
Η Ελλάδα υποστηρίζει, επίσης, την εμβάθυνση των σχέσεων με-

ταξύ της Νότιας Αφρικής και της ΕΕ, τόνισε και ανέφερε πως είναι 
χαρούμενος που ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ έρ-
χεται στην Πρετόρια μαζί με τρεις επιτρόπους. «Είναι σημαντικό να 
βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Αφρική. Και ήμουν 
πολύ χαρούμενος που άκουσα τον τρόπο που βλέπετε τα πράγμα-
τα, πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα πράγματα», τόνισε.
Όπως ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, η επίσκεψή του είναι μια ευκαιρία 
να χτίσει πάνω στα «πολύ στέρεα θεμέλια των σχέσεων με τη Νό-
τια Αφρική» και «το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην ενίσχυση 
των σχέσεών μας».
Κάλεσε ακόμη τη Νότια Αφρική να συμμετάσχει στη «Διάσκεψη 
για τον Ωκεανό μας» το 2024, την οποία η Ελλάδα θα διοργανώσει 
μαζί με τις ΗΠΑ.
Εξετάστηκε ακόμη ένας κατάλογος τομέων στους οποίους θα μπο-
ρούσε να υπάρχει μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία: τουρισμός, 
ενέργεια, ιστιοπλοΐα, εκπαίδευση επίσης.

Η Ελλάδα είναι κοντά, παραμένει για όλους μια πατρίδα πρόθυ-
μη και μια πατρίδα που νοιάζεται για τον Ελληνισμό πέρα από τα 
σύνορα, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, 
σε μήνυμά του προς την ελληνική Ομογένεια που εκφώνησε στο 
ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Νέα Πανελλήνια Φωνή», στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του στο Γιοχάνεσμπουργκ. Στο μήνυμά 
του, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε συγκινημένος που απευθύνεται σή-
μερα από τη συχνότητα του ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού 
στις Ελληνίδες και στους Έλληνες της Νότιας Αφρικής και ξέφρασε 
την ιδιαίτερη χαρά του που οι ομογενείς προκόβουν. Μάλιστα, 
υπογράμμισε πως η ελληνική Διασπορά αποτελεί σημαντικό συν-
δετικό κρίκο μεταξύ της Ελλάδας και της Νότιας Αφρικής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επισκέψεις του στο στο ελληνικό 
σχολείο SAHETI στο Γιοχάνεσμπουργκ, παρουσία του Μητρο-
πολίτη Ιωαννουπόλεως και Πρετόριας Δαμασκηνού, και στον 

ελληνικό ιστορικό αθλητικό σύλλογο «Corinthians», όπως και στη 
συνάντησή του με μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων 
Ν. Αφρικής. Τόνισε δε, πως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τον 
παλμό, την ενέργεια του Ελληνισμού του Γιοχάνεσμπουργκ. 
«Ελληνισμός που τιμά την πατρίδα, τηρεί τις παραδόσεις, διαδίδει 
τις βασικές αξίες του πολιτισμού μας. Και, βέβαια, συγκινήθηκα 
διαβάζοντας το ‘Γνώθι σαυτόν’ στο Θυρεό του SAHETI. Είδα με 
συγκίνηση παιδιά στο σχολείο να φορούν με υπερηφάνεια παρα-
δοσιακές ελληνικές φορεσιές, να χορεύουν χορούς της πατρίδας 
μου της Κέρκυρας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της 
διατήρησης της στενής επαφής με την πατρίδα. Ειδικά σε αυτή την 
περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις από 
έναν γείτονα επιθετικό, το ξέρουμε όλοι, που μας απειλεί τακτικά, 
ακόμα και όσον αφορά δικαιώματά μας που είναι αναφαίρετα, 

που αυξάνει τις διεκδικήσεις του, που οξύνει τη ρητορική του. «Σε 
όλα αυτά η πατρίδα μας απαντά με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση, με 
ειλικρινή διάθεση για διάλογο. Αλλά, όμως, θωρακίζοντας συγ-
χρόνως την άμυνά της και ενισχύοντας τις συμμαχίες της. Ενεργο-
ποιούμε, λοιπόν, όλες μας τις δυνάμεις στο εσωτερικό αλλά και στο 
εξωτερικό, στον κοινό αγώνα της πατρίδας μας».
Σε αυτό το πλαίσιο ευχαρίστησε όλους όσοι παρακολουθούν 
στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και κάνουν γνωστές τις ελληνικές 
θέσεις και «υπερασπίζονται τα δίκαια μας».
Καταλήγοντας στο μήνυμά του, σημείωσε πως τα τελευταία 
χρόνια η χώρα έχει κάνει άλματα προόδου, γίνεται ελκυστική ως 
τόπος σπουδών, εργασίας, διαμονής, επενδύσεων. Κατά την επί-
σκεψή του στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Νέα Πανελλήνια 
Φωνή», ο Νίκος Δένδιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Το ναυάγιο του οχηματαγωγού Estonia στην Θάλασσα της Βαλ-
τικής το 1994, ένα από τα φονικότερα του 20ού αιώνα, δεν προ-
κλήθηκε από έκρηξη ή σύγκρουση, σύμφωνα με το πόρισμα νέας 
έρευνας που δημοσιεύθηκε σήμερα και απορρίπτει τα συμπερά-
σματα πρόσφατου ντοκιμαντέρ.
Το ναυάγιο προκλήθηκε από ελάττωμα στον καταπέλτη της πλώ-
ρης του πλοίου, λόγω του οποίου δεν θα έπρεπε να λάβει άδεια 
απόπλου, σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας των σουηδικών, 
εσθονικών και φινλανδικών αρχών, που επαναλαμβάνει το πόρι-
σμα της επίσημης έρευνας του 1997.
Η αποκάλυψη σε ντοκιμαντέρ του 2020 της ύπαρξης μεγάλου 
ρήγματος στο κύτος του πλοίου, το οποίο ήταν μέχρι τότε άγνω-
στο, προκάλεσε νέες υποβρύχιες επιθεωρήσεις το 2021.
Το πλοίο, μήκους 155 μέτρων, ναυπηγήθηκε στην Γερμανία και 
βυθίστηκε μέσα σε λίγη ώρα την νύκτα της 28ης Σεπτεμβρίου 
1994 στο μέσον του ταξιδιού από την Στοκχόλμη στο Ταλίν. Μόνο 
137 άνθρωποι επέζησαν και 852 χάθηκαν στα νερά της Βαλτικής.

Αν είχε πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη επιθεώρηση στον κατα-
πέλτη, «τα κατασκευαστικά του ελαττώματα θα είχαν ανακαλυ-
φθεί και το δυστύχημα δεν θα είχε πιθανότατα συμβεί», σύμφωνα 
με το νέο πόρισμα, που παρουσιάζεται ως «προκαταρκτικό».
«Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, 
δεν υπάρχει ένδειξη έκρηξης στο επίπεδο της πλώρης» ούτε 
«σύγκρουσης με πλοίο ή επιπλέον αντικείμενο», αναφέρεται στο 
πόρισμα.
Επιτροπή διεθνούς έρευνας είχε ήδη φθάσει στο συμπέρασμα το 
1997 σε ελάττωμα της συστήματος κλειδώματος του καταπέλτη 
της πλώρης του Estonia, που επέτρεψε την εισροή υδάτων και την 
ταχεία βύθισή του.
Το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 2020 από το 
Discovery Channel με τίτλο «Εστόνια: Το αίνιγμα ενός ναυαγίου» 
έθεσε σε αμφισβήτηση το επίσημο πόρισμα.
Οι εικόνες που μαγνοτοσκοπήθηκαν από τηλεκατευθυνόμενο 
υποβρύχιο παρά την απαγόρευση προσέγγισης του ναυαγισμέ-

νου πλοίου που έχει κηρυχθεί ιερός τόπος ενταφιασμού των 852 
θυμάτων που παραμένουν εντός του κύτους, αποκάλυψαν ρήγμα 
πλάτους τεσσάρων μέτρων.
Σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλείται το ντοκιμαντέρ, μόνο 
μία εξωτερική δύναμη θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ένα τέτοιο 
ρήγμα.
Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, το ρήγμα πιθανότατα οφείλεται 
στην πρόσκρουση στον πυθμένα της θάλασσας.
«Η θέση της προεξοχής του βράχου κάτω από το κύτος αντιστοιχεί 
στο σχήμα της παραμόρφωσης», επισημαίνει.
Οι επιζώντες και οι συγγενείς των θυμάτων είχαν αμφισβητήσει 
σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα της πρώτης έρευνας και αγωνί-
σθηκαν για περισσότερα από είκοσι χρόνια για να ανοίξει και πάλι 
ο φάκελος του ναυαγίου.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΑΥξΑΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡγΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ γΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Συνάντηση με την Νοτιοαφρικανή ΥΠΕΞ, Ν. Πάντορ, στην Πρετόρια  
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Μετά τον θάνατο 300 και πλέον παιδιών εξαιτίας νοθευμένων σι-
ροπιών κατά του βήχα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε 
σήμερα να αναληφθεί «άμεση και συντονισμένη δράση» για την 
εξάλειψη των μη συμμορφούμενων και πλαστών φαρμάκων. 
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων μηνών, τουλάχιστον 
επτά χώρες ανέφεραν περιστατικά με αντιβηχικά σιρόπια για παι-
διά που πωλούνται ελεύθερα, χωρίς ιατρική συνταγή, ανακοίνω-
σε ο ΠΟΥ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περισσότεροι από 300 θάνα-
τοι συνδέονται με τη λήψη αυτών των φαρμάκων σε τρείς χώρες 
μεταξύ αυτών: την Γκάμπια, την Ινδονησία και το Ουζμπεκιστάν, 
διευκρίνισε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι θάνατοι 
αφορούσαν «παιδιά μικρότερα των πέντε ετών».
Τα αναφερόμενα περιστατικά περιλαμβάνουν επιβεβαιωμένη ή 
ύποπτη μόλυνση από αντιβηχικά σιρόπια που παρασκευάστη-
καν στην Ινδία με υψηλά επίπεδα αιθυλενογλυκόλης και διαιθυ-
λενογλυκόλης. «Αυτές οι επιβλαβείς ουσίες είναι τοξικά χημικά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανικοί διαλύτες και 
αντιψυκτικές ουσίες και μπορούν να είναι θανατηφόρα ακόμη κι 
αν ληφθούν σε μικρή ποσότητα», προειδοποίησε ο ΠΟΥ, προσθέ-
τοντας ότι τα προϊόντα αυτά «δεν θα πρέπει ποτέ να βρίσκονται 
μέσα στα φάρμακα».
Ο ΠΟΥ απηύθυνε μια πρώτη προειδοποίηση για τους θανάτους 
παιδιών που παρατηρήθηκαν στη Γκάμπια τον Οκτώβριο, ακο-
λούθησε άλλη προειδοποίηση ένα μήνα αργότερα που εστίασε 
στην Ινδονησία και μια άλλη στις αρχές του μήνα για το Ουζμπεκι-
στάν. Ο ΠΟΥ εξέδωσε προειδοποιήσεις κατά της χρήσης σιροπιών 
που παρασκευάζονται από τις ινδικές εταιρίες Marion Biotech και 
Maiden Pharmaceuticals και κάλεσε τις χώρες να διπλασιάσουν 
τις προσπάθειες για να εντοπίσουν και αποσύρουν από την κυ-
κλοφορία οποιοδήποτε μολυσμένο φάρμακο, να ενισχύσουν την 
εποπτεία στις αλυσίδες εφοδιασμού και να εκδώσουν προειδοποί-
ηση σε περίπτωση εντοπισμού μη συμμορφουμένων προϊόντων. 
Για τον ΠΟΥ, «δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά» και 
ζητεί «άμεσα και συντονισμένα μέτρα».

