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στις αερομεταφορές της Δυτ. Ελλάδας
Το νέο υδατοδρόμιο 

θα βρίσκεται στο τέρ-
μα της οδού Νόρμαν, 

ένα σημείο κομβικό 
καθώς σε κοντινή 
απόσταση χτίζεται 

ο νέος σταθμός των 
Υπεραστικών ΚΤΕΛ. 

Το σημείο θα παρέχει 
τη δυνατότητα εύκο-
λης και οικονομικής 

πρόσβασης των τουρι-
στών στην Πάτρα. Οι 
εκτιμήσεις είναι ότι τα 

υδροπλάνα θα απο-
τελέσουν ένα εξίσου 

ανταγωνιστικό μεταφο-
ρικό μέσο. 

Αλλαγή σελίδας στον τομέα των μεταφορών 
στη Δυτική Ελλάδα καθώς σε μερικές εβδο-
μάδες υπογράφεται μεταξύ ΟΛΠΑ και της 
κοινοπραξίας Υδατοδρόμια Λιμένος Πάτρας 
η σύμβαση για τη λειτουργία υδατοδρομίου 
στο παλιό λιμάνι. Πρόκειται για μια απόφα-
ση που αλλάζει άρδην τα δεδομένα, αφού θα 
συνδέει σε πρώτη φάση τα νησιά του Ιονίου 
με την Πάτρα. Ήδη έχουν δοθεί άδειες για 
υδατοδρόμια σε Κέρκυρα και Παξούς και θα 
ακολουθήσουν και άλλα νησιά. Στόχος είναι 
μέχρι την άνοιξη να έχει λειτουργήσει το υδα-
τοδρόμιο και να μεταφέρει το πρώτο κύμα 
τουριστών από την περιοχή μας. Τοπικοί πα-
ράγοντες εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για 
την εξέλιξη αυτή που σηματοδοτεί μια ουσια-
στική αναβάθμιση για τις μετακινήσεις. 

Αγροτική 
Ανάπτυξη 
Μια νέα στήλη αφιερωμένη στον 
πρωτογενή τομέα στον «Σ.Ε». 
Σήμερα φιλοξενούμε τον Θ. Πε-
τρόπουλο, Πρόεδρο του ΓΕΩ-
ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας.

Με αντεγκλήσεις 
ο προϋπολογισμός  
Σε έντονο κλίμα συζητήθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Πα-
τρέων. Η πρόταση του Δήμου 
καταψηφίστηκε, κάτι που πυρο-
δότησε πλήθος ανακοινώσεων. 

Πατρών –Πύργου, 
«δρόμος θανάτου»:
Επιτέλους λύση…

Σελ. 18-19 Σελ. 3 Σελ. 7, «Ολογραφία» σελ. 2

> Σύντομα υπογράφεται η σύμβαση για τα υδροπλάνα στην Πάτρα

Σελ. 12-13

Προσωπικότητα 
που ενώνει 

Στις 22 Ιανουαρίου η ψηφοφορία 
για την ανάδειξη της νέας Προέ-
δρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Η 
πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του ΣτΕ 
θα είναι και η πρώτη γυναίκα ΠτΔ, 
συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό 
της την στήριξη των βασικών πολι-
τικών δυνάμεων του τόπου.

Σελ. 3, «Απόψεις» σελ. 8 

ΠΕΔ: δυναμικό 
ξεκίνημα
Δυναμικά ξεκίνησε την λειτουρ-
γία του το νέο ΔΣ της ΠΕΔΔΕ, 
αφού, αποφάσισε να ασχοληθεί 
με χρονίζοντα προβλήματα που 
απασχολούν τους αιρετούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σελ. 6

Εκλογή ΠτΔ

Αρχίζει ο… κύκλος της χαράς 
Όλα έτοιμα για να ανοίξει επισήμως τα φτερά του αύριο το 
Καρναβάλι της Πάτρας, φιλοδοξώντας να προσφέρει γερές 
δόσεις απόδρασης από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, σε 
Πατρινούς και επισκέπτες μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα, 
που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου. Από 
το πρωί χθες στους δρόμους της Πάτρας η φωνή του τελά-
λη (Μαρίας Αγουρίδη) ανήγγειλε την έναρξη του κορυφαίου 
Καρναβαλικού θεσμού της χώρας.

Σελ. 8, 22

thewebster.gr

Τζαφέρη 16, Γκάζι, Αθήνα

Φιλοποίµενος 43, Πάτρα

+30 6933 350 605
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Τεχνητή Νοημοσύνη 
και Ιnternet οf Τhings 
Στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων και τον ταχύτε-
ρο σχεδιασμό, κορυφαίες εταιρείες υιοθετούν όλο και 
περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Internet of 
Things (ΙoT).
 Πρόσφατη έρευνα που απευθύνθηκε σε στελέχη κο-
ρυφαίων επιχειρήσεων αποκαλύπτει ότι ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας για τη δημιουργία αξίας από IoT πρω-
τοβουλίες σε μία επιχείρηση, είναι η εκτεταμένη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης. Το 90% των ερωτηθέντων στην 
έρευνα, που χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την τεχνη-
τή νοημοσύνη στις IoT λειτουργίες του, ανέφερε ότι η 
χρήση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Η έρευνα έδειξε 
επίσης ότι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το IoT σε 
συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται 
να είναι πιο ανταγωνιστικές από επιχειρήσεις που χρη-
σιμοποιούν αποκλειστικά το IoT, με διψήφιο περιθώριο 
σε διάφορους επιχειρηματικούς δείκτες, όπως η παρα-
γωγικότητα των εργαζομένων, η καινοτομία και το λει-
τουργικό κόστος.
Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από τις SAS, Deloitte και 
Intel, με την τεχνογνωσία της IDC, ρώτησε 450 επικε-
φαλής επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο σχετικά με τη 
χρήση τεχνολογιών IoT και AIoT. (Το AIoT ορίζεται ως η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη βοήθεια τεχνολο-
γιών τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με συνδεδε-
μένους αισθητήρες, δεδομένα συστήματος ή δεδομένα 
που προκύπτουν από προϊόντα ΙοΤ. Οι τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν βαθιά μάθηση, 
μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ανα-
γνώριση φωνής και ανάλυση εικόνας). Μεταξύ άλλων, 
προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ευρήματα:
• Το 79% των υψηλόβαθμων στελεχών συμμετέχει στη 
λήψη αποφάσεων για IoT projects και το 92% αυτών 
των στελεχών αναφέρει ότι η αξία του AIoT υπερβαίνει 
τις προσδοκίες τους.
• Το 68% των εταιρειών βασίζεται σε ΙοΤ δεδομένα για 
την ενημέρωση των καθημερινών επιχειρησιακών απο-
φάσεων μέσω υπολογιστικών φύλλων και άλλων τε-
χνολογιών που δεν αφορούν το AI. Μόνο το 12% των 
ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το ΙοΤ για να ενημερώνει τις 
αποφάσεις σχεδιασμού, ενώ το ποσοστό των ερωτηθέ-
ντων που χρησιμοποιούν στοιχεία AI για τον καθημερι-
νό σχεδιασμό ανέρχεται σε 31%.
• Το 34% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι με τη χρήση 
του AIoT πρωταρχικός σκοπός είναι η αύξηση των εσό-
δων. Ακολουθεί η βελτίωση της καινοτομίας (17,5%), 
η προσφορά νέων ψηφιακών υπηρεσιών στους πελά-
τες (14,3%) και η μείωση του λειτουργικού κόστους 
(11,1%).
• Εταιρείες που έχουν αναπτύξει δυνατότητες AIoT, πα-
ρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά κρί-
σιμους οργανωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης 
της ικανότητας επιτάχυνσης των εργασιών, της εισαγω-
γής νέων ψηφιακών υπηρεσιών, της βελτίωσης της πα-
ραγωγικότητας των εργαζομένων και της μείωσης του 
κόστους. Για παράδειγμα, εταιρείες που χρησιμοποιούν 
δεδομένα IoT χωρίς τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν 
αύξηση της ταχύτητας των λειτουργιών τους κατά 32%, 
ενώ εταιρείες που χρησιμοποιούν και τεχνητή νοημο-
σύνη, παρατήρησαν αύξηση που έφτασε το 53%.
• Κορυφαίες θέσεις στη λίστα των τεχνικών ανάλυσης 
που χρησιμοποιήθηκαν για IoT projects κατέλαβαν το 
business intelligence (33%), η παρακολούθηση και 
η ορατότητα σε πραγματικό σχεδόν χρόνο (31%) και 
η παρακολούθηση υπό συνθήκες (condition-based) 
(30%).

Μ
ε τους δύο εκπαιδευτικούς που τόσο άδικα 
έχασαν τη ζωή τους στην καρμανιόλα Πατρών 
–Πύργου, μόνο τα τελευταία 10 χρόνια ο φό-
ρος αίματος υπερβαίνει τους 130 νεκρούς. Στο 

τμήμα του δρόμου που ανήκει στην Αχαΐα, έχουν συμβεί 50 
θανατηφόρα με 60 νεκρούς και σε αυτό της Ηλείας 60 θα-
νατηφόρα δυστυχήματα με υπεράνω των 70 συνανθρώπων 
μας να χάνουν τη ζωή τους. Πολλαπλάσιος ο αριθμός βεβαίως 
των τραυματιών, ορισμένοι μάλιστα με μόνιμα καθοριστικά 
για την ζωή τους προβλήματα. Και φυσικά τεράστιες και οι 
υλικές ζημιές και το κόστος για το δημόσιο. 

«Oδός θανάτου» 
Μετά από κάθε τραγικό δυστύχημα ακούμε φωνές από όλες 
τις πλευρές με κοινό τόπο το «δεν πάει άλλο». Να που όμως 
πάει το κακό και άλλο και στο ορίζοντα δεν έχουμε χειροπια-
στό εμπόδιο, που να αντιστρέψει την κατάσταση.
Σε άλλες σελίδες καταγράφουμε τις αντιδράσεις του πολιτικού 
προσωπικού και της εκπαιδευτικής κοινότητας μετά το τραγικό 
συμβάν των προηγούμενων ημερών. Παρακάτω φιλοξενούμε 
δύο ξεχωριστές φωνές. Τη χθεσινή επιστολή του Μητροπολίτη 
Πατρών κ.κ Χρυσόστομου προς τον υπουργό Μεταφορών Κώ-
στα Καραμανλή και απόσπασμα μιας παλιότερης, συγκλονιστι-
κής, παρέμβασης ενός από τα θύματα της καρμανιόλας, που το 
ατύχημα του σημάδεψε καθοριστικά τη ζωή του (είχε δημοσιευ-
θεί εδώ ολόκληρη στο παρελθόν). Ενώνουμε τη φωνή μας με 
τη δική τους. Η επιστολή του Σεβασμιώτατου Πατρών: 
Μέ πόνο ψυχῆς Σᾶς γράφω αὐτό τό γράμμα ἐπιθυμώντας ἀφ’ 
ἑνός μέν, νά Σᾶς καταστήσω κοινωνόν τῆς βαθυτάτης θλίψεως 
ἡ ὁποία κατέκλυσε τήν ψυχή μας κατά τήν κηδεία δύο ἐγκρίτων 
Ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἂφησαν κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας, τήν τε-
λευταία τους πνοή στήν φονική ὁδό Πατρῶν-Πύργου, ὃπου ἒχουν 
δυστυχῶς φονευθῆ πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας, κυρίως νέοι, 
ἀφ’ ἑτέρου δέ, νά Σᾶς παρακαλέσω, ὃπως ἐντείνετε τίς προσπάθει-
ές Σας, ὣστε νά ληφθοῦν ὡς οἷον τε τάχιστα ἀποφάσεις προκειμέ-
νου νά ἀρχίσουν ἐπιτέλους οἱ ἐργασίες, νά προχωρήσουν καί νά 
περατωθοῦν, στήν τόσο προβληματική καί πολυσυζητημένη ὁδό 
Πατρῶν-Πύργου.
Ἐπί τῶν προηγουμένων Κυβερνήσεων, ἒγιναν πολλές παρεμβά-
σεις ἀπ’ ὃλους τούς Φορεῖς, βεβαίως καί ἀπό τήν Ἱερά Μητρό-
πολη Πατρῶν. Πολλές ὑποσχέσεις ἐδόθησαν καί πολλοί προ-
γραμματισμοί ἒγιναν. Ὃμως φῶς στήν συγκεκριμένη περίπτωση, 
δυστυχῶς, δέν ἐφάνη.
Χαρακτηριστικό τῆς καταστάσεως ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ στό συγκε-
κριμένο δρόμο, εἶναι ἡ ὀνομασία πού τοῦ ἒχει δοθῆ ἀπό πολλούς, 

«ὁδός θανάτου».
Κάνετε ὃ,τι εἶναι δυνατόν, ὣστε νά μή θρηνήσωμε ἂλλα θύματα 
καί νά μή προστεθοῦν ἂλλοι ἀνάπηροι στίς ἑκατοντάδες τῶν προ-
ηγουμένων. Ὁ δρόμος αὐτός εἶναι ἂκρως ἐπικίνδυνος.
Τό γράμμα μου αὐτό γράφτηκε ὡς χρέος πατρικό, στή μνήμη τῶν 
δύο Ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἂφησαν τήν τελευταία τους πνοή 
στήν ὁδό Πατρῶν-Πύργου, ἀλλά καί στήν μνήμη ὃσων ἒβαψαν 
μέ τό αἷμα τους, αὐτό τό δρόμο ἐπί τόσα ἒτη. Ἐπίσης ἐγράφη ὡς 
χρέος πρός ὃλους ὃσοι φέρουν διά βίου τό βάρος τῆς ἀναπηρίας, 
ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, ἀλλά καί ὡς χρέος ἒναντι ὃλων τῶν 
συμπολιτῶν μας, ὃλων τῶν συνανθρώπων μας, Ἀχαιῶν, Ἠλείων 
καί ἂλλων πού διέρχονται ἀπό τό δρόμο αὐτό.
Τέλος, προσθέτω κοντά στά ὃσα προηγουμένως ἀνέφερα καί τά 
ὁποῖα ἒχουν τό πρώτιστο ἐνδιαφέρον καί τούς λόγους τούς πολιτι-
στικούς καί ἱστορικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν στήν Κυβέρνηση νά 
ἀρχίσῃ ἂμεσα τήν κατασκευή τοῦ δρόμου.
Ἡ Πάτρα εἶναι ἡ τρίτη πόλις τῆς Ἑλλάδος, ἒχει τό τρίτο λιμά-
νι, εἶναι πόλις πού ὂχι μόνο τήν ἐπισκέπτονται πλήθη ἀνθρώπων, 
Ἑλλήνων καί ἂλλων, ἀλλά καί δι’ αὐτῆς κατευθύνονται, διά τῆς 
ὁδοῦ Πατρῶν-Πύργου, στήν Ἠλεία, (ἡ ὁποία ἒχει ἐπίσης μεγάλο 
ἱστορικό ἐνδιαφέρον), Μεσσηνία, νησιά Ἰονίου κ.λ.π.
Μέ τήν πίστη καί ὂχι ἁπλῶς μέ τήν ἐλπίδα, ὃτι θά εἰσακουσθοῦν 
οἱ ἐκκλήσεις καί παρακλήσεις μας γιά τό συγκεκριμένο θέμα, Σᾶς 
ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ, εὐχόμενος ὑγιεία καί εὐλογία παρά Θεοῦ, 
στήν ἐπιτέλεση τοῦ πολυευθύνου ἒργου Σας».
O Παναγιώτης Κωστόπουλος μετά από το τροχαίο ατύχημα 
στον οδικό άξονα της Πατρών-Πύργου, έμεινε τετραπληγικός. 
Είχε συγκλονίσει ανάρτησή του στην νεοσύστατη τότε σελίδα 
«Όχι άλλοι νεκροί και ανάπηροι στην Πατρών-Πύργου». Ένα 
μικρό επίκαιρο τμήμα της: “Αυτός ο αυτοκινητόδρομος έχει 
πάρει τόσες ανθρώπινες ζωές και τόσοι άνθρωποι έχουν κα-
θηλωθεί σε αναπηρικά αμαξίδια. Θεωρείται ανεπίτρεπτο από 
πλευράς των αρμόδιων φορέων να έχουν καθυστερήσει και 
αναβάλει τόσες φορές την ολοκλήρωσή του. Ακόμα και μετά 
από τόσα χρόνια κάθε φορά που περνάω από τον αυτοκινη-
τόδρομο με πιάνει ρίγος και τρόμος, μου έρχονται στο μυαλό 
εκείνες οι στιγμές!” Δεν γίνεται να μην θεωρείται η υλοποίηση 
του έργου, ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας όταν κάθε μέρα 
(στην κυριολεξία, και όχι ως σχήμα λόγου, αφού αυτό μαρτυ-
ρούν οι καταστάσεις) χάνεται τόσο άδικα μια ανθρώπινη ζωή. 
Από δω και πέρα, οποιοδήποτε τροχαίο στην Πατρών-Πύρ-
γου καταλήξει σε δυστύχημα, τότε δολοφόνος είναι το ίδιο το 
κράτος! Αναβολή άλλη δεν χωράει, το επόμενο θύμα τροχαίου 
που θα χάσει άδικα τη ζωή του ή θα καθηλωθεί σε αναπηρικό 
αμαξίδιο, γι αυτό δολοφόνος είναι το ίδιο το κράτος!

ολοΓραφία
> Τεράστιας σημασίας γεγονός αποτελεί η 
προχθεσινή τελετή απονομής του σήματος 
αναγνώρισης από το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος. Πρόκειται για το πρώτο μη κρα-
τικό Μουσείο που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση 
και έχει ιδιαίτερα συμβολική σημασία ότι δόθηκε 
στο Μαρτυρικό Δήμο Καλαβρύτων. Το Μουσείο, 
το οποίο εγκαινιάστηκε το 2005, στεγάζεται στο 
παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλαβρύτων, τόπο 
μαρτυρίου για τους κατοίκους της πόλης, κατά 
τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Σήμερα, 
77 χρόνια μετά, αποτελεί έναν ιστορικό χώρο 
μνήμης, που προωθεί τη συμφιλίωση των λαών. Η 
διαδικασία της αναγνώρισης (ή και Πιστοποίησης, 
όπως εναλλακτικά αναφέρεται συχνά) αφορά σε 
όλα τα Μουσεία που έχουν τουλάχιστον τριετή 
λειτουργία από την ίδρυσή τους και στην οποία προσέρχονται εθελοντικά, προ-
κειμένου να αυτοαξιολογηθούν με βάση τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές στο 
χώρο της μουσειολογίας.

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Όχι άλλος φόρος αίματος 
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> Ευρεία συναίνεση στο πρόσωπο της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

> Συζητήθηκε προχθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας

Ορίστηκε και επισήμως, για την ερχό-
μενη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, και ώρα 
10:30 π.μ., η συνεδρίαση της Ολομέλει-
ας της Βουλής με μοναδικό αντικείμενο 
την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατί-
ας. Με βάση τις χθεσινές εξαγγελίες των 
κομμάτων όλα δείχνουν ότι εκείνη την 

ημέρα θα εκλεγεί η Αικατερίνη Σακελλα-
ροπούλου νέα Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. 
 
Στήριξη από Τσίπρα 
Τη θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου για το αξίωμα 
της Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοί-
νωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης 
Τσίπρας, με τηλεοπτική δήλωσή του. Ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
τόνισε ότι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ πρό-
κειται για συνειδητή επιλογή και όχι επι-
λογή επικοινωνίας, ασκώντας παράλλη-
λα κριτική σε υψηλούς τόνους προς τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τη ΝΔ και τον 

κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε να ανακοινώ-
σει την επιλογή του χθες «για λόγους επι-
κοινωνίας, έξω από το σχεδιασμό του, σε 
μια μέρα με βαριά και αρνητική πολιτική 
ατζέντα για τη κυβέρνηση, μήπως και κα-
ταφέρει να την αλλάξει».

Ομόφωνα «ναι» από ΚΙΝΑΛ
Ομόφωνα το Κίνημα Αλλαγής αποφάσι-
σε να ψηφίσει την κ. Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου ως νέα Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας. Η απόφαση ελήφθη, κατόπιν 
εισήγησης της προέδρου του Κινήματος 
Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, από το Πο-
λιτικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα του κόμματος σε κοινή συνε-
δρίαση.

Mε αντιπαραθέσεις μεταξύ των 
παρατάξεων συζητήθηκε την 
Τετάρτη το βράδυ ο προϋπολο-
γισμός του Δήμου Πατρέων. Η 
πρόταση της δημοτικής αρχής 
δεν πέρασε και τελικά επικράτη-
σε πρόταση της αντιπολίτευσης 
με ψήφους 25 έναντι 21, δη-
λαδή της Λαϊκής Συσπείρωσης 
και του Χρήσου Πατούχα. Η πα-
ράταξη «Κοινοτικόν» του Θόδω-
ρου Ντρίνια ψήφισε λευκό.

Παρέμβαση Πελετίδη 
Στην παρέμβασή του στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, με την οποία 
έκλεισε η συζήτηση για τον 
Προϋπολογισμό του Δήμου για 
το 2020, ο Δήμαρχος Πατρέων, 
Κώστας Πελετίδης, ανέφερε με-
ταξύ άλλων:
«Δηλώσατε επίσημα ότι ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΚΙΝΑΛ, είστε μια 
γροθιά και έτσι θα έρχεστε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Έπρεπε 
όμως και προεκλογικά, να πεί-
τε ότι κατεβαίνουμε χωριστά, 
όχι γιατί διαφωνούμε, αλλά γι-
ατί έχουμε και κάποιες φιλοδο-
ξίες. Οπότε θα βλέπαμε και τις 
ψήφους που θα παίρνατε από 
τον Πατραϊκό λαό». Με νεότερη 
ανακοίνωσή του ο κ. Πελετίδης 
υποστηρίζει ότι: «Ο επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης του 
ΚΙΝΑΛ κάνοντας για μια ακόμα 
φορά το άσπρο – μαύρο, ισχυ-
ρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «δεν 
πέρασε ο προϋπολογισμός της 
Δημοτικής Αρχής». Σκόπιμα 

κρύβει ότι αυτό που τελικά ψη-
φίστηκε από τις δημοτικές πα-
ρατάξεις της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ 
και ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν συγχω-
νευτεί σε μια παράταξη, ήταν η 
αλλαγή κάποιων κωδικών που 
οι Υπηρεσίες του Δήμου είχαν 
διαμορφώσει και που αντιστοι-
χούν στο 0,4% του προϋπολο-
γισμού. Κοροϊδεύουν κατάμου-
τρα τον πατραϊκό λαό».
 
Απάντηση Αλεξόπουλου
Από την πλευρά του ο Γρηγόρης 
Αλεξόπουλος, επικεφαλής της 
παράταξης «Πρωτεύουσα ξα-
νά!», αναφέρει ότι:
«Κάθε προϋπολογισμός είθι-
σται να περιγράφει το όραμα και 
τη στρατηγική της εκάστοτε Δη-
μοτικής αρχής για τη νέα χρο-
νική περίοδο στην οποία αυτός 
αναφέρεται αλλά και μακροπρό-
θεσμα, καθώς ο όποιος σχεδι-
ασμός, πρέπει να κοιτάζει προς 
το μέλλον στο πλαίσιο μιας εξε-
λικτικής πορείας. [...]

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, 
η πολιτική της Δημοτικής αρχής 
σε ό,τι αφορά τον προϋπολογι-
σμό του 2020, περιορίζεται σε 
μια αμιγώς διαχειριστική αντί-
ληψη χωρίς καμιά συγκεκριμέ-
νη αναπτυξιακή προοπτική και 
στόχευση. 
Είναι ένας προϋπολογισμός δο-
μημένος ξανά με τη μόνιμη δι-
καιολογία της Δημοτικής αρχής 
του κ. Πελετίδη, για τις μειωμέ-
νες κρατικές επιχορηγήσεις που 
εμποδίζουν την παραγωγή ου-
σιαστικού έργου, λες και στους 
άλλους Δήμους της χώρας συμ-
βαίνει κάτι διαφορετικό από αυ-
τό που συμβαίνει στην Πάτρα». 

Οι υπόλοιπες παρατάξεις
Ο Γιώργος Ρώρος, επικεφαλής 
της παράταξης «Ωρα Πατρών» 
αναφέρει: «Ο κ. Πελετίδης κα-
τηγορεί την αντιπολίτευση για 
έλλειψη οράματος αλλά ξεχνά-
ει ότι την ευθύνη της διοίκησης 
την έχει η παράταξή του και εί-

ναι φυσικό να αναμένουμε από 
τον προϋπολογισμό που κατα-
τίθεται και υλοποιείται να προ-
σθέτει στην πόλη, με σχέδιο, 
συγκεκριμένα βήματα και όρα-
μα. Αυτό το σχέδιο δεν το είδα-
με επί πέντε χρόνια ούτε το βλέ-
πουμε για τα επόμενα τέσσερα». 
Ο Νίκος Νικολόπουλος επικε-
φαλής της παράταξης «Νέα Πά-
τρα» τόνισε: «Ο κ. Πελετίδης κα-
λό είναι να ξεχάσει ότι έχει το 
όποιο ηθικό πλεονέκτημα, όταν 
αναφερόμαστε σε έναν προϋ-
πολογισμό του Δήμου ο οποί-
ος φτάνει τα 270 εκ. ευρώ, μη 
θέλοντας να δίνει λογαριασμό ή 
να κάνει τους δικούς του λογα-
ριασμούς, αγνοώντας σύσσωμη 
την αντιπολίτευση».
Ο Ν. Τζανάκος επικεφαλής της 
παράταξης «Πάτρα η δική μας 
πόλη» αναφέρει: «Καταθέσα-
με χθες στο Δημοτικό Συμβού-
λιο εναλλακτική πρόταση για 
τον προϋπολογισμό του 2020 η 
οποία και ψηφίστηκε στο δημο-
τικό συμβούλιο με 25 ψήφους 
έναντι της πρότασης της Δημο-
τικής Αρχής (21 ψήφους). Με 
δεδομένο πως προς το παρόν 
δεν υπήρχε δυνατότητα να τρο-
ποποιήσουμε έστω και στο ελά-
χιστο τα ποσά που αναγράφο-
νται και αφορούσαν αφενός το 
Τεχνικό πρόγραμμα και αφετέ-
ρου τα ανταποδοτικά, προτεί-
ναμε μόνο, τροποποιήσεις που 
αφορούσαν τα λειτουργικά έξο-
δα του Δήμου».

Την ερχόμενη Τετάρτη η ψηφοφορία για ΠτΔ

Προϋπολογισμός αντεγκλήσεων
Πανελλαδική απεργία 
των φυσιοθεραπευτών 

Διήμερη απεργία από χθες μέχρι και σήμερα αποφάσισαν οι φυ-

σικοθεραπευτές του δημόσιου τομέα, με κύριο αίτημα την κατα-

βολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κλει-

στά θα είναι σήμερα τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας σε 

ένδειξη συμπαράστασης. Οι φυσικοθεραπευτές προγραμματίζουν 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στο υπουργείο Υγείας, στις 

12:00 το μεσημέρι.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών χαρακτηρίζει 

«απελπιστική» την κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές 

υγείας και «ρατσιστική» την αντιμετώπιση όλων των κυβερνήσεων 

απέναντί τους, καθώς, όπως αναφέρεται, «οι φυσικοθεραπευτές 

του δημόσιου τομέα έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους κα-

ταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 

παρά το γεγονός ότι αυτό έχει χαρακτηρισθεί «δίκαιο αίτημα» απ’ 

όλους τους υπουργούς Υγείας».

Όπως τονίζει η Αμαλία Παπαδοπούλου Πρόεδρος Περιφερειακού 

Τμήματος Αχαΐας-Ηλείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθερα-

πευτών «το συγκεκριμένο αίτημα είναι χρόνιο και δεν έχει υλο-

ποιηθεί από τις κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα 

δίκαιο αίτημα το οποίο ζητάμε να ικανοποιηθεί, μιας και είμαστε 

από τους ελάχιστους κλάδους που δεν το λαμβάνουν».

Επιπλέον, οι φυσικοθεραπευτές του δημόσιου τομέα διεκδικούν, 

αυτοτελές τμήμα φυσικοθεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία, κά-

λυψη των κενών οργανικών θέσεων, άμεση λειτουργία των δημό-

σιων κέντρων αποκατάστασης με κάλυψη των κενών οργανικών 

θέσεων, πρόβλεψη θέσεων φυσικοθεραπευτή στις ΤΟΜΥ, πρό-

σληψη φυσικοθεραπευτών στις μονάδες Πρόνοιας και επαρκή 

χρηματοδότηση για την Δημόσια Υγεία.

Έρχονται Τσακίρης 
και Σταϊκούρας 

Στην κοπή της πίτας της «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμ-

μάτων» στις 5 Φεβρουαρίου, θα παραβρεθεί ο Γιάννης Τσακίρης, 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ στις 7 Φεβρουαρί-

ου, έχει προγραμματιστεί η κοπή πίτας του Επιμελητήριου Αχα-

ΐας, στην οποία θα παραστεί ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας.

Στον Περιφερειάρχη 
το ΔΣ του Π.ΟΜ.Α.μεΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας 

Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας (Π.ΟΜ.Α.μεΑ) επι-

σκέφθηκε χθες τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο 

Φαρμάκη, στον οποίο και παρέδωσαν υπόμνημα προτάσεων 

και αιτημάτων τους. 

