
Ν. Παπαθανάσης: Οι νέοι στο επίκεντρο της νέας τετραετίας - Δεν 

σταματάμε τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων - Παίρνει 

σάρκα και οστά το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, ύψους 1,63 δισ. 

ευρώ - Με την ίδια γραμματοσειρά θα αναγράφεται στα σούπερ 

μάρκετ η τιμή του προϊόντος και η τιμή ανά κιλό ή λίτρο 

 

Από την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τους νέους. Οι 

νέοι θα είναι στο επίκεντρο και της νέας τετραετίας, δίνουμε μεγάλη 

έμφαση, το δημογραφικό είναι σοβαρό πρόβλημα», τόνισε σήμερα ο 

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό και ερωτηθείς για το πακέτο στήριξης ευάλωτων 

νοικοκυριών, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε:« Θα σταθούμε στις δηλώσεις 

Χατζηδάκη για το θέμα των συντάξεων. Από εκεί και πέρα, και εμείς έχουμε 

ανακοινώσει τη συνέχεια του καλαθιού, το οποίο πάει πολύ καλά, έχει 

διατηρήσει τις τιμές». 

«Η κάρτα αγορών ξεκινάει πολύ σύντομα. Θα μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την άυλη κάρτα και στις λαϊκές αγορές. Έχουμε 

αποδείξει ότι δεν σταματάμε τη στήριξη των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και αυτή η κρίση 

ακρίβειας, παρ' όλα αυτά θα είμαστε στο πλευρό όλων των συμπολιτών 

μας» σημείωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. 

Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 

υπογράμμισε ότι «δόθηκε μία ευκαιρία στη Βουλή να μετρηθούμε ως προς 

τη δουλειά που έχουμε κάνει. Τον ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει η επόμενη 

μέρα, τι θα μπορέσει να κάνει για το σπίτι του, για τα παιδιά του. Αυτό 

παρουσιάσαμε. Τα υπόλοιπα, είναι φρου φρου και αρώματα. Στο θέμα των 

παρακολουθήσεων αποδείχθηκε ότι δεν έγινε τίποτα από αυτά που έχουν 

πει. Ο κ. Τσίπρας, επειδή δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο, έπρεπε να 

βρει κάτι για να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή». 

Παίρνει σάρκα και οστά το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, ύψους 

1,63 δισ. ευρώ 

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, ύψους περίπου 1,63 δισ. ευρώ, 

προχωρά μέχρι σήμερα απρόσκοπτα και ο σχεδιασμός του έχει αρχίσει να 

παίρνει σάρκα και οστά. 

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. 

Παπαθανάσης: 

«Το ελληνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, ύψους περίπου 1,63 δισ. 

ευρώ, προχωρά μέχρι σήμερα απρόσκοπτα και ο σχεδιασμός του έχει 

αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. 

Ήταν το πρώτο που έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον 

Ιούνιο του 2022. Μόλις 4 μήνες μετά την έγκρισή του ενεργοποιήθηκαν οι 

πόροι του και προβλέφθηκαν 11 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 

161,5 εκατ. ευρώ. 



Σήμερα, έξι μήνες μετά, έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες 8 προσκλήσεις, ενώ 

προσεχώς αναμένεται να εκδοθούν άλλες 3. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπει την Δημιουργία Θερμοκοιτίδων και 

Εκκολαπτηρίων, τη σύσταση ειδικού μηχανισμού στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας, την τεχνική βοήθεια σε όσους φορείς την 

χρειάζονται, την δημιουργία προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση 

ανέργων της περιοχής κά. 

Οι επόμενες σημαντικές δράσεις που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 1ο 

τρίμηνο του 2023 αφορούν στον Κόμβο Υδρογόνου (Η2) στο Τεχνολογικό 

Πάρκο αλλά και στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων 

μέσω του ειδικού Καθεστώτος ΔΑΜ στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού 

Νόμου. 

Πέρα από τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος ΔΑΜ, 

μάλιστα, η στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας επεκτείνεται και στο 

Πρόγραμμα Απολιγνιτοποίησης που τρέχει μέσω του Πράσινου Ταμείου 

αλλά και στην ενεργοποίηση του πρώτου επενδυτικού σχεδίου της χώρας 

μας, στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, 

ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ. 

Η κυβέρνησή μας προχωρά σε πολλές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις ώστε η 

χώρα να καταφέρει να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο και να βαδίσει 

προς ένα πράσινο, καθαρό και βιώσιμο μέλλον. 

Με την ίδια γραμματοσειρά θα αναγράφεται στα σούπερ μάρκετ η 

τιμή του προϊόντος και η τιμή ανά κιλό ή λίτρο 

"Αυτό που θα διορθώσουμε, προς διευκόλυνση των καταναλωτών, είναι τα 

καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ, στα οποία θα αναγράφεται με την ίδια 

γραμματοσειρά η τιμή του προϊόντος και η τιμή ανά κιλό ή μονάδας 

όγκου". 

Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 

Παπαθανάσης μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό υπενθυμίζοντας ότι σήμερα 

χρησιμοποιείται μικρότερη γραμματοσειρά για την τιμή ανά κιλό ή μονάδας 

όγκου. 

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταξύ άλλων σημείωσε: 

"Ελέγχουμε την αισχροκέρδεια με περιορισμό του ποσοστού κέρδους. Δεν 

μπορούμε να βάλουμε διατίμηση στην αγορά, γιατί σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να παρατηρηθούν ελλείψεις στα ράφια. Ελέγχουμε πάντα για 

αισχροκέρδεια με αναγωγή στην τιμή μονάδος είτε δηλαδή στο κιλό ή το 

λίτρο. Αυτό που θα διορθώσουμε προς διευκόλυνση των καταναλωτών 

είναι τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ, στα οποία θα αναγράφεται με την 

ίδια γραμματοσειρά η τιμή του προϊόντος και η τιμή ανά κιλό ή μονάδας 

όγκου. Στόχος μας ήταν και είναι η προστασία των καταναλωτών και η 

στήριξη των συμπολιτών μας σε αυτή την κρίση ακρίβειας Πούτιν που 

ροκανίζει τα εισοδήματα όλων των συμπολιτών μας". 