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις πρέπει να εντο-
πίζουν και να αποσύρουν κάθε ιατρικό προϊόν που δεν πληροί τα 
πρότυπα και προσδιορίζεται από τις προειδοποιήσεις του ΠΟΥ, 
καθώς και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα προέρχονται από 
εγκεκριμένους προμηθευτές και ότι η πώλησή τους έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι παρασκευάζουν φάρμακα πρέπει να «αγοράζουν έκδοχα 
μόνο φαρμακευτικής ποιότητας και μόνο από αξιόπιστους προμη-
θευτές», επέμεινε ο ΠΟΥ.
Πρέπει να τηρούν πλήρη αρχεία των αγορών τους και να διε-
νεργούν ενδελεχείς δοκιμές» στα συστατικά, πριν τα χρησιμο-
ποιήσουν και εκδώσουν πιστοποιητικά για την ποιότητα ενός 
προϊόντος.
Τέλος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι προμηθευτές και οι διανομείς 
ιατρικών προϊόντων πρέπει «να αναζητούν πάντα τα σημάδια 
παραποίησης» και να πωλούν μόνο φάρμακα εγκεκριμένα από 
τις αρμόδιες αρχές.
πΟΥ: Ο οργανισμός εξετάζει αν υπάρχει σύνδεση με-
ταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών που παρασκευ-
άζουν σιρόπια για το βήχα, τα οποία φέρονται να ευ-
θύνονται για θανάτους παιδιών   
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ερευνά αν υπάρχει σύν-
δεση μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, τα αντιβηχικά σιρό-
πια των οποίων φέρονται να ευθύνονται για τον θάνατο περισσό-
τερων από 300 παιδιών σε τρεις χώρες, όπως δήλωσε πρόσωπο 
που έχει γνώση της υπόθεσης στο Reuters.
Επικαλούμενος «απαράδεκτα επίπεδα» τοξινών στα σκευάσματα 
που συνδέονται με τους θανάτους παιδιών, ο ΠΟΥ ζητεί περισ-
σότερες πληροφορίες για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν 
έξι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ινδία και την Ινδονησία για την 
παραγωγή τους, όπως και για το αν οι εταιρείες αγόρασαν τις 
πρώτες ύλες αυτές από τους ίδιους παρόχους. Τον Ιούλιο του 
2022 αναφέρθηκαν για πρώτη φορά θάνατοι παιδιών από οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια στη Γκάμπια, ενώ στη συνέχεια αντίστοιχα 

περιστατικά καταγράφηκαν στην Ινδονησία και το Ουζμπεκιστάν. 
Ο ΠΟΥ έχει επισημάνει ότι οι θάνατοι συνδέονται με τη χορήγηση 
στα παιδιά σιροπιών για το βήχα, τα οποία περιείχαν επικίνδυνες 
ουσίες: διαιθυλενογλυκόλη ή αιθυλενογλυκόλη. Η διαιθυλενο-
γλυκόλη και η αιθυλενογλυκόλη είναι ουσίες που χρησιμοποιού-
νται ευρέως ως αντιψυκτικά και σε υγρά για τα φρένα και για άλλες 
βιομηχανικές εφαρμογές, όπως και ως μια πιο φθηνή εναλλακτική 
για τη γλυκερίνη σε κάποια φαρμακευτικά προϊόντα. Σε μεγάλες 
ποσότητες η διαιθυλενογλυκόλη και η αιθυλενογλυκόλη μπορεί 
να είναι τοξικές και να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια. Μέχρι 
στιγμής ο ΠΟΥ έχει εντοπίσει έξι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ιν-
δία και την Ινδονησία, οι οποίες παρασκευάζουν τα σιρόπια αυτά. 
«Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς να μην δούμε άλλους 
θανάτους παιδιών από κάτι που μπορούμε εύκολα να προλάβου-
με», δήλωσε η Μάργκαρετ Χάρις εκπρόσωπος του ΠΟΥ, χωρίς να 
σχολιάσει περαιτέρω. Τη Δευτέρα ο ΠΟΥ επεσήμανε ότι διεύρυνε 
την έρευνά του σε τέσσερις χώρες όπου ενδέχεται να έχουν πω-
ληθεί τα ίδια σιρόπια: την Καμπότζη, τις Φιλιππίνες, το Ανατολικό 
Τιμόρ και τη Σενεγάλη. Επίσης ζήτησε από άλλες κυβερνήσεις και 
την παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία να ξεκινήσουν επείγουσες 
έρευνες για να εντοπίσουν ύποπτα σκευάσματα, αλλά και να 
αυστηροποιήσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρασκευή 
φαρμάκων. Ο οργανισμός του ΟΗΕ έχει ήδη εκδώσει προειδοποι-
ήσεις για τα σιρόπια για το βήχα που παρασκευάζουν δύο ινδικές 
εταιρείες, η Maiden Pharmaceuticals Ltd και η Marion Biotech τον 
Οκτώβριο του 2022 και νωρίτερα αυτό τον μήνα. Επεσήμανε ότι 
τα σιρόπια αυτά συνδέονται με θανάτους παιδιών στη Γκάμπια και 
το Ουζμπεκιστάν, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να σταματήσουν 
να τα χρησιμοποιούν.
Παράλληλα ο ΠΟΥ εξέδωσε προειδοποίηση τον Οκτώβριο για σι-
ρόπια κατά του βήχα που παρασκευάζουν τέσσερις ινδονησιακές 
εταιρείες και πωλούνται μόνο στη χώρα.

Ένα κωφό άτομο παρακολουθεί μία θεατρική παράσταση χωρίς 
να χάνει καμία από τις ατάκες των ηθοποιών που είναι πάνω στη 
σκηνή. Στην ίδια αίθουσα, υπάρχει επίσης ένας θεατής, που δεν 
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, αλλά παρακολουθεί το ίδιο έργο 
και κατανοεί την πλοκή του. Κάποιος άλλος βλέπει μπροστά του 
την καταιγίδα που ξεσπά στην υπόθεση της παράστασης. Όλα 
αυτά μπορούν να συμβούν μέσω του «TheARtro», ενός καινοτό-
μου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουρ-
γία και παρουσίαση παραστάσεων, με βασικό στόχο την ενίσχυση 
της προσβασιμότητας και της εμπειρίας του θεατή. Το μόνο που 
χρειάζεται, είναι να φορέσει ο τελευταίος ένα ζευγάρι ειδικά γυα-
λιά. «Χρησιμοποιώντας κάποια γυαλιά, τα οποία είναι διάφανα 
και καθώς τα φοράς μπορείς να βλέπεις κανονικά αυτό που είναι 
μπροστά σου, παρακολουθώντας ένα θέαμα, μέσα σε αυτά τα 
γυαλιά εμφανίζονται πληροφορίες για αυτό που βλέπεις», δήλω-
σε σε σχετική συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος από 
την εταιρεία Highway Produtions, μέλος του Πολιτιστικού Οργα-
νισμού «Λυκόφως», που ήταν ο αρχικός αποδέκτης της ιδέας και 
εμφανίστηκε πρόθυμος να την υλοποιήσει. Σημείωσε επίσης ότι 

οι πληροφορίες είναι εμφανείς μόνο στους θεατές που επιλέγουν 
να φορούν τα ειδικά γυαλιά και ενώ η παράσταση εκτυλίσσεται 
κανονικά για το σύνολο του υπόλοιπου κοινού. 
Η ιδέα ανήκει στη θεατρολόγο και σκηνοθέτιδα Ρουμπίνη Μο-
σχοχωρίτη, η οποία είχε παρατηρήσει σε μεγάλες παραγωγές 
που έρχονται από το εξωτερικό με υπότιτλους, ότι συνήθως ήταν 
πολύ μακριά ή κινούνταν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα ο θεατής 
να ...χάνει τους ηθοποιούς που παίζουν ή την κίνησή τους. «Τότε 
σκέφτηκα τι ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να βλέπουμε τα λόγια 
ηθοποιού πάνω από το κεφάλι του, περίπου όπως τα συννεφάκια 
των κόμικς. Είναι κάτι το πρωτοποριακό καθώς δεν έχει υπάρξει 
άλλη έρευνα που να προβάλλει λόγια πάνω από κεφάλια ηθο-
ποιών», τόνισε η κ. Μοσχοχωρίτη. Το πρόγραμμα δουλεύεται 
από το 2017 και σε αυτήν την φάση κοντεύει στην ολοκλήρωσή 
του. Έχουν ήδη γίνει δοκιμές και εφαρμογές στην Αθήνα, τα Ιω-
άννινα και τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα δοθεί τον επόμενο μήνα 
μία παράσταση για να παρουσιαστεί η τελική του μορφή, η οποία 
στοχεύει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από τα θέατρα και σε 
μουσεία.