«Είναι χρέος μας είναι να συμβάλουμε για να διαμορφώσουμε τις 

προϋποθέσεις και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ίσων ευκαι-

ριών για όλους» τόνισε κατά την συνάντηση ο Περιφερειάρχης 

και διαβεβαίωσε το Προεδρείο ότι για την Περιφερειακή Αρχή 

αποτελεί απαράβατο καθήκον η στήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ζητήματα που 

αφορούν την προσβασιμότητα των πόλεων της Δυτικής Ελλάδας, 

τη δημιουργία υποδομών όπως σταθμών Ημερήσιας Απασχόλη-

σης – Εκπαίδευσης – Φροντίδας, Μονάδων Φιλοξενίας Α.μεΑ, 

Κέντρου επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ επισημάνθηκε και η 

ανάγκη για χρηματοδότηση φορών και σωματείων ατόμων με 

αναπηρία. 
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Ένα σημαντικό βραβείο απέσπασε η Λουξ 
ΑΒΕΕ στα δέκατα ένατα βραβεία ΕΒΕΑ. 
Η φετινή τελετή απονομής πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη Τρίτη, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκοπίου 
Παυλοπούλου.
Η ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ βραβεύτηκε στην κατηγορία 
Επιχείρηση και Παράδοση.
«Η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί και 
πρέπει να γίνει η κινητήριος δύναμη στην 
προσπάθεια της πατρίδας μας να αλλάξει 

σελίδα μετά την κρίση. Μπορεί να πρω-
ταγωνιστήσει στην εθνική προσπάθεια για 
οριστική επιστροφή στην ανάκαμψη και 
αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών». 
Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχα-
λος, την Τρίτη, στην τελετή απονομής 
των βραβείων επιχειρηματικής αριστεί-
ας «Βραβεία ΕΒΕΑ 2020».

Ο κ. Μίχαλος συνέχισε αναφέροντας ότι η 
χώρα μας, με πολύ κόπο και θυσίες, έχει 
καταφέρει να διορθώσει σημαντικές δημο-
σιονομικές και μακροοικονομικές ανισορ-
ροπίες του παρελθόντος, να δρομολογήσει 
σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των 
αγορών.
Δεν παύουν, όμως, προσέθεσε ο κ. Μίχα-
λος, να υπάρχουν ακόμη μπροστά μας ση-
μαντικές προκλήσεις, τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον.

Αναξκοίνωση εξέδωσε ο Φαρ-
μακευτικός Σύλλογος Αχαΐ-
ας για το φαινόμενο έλλειψης 
φαρμάκων. Αναφέρει σχετικά: 
«Ανεξέλεγκτη πλέον η κατάστα-
ση με τις ευρείας κλίμακας ελ-
λείψεις φαρμάκων στην αγορά 
πανελλαδικώς. Μετά την αναγ-
γελία του νέου Δελτίου Τιμών, 
οι εταιρείες ανεξέλεγκτα και με 
διάφορες προφάσεις (αλλαγή 
μηχανογραφικού συστήματος – 
αργίες εορτών κλπ) αποσύρουν 
φάρμακα, επιβάλουν πλαφόν 
διανομής, κλείνουν υποκατα-
στήματα, μεταβιβάζουν άδειες 
ιδιοκτησίας φαρμάκων σε άλ-
λες εταιρείες και γενικώς λει-
τουργούν ως αμιγώς κερδοσκο-
πικές μονάδες, αδιαφορώντας 
για την επάρκεια της αγοράς.
Φαίνεται πως ο Υπουργός Υγεί-
ας έχει χάσει παντελώς τον έλεγ-
χο και αντί να προσπαθήσει να 
ρυθμίσει την αγορά και να ελέγ-
ξει τις εξαγωγές που ‘στεγνώ-

νουν’ την αγορά από φάρμακα, 
δίνει συνεντεύξεις αναγγέλλο-
ντας μεταφορές φαρμάκων με 
drone στους ασθενείς!!
Το χάλι της Ελληνικής Αγοράς 
φαρμάκου έχει εκπέσει σε τέ-
τοια σημεία, ώστε ακόμα και 
απλά μυοχαλαρωτικά, αναντι-
κατάστατα όμως, με λιανική 
κάτω από 2,50€ απουσιάζουν 
από την αγορά εδώ και καιρό 
χωρίς η εταιρεία να δίνει την 
παραμικρή εξήγηση για τους 
πραγματικούς λόγους. Από την 
άλλη πλευρά, οι ίδιες οι εταιρεί-

ες, έχοντας πλέον το δικαίωμα 
που τους εκχώρησε το Υπ. Υγεί-
ας επί ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνουν ανε-
ξέλεγκτα τις τιμές στα Μη Συ-
νταγογραφούμενα Φάρμακα με 
αποτέλεσμα ασθενείς και φαρ-
μακοποιοί να έχουν χάσει αμ-
φότεροι τη δυνατότητα προ-
σέγγισης στο τι αγοράζουν και 
τι πληρώνουν. Κορωνίδα της 
όλης κατάστασης αποτελεί η κο-
ροϊδία του νυν Υπουργού Υγεί-
ας, ο οποίος προσπαθώντας 
να εξυπηρετήσει τα συμφέρο-
ντα των μεγάλων πολυεθνικών 

και ταυτόχρονα τις εξαγγελίες 
του πρωθυπουργού για χορή-
γηση από τα ιδιωτικά φαρμα-
κεία των Φαρμάκων Υψηλού 
Κόστους, ουσιαστικά εκβιάζει 
τους φαρμακοποιούς να τα χο-
ρηγούν δωρεάν. Ο Υπ. Υγείας 
διαπραγματεύεται με τον Π.Φ.Σ. 
το κανάλι διανομής των Φ.Υ.Κ. 
λησμονώντας πως αυτό, με νο-
μοθέτημα του προκατόχου του 
κ. Γεωργιάδη, είναι αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα των εταιρειών 
και όχι του Υπουργείου. Έτσι 
προσπαθεί να επιτύχει να μεί-
νουν όλοι ικανοποιημένοι στην 
πλάτη των φαρμακοποιών.
Το σκηνικό στο χώρο του φαρ-
μάκου που με αγαστή συνερ-
γασία ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ έχουν 
πλέξει τα τελευταία χρόνια, 
απομακρύνει τον ασθενή από 
το κέντρο του ενδιαφέροντος 
της φαρμακευτικής πολιτικής 
και το μετατοπίζει στην αμιγή 
κερδοσκοπία των εταιρειών»

Σημαντικό βραβείο στην Λουξ

Πυρά για ελλείψεις φαρμάκων

Στην τουριστική αγορά του Ισ-
ραήλ απευθύνεται για πρώ-
τη φορά φέτος η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, καθώς με 
απόφαση του Περιφερειάρ-
χη, Νεκτάριου Φαρμάκη και 
του αντιπεριφερειάρχη Τουρι-
σμού και Πολιτισμού, Νίκου 
Κοροβέση, θα συμμετάσχει 
στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
«ΙΜΤΜ 2020» που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ, από 
τις 11 έως τις 12 Φεβρουαρί-
ου 2020.
Στόχος της συμμετοχής είναι 
η καλύτερη δυνατή ανάδει-
ξη και προβολή του τουριστι-
κού προϊόντος αλλά και του 
παραγωγικού δυναμικού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, δεδομένου ότι η αγορά 
του Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως 
υπερ-ώριμη σε ό,τι αφορά την 
Ελλάδα, αφού οι Ισραηλινοί 

αγαπούν τη χώρα μας και τα-
ξιδεύουν σε αυτή συχνά, χάρη 
στην εγγύτητα και τις προσιτές 
τιμές στα τουριστικά πακέτα. 
Στο πλαίσιο αυτό, την Πέ-
μπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, 
θα πραγματοποιηθούν επίσης 
απευθείας επαγγελματικές συ-
ναντήσεις Business2Business 
(Β2Β) workshop που διορ-
γανώνονται από τον ΕΟΤ και 
την Ομοσπονδία Ισραηλινών 

Πρακτόρων (ITTAA).
Αντικείμενο των επαφών είναι 
η δημιουργία νέων τουριστι-
κών πακέτων που θα προωθή-
σουν τα ισραηλινά τουριστικά 
πρακτορεία στην εγχώρια αγο-
ρά τους. 
«Μέσα από τη διαρκή δια-
βούλευση με τους φορείς του 
τουρισμού, καταγράφουμε τις 
ανάγκες και καταβάλλουμε δι-
αρκείς προσπάθειες για την 

περαιτέρω ανάδειξη και ενδυ-
νάμωση της προβολής της Δυ-
τικής Ελλάδας σε νέες αναδυ-
όμενες αγορές. Αποφασίσαμε 
λοιπόν να εντάξουμε στον προ-
γραμματισμό μας για το 2020, 
τη συμμετοχή μας και σε νέες 
εκθέσεις, όπως η IMTM στο 
Ισραήλ. Η προσπάθεια, ώστε 
η Δυτική Ελλάδα να αποκτήσει 
ένα δυναμικό και εξωστρεφές 
πρόσωπο θα είναι συνεχής» 
αναφέρει ο κ. Κοροβέσης.
Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις 
της Δυτικής Ελλάδας που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα του 
τουρισμού και επιθυμούν να 
συμμετάσχουν, παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με το Τμή-
μα Σχεδιασμού Τουριστικής 
Στρατηγικής και συγκεκριμένα 
την Γεωργία Παπασπύρου (τη-
λέφωνο 2613-620168, e-mail: 
g.papaspyrou@pde.gov.gr).

Στο Ισραήλ η Δυτ. Ελλάδα
> Θα συμμετάσχει φέτος για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

> Από το ΕΒΕΑ απονεμήθηκαν επιχειρηματικά αριστεία

> Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας 

Την Τρίτη η μελέτη 
για το παραλιακό μέτωπο 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή που απέ-

στειλε στους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, τους καλεί σε σύσκεψη την Τρίτη 21 Ια-

νουαρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Δημαρχείου, για να ενημερωθούν σχετικά με την συνταχθείσα 

από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, διακήρυξη της 

μελέτης που αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της 

Πάτρας.

Ψηφίζουν οι έμποροι
της Αιγιάλειας 

Με εκπροσώπους του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της 

Αιγιάλειας, η «Ενωτική Κίνηση Εμπόρων» συμμετέχει στις εκλογές 

για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Εμπορικού, Εισαγωγικού και Επι-

χειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας, που θα πραγματοποιηθούν 

την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Τα πρώτα ονόματα που στελεχώνουν την «Ενωτική Κίνηση Εμπό-

ρων» είναι τα εξής:

•Αλεξόπουλος Γιώργος (Hondos Center)

•Γιαλελή Βάσω (café «Σαρλώ»)

•Γιάννης Σωτ. Βαλεντίνος-Νίνο (Εμπόριο Υαλοπινάκων-Κρυστάλ-

λων)

•Γκιώνης Βασίλης (Κουρείο)

•Δούκα Μαρία (αρτοποιείο πρώην «Καραΐνδρου»)

•Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος (Επισκευές-parking σκαφών)

•Κακογιάννης Γιώργος (Σιδηρικά)

•Καλλιτσιώνη Άντρεα (Φαρμακείο-Καλλυντικά)

•Ντερντές Δημήτρης (Συνεργείο-Ηλεκτρολογείο, αντιπρόεδρος 

Εμπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας)

•Παναγοπούλου Ντία (αντιπροσωπεία-service TOYOTA, γ.γ. 

Εμπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας)

•Πετρίδη Αναστασία (Περίπτερο)

•Πόντος Γιώργος (Κοσμηματοπωλείο)

•Προσκεφαλάς Διονύσης (Επισκευές αυτοκινήτων)

•Ράλλη Χριστίνα (Στεγνοκαθαριστήριο)

•Σερεντέλλος Χρήστος (Ηλεκτρολόγος)

•Σταυράκης Νίκος (Φωτοτυπίες-Δακτυλογραφήσεις-Γραφιστικά)

•Τσινούκας Γρηγόρης (Εμπόριο καυσίμων)

•Φλέσσας Βασίλης (Εμπόριο ειδών προικός)

•Χριστοπούλου Ξανθή (Χρυσοχοείο)

•Χρονοπούλου Μαίρη (Βρεφικά-παιδικά ενδύματα, πρόεδρος 

Εμπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας)

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Εμπορικής Ενότητας Λάμπης Παπα-

δόπουλος και τα μέλη του Συνδυασμού Αντώνης Αργυρόπουλος, 

Νίκος Παναγόπουλος, Γιώργος Τζάκης και Νικολέτα Χανδόλια, εί-

χαν συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

Αριστείδη Τηλιγάδη και τον Επιμελητηριακό σύμβουλο Κώστα 

Δεληγιάννη στα γραφεία του Επιμελητηρίου στο Αίγιο.

Θλίψη για την απώλεια 
της Λένας Κονταξή 

Θλίψη στον εμπορικό κόσμο της Πάτρας από την είδηση του θα-

νάτου της Λένας Κονταξή, συνιδιοκτήτριας μαζί με την Έλσα Πα-

ξινού του καταστήματος Raxevsky της Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα.

Πολύ γλυκιά και συμπαθητική, η είδηση της ασθένειάς της προ-

κάλεσε αίσθηση λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Έφυγε από 

την ζωή σήμερα στα 53 της χρόνια. Η εκλιπούσα ήταν σύζυγος 

του συμπολίτη Νίκου Κονταξή και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. 

Τα τελευταία δύο χρόνια έδινε μάχη το τελευταίο διάστημα με 

σοβαρή ασθένεια. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 3 μ.μ. στην 

Παντάνασσα. 

Ο Εμπορικός Σϋλλογος σε ανακοίνωσή του αναφέρει: Η πρόωρη 

απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου Λένας Κονταξή γέμισε θλίψη 

τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπη-

τήρια στους οικείους της.
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Δυναμικό ξεκίνημα στην ΠΕΔ
Πρόταση για θωράκιση 
του Δασυλλίου

Με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασί-

ας, Ανδρέα Αθανασόπουλου πραγματοποιήθηκε την περα-

σμένη Δευτέρα σύσκεψη με θέμα την υποβολή πρότασης 

στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 

την πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκα-

γιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβά-

ντων στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου.

Οι παριστάμενοι ομόφωνα αποφάσισαν να υποβληθεί 

πρόταση για το Δασύλλιο γιατί ο Δήμος μας δεν είναι κάτο-

χος ή διαχειριστής δασών και δασικών εκτάσεων. Οι υπη-

ρεσίες του Δήμου θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, στα 

στενά χρονικά όρια που θέτει η Πρόκληση (28/2/2020), 

για την έγκαιρη υποβολή πλήρους φακέλου ο οποίος θα 

περιλαμβάνει την θωράκιση του Δασυλλίου (εγκατάστα-

ση σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενή), σύστημα ανί-

χνευσης πυρκαγιών κλπ.).

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Πυροσβεστι-

κών Υπηρεσιών Πατρών ο Πύραρχος Ν. Ρουμελιώτης, ο 

επιπυραγός Β. Μαρτζάκλης και ο πυραγός Μάνθος Κυρί-

τσης, η Μαρία Τζιμίκου εκπρόσωπος του Δασαρχείου Πα-

τρών και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Πατρέων.

Πιστώσεις για 
τη δακοκτονία 

Σε 20.954.300,00 ευρώ ανέρχεται το ποσό από τους Κε-

ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών του 

2020 που κατευθύνεται για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 

έτους 2020, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Εσω-

τερικών που δημοσιεύθηκε την 13η Ιανουαρίου. Τα χρήμα-

τα που αναλογούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι 

1.250.000 ευρώ.

Το ποσό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη 

δαπανών δακοκτονίας, δηλαδή προσωπικού, εργολάβων 

ψεκασμών και παγιοθεσίας, προμήθειας υλικών.

«ΩΡΑ Πατρών» 
για υπαίθριο εμπόριο

Το θέμα της λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου και των 

λαϊκών αγορών θέτει επί τάπητος η δημοτική παράταξη 

«Ώρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από την εικό-

να που παρουσιάζουν οι λαϊκές αγορές της πόλης αλλά 

μπορούμε να τη διαβεβαιώσουμε ότι δεν είναι καθόλου 

ικανοποιημένοι οι παραγωγοί, οι έμποροι, οι περίοικοι 

και οι δημότες της Πάτρας. «Το πρόβλημα εντοπίζεται 

στην απουσία κάθε οργανωμένης παρέμβασης από την 

πλευρά του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία και την 

ανακούφιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την 

περιστασιακή πύκνωση του υπαίθριου εμπορίου και την 

αποκοπή κομβικών αρτηριών από το οδικό δίκτυο. Πα-

ρά το γεγονός ότι ο τελευταίος νόμος 4497/2017 ρυθ-

μίζει σε μεγάλο βαθμό και την αδειοδότηση και τη λει-

τουργία του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών 

φαίνεται ότι η δημοτική αρχή δεν θέλει να δώσει λύσεις 

σε υπάρχοντα προβλήματα, που δημιουργούνται, όμως, 

ακριβώς από την απουσία παρέμβασής της».

Καταλογίζει, επίσης, στη Δημοτική Αρχή ότι στερείται ορά-

ματος και συγκεκριμένου σχεδίου για την Πάτρα. «Αυτό 

αποτυπώθηκε άλλωστε και στον προϋπολογισμό του 2020 

που κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή, και καταψη-

φίσαμε, γιατί επαναλαμβάνει τη συντηρητική οπτική των 

προηγούμενων δημοτικών αρχών και στερείται αναπτυξι-

ακής προοπτικής εξοβελίζοντας τα μεγάλα έργα που έχει 

ανάγκη η πόλη».

Θέματα

> Δύο προτάσεις από τον Θ. Παπαδόπουλο στον Υπ. Εσωτερικών

> Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τη Δυτ. Ελλάδα

> Νέα πρόσκληση για τα δημόσια κτίρια από την Δευτέρα 

Δυναμικά ξεκίνησε την λειτουρ-
γία του το νέο ΔΣ της ΠΕΔΔΕ, 
αφού από την δεύτερη κιόλας 
συνεδρίαση του, αποφάσισε να 
ασχοληθεί με χρονίζοντα προ-
βλήματα που απασχολούν τους 
αιρετούς κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους και δυσχε-
ραίνουν σοβαρά το έργο τους.
Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του 
προέδρου, δημάρχου Καλα-
βρύτων Θανάση Παπαδόπου-
λο, ομόφωνα αποφάσισε να 
αποστείλει στον Υπουργό Εσω-
τερικών Παναγιώτη Θεοδω-
ρικάκο τεκμηριωμένη πρότα-
ση τροπολογιών στο νόμο που 
αφορά τους αιρετούς κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, 
την λήψη αποφάσεων και τις 
διαδικασίες ελέγχου .
Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά 
για τις δικογραφίες που αφο-
ρούν σε ποινικό έλεγχο δημο-
τικών συμβουλίων για αποφά-
σεις που έλαβαν και κρίθηκαν 
παράνομες κατά τη διαδικασία 
υποχρεωτικού ελέγχου νομιμό-
τητας και που συνεχώς πυκνώ-

νουν.
Είναι επίσης γνωστό το ότι εφό-
σον οι κατηγορούμενοι αιρετοί 
παραπεμφθούν με αμετάκλητο 
βούλευμα που τους επιβάλλει 
περιοριστικό όρο, τότε τίθενται 
σε αργία. Δεδομένης της καθυ-
στέρησης απονομής της ελληνι-
κής δικαιοσύνης, όσοι τίθενται 
σε αργία μπορεί να απολέσουν 
τουλάχιστον 1-2 εκλογικές πε-
ριόδους, δηλαδή 4-8 έτη, ενώ 
στιγματίζονται ανεπανόρθωτα.
Οι περιπτώσεις αυτές αναδει-
κνύουν την ανάγκη για λήψη 
νομοθετικών μέτρων στις πε-
ριπτώσεις που αποφάσεις δη-

μοτικών συμβουλίων ακυ-
ρώνονται κατά τον έλεγχο 
νομιμότητας και δεν υλοποι-
ούνται, ειδάλλως, οι τώρα επα-
πειλούμενες διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις είναι βα-
ριά δυσανάλογες. Είναι επίσης 
γνωστό το ότι εφόσον οι κατη-
γορούμενοι παραπεμφθούν με 
αμετάκλητο βούλευμα που τους 
επιβάλλει περιοριστικό όρο, τό-
τε τίθενται σε αργία.
Το Δ.Σ. κατέληξε στις παρακά-
τω προτάσεις: 
1η: Να τροποποιηθεί και ειδι-
κώς συμπληρωθεί το άρθρο 
225 Ν.3852/2010 ώστε να 

προστεθεί παράγραφος 4 με το 
εξής περιεχόμενο «4. Οι απο-
φάσεις των συλλογικών οργά-
νων των δήμων και των πε-
ριφερειών που ακυρώθηκαν 
κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο 
νομιμότητας και δεν εκτελέστη-
καν, δεν συγκροτούν καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο την αντικειμε-
νική ή υποκειμενική υπόσταση 
τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης 
οποιουδήποτε εγκλήματος του 
ποινικού κώδικα και των ειδι-
κών ποινικών νόμων».
2η: Να τροποποιηθεί το άρθρο 
236 Α Ν. 3852/2010 ώστε να 
συμπληρωθεί το δεύτερο εδά-
φιο της παραγράφου 1 με το 
εξής περιεχόμενο-προσθήκη.
«1. ….Η αυτοδίκαιη θέση σε 
αργία επιβάλλεται με την ίδια 
διαδικασία και σε περίπτωση 
αμετάκλητης παραπομπής για 
κακούργημα, εφόσον έχουν 
επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή 
προσωρινή κράτηση και η αντι-
κειμενική υπόσταση της αποδι-
δόμενης πράξης αφορά τετελε-
σμένο έγκλημα».

Ευέλικτη μάθηση ενηλίκων

10 εκ. για ενεργειακή αναβάθμιση

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη προώ-
θηση της ευέλικτης μάθησης σε ενηλίκους 
με χαμηλά προσόντα προϋπολογισμού 
378.000 ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Συντονιστής του προγράμματος, με 
τίτλο “REFLEX”, θα είναι ο ΟΑΕΔ, σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της 
ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε - ΓΣΕΕ)
και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Αν-
θρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Στόχος 
του διετούς προγράμματος, που βασίζεται 
στις βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκών δη-
μόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, είναι η 
συστηματική ανάπτυξη της ευέλικτης μάθη-

σης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλί-
κων 30-44 ετών στις περιφέρειες τις Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής 
Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Ο σχεδια-
σμός του έγινε με σκοπό την ποιοτική αντα-
πόκριση στην ανάγκη για αποτελεσματικές 
μαθησιακές διαδρομές ενηλίκων με χαμη-
λά προσόντα και η διευκόλυνση της ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, με το πρόγραμμα θα αναπτύσ-
σονται επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με 
την τοπική ζήτηση, θα διαμορφώνονται 
σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τό-
σο για τις βασικές, όσο και για τις επαγγελ-

ματικές δεξιότητες και θα παρέχεται εξατο-
μικευμένη προσφορά μάθησης, βασισμένη 
σε αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας 
ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δε-
ξιοτήτων του καταρτιζόμενου.
Το “REFLEX” προτρέπει τους εθνικούς φο-
ρείς να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες 
χαμηλής ειδίκευσης, ενθαρρύνοντας την 
ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης. Επιδίωξη αποτελεί 
η ανάπτυξη της σχετικής εθνικής πολιτικής 
κατάρτισης ενηλίκων αυτής της κατηγορίας, 
η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στά-
δια.

Με απόφαση του Περιφερει-
άρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτά-
ριου Φαρμάκη, «ανοίγει» από 
τη Δευτέρα μία ακόμη σημα-
ντική πρόσκληση για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση δημοσίων 
κτιρίων που βρίσκονται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Πρόκειται για την δράση 
«Επενδύσεις σε δημόσιες υπο-
δομές για ενεργειακή αναβάθ-
μιση και την χρήση ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας», ο 
συνολικός προϋπολογισμός 
της οποίας ανέρχεται σε 10 
εκατ. ευρώ.
Μέσω της πρόσκλησης χρημα-

τοδοτούνται παρεμβάσεις για 
τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στον κτιριακό 
τομέα, δεδομένου ότι τα κτίρια 
του δημόσιου αποτελούν βασι-
κό παράγοντα για την κινητο-
ποίηση όλης της οικονομίας.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός 
των υποβαλλόμενων πράξε-
ων ανέρχεται στο ποσό των 
400.000 ευρώ. Οι υποψήφι-
οι δικαιούχοι (Δήμοι, Περιφέ-
ρεια, ΥΠΕ, Πανεπιστήμια κ.α.) 
θα πρέπει να υποβάλλουν απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά τις προ-
τάσεις τους μέσω του ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση http://logon.ops.gr/ 
από την Δευτέρα 20 Ιανουαρί-
ου 2020 και ώρα 08:00 (ημε-
ρομηνία έναρξης υποβολής 
προτάσεων) έως 30 Απριλίου 
2020 και ώρα 16:00 (ημερο-
μηνία λήξης υποβολής προτά-
σεων).
«Η μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα που μάλιστα 
συνδυάζεται με την εξοικονό-
μηση πολύτιμων οικονομι-
κών πόρων, αποτελεί σημα-
ντική προτεραιότητα για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» 
σημειώνει ο Περιφερειάρχης, 

Νεκτάριος Φαρμάκης, προ-
σθέτοντας ότι «στην περιοχή 
μας υπάρχει μεγάλος αριθμός 
δημοσίων κτιρίων που χρή-
ζουν βελτίωσης της ενεργεια-
κής τους αποδοτικότητας και 
το διαθέσιμο κονδύλι των 10 
εκ. ευρώ μπορεί να ενισχύσει 
σημαντικά το “πράσινο αποτύ-
πωμα” των φορέων του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, σε μία 
εποχή που η ανάκτηση της αρ-
μονίας στην σχέση του ανθρώ-
που με το περιβάλλον, με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας, απο-
τελεί το νούμερο ένα ζήτημα σε 
παγκόσμιο επίπεδο».
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«Όχι άλλο αίμα 
καθηγητών στην άσφαλτο»

Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για 

να μην θρηνήσουμε άλλες άδικες ζωές 

στην άσφαλτο επισημαίνει ο πρόε-

δρος της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας και αιρε-

τός ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας Σπύρος 

Ψαρράς.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών μετα-

κινείται καθημερινά από νομό σε νομό 

η ακόμα και από τα αστικά κέντρα προς 

την ορεινή επαρχία για να εργαστεί.

Οι συνάδελφοι αυτοί παίζουν κάθε 

μέρα τη ζωή τους κορώνα γράμματα σε 

άθλιους και επικίνδυνους δρόμους. Σε 

ομάδες των τεσσάρων ή και παραπάνω, 

για να μοιράζονται τα έξοδα του Ι.Χ. 

αυτοκινήτου ενός εξ αυτών, ξεκινούν 

κάθε μέρα κόντρα σε όλες τις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες για το μεροκάματο 

του τρόμου. 

Στατιστικά ήταν θέμα χρόνου πότε θα 

γινόταν το κακό. Έχει γίνει και στο πα-

ρελθόν και δυστυχώς θα ξανασυμβεί 

και στο μέλλον αν δεν αλλάξουν πολλά 

πράγματα στην εκπαίδευση.

Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτι-

κών, όπως έχουν διαμορφωθεί διαχρο-

νικά από τις πολιτικές των Κυβερνήσε-

ων, γίνονται όλο και πιο δυσβάσταχτες, 

όλο και λιγότερο ελκυστικές, όλο και 

πιο επικίνδυνες .

Το επιβεβαιώνουν άλλωστε και οι συ-

νεχώς αυξανόμενες παραιτήσεις η και 

οι μη αποδοχές ανάληψης υπηρεσίας 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Τι βιώνει καθημερινά ένας εκπαιδευτι-

κός; 

Επιγραμματικά υπενθυμίζω την κόπω-

ση που προκαλεί μια ώρα διδασκαλίας, 

(αντιστοιχεί με τρεις ώρες γραφείου), 

σε συνδιασμο με το αυξημένο διδακτι-

κό ωράριο και μάλιστα σε τάξεις με 27 

μαθητές, ενημερώσεις γονέων, γραφει-

οκρατία, συμβούλια τμημάτων, συλλό-

γους, απουσίες, αναθέσεις εργασιών, 

προγράμματα και τόσα άλλα που κατά 

καιρούς του φορτώνουν κάποιοι καρε-

κλοκένταυροι που δεν έχουν πατήσει 

το πόδι τους εδώ και χρόνια σε τάξη 

διδασκαλίας. Εργασιακό στρες και ανα-

σφάλεια για το μέλλον. Μισθοί πείνας, 

(-45% οι απώλειες των μνημονιακών 

χρόνων), εργασία σε δύο, τρία, τέσσε-

ρα ή και παραπάνω σχολεία για να συ-

μπληρωθεί το αυξημένο ωράριο. 

Μεταθέσεις και αποσπάσεις που δεν 

γίνονται όσα χρόνια και να προσπαθή-

σεις. Αδιοριστία και αναπλήρωση. 

Και ενώ οι εκπαιδευτικοί βιώνουν αυτή 

την πραγματικότητα έχουν να αντιπαλέ-

ψουν και όλους αυτούς που συστημα-

τικά τους απαξιώνουν και προσπαθούν 

να πείσουν την κοινωνία ότι δεν δου-

λεύουν, ότι έχουν πολλές αργίες και 

άλλα πολλά αρνητικά. 