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιώντας κάμερες βά-
θους παρακολουθεί τη θέση των ηθοποιών στον τρισδιάστατο 
χώρο της σκηνής και τους παρακολουθεί καθώς κινούνται. Επίσης 
έχουμε μία εφαρμογή μέσα από την οποία έχουμε αναπτύξει και 
δημιουργούμε την παράσταση βάζοντας πληροφορίες για το τι θα 
εμφανιστεί και πότε, ποιος ηθοποιός μιλάει, τι ατάκα θα πει και πότε. 
Μία ακόμη εφαρμογή ελέγχει την παράσταση ενώ τρέχει, ώστε 
ένας χειριστής να παρεμβαίνει όταν στο ζωντανό χρόνο τυχαίνει 
να υπάρχουν καθυστερήσεις και τέλος έχουμε την εφαρμογή προ-
βολής, η οποία φορτώνεται στα γυαλιά που φοράει ο θεατής και 
εμφανίζει την ώρα που πρέπει το αντίστοιχο σημείο επαύξησης», 
είπε ο εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ Θάνος Τσακίρης περιγράφοντας τη 
λειτουργία του «TheARtro». Το έργο αναπτύχθηκε με την υποστή-
ριξη της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ, μέσω του 
Προγράμματος Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ και συγχρη-
ματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 
project συμμετέχουν επίσης η εταιρεία πληροφορικής Comitech 
Α.Ε. και το ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

ΕΛβΕΤΙΑ - πΟΥ: Ο πΑγΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡγΑΝΙΣΜΟΣ ΥγΕΙΑΣ ζΗΤΕΙ «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ» 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ γΙΑ ΤΟ βΗΧΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ ...ΥπΟΤΙΤΛΙζΕΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ πΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Με θέμα την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
που παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά 
κέντρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του προέδρου της Επιτρο-
πής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, βουλευτή Επικρατείας 
ΝΔ και καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 
όπου συναντήθηκε με τις πρυτανικές αρχές, με καθηγητές και 
ερευνητές του ιδρύματος και με ιδρυτές εταιρειών-τεχνοβλα-
στών (spin-off) του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω των οποίων 
αξιοποιούνται εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματά τους.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ταραντίλης συνομίλησε με τον πρύτανη, 
καθ. Μ. Ζερβάκη, και τους αντιπρυτάνεις Έρευνας και Καινοτο-
μίας, καθ. Κ. Α. Ουγγρίνη, Οικονομικών και Ανάπτυξης, αν. καθ. 
Δ. Βενιέρη, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
καθ. Α. Αντωνιάδη, και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου 
Μάθησης και Εξωστρέφειας, αν. καθ. Φ. Κανέλλο. Στην εισαγω-
γική συνάντηση παρευρέθηκε, επίσης, ο πρώην πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής και βουλευτής ΝΔ, Β. Διγαλάκης και ο 
αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορί-
ου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Α. Παπαδεράκης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τις συνομιλίες 
κατέστη σαφές ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσιάζει έντο-
νη ερευνητική δραστηριότητα σε βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό των υλοποιούμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων κατά την τελευταία δεκαετία και 
δημοσιεύοντας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεγάλο αριθ-
μό εργασιών υψηλής απήχησης.
Παράλληλα, οι νέες πρυτανικές αρχές, οι καθηγητές και οι ερευ-
νητές που μετείχαν στη συνάντηση συγκλίνουν στην ανάγκη 
εντατικοποίησης των ενεργειών αξιοποίησης των πολύ καλών 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και προς αυτή την κατεύθυνση 
έχουν αναλάβει δράσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η 
ίδρυση Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για την υποστήριξη 
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (συμβουλευτική σε θέμα-

τα πατεντών, ίδρυση τεχνοβλαστών), το πρόγραμμα «Φυτώριο 
Ιδεών» για την υποστήριξη της καινοτομίας, η συνεργασία με το 
Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέ-
ρειας Κρήτης (Μαραθώνιος καινοτομίας, Μητρώο μεντόρων 
κ.ά) και η λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντι-
κείμενο της τεχνολογικής καινοτομίας.
Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, «η Κρήτη – με την εκπληκτική 
φυσική ομορφιά της, τις υψηλής ποιότητας συνθήκες ζωής, 
τα εξαιρετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα 
που διαθέτει – μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, 
ώστε να γίνει η Ελλάδα κόμβος τεχνολογικής καινοτομίας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στον πυρήνα της 
προσπάθειας για την επίτευξη αυτού του στόχου βρίσκεται το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, μια εστία καινοτομίας στο μοναδικό ψηφι-
δωτό του νομού Χανίων και ολόκληρης της χώρας».

Δύο σημαντικές κυκλοφορίες παγκοσμίως ως ένα νέο στάδιο 
στην εξέλιξη της αλληλεπίδρασης επιχείρησης και χρήστη μέσα 
από την εφαρμογή ανακοίνωσε σήμερα η Viber (Rakuten Viber). 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι νέες λειτουργίες 
περιλαμβάνουν τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων και τον Εμπορικό 
Λογαριασμό με δυνατότητα αναζήτησης, που θα αποτελέσουν το 
επόμενο βήμα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Viber να γίνει 
μία υπερ-εφαρμογή.
Σύμφωνα με έρευνες, στις οποίες αναφέρθηκε η Chief Revenue 
Officer της Rakuten Viber, Cristina Constandache σε συνάντηση 
που είχε με δημοσιογράφους στην Αθήνα, το 71% των κατανα-
λωτών αναμένει από τις εταιρείες να προσφέρουν εξατομικευμένη 
επικοινωνία και το 82% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να εφαρμό-
σει μια στρατηγική για να προσφέρει καλύτερη αξία στον πελάτη 
μέσω υπηρεσιών. Έχοντας κατά νου τόσο τους χρήστες όσο και τις 
επιχειρήσεις, οι αλλαγές που φέρνει το Viber είναι ένα βήμα προς 
την παροχή καλύτερης εμπειρίας πελατών και αφοσίωσης σε μια 
μάρκα.
Με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας εταιρείας-χρήστη, το 
Viber εισάγει τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο 
- έναν ειδικό φάκελο για αλληλεπιδράσεις εταιρείας-χρήστη, 
προσβάσιμο απευθείας από την κανονική οθόνη συνομιλιών 
ενός χρήστη. Η λειτουργία επιτρέπει την αποθήκευση και την ορ-
γάνωση όλων των επαγγελματικών μηνυμάτων από επίσημους 
λογαριασμούς επιχειρήσεων σε έναν φάκελο (όπως μια τραπεζική 
ειδοποίηση, μια επιβεβαίωση παραγγελίας από μια υπηρεσία πα-
ράδοσης, μια ειδική προσφορά από ένα κατάστημα κ.λπ.).
Τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων θα ενεργοποιηθούν μόλις ο χρή-
στης λάβει το πρώτο του επαγγελματικό μήνυμα. Για χρήστες 
που είχαν συνομιλίες με επιχειρήσεις στο παρελθόν, μόλις δημι-
ουργηθεί ο φάκελος Εισερχόμενα Επιχειρήσεων στη λίστα με τις 
συνομιλίες τους, όλα τα επαγγελματικά μηνύματα θα πηγαίνουν 
εκεί ως προεπιλογή.
Τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων θα επιτρέπουν στους χρήστες να 
προσαρμόζουν την εμπειρία τους στο Viber και να οργανώνουν 
τις αλληλεπιδράσεις με τις εταιρίες με τον πιο βολικό τρόπο για 
αυτούς:

• Καρφίτσωμα τη συνομιλίας μιας συγκεκριμένης μάρκας στο επά-
νω μέρος των Εισερχόμενων Επιχειρήσεων
• Μετακίνηση οποιασδήποτε εταιρείας από τα Εισερχόμενα Επιχει-
ρήσεων στην κυρίως οθόνη συνομιλιών.
• Καρφίτσωμα οποιασδήποτε επαγγελματικής συνομιλίας στην 
κορυφή της κυρίως οθόνης συνομιλιών.
Ταυτόχρονα, γίνεται πιο εύκολο για ένα χρήστη να βρίσκει τις πιο 
πρόσφατες ειδοποιήσεις από μια επιχείρηση: ο φάκελος θα καρ-
φιτσωθεί στο επάνω μέρος της οθόνης των συνομιλιών ως προ-
επιλογή και τα επαγγελματικά μηνύματα δεν θα αναμειγνύονται 
με τις προσωπικές συνομιλίες. Τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων θα 
επιτρέψουν την πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εταιρειών 
και χρηστών για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, την αύ-
ξηση της αφοσίωσης στη μάρκα και την αύξηση των πωλήσεων.
Ένα άλλο βήμα προς την καλύτερη εμπειρία του πελάτη είναι 
ο νέος Εμπορικός Λογαριασμός, όπου οι χρήστες θα μπορούν 
να ανακαλύψουν όλους τους τρόπους αλληλεπίδρασης με μια 
εταιρεία σε ένα μόνο μέρος. Θα φιλοξενεί όλες τις επιχειρηματικές 
πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τις συνομιλίες στο Viber κάτω από 
μια ενιαία επιχειρηματική οντότητα με δυνατότητα αναζήτησης:
• Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν αυτούς τους λογαρια-
σμούς (επιχειρήσεις) πληκτρολογώντας το όνομα της επιχείρησης 
στην κύρια γραμμή αναζήτησης του Viber.
• Οι χρήστες που μπαίνουν σε έναν Εμπορικό Λογαριασμό θα βλέ-
πουν τον τίτλο, το λογότυπο, το σήμα κατατεθέν, την περιγραφή, 
τα στοιχεία επικοινωνίας και τα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας 
που είναι διαθέσιμα στο Viber. Ο λογαριασμός μπορεί επίσης να 
προωθηθεί σε άλλους, αυξάνοντας την προβολή της μάρκας.
• Οι εταιρείες θα μπορούν να προσθέτουν έως και τρεις διευθύν-
σεις, έναν ιστότοπο, έναν αριθμό τηλεφώνου και μια περιγραφή 
έως και 1000 χαρακτήρων για να βεβαιωθούν ότι οι χρήστες μπο-
ρούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που αναζητούν.
Οι νέοι Εμπορικοί Λογαριασμοί με δυνατότητα αναζήτησης θα 
δώσουν περισσότερη δύναμη στους χρήστες: θα μπορούν να βρί-
σκουν εταιρείες, όχι απλά να περιμένουν να τους βρουν εκείνες, και 
να ξεκινούν την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις από μόνοι τους. Οι 
Εμπορικοί Λογαριασμοί θα βελτιώσουν επίσης την εμπειρία των 