Δυστυχώς αυτή και χειρότερη είναι η 

κατάσταση και η καθημερινότητα για 

χιλιάδες εκπαιδευτικούς. 

Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνα-

δέλφων μας, οφείλουμε να αγωνιστού-

με για να ανατρέψουμε αυτή τη σκληρή 

πραγματικότητα»..

«Επιτέλους δώστε λύση»

Θέματα

> Στο Υπ. Υποδομών αύριο αντιπροσωπεία της Περιφέρειας για την Πατρών – Πύργου

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Μυλω-
νάς ζητά να ληφθούν άμεσα αποφάσεις γιατί δεν 
μπορεί να χάνονται άδικα ζωές στην άσφαλτο.
«Ο φόρος αίματος στην Πατρών Πύργου συνεχί-
ζεται και αυτή τη φορά αποδόθηκε από δυο άξι-
ους εκπαιδευτικούς που έχασαν την ζωή τους, 
επιστέφοντας από την εργασία τους. Ο κατάλο-
γος των εκατοντάδων νεκρών, συνεχίζεται σε 
ένα δρόμο που έπρεπε ήδη να είχε ολοκληρω-
θεί από το 2012. Η Δυτική Αχαΐα δεν μπορεί να 
περιμένει άλλες καθυστερήσεις. Χρειάζεται απο-
φασιστικότητα από την πολιτεία και τους εμπλε-
κόμενους φορείς ώστε το έργο να ξεκινήσει άμε-
σα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κ. Μυλωνάς.

Μισάωρος αποκλεισμός
Μετά και το τελευταίο θανατηφόρο τροχαίο, η Δη-
μοτική Αρχή Ανδραβίδας-Κυλλήνης αποφάσι-
σε σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των νεκρών, 

αλλά και αγανάκτησης για τις παλινωδίες, σχετι-
κά με τη κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού Πα-
τρών-Πύργου, να προβεί σε κλείσιμο της Εθνικής 
Οδού, στο ύψος των φαναριών των Λεχαινών, 
από τις 11:00 έως τις 11:30 της Τετάρτης, την 
ώρα των κηδειών δύο άτυχων εκπαιδευτικών. Ο 
δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας 
δήλωσε πως ήταν η πρώτη από τις ενέργειες που 
θα γίνουν για να κατανοήσουν οι «υπεύθυνοι» ότι 
το έργο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί.

Χρ. Πατούχας: Η καρμανιόλα εκδικείται
Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Πολιτείας», 
Χρήστος Πατούχας επισημαίνει πως «το νέο 
έγκλημα, έχει ηθικούς αυτουργούς! Που ευθύνο-
νται για τους πάνω από δέκα νεκρούς μόνο το 
τελευταίο εξάμηνο. Όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκό-
μενοι πρέπει να δράσουν με αποφασιστικότητα. 
Καμία άλλη καθυστέρηση ή αναβολή στην κατα-
σκευή του δρόμου. Η Πολιτεία, να τολμήσει την 
αποζημίωση και την περίθαλψη των οικογενει-
ών των θυμάτων, αναγνωρίζοντας έστω και στο 
ελάχιστο την ευθύνη της».

ΚΙΝ.ΑΛ.: Να ληφθούν άμεσα μέτρα
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΙΝ.ΑΛ. 
ζητά την λήψη άμεσων μέτρων. Συγκεκριμένα, 
σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει πως 
«η περιοχή μας θρηνεί για άλλη μια φορά την 

άδικη απώλεια των δυο μελών της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας και τόσο το αρμόδιο Υπουργείο 
όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος απλά πα-
ρακολουθούν με χαρακτηριστική απάθεια και 
πλήρη αδράνεια. Οφείλει επιτέλους ο Υπουργός 
Υποδομών να τελειώσει την παντελή απραξία 
του και να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες των 
συνεπειών της καθυστέρησης και της απαράδε-
κτης ολιγωρίας του στο θέμα και να λάβει άμεσα 
όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την απρόσκο-
πτη εκτέλεση των εργασιών και την ταχύτερη δυ-
νατή ολοκλήρωση του έργου αυτού.
Οφείλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να συμ-
βάλλει αποφασιστικά και να πιέσει έμπρακτα και 
αποτελεσματικά τον αρμόδιο Υπουργό και την 
Κυβέρνηση να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες 
τους. Οφείλει επίσης η Περιφέρεια να προβεί σε 
άμεσες ενέργειες τοποθέτησης προσωρινών δια-
χωριστικών στηθαίων ασφαλείας σε όλα τα επι-
κίνδυνα σημεία, αφού η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής προηγείται κάθε άλλης ταλαιπωρίας 
ή καθυστέρησης των χρηστών».
Στο μεταξύ, ενός λεπτού σιγή κράτησε η Επιτρο-
πή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στη 
μνήμη των δύο αδικοχαμένων εκπαιδευτικών.
Τέλος, να αναφερθεί πως έχει ξεκινήσει ηλε-
κτρονική συγκέντρωση υπογραφών για την άμε-
ση κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - 
Πύργος - Τσακώνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Όχι άλλες καθυστερήσεις»
> Δηλώνει ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς

Επιτακτική είναι η ανάγκη να μπει 
σε τροχιά υλοποίησης η κατασκευή 
του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 
Πατρών – Πύργου, προκειμένου να 
μην θρηνήσουμε άλλα αθώα θύματα 
στην εθνική καρμανιόλα.
Ο τραγικός θάνατος των δύο εκπαι-
δευτικών, του 50χρονου φυσικού 
και μουσικού Δημήτρη Βασιλακό-
πουλου και του 57χρονου μαθηματι-
κού Νικολάου Ρόδη, οι οποίοι σκο-
τώθηκαν στο δρόμο της επιστροφής 
τους από το ΓΕΛ Λεχαινών όπου 
υπηρετούσαν έφερε στο προσκήνιο 
το σημείο μηδέν στο οποίο βρίσκε-
ται ένα σημαντικό έργο υποδομής, 
το οποίο αφορά στην ασφάλεια των 
διερχομένων αλλά και στην ανάπτυ-
ξη ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας.
Οι Αχαιοί και οι Ηλείοι απαιτούν 
εδώ και τώρα να ληφθούν αποφά-
σεις για να μην θρηνήσουμε άλλα 
αθώα θύματα.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέλαβε άμε-
σα, την πρωτοβουλία να έχει συνά-
ντηση με τον Υπουργό Υποδομών, 
Κώστα Καραμανλή, για τον αυτοκι-
νητόδρομο Πατρών – Πύργου. Το 
ραντεβού ορίστηκε να πραγματο-
ποιηθεί αύριο Τρίτη 21 Ιανουαρίου 
2020 στην Αθήνα, μετά από σχετι-
κή πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρ-
μάκη.
Στη συνάντηση θα παραβρεθούν 
τα μέλη της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης που έχει συσταθεί από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο, o 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας 
Βασίλειος Γιαννόπουλος, καθώς 
και οι επικεφαλής των παρατάξε-
ων του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου, με στόχο να υπάρξει ενδελεχής 
ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις 
γύρω από το έργο.
Πληροφορίες αναφέρουν πως βαί-
νει προς ολοκλήρωση η δύσκολη 
διαπραγμάτευση μεταξύ του υπουρ-
γείου Υποδομών και των μετόχων 
της Ολυμπίας Οδού για την κατα-
σκευή του οδικού άξονα Πάτρα – 
Πύργος, με τα ζητήματα που παρα-
μένουν σε εκκρεμότητα να αφορούν 
στο ύψος της συμμετοχής των ιδι-
ωτών στην χρηματοδότηση του έρ-
γου και στο ποσοστό απόδοσης κε-
φαλαίων (IRR), όπως έγραψε το 
economistas. gr.

Το κόστος κατασκευής του οδικού 
άξονα αναμένεται να ανέλθει σε 295 
εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνεται το κόστος για τη συ-
ντήρηση του αυτοκινητόδρομου και 
για την κατασκευή των σταθμών δι-
οδίων στο τμήμα των περίπου 70 
χιλιομέτρων που θα συνδέουν την 
Πάτρα με τον Πύργο.
Οι διαπραγματεύσεις με τους μετό-
χους της Ολυμπίας Οδού είναι σε 
εξέλιξη, προκειμένου να επιτευχθεί 
συμφωνία για την χρηματοδοτική 
τους συμβολή στην κατασκευή του 
οδικού άξονα.

«Αυτό το έργο ακόμα 
μας στοιχειώνει...»
«Ένας δρόμος που θα έπρεπε να έχει 
ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, ακό-
μα μας στοιχειώνει. Και κάθε μέρα 
που περνάει, με κίνδυνο να χάνο-

νται και άλλες ζωές, είναι μία μέρα 
που δεν γυρνάει πίσω, άρα μια μέρα 
πένθους για όλους μας» ανέφερε ο 
Περιφερειάρχης κατά την εκδήλωση 
κοπής της πίτας των υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας την 
περασμένη Τρίτη, τονίζοντας πως σε 
ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, «ο 
χρόνος που χάνεται δεν είναι μόνο 
χρήμα, δηλαδή υστέρηση ανάπτυ-
ξης, αλλά και… ζωή, που δεν ανα-
πληρώνεται ποτέ και με τίποτα». Εξέ-
φρασε τη θλίψη του για το τραγικό 
δυστύχημα, με θύματα δύο εκπαι-
δευτικούς, υπογραμμίζοντας ότι οι 
ευθύνες για την πολύχρονη “περιπέ-
τεια” του έργου είναι πολλές, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Στο μεταξύ, ο κ. Φαρμάκης ευχή-
θηκε στο σύνολο των εργαζομέ-
νων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας προσωπική και οικογενεια-
κή υγεία, καθώς επίσης και δύνα-
μη προκειμένου να συνεχίσουν να 
προσφέρουν έργο προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας. Και κατέληξε 
ως εξής: «Η δέσμευσή μας απέναντι 
στους πολίτες του τόπου μας, ότι θα 
διεκδικήσουμε την ανάπτυξή του 
και θα υπερασπιστούμε τα δίκαια 
συμφέροντά του, ισχύει στο απόλυ-
το. Γι’ αυτό και η διεκδίκηση κατα-
σκευής ενός σύγχρονου αυτοκινη-
τόδρομου, ώστε να απαλλαχθούμε 
από την καρμανιόλα, δεν έχει αστε-
ρίσκους και δεν θα ακυρωθεί ποτέ 
και για κανέναν λόγο».
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Αδικαιολόγητες χρεώσεις
Ένα σημαντικό θέμα καθημερινότητας του πο-
λίτη–καταναλωτή, θέτει με επιστολή του προς 
τον υπουργό Ανάπτυξης ο πρώην βουλευτής και 
δημοτικός σύμβουλος Α. Χρυσανθακόπουλος. 
Τονίζει σχετικά: Σας ενημερώνω ότι οι εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με εταιρείες 
φαντάσματα, κατόχους 5ψήφιων αριθμών, που 
είναι ύποπτες και εμπορικά επιθετικές και πα-
ραπλανητικές, προβαίνουν σε υψηλότατη αδι-
καιολόγητη χρέωση, για απεσταλμένα από αυτές 
μηνύματα, που φθάνουν δίχως την θέληση τους 
σε εκατοντάδες χιλιάδες έως εκατομμύρια παθη-
τικούς αποδέκτες-χρήστες αριθμών κινητής τη-
λεφωνίας. Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις 
ληστρικής επιδρομής! [...] Οι κάτοχοι αριθμών 
κινητής τηλεφωνίας, χρεώνονται καταχρηστικά 
και πληρώνουν υπό την απειλή διακοπής σύν-
δεσης των υπηρεσιών από τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, τις παράνομες χρεώσεις. 

Αλλαγή φρουράς στο Λιμενικό 
Τον Περιφερειάρ-
χη Δυτικής Ελ-
λάδας Νεκτάριο 
Φαρμάκη επισκέ-
φθηκε προχθές ο 
νέος Διοικητής της 
5ης Περιφερεια-
κής Διοικήσεως 
Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, Αρ-
χιπλοίαρχος Θε-

οφάνης Κούρκουλος, συνοδευόμενος από τον απερχόμενο 
Διοικητή, Υποναύαρχο Σπυρίδωνα Κοντομάρη.
Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε στον κ. Κούρκουλο καλή επιτυχία 
για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ενώ ευχαρίστησε 
για την μέχρι σήμερα συνεργασία τον κ. Κοντομάρη και διαβε-
βαίωσε για την συνέχιση και τη διεύρυνσή της, προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου. 
Ο κ. Κοντομάρης αποχωρεί με συγκίνηση καθώς υπηρέτησε 
αρκετά χρόνια στην Πάτρα.

Συμβουλευτικά

Η Λουξ «ταξίδεψε» στα Τρίκαλα
Τα αναψυκτικά και οι φυσικοί 
χυμοί Λουξ «ταξίδεψαν» στα 
Τρίκαλα και έγιναν μέρος του 
θεματικού πάρκου «Ο Μύλος 
των Ξωτικών».
Το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτι-
κο θεματικό πάρκο της Ελλάδας 
διοργανώθηκε για 9η χρονιά με 
τα αναψυκτικά και τους φυσι-
κούς χυμούς Λουξ να χαρίζουν 

στιγμές απόλαυσης συμπλη-
ρώνοντας την παραμυθένια και 
εορταστική ατμόσφαιρα. 
Τα Τρίκαλα και συγκεκριμένα ο 
Μύλος των Ξωτικών θεωρούνται 
«η ελληνική πρωτεύουσα των 
Χριστουγέννων» αφού αποτε-
λούν συνώνυμο της χαράς και 
της διασκέδασης για την περί-
οδο των εορτών.

Η ώρα για την Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2020, πλησιάζει! Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή γιορτή στην 
πλατεία Γεωργίου όπου θα δοθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού κεφιού και ξεγνοιασιάς. Η Πάτρα μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα 
καθώς χθες το μουσικό άρμα του τελάλη βγήκε στους δρόμους μεταφέροντας τη χαρμόσυνη είδηση της έναρξης του Πατρι-
νού Καρναβαλιού. Φέτος, γα πρώτη φορά τελάλης θα είναι γυναίκα, η Μαρία Αγουρίδη, γνωστή καρναβαλίστρια και μέλος 
του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας. Χθες η φωνή της ήταν ηχογραφημένη στο μουσικό άρμα ενώ σήμερα και αύριο θα 
είναι ως φυσική παρουσία η ίδια σε … ρόλο τελάλη. Οι καταστηματάρχες αναμένουν την τελετή έναρξης για να ζεσταθεί η 
κίνηση, καθώς το κλίμα στην διασκέδαση είναι υποτονικό μετά τις γιορτές. Το καρναβάλι αδιαμφισβήτητα αποτελεί κινητή-
ριο μοχλό για την οικονομία και οι προσδοκίες είναι μεγάλες...

Η φωτεινή πλευρά 
της πολιτικής
Δεν θα σχολιάσουμε εδώ τις κομματικές αναφορές που περι-

έχουν τόσο το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, η σχετική δή-

λωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και 

της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, για την υποψηφιότητα της κας Αι-

κατερίνης Σακελλαροπούλου για το ανώτερο πολιτειακό αξίω-

μα της χώρας. Θα επισημάνουμε όμως το σημείο όπου συνα-

ντώνται αυτές οι δηλώσεις. 

Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Η κυρία Σακελλαροπούλου είναι μία πρόταση ενωτική, υπερ-

κομματική, προοδευτική. Και έχει όλες τις προϋποθέσεις να 

ψηφιστεί από το σύνολο των βουλευτών, τιμώντας στο πρό-

σωπό της την σύγχρονη Ελληνίδα.

Καλώ τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να εξετάσουν την προ-

σωπικότητα της υποψηφιότητας που προτείνω. Το επιστημο-

νικό έργο, αλλά και την κοινωνική παρουσία μίας αυτοδημι-

ούργητης γυναίκας με καταγωγή από την Ξάνθη, που ξεκίνησε 

από την Θεσσαλονίκη για να κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση».

Στη δική του δήλωση για την κα Σακελλαροπούλου ο κ. Τσί-

πρας επεσήμανε, για την θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ:

«Θα κρατήσουμε και τώρα στάση ευθύνης, όπως έχουμε απο-

δείξει ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες επιλογές.

Και θα δώσουμε τη δυνατότητα η νέα Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας να εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία, καθώς έτσι αρμόζει 

για όποιον αναλαμβάνει τη βαριά ευθύνη – όπως το Σύνταγμα 

ορίζει- να είναι για τα πέντε επόμενα χρόνια ο εκφραστής της 

ενότητας του λαού και της Δημοκρατίας μας.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποτέλεσε κορυφαία επιλο-

γή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να διατελέσει Πρώτη γυναί-

κα Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας.

Και δεν ήταν τυχαία επιλογή μας για τη θέση αυτή, αφού 

υπήρξε μια εξαίρετη δικαστής που υπηρέτησε με σθένος τη δι-

καιοσύνη, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τη 

θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους».

Αλλά και η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επεσήμανε αιτιολογώντας 

τη θετική της ψήφο: «η προσωπικότητα της κ. Σακελλαροπού-

λου ανταποκρίνεται σε ουσιώδεις πλευρές της πρότασής μας: 

Είναι μία γυναίκα που υπηρετεί με συνέπεια προοδευτικές 

αντιλήψεις, όπως απέδειξε και στη δικαστική της διαδρομή, 

με το γνωστό ακέραιο δημοκρατικό της ήθος -ιδιαίτερα μάλι-

στα στα χρόνια της κρίσης…»

Είναι τα παραπάνω μια φωτεινή πλευρά της πολιτικής, αυτής 

που χρειάζεται ο τόπος. Ας δώσουν σε αυτή την πλευρά περισ-

σότερο χώρο, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου 

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
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Στο ΕΑΠ 
ο Ηλίας Γκοτσόπουλος 
Τη θέση του Διοικητικού Διευθυ-
ντή του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου (ΕΑΠ), αναλαμβάνει 
ο Πατρινός εκπαιδευτικός Ηλίας 
Γκοτσόπουλος. Ένας άνθρωπος 
με γνώση του τομέα του εκπαίδευ-
σης, αφού έχει διατε-
λέσει Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Πά-
τρας, ενώ είναι γνω-
στή και η θητεία του 
ως δημοτικός σύμ-
βουλος. Η ανακοί-
νωση της τοποθέτη-
σής του θα γίνει το 
επόμενο δεκαήμερο 
και ήδη συναντήθη-
κε με το προσωπικό 
του ΕΑΠ με το οποίο κατέστρωσε 
τα επόμενα βήματα αναβάθμισής 
του. Το Σάββατο μάλιστα παρέστη 
στην τελετή ορκωμοσίας φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου που κά-
θε χρόνο παρέχει χιλιάδες πτυχία 
και μεταπτυχιακά.
 Σε πρώτη φάση ο κ. Γκοτσό-
πουλος έχει διαπιστώσει ότι το 
αντικείμενο δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος είναι ευρύ και στους 
στόχους του είναι να το αναδείξει, 
κάτι το οποίο αναμένεται να κάνει 
με προσεκτικά βήματα το επόμενο 
διάστημα. Στην παρούσα φάση ο 
ίδιος δεν προβαίνει σε δηλώσεις, 
αναμένοντας την επίσημη τοποθέ-
τησή του μέσω επίσημης ανακοί-
νωσης.
Ο κ. Γκοτσόπουλος 
υπηρετεί από θέσεις 
ευθύνης για 32 χρό-
νια το χώρο της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Είναι κάτοχος 
master στο σχεδια-
σμό, την ανάπτυξη 
και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών μονά-
δων και είναι τελειό-
φοιτος του Τμήματος 
Διοίκησης και Επι-
χειρήσεων.

Εμβολιασμοί 
και Φαρμακοποιοί 
Ξεκίνησε χθες Πέμπτη 16 Ιανουα-
ρίου η διαδικασία των εξετάσεων 
για την πιστοποίηση  των φαρμα-
κοποιών σχετικά με τη διενέργεια 
εποχικού εμβολιασμού και χορή-

γησης αντιτετανικού ορού. Ο πρώ-
τος κύκλος των εξετάσεων θα διαρ-
κέσει μέχρι την 31η Ιανουαρίου. 
Τα αποτελέσματα θα επικυρώνο-
νται από την Κλινική Κοινωνικής 
και Οικογενειακής Ιατρικής της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, οι δε επιτυχόντες θα λαμ-

βάνουν το πιστοποι-
ητικό τους ηλεκτρο-
νικά, περίπου μία 
εβδομάδα μετά από 
την εξέταση.
Αναφερόμενος στο 
πρωτοποριακό αυτό 
σύστημα εξετάσεων, 
ο πρόεδρος του Πα-
νελληνίου Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου, Από-
στολος Βαλτάς, τόνισε 
πώς «η επιτυχής ολο-
κλήρωση της διαδικα-
σίας αυτής αποτελεί 

την επίσημα θεσμοθετημένη επι-
βεβαίωση του επιστημονικού ρό-
λου του φαρμακοποιού. Είναι η 
πρώτη φορά που μία από τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουμε καθημε-
ρινά στους πολίτες στα φαρμακεία 
μας  αναγνωρίζεται, θεσμοθετείται 
και πιστοποιείται». Ο ίδιος ευχαρί-
στησε όλους τους συντελεστές της 
προσπάθειας αυτής και ειδικά  τον 
καθηγητή Κλινικής Κοινωνικής και 
Οικογενειακής Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Κρήτης Χρήστο Λιονή 
και την ομάδα του.

Καπνογόνα και λέσχες 
υπέρ… καπνίσματος 
Πολυμήχανοι οι Έλληνες αναζη-

τούν Δούρειους Ίπ-
πους στην γενική 
όπως φαίνεται επι-
κράτηση του αντικα-
πνιστικού νόμου. Σε 
ένα χωριό της Άρ-
τας μαθαίνουμε ότι 
στα καφενεία το κά-
πνισμα πάει σύννεφο 
και αν τυχόν τολμή-
σει να τα επισκεφθεί 
ελεγκτικό συνεργείο 
έχουν έτοιμη την 
αντίδραση: Ρήξη κα-

πνογόνων και άντε να βρεθούν 
καπνιστές. 
Στο μεταξύ στην πιο επιστημονική 
λύση που προτείνουν ορισμένοι, 
στη λειτουργία Λεσχών Καπνίσμα-
τος με αναφορές σε θρησκευτικά 
ή άλλα πιστεύω έρχεται να βάλει 
φρένο η Εθνική Αρχή Διαφάνει-

ας (ΕΑΔ) που επισημαίνει ότι « η 
νομοθεσία κατά του καπνίσματος 
είναι απόλυτα σαφής, μη επιδε-
κτική παρερμηνειών ως προς το 
ρυθμιστικό της πλαίσιο, και έχει 
ως πρωταρχικό σκοπό την προ-
στασία της υγείας των πολιτών και 
τη διασφάλιση όρων υγιούς αντα-
γωνισμού και ισονομίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων». Μάλιστα ο 
διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπί-
νης, τονίζει ότι «οιαδήποτε από-
πειρα συγκάλυψης της λειτουρ-
γίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος υπό τον μανδύα 
καινοφανών νομικών μορφωμά-
των, με αποκλειστικό σκοπό την 
καταστρατήγηση της αντικαπνιστι-
κής νομοθεσίας, της φορολογικής 
νομοθεσίας και των εργατικών και 
υγειονομικών διατάξεων, θα επι-
φέρει τον κατά προτεραιότητα εν-
δελεχή και συνολικό έλεγχο όλων 
των προϋποθέσεων και συνθη-
κών ίδρυσης, αδειοδότησης και 
λειτουργίας τους».

Βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη
Στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, 
αντικείμενο της οποίας είναι ο σχε-
διασμός του οδικού χάρτη με στόχο 
τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρη-
τηρίου για την επίτευξη βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης, προχωρά 
το Υπουργείο Τουρισμού μετά τη 
σχετική υπογραφή από τον Υπουρ-
γό, κ. Χάρη Θεοχάρη.
Με βάση το σχεδιασμό που έχει γί-
νει η Ομάδα Εργασίας θα έχει ολο-
κληρώσει τις εργασίες της έως τις 
13 Απριλίου.

Oι εξαγγελθείσες αποδοχές των στελε-
χών της ΔΕΗ: 

200 χιλιάδες ευρώ για τον Διευθύ-
νοντα συν 100 χιλιάδες μπόνους, 120 
χιλιάδες € για τους αναπληρωτές με 
αντίστοιχο μπόνους, 100 χιλιάδες για 
Γενικούς Διευθυντές και 70 χιλιάδες για 
τους Διευθυντές ετησίως με τα σχετικά 
μπόνους. 

Η εξαγγελία δείχνει να «ερεθίζει» τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης που θέ-
τουν θέμα επιστροφής στις προ-κρίσης 
γενναίες αποδοχές τους...

!
Με αφορμή τον ερχομό του Υπουργού Υγείας κου Κικίλια στην 
Πάτρα και με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εμείς, που υπηρε-
τούμε τη Δημόσια Υγεία συνειδητά, χωρίς να έχουμε επιδιώξει 
με δόλιους τρόπους να “βολευτούμε”, και παράλληλα έχουμε 
στην πονεμένη πλάτη μας δεκαετίες προϋπηρεσίας, με γνώση και 
εμπειρία, θα θέλαμε να απευθύνουμε 10 καυτά ερωτήματα που 
χρόνια τώρα περιμένουν απάντηση.
Όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι
1. τα έτη προϋπηρεσίας του Νοσηλευτικού προσωπικού στο Νο-
σοκομείο μας ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 20, υπάρχουν 
δε συνάδελφοι που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο με 2 νύκτες 
την εβδομάδα για πάνω από 30 έτη με εμφανή την κούραση. Με-
γάλο δε ποσοστό του προσωπικού πάσχει από χρόνια νοσήματα. 
Παράλληλα, η πλειονότητα του Νοσηλευτικού Προσωπικού εργά-
ζεται χωρίς να μπορεί να πάρει τις νόμιμες άδειες και τα ατέλειω-
τα Ρεπό-Χρέη από προηγούμενα έτη.
Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό;
2. στα Νοσοκομεία όπως και σε όλο το Δημόσιο έχουν να γίνουν 
κρίσεις για τις θέσεις Διευθυντικών Στελεχών από το 2008. 
Γιατί άραγε δε γίνονται όλα αυτά τα χρόνια και οι ρυθμοί είναι 
αργοί; 
Ας γίνουν επιτέλους κρίσεις με αξιοκρατικά κριτήρια για να μπο-
ρεί να γίνει μεσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και να μην είναι 
τα στελέχη έρμαια των εκάστοτε διοικήσεων. Εξάλλου όλοι γνω-
ρίζουμε ότι οι Διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται και η ομαλή 
λειτουργία των Νοσοκομείων βασίζεται στις άοκνες προσπάθειες 
των Μόνιμων υπαλλήλων και Διευθυντικών Στελεχών που γνω-
ρίζουν σε βάθος τα προβλήματα και αναζητούν ευήκοα ώτα.
3. στο Νοσοκομείο μας διακομίζονται καθημερινά περιστατικά 
από τα γύρω Νοσοκομεία λόγω έλλειψης Ιατρών ή Νοσηλευτών 
στις δομές των όμορων Νομών. 
Πότε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα λειτουργήσει πραγμα-
τικά ως Τριτοβάθμιο και θα αποσυμφορηθεί από τις άσκοπες 
διακομιδές;
4. στο Νοσοκομείο μας νοσηλεύονται ασθενείς οι οποίοι χρή-
ζουν νοσηλείας σε μονάδα χρονίων πασχόντων ή σε μονάδα 
για ασθενείς τελικού σταδίου. Οι ασθενείς αυτοί καταλαμβάνουν 
πολύτιμες κλίνες τριτοβάθμιου νοσοκομείου όταν θα μπορούσαν 
να νοσηλευτούν σε άλλη πιο κατάλληλη δομή με υποστηρικτικές 
υπηρεσίες.
Είχε προταθεί στο παρελθόν το κτίριο του Νοσοκομείου Νοσημά-
των Θώρακος να μετατραπεί σε Μονάδα Χρονίων Πασχόντων ή 
τελικού Σταδίου. Γιατί έχει παγώσει αυτό; 
Όλα τα σύγχρονα κράτη έχουν τέτοιες δομές με ποιοτικές υπη-
ρεσίες υγείας και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις κλίνες 
τριτοβάθμιου Νοσοκομείου.
5. Στο Νοσοκομείο μας νοσηλεύονται ασθενείς που χρήζουν ολι-
γόωρης παραμονής διάσπαρτοι σε όλες τις Κλινικές. 
Πότε θα προβλεφθεί στους οργανισμούς Κλινική-Πτέρυγα Ημε-
ρήσιας Νοσηλείας για την καλύτερη διακίνηση των περιστατικών 

10 ερωτήματα για 
τον Υπουργό Υγείας

Eπωνύμως

O κ. Απόστολος 
Βαλτάς

«Υποκρισία της Ε.Ε. για αστέγους» 
Ωμό εμπαιγμό χαραχτηρίζει ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδά-
κης την παρουσίαση του προγράμματος «Housing First» (προτεραιότητα 
στη στέγαση) από την ΕΕ. «Η ΕΕ χύνει προκλητικά κροκοδείλια δάκρυα 
για τους άστεγους την ίδια ώρα που στην 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση 
για την Ελλάδα εκθειάζει το διακηρυγμένο στόχο της νυν και της πρώ-
ην κυβέρνησης για 120.000 πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών έως το 
2021. Τα ίδια στην Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία κ.ά» τονίζει ο 
Ερωβουλευτής και προτείνει: Nομοθετική απαγόρευση πλειστηριασμών 
λαϊκών κατοικιών και κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας-
σύνταξης από κράτος, τράπεζες και funds. 

Στον αέρα βρίσκονται 
οι μεταβιβάσεις ακινήτων 
εξαιτίας της πανελλαδικής 
απεργίας των συμβολαιο-
γράφων μέχρι και τις 26 
Ιανουαρίου. 

Πάντως οι τιμές στα 
ακίνητα αρχίζουν σιγά 
-σιγά να ανεβαίνουν και 
το ενδιαφέρον για αγορές 
έχει αναθερμανθεί. 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Θα προλάβουμε άραγε να δούμε 

κάποια αλλαγή στο πολύπαθο Πα-

νεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 

ή τα ίδια θα λέμε και όταν θα εί-

μαστε αντί στη θέση του εργαζόμε-

νου στο Νοσοκομείο στη θέση του 

ασθενή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγείας;

της Μαρίας Κάργα

O κ. Ηλίας 
Γκοτσόπουλος

Συνέχεια στη σελ. 20
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Ομιλία Α. Μαστοράκου 
στη Διακίδειο 
Η Πυρηνικός Iατρός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, 
Άννα Μαστοράκου θα πραγματοποιήσει μια άκρως ενδιαφέρου-
σα ομιλία με θέμα «H ακτινοβολία... παντού γύρω μας. Κίνδυ-
νοι και προφυλάξεις», αύριο Σάββατο 18/01/2020, στις 19.00 
στη Διακίδειο Σχολή Λαού - Κανάρη 58.

«Ζούμε σε θάλασσα ακτινοβολίας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στηρίζεται στη χρήση τους. Ποια είναι τα επιστημονικά δεδομέ-
να προφύλαξης και ατομικής προστασίας;», αναφέρει η κυρία 
Μαστοράκου.

Σχέδιο Δράσης
για την Υγεία 2020
Στο στάδιο της κατάρτισης βρίσκεται το Σχέδιο Δράσης έτους 
2020 για την πρόληψη, προφύλαξη, αποκατάσταση, ευαισθη-
τοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αφορά επίσης τη συμμετοχική δια-
κυβέρνηση για την υγεία και τη μείωση των κοινωνικών ανισο-
τήτων, αποσκοπώντας στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης 
με Υγεία για Όλους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας απηύθυνε 
ανοικτή πρόσκληση προς κάθε υγειονομικό και κοινωνικό φο-
ρέα της Περιφέρειας, να αποστείλει προτάσεις και προγραμμα-
τισμό δράσης που επιθυμεί να ενταχθεί στο συνολικό Σχέδιο 
Δράσης και να συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό της ΠΔΕ. Η 
προθεσμία για αποστολή των προτάσεων έληξε την περ. Τετάρ-
τη 15 Ιανουαρίου 2020.

Ορκωμοσία
στην 6η ΥΠΕ
Ορκίστηκε την περασμένη Τρίτη o νέος Αναπληρωτής Διοικητής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Αγ. Ανδρέας» Παναγιώτης Δη-
μόπουλος από τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
Γιάννη Καρβέλη. Ακολούθησε συνεργασία με θέμα τον γενικότε-
ρο σχεδιασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας και την ιεράρχηση 
των ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση των θεμάτων 
του Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Σύμφωνα με πληροφορίες 
μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ με 
τις αποφάσεις για όλους τους νέους διοικητές.

Η Φλόγα κόβει πίτα
Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 
«ΦΛΟΓΑ», Παράρτημα Ν. Αχαΐας κόβει την πίτα της την Κυρια-
κή 19 Ιανουαρίου στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο «Patras Palace» 
(Όθωνος Αμαλίας 15).

Θεατρική εκδρομή
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής 
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας θα πραγματοποιήσει επί-
σκεψη στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρα-
σκευή, όπου θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση θεατρικής 
παράστασης στο θέατρο Ελληνικός Κόσμος με την παράσταση 
«Σμύρνη Σαλονίκη», ένα έργο της Μιμής Ντενίση. Τιμή: 43 
ευρώ το εισιτήριο και ώρα αναχώρησης 3 μμ.

Θέματα

Στο κόκκινο η ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην Πάτρα 

Μεγάλη είναι η ατμοσφαιρι-
κή επιβάρυνση της Πάτρας το 
τελευταίο διάστημα με την αι-
θαλομίχλη να ευνοείται αυτήν 
την περίοδο. Ανησυχητικά εί-
ναι και τα στοιχεία παρουσία-
σε ο Ανδρέας Καζαντζίδης, Κα-
θηγητής στο Τμήμα Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ο οποίος σε δηλώσεις του 
ανέφερε πως υπάρχει ένα σύ-
μπλεγμα αιτιών που προκαλεί 
την αύξηση των μικροσωματι-
δίων στην ατμόσφαιρα.
 «Έχουμε καταλήξει ότι όταν το 
φαινόμενο το ευνοούν οι μετε-
ωρολογικές συνθήκες και κα-
τά την χειμερινή περίοδο, λό-
γω της αυξημένης καύση των 
ξύλων έχουμε αρκετά μεγάλες 
συγκεντρώσεις στα μικρά σω-
ματίδια τα οποία έχουν και τις 
μεγαλύτερες επιπτώσεις για 
την ανθρώπινη υγεία. Κυρίως 
κατά τις απογευματινές βραδι-
νές ώρες που καίγονται περισ-
σότερο τα τζάκια…Η άπνοια 
και η απουσία βροχή βοη-
θούν ώστε αυτά να συσσωρεύ-
ονται στην ατμόσφαιρα», τόνι-
σε μεταξύ άλλων μιλώντας στο 
«stokokkino.gr». 
Εξάλλου, παρέμβαση για το 
θέμα έκανε η «Κοινο_τοπία», 
όπου σε ανακοίνωσή της επι-
σημαίνει ότι θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν άμεσα οι αρ-
μόδιοι φορείς, υπενθυμίζοντας 
πως πριν τρία χρόνια διοργά-
νωσε εκδήλωση-συζήτηση με 
θέμα «Ατμοσφαιρική ρύπανση 

στην Πάτρα: τι συμβαίνει, ποι-
ες είναι επιπτώσεις, πως μπο-
ρεί να αντιμετωπισθεί». «Από 
τότε μέχρι σήμερα πέραν της 
αξιόλογης προσπάθειας που 
γίνεται συστηματικά με την 
καταγραφή στοιχείων για την 
ποιότητα του αέρα σε μια μεγά-
λη περιοχή του Δήμου της Πά-
τρας από το δίκτυο ΑΙΘΕΡΑΣ 
https://www.patrasair.gr/ με 
την ευθύνη του Ανδρέα Κα-
ζαντζίδη, Καθηγητή στο Τμή-
μα Φυσικής του Πανεπιστημί-
ου Πατρών τίποτα δε φαίνεται 
να ενεργοποιεί τους αρμόδιους 
φορείς, πολιτικούς και υπηρε-
σιακούς παράγοντες αλλά και 
τους πολίτες που εισπνέουν 
δηλητηριώδη αέρια. Γιατί πως 
αλλιώς θα μπορούσε κάποιος 
να χαρακτηρίσει τον αέρα που 
εισπνέουμε όταν είναι έως και 
4 φορές πάνω από την ένδειξη 
πολύ κακή ποιότητα ατμόσφαι-
ρας με βάση τις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πε-
ριβάλλοντος σε συγκεντρώσεις 

μικρών αιωρούμενων σωματι-
δίων (δίνονται με την ονομα-
σία PM2.5) που είναι τα πιο 
επικίνδυνα.
Οι καταγραφές σε 10 σταθ-
μούς μέτρησης του Αιθέρα στις 
11μμ το Σάββατο 11 Ιανουαρί-
ου ήταν:
• Νέο Λιμάνι 91 μg/m3 
• Άγιο Ανδρέα 133 μg/m3 
• Τρ. Ναυάρχων 197 μg/m3 
• Παλιό Τελωνείο 139 μg/m3

• Γερμανού 78 μg/m3 
• Υψηλά Αλώνια 107 μg/m3 
• Αγίου Νικολάου 60 μg/m3 
• Αγία Σοφία 112 μg/m3 
• Αγυιά 68 μg/m3 
• Ρίο 51 μg/m3 
με ένδειξη πολύ κακή κατά-
σταση ποιότητας αέρα το +50 
μg/m3 και μόνο σε 4 σταθμούς 
ήταν κακή με όριο 25-50 μg/
m3 και σε 2 ήταν μέτρια 20-25 
μg/m3.

Βαρύ είναι το κόστος σε αν-
θρώπινες ζωές από την ατμο-
σφαιρική ρύπανση στην Ευ-
ρώπη αλλά και γενικότερα στον 

πλανήτη, όπως καταδεικνύουν 
τα στοιχεία που έχουν παρου-
σιάσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος (ΕΥΠ) και ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας (ΠΟΥ) αντίστοιχα καθώς 
τουλάχιστον έξι εκατομμύρια 
άνθρωποι κάθε χρόνο (ή αλ-
λιώς ένας στους εννέα θανά-
τους) παγκοσμίως πεθαίνουν 
από προβλήματα υγείας που 
συνδέονται άμεσα με την ατμο-
σφαιρική ρύπανση.
Τα αιωρούμενα σωματίδια 
αποτελούν έναν από τους βα-
σικούς παράγοντες που επη-
ρεάζουν την ανθρώπινη υγεία 
και μεταβάλλουν τις κλιματικές 
συνθήκες. Ειδικά οι επιπτώ-
σεις στην υγεία θεωρούνται 
σημαντικές για μια σειρά από 
νοσήματα του αναπνευστικού 
συστήματος και ευαίσθητες κα-
τηγορίες πληθυσμού, όπως οι 
ηλικιωμένοι και τα μικρά παι-
διά.
Το δίκτυο Αιθέρας είναι ένα 
σύστημα παρακολούθησης και 
καταγραφής των αιωρούμενων 
σωματιδίων, στο πλαίσιο των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου Φυσικής της 
Ατμόσφαιρας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών. Αποτελείται από 
αισθητήρες μέτρησης των αι-
ωρούμενων σωματιδίων, πα-
νοραμικές κάμερες και μια δι-
αδικτυακή πλατφόρμα που 
καταγράφει την ποιότητα του 
αέρα στην Πάτρα σε πραγματι-
κό χρόνο».

> «Κοινο_τοπία»: «Οι αρμόδιοι φορείς πότε θα ενεργοποιηθούν;» 

«Εφαρμογή ΣΔΙΤ στο Γ.Ν. Αιγίου»
Τα προβλήματα στο Νοσοκομείο Αιγί-
ου μετά την συνταξιοδότηση δύο ακτινο-
λόγων αναδεικνύει σε ανακοίνωσή της η 
Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, 
εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην σύ-
μπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για να κα-
λυφθεί το κενό.
Ειδικότερα, επισημαίνουν τα εξής: «Είναι 
γνωστό ακόμα και σε εκείνους που δεν 
έχουν καμία σχέση με κανένα σύστημα 
υγείας, ότι ένα νοσοκομείο χωρίς ακτινο-
λόγους παύει να είναι νοσοκομείο. Μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως Κέντρο Υγείας ή 
σταθμός πρώτων βοηθειών ή διακομιστι-
κό κέντρο, σίγουρα όμως όχι νοσοκομείο.
Εδώ και μήνες η ΕΙΝΑ είχε προειδοποι-
ήσει την Διοίκηση του νοσοκομείου και 
της 6ης ΥΠΕ ότι στο τέλος του 2019 με 
την επικείμενη συνταξιοδότηση των δύο 
συναδέλφων ακτινολόγων, όχι μόνο δεν 
θα λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος αλλά 
ούτε υπέρηχος δεν θα γίνεται. Η απάντη-
ση από την πλευρά της Διοίκησης ήταν ότι 

κινδυνολογούμε και δεν θα υπάρξει κανέ-
να πρόβλημα. Πλέον η κατάσταση έχει ως 
εξής: Σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει 
καθημερινά και δέχεται όλα τα περιστα-
τικά, στο ακτινολογικό τμήμα υπηρετούν 
δύο συνάδελφοι, εκ των οποίων κανένας 
δεν έχει οργανική θέση στο ΓΝ Αιγίου αλ-
λά είναι με μετακίνηση από το ΓΝ Αγ. Αν-
δρέας και ΓΝ Καλαβρύτων. Για την κάλυ-
ψη των έκτακτων αναγκών μετακινήθηκε 
επιπλέον μια συνάδελφος επικουρική ια-
τρός από το ΓΝ Αγ. Ανδρέας για την κά-
λυψη μερικών εφημεριών, όλα αυτά την 
στιγμή που εκκρεμούν έως και 1,5 χρόνο 
οι κρίσεις για τον διορισμό δύο μόνιμων 
ιατρών ακτινολόγων. Με αυτά τα “μπαλώ-
ματα” πλέον μένουν 9 εφημερίες το μήνα 
χωρίς ακτινολόγο».
Ασκούν κριτική σε βάρος της Διοικήτρι-
ας του Νοσοκομείου Αιγίου, η οποία πα-
ρουσίασε σαν λύση σε συνάντηση με μέλη 
του ΔΣ της ΕΙΝΑ, τη μεταφορά των ασθε-
νών με το ΕΚΑΒ (!!!) σε ιδιωτικό ακτινοδι-

αγνωστικό κέντρο του Αιγίου. Και σε άλλο 
σημείο αναφέρουν πως «είναι προφανές 
ότι ο οικονομικός στραγγαλισμός, το στέ-
γνωμα από ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά 
των επαρχιακών νοσοκομείων που οδηγεί 
στην απαξίωσή τους, αποτελεί πάγια και 
διακομματική επιλογή των κυβερνήσεων 
των τελευταίων χρόνων, ώστε η λύση των 
ιδιωτών να παρουσιάζεται σαν την μονα-
δική και σωτήρια λύση για τους ασθενείς 
και το προσωπικό».
Τέλος, απαριθμούν τις διεκδικήσεις τους 
ως εξής: «Απαιτούμε:
• Άμεση στελέχωση με μόνιμο προσωπι-
κό και διασφάλιση απρόσκοπτης και πλή-
ρους λειτουργίας του Ακτινολογικού τμή-
ματος με αξονικό τομογράφο
• Καμία σκέψη για ΣΔΙΤ και συμβάσεις με 
ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά κέντρο 
• Να επιταχυνθούν άμεσα οι κρίσεις των 
δύο ακτινολόγων για το ΓΝ Αιγίου 
• Να προκηρυχτούν άμεσα οι δύο θέσεις 
των συνταξιοδοτηθέντων ακτινολόγων».

> Τι καταγγέλλει η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας
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Μετά το Πάσχα η λειτουργία 
της Καρδιοχειρουργικής 

«Εντός του έτους και μετά το 
Πάσχα θα λειτουργεί στο πα-
νεπιστημιακό νοσοκομείο της 
Πάτρας καρδιοθωρακοχει-
ρουργική κλινική» ανέφερε ο 
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κι-
κίλιας, μιλώντας σε εκδήλωση 
που οργάνωσε την περασμένη 
Δευτέρα η ΝΟΔΕ ΝΔ Αχαΐας. 
Μάλιστα, όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά, «η καρδιοθωρακο-
χειρουργική κλινική θα ανοί-
ξει, είτε κάποιοι το θέλουν, 
είτε όχι», προσθέτοντας ότι «το 
απόστημα θα σπάσει».
Επίσης, σημείωσε ότι «ως 
υπουργός Υγείας είμαι ο θεμα-
τοφύλακας της δημόσιας και 
δωρεάν υγείας» και πρόσθεσε: 
«Στηρίζουμε τους ήρωες του 
ΕΣΥ, δηλαδή γιατρούς, νοση-
λευτές, παραϊατρικό προσω-
πικό, ενισχύουμε το σύστημα 
υγείας, αναβαθμίζουμε τα νο-
σοκομεία μας, για αυτό και έξι 
μήνες μετά δεν είναι όλα ίδια, 
γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Στην συνέχεια, ο Β. Κικίλιας εί-
πε ότι «θα φέρουμε στις αρχές 
του χρόνου, νομοσχέδιο για τη 
δημόσια υγεία, με το οποίο θα 
δίνεται έμφαση στην πρόλη-
ψη». 
Παράλληλα, επεσήμανε ότι «το 
2020 θα είναι η χρονιά των 
νοσοκομείων»: «Θα οργανω-
θούν οι μονάδες εντατικής θε-
ραπείας, έτσι ώστε να αυξη-
θούν οι διαθέσιμες προς τους 

ασθενείς κλίνες. Επίσης, θα 
οργανωθούν τα τμήματα επει-
γόντων περιστατικών, με στό-
χο την δημιουργία σχεδίου δι-
αλογής των ασθενών που θα 
μειώσει τις αναμονές και θα 
αντιμετωπίσει τα πραγματικά 
έκτακτα περιστατικά», «θα ορ-
γανωθούν οι εφημερίες, κα-
θώς και τα τμήματα ακτινοθε-
ραπείας, με στόχο την μείωση 
των αναμονών». Ταυτόχρονα 

παρατήρησε ότι «παραλάβαμε 
τα νοσοκομεία σε κατάσταση 
εντατικής».
Ο υπουργός Υγείας μίλησε και 
για τις τιμές των φαρμάκων, 
λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τον 
περασμένο Νοέμβριο νομο-
θετήθηκε η μηδενική αύξηση 
στις τιμές των φαρμάκων για 
το 2020 και η μείωση έως 7% 
για πολλά από αυτά. Κάτι που 
πραγματοποιήθηκε άμεσα στο 
δελτίο τιμών φαρμάκων που 
ανακοινώθηκε». Αναφερόμε-
νος στην συνέχεια στον αντι-
καπνιστικό νόμο, τόνισε ότι «η 
αποδοχή έχει ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία, αφού πάνω από 
75% συμφωνούν με την πλή-
ρη εφαρμογή του».
Τέλος, σχετικά με την εκστρα-
τεία ενημέρωσης για τον εμβο-
λιασμό κατά της γρίπης, ο Βα-
σίλης Κικίλιας είπε ότι «φέτος 
έγιναν ένα εκατομμύριο περισ-
σότεροι εμβολιασμοί από πέ-
ρυσι».

> Επίσκεψη εφ΄ όλης της ύλης του Β. Κικίλια τη Δευτέρα στην Πάτρα 

Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα

Προσλήψεις και χρηματοδότηση

Τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, υπο-
δέχτηκε την περ. Δευτέρα στην έδρα της 
Περιφέρειας, στην Πάτρα, ο Περιφερειάρ-
χης, Νεκτάριος Φαρμάκης, έχοντας την ευ-

καιρία να συζητήσει μαζί του για τα έργα 
και τις δράσεις του χώρου της Υγείας που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται να υλοποιη-
θούν στην περιοχή και χρηματοδοτούνται 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέ-
σω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο κ. Φαρμάκης, υπογράμμισε τη σημα-
σία τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και 
επιτάχυνσης των διαδικασιών από όλους 
τους φορείς, τονίζοντας πως η Δυτική Ελ-
λάδα απαιτεί μεγάλες ταχύτητες και αποτε-
λεσματικότητα για να πετύχει ένα σημαντι-
κό άλμα προόδου.
Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση 
υπήρξε συζήτηση σχετικά με την ολοκλή-

ρωση των διαδικασιών και την έναρξη 
λειτουργίας της Καρδιοθωρακοχειρουρ-
γικής Κλινικής στο ΠΓΝΠ, καθώς επί-
σης και για το μεγάλο έργο, κτιριακής και 
ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομεί-
ου. Επίσης, συζητήθηκαν έργα και σχέ-
δια που αφορούν τα νοσοκομεία του «Άγι-
ου Ανδρέα», του Αγρινίου καθώς και του 
Πύργου, με τον κ. Φαρμάκη να επισημαί-
νει πως η Περιφέρεια έχει θέσει σε πρώ-
τη προτεραιότητα την δημιουργία ενός νέ-
ου και σύγχρονου «τοπίου» στη Δημόσια 
Υγεία και προς αυτή τη κατεύθυνση, θα 
συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της, σε ό,τι 
χρειαστεί.

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε και τον 
δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, τον 
οποίο ενημέρωσε για τις μεγάλες και δι-
αχρονικές ελλείψεις κλινών, εξοπλισμού 
και κυρίως προσωπικού στα νοσοκομεία 

της πόλης, που καλύπτουν περιστατικά, 
όχι μόνο της Πάτρας, αλλά και ολόκληρης 
της Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπεί-
ρου και νησιών του Ιονίου. 
Ο Δήμαρχος δήλωσε πως επιβάλλεται να 
ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των ερ-
γαζομένων για προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού αλλά και να εξασφαλιστεί η χρη-
ματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών 
του Δημόσιου Τομέα Υγείας.
Ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε επίσης στις 
πρωτοβουλίες του Δήμου για το μεγάλο 
θέμα των ναρκωτικών, τονίζοντας ότι ο 
Δήμος Πατρέων με τη συνεργασία της Δ/
νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
μού Αχαΐας, της Ένωση Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων και το ΕΣΥΝ-Παράρτη-
μα Πάτρας, υλοποιεί πρόγραμμα Πρωτο-
γενούς Πρόληψης από τις εξαρτήσεις στα 
σχολεία της περιοχής μας.
Ενημέρωσε επίσης τον Υπουργό, ότι ο Δή-
μος μαζί με 43 φορείς της πόλης, συνε-
χίζει να διεκδικεί τη δημιουργία Κλειστού 
Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΕΘΕΑ 
στην Πάτρα, καθώς και τη λειτουργία Πο-
λυδύναμου Συμβουλευτικού Σταθμού του 
ΚΕΘΕΑ για όλες τις εξαρτήσεις (διαδί-
κτυο, τζόγος κ.λπ.). Το αίτημα είχε κατα-
τεθεί και στον Υπουργό της προηγούμε-
νης κυβέρνησης, κ. Ξανθό, σε συνάντηση 
που έγινε στις 28 Μαρτίου του 2019, αλλά 
ακόμη η πόλη περιμένει.

> Ζήτησε ο Περιφερειάρχης στη σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του

> Ζήτησε ο δήμαρχος Πατρέων Κ. Πελετίδης 

Επισκέψεις 
σε Νοσοκομεία

Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθε-

νείς που φθάνουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και την 

καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων ζήτησε ο Υπουργός 

Υγείας από την 6η ΥΠΕ, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικη-

τής Γιάννης Καρβέλης και οι υποδιοικητές Π. Μάλλιος 

και Ι. Νικόπουλος. Ο κ. Καρβέλης τον ενημέρωσε για τις 

προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να αντιμετωπίζονται 

άμεσα τα προβλήματα της καθημερινότητας παράλληλα 

με τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως το 2020 θα είναι μια χρονιά 

που θα δοθεί το βάρος στον εξορθολογισμό των δαπανών 

της υγείας, στην καλύτερη λειτουργία των ΤΟΜΥ και της 

Πρωτοβάθμιας, καθώς επίσης στην αναμόρφωση των νο-

σοκομείων δίνοντας βάρος στην διευκόλυνση της καθημε-

ρινότητα του πολίτη, για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα 

που αφορούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

 *Στη συνέχεια, μετέβη στο ΓΝΠ «Αγ. Ανδρέας» όπου είχε 

σύσκεψη με τη Διοίκηση και εκπροσώπους του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Στη 

διάρκεια της οποίας του τέθηκαν τα κυρίαρχα ζητήματα 

όπως ο οργανισμός του Νοσοκομείου, ελλείψεις σε προ-

σωπικό, το κτιριακό, κ.α.

*Επόμενος σταθμός ήταν το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 

Πατρών όπου συναντήθηκε με την διοικήτρια του παιδι-

ατρικού νοσοκομείου, Βασιλική Γεωργιοπούλου, η οποία 

και τον ενημέρωσε για όλα τα τρέχοντα προβλήματα, όπως 

η υποστελέχωση, η έλλειψη σύγχρονου ιατρικού εξοπλι-

σμού και το κτιριακό. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε πως θα 

επανέλθει σύντομα, με συγκεκριμένες προτάσεις και πρω-

τοβουλίες.

• Το απόγευμα της Δευτέρας επισκέφθηκε το Κέντρο 

Υγείας Αγίου Αλεξίου, συνομίλησε με τη διοίκηση και 

το προσωπικό και είδε θετικά την 24ωρη λειτουργία του, 

προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να αποσυμ-

φορηθούν τα Επείγοντα των Νοσοκομείων.

Κριτική από ΣΥΡΙΖΑ 
Ανακοίνωση της Οργάνωσης Μελών Υγειονομικών ΣΥΡΙ-

ΖΑ Αχαΐας σχετικά με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας 

Β. Κικίλια στην Πάτρα:

«Την Δευτέρα 13.1 ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας επι-

σκέφθηκε την Πάτρα. Ήταν μια επίσκεψη «αστραπή» που 

ξεκίνησε από την Επισκοπή και ολοκληρώθηκε με την 

κοπή πίτας της τοπικής ΝΟΔΕ. Πραγματικός δρομέας ο 

Υπουργός!

Η ταχύτητα αυτή δεν διακρίνει όμως και το επιτελικό κρά-

τος της Νέας Δημοκρατίας και την δράση του στο υπουρ-

γείο αναφορικά με τις νέες διοικήσεις των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων. Ενώ από τον Νοέμβριο έβγαλαν στη δημοσι-

ότητα τα ονόματα των νέων διοικητών και αναπληρωτών 

διοικητών στα νοσοκομεία, τόσο καιρό μετά αναμένου-

με ακόμα τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στην 

εφημερίδα της κυβερνήσεως. Από ότι φαίνεται τους έκοψε 

τη φόρα ο τραγέλαφος που ακολούθησε τις επιλογές τους 

αυτές και τους ανάγκασε να αναδιπλωθούν σε αρκετές πε-

ριπτώσεις.

Για την περιφέρεια μας όμως το σημαντικό στοιχείο της 

επίσκεψης ήταν ότι ο Υπουργός δεν δεσμεύτηκε σε τίποτε, 

δεν εξήγγειλε τίποτα και το μόνο που έκανε ήταν να μοιρά-

σει αφειδώς υποσχέσεις ότι θα ολοκληρώσει κάποια από 

τα ήδη δρομολογημένα έργα από την προηγούμενη ηγεσία 

του υπουργείου με τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (Καρδιοχει-

ρουργική, ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων, προσλή-

ψεις προσωπικού).

Η αναγνώριση και η συνέχιση του έργου της προηγούμε-

νης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας θεωρούμε 

ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, έστω και αν γίνεται επι-

κοινωνιακή προσπάθεια να το οικειοποιηθούν.

Θα είμαστε όμως εδώ να παρακολουθούμε τη πορεία αυ-

τού του έργου διότι για εμάς η υγεία των πολίτων της 

περιοχής είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας».
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Η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα

Πληροφορίες του «Σύμβου-
λου Επιχειρήσεων» αναφέ-
ρουν ότι στις αρχές Φεβρουα-
ρίου αναμένεται να υπογραφεί 
η συγκεκριμένη σύμβαση και 
οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέ-
ρουν ότι πιθανότατα την άνοι-
ξη θα λειτουργήσει το νέο 
υδατοδρόμιο. Πρόκειται για 
ένα χρόνιο αίτημα κοινωνι-
κών φορέων, τουριστικών 
πρακτόρων αλλά και των κα-
τοίκων περιοχής μας, που 
βάζει τη Δυτική Ελλάδα δυ-
ναμικά στον τομέα των αε-
ρομεταφορών. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο χώρος όπου 
θα δημιουργηθεί το νέο υδα-
τοδρόμιο θα είναι στο πα-
λιό λιμάνι, στην περιοχή της 
οδού Νόρμαν δεδομένου ότι 
εκεί υπάρχει χώρος στάθμευ-
σης για τους επιβάτες και είναι 
σε ένα σημείο νευραλγικό από 
άποψη πλεονεκτημάτων. 
Ειδικότερα η κατασκευή του 
προβλέπεται στη βόρεια λιμε-
νολεκάνη της Πάτρας, στην 
προεκταση της οδού Νόρμαν, 
και η αδειοδότηση αφορά δω-
δεκαετή παραχώρησή. Μάλι-
στα ως ελάχιστη προσφορά εί-
χε τεθεί την περασμένη άνοιξη, 
οπότε και ξεκίνησε ο μειοδοτι-
κός διαγωνισμός, το ποσό τα 
240.000 ευρώ. Το σημείο θα 

παρέχει τη δυνατότητα εύκο-
λης προσέγγισης στους εισερ-
χόμενους και κυρίως θα δώσει 
τη δυνατότητα στους επισκέ-
πτες να βρεθούν γρήγορα, μέ-
σω της παραλιακής στην Πά-
τρα. Σημειωτέον ότι σε πολύ 
κοντινή απόσταση βρίσκεται 
και ο σταθμός του νέου υπερα-
στικού ΚΤΕΛ, οπότε με τη νέα 
χωροθέτηση δημιουργείται εύ-
κολη πρόσβαση σε όσους επι-
θυμούν να έρθουν στην Πάτρα 
χωρίς να χρησιμοποιήσουν 
αυτοκίνητο, εύκολα και οικο-
νομικά. Η χωροθέτηση γίνεται 
ταυτόχρονα με την αναβάθμι-
ση της περιοχής, αφού ο νέος 
σταθμός λεωφορείων θα μπο-

ρεί να υποστηρίζει ένα μεγάλο 
αριθμό επιβατών σε σχέση με 
σήμερα. 