πελατών: οι χρήστες που θέλουν να συνδεθούν με μια επιχείρηση 
στο Viber θα μπορούν να επιλέξουν το κανάλι που προτιμούν και 
να απολαύσουν μια εμπειρία minisite εντός της εφαρμογής. Εν τω 
μεταξύ, οι εταιρείες θα εξορθολογήσουν την επικοινωνία τους με 
τους πελάτες και θα δημιουργήσουν απρόσκοπτες εμπειρίες πε-
λατών.
Το Viber θα συνεχίσει να επεκτείνει τις δυνατότητες των Εμπορι-
κών Λογαριασμών μετά την κυκλοφορία τους, προσθέτοντας πε-
ρισσότερα κανάλια επικοινωνίας που θα είναι διαθέσιμα στα χέρια 
των χρηστών, περισσότερες υπηρεσίες σε έναν μόνο λογαριασμό 
και εκτεταμένες λειτουργίες, όπως τοποθεσία, κλήση επιχείρησης 
και άλλα.
Με τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων και τον Εμπορικό Λογαριασμό, 
το Viber στοχεύει να αυξήσει περαιτέρω την ασφάλεια και την 
εμπιστοσύνη των χρηστών κατά τη συνεργασία με μια επιχείρηση. 
Όλα τα επαγγελματικά μηνύματα από επαληθευμένες επιχειρήσεις 
θα πηγαίνουν στα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων ως προεπιλογή, σε 
ένα φάκελο δηλαδή που δεν θα είναι προσβάσιμος από προσωπι-
κούς λογαριασμούς που προσπαθούν να πλαστογραφήσουν μια 
επιχείρηση. Μια πολύτιμη προσθήκη είναι το «μπλε σημάδι» που 
βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίσουν επαληθευμένες μάρκες. Οι 
Εμπορικοί Λογαριασμοί θα εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες της 
επιχείρησης σε ένα μέρος, όπου οι χρήστες θα μπορούν εύκολα να 
έχουν πρόσβαση και να τις ελέγξουν.
«Οι πρόσφατες προσθήκες στο Viber παρέχουν μια ισχυρή βάση 
για την εισαγωγή πρόσθετων λειτουργιών ως μέρος της στρατη-
γικής της εταιρείας να γίνει μια υπερ-εφαρμογή», λέει η Cristina 
Constandache - Chief Revenue Officer της Rakuten Viber. «Αυτή 
η στρατηγική στοχεύει στη βελτίωση της χρησιμότητας της εφαρ-
μογής για τους χρήστες και επεκτείνει τους τρόπους με τους οποί-
ους οι διάφορες εταιρείες μπορούν να συνδεθούν με το κοινό τους 
με φυσικό τρόπο, με αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία και για τις δύο 
πλευρές. Προσθέτοντας περισσότερες δυνατότητες, υπηρεσίες και 
κανάλια επικοινωνίας, το Viber μπορεί να προσφέρει περισσότερη 
αξία τόσο στους χρήστες όσο και στις εταιρείες».
Οι δύο λειτουργίες γίνονται σταδιακά διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, από τις 23 Ιανουαρίου 2023.

Χ.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙξΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΕ ΚΟΜβΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 

ΤΟ viber γΙΝΕΤΑΙ ΥπΕΡ-ΕΦΑΡΜΟγΗ ΜΕ ΤΗΝ πΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΩΝ 

Οι συνολικές δαπάνες της Κίνας για την έρευνα και την ανάπτυξη 
(R&D) καταγράφηκαν περίπου στα 456 δισεκατομμύρια δολάρια 
(419,33 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2022, με ετήσια αύξηση 10,4% 
σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (NBS).
Μετά την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, οι κινεζικές δαπάνες R&D το 

2022, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 8%, όπως ανακοίνωσε το NBS.
Οι συνολικές κινεζικές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 2,55% επί του ΑΕΠ την προηγούμενη 
χρονιά, με ετήσια αύξηση 0,12%.
Οι επενδύσεις στη βασική έρευνα καταγράφηκαν στα 195,1 δισεκα-

τομμύρια γουάν (26,46 δισεκατομμύρια ευρώ), με ετήσια αύξηση 
7,4%, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 6,32% επί των συνολικών δαπα-
νών R&D, όπως έδειξαν τα ίδια στοιχεία.

ΚΙΝΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΑΥξΗΣΗ 10,4% ΚΑΤΕγΡΑψΑΝ ΟΙ ΔΑπΑΝΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥξΗ (r&d) ΤΟ 2022   
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Τα ερείπια «μιας ολόκληρης ρωμαϊκής πόλης» που χρονολογού-
νται από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν ανακαλύφθηκαν στο 
Λούξορ, στις θρυλικές Θήβες των φαραώ στη νότια Αίγυπτο.
Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Αρχαιοτήτων, για μια 
ολόκληρη πόλη του 2ου-3ου αιώνα, που ανακαλύφθηκε στην 
ανατολική όχθη του Νείλου, πολύ κοντά στον Ναό του Λούξορ, 
περίπου 500 χιλιόμετρα νοτίως του Καΐρου.
Σε αυτήν την «προέκταση των αρχαίων Θηβών», έχουν ήδη έρθει 
στο φως εργαστήρια μεταλλουργών, με πολλά εργαλεία και ρω-
μαϊκά νομίσματα, μπρούτζινα και χάλκινα, όπως εξήγησε ο Μο-
στάφα Ουαζίρι, ο επικεφαλής του υπουργείου. «Και οι ανασκαφές 

συνεχίζονται», τόνισε.
Το 2021 μια ομάδα Αιγύπτιων αρχαιολόγων ανακάλυψε «τη 
μεγαλύτερη αρχαία πόλη στην Αίγυπτο», ηλικίας άνω των 3.000 
ετών, στη δυτική όχθη του Λούξορ, όπου βρίσκονται οι περίφημες 
Κοιλάδες των Βασιλέων και των Βασιλισσών.
Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πολλές σημαντικές ανακαλύ-
ψεις στην Αίγυπτο, κυρίως στη νεκρόπολη της Σακάρα αλλά και 
στο Λούξορ όπου βρέθηκε ο τάφος μιας βασιλικής συζύγου της 
18ης Δυναστείας (1550-1295 π.Χ.), φαραώ της οποίας ήταν με-
ταξύ άλλων ο Ακενατόν και ο Τουταγχαμών.
Για ορισμένους ειδικούς αυτές οι ανακαλύψεις έχουν μεγαλύτε-

ρη πολιτική και οικονομική απήχηση, παρά επιστημονική. Και 
αυτό επειδή η χώρα των 104 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει 
μια σοβαρή οικονομική κρίση και βασίζεται στον τουρισμό για 
να ανακάμψει: η κυβέρνηση στοχεύει να αυξηθεί ο αριθμός των 
τουριστών στα 30 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2028, από 13 
εκατομμύρια που ήταν πριν από την πανδημία της Covid-19. Για 
να δώσει ώθηση στον τουριστικό τομέα, που απασχολεί 2 εκα-
τομμύρια ανθρώπους και παράγει πάνω από το 10% του ΑΕΠ, το 
Κάιρο υπόσχεται εδώ και μήνες ότι σύντομα θα εγκαινιαστεί το νέο 
«Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο» κοντά στην Γκίζα.

Απαισιόδοξοι εμφανίστηκαν σήμερα ιταλοί αρχαιολόγοι που 
επιχειρούν να φέρουν στο φως το πρώτο χιλιόμετρο της περίφη-
μης Αππίας Οδού, του μεγαλύτερου δρόμου στην αρχαία Ρώμη, 
επειδή τα υπόγεια ύδατα καθιστούν αδύνατη την ανασκαφή σε 
μεγάλο βάθος.
Ο Άππιος Κλαύδιος Καίκος ξεκίνησε τον 4ο αιώνα π.Χ. την κατα-
σκευή της «βασίλισσας όλων των οδών» (regina viarum), η οποία 
συνέδεε τη Ρώμη με το Μπρίντιζι (αρχ. Βρινδήσιον) στο νοτιοα-

νατολικό άκρο της Ιταλίας, στρατηγικής σημασίας λιμάνι για την 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Το «πρώτο χιλιόμετρο» της Αππίας Οδού εκτιμάται πως βρίσκεται 
περίπου οκτώ μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, δίπλα στα 
αρχαία Λουτρά του Καρακάλλα. Ωστόσο, η πολύμηνη προσπά-
θεια των αρχαιολόγων να το φέρουν στο φως αναμένεται να 
εγκαταλειφθεί τις επόμενες ημέρες.
Οι ανασκαφές έφθασαν σε βάθος έξι μέτρων αλλά «υπόγεια ύδατα 

μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο 
καθηγητής αρχαιολογίας Ρικάρντο Σαντάντζελι Βαλεντσάνι.
Πάντως, η ανασκαφή δεν θεωρείται αποτυχημένη αφού έφερε 
στο φως σημαντικά ευρήματα: μεταξύ αυτών ένα αρχαίο ρωμαϊ-
κό άγαλμα και ένα από τα παλαιότερα νομίσματα που κόπηκε στο 
παπικό νομισματοκοπείο (690-730 μ.Χ.).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το Μάρτιο τη διαστημική 
στρατηγική της για την ασφάλεια και την άμυνα με στόχο κυρίως 
να προστατεύσει τα συμφέροντά της στο διάστημα και να ενισχύσει 
τη συνεργασία της με το ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα ο ευρωπαίος 
επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.
«Μέσα στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, οφείλουμε να βελτιώ-
σουμε τη στρατηγική θέση της Ένωσης για να μπορέσουμε να υπε-
ρασπιστούμε τα συμφέροντά μας, να προστατεύσουμε τα συστή-
ματά μας και τις διαστημικές υπηρεσίες μας και να επιβεβαιώσουμε 
περισσότερο τη διαστημική ισχύ μας», δήλωσε με την ευκαιρία της 
Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για το Διάστημα που άρχισε στις Βρυξέλλες.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήχησε σαν «σήμα συναγερμού», 
υπογράμμισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ 
Μπορέλ, για τον οποίο το θέμα είναι να εξετασθεί «συγκεκριμένα 

μέχρι ποίου σημείου είναι ουσιώδους σημασίας το διαστημικό ενερ-
γητικό και οι διαστημικές υπηρεσίες».
Από τους 5.500 δορυφόρους που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά, 
σχεδόν 10% είναι στρατιωτικοί δορυφόροι, «αλλά πολλοί άλλοι είναι 
διπλής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής) και παρέχουν κρίσιμης 
σημασίας πληροφορίες για την ασφάλειά μας και την άμυνά μας», 
υπενθύμισε ο Μπορέλ.
Η ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική θα βασιστεί σε τέσσερις πυ-
λώνες, εξήγησε ο Μπρετόν, ο οποίος είναι επίσης αρμόδιος για τα 
θέματα που αφορούν το διάστημα.
Ο πρώτος έχει στόχο να ενισχυθεί «η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια 
των εθνικών και των εμπορικών διαστημικών συστημάτων της ΕΕ», 
ο δεύτερος να «ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να απαντά στις 
απειλές», απαρίθμησε χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο τρίτος πυλώνας πρέπει να επιτρέψει να αυξηθεί η χρήση του δια-
στήματος για τις επιχειρήσεις άμυνας, μέσω της παρατήρησης της 
Γης και της γνώσης της διαστημικής κυκλοφορίας, και να ενταθεί η 
συνεργασία με τους εταίρους, κυρίως το ΝΑΤΟ.
Ο τελευταίος πυλώνας αφορά την εφαρμογή ενός μελλοντικού «νό-
μου της ΕΕ για το διάστημα», ο οποίος θα θέσει «κοινούς κανόνες για 
την ασφάλεια και την αντοχή των συστημάτων μας», πρόσθεσε ο 
Μπρετόν, υπογραμμίζοντας πως δέκα από τα 27 κράτη μέλη έχουν 
ήδη θεσπίσει κανονιστικές ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.
«Κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με αποκλίνοντες εθνικούς 
κανόνες, κάτι που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικό-
τητα της βιομηχανίας μας καθώς και στην ασφάλειά μας», τόνισε.

Τη μεταφορά της έρευνας για τον καρκίνο στη Βρετανία ανακοί-
νωσε η γερμανική φαρμακοβιομηχανία BioNTech, η εταιρία που 
κατασκεύασε το πρώτο εμβόλιο τεχνολογίας mRNA κατά της 
COVID-19.
Η εταιρία, σύμφωνα με τους συνιδρυτές της, θεωρεί τις συνθή-
κες στη Βρετανία ευνοϊκότερες για τη φαρμακευτική έρευνα. «Οι 
εταιρίες συνεργάζονται στενά με τις αρχές και η ανάπτυξη φαρ-
μάκων είναι ταχύτερη. Η BioNTech βασίζεται στα δυνατά σημεία 
κάθε χώρας για τα θέματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων», 
δήλωσε στην BILD η εκ των ιδρυτών της εταιρίας Εζλέμ Τουρετζί 
και πρόσθεσε ότι στο εξής θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημι-
ουργηθούν οικοσυστήματα ευνοϊκά για την έρευνα. «Αυτό ισχύει 
μεταξύ άλλων για τη χρηματοδότηση της έρευνας και την ταχύ-

τερη μετατροπή της σε εφαρμογή, την προώθηση των βιοτεχνο-
λογικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές», δήλωσε.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η BioNTech έρχεται να προστεθεί 
σε μια σειρά γερμανικών εταιριών υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες 
εγκαταλείπουν όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε αναζήτηση ευνοϊκότερων συνθηκών. Ενδεικτικά η 
Bayer σκοπεύει να μεταφέρει μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς 
της στην Κίνα και τις ΗΠΑ, διότι «η Ευρώπη δεν είναι φιλική προς 
την καινοτομία». Η βιομηχανία χημικών BASF κατασκευάζει εργο-
στάσιο στην Κίνα, γεγονός που συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για τις 
39.000 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο του Λουντβιχσχάφεν. Η 
εταιρία επικαλείται για τη μετακίνησή της τις ακριβές τιμές ενέργει-

ας, τη γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος κοινωνικής ασφάλισης 
στη Γερμανία.
Ενδεικτική της επιδείνωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
είναι και η, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικογενειακών Επι-
χειρήσεων, κατάταξη της Γερμανίας στην 18η θέση σε ό,τι αφορά 
την ανταγωνιστικότητα, μεταξύ των 21 ισχυρότερων οικονομιών 
παγκοσμίως. Το 2020 η Γερμανία βρισκόταν στη 14η θέση.
Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας απασχολεί την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ιδιαίτερα, κυρίως μετά την εφαρμογή των αντιπλη-
θωριστικών μέτρων από τις ΗΠΑ, τα οποία καθιστούν ελκυστι-
κότερη την αποχώρηση επιχειρήσεων από την Ευρώπη και την 
εγκατάστασή τους στις ΗΠΑ.
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Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσέφυγε σήμερα κατά 
της Google, την οποία κατηγορεί για μονοπωλιακές πρακτικές 
στην αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης, σύμφωνα με ένα 
δικαστικό έγγραφο.
Ο κολοσσός των αναζητήσεων στο διαδίκτυο βρίσκεται ήδη 
αντιμέτωπος με άλλες δικαστικές διώξεις που αφορούν το δίκαιο 
του ανταγωνισμού.
Η Google «χρησιμοποίησε αντιανταγωνιστικές, απαγορευτικές 
και παράνομες μεθόδους για να εξαλείψει ή να περιορίσει δρα-
στικά κάθε απειλή για την κυριαρχία της στις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή διαφήμιση», υποστηρίζει η 
αμερικανική κυβέρνηση.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης και οκτώ Πολιτείες, μεταξύ των 

οποίων είναι και αυτές της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης, 
ζητούν από τα δικαστήρια να καταδικάσουν την καλιφορνέζικη 
εταιρεία για παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού, να της 
επιβάλουν να πληρώσει αποζημιώσεις και να την διατάξουν να 
σταματήσει τη δραστηριότητά της που σχετίζεται με την πώλη-
ση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο. Όπως εξηγούν στην 
προσφυγή τους, η Google ελέγχει τόσο τις τεχνολογίες που χρη-
σιμοποιούν «σχεδόν όλοι οι ιστότοποι» για να πωλούν μπάνερ 
ή αναδυόμενα παράθυρα στους διαφημιζόμενους, όσο και τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αγορά αυτών των χώ-
ρων, καθώς και την αγορά όπου γίνονται αυτές οι συναλλαγές.
«Περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια διαφημίσεις πωλούνται 
καθημερινά» στο διαδίκτυο στις ΗΠΑ, επισημαίνουν. Υποστη-

ρίζουν επίσης ότι η Google καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση 
της για να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της, κυρίως «θέτοντας 
συστηματικά υπό τον έλεγχό της τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία 
που χρησιμοποιούν οι εκδότες, οι διαφημιστές και άλλοι παρά-
γοντες της αγοράς».
«Οι ζημίες είναι εμφανείς: οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων κερ-
δίζουν λιγότερα και οι διαφημιστές δαπανούν περισσότερα», 
σημειώνεται στην προσφυγή.
Η Google έχει ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν, κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταβάλει πρόστιμα για παραβίαση του 
δικαίου του ανταγωνισμού. Στις ΗΠΑ κατατέθηκε μια πρώτη 
προσφυγή σε βάρος της το 2020 από μια ομάδα Πολιτειών, με 
επικεφαλής το Τέξας.