Το προφίλ της εταιρείας
Η εταιρεία Υδατοδρόμιο Λι-
μένος Πάτρας που θα δια-
χειρίζεται το έργο αποτελεί 
σύμπραξη των εταιρειών Ελ-
ληνικά Υδατοδρόμια και Υδα-
τοδρόμια Ελλάδος, η οποία 
εισέρχεται πλέον δυναμικά 
στον τομέα των αερομεταφο-
ρών. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι καθοριστικό ήταν το νο-
μοθετικό πλαίσιο που εδώ και 
μήνες ισχύει για αυτή της κα-
τηγορίας τις μεταφορές. Πλέ-
ον έχουν αρθεί όλοι οι περι-

ορισμοί του παρελθόντος που 
καθιστούσαν μια τέτοια επέν-
δυση χρονοβόρα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι για την έκδοση 
μιας περιβαλλοντικής μελέτης 
απαιτείτο με το προηγούμενο 
καθεστώς χρονικό διάστημα 
ενός χρόνου. Με το νέο πλαί-
σιο ο χρόνος μειώνεται στους 
δύο μήνες. Πρόκειται για ένα 
πιο φιλικό πλαίσιο προς την 
επιχειρηματικότητα και λιγό-
τερο γραφειοκρατικό και εν-
δέχεται να δώσει δυναμική 
ώθηση για δημιουργία υδα-
τοδρομίων όχι μόνο στο Ιό-
νιο αλλά και σε άλλες περιο-
χές της χώρας όπως είναι τα 
νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, ο 

Αργοσαρωνικός. 
Τα υδατοδρόμια που ήδη 
έχουν αδειοδοτηθεί είναι αυτά 
των Παξών, της Κέρκυρας και 
της Πάτρας, κάτι που συνεπά-
γεται ότι υπάρχει μια μίνιμουμ 
βάση στον άξονα της δυτικής 
Ελλάδας. Παράλληλα τρέχει 
η αδειοδότηση για πέντε ακό-
μη υδατοδρόμια στα νησιά του 
Ιονίου: Κεφαλλονιά, Ιθάκη, 
Ζάκυνθο, Λευκάδα και Μεγα-
νησίου, οπότε το πλέγμα των 
ανταποκρίσεων και των συν-
δέσεων μεταξύ αυτών των πε-
ριοχών καθίσταται ολοένα και 
πιο πυκνό. 
Οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως 
προαναφέραμε, τοποθετούν 
τη λειτουργία υδατοδρομίου 
στην Πάτρα την περίοδο της 
άνοιξης, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι το ίδιο θα ισχύσει 
και για τις άλλες περιοχές που 
τρέχουν για αδειοδότηση. 
Θα ήταν ευχής έργον να ξεκι-
νούσε η παράλληλη λειτουρ-
γία όλων των περιοχών ταυ-
τόχρονα, όμως παρατηρητές 
του χώρου επισήμαιναν ότι 
η αρχή θα γίνει σε Κέρκυρα, 
Πάτρα και Παξούς και έπεται 
συνέχεια για τα υπόλοιπα. 
Το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τα υδατοδρόμια άλλαξε 
και προβλέπει την απλούστευ-
ση των διαδικασιών αδειο-
δότησης. Ουσιαστικά πρόκει-
ται για συνέχεια του νόμου 
4568/2018. και περιλαμβά-
νει τον περιορισμό των απαι-
τούμενων κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (ΚΥΑ), αφού μέ-
χρι πρότινος απαιτούνταν έως 
και 42 βήματα για την οριστική 
αδειοδότηση υδατοδρομίου... 

Αλλαγή σελίδας στον τομέα των μεταφορών της 
περιοχής μας, καθώς σε μερικές εβδομάδες 

υπογράφεται συμφωνία μεταξύ του ΟΛΠΑ και 
της κοινοπραξίας Υδατοδρόμια Λιμένος Πάτρας, 

εταιρεία που θα αναλάβει την λειτουργία του 
νέου υδατοδρομίου στο παλιό Λιμάνι. 

αφ
ιέ

ρω
μα Η χρήση των υδροπλάνων 

στην πολιτική αεροπορία ει-
σήχθη για πρώτη φορά κατά 
τη δεκαετία του ‘20, μιας και 
οι απαιτήσεις υποδομών ήταν 
υποτυπώδεις. Στο πλαίσιο αυ-
τό η Ελλάδα χρησιμοποιήθη-
κε από τις εταιρείες της Ευ-
ρώπης ως σταθμός προς τη 
Μέση, την Άπω Ανατολή και 
την Αφρική, αλλά και για πτή-
σεις εσωτερικού και εξωτερι-
κού, σε ναυτικούς αερολιμέ-
νες (Φάληρο - Νέα Πέραμος, 
Μίκρα, ακτές Πελοποννήσου 
και Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια, 
Σποράδες, Κύθηρα, Κέρκυρα, 
Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σύ-
ρος).

Η τελευταία πτήση έγινε λίγο 
πριν την έναρξη του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, ενώ μεταπο-
λεμικά η χρήση υδροπλάνων 
μηδενίστηκε, αφού κατά τη δι-

άρκεια του πολέμου είχαν κα-
τασκευαστεί αεροδρόμια και 
υπήρχε πλήθος αεροπλάνων.
Στην Ελλάδα τα υδροπλάνα 
επανεμφανίζονται το 2004, 

και έως το 2008 -οπότε και 
αποχωρούν, πραγματοποι-
ούνται περί τις 18.500 πτή-
σεις μεταφέροντας περίπου 
180.000 επιβάτες. Δημιουρ-
γείται δίκτυο στην ευρύτερη 
περιοχή του Ιονίου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται: τα Ιόνια νη-
σιά (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 
Λευκάδα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, 
Παξοϊ), η Αθήνα και η Πά-
τρα, τα Ιωάννινα και η Καστο-
ριά (λίμνες), ενώ υπάρχει και 
σύνδεση με το Πρίντεζι. Για 
πολύ μικρό χρονικό διάστη-
μα δραστηριοποιήθηκαν και 
στο Αιγαίο, συνδέοντας την 
Ίο, την Πάτμο και την Κάλυ-
μνο με το Λαύριο.

Θέσπιση ειδικού τέλους
Εν τω μεταξύ, τη θέσπιση τέ-
λους αναχωρούντων επιβατών 
υπέρ του δημοσίου, ίσο με το 
5% του καθαρού ναύλου, προ-
βλέπει το νομοσχέδιο για τα 
υδατοδρόμια που έθεσε σε δη-
μόσια διαβούλευση το υπουρ-
γείο Μεταφορών. Συγκεκριμέ-
να, για κάθε επιβάτη που θα 
αναχωρεί από το υδατοδρόμιο, 
η εταιρεία που πραγματοποιεί 
τις πτήσεις καλείται να κατα-
βάλλει τέλος υπέρ του ελληνι-
κού Δημοσίου ίσο με το πέντε 
τοις εκατό του καθαρού ναύλου 
που αντιστοιχεί στο συγκεκρι-
μένο δρομολόγιο.
Το ίδιο ποσοστό καταβάλλεται 

18.500 πτήσεις έγιναν σε όλη τη χώρα 
> Στην Ελλάδα τα υδροπλάνα έκαναν δυναμική είσοδο το 2004

Του Γιώργου Ηλιόπουλου
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με τα υδατοδρόμια

για κάθε επιβάτη και στην πε-
ρίπτωση ολικής ναύλωσης αε-
ροσκάφους, ανεξάρτητα από 
το ποσό που έχει καταβληθεί.
Στον αντίποδα, καταργείται η 
θέσπιση τέλους ανά σκέλος 
πτήσης, το οποίο, επέφερε 
πρόσθετη οικονομική επιβά-
ρυνση στον επιβάτη.

Υδατοδρόμια 
και σε μαρίνες
Tα βασικά σημεία του νέου 
σχεδίου νόμου, σε σχέση με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(ν.4568/2018) αφορούν:
α) στη δυνατότητα χορήγησης 
και ενιαίας «άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας» υδατοδρομί-

ου διατηρώντας τη δυνατότη-
τα αδειοδότησης σε δύο στά-
δια του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση 
«αδείας ίδρυσης» και τη χορή-
γηση «αδείας λειτουργίας»,
β) στη δυνατότητα χορήγησης 
«άδειας ίδρυσης» υδατοδρομί-
ου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα 
αλλά και σε ιδιωτικό φορέα,
γ) στην έκδοση «άδειας ίδρυ-
σης» υδατοδρομίου χωρίς την 
απαίτηση επιθεώρησης, ώστε 
ο ενδιαφερόμενος με την από-
κτηση αυτής να προβεί στις 
προβλεπόμενες από το νόμο 
ενέργειες για την κατασκευή 
του συνόλου των απαιτούμε-
νων υποδομών και εγκαταστά-

σεων του υδατοδρομίου,
δ)  στη δυνατότητα χορήγη-
σης άδειας υδατοδρομίου και 
σε τουριστικούς λιμένες (μα-
ρίνες, καταφύγια και αγκυρο-
βόλια), Περιοχές Ολοκληρω-
μένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουρι-
στικά καταλύματα.
ε)  στη δυνατότητα εκπαίδευ-
σης του προσωπικού λειτουρ-
γίας του υδατοδρομίου όχι μό-
νο από την Υ.Π.Α. αλλά κι από 
άλλους πιστοποιημένους φο-
ρείς του εσωτερικού ή εξω-
τερικού. στ) στη συγκρότηση 
ολιγομελούς Επιτροπής Υδα-
τοδρομίων για επιθεωρήσεις 
υδατοδρομίων.

Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο 
αναφέρεται ότι η άδεια ίδρυσης 
υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας υδατοδρο-
μίου είναι αορίστου διάρκειας.
Ωστόσο, η άδεια λειτουργί-
ας υδατοδρομίου έχει διάρ-
κεια ισχύος ίση με τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης υδατο-
δρομίου και σε κάθε περίπτω-
ση, δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των πέντε ετών.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η 
δημιουργία υδατοδρομίων 
μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο 
των στρατηγικών επενδύσε-
ων, εφόσον τηρούνται οι προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 
3894/2010 (Α΄204).

μέσα σε τέσσερα χρόνια

Η κατάληξη ήταν το ενδιαφέ-
ρον των επενδυτών να περι-
οριστεί σημαντικά και να με-
τράμε πολλά καλοκαίρια χωρίς 
διασύνδεση των νησιών μέ-
σω υδροπλάνων, την ώρα που 
ο τουρισμός έσπαγε ένα προς 
ένα τα ρεκόρ αφίξεων.

Πλ. Μαρλαφέκας: 
Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη

Ως μια ιδι-
αίτερα θετι-
κή εξέλιξη 
θεωρεί την 
υπογραφή 
της σύμβα-
σης ο Πρό-
εδρος του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλά-
τωνας Μαρλαφέκας.
Όπως εξηγεί: «Τα υδροπλάνα 
είναι ένας τύπος μεταφοράς 
που μας ταιριάζει, γιατί έχου-
με πάρα πολλά μικρά νησιά τα 
οποία δεν έχουν αεροπορι-
κή πρόσβαση. Οπότε εκ των 
πραγμάτων τα υδροπλάνα θα 
μπορούσαν να παίξουν κατα-
λυτικό ρόλο. Από εκεί και πέ-

ρα, επειδή τα υδροπλάνα εί-
ναι ένα μέσο που δεν υπάρχει 
στην κουλτούρα του Έλληνα, 
θέλει και τον χρόνο ωριμό-
τητά της η συγκεκριμένη πρό-
ταση για να γίνει αποδεκτή. 
Πιστεύω ότι τα υδροπλάνα 
μπορούν να παίξουν καταλυ-
τικό ρόλο σε περιοχές με δυ-
σχερή διασύνδεση. Στο Ιόνιο 
έχουμε περιοχές με πρόβλημα 
πρόσβασης». 
Κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα, 
ο ίδιος θεωρεί ότι η περιο-
χή αποκτάει το μητροπολιτικό 
χαρακτήρα που επιδιώκει να 
έχει εδώ και χρόνια.
«Η Πάτρα πρέπει να παίξει το 
μητροπολιτικό της ρόλο και 
σε αυτή την κατεύθυνση οδη-
γεί αυτός ο τρόπος μεταφοράς. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μό-
νο θετικά θα είναι αυτά που 
θα κερδίσουμε από αυτή την 
αλλαγή. 
Με την έννοια ότι αναβαθμίζε-
ται η περιοχή μας, διότι έχου-
με μια ακόμα συγκοινωνία. 
Μένει να δούμε στο χρόνο με 
ποιες περιοχές θα συνδεθού-

με. Ήταν κάτι που και εμείς 
ως Επιμελητήριο επιδιώκα-
με να δημιουργηθεί. Και αυτό 
γιατί τουριστικά θα υπάρξουν 
οφέλη για την περιοχή μας. Τα 
βλέπω με την ευρεία έννοια. 
Θεωρώ ότι πλέον η Αχαία 
μπορεί να παίξει τον ρόλο των 
συνδυασμένων μεταφορών. 
Και εμείς πρέπει να ξαναδού-
με το μητροπολιτικό μας ρόλο. 
Τον αποκτάμε διότι η περιοχή 
θα έχει τη δυνατότητα συνδυ-
ασμένων μεταφορών», καταλή-
γει ο κ. Μαρλαφέκας. 
Παράγοντες από τον τομέα 
των τουριστικών πρακτόρων 
της περιοχής μας δεν έκρυ-
βαν την ικανοποίησή τους για 
την συγκεκριμένη εξέλιξη, δε-
δομένου ότι η Δυτική Ελλάδα 
αποκτάει πολλαπλές διασυν-
δέσεις. «Μακάρι να υπάρξει 
μεγάλο ενδιαφέρον και να 
προλάβουμε τη φετινή σεζόν. 
Θα υπάρξει σαφέστατα ανά-
πτυξη γιατί είναι ένα νέο μέ-
σο που πιστεύουμε ότι θα δη-
μιουργήσει νέα τουριστική 
κίνηση στην περιοχή μας», 
ανέφεραν με νόημα. Και επε-
σήμαναν ότι στόχος είναι πλέ-
ον η Πάτρα να είναι η πρώ-
τη περιοχή σε όλη την Ελλάδα 
που θα λειτουργήσει το συγκε-
κριμένο μέσο μεταφοράς.
Τόνιζαν μάλιστα ότι τα οφέλη 
δεν αφορούν μόνο τον κλάδο 
των τουριστικών πρακτόρων, 
όσο όλη την περιοχή της Δυτι-
κής Ελλάδας. Τόνιζαν το πλεο-
νέκτημα που έχει το συγκεκρι-
μένο υδατοδρόμιο σε σχέση 
με άλλα διότι είναι το μονα-
δικό που έχει αδειοδοτηθεί, 
οπότε δεν θα αναλωθεί χρό-

νος σε γραφειοκρατία. 
Επισήμαναν επίσης ότι σε πο-
λύ σύντομο διάστημα, εφό-
σον διαπιστωθεί η επιτυχία 
του εγχειρήματος στην περιο-
χή μας, είναι πιθανό να υπάρ-
ξει ενδιαφέρον και από άλλες 
περιοχές της χώρας, οπότε 
θα δημιουργηθεί ένα νέο μέ-
σο μεταφοράς που θα αλλάξει 
το τουριστικό προφίλ της Δυ-
τικής Ελλάδας. Και αυτό για-
τί τα υδροπλάνα, σύμφωνα με 
μελέτες που έχουν εκπονηθεί, 
είναι ένας νέος και ελκυστι-
κός τρόπος μεταφοράς. Συνε-
πώς τα πρώτα δείγματα οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι θα 
αγαπηθεί από τον κόσμο, με 
βάση την εμπειρία και από 
άλλες περιοχές του εξωτερι-
κού. Σημείωναν, μάλιστα, ότι 
εδώ και έξι χρόνια είχε ξεκι-
νήσει ο διάλογος προκειμέ-
νου ο συγκεκριμένος τρόπος 
μεταφοράς να ξαναζωντανέ-
ψει με πιο ευνοϊκούς αλλά και 
ανταγωνιστικούς όρους. Διότι 
υπήρχε το κακό προηγούμενο 
της λειτουργίας των υδροπλά-
νων για μόλις τέσσερα χρόνια 
στην περιοχή μας, το διάστη-
μα 2004-2008.
Οι ίδιοι παράγοντες εξέφρα-
ζαν την πεποίθηση ότι ο κό-
σμος θα αγκαλιάσει το νέο εγ-
χείρημα, μιας και το εισιτήριο 
του αναμένεται να είναι αρ-
κετά ανταγωνιστικό σε σχέση 
με άλλα παραδοσιακά μέσα, 
όπως είναι για παράδειγμα 
τα πλοία. Όσο για τον χρόνο 
ενός ταξιδιού, μειώνεται ση-
μαντικά και αυτό είναι το ου-
σιαστικότερο τουριστικό πλε-
ονέκτημα.

Παν. Τσώνης:
«Ένα σημαντικό βήμα» 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέ-

λιξη αυτή είναι ο Διευθύνων Σύμβου-

λος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Τσώνης. 

Και αυτό γιατί με την υπογραφή της 

σύμβασης σε λίγες εβδομάδες, μετα-

ξύ ΟΛΠΑ και της νέας κοινοπραξίας, 

η Πάτρα αναβαθμίζεται στον τομέα των 

αερομεταφορών και αποκτάει έναν ου-

σιαστικό ρόλο. 

«Δεν μπορώ να προσδιορίσω χρονικά την λειτουργία του νέ-

ου υδατοδρομίου. Αυτό είναι θέμα του αναδόχου. Εκείνο που 

μπορώ επισήμως να πως είναι ότι απομένουν κάποια δικαιο-

λογητικά τυπικής φύσεως προκειμένου να υπογράψουμε την 

τελική συμφωνία. Θεωρώ ότι οι σταθμοί θα αυξηθούν προ-

κειμένου το νέο υδατοδρόμιο να καταστεί βιώσιμο . Είναι μια 

ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την περιοχή μας αφού θα αλλά-

ξει ουσιαστικά ο τομέας των αερομεταφορών» αναφέρει ο κ. 

Τσώνης. 

Στόχος του ιδίου και της νέας διοίκησης του ΟΛΠΑ ήταν το 

συγκεκριμένο έργο να λάβει σάρκα και οστά, καθώς παρέμενε 

κολλημένο εδώ και αρκετά χρόνια.

«Μέριμνά μας ήταν να μη χάσουμε την ευκαιρία και η Πάτρα 

ουσιαστικά να αποκτήσει νέο υδατοδρόμιο. Το επιχειρηματι-

κό κομμάτι και η βιωσιμότητα του έργου είναι ένα ζήτημα που 

κανείς σαφώς δεν μπορεί να προβλέψει. Σε κάθε περίπτωση 

και με δεδομένο ότι θα αυξηθούν οι σταθμοί, θα αποκτήσου-

με περισσότερο τουρισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρεί-

ται δεδομένο, εφόσον πολλαπλασιάζονται τα δρομολόγια. Τα 

υδατοδρόμια αποτελούν έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης. 

Γι’ αυτό ο οργανισμός έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για να προχωρήσει το έργο. Σε κάθε περίπτωση αναβαθμίζε-

ται η περιοχή μας», αναφέρει ο κ. Τσώνης. 

Θεωρεί μάλιστα κομβική την ημέρα της υπογραφής της σύμ-

βασης αφού «η ουσία είναι ότι μετά από δέκα χρόνια το λιμά-

νι αποκτάει υδατοδρόμιο. Και σίγουρα από το να μην έχουμε, 

είναι πολύ καλύτερο το να αποκτήσουμε». Στο ερώτημα εάν 

τελικά θα υπάρξουν και κοινωνικά ωφέλη, λόγω της αύξησης 

των θέσεων εργασίας, ο κ. Τσώνης δεν μπόρεσε να κάνει συ-

γκεκριμένες προβλέψεις. Εμφανίστηκε όμως αισιόδοξος ότι 

με την πάροδο του χρόνου οι θέσεις εργασίας θα πολλαπλα-

σιαστούν.

«Οι θέσεις εργασίας θα έρθουν με την κίνηση που θα υπάρ-

χει. Δηλαδή η αύξηση θα είναι εκείνη που θα οδηγήσει στο 

άνοιγμα ολοένα και περισσότερων θέσεων. Υπάρχουν κά-

ποιες «στάνταρ» θέσεις για την λειτουργία του υδατοδρομίου, 

όμως από εκεί και πέρα το πόσοι θα δουλεύουν είναι ανά-

λογο του αντικείμενου των υδροπλάνων. Σε κάθε περίπτω-

ση αναβαθμίζεται ο ρόλος του λιμανιού, αφού εκτός από την 

κίνηση μέσω πλοίων προστίθεται και η κίνηση μέσω υδατο-

δρομίων και η Πάτρα αποκτάει ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

έναντι άλλων περιοχών», αναφέρει ο κ. Τσώνης.
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Πολύ σύντομα πρόκειται να 
υπογραφεί μνημόνιο συνερ-
γασίας με όλους τους εμπλεκο-
μένους φορείς, με δεσμευτικά 
χρονοδιαγράμματα και συνυ-
πευθυνότητα, ώστε το φυσικό 
αέριο να αποτελέσει πραγμα-
τικότητα για τη βιομηχανία και 
τα νοικοκυριά της Περιφέρει-
ας. Τα παραπάνω συζητήθη-
καν την Παρασκευή 10 Ιανου-
αρίου κατά τη διάρκεια της 1ης 
Σύγκλισης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δικτύου «Συμ-
μαχία για την Επιχειρηματι-
κότητα και την Ανάπτυξη στη 
Δυτική Ελλάδα» για το 2020, 
παρουσία του αντιπεριφερει-
άρχη Επιχειρηματικότητας, 
Έρευνας και Καινοτομίας Φω-
κίωνα Ζαΐμη και τη συμμετοχή 
των μελών στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
τοπικοί Φορείς της επιχειρη-
ματικότητας, εκπρόσωπος της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχα-
νίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες.
Στη συνεδρίαση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπερι-

φερειάρχης απεύθυνε σύντο-
μο χαιρετισμό και ευχήθηκε σε 
όλους υγεία, δύναμη και έκο-
ψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του Δικτύου. Έπειτα ενημέρω-
σε τα μέλη για την πρόοδο του 
έργου ανάπτυξης των δικτύων 
φυσικού αερίου, αναφέροντας 
πως πρόκειται πολύ σύντομα 
να υπογραφεί μνημόνιο συνερ-
γασίας με όλους τους εμπλεκο-
μένους φορείς, με δεσμευτικά 
χρονοδιαγράμματα. 
Ακολούθησε εισήγηση της Λέ-
νας Τσιπούρη (καθηγήτρια ΕΚ-
ΠΑ) για την παρουσίαση των 
Επιχειρηματικών οικοσυστη-

μάτων στην Δυτική Ελλάδα 
όπου αναδείχτηκε η δυναμική 
τομέων της οικονομίας όπως 
η Τεχνολογία των Υπολογιστι-
κών συστημάτων και της Αγρο-
διατροφής που θα μπορούσαν 
να πρωταγωνιστήσουν σε επί-
πεδο Περιφέρειας τα επόμενα 
χρόνια.
Στη συνέχεια, ο Παντελής Νι-
κολαΐδης εκ μέρους του υπουρ-
γείου Εσωτερικών παρουσίασε 
την πρωτοβουλία του ReBrain 
Greece. Αποτελεί ένα πλέγμα 
δράσεων που στοχεύει στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού ώστε να αποκτήσει τις 

ικανότητες εκείνες που χρειά-
ζεται η νέα εποχή της επιχει-
ρηματικότητας. Η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας θα υιοθε-
τήσει την πρωτοβουλία, μετά 
από συζήτηση και σχεδιασμό 
με τους τοπικούς φορείς. 
Ακολούθησε διάλογος σχετικά 
με τις προτεραιότητες και τις 
πρωτοβουλίες της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο 
την ανάπτυξη και την επιχει-
ρηματικότητα ώστε να μεγι-
στοποιηθούν τα οφέλη από τα 
μελλοντικά επιδοτούμενα ευ-
ρωπαϊκά και εθνικά προγράμ-
ματα και να δράσουν πολλα-
πλασιαστικά για την τοπική 
οικονομία. Στη διάρκεια της 
συνεδρίασης αποφασίστηκε ο 
ορισμός του Δημητρίου Μπαρ-
μπούνη ως συντονιστή των 
δράσεων του δικτύου. Επίσης, 
συγκροτείται ομάδας εργασίας 
που προσεχώς θα παρουσιά-
σει εισήγηση για τις μεταφο-
ρές στην Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας της οποίας προσφέρ-
θηκε να ηγηθεί η Μαρία Κυρι-
ακοπούλου, στέλεχος με εμπει-
ρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοι-
κοι της Μέσης Αγυιάς και συγκεκριμένα 
όσοι διαβιούν γύρω από την «πλατεία των 
Αποστολόπουλων», οι οποίοι ενώνουν τη 
φωνή τους προκειμένου να σώσουν ένα 
πνεύμονα πρασίνου σε μια πυπνοοικο-
δομημένη περιοχή. Σε ανακοίνωσή τους 
αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Παρά τη σα-
ραντάχρονη δέσμευση του οικοπέδου για 
πλατεία, οι εκάστοτε Δημοτικές Αρχές δεν 
έχουν προχωρήσει στην απαλλοτρίωσή 
του και σήμερα επιστρέφεται στους ιδιο-
κτήτες του για την άμεση οικοδόμησή του. 
Υποχρέωση της πολιτείας από το Σύνταγ-

μα είναι η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος και η διατήρησή του, όπως και 
η επαύξηση των ελεύθερων χώρων κυρί-
ως στις μεγάλες πόλεις. Είμαστε ανήσυ-
χοι διότι, παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή 
προχωρά σε αποφάσεις που δεν έχουν ως 
γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον όλων των 
πολιτών, που είναι ο σεβασμός στο δικαί-
ωμα στην Υγεία, σε μια ποιοτική ζωή, σε 
μια πόλη που θα αναπνέει, ένα «βιώσιμο- 
πράσινο» μέλλον για όλους μας και κυρίως 
για τη νέα γενιά». Συνεχίζοντας, επισημαί-
νουν τα εξής: «Εμείς οι κάτοικοι της Μέσης 
Αγυιάς, ως ενεργοί πολίτες, θεωρούμε 

αδιανόητη κάθε ενέργεια που θα μειώσει 
το πράσινο και θα θέσει σε κίνδυνο την 
Υγεία όλων μας». Τέλος, καταλήγουν ως 
εξής: «Ζητάμε, η «πλατεία των Αποστολό-
πουλων» να δεσμευτεί εκ νέου για να γί-
νει χώρος πρασίνου και αναψυχής, χώρος 
«αναπνοής» για όλους μας τη στιγμή που η 
πόλη της Πάτρας απειλείται από μη βιώσι-
μη και μη περιβαλλοντική οικιστική ανά-
πτυξη». Το παραπάνω κείμενο εκπροσω-
πεί 140 κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι 
υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα είναι φλέγον 
καθώς η Δημοτική Αρχή θα λάβει την τε-
λική απόφαση μόλις τις επόμενες ημέρες.

Ο Δήμος Πατρέων και η Τοπική Κοινότη-
τα Σελλών, τίμησαν την περασμένη Κυρια-
κή την μνήμη των πεσόντων του ολοκαυ-
τώματος των Σελλών την 1η Ιανουαρίου 
1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κα-
τοχής.
Στο μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου Σελλών, παραβρέθηκαν 
εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής οι Αντι-
δήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Βαγγέ-
λης Κατσακούλης.
Ο κ. Κατσακούλης στη σύντομη ομιλία του 
ανέφερε μεταξύ άλλων, «τιμάμε την μνήμη 

των δολοφονημένων, αλλά και όλων των 
αγωνιστών που έπεσαν στον αγώνα για 
την απελευθέρωση της χώρας μας από τη 
ναζιστική κατοχή. Συνεχίζουμε και σήμε-
ρα τον αγώνα ενάντια στους πολέμους και 
στόχο την ικανοποίηση όλων σύγχρονων 
αναγκών του λαού μας».
Στεφάνια κατέθεσαν ο Βαγγέλης Κατσα-
κούλης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Σελλών, και ο γιος του εκτελεσθέντα, 
Γεώργιου Γιαχού, Στάθης Γιαχός, που είναι 
και εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλό-
γου των Σελλών.

Οι εκτελεσθέντες ήταν: Γεώργιος Δ. Γιαχός 
από τα Σελλά, Ιωάννης Μ. Κωστόπουλος 
από τα Σελλά, Νικόλαος Χαρ. Χριστοδου-
λόπουλος από τα Σελλά, Θεοφάνης Κ. Γκο-
τσόπουλος από τον Μεγάλο Ποντιά, Σω-
τήρης Λεων. Σωτηρίου από τη Ζάχολη 
Κορινθίας, Βαγγέλης Β. Πανόπουλος από 
τον Άγιο Νικόλαο Αχαΐας, Ηλίας Δ. Γκολ-
φινόπουλος από τη Ζάχολη Κορινθίας, 
Σπύρος Γ. Μαλεβής από το Λουτράκι Κο-
ρινθίας, Βασίλης Ροδόπουλος από τη Ζα-
χλωρού και Κωνσταντίνος Ν. Μπαστου-
νάς, από το Αίγιο.

Μνημόνιο συνεργασίας 
για το φυσικό αέριο 

> Ενημέρωση για τα δίκτυα στη συνεδρίαση της Ε.Ε. της «Συμμαχίας»

Κραυγή «βιώσιμης» αγωνίας

Μνημόσυνο στα Σελλά

> Εκπέμπουν οι κάτοικοι της Μέσης Αγυιάς για την πλ. Αποστολόπουλων

> Τιμήθηκαν οι πεσόντες του Ολοκαυτώματος την 1η Ιανουαρίου 1944

Θέματα

Επιστολή Μπαλαμπάνη
για τα φωτοβολταϊκά 

Την «έκρηξη» του ενδιαφέροντος αδειοδότησης και εγκα-

τάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στην Αιτωλοακαρνα-

νία επισημαίνει με επιστολή του προς τον Περιφερει-

άρχη Δυτικής Ελλάδος, ο περιφερειακός σύμβουλος, 

Νικόλαος Μπαλαμπάνης, τονίζοντας τη σύγχυση που 

επικρατεί στους ενδιαφερόμενους λόγω της έλλειψης 

ενημέρωσης.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Επειδή έχει προκληθεί σύγ-

χυση και ανησυχία στους μικρούς επενδυτές της Αιτωλο-

ακαρνανίας, που από την μία πλευρά βλέπουν το υπουρ-

γείο να θεσπίζει νόμους με απώτερο σκοπό την αύξηση 

της συμμετοχής πολιτών στην εγκατάσταση Φ/Σ και από 

την άλλη να τους κρατά σε μια στάση αναμονής για το Αν 

θα μπορέσουν τελικά να επενδύσουν στις ΑΠΕ, χωρίς να 

καθορίζεται με σαφήνεια ποιος έχει προτεραιότητα και 

με ποιούς όρους καθορίζονται οι όροι προτεραιότητας».

Και ερωτά, 

• «Έχει γνώση η Περιφερειακή Αρχή επι του θέματος;»

Φρονώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη άμεσης ενημέρωσής 

σας επί του προκειμένου από τους αρμοδίους, ώστε να 

υπάρξει μιας σαφής ενημέρωση.

• Πρέπει να συνεχίσει η αρμόδια υπηρεσία να λαμβάνει 

αιτήματα, όταν ήδη εκκρεμούν πληθώρα αυτών και δεν 

γνωρίζουμε καν την «αντοχή» του δικτύου;

• Πρέπει να καθορισθούν κριτήρια προτεραιότητας εξέ-

τασης των αιτήσεων;

• Πρέπει το αρμόδιο υπουργείο να καθορίσει όρους για 

την προστασία των επενδυτών;».

«σπιράλ»:Χωρίς Επιτρο-
πές και Συμπαραστάτη» 

Ερώτηση γιατί ο Δήμος Πατρέων παραμένει χωρίς «Επι-

τροπή Διαβούλευσης», «Συμπαραστάτη του Δημότη» και 

«γνωμοδοτικές επιτροπές» κατέθεσε η δημοτική παράτα-

ξη «σπιράλ». Μεταξύ άλλων, αναφέρουν τα εξής:

• Εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων Δη-

μοτικών Αρχών, όλοι οι Δήμοι της χώρας θα έπρεπε 

να αποκτήσουν «Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχεί-

ρησης». Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων δεν ήρθε παρόμοιο θέ-

μα ούτε καν προς συζήτηση.

• Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νέου νόμου «στους δή-

μους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κα-

τοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την 

εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιό-

τητες». Στην Πάτρα ως σήμερα: καμία πρωτοβουλία, κα-

μία απόφαση, καμία συγκρότηση. 

• Καμία Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί 

από το νυν Δημοτικό Συμβούλιο».

Λαϊκό πάρτι
από το Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων και το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγ-

γύης του Δήμου, διοργανώνουν πάρτι, με χορό και τρα-

γούδι, για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, την Πα-

ρασκευή 24 Ιανουαρίου, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» 

του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, θα αναχωρήσουν 

δύο λεωφορεία, από και προς το Στάδιο (στις 5.30 το 

απόγευμα από το 21ο και το 12ο Γυμνάσιο και στις 8.30 

από το Στάδιο).



17 Ιανουαρίου 2020 15ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      Παιδεία - Νέες Τεχνολογίες 1517 Ιανουαρίου 2020ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      

Το Ινστιτούτο Εργασίας της 
ΓΣΕΕ παρουσίασε την Τετάρτη 
τη μελέτη με τίτλο “Οι επιπτώ-
σεις της ψηφιοποίησης στην 
αγορά εργασίας”, που υλοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας του Παρατηρητηρίου Οι-
κονομικών και Κοινωνικών 
Εξελίξεων. Συγγραφείς της με-
λέτης ήταν οι: Σπύρος Λαπα-
τσιώρας, Γιάννης Μηλιός, Πα-
ναγιώτης Μιχαηλίδης 
Η μελέτη, καλύπτοντας ένα κε-
νό της διαθέσιμης βιβλιογρα-
φίας, παρουσιάζει τα αποτελέ-
σματα μιας πρώτης ποσοτικής 
εκτίμησης των δυνητικών επι-
πτώσεων στην ελληνική αγο-
ρά εργασίας. Επικεντρώνεται 
στην εξέταση του βαθμού δι-
ακινδύνευσης θέσεων εργασί-
ας από τη δυνητική εισαγωγή 
αυτοματοποιημένων συστημά-
των («ψηφιοποίηση») στις δι-
αδικασίες παραγωγής, όπως 
και στη διαδικασία εργασίας 
όπου έχει δύο κύριες επιπτώ-
σεις: α) υποκατάσταση θέσε-
ων εργασίας από αυτόματα, β) 
αλλαγή της σύνθεσης των κα-
θηκόντων που απαιτεί μια θέ-
ση εργασίας.
Αναπτύχθηκαν μια σειρά δει-
κτών οι οποίοι δίνουν τη δυ-
νατότητα εντοπισμού κατηγο-
ριών εργατικού δυναμικού για 
τις οποίες ενέχεται δυνητική 
διακινδύνευση από τις τάσεις 
«ψηφιοποίησης». Στη μελέτη 
παρουσιάζονται τα αποτελέ-
σματα της έρευνας σε σχέση με 
το σύνολο του εργατικού δυνα-
μικού, με τα επαγγέλματα που 
το απαρτίζουν (μονοψήφιες 
κατηγορίες επαγγελμάτων κατά 
ISCO08) και με την κατηγορι-
οποίησή του ανά μισθολογικό 
κλιμάκιο.

Βασικά συμπεράσματα από την 
πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη:
• Για το σύνολο του εργατι-
κού δυναμικού το ποσοστό 
καθηκόντων που απαιτούν 
οι θέσεις εργασίας το οποίο 
εμφανίζει υψηλό βαθμό δια-
κινδύνευσης κυμαίνεται από 
1,4% έως 14,4%. Οι δείκτες 
συνδυαστικών καθηκόντων 
εργασίας παρουσιάζουν χαμη-
λότερη διακινδύνευση, γεγο-
νός το οποίο αποτελεί ένδειξη 
ότι ο βαθμός διακινδύνευσης 
υποκατάστασης θέσεων εργα-
σίας είναι σχετικά χαμηλός σε 
σχέση με υψηλά ποσοστά που 
ανακοινώνονται. Ωστόσο, δεν 
αποτελεί συμπέρασμα εφησυ-
χασμού. 
• Για τα επαγγέλματα που 
απαρτίζουν το εργατικό δυνα-
μικό (μονοψήφιες κατηγορίες 
επαγγελμάτων κατά ISCO08), 
οι υψηλοί βαθμοί διακινδύ-
νευσης καθηκόντων εργασίας 
από τη δυνητική εισαγωγή αυ-
τοματοποιημένων συστημάτων 
στη διαδικασία παραγωγής δι-
αχέονται με διαφορετικούς 
τρόπους σε όλες τις μονοψή-
φιες κατηγορίες επαγγελμά-
των. Σε όλες τις κατηγορίες δι-
απιστώνονται σε διαφορετικά 
τμήματα των δεικτών ποσο-
στά διακινδύνευσης άνω του 
10%, ενώ τα υψηλότερα πο-
σοστά διακινδύνευσης από τη 
δυνητική εισαγωγή εντοπίζο-
νται στις κατηγορίες «χειριστές 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
και συναρμολογητές (μοντα-
δόροι)» και «ανειδίκευτοι ερ-
γάτες, χειρώνακτες και μικρο-
επαγγελματίες». 
• Σε σχέση με το ύψος των μη-
νιαίων μισθών, υψηλοί βαθ-

μοί δυνητικής διακινδύνευσης 
διαχέονται, επίσης, σχεδόν σε 
όλες τις μισθολογικές κατηγο-
ρίες ανά δεκατημόριο της μι-
σθολογικής κλίμακας. Εμφα-
νίζεται να σχηματίζονται τρεις 
ομάδες εισοδηματικών κατη-
γοριών, «χαμηλή», «μεσαία» 
και «ανώτερη», που εμφανί-
ζουν υψηλό βαθμό διακινδύ-
νευσης σε διαφορετικές κατη-
γορίες απλών ή συνδυαστικών 
καθηκόντων εργασίας. Ειδι-
κά η ταυτόχρονη διακινδύνευ-
ση τόσο του «χαμηλού» όσο 
και του «μεσαίου» εισοδηματι-
κού στρώματος (σε υψηλότερο 
βαθμό του «ανώτερου») φαίνε-
ται να ενισχύει μια θέση ταυ-
τόχρονης πίεσης και των δύο 
ομάδων. Αυτό το αποτέλεσμα 
ανοίγει τον δρόμο για μελλο-
ντική έρευνα που μπορεί να 
εμπλουτίσει τη διεθνή συζή-
τηση περί μισθολογικής πό-
λωσης, η οποία κυρίως επι-
κεντρώνεται στο δίλημμα του 
κατά πόσο το βάρος της διακιν-
δύνευσης το φέρουν ή τα «χα-
μηλά» ή τα «μεσαία» στρώματα.
• Το κύριο πρόβλημα από τη 
δυνητική εισαγωγή νέων τε-
χνολογιών δεν είναι ο κίνδυ-
νος φαινομένων υψηλής και 
μαζικής ανεργίας, πέραν αυτής 
που προκάλεσε η διαχείριση 
της ελληνικής κρίσης, αλλά οι 
μεταβολές οι οποίες θα επέλ-
θουν στον τεχνικό και τον κοι-
νωνικό καταμερισμό εργασίας 
και η προετοιμασία και θεσμι-
κή θωράκιση σχετικά με την 
επίδραση την οποία αυτές θα 
επιφέρουν στους όρους εργα-
σίας, αναπαραγωγής και ζωής 
των εργαζομένων.
• Η προετοιμασία απέναντι σε 
αυτά τα φαινόμενα επιβάλει: 

α) Συγκρότηση ειδικών βά-
σεων δεδομένων, έτσι ώστε η 
αναγκαία έρευνα που χρειάζε-
ται επί του θέματος να μπορεί 
να εντοπίσει ακριβέστερα τα 
σημεία των δυνητικών αλλα-
γών, β) εντοπισμένη στήριξη 
με προγράμματα εκπαίδευσης 
για τις ομάδες των εργαζομέ-
νων με τον υψηλότερο βαθ-
μό διακινδύνευσης, καθώς 
και για τους ανέργους. Τα προ-
γράμματα εκπαίδευσης θα πρέ-
πει να είναι προσανατολισμένα 
στις νέες τεχνολογίες και ανα-
γκαίο όρο αποτελεί η εκπαί-
δευση στις τεχνολογίες ανοι-
χτού κώδικα -εν αντιθέσει με 
την παράδοση της κυριαρχίας 
στο ελληνικό σύστημα εκπαί-
δευσης/μετεκπαίδευσης των 
τεχνολογιών κλειστού κώδικα, 
γ) καθώς η εκπαίδευση αποτε-
λεί ατελές μέσο για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, ει-
δικά στον «βραχύ» χρόνο και 
επειδή δεν μπορεί να αγγίξει 
το σύνολο του εργατικού δυ-
ναμικού, χρειάζονται επιπρό-
σθετοι μηχανισμοί ενίσχυσης 
των εργαζομένων που πλήττο-
νται, για παράδειγμα δημόσια 
προγράμματα απασχόλησης 
και μακροχρόνια προγράμμα-
τα επιδομάτων ανεργίας, δ) κε-
ντρικό ζήτημα αποτελεί η ενί-
σχυση του θεσμικού πλαισίου 
προστασίας των εργαζομένων 
ως προς τους όρους εργασί-
ας, τα δικαιώματα οργάνωσης 
και απαραβίαστου της προσω-
πικής ζωής. Οι νέες τεχνολο-
γίες αυτοματοποίησης, με τις 
δυνατότητες συνεχούς παρα-
κολούθησης, απομακρυσμέ-
νης πρόσβασης και άμεσης 
επικοινωνίας που διαθέτουν 
διαρρηγνύουν τα όρια μετα-
ξύ προσωπικού και εργάσι-
μου χρόνου, όπως είχαν κα-
θιερωθεί, διαρρηγνύουν τα 
όρια μεταξύ προσωπικής ζω-
ής των εργαζομένων και ερ-
γασίας, ε) απαιτούμενη, επί-
σης, είναι η ενίσχυση των 
θεσμών διανομής (μισθών και 
όρων εργασίας) και αναδιανο-
μής (φορολογίας και κοινωνι-
κών δαπανών) προς όφελος 
της εργασίας. Μια περαιτέρω 
υποβάθμιση της εργασίας και 
διεύρυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, σε σχέση με αυ-
τήν που έχει πραγματοποιη-
θεί στη χώρα τα τελευταία χρό-
νια, σε περιβάλλον «ψηφιακού 
μετασχηματισμού», αποτελεί 
μια κατεύθυνση που ανοίγεται 
προς την κοινωνική δυστοπία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
PLAY: Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο νέο ερευ-
νητικό έργο PLAY (Play, Learn, fightbackAnxietY). Πρό-
κειται για ένα διετές έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Erasmus+ (Εθνική Αρχή Ελλάδας: Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών) και συντονίζεται από τον καθηγητή Μιχάλη Ξένο 
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Στο έργο συμμετέχουν, επίσης, το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η εταιρία Optionsnet στην 
Πάτρα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Παιδικής Εκπαίδευσης 
και Ψυχολογίας (ICEP Europe) στην Ιρλανδία, και το Πα-
νεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI στην Πορτογαλία. 
Το έργο αφορά στο άγχος των φοιτητών που σπουδάζουν 
στα Πανεπιστήμια. Στην σημερινή εποχή, το φοιτητικό 
άγχος είναι πλέον αναγνωρισμένο πρόβλημα με ευρείες 
διαστάσεις στα πανεπιστήμια που συχνά έχουν ειδικές μο-
νάδες ψυχολογικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο του έργου 
θα αναπτυχθεί ένας τρισδιάστατος εικονικός κόσμος στον 
οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να προετοιμάζονται για τις 
διάφορες ακαδημαϊκές δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο 
που να μειώνει το άγχος τους. Επιπλέον, ο εικονικός κό-
σμος θα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συζητούν 
ανώνυμα με κάποιον ειδικό. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώ-
βριο του 2019 και στις 28-29 Νοεμβρίου 2019 έγινε η 
εναρκτήρια συνάντηση.

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΙΛΗ ΚΑΙ ΗΡΩΣ ΝΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών έκανε 
αποδεκτή τη δωρεά των Γιάννη Πατίλη και Ηρώς Νικο-
πούλου προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην οποία συ-
μπεριλαμβάνονται: 
(α) το προσωπικό αρχείο της Ήρως Νικοπούλου, του Γι-
άννη Πατίλη, το αρχείο του λογοτεχνικού περιοδικού Πλα-
νόδιον, καθώς και το συνδεδεμένο με αυτά προσωπικό 
αρχείο του ποιητή και θεατρικού κριτικού Νάσου Νικόπου-
λου και του αδελφού του, μέλους της Εθνικής Αντίστασης 
και ημερολογιογράφου των εθνικών πολεμικών περιπετει-
ών Παναγιώτη Νικόπουλου, 
(β) η συλλογή λογοτεχνικών περιοδικών του Γιάννη Πα-
τίλη με εκατοντάδες πλήρεις τίτλους περιοδικών του 20ου 
αιώνα, 
(γ) πάνω από 10.000 τόμοι από την προσωπική βιβλιοθή-
κη των δωρητών, φιλολογικού πρωτίστως ενδιαφέροντος, 
(δ) έξι εικαστικά έργα της Ήρως Νικοπούλου.
Η Εφορεία της ΒΚΠ θεωρεί ότι η δωρεά συνιστά πολύτιμο 
υλικό για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ανθρώ-
πους της τέχνης. Η δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Πατρών 
είναι εξαιρετικά τιμητική και οι δυνατότητες που χάρη σ’ 
αυτήν διανοίγονται στο ερευνητικό/επιστημονικό δυναμι-
κό του πολύ σημαντικές.
Περισσότερες πληροφορίες και λίγα λόγια για τους δωρη-
τές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η Ελληνική Μαθηματι-
κή Εταιρεία διοργανώνει το διαγωνισμό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ για 
τους μαθητές της Β΄, Γ΄,Δ΄,Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄, 
Γ΄ Γυμνασίου.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναπτύξουν οι μαθητές 
την κριτική τους ικανότητα και σκέψη και να αναγνωρίσουν 
τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματι-
κότητα. Ο διαγωνισμός αυτός δεν ελέγχει τη σχολική επί-
δοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά την ικανότητα να 
σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση που έχουν 
αποκτήσει μέσα από σχολικές και εξωσχολικές εμπειρίες 
και να την αξιοποιούν κατάλληλα. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο 11ο Γενικό Λύκειο Πατρών, 
Νόρμαν 57 (Πλατεία Πυροσβεστείου, τηλ. 2610453575) 
το Σάββατο 15, Φεβρουαρίου 2020 από 09:30 έως 11:00.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για τους συν-
δρομητές του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ. 
Κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής (ο ίδιος ή ο κηδεμόνας 
του) μαζί με την εγγραφή του σε συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό θα καταβάλει και την ετήσια συνδρομή (10 ευρώ) στο 
περιοδικό Πυθαγόρας της ΕΜΕ. 
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής για την συμμετοχή στο 
διαγωνισμό: Πέμπτη 23-01-2020.

Οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης 
στην αγορά εργασίας

> Μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
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Η περιοχή της Αμφιλοχίας 
βρίσκεται σε αναβρασμό με-
τά την απόφαση της Κυβέρνη-
σης να εγκαταστήσει στο πα-
λαιό στρατόπεδο στον Άγριλο 
κέντρο φιλοξενίας μεταναστών 
–προσφύγων.
Πρόθεση της κυβέρνησης εί-
ναι να φιλοξενηθούν 720 με-
τανάστες από θεωρούμενες ως 
ευάλωτες ομάδες στο πρώην 
στρατόπεδο στον Άγριλο, μέ-
χρι να διαπιστωθεί αν έχουν 
προσφυγικό προφίλ.
Ωστόσο, οι αντιδράσεις είναι 
μεγάλες. Μάλιστα, με πρω-
τοβουλία της αντιδημάρχου 
Ακτίου – Βόνιτσας, Αθηνάς 
Καρέλου – Βέμη, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση στην Κα-
τούνα την Τρίτη 14/1 για την 
οργάνωση της διαμαρτυρίας 
ενάντια στη δομή μεταναστών 
στον Άγριλο.
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν 
την αντίθεσή τους στη δομή 
φιλοξενίας προσφύγων στον 
Άγριλο και αποφασίστηκε η 
συμμετοχή της Κατούνας στις 
κινητοποιήσεις με συλλαλητή-
ριο διαμαρτυρίας στο χώρου 
του πρώην στρατοπέδου Ψα-
ρογιάννη την Κυριακή 19 Ια-
νουαρίου 2020, στον Αγριλο, 
στις 12:00 το μεσημέρι. Επί-

σης τόνισαν ότι θα συνεχι-
στούν οι κινητοποιήσεις και 
συγκεντρώσεις προς την κα-
τεύθυνση της ματαίωσης εγκα-
τάστασης προσφύγων.
Και το Δημοτικό Συμβούλιο 
καλεί για συμμετοχή στο συλ-
λαλητήριο της Κυριακής ενά-
ντια στη δημιουργία κέντρου 
φιλοξενίας μεταναστών-προ-
σφύγων στο παλαιό στρατόπε-
δο στην περιοχή Άγριλος .
Μάλιστα, με αφορμή το έκτα-
κτο Δημοτικό Συμβούλιο Αμ-
φιλοχίας, που έγινε την Κυρια-
κή 12 Ιανουαρίου 2020
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελ-
λάδας, κοινοποίησε επιστο-
λή προς τον Δήμαρχο, Γιώρ-

γο Κατσούλα, με τις θέσεις και 
τις απόψεις της Περιφερεια-
κής Αρχής σχετικά με το ζήτη-
μα που απασχολεί το τελευταίο 
διάστημα την περιοχή της Αμ-
φιλοχίας, αλλά και του Πύργου 
Ηλείας, λόγω του γεγονότος 
ότι λόγοι ανυπέρβλητης δυ-
σκολίας τον εμπόδισαν να πα-
ραστεί αυτοπροσώπως στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο.
Σε αυτή, εκτός από τα παραπά-
νω, ο κ. Φαρμάκης, αναφέρει 
μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: 
«Οι πολίτες της Αμφιλοχίας, 
όπως και οι πολίτες του Πύρ-
γου, δεν είναι αφιλόξενοι και 
ξενοφοβικοί. Δεν έχουν τίπο-
τα να χωρίσουν με ανθρώπους 

που για διάφορους λόγους 
αναγκάστηκαν να φύγουν από 
τις πατρίδες τους. Ούτε και αρ-
νούνται να αποδεχτούν το με-
ρίδιο της ευθύνης που τους 
αναλογεί απέναντι σε αυτό το 
εθνικό ζήτημα. Είναι όμως αυ-
τοί που ξέρουν καλύτερα από 
τον καθένα, τα όρια των δυνα-
τοτήτων και των αντοχών της 
περιοχής τους. Και εκφράζουν 
την αγωνία τους έναντι μίας 
προοπτικής που ενδεχομένως 
να σηματοδοτήσει περαιτέρω 
υποβάθμιση. Οφείλουν όλοι 
οι αρμόδιοι λοιπόν, αφενός να 
εξετάσουν με μεγάλη προσο-
χή όλες τις παραμέτρους, ώστε 
οποιοσδήποτε σχεδιασμός να 
διέπεται από δικαιοσύνη και 
αφετέρου να παράσχουν στις 
τοπικές κοινωνίες, τις έμπρα-
κτες διαβεβαιώσεις που έχουν 
ανάγκη».
Τέλος, ο Περιφερειάρχης τονί-
ζει πως η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας είναι έτοιμη σε επι-
χειρησιακό επίπεδο να συν-
δράμει σε ό,τι απαιτηθεί αλλά 
και να υπερασπιστεί τα δίκαια 
και εύλογα συμφέροντα των 
πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, 
μακριά από πολιτικές εντυπώ-
σεων, που τελικά αφαιρούν το 
δίκιο της τοπικής κοινωνίας. 

> ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ: Στην δρομολόγηση Ιντερ-
σίτι που θα συνδέει την Κόρινθο με το Ναύπλιο θα προχω-
ρήσει ο ΟΣΕ ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
αποκατάστασης ενδεχόμενων προβλημάτων στη σιδηρο-
δρομική γραμμή μεταξύ των δύο πόλεων.
Αυτό γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση που είχε στην 
Τρίπολη προχθές ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πανα-
γιώτης Νίκας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Φίλιππο Τσαλίδη.
Η δρομολόγηση του τρένου μεταξύ Κορίνθου – Ναυπλίου 
έχει και τη σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ, που είχε σχετική επι-
κοινωνία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο 
οποίο θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα πενταμερής 
συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το υπουρ-
γείο, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ και τη ΓΑΙΟ ΟΣΕ.

> ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο 
Ναυπακτίας σε συνεργασία με την Α’ ΕΛΜΕ και με τον 
Δήμο Ναυπακτίας, διοργανώνει στο αμφιθέατρο του 2ου 
Γυμνασίου Ναυπάκτου, σεμινάρια που αφορούν στις εξαρ-
τησιογόνες ουσίες. Οι ομιλητές είναι ειδικοί θεραπευτές της 
μονάδας απεξάρτησης 18 άνω. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• Σάββατο 18/1/2020 ώρα 06:00 μ.μ. & Κυριακή 
19/1/2020 ώρα 11:00 π.μ.
Εξαρτήσεις και προληπτικές κινήσεις(Η εξάρτηση, ο εξαρ-
τημένος και η αντιμετώπισή τους. Οι προληπτικές δραστη-
ριότητες) Δημήτρης Υφαντής Κοινωνιολόγος, Τέχνη και 
πρόληψη των εξαρτήσεων Αδάμ Μαυρόπουλος (Ειδικός 
θεραπευτής – Ζωγράφος)
• Σάββατο 8/2/2020 ώρα 06:00 μ.μ. & Κυριακή 9/2/2020 
ώρα 11:00 π.μ.
Ο έφηβος και οι εξαρτήσεις. Στέλιος Μακρής (Ψυχολόγος), 
Ο ρόλος της οικογένειας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 
Ντόρα Καρβούνη (Κοινωνιολόγος – Κοινωνική Λειτουργός)
• Σάββατο 14/3/2020 ώρα 06:00 μ.μ. & Κυριακή 
15/3/2020 ώρα 11:00 π.μ.
Πρόληψη των εξαρτήσεων, Γενεογραμματική προσέγγιση 
Παναγιώτα Σερέτη (Ειδική Θεραπεύτρια), Η συμβολή των 
υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας και εκπαίδευσης στην πρό-
ληψη των εξαρτήσεων. Μαίρη Κατσαρού (Κοινωνική λει-
τουργός).

> ΠΥΡΓΟΣ: Οι αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποι-
ούνται στον Δήμο Πύργου, κλήθηκαν να παραβρεθούν την 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου (1ος όρο-
φος) προκειμένου να διαμορφωθεί από κοινού ένα ετήσιο 
πλαίσιο δράσεων και εκδηλώσεων. 

> ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Ο Δήμος Αγρινίου και ο Εκδοτι-
κός οίκος «Παρουσία» διοργανώνουν την παρουσίαση του 
μυθιστορήματος του Αγρινιώτη συγγραφέα Πάνου Καπώνη 
«Η ΥΒΡΙΣ» το Σάββατο 18/1 και ώρα 18:30 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Τράπε-
ζα της Ελλάδος). Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Θε-
οδόσης Πυλαρινός και ο εκδότης Βασίλης Χατζηϊακώβου. 
Θα συντονίσει ο Λεωνίδας Υφαντής. Αποσπάσματα από το 
μυθιστόρημα θα διαβάσουν ο Γεώργιος Μικέλης και ο συγ-
γραφέας. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αγρινίου 
Γεώργιος Παπαναστασίου.

> ΑΝΤΙΡΡΙΟ: Μεταφέρθηκε το Κ.Ε.Π. Αντιρρίου σε νέο 
κτήριο στη Δυτική Προβλήτα την Τετάρτη. Λόγω της μετα-
φοράς υπήρξε διακοπή της λειτουργίας του τη Δευτέρα και 
την Τρίτη.

> ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Με τον πρόεδρο και μέλη του Συλλόγου 
Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» συναντήθηκε ο Δήμαρχος 
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώστας Λύρος. Κατά την διάρ-
κεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
την ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης που φέρει η Ιερή 
Πόλη του Μεσολογγίου, όπως είναι το ομώνυμο πανηγύρι 
το οποίο από το 2018 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως έθιμο με ιστορική, 
θρησκευτική και μουσικοχορευτική διάσταση.

Επαναπροκηρύσσεται τελικά το έργο-
σκούπα για τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο-
Αμβρακία. Το «αιώνιο έργο», θα προσπα-
θήσει να οδεύσει προς ολοκλήρωση με τα 
χρονικά περιθώρια να είναι πολύ στενά. Ο 
διαγωνισμός που έτρεχε από το 2018 ακυ-
ρώθηκε, λόγω μη ανανέωσης των προ-
σφορών από το υπουργείο.
Η πορεία του ήταν προδιαγεγραμμένη ήδη 
από το καλοκαίρι όταν είχε ανακληθεί η 
απόφαση ανάθεσης του πολύπαθου έργου 
λόγω δικαστικών εμπλοκών. Από τα τέλη 
Φθινοπώρου είχε διαφανεί η πρόθεση του 
Υποδομών να μην προχωρήσει τον συγκε-
κριμένο διαγωνισμό. Η διάρκεια των προ-
σφορών έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και το 
υπουργείο δεν ζήτησε την εκ νέου παρά-

ταση τους, με αποτέλεσμα να μπουν τίτλοι 
τέλους στον διαγωνισμό.