Ένας «εξωτικός» πράσινος κομήτης, ο C/2022 E3 (ZTF), ο οποίος 
έχει να έρθει κοντά στη Γη από την εποχή των Νεάντερταλ πριν 
περίπου 50.000 χρόνια, πλησιάζει γοργά τον πλανήτη μας και 
αναμένεται την 1η ή τη 2α Φεβρουαρίου να φθάσει στην κοντι-
νότερη απόσταση του (περίγειο), περίπου στα 42 εκατομμύρια 
χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κομήτης είχε ανακαλυφθεί από 
αστρονόμους του παρατηρητηρίου Zwicky Transient Facility 
(ZTF) στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του 2022. Προέρχεται από 
το μακρινό Νέφος Όορτ στις εσχατιές του ηλιακού μας συστή-
ματος και εκτιμάται ότι διαγράφει μια τροχιά γύρω από τον Ήλιο 
κάθε περίπου 50.000 χρόνια.
Οι κομήτες, που αποτελούνται κυρίως από πάγο, σκόνη και 

αέρια, διαγράφουν συνήθως μεγάλες ελλειπτικές τροχιές γύρω 
από το άστρο μας. Καθώς προσεγγίζουν τον Ήλιο, η θερμότητα 
του μετατρέπει τον πάγο του κομήτη σε αέρια και σκόνη, δημι-
ουργώντας την «κόμη» του που περιβάλλει τον σκληρό πυρήνα 
του, καθώς και την τεράστια θεαματική «ουρά» του.
Οι εικόνες έως τώρα του C/2022 E3 αποκαλύπτουν ότι έχει μια 
πρασινωπή απόχρωση, που πιστεύεται ότι οφείλεται στη χημική 
σύσταση του, κυρίως στην παρουσία διατομικού άνθρακα, το 
μόριο του οποίου εκπέμπει πράσινο φως όταν πέφτει πάνω του 
η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία.
Από τα μέσα Ιανουαρίου ο κομήτης - που κερδίζει συνεχώς φω-
τεινότητα από πέρυσι τον Νοέμβριο - έχει γίνει ευκολότερο να 
παρατηρηθεί με τηλεσκόπια ή ισχυρά κιάλια, ενώ τελευταία έχει 

γίνει αρκετά φωτεινός για να είναι ορατός ακόμη και με γυμνό 
μάτι, τουλάχιστον από περιοχές με ανέφελο σκοτεινό ουρανό 
και χωρίς φωτορύπανση. Οι ερασιτέχνες αστροφωτογράφοι 
κατάφεραν τον Ιανουάριο να φωτογραφήσουν τον ισχυρό ηλι-
ακό «άνεμο» να διασπά ένα μέρος της ουράς του κομήτη.
Ο C/2022 E3 κινείται στον ουρανό του βορείου ημισφαιρίου 
με κατεύθυνση τον πολικό αστέρα, το φωτεινότερο άστρο της 
Μικρής ‘Αρκτου, δίπλα στον οποίο θα εμφανιστεί στις 26 Ιανου-
αρίου. Έως τις 10 Φεβρουαρίου θα εμφανιστεί κοντά στον ‘Αρη, 
ενώ έως τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει γίνει πια αρ-
κετά αχνός, καθώς απομακρύνεται από τη Γη.

Υπολείπεται ενάμιση λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα και αυτό 
σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν βρισκόταν ποτέ τόσο κοντά 
σε ένα παγκόσμιο κατακλυσμιαίο γεγονός: η ομάδα των επιστη-
μόνων που διαχειρίζεται το «Ρολόι της Αποκάλυψης», το οποίο 
δεν μετρά τον χρόνο αλλά το τέλος του κόσμου, προειδοποίησε 
σήμερα για τον κίνδυνο, επικαλούμενη τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία και όχι μόνο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Bulletin of Atomic Scientists, που 
από το 1947 έχει αναλάβει αυτό το «συμβολικό» έργο, αποκά-
λυψε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιν-
γκτον τη νέα «ώρα» που δείχνει το ρολόι, το οποίο μετρά πόσο 

κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια καταστρο-
φή. Οι δείκτες προχώρησαν κατά 10 δευτερόλεπτα και πλέον 
απομένουν μόλις 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, την 
ώρα που όλοι εύχονται να μην σημάνει ποτέ.
Από το 2020, το ρολόι έδειχνε 100 δευτερόλεπτα πριν από τα με-
σάνυχτα. Οι δείκτες τώρα κινήθηκαν ακόμη περισσότερο προς 
τα εμπρός «κοντύτερα στα μεσάνυχτα από ποτέ άλλοτε» ανέ-
φεραν οι επιστήμονες κάνοντας λόγο για «τους εντεινόμενους 
κινδύνους από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο».
Μετά τον Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο το ρολόι έδειχνε 7 λεπτά πριν 
από τα μεσάνυχτα. Το 1992, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 

οι δείκτες υποχώρησαν στα 17 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. 
Το 1953, το 2018 και το 2019 είχαν φτάσει στα 2 λεπτά πριν από 
τα μεσάνυχτα.
Το Bulletin of Atomic Scientists ιδρύθηκε το 1945 από τον Άλ-
μπερτ Αϊνστάιν και άλλους επιστήμονες που εργάστηκαν στο 
σχέδιο Μανχάταν για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμ-
βας. Κάθε χρόνο οι ειδικοί αυτοί «κινούν» τους δείκτες του ρο-
λογιού, εξετάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε 
σήμερα τη συνεργασία της με το Πεντάγωνο για την ανά-
πτυξη ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου που θα μεταφέρει 
αστροναύτες στον Άρη.
Ο επικεφαλής της NASA Μπιλ Νέλσον δήλωσε ότι η συνερ-
γασία με την Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προ-
γραμμάτων Άμυνας (DARPA) αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
πυραύλου με πυρηνική θερμική πρόωση (NTP), ο οποίος 

υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος να δοκιμαστεί το 2027.
Σύμφωνα με τη NASA, ο εν λόγω πυρηνοκίνητος πύραυλος 
θα είναι 3-4 φορές ισχυρότερος από εκείνους που χρησι-
μοποιούν συμβατικά καύσιμα και θα μειώσει σημαντικά το 
χρόνο του ταξιδιού προς τον Κόκκινο Πλανήτη.
«Η DARPA και η NASA έχουν μακρά ιστορία επιτυχημένων 
συνεργασιών», ανέφερε από την πλευρά της η διευθύ-
ντρια της ερευνητικής υπηρεσίας του Πενταγώνου Στέφανι 

Τόμκινς, επικαλούμενη ως παράδειγμα τους πυραύλους 
Saturn V για τις αποστολές Apollo στη Σελήνη.
Η ανάπτυξη του προηγμένου προωθητικού πυραύλου «θα 
είναι κρίσιμη για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά 
εξοπλισμού στη Σελήνη και, εν συνεχεία, αστροναυτών 
στον Άρη», συμπλήρωσε.

ΗπΑ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΚΤΩ πΟΛΙΤΕΙΕΣ πΡΟΣΕΦΥγΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ GOOGle
ΚΑΤΗγΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ γΙΑ ΜΟΝΟπΩΛΙΑΚΕΣ πΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ   

πΛΗΣΙΑζΕΙ ΤΗ γΗ Ο πΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΜΗΤΗΣ πΟΥ (ξΑΝΑ)ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑπΟ ΤΗΝ ΕπΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ

ΤΟ «ΡΟΛΟϊ ΤΗΣ ΑπΟΚΑΛΥψΗΣ» ΔΕΙΧΝΕΙ 90 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕπΤΑ πΡΙΝ ΑπΟ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΗπΑ: ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΤΗΣ Nasa ΜΕ ΤΟ πΕΝΤΑγΩΝΟ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥξΗ πΥΡΗΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
πΥΡΑΥΛΟΥ πΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ   
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ΤΙ ζΗΤΑ Η ΑγΟΡΑ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥξΗ 
ΤΩΝ «πΡΑΣΙΝΩΝ» ΡΡΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
Ο γΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

H ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ  
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,10                                                    25/01/2023

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 21,24                                                 25/01/2023

Τα μηνύματα από ηλεκτροπαραγωγούς, ενεργοβόρο 
βιομηχανία και παραγωγούς ΑπΕ στη ΡΑΕ 
Σειρά ζητημάτων για την ανάπτυξη των ΡΡΑ (μακροχρόνια 
συμβόλαια προμήθειας ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ) στην 
Ελλάδα θέτει η αγορά. 
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, η άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων 
(και κυ κυρίως τα πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή) σε συνδυ-
ασμό με τη χορήγηση κινήτρων αποτελούν ζητούμενα στην 
παρούσα φάση για την ανάπτυξη των «πράσινων» ΡΡΑ στην Ελ-
λάδα. Την ίδια στιγμή, η δημιουργία μιας πλατφόρμας -ενδεχομέ-
νως στο περιβάλλον του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα μπορούσε 
να ενθαρρύνει τη σύναψη ΡΡΑ, εάν είναι ευέλικτη, χωρίς να θέτει 
περιορισμούς στα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 
Αυτά ετέθησαν μέσω των τοποθετήσεων εκπροσώπων των ηλε-
κτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ, Mytilineos), της ενεργοβόρου βιομη-
χανίας (ΕΒΙΚΕΝ) και παραγωγών ΑΠΕ (Enel Green Power Hellas, 
ΣΠΕΦ) στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί μελέτης που εκπό-
νησε για λογαριασμό της Αρχής η εταιρεία AFRY, με αντικείμενο τη 
δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για τα εν λόγω συμβόλαια. Μη-
νύματα που έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο: Πρώτον, 
τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΗ και μεγάλων βιομηχανιών για 
τη σύναψη ΡΡΑ που θα αντικαταστήσουν τα σταθερά τιμολόγια 
που προσέφερε μέχρι πρότινος η Επιχείρηση. Δεύτερον, τη νομο-
θετική ρύθμιση που βρίσκεται «επί θύραις» για την εξαίρεση των 
ΡΡΑ από το πλαφόν (οι λεπτομέρειες της οποίας αναμένονται με_ 
φλογερό ενδιαφέρον από όλους τους εμπλεκομένους). Και, τρίτον, 
τις προτάσεις για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ΡΡΑ που θα 
υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της αρχιτεκτονικής των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού. 
ΕΣΑΗ - mytilineos 
Ο ΕΣΑΗ, που εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαρα-
γωγούς, υπογραμμίζει ότι υποστηρίζει κάθε προσπάθεια δημι-
ουργίας κατάλληλου πλαισίου για σύναψη «πράσινων» ΡΡΑ. 
«Προτεραιότητα όμως έχει η άμεση άρση των ρυθμίσεων που 
ουσιαστικά απαγορεύουν τη σύναψη και λειτουργία των PPAs 
όπως η εφαρμογή του πλαφόν και στην ηλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ που πωλείται μέσω των PPAs», μια θέση που συμμερίζεται 
και η ΕΒΙΚΕΝ. Αναφορικά με το θέμα της πλατφόρμας, ο ΕΣΑΗ 
τάσσεται υπέρ μιας πλατφόρμας που θα έχει ως αποκλειστική 
αποστολή να «ματσάρει» το ενδιαφέρον παραγωγών και αγορα-
στών (offtakers), θα είναι συμβατή τόσο με συμβόλαια φυσικής 
παράδοσης όσο και με χρηματοοικονομικά (virtual) και δεν θα 
εμπλέκεται με τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Mytilineos, που κρίνει χρή-
σιμη τη δημιουργία κεντρικά οργανωμένης πλατφόρμας τύπου 