Ο νέος διαγωνισμός
Αναφορικά με τον νέο διαγωνισμό, σύμ-
φωνα με πληροφορίες του ypodomes.
com, ετοιμάζονται πυρετωδώς τα τεύχη 
δημοπράτησης. Στόχος είναι να ολοκλη-
ρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, να εγκρι-
θούν από τη διαχειριστική αρχή, και στις 
αρχές της Άνοιξης να έχουμε την προκή-
ρυξη για τη νέα εργολαβία.
Θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στο 
φυσικό αντικείμενο όμως η σημαντικό-
τερη αλλαγή θα γίνει στον τρόπο υπολο-
γισμού μιας και το υπουργείο Υποδομών 
όπως σας είχε ενημερώσει το ypodomes.
com, θα τον διεξάγει με κατ`αποκοπή τί-
μημα. Θα είναι το πρώτο στοίχημα στον 
αγώνα κατά των υπερβολικών εκπτώσεων 
και των προβλημάτων αλλά και μεθοδεύ-
σεων που βλέπουμε να αντιμετωπίζουν 
σχεδόν όλες οι εργολαβίες.
Το ποσό θα είναι αντίστοιχο, περίπου 
150εκατ.ευρώ αλλά το στοιχείο πρόκλη-
ση είναι ο χρόνος. Το έργο δύσκολα θα 
προλάβει τις προθεσμίες του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει 
να παραμείνει ως έργο-γέφυρα για τρίτη 
προγραμματική περίοδο (πράγμα εξαιρε-

τικά δύσκολο), ή θα χρειαστεί να ολοκλη-
ρωθεί με εθνικά κεφάλαια.

Ένα αιώνιο έργο
Δυστυχώς το έργο κατασκευής του αυτο-
κινητόδρομου που θα ενώνει το Άκτιο με 
την Αμβρακία και την Ιόνια Οδό, έχει τη 
δική του ιστορία. Μετά από συζητήσεις 
ετών, δημοπρατήθηκε σαλαμοποιημένο 
στα τέσσερα το 2009, συμβασιοποιήθηκε 
τον Μάρτιο του 2010 και τα προβλήματα 
άρχισαν με το καλημέρα.
Απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά, θέμα-
τα με τον ανάδοχο αλλά και απουσία πο-
λιτικής βούλησης, άφησαν το έργο δέκα 
χρόνια μετά, λιγότερο από ημιτελές. Από 
τα 48,5χλμ του άξονα, λειτουργούν τα 15. 
Ο τρίτος διαγωνισμός θα επιχειρήσει να 
κλείσει τις πληγές ενός ακόμα αιώνιου έρ-
γου.
Αξίζει να αναφέρουμε πως φορείς της πε-
ριοχής μιλώντας στο ypodomes.com, ζη-
τούν την άμεση λειτουργία του δυτικού 
τμήματος του δρόμου, την περίφημη πα-
ράκαμψη Αμφιλοχίας, το φονικότερο τμή-
μα του αυτοκινητόδρομου. Κατά ειρωνικό 
τρόπο πρόκειται για τον πιο προχωρημένο 
τμήμα καθώς υπολογίζεται ότι με 4-6 μή-
νες εργασιών, το τμήμα μπορεί να παρα-
δοθεί στην κυκλοφορία.

Διαπεριφερειακά

Συλλαλητήριο στην Αμφιλοχία
> Αντιδρούν στην εγκατάσταση 720 προσφύγων στο παλιό στρατόπεδο

Επαναδημοπρατείται 
η εργολαβία-σκούπα 

> Για τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο – Αμβρακία
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Σημαντικά έργα αναβάθμισης της σχολι-
κής στέγης του νομού Ηλείας, δρομολο-
γήθηκαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 
2020, κατά την επίσκεψη του διευθύνο-
ντα συμβούλου της Εταιρίας «Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε.», Αθανασίου Γιάνναρη 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά 
από σχετική πρωτοβουλία του Περιφε-
ρειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη.
«Είναι μια σημαντική μέρα για την σχο-
λική στέγη της Δυτικής Ελλάδας, καθώς 
δίνουμε λύσεις σε υπαρκτά προβλήμα-
τα σχολείων στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Ηλείας» τόνισε σε δηλώσεις του ο 
κ. Φαρμάκης, αναφερόμενος διεξοδικά 
στις εξελίξεις, οι οποίες είναι οι εξής:
• Υπογράφτηκε σύμβαση για την προ-
σωρινή μετεγκατάσταση του Δημοτικού 
Σχολείου Ανδραβίδας μέχρι να ολοκλη-

ρωθούν οι εργασίες ενίσχυσης και απο-
κατάστασης στα κτίρια που στεγάζεται 
σήμερα, τα οποία έχουν υποστεί βλάβες 
από τον σεισμό του περασμένου Μαΐου. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με 
1 εκ. ευρώ και όπως ανέφερε ο κ Φαρμά-
κης, αποτελούσε δέσμευση του Πρωθυ-
πουργού, Κ Μητσοτάκη, η οποία δρομο-
λογήθηκε μετά και από σχετικές δράσεις, 
τόσο του οικείου Δήμου όσο και της Πε-
ριφέρειας. Βάσει της σύμβασης η ΚΤΥΠ 
αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει με 1 
εκατομμύριο ευρώ την προμήθεια, με-
ταφορά και τοποθέτηση οικίσκων ελα-
φράς προκατασκευής, προκειμένου να 
λειτουργήσει το σχολείο.
• Επίσης, υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ 
της ΚΤΥΠ και του αναδόχου για την κα-
τασκευή του Δημοτικού Σχολείου Νέας 

Μανωλάδας, προϋπολογισμού 3,1 εκατ. 
ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ 
«Δυτική Ελλάδας 2014-2020».
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης γνωστο-
ποίησε ότι: 
• Έχει επιλεγεί ο ανάδοχος για την ανέ-
γερση κτιρίου που θα στεγάσει το Γενικό 
Λύκειο Λεχαινών, προϋπολογισμού 3,1 
εκατ. ευρώ που επίσης χρηματοδοτεί-
ται από το ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-
2020». Η υπογραφή της σύμβασης θα 
πραγματοποιηθεί εντός των ημερών.
• Εκπονούνται μελέτες για το Μουσικό 
Σχολείο Βαρθολομιού, προκειμένου να 
ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ 
«Δυτική Ελλάδας 2014-2020». 
Ο κ. Φαρμάκης ευχαρίστησε τον κ. Γιάν-
ναρη για την συνεργασία και την αποτε-
λεσματικότητα, τονίζοντας: «Ποντάρουμε 
σε τέτοιου είδους συνεργασίες και γρή-
γορες ταχύτητες, προκειμένου να είμα-
στε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί 
για την ίδια την κοινωνία».
O Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. 
υπογράμμισε πως «ξεκινάμε άμεσα την 
αναβάθμιση και τη δημιουργία σχολι-
κών κτιρίων, με νέα σύγχρονα σχολεία 
και συνεχίζουμε με τον εκσυγχρονισμό 
των νοσοκομειακών μονάδων», προ-
σθέτοντας ότι και σε συνεργασία με τον 
υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή, 
στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις 
βάσεις για μια σύγχρονη Ελλάδα.

Πρόσκληση προς τον Πρόε-
δρο της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, να 
επισκεφθεί τη Δυτική Ελλάδα, 
προκειμένου να συζητηθούν εκ 
του σύνεγγυς οι δυνατότητες δι-
εθνούς ανάπτυξης και προβο-
λής της κοιτίδας των Ολυμπι-
ακών Αγώνων, απηύθυνε ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ευ-
ρισκόμενος στη Λωζάνη, την 
περασμένη Πέμπτη.
Ο κ. Φαρμάκης, με την ευκαι-
ρία της τελετής έναρξης των 
Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώ-
νων Νέων και λίγο καιρό πριν 
σύσσωμος ο πλανήτης στρέψει 
το βλέμμα του στην τελετή αφής 
της Ολυμπιακής Φλόγας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2020, βρέθηκε στην έδρα της 
Δ.Ο.Ε. και είχε επαφές με τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επι-
τροπής. Παρόντες ήσαν επίσης, 
ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενά-
κης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύ-
ρος Καπράλος, ο Δήμαρχος 
Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γε-
ωργιόπουλος, μέλη της Ε.Ο.Ε. 
και άλλα στελέχη της ελληνικής 
αποστολής στη Λωζάνη.
Κατά τη διάρκεια των επαφών 
του, ο Περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας, είχε την ευκαιρία 
να παρουσιάσει τον σχεδιασμό 
του για ανάπτυξη και αναβάθ-
μιση της διεθνούς εικόνας της 
Δυτικής Ελλάδας, με επίκεντρο 
την Ολυμπία και το Ολυμπιακό 

Ιδεώδες, εκφράζοντας την πρό-
τασή του για ένα σχέδιο που θα 
μπορούσε να ονομαστεί: «Το τα-
ξίδι της Φλόγας: Από τη Δυτική 
Ελλάδα σε όλη τη Γη». 
Μάλιστα, προς αυτή την κατεύ-
θυνση παρέδωσε και σχετική 
επιστολή προς τον κ. Μπαχ, με 
τον οποίο είχε επίσης την ευ-
καιρία να συζητήσει πολλά θέ-
ματα σχετικά με το Ολυμπιακό 
Κίνημα και τις δυνατότητες της 
Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου 
να δημιουργηθούν μόνιμοι «δί-

οδοι» επικοινωνίας και συνερ-
γασίας.
Σε δήλωσή του, ο κ. Φαρμά-
κης, ανέφερε τα εξής: «Η Ολυ-
μπιακή Φλόγα και η Ελληνική 
Σημαία πρωταγωνίστησαν και 
στη Λωζάνη. Όπως πρωταγω-
νιστούν και σε κάθε μεγάλη 
διοργάνωση του Ολυμπιακού 
Κινήματος. Κάτι που δείχνει 
πεντακάθαρα, πόσο μεγάλος 
και σπάνιος είναι ο θησαυρός 
που έχουμε στη Δυτική Ελλά-
δα και πόσο τραγικό σφάλμα 
ήταν η μη αξιοποίησή του προς 
όφελος της περιοχής μας και 
της χώρας μας. Από την πρώ-
τη στιγμή που αναλάβαμε την 
ευθύνη της Περιφέρειας, ξεκι-
νήσαμε μία μεγάλη προσπά-
θεια εξωστρέφειας και ενίσχυ-
σης της εικόνας της Δυτικής 
Ελλάδας, στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Και η προσπάθεια 
αυτή θα συνεχιστεί, γιατί είναι 
βέβαιο πως θα αποφέρει καρ-
πούς. Η Δυτική Ελλάδα θα λάμ-
ψει σε όλον τον κόσμο!».

> ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ια-

νουαρίου 2020 θα μπορούν οι κάτοικοι του Δήμου Ήλιδας 

να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους στα Ταμεία του Δή-

μου αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες 

μετάβασης στο νέο οικονομικό έτος. Αφορμή της ολιγοή-

μερης καθυστέρησης ήταν το γεγονός ότι λόγω της μεγά-

λης προσέλευσης των συναλλασσομένων έως το τέλος του 

προηγούμενου έτους προκειμένου να εξοφλήσουν λογαρι-

ασμούς ύδρευσης και να ρυθμίσουν οφειλές τους ο χρόνος 

που απαιτείται για τη μετάβαση, είναι υπερδιπλάσιος των 

προηγούμενων ετών.

> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Μήνυμα προς τους εργαζόμενους 

πως θα τηρηθεί η τάξη στις υπηρεσίες του δήμου Πύργου, 

αλλά και πως αυτοί είναι η μηχανή και η δημοτική αρχή 

ο χειριστής, έστειλε ο δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνα-

κόπουλος στη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας του προσωπικού του δήμου. Ο πρόεδρος των εργαζό-

μενων απευθυνόμενος στον δήμαρχο Πύργου ανέφερε ότι 

“… οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι συνεργάτες της εκάστο-

τε δημοτικής αρχής που προασπίζουν την νομιμότητα και 

εξυπηρετούν τους πολίτες. Από τη δημοτική αρχή ζητούμε 

την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την διασφάλιση της 

προστασίας των εργαζομένων και την εξασφάλιση της φυ-

σικής και της ψυχικής ευεξίας».

> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Ο Δήμος Πύργου σε ανακοίνωσή 

του ανέφερε πως όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στα όρια του Δήμου Πύργου 

(4 δρομείς), θα μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση 

στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο - 1ος όροφος, μέχρι τη Πα-

ρασκευή 17 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 Αποστολή δικαι-

ολογητικών στο dimospirgou@gmail.com με την ένδειξη 

ΤΟΚΥΟ2020 (Δικαιολογητικά :ταυτότητά ή διαβατήριο δύο 

όψεις & πρόσφατη φωτογραφία ψηφιακή).

> ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Συνάντηση εργασίας είχαν το πρωί της 

Τρίτης ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης και ο πρό-

εδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης κ Χρήστος Νικολόπουλος, με το Διοικητικό Συμβούλιο 

και τον Πρόεδρο Κώστα Ντούμα του Συλλόγου Δασκάλων 

και Νηπιαγωγών Περιοχής Πρωτοδικείου Αμαλιάδας. Στη 

συνάντηση, συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών 

η καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων, η ασφάλεια μα-

θητών και εκπαιδευτικών η επιχορήγηση προς τα σχολεία 

καθώς και τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν 

την σχολική κοινότητα και σχετίζονται με τον Δήμο. Ο κ 

Λυμπέρης ευχαρίστησε αρχικά τον Πρόεδρο της Σχολικής 

Επιτροπής κ. Νικολόπουλο για την προσπάθεια που κατα-

βάλει ώστε να λυθούν όσο το δυνατό περισσότερα εκ των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου 

Ήλιδας. Παράλληλα, ευχαρίστησε και το Σύλλογο Δασκά-

λων και Νηπιαγωγών για την συνεργασία που έχουν και 

τόνισε ότι ο Δήμος βρίσκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς 

και στα προβλήματά τους.

> ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμαρχος 

Ι. Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος με την συμμετοχή Αντι-

δημάρχων και Υπηρεσιακών παραγόντων.

Αντικείμενό της, ήταν ο συντονισμός των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών, η έναρξη ελέγχων για την αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τους κοινόχρηστους 

χώρους και η δρομολόγηση περαιτέρω ενεργειών.

Όπως τονίσθηκε κατά την διάρκεια της σύσκεψης από τον 

Αντιδήμαρχο Νίκο Καραπάνο, είναι απαραίτητη η άμεση 

έναρξη ελέγχων και η καταγραφή τυχόν αυθαιρεσιών.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώστας Λύρος 

αναφερόμενος στο θέμα επεσήμανε προς όλους πως πρέπει 

να υπάρξει άμεση κι εντατική συνεργασία, καθώς θα πρέπει 

να διασφαλισθεί η ποιότητα ζωής και η ομαλή καθημερινό-

τητα των πολιτών.

Διαπεριφερειακά

Έργα αναβάθμισης της 
σχολικής στέγης στην Ηλεία 

Διεθνής ανάδειξη 
του ταξιδιού της Φλόγας

> Πρόσκληση Φαρμάκη στον Τ. Μπαχ, να επισκεφθεί τη Δυτική Ελλάδα

> Από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε.
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> Kάνοντας μια αποτίμηση, πιστεύε-
τε ότι η Αχαΐα έχει την θέση που της 
αξίζει στην αγροτική παραγωγή της 
χώρας; Διαθέτει αυτό που λέμε brand 
name ή υπολείπεται έναντι άλλων πε-
ριοχών;
Απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας: 
σαφώς όχι. Και δίνω αυτή την απά-
ντηση κύριε Ηλιόπουλε, γιατί εάν 
δούμε τους αριθμούς και την αν-
θρωπογεγραφία του νομού, θα δι-
απιστώσουμε ότι παρά τη μακράν 
σχέση της περιοχής με τη γεωργία 
δεν έχει τη θέση που της αρμόζει 
στο αγροτικό γίγνεσθαι της χώρας. 
Η καλλιέργεια και το εμπόριο της 
σταφίδας στα πρώτα χρόνια της συ-
γκρότησης του Ελληνικού κράτους, 
έδωσαν στην περιοχή πλούτο και 
ανάπτυξη. Κοιτάξτε γύρω σας στην 
Πάτρα και στο Αίγιο, όλα τα νεο-
κλασικά κτήρια είναι δημιουργήμα-
τα σταφιδεμπόρων εκείνης της επο-
χής, κοιτάξτε και στο λιμάνι, ποτά 
και τρόφιμα εξάγονται.
Όσον αφορά τον άνθρωπο, σύμφω-
να με την Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία στην Αχαΐα υπάρχουν κα-
ταγεγραμμένες 22.500 γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες 43.000 
πολίτες είναι κάτοχοι και μέλη νοι-
κοκυριών που εργάζονται σε αυτές. 
Ενώ εάν σε αυτούς προστεθούν οι 
εποχιακοί εργάτες γης και οι απα-

σχολούμενοι στα πλαίσια της αλλη-
λοβοήθειας των γεωργών, ο αριθ-
μός των απασχολούμενων στην 
πρωτογενή παραγωγή με άμεσο 
ή έμμεσο τρόπο υπερβαίνει τους 
91.000 εργαζόμενους ανά έτος. 
 Στην Αχαΐα υπάρχει μια σημαντική 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
από αυτά ξεχωρίζω, το ελαιόλαδο 
με ετήσια παραγωγή που υπερβαίνει 
τους 14.000 τόνους/έτος και με μο-
ναδικά οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά, χωρίς να έχει το brand name 
που του αξίζει, το κρασί με ετήσια 
παραγωγή γλεύκους 24.000 τόνων, 
το αιγοπρόβειο γάλα με ετήσια πα-
ραγωγή 33.000 τόνων, τα κηπευτι-
κά και τις πατάτες που καλλιεργού-
νται σε έκταση 12.000 στρεμμάτων. 
Στην οικονομία της περιοχής θα 
πρέπει να προστεθεί και η συνει-
σφορά των 200 και πλέον μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων γεωργικών 
προϊόντων. Κοντολογίς, η γεωργική 
μας παραγωγή είναι πολύ σημαντι-
κή για την εθνική μας οικονομία.
Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά 
σας, η Αχαΐα διαθέτει brand name 
σε δυο μόνο γεωργικά προϊόντα, 
στη φέτα Καλαβρύτων και στη στα-
φίδα, και οφείλεται αποκλειστικά 
στις άοκνες προσπάθειές των δύο 
συνεταιρισμών: των Καλαβρύτων 
και της Παναιγιάλειος Ένωσης Συ-
νεταιρισμών.

> Ακούγεται κατά καιρούς ότι ο πρωτο-
γενής τομέας «αποτελεί το μοχλό ανά-
πτυξης της οικονομίας». Είναι τελικά 
έτσι και αν ναι υπήρξαν πολιτικές ενί-
σχυσής του; 
Ο γεωργικός τομέας και η ανάπτυ-
ξη της υπαίθρου αποτελούν σημα-
ντικούς παράγοντες για την ευημερία 
και το μέλλον της χώρας μας. Είμαι 
από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η 

Ελληνική Γεωργία μπορεί να παράγει 
πλούτο, και στον πρωτογενή τομέα 
της χώρας μας υπάρχουν τεράστια 
περιθώρια ανάπτυξης. Η ελληνική 
γεωργία δεν έχει προσφέρει στην 
Εθνική Οικονομία αυτά που μπορεί. 
Ενδεικτικό αυτού, είναι πως μόλις 
την περσινή χρονιά καταφέραμε τα 
ισορροπήσουμε τις εξαγωγές γεωρ-
γικών προϊόντων με τις εισαγωγές. 
Τα προηγούμενα χρόνια οι εισα-
γωγές των γεωργικών προϊόντων 
ήταν περισσότερες από τις εξαγω-
γές. Χώρες με μικρότερη έκταση και 
με χειρότερες κλιματικές συνθήκες 
από εμάς, παρουσιάζουν εντυπωσι-
ακά αποτελέσματα. Αναφέρομαι στο 
Ολλανδικό γεωργικό θαύμα, της 
οποίας οι γεωργικές εξαγωγές υπερ-
βαίνουν τα 90 δισ. € όταν στην Ελ-
λάδα με δυσκολία προσεγγίζουν τα 
6 δισ. €. 
Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν 
στη χώρα μας, στηρίχθηκαν απο-
κλειστικά στις επιλογές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης που υλοποιείται μέσω 
της ΚΑΠ και δυστυχώς δεν υπήρξε 
εθνική στρατηγική για τη γεωργία. 
Στην Ελλάδα οι Κοινοτικές ενισχύ-
σεις δεν κατευθύνονται στην αναβάθ-
μιση της γεωργικής εκμετάλλευσης 
αλλά στην αντιμετώπιση των καθη-
μερινών αναγκών στων γεωργικών 

νοικοκυριών. Οι άμεσες ενισχύσεις 
την τρέχουσα προγραμματική περίο-
δο είναι 15δις€ όταν για αναπτυξι-
ακές επενδύσεις στη γεωργία διατί-
θενται μόνο 5δις€. Μήπως ήρθε η 
εποχή να αντιστραφεί αυτή η ανα-
λογία; Να δίδονται περισσότερα για 
επενδύσεις και λιγότερα για επιδο-
τήσεις; Σιγουρά το πολιτικό κόστος 
είναι τεράστιο και δεν γνωρίζω ένα 
υπάρχει το πολιτικό θάρρος. 
Η Ελληνική γεωργία εάν θέλει να γί-
νει ανταγωνιστική πρέπει να αλλάξει 
και μαζί της να αλλάξουν κουλτούρα 
και οι Έλληνες αγρότες. 
Υπάρχουν οικονομικοί και κοινωνι-
κοί παράγοντες που εμποδίζουν τους 
αγρότες μας να υιοθετήσουν νέες 
αντιλήψεις, να δημιουργήσουν συ-
νεργατικά σχήματα, να εντάξουν τη 
γεωργία της καινοτομίας στις γεωργι-
κές τους πρακτικές, όμως δεν έχουν 
άλλη επιλογή, πρέπει να αλλάξουν. 
Παράλληλα ο σχεδιασμός θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει όλο τον αγρο-
διατροφικό τομέα, από την παραγω-
γή του προϊόντος, τη συσκευασία, τη 
διακίνηση και την εμπορία. Όλα τα 
στάδια είναι αλληλένδετα μεταξύ τους 
και εάν σπάσει ένας κρίκος της αλυ-
σίδας καταστρέφονται όλοι. Θα πρέ-
πει επιτέλους να σχεδιάζουμε από το 
χωράφι για το ράφι.

> Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για 
στροφή στον πρωτογενή τομέα από νέ-
ους ανθρώπους. Εκτιμάτε ότι έχουν 
δοθεί τα κατάλληλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για ένα τέτοιο ξεκίνημα ή 
πρόκειται απλά για εξαγγελίες χωρίς 
ουσιαστική στήριξη;
Την τελευταία δεκαετία, τη δεκαετία 
της οικονομικής κρίσης, παρουσι-
άστηκε έντονο ενδιαφέρον των νέ-
ων της πατρίδας μας για επαγγελ-
ματική ενασχόληση με τη γεωργία. 
Πολλοί από αυτούς αξιοποίησαν το 
πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» που 
προβλέπει χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης για την πρώτη τους εγκα-
τάσταση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, 
το 2009 είχαν υποβληθεί στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας 915 αι-
τήσεις Νέων Αγροτών, το 2016 δι-
πλασιάστηκαν, υπεβλήθησαν 1820 
αιτήσεις. Υπάρχουν δύο κατηγορίες 
νέων που αποφασίζουν να γίνουν 
αγρότες: αυτοί που επιλέγουν συνει-
δητά και αυτοί που το επιλέγουν από 
ανάγκη. Επηρεασμένοι από ιστορί-
ες επιτυχημένων αγροτών που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας, ανά-
μεναν ότι θα μπορέσουν εύκολα να 
αποκομίσουν κέρδος. Το επάγγελμα 
του αγρότη δεν είναι εύκολο, απαι-
τεί σωματικό κόπο και στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων γίνεται κά-
τω από δύσκολες συνθήκες. Είναι 
επάγγελμα της υπαίθρου, ο αγρότης 
και η παραγωγή του είναι εκτεθειμέ-
νοι στις καιρικές μεταβολές. Γι’ αυτό 
και πολλοί το εγκαταλείπουν. 
 Τα δημοφιλέστερα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει 
ένας νέος για την ενασχόληση του με 
τη γεωργία, είναι το Πρόγραμμα Νέων 
Αγροτών που του δίνει πριμ πρώτης 
εγκατάστασης και το πρόγραμμα των 
Σχέδιων Βελτίωσης που τον υποστη-
ρίζει για να εκσυγχρονίσει τη γεωργι-

«Χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα, 
δεν γίνονται βήματα ανάπτυξης»

> Θανάσης Πετρόπουλος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Αγροτική Ανάπτυξη
1817 Ιανουαρίου 2020 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο “Σύμβουλος Επιχειρήσεων” ξεκινάει από σήμερα μια νέα 
σελίδα αφιερωμένη στον πρωτογενή τομέα και την ανάπτυξη. 
Φιλοδοξούμε να αναδείξουμε πολύπλευρα έναν από τους βα-
σικούς παραγωγικούς πυλώνες της χώρας μας. Σε αυτήν την 
έκδοση φιλοξενούμε τον Θανάση Πετρόπουλο, Πρόεδρο του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας, ο οποίος μιλάει για προβλήματα που ταλανίζουν τον 
πρωτογενή τομέα και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν, δίνο-
ντας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
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κή του εκμετάλλευση. 
Παράλληλα υπάρχει και το 
πρόγραμμα Leader που απο-
σκοπεί στην ολοκληρωμέ-
νη ανάπτυξη της ζωής στην 
ύπαιθρο, υποστηρίζοντας την 
μεταποίηση, τη δημιουργία 
μικρών επιχειρήσεων, τον 
αγροτουρισμό, και μικρά δη-
μόσια έργα για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης. 

> Η κρίση άλλαξε σημαντικά τις 
διατροφικές συνήθειες των Ελλή-
νων, σύμφωνα με τις στατιστικές. 
Υπήρξαν κάποια προϊόντα που 
ήταν στην αφάνεια και επανήλ-
θαν στο προσκήνιο επειδή αφε-
νός ήταν οικονομικά αφετέρου εί-
χαν πλούσια διατροφική αξία;
Θα μου επιτρέψετε να ανα-
σκευάσω μερικώς το ερώ-
τημά σας, σε ποια πρέπει να 
είναι η κατεύθυνση στην πα-
ραγωγή τροφίμων.
Υπάρχουν δυο κρίσιμα ζητή-
ματα για όσους ασχολούνται 
με την παραγωγή τροφίμων. 
Το πρώτο ζήτημα αφορά την 
άνιση κατανομή της τροφής 
στο κόσμο. Στο Βόρειο ημι-
σφαίριο είμαστε αντιμέτωποι 
με την παχυσαρκία, στο Νό-
τιο ημισφαίριο με την πείνα. 
Αρά ο πρώτος στόχος μας σε 
μια παγκοσμιοποιημένη κοι-
νωνία, είναι η επισιτιστική 
ασφάλεια με τη δίκαιη δια-
χείριση της τροφής, την πα-
ραγωγή υγιεινών τροφίμων 
και τον περιορισμό της σπα-

τάλης τους. 
Το δεύτερο ζήτημα αφορά τα 
νέα διατροφικά πρότυπα που 
υιοθετούν οι Έλληνες. Αλλά-
ξαν διατροφικές συνήθειες 
γιατί στράφηκαν σε οικονομι-
κές λύσεις αλλά και γιατί επη-
ρεάστηκαν και από τα δυτικά 
διατροφικά πρότυπα. 
Η οικονομική κρίση περιόρισε 
την κατανάλωση ακριβής εισα-
γόμενης τροφής αλλά και την 
κατανάλωση ποιοτικών τρο-
φίμων που παράγει η εγχώρια 
παραγωγή, όπως τα βιολογι-
κά . Τα βιολογικά προϊόντα εί-
ναι σίγουρα καλύτερα αλλά και 
ακριβότερα, μπορεί ο Έλληνας 
εργαζόμενος των 600€ να τα 
έχει καθημερινά στο πιάτο του;
 Ο Δυτικός τρόπος διατροφής 
έστρεψε πολλούς στη χορτο-
φαγία. Παράλληλα η Δύση 
ανακάλυψε τα super foods 
και μαζί με αυτούς και εμείς. 
Προέκυψαν νέες ανάγκες δι-
ατροφής και νέες ευκαιρίες. 
Τα αρωματικά φυτά, η καλλι-
έργεια υπερ – τροφών και πε-
ρισσότερων λαχανικών μας 
υποχρεώνουν να αναπρο-
σαρμόσουμε τις καλλιέργειες 
μας στη ζήτηση της αγοράς.