«Πρωταθλήτρια» στα παλιά αυτοκίνητα -και δυστυχώς όχι υπό 
την έννοια της αντίκας που αποτελεί μουσειακό είδος ή λαμβάνει 
μέρος σε ειδικές εκθέσεις, αλλά στον ενεργό στόλο οχημάτων, αυ-
τών δηλαδή που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους της 
χώρας- είναι δυστυχώς η Ελλάδα. Μάλιστα, η χώρα μας διαθέτει 
έναν από τους παλαιότερους στόλους οχημάτων στην Ευρωπαϊ-

«matchmaking», ενώ διατυπώνει ενστάσεις στο σενάριο μιας «κε-
ντρικά σχεδιασμένης πλατφόρμας που αποσυνδέει τα δύο μέρη 
μεταθέτοντας το ρίσκο του αντισυμβαλλομένου στον Διαχειριστή 
της πλατφόρμας (ΕΧΕ)». 
Και τούτο διότι, όπως υποστηρίζει, αυτό συνεπάγεται την επιβο-
λή premium πάνω στη δίκαιη τιμή της συναλλαγής, κάτι που θα 
καθιστούσε λιγότερο ανταγωνιστικά τα πράσινα ΡΡΕ. Η εταιρεία 
τονίζει την «ανάγκη αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων και 
προκλήσεων, μεταξύ αυτών του κόστους διαμόρφωσης της 
στοχαστικής παραγωγής ΑΠΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στο προφίλ κατανάλωσης των αγοραστών». Στην περίπτωση 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών, το ζήτημα αυτό καλείται να αντι-
μετωπίσει το σχήμα Green Pool, που η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει 
προς έγκριση στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν και το 
οποίο δεν συσχετίζεται με την τυχόν δημιουργία πλατφόρμας. 
ΕβΙΚΕΝ 
Η ΕΒΙΚΕΝ από την πλευρά της επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της 
για νομοθετική ρύθμιση που να εφαρμόζει ορθά πλέον την επιβο-
λή του πλαφόν στα νέα διμερή συμβόλαια είτε είναι χρηματοοικο-
νομικά νομικά είτε με φυσική παράδοση, με την προϋπόθεση να 
είναι σε αυτά πλήρως καθορισμένα τόσο η μονάδα παραγωγής 
όσο και ο αγοραστής. Επισημαίνει δε ότι η απαραίτητη μεσολά-
βηση ενός προμηθευτή, στα πράσινα ΡΡΑ με φυσική παράδοση, 
δρα περιοριστικά και σε πολλές περιπτώσεις αυτή δεν είναι εφικτή 
χωρίς κόστος για τον τελικό καταναλωτή. 
παραγωγοί ΑπΕ 
Η Enel Green Power τάσσεται υπέρ μιας «διευκολυντικής πλατ-
φόρμας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά» και συμμετοχή του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη διεκπεραίωση των συμβάσεων, 
σημείο στο οποίο οι παραγωγοί ΑΠΕ διαφοροποιούνται από την 
ενεργοβόρο βιομηχανία και τους καθετοποιημένους ηλεκτροπα-
ραγωγούς. Όπως τονίζει, το μοντέλο αυτό ενέχει το απαραίτητο 
επίπεδο δέσμευσης από πλευράς παραγωγού και καταναλωτή, 
ενώ το ρίσκο του αντισυμβαλλομένου μπορεί να μειωθεί σημαντι-
κά έως και να εξαλειφθεί με την εκκαθάριση των συναλλαγών από 
το ΕΧΕ, με τη θέσπιση του Χρηματιστηρίου ως αντισυμβαλλόμε-
νου παραγωγών και καταναλωτών κατ’ αντιστοιχία των forward 
αγορών.

κή Ένωση σε ό,τι αφορά τόσο τα επιβατικά αυτοκίνητα όσο και τα 
φορτηγά και τα λεωφορεία, κάτι που μεταφράζεται σε ατμοσφαι-
ρική ρύπανση και αυξημένο κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ACEA 
(Ενωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) και αφο-
ρούν μέχρι και το έτος 2021, η Ελλάδα έχει τον παλαιότερο στόλο 
επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση με μέσο όρο 
ηλικίας αυτών τα 17 έτη, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι τα 12 
έτη. Τον δεύτερο γηραιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων έχει 
η Εσθονία (16,8 έτη) και ακολουθεί η Τσεχία (15,6 έτη). Στον αντί-
ποδα βρίσκονται το Λουξεμβούργο, όπου ο μέσος όρος ηλικίας 
των επιβατικών αυτοκινήτων είναι τα 7,6 έτη, ενώ στη δεύτερη 
θέση βρίσκεται η Δανία (8,5 έτη) και στην τρίτη θέση η Αυστρία 
(8,7 έτη). 
Η κατάσταση, δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, είναι 
ανάλογη και στην κατηγορία των λεωφορείων και φορτηγών. 
Η Ελλάδα, αν και τουριστική χώρα, έχει τον δεύτερο γηραιότερο 
στόλο λεωφορείων (19 έτη), όταν ο μέσος όρος ηλικίας των λεω-
φορείων στην Ε.Ε. είναι τα 12,7 έτη. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η 
Ρουμανία (20,2 έτη) και στην τρίτη θέση η Πολωνία (16 έτη). 
Αν και πολύ μεγάλο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών στην 
Ελλάδα γίνεται οδικώς και όχι με τρένο, όπως σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε., η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο μεσαίων και βαρέων 
επαγγελματικών αυτοκινήτων (φορτηγά), με τον μέσο όρο ηλικί-
ας να είναι τα 22,7 έτη, ακολουθούμενη από την Ιταλία (19 έτη) 
και τη Ρουμανία (18,6 έτη). Στην Ε.Ε. ο μέσος όρος ηλικίας των 
μεγάλων φορτηγών είναι τα 14,2 έτη. Τη θλιβερή πρωτιά κατέχει 
η Ελλάδα και στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών με μέσο 
όρο ηλικίας τα 20,8 έτη, ενώ στην Ε.Ε. είναι τα 12 έτη. Στη δεύτερη 
θέση μετά την Ελλάδα βρίσκεται η Πορτογαλία (15,3 έτη) και στην 
τρίτη θέση η Εσθονία (14,7 έτη). 
Τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα βενζινοκίνητα. Συγκεκριμένα, το 2021 το 
90,1% των επιβατικών ήταν βενζινοκίνητα, το 8,6% πετρελαιο-
κίνητα, το 0,6% υβριδικά και το 0,1% φυσικού αερίου. Το 41,4% 
των ελαφρών φορτηγών ήταν πετρελαιοκίνητα και το 38,8% 
βενζινοκίνητα, το 56,3% των μεσαίων και βαρέων φορτηγών 
πετρελαιοκίνητα και το 94,1% των λεωφορείων πετρελαιοκίνητα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα καταγράφονται τα υψηλό-
τερα ποσοστά οχημάτων με άγνωστο το είδος καυσίμου που 
χρησιμοποιούν. 
Η Ελλάδα αριθμεί 506 επιβατικά αυτοκίνητα ανά 1 .000 κατοίκους 
(στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 567 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοί-
κους) και 112 επαγγελματικά αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους 
(μέσος όρος στην Ε.Ε. 83 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους). Ο 
συνολικός στόλος οχημάτων στην Ελλάδα το 2021 αποτελείτο 
από 6.606.062 οχήματα, αυξημένος κατά 1,8% σε σύγκριση με 
το 2020.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ πΟΔΗΛΑΤΑ - ΑπΟΣΥΡΟΝΤΑΙ 
ΛΟγΩ ΚΛΟπΩΝ ΚΑΙ βΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,21,24                                             25/01/2023

Μία μία οι εταιρείες ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων και πα-
τινιών αποσύρονται από την ελληνική αγορά τα τελευταία χρό-
νια, με πρόσφατη περίπτωση αυτή της RideMovi, η οποία μέσω 
της εφαρμογής Free Now (πρώην Beat) δεν διαθέτει πια, έστω 
και προσωρινά, ηλεκτρικά ποδήλατα στην Αθήνα, λόγω... κλο-
πών και βανδαλισμών. Η απόσυρση τέτοιων υπηρεσιών από 
την ελληνική αγορά δεν είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά, 
αφού εγχειρήματα όπως αυτό της Lime (εταιρείες ενοικίασης 
ηλεκτρικών πατινιών, ποδηλάτων με έδρα το Σ. Φρανσίσκο και 
παρουσία σε ευρωπαϊκές πόλεις) αλλά και παλαιότερα της Hive 
δεν ευδοκίμησαν στη χώρα μας, καθώς ειδικά στην περίπτωση 
της Lime, πέραν των προβλημάτων που προκάλεσαν τα μέτρα 
περιορισμού των μετακινήσεων στην πανδημία, υπήρχαν προ-
βλήματα και κατά τη λειτουργία της. Η απόφαση της RideMovi 
έρχεται λίγους μήνες μετά την επίσημη παρουσίαση της νέας 
εφαρμογής της Free Now στην οποία προστέθηκαν επιλογές με-

τακίνησης με ηλεκτρικά ποδήλατα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Πρόκειται για στόλο με περίπου 500-600 ποδήλατα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, με την ιταλική εταιρεία να σχεδιάζει την αύξη-
σή του σε 1.000 ποδήλατα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με 
πηγές της Free Now, η απόφαση αυτή είναι προσωρινή καθώς 
η εταιρεία επανεξετάζει τις περιοχές που διαθέτει τα ποδήλατα 
αλλά και τον τρόπο διάθεσής τους. Υπολογίζεται μάλιστα πως 
περίπου 40 ηλεκτρικά ποδήλατα έπεσαν «θύματα» κλοπών και 
βανδαλισμών στην Αθήνα, αντίθετα με τη Θεσσαλονίκη που 
η κατάσταση δείχνει καλύτερη, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να 
λειτουργεί κανονικά. 
Το φαινόμενο των βανδαλισμών και των κλοπών δεν είναι 
καινούργιο, αφού πρόσφατα η αστυνομία εξάρθρωσε συμμο-
ρία που έκλεβε ηλεκτρικά πατίνια και εξαρτήματα σε Γλυφάδα, 
Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη. Μάλιστα από τη μέχρι στιγμής 
προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 21 περιπτώ-
σεις κλοπών, με το ύψος της ζημίας να υπερβαίνει το ποσό των 
17.000 ευρώ. 
Συνήθως οι δράστες «σηκώνουν» τα ποδήλατα και αφαιρούν 
όλα τα εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα τις μπαταρίες λιθίου 
που είναι ενσωματωμένες στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Βέβαια, 
αρκετοί επισημαίνουν πως οι βανδαλισμοί και οι κλοπές δεν 
αποτελούν ελληνικό φαινόμενο, εκτιμώντας πως τέτοιες υπηρε-
σίες δεν είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά. 
Ενδεικτικά, η εταιρεία Mobike αποσύρθηκε από το Μάντσεστερ 
το 2018 έπειτα από 13 μήνες λειτουργίας, ενώ περιστατικά κλο-
πών έχουν καταγραφεί και στο Εδιμβούργο, στο Κάρντιφ κ.α. 
Επίσης, εταιρείες όπως η GoBee, με έδρα το Χονγκ Κονγκ εγκα-
τέλειψε τη γαλλική αγορά. 
«Έχω βρεθεί για χρόνια στην Ολλανδία και έχω δει να πετιούνται 
ηλεκτρικά πατίνια στο ποτάμι. Το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρι-
κού ποδηλάτου ή πατινιού είναι υψηλό για μία διαδρομή π.χ. 
από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Σύνταγμα, είναι ίδια λεφτά με 
το να πάρω ταξί», αναφέρει ο Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινω-
νιολόγος- μηχανικός s και χρήστης τέτοιων υπηρεσιών. Ο ίδιος 
στέκεται στις ελλείψεις υποδομών που υπάρχουν στην Αθήνα 
λόγω του κακού οδοστρώματος αλλά και στην ανάγκη να γί-
νουν περαιτέρω επενδύσεις από τις εταιρείες για την προστασία 
του στόλου από τις κλοπές. «Δεν φτάνει να υπάρχει GPS στο 
όχημα. Πρέπει να λειτουργεί και το κεντρικό σύστημα πλήρους 
καταγραφής των περιστατικών ώστε να επεμβαίνει άμεσα η 
εταιρεία», λέει. 
Η χρήση του ποδηλάτου και γενικά η κουλτούρα της μικροκινη-
τικότητα3 δεν είναι στην Ελλάδα ιδιαίτερα διαδεδομένη αφού, 
σύμφωνα με στοιχεία από το έργο SIM4MTRAN του ΕΜΠ, λιγό-
τερο από 1% του πληθυσμού χρησιμοποιεί στην Αθήνα ποδή-
λατο για αποστάσεις 5-10 χλμ. από την οικία-εργασία. «Υπάρ-
χουν 3 τρόποι ιδιοκτησίας των οχημάτων μικροκινητικότητας, 
η απλή αγορά του οχήματος, η ευέλικτη ιδιοκτησία (leasing, 
συνδρομητικές υπηρεσίες) και η κοινοχρησία. Οι κοινόχρηστες 
υπηρεσίες φαίνεται πως λόγω κόστους δεν λειτουργούν στην 
Ελλάδα για τον τοπικό πληθυσμό αλλά περισσότερο για τους 
επισκέπτες και τους τουρίστες», αναφέρει ο Αδάμ Μαρκάκης, 
διευθύνων σύμβουλος της startup Kineo, εταιρεία που δραστη-
ριοποιείται στο leasing ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών και 
στην οποία έχει επενδύσει η Autohellas.
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Είναι εύκαμπτα, διαφανή, «πράσινα» και θα κατα-
σκευάζονται στη Μακεδονία, στην πρώτη στον κό-
σμο σχετική μονάδα παραγωγής τους 
Δύο εμβληματικά έργα που θα θέσουν την Ελλάδα στο επί-
κεντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων ετοιμάζονται 
να υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πρώτη 
στον κόσμο Μονάδα Παραγωγής Εκτυπωμένων Οργανικών 
Φωτοβολταϊκών 3ης Γενιάς, ένα έργο που θα συντελεστεί με 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ύψους 21 εκατ. ευρώ, με σκοπό 
να σηματοδοτήσει το μέλλον της Ευρώπης στην παραγωγή 
πράσινης ενέργειας και ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων. Επίσης 
στη Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθεί το πρώτο Διεθνές Κέντρο 
Αριστείας για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία, 
ένα Κέντρο που θα συντονίζεται από το ΑΠΘ με συμμετέχοντες 
φορείς τα πανεπιστήμια του Cambridge και του Bordeaux. Τα 
δύο έργα, εκτός των άλλων, αναμένεται να δημιουργήσουν 
νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να αντιστρέψουν 
τη διαρροή εξειδικευμένου προσωπικού από την Ελλάδα προς 
το εξωτερικό. 
Όπως επισημαίνουν οι εμπλεκόμενοι, ο σχεδιασμός αυτών των 
έργων συνιστά μια μεγάλη ελληνική διάκριση, καθώς ξεχώρι-
σαν μεταξύ πολλών ανταγωνιστικών προτάσεων άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών και κοινοπραξιών και αξιολογήθηκαν θετικά 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon Europe. 
Flex2energy 
«Στο έργο Flex2Energy που προβλέπει τη Μονάδα Παραγωγής 
Εκτυπωμένων Φωτοβολταϊκών 3ης Γενιάς συμμετέχουν 15 
βιομηχανικοί και ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα, τη Γερμα-
νία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία» 
λέει στα «ΝΕΑ» ο Στέργιος Λογοθετίδης, καθηγητής στο Τμήμα 
Φυσικής του ΑΠΘ και διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνο-
λογίας. «Τα εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς είναι διαφα-
νή και ως εξ τούτου κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες από τις 
οποίες πρέπει να διέρχεται το φως, όπως τζάμια ή θερμοκήπια, 
είναι πολύ ελαφριά, είναι εύκαμπτα και μπορούν να τοποθε-
τηθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, επίπεδη ή καμπύλη. Είναι 
η πιο πράσινη τεχνολογία που έχουμε δει μέχρι σήμερα, διότι 
χρησιμοποιεί 1/10 της ενέργειας που χρησιμοποιούν τα συμβα-
τικά φωτοβολταϊκά για να παράξουν το ίδιο αποτέλεσμα. Υπε-
ρέχουν από κάθε πλευρά - αισθητική, σχεδίαση, συμβατότητα 
με το κλίμα - και γι’ αυτό αποτελούν το μέλλον» συμπληρώνει 
ο καθηγητής. Η δημιουργία της Μονάδας στη Θεσσαλονίκη έχει 
ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερα 
χρόνια. 
COPe-Nano 
Το δεύτερο έργο, το COPE-Nano, το οποίο έχει συνολικό προ-
ϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ελλάδα, ουσιαστικά θα επεκτείνει 
το διεθνώς αναγνωρισμένο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του 

ΑΠΘ και θα το εξελίξει σε ένα αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο 
Αριστείας στη Θεσσαλονίκη. Με τη νέα του μορφή το Κέντρο 
Αριστείας αναμένεται να ηγηθεί στην Ευρώπη στον τομέα της 
βασικής, εφαρμοσμένης και βιομηχανικής έρευνας των ταχέως 
αναπτυσσόμενων τομέων των Οργανικών Ηλεκτρονικών και 
της Νανοτεχνολογίας. «Σκοπός μας είναι να αποτελέσει έναν 
σύγχρονο φορέα Αριστείας, Εκπαίδευσης και Ερευνας στις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργώντας τη νέα γενιά επιστημό-
νων, επαγγελματιών και νεοφυών εταιρειών, πετυχαίνοντας 
έτσι και το brain gain που αποτελεί έναν μεγάλο στόχο για εμάς, 
δηλαδή την επιστροφή του εξειδικευμένου επιστημονικού δυ-
ναμικού που ζει στο εξωτερικό» λέει ο Στέργιος Λογοθετίδης. 
«Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράλληλα με 
το Εργαστήριο έχουμε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Να-
νοτεχνολογίας, με αποτέλεσμα τα τελευταία 30 χρόνια να έχουν 
αποφοιτήσει περισσότεροι από 500 άνθρωποι εξειδικευμένοι 
στις Νανοτεχνολογίες. Οι μισοί βρίσκονται στην Ελλάδα και οι 
άλλοι μισοί στην Ευρώπη. Εμείς προβλέπουμε ότι πολλοί από 
εκείνους που έφυγαν στο εξωτερικό πλέον θα επιστρέψουν. 
Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα έρθουν στην Ελλάδα ξένοι 
φορείς για αυτά τα δύο έργα και το ότι έχουν προβλεφθεί 16 
εκατ. ευρώ για θέσεις προσωπικού και για μηχανήματα μπο-
ρεί να δημιουργήσει όχι απλώς νέες θέσεις εργασίας αλλά και 
τις προϋποθέσεις για επόμενες κινήσεις, για παραγωγή νέων 
τεχνολογιών και εμπορικών προϊόντων» σημειώνει ο ίδιος. 
«Το Fiex2Energy και το COPE-Nano συντονίζονται από την 
ελληνική εταιρεία Organic Electronics Technologies και από το 
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠθ και θα καταστήσουν την 
Ελλάδα παγκόσμιο Κόμβο Αριστείας και Επιχειρηματικότητας 
στην παραγωγή οργανικών φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς και 
στη Νανοτεχνολογία». 
Τα δύο έργα θα παρουσιαστούν σε ειδική συνέντευξη Τύπου 
που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα. 