> Ποιος ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ 
στη νέα εποχή; Ποιες οι προ-
κλήσεις, οι προσδοκίες και τα 
προβλήματα που θα κληθείτε να 
αντιμετωπίσετε;
Η περίοδος που διανύουμε 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

την Ελληνική Γεωργία. Υπάρ-
χουν πολλές προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
με επιτυχία. 
Καταρχάς είμαστε υποχρεω-
μένοι να ξεπεράσουμε τις πα-
θογένειες της δημόσιας διοί-
κησης, να απλοποιήσουμε τις 
διαδικασίες ώστε να ενισχυ-
θεί η επιχειρηματικότητα και 
μαζί με αυτή και το αγροτικό 
επιχειρείν, να αδράξουμε την 
ευκαιρία για την εισαγωγή 
της καινοτομίας και της έξυ-
πνης γεωργίας στο χωράφι.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
σε εξέλιξη η διαπραγμάτευ-
ση της Νέας Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, και το Green 
Deal που είσαγε πρόσφατα η 
νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο κυρι-
αρχούν οι κοινές προσπά-
θειες για τη μετρίαση των 
επιπτώσεων της Κλιματικής 
Αλλαγής και οι συμφωνίες 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου. Η Αμερική επιβά-
λει δασμούς στα Ευρωπαϊκά 
προϊόντα, συμπιέζοντας τις 
τιμές τους, αποτέλεσμα αυτής 
της πολιτικής είναι και οι χα-
μηλές τιμές παραγωγού στην 
πώληση του ελαιόλαδου.
Το ΓΕΩΤΕΕ είναι ο θεσμοθετη-
μένος σύμβουλος της Πολιτεί-
ας για ένα ευρύ πλέγμα θεμά-
των που αφορούν, τη χάραξη 
της αγροτικής πολιτικής, την 
προστασία των δασικών και 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
τον ορυκτό πλούτο. 
 Η δράσεις και παρεμβάσεις 
μας βασίζονται στην αρχή 
πως η οικονομική ανάπτυξη 
στον πρωτογενή τομέα με την 
προστασία του περιβάλλο-
ντος, δεν είναι έννοιες αντα-
γωνίστηκες αλλά ίσες και συ-
μπληρωματικές.
Στις πρώτες προτεραιότη-
τές μας είναι η συνεργασία 
με τους άλλους επιστημονι-
κούς φορείς και τα Πανεπι-
στημιακά Ιδρύματα περιοχής 
για τη διατύπωση αναπτυξια-
κών προτάσεων. Παράλληλα 
σκοπεύουμε να είμαστε αρω-
γοί σε δράσεις κοινωνικής 
ευαισθησίας και ανθρωπιάς 
όπως αυτή για τα αδέσποτα 
ζώα, του Πανελλήνιου Κτηνι-
ατρικού Συλλόγου. 
Παρακολουθούμε με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον τις έρευνες 
στο Ιόνιο για την εκμετάλλευ-
ση υδρογονανθράκων. Σίγου-
ρα το οικονομικό όφελος μια 
επιτυχής εξόρυξης θα είναι 
σημαντικό για τη χώρας μας, 
και θα δώσει την ευκαιρία σε 
πολλούς επιστήμονες να ερ-
γαστούν. Θα πρέπει όμως να 
ληφθεί υπόψη, το γενικότερο 
ισοζύγιο από την αξιοποίηση 
των υδρογονανθράκων μεταξύ 
των ενδεχόμενων απωλειών 
σε σημαντικούς τομείς της οι-
κονομίας (αλιεία – τουρισμός) 
και της προστασίας της θαλάσ-
σιας πανίδας και χλωρίδας. 

Τέλος στο χύμα τσίπουρο
Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης δεκάδες επιχειρήσεις 
πωλούν χύμα «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» κατά παράβαση 
των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προ-
ϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», όπως διαπιστώθηκε σε 
ελέγχους που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
& Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων σε όλο το φάσμα της αλυσίδας διακίνησης 
αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων και σε κατα-
στήματα εστίασης και λιανικής πώλησης οινοπνευματώδη 
ποτών (Κάβες). Οπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ. Γ της προαναφερθεί-
σας απόφασης, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά 
και μόνο χύμα είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) και οποιαδήποτε 
άλλη αναγραφή ονομασίας για χύμα προϊόντα αυτού του τύ-
που, όπως «Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά» (τα οποία διατίθενται 
αποκλειστικά εμφιαλωμένα) στους τιμοκαταλόγους και στα 
λοιπά έγγραφα διακίνησης και εμπορίας, απαγορεύεται.

Συνάντηση για το Πέτα
Ζητήματα που απασχολούν την αγροτική κοινότητα Πέτα 
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας εξετάστηκαν την Τετάρτη 8 Ια-
νουαρίου 2020, κατά την επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρου Βασιλόπουλου.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, οι αγρότες της πε-
ριοχής ζήτησαν την επίσπευση των εκτιμήσεων για τις ζη-
μιές που υπέστησαν τα ελαιόδεντρα από την χαλαζόπτωση 
του περασμένου Οκτωβρίου.
Όπως επεσήμανε ο κ. Βασιλόπουλος για το συγκεκριμένο 
θέμα πρόκειται να ενημερώσει προσωπικά τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, ώστε άμεσα να δοθεί λύση.
Επίσης εξετάστηκαν ζητήματα όπως η ενεργοποίηση των 
νέων αγροτών σε προγράμματα του αγροτικού τομέα, αλλά 
και η βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο πρόεδρος της τοπικής 
Κοινότητας, Θεόδωρος Κανελλόπουλος και ο τεχνολόγος 
τροφίμων, Γιώργος Νικολόπουλος.

Peloponnes Wine Festival
Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου τα κρασιά της Πελοποννή-
σου δίνουν το καθιερωμένο τους ραντεβού με τους οινό-
φιλους και τους επαγγελματίες χώρου έχοντας για φόντο 
Aston Martin, Lotus, Rolls Royce, Bentley, Alfa Romeo, 
Mercedes, Porsche, BMW και πολλά ακόμη ακαταμάχητα 
τετράτροχα. Το Peloponnese Wine Festival επιστρέφει στο 
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, που το φιλοξένησε και 
στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις του, με 40 παραγω-
γούς να δίνουν το «παρών», πάνω από 400 ετικέτες προς 
δοκιμή και πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις.
Μέσω μιας σειράς δεκάλεπτων σεμιναρίων, που θα πραγ-
ματοποιούνται ανά μία ώρα, τα μέλη της Πανελλήνιας Ένω-
σης Οινοχόων (ΠΕΝΟ) θα μοιραστούν τις γνώσεις τους με 
το κοινό. Ακόμα μέσω της τυφλής γευσιγνωσίας του «The 
enigma masterclass», ο Master of Wine Γιάννης Καρακά-
σης θα δώσει την δική του αίσθηση για τα κρασιά της Πε-
λοποννήσου. Αγιωργίτικο ή Μοσχοφίλερο; Μαυροδάφνη 
Πελοποννήσου κόντρα σε Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς; Κά-
θετη γευσιγνωσία; Αυτό θα το ανακαλύψει κανείς επιτόπου
Peloponese Wine Festival, Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινή-
του, Ιουλιανού 33-35 & Γ’ Σεπτεμβρίου 74-78, Αθήνα. 
Ωράριο λειτουργίας: 12:00-20:00. Το κόστος συμμετοχής 
είναι € 5 (ελεύθερη για τους επαγγελματίες του κλάδου με 
επίδειξη της επαγγελματικής τους κάρτας) και περιλαμβά-
νει αναμνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας και ελεύθερη είσοδο 
στους χώρους του μουσείου.

Ενδιαφέρουν...

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτι-
κής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, παρα-
τείνεται μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουα-
ρίου 2020 και ώρα 15.00 η προθεσμία 
για την υποβολή προτάσεων χρηματοδό-
τησης στη δράση «Ενίσχυση των “πράσι-
νων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη 

Δυτική Ελλάδα», που εντάσσεται στο Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκει-
μένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι, 
καθώς έχουν την δυνατότητα να καταθέ-
σουν επενδυτικές προτάσεις υφιστάμενες 
ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η δράση 
έχει βασικό στόχο τη δημιουργία και πα-
ροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης 
για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), 
προκειμένου αυτές να προχωρήσουν σε 
παρεμβάσεις στην παραγωγική τους δι-
αδικασία με σκοπό την μείωση του πε-
ριβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας τους.

Προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που 
αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης 
(πλην προϊόντων αλιείας), της διατρο-
φής, του τομέα της παροχής υπηρεσιών, 
και άλλων επιλεγμένων κλάδων, όπως η 
ανακύκλωση.
Συνολικός προϋπολογισμός της δημόσι-
ας δαπάνης ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ, 
ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογι-
σμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητι-
κού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυ-
μαίνεται από 25.000 ευρώ έως 300.000 
ευρώ. 
Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των 
προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, 
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων). 

Ενίσχυση «πράσινων επιχειρήσεων»
> Παράταση υποβολής προτάσεων
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Συνάντηση με τον Υφυπουρ-
γό παρά τω πρωθυπουργώ και 
κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. 
Στέλιο Πέτσα, είχαν εκπρόσω-
ποι του Δ.Σ. της ΕΙΕΤ.
Η συνάντηση έγινε στο γρα-
φείο του υφυπουργού, και 
αφορούσε κυρίως τα μέτρα 
στήριξης του τύπου. Ο κ. Πέ-
τσας ενημέρωσε ότι μετά την 
επαφή με τις ενώσεις, θα ξεκι-
νήσει έναν κύκλο επαφών με 
τα κόμματα και πριν καταθέ-
σεις την νέα ΚΥΑ στη βουλή, 
θα καλέσει εκ νέου και την ΕΙ-
ΕΤ για συζήτηση επί των τελι-
κών προτάσεων.
Τόνισε ότι στόχος του είναι τα 
χρήματα να δοθούν στις εφη-
μερίδες μέσα στους πρώτους 
μήνες του 2020.
Οι εκπρόσωποι της ΕΙΕΤ πα-
ρέδωσαν στον υφυπουργό 
υπόμνημα στο οποίο αναφέ-
ρονταν αναλυτικά οι θέσεις της 
ένωσης πάνω στο ζήτημα, αλλά 
και γενικότερα με τα αιτήματα 
των εφημερίδων με προτάσεις 
για την στήριξη και αναβάθμι-
ση του κλάδου.

Προτάθηκε για την καλύτερη 
και δικαιότερη κατανομή των 
χρημάτων και την ουσιαστική 
στήριξη των εφημερίδων μας, 
κάθε εφημερίδα, εβδομαδιαία 
ή ημερήσια που βρίσκεται στο 
μητρώο των εφημερίδων, να 
λάβει ένα μίνιμουμ ποσό, μιας 
και πληρεί μιας σειράς προϋ-
ποθέσεων για να συμπεριλη-
φθεί σε αυτό.
Το υπόλοιπο ποσό ή μέρος 
αυτού θα μπορούσε να διατε-
θεί με βάση των αριθμό των 
εργαζομένων, αλλά για όλους 
τους εργαζόμενους και με υπο-
λογισμό των Ετήσιων Μονά-
δων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτή-
ριο που χρησιμοποιείται κατά 
κόρον στα επενδυτικά προ-
γράμματα και στις ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις – ενισχύσεις των 
εργαζομένων με κάθε μορφή 
απασχόλησης την στιγμή που 
γίνεται η δήλωση.
Επίσης, ζητήθηκε να δοθεί ιδι-
αίτερη προσοχή έτσι ώστε τα 
χρήματα που είναι αποκλειστι-
κά για τον έντυπο τύπο, να μην 
κατευθυνθούν προς άλλου εί-

δους ΜΜΕ.
Επίσης, επαναλήφθηκε για μια 
ακόμη φορά και τα πάγια αιτή-
ματα των Περιφερειακών Εφη-
μερίδων που αφορούν:
• Την διατήρηση του υποχρε-
ωτικού χαρακτήρα δημοσίευ-
σης των κρατικών καταχωρή-
σεων και μετά το 2021. 
• Την επαναφορά της υποχρε-
ωτικής δημοσίευσης των ισο-
λογισμών στον Τύπο. 
• Την αποκατάσταση μιας χρό-
νιας αδικίας, καθώς από κά-
ποιες κρατικές δημοσιεύσεις 
υποχρεωτικού χαρακτήρα 
εξαιρούνται οι εβδομαδιαίες 
περιφερειακές εφημερίδες. 
• Η καταβολή των εξόδων δη-
μοσιεύσεων που προβλέπο-
νται από τη νομοθεσία στον 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο 
καταβάλλονται σε κάθε περί-
πτωση στις εφημερίδες από 
τον εντολέα. 
• Την αυστηρή εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 2328/1995 
και του ΠΔ 261/1997 για την 
κατανομή του 40% της συνο-
λικής δαπάνης για την κρατι-

κή διαφήμιση σε εφημερίδες 
και περιοδικά και του 30% 
τουλάχιστον στα περιφερεια-
κά ΜΜΕ.
• Τη σύσταση κεφαλαίου 
(fund) για τον περιφερειακό 
και κλαδικό Τύπο, με βάση τη 
διεθνή εμπειρία και με χρησι-
μοποίηση πόρων από διάφο-
ρες πηγές.
• Να ενταχθούν οι περιφερει-
ακές εβδομαδιαίες εφημερίδες 
σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
• Στα πλαίσια της Φιλαναγνω-
σίας που πρέπει να καλλιεργη-
θεί στα Σχολεία της Περιφέρει-
ας, προτείνουμε να εγγραφεί 
εκπαιδευτικό κονδύλι στον 
προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Παιδείας για τη χρηματοδό-
τηση μίας ετήσιας συνδρομής 
των μαθητών των Γυμνασίων 
και Λυκείων όλης της χώρας.
• Διατήρηση ελάχιστου στα-
θερού αριθμού συνδρομών 
εφημερίδων από φορείς του 
δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα 
• Μηδενικό ΦΠΑ στις πωλή-
σεις των των εφημερίδων.

10 ερωτήματα για 
τον Υπουργό Υγείας

που δε χρήζουν διανυκτέρευση (χειρουργεία ημέρας, μεταγγί-
σεις, θεραπείες κ.λ.π.); 
6. Πότε επιτέλους θα αναπτυχθούν υπηρεσίες κατ’οίκον νο-
σηλείας διασυνδεόμενες με το νοσοκομείο για τη μείωση της 
Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας;
7. Τελικά, θα στελεχωθεί Καρδιοχειρουργική Μονάδα, ή Κλι-
νική ή και τα δύο; Έχει προβλεφθεί εκτός των μηχανημάτων 
στελέχωση για όλα αυτά καθώς και για τις υπηρεσίες που απαι-
τούνται στο Χειρουργείο, στο Αναισθησιολογικό Τμήμα και στις 
λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου;
8. Θα δοθεί κάποια στιγμή προτεραιότητα στην στοιχειώδη 
αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού και του κτιρίου του Νο-
σοκομείου (κρεβάτια, καρέκλες μεταφοράς ασθενών); Ακόμα 
αναμένονται από το ΕΣΠΑ. 
Αυτό το καλοκαίρι πάλι θα βράσουμε αφού δε λειτουργεί κλι-
ματισμός σε όλο το κτίριο του Νοσοκομείου;
9. Θα πάρει κάποια στιγμή ξεκάθαρη απόφαση το υπουργείο 
αν επιτρέπεται ή όχι η ενοικίαση καρεκλών για τους συνοδούς, 
τηλεοράσεων και αεροστρωμάτων; και αν ναι, με ποιους κα-
νόνες;
Δεν είναι δυνατόν να εκτελούν χρέη ελεγκτικού μηχανισμού 
οι Προϊστάμενες και το Νοσηλευτικό Προσωπικό και να δια-
πληκτίζονται καθημερινά με ασθενείς, συνοδούς και όποιους 
εμπορεύονται αυτές τις υπηρεσίες
10. Ως πότε θα υπάρχει ο θεσμός των Αποκλειστικών (παγκό-
σμια πρωτοτυπία), το κόστος των οποίων θα μπορούσε να εξα-
σφαλίσει μόνιμο προσωπικό στις Κλινικές; Ως πότε οι Προϊ-
στάμενες θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα των συνοδών 
και να σπαταλούν εργατοώρες για να στέλνουν στο Υπουργείο 
περιττά στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των Αποκλειστικών 
και των συνοδών, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση της Προ-
ηγούμενης Κυβέρνησης; Αλήθεια επεξεργάζεται κάποιος υπάλ-
ληλος τα στοιχεία αυτά;
Αυτά και άλλα πολλά μας απασχολούν και απαιτούν σοβαρή 
και άμεση αντιμετώπιση.
Κάποια από αυτά απαιτούν κόστος, πολλά όμως είναι θέμα πο-
λιτικής απόφασης.
Θα προλάβουμε άραγε να δούμε κάποια αλλαγή στο πολύπαθο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ή τα ίδια θα λέμε και 
όταν θα είμαστε αντί στη θέση του εργαζόμενου στο Νοσοκο-
μείο στη θέση του ασθενή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
υγείας;
Με έντονη ανησυχία για το μέλλον του Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου που στηρίζουμε και πονάμε.
Η τολμούσα να εκφράσει την προσωπική άποψή της εκτός 
Συνδικαλιστικού Φορέα που εκφράζει πληθώρα συναδέλφων

Θέματα - Ανακοινώσεις

Συζήτηση για στήριξη του Τύπου 
> Συνάντηση της ΕΙΕΤ με τον Στελιο ΠέτσαΣυνέχεια από τη σελ. 9

Η κα Μαρία Κάργα είναι Προϊσταμένη Α’ Ορθοπαιδικής Κλινι-
κής, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Msc, PhD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Πάτρα: 14-01-2020

Πρωτ. 1515
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΈΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΕΣ 

ΣΤΑΣΕΙΣ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνι-
σμό για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη 
Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης 
των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, 
Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» 
η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 
- 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 
πρωτ. 2484/10-06-2019 (ΑΔΑ: 9Ρ4Κ7Λ6-ΘΛ2) 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και έχει λάβει κωδικό MIS 5045007, 
προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
1. Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Υλοποίησης/
Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Οδός: Παντανάσσης 28
Ταχ.Κωδ.: 262 21
Τηλ.: 2613610118, 114, 113
Telefax: 2613610233
E-mail: pganos@patras.gr, geo.kyriakopoulos@
patras.gr
Ιστοσελίδα: www.e-patras.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοι-
νωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της δι-
αδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλε-
κτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: 1. 32441100-7 «Τηλεμετρικό 
σύστημα παρακολούθησης» (κύριο CPV)
2. 35125100-7 «Αισθητήρες»
3. 34926000-4 «Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευ-
σης αυτοκινήτων»
4. 34928471-0 «Εξοπλισμός πινακίδων σήμαν-
σης»
5. 34972000-1 «Σύστημα μέτρησης της ροής 
κυκλοφορίας των οχημάτων»
6. 72230000-6 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομι-
κευμένων λογισμικών»
7. 72500000-0 «Υπηρεσίες πληροφορικής»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης 
της υπηρεσίας: GR232

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντι-
κείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη λύσεων 
έξυπνης πόλης για την ενημέρωση των δημο-
τών και των επισκεπτών του κέντρου της Πάτρας 
σχετικά με θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή 
κίνηση και έξυπνες στάσεις Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (ΜΜΜ). Πλέον των παρεμβάσεων 
που απαιτούν την προμήθεια και εγκατάστα-
ση δικτύου αισθητήρων και του απαραίτητου 
εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικών 
λογισμικών ελέγχου υποσυστημάτων, ο σχε-
διασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής 
(web interface) και εφαρμογής για φορητές 
συσκευές (mobile app) για την παροχή υπηρε-
σιών προς τους πολίτες. Επιπλέον προβλέπεται 
η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης πλατφόρμας 
διαχείρισης (administrator’s platform) για τους 
υπευθύνους διαχειριστές του φορέα, η οποία 
και θα λαμβάνει δεδομένα από τα λογισμικά 
ελέγχου υποσυστημάτων. Τέλος, στη σύμβαση 
απαιτούνται οι απαραίτητες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες: α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/
καθορισμού προδιαγραφών και ασφαλείας β) 
υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές 
του συστήματος και γ) σύνταξης τευχών χρήσης 
και διαχείρισης υποσυστημάτων λογισμικού και 
περιβαλλόντων διεπαφής, όπως αναλυτικά πε-
ριγράφεται στην υπ’ αριθ. 31/2018 διακήρυξη, 
στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και 
στον προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 31/2018 
μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργά-
νωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρόνος παράδοσης: H παραλαβή των υλι-
κών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφω-
να με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 208 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπ.’ αριθ. 
31/2018 διακήρυξη, (παρ. 6.1 Χρόνος Παρά-
δοσης Υλικών, παρ. 6.2 Παραλαβή υλικών-
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών και 
Παράρτημα Ι, Α Δ. Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα 
Έργου). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της σύμβα-
σης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) 
μήνες από την υπογραφή της. 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Αναφέρο-
νται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της υπ’αριθ. 
31/2018 διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της 
διακήρυξης.
9. Εγγύηση συμμετοχής, καλής εκτέλεσης & 
καλής λειτουργίας: Για την έγκυρη συμμετοχή 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικο-
νομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 
δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ 
(15.322,58 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση κα-
λύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύ-
ηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτε-
ται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμ-
μετοχής. Για την υπογραφή της σύμβασης απαι-
τείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. Με την οριστική παραλαβή των 
ειδών της σύμβασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σε ποσο-
στό των 1,0% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ, η οποία ορίζεται σε ένα (1) έτος 
μετά την οριστική παραλαβή.
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: άρ-
θρο 6 της υπ’ αριθ. 31/2018 διακήρυξης.
11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης 
της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βά-
σει των κριτηρίων που αναλύονται στο άρθρο 
2.3.1 της υπ’ αριθ. 31/2018 διακήρυξης.
12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός 
θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 
ΕΣΗΔΗΣ 83885) στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέχρι την 19/02/2020 καταληκτι-
κή ημερομηνία και ώρα 22:00 που ορίζει η δι-
ακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο, ενώ η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγω-
νισμού θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλ-
λόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλε-
πόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διά-
στημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης) και από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2019ΕΠ00110019). Φορέας χρηματοδότη-
σης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
Κωδ. ΣΑ ΕΠ0011. Η δαπάνη για την σύμ-
βαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60-7135.10000 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πατρέ-
ων (υπ’ αριθ. 4091/08-10-2019 Πρωτογενές 
Αίτημα ΑΔΑΜ: 19REQ005689240/11-10-
2019, υπ’ αριθ. 4299/11-10-2019 Τεκμη-
ριωμένο Αίτημα, Απόφαση Ανάληψης Πο-
λυετούς Υποχρέωσης Β/2156/22-10-2019 
ΑΔΑΜ: 19REQ005736068/22-10-2019 & 
ΑΔΑ:6ΨΤ2ΩΞΙ-ΜΧΖ) που αφορά τα οικ. έτη 
2019 και 2020. Η πληρωμή του αναδόχου θα 
γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5.1. της διακήρυ-
ξης.
16. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή 
Δικαστική Προστασία: Αναφέρονται αναλυ-
τικά στο άρθρο 3.4 της υπ’ αριθ. 31/2018 δια-
κήρυξης.
17. Δημοσιεύσεις 
1. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 14/01/2020 με αριθμ. εσωτ. ανα-
φοράς : 20-019891-001
2. Στο ΚΗΜΔΗΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 
66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως 
ισχύουν) στις 15/01/2020.
3. Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.16 Ν. 
3861/2010) στις 15/01/2020.
4. Σε δύο (2) τοπικές και τρεις (3) περιφερειακές 
εφημερίδες (άρθρο 66 του Ν. 4412/2016). Τα 
έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επανα-
ληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Συστ.: 83885): www.
promitheus.gov.gr (άρθρο 36 παρ.1 
Ν.4412/2016).
6. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων: 
www.e-patras.gr..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓχρΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕλλΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥρΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕλλΑΔΑΣ

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προκηρύσσει
Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική για 
την «Εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών 
οχημάτων/μηχανημάτων έργου και λιπαντι-
κών ελαίων». Η δημοπρασία είναι φανερή και 
προφορική και θα διεξαχθεί στον Γ’ όροφο του 
Δημοτικού Κτηρίου της οδού Μαιζώνος 147 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 28-1-
2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών την 11:00 και λήξης την 11:30. 
Κάθε συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει στην 
Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας κλειστό 
φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Eγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρι-
σμένης και νομίμως λειτουργούσας στην Ελλά-
δα Τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων για την συμμετοχή στην 
δημοπρασία από αυτόν που επιθυμεί να λάβει 
μέρος, ποσού ίσου με αυτό που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 της διακήρυξης. 
2. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρ-
θρο 10 της διακήρυξης. 

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζε-
ται στα κατωτέρω ποσά. 

Προσφορές μικρότερες των παραπάνω ποσών 
δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διε-
νέργεια της Δημοπρασίας. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 
θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση διάρκειας 2 
ετών για το σύνολο της ποσότητας κάθε υλι-
κού. Η εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται με 
άλλη καλής εκτέλεσης ίσου ύψους με την αντί-
στοιχη εγγυητική συμμετοχής. Δαπάνες δημοσί-
ευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, 
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται 
από τη Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
Μιαούλη 100, 26222, τηλ. 2610313957, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Α/α Περιγραφή 
υλικού

Εκτιμώμενη 
ποσότητα

Ελάχιστο 
όριο πρώτης 
προσφοράς

1
Μεταχει 
ρισμένοι 

συσσωρευτές

80 
(ογδόντα) 

κιλά 
0,60€/κιλό

2 Λιπαντικά 
έλαια

2 (δύο) 
τόνοι 

45,00€/
τόνο



We are

holiday
emotions
holiday
emotions

holiday
emotions

expertson

www.holidayemotions.com είναι μια ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική τουριστική πλατφόρμα, που καλύπτει το σύνολο 
των αναγκών του σύγχρονου ταξιδιώτη με προορισμό την Ελλάδα.

Ελάτε στην ομάδα που δημιουργεί τα πιο δυνατά συναισθήματα
+30 2108024787

www.holidayemotions.com

On line κρατήσεις

Εξειδικευμένες Τουριστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τον τοπικό προορισμό 
και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Προϊόντα & Υπηρεσίες Παρουσίας & προβολής στο internet

Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα 
(Holiday Emotions Area Developer)
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Οι ρυθμοί της Πάτρας θα συντονιστούν 
για πρώτη φορά με τους παλμούς της 
μεγάλης διοργάνωσης μέσα από την Τε-
λετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλι-
ού 2020, που θα αρχίσει στις 9μμ στην 
πλατεία Γεωργίου.
Ένα θέαμα με έντονους χορευτικούς 
ρυθμούς, αγαπημένους της νεολαίας, 
θα δώσει το έναυσμα της γιορτής, της 
οποίας τα δρώμενα θα ξετυλιχτούν από 
πέντε διαφορετικά σημεία (τρεις σκη-
νές και δυο επιπλέον σημεία), που θα 
αναπτυχθούν σε κυκλική διάταξη. Στην 
κεντρική στεγασμένη σκηνή Α΄ θα εμ-
φανιστεί η αγαπημένη μπάντα της νεο-
λαίας Passepartout, που θα ξεσηκώσει 
τον κόσμο με ένα ευρύτατο ρεπερτόριο 
που περιλαμβάνει σουίνγκ, ροκ εν ρολ, 
ποπ, ντίσκο, βαλκανικούς, λάτιν και 
καρναβαλική μουσική. Στο πρώτο μέ-
ρος της συναυλίας και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης του πασίγνωστου κομμα-
τιού «Καρναβάλι για πάντα» οι σύλλογοι 
των σοκολατοριχτών «Σοκολατορίχτες», 
«Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοδρομίες», 
«Σοκολατομανίες», «Σοκολατοπαίχτες» 
και «Σοκολατοβροχή» και από τις τρεις 
σκηνές θα ζωντανέψουν το παραδοσι-
ακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου με ρί-
ψεις γλυκαίνοντας το πλήθος. Στη δεύτε-
ρη σκηνή Β΄ θα ξεδιπλωθούν χορευτικά 
δρώμενα (6 χορογραφίες των χορογρά-
φων Βίκυς Αγόρα και Louis Mentes, 1 
χορογραφία της Μαρίας Σιολέ με την 
ομάδα Rising Flames και ακροβατι-
κά της ομάδας των X-Saltibagos), ενώ 
στην τρίτη σκηνή Γ΄ που θα έχει τη μορ-
φή πασαρέλας, οι θεατές θα έχουν την 
ευκαιρία να θυμηθούν κορυφαίες στιγ-
μές παλαιότερων Καρναβαλιών μέσα 
από την παρουσίαση επιλεγμένων καρ-
ναβαλικών στολών του χθες από μέλη 
του Χορευτικού Τμήματος του Πολιτιστι-
κού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. 

Στo τέταρτo ση-
μείο, που θα απο-
τελεί μια μεγάλων 
διαστάσεων πυ-
ραμίδα, θα ξεδι-
πλωθούν τα ακρο-
βατικά από τους 
X-Saltibagos. 
Εντυπωσιακό κομ-
μάτι της Τελετής 
Έναρξης θα αποτε-
λέσει το projection 
3d video mapping 
που θα μεταμορ-
φώσει γιορτινά 
την πρόσοψη του 
Δημοτικού Θεά-
τρου «Απόλλων» 
αναδεικνύοντας τα 
καλαίσθητα αρχι-
τεκτονικά και δο-
μικά στοιχεία του ιστορικού κτιρίου με 
χρήση προτζέκτορα και άλλων τεχνικών 
και επιφυλάσσει εκπλήξεις στην κορύ-
φωσή του μέσα από ένα εκρηκτικό μου-
σικό χαλί, που αποτελεί σύνθεση των 
Deadbeat Escapement και παραγωγή 
του Alek Olafsson. Στο πέμπτο σημείο 
μια πρωτότυπη και ολοκαίνουρια καρνα-
βαλική κατασκευή, το κεφάλι της Βασί-
λισσας του Καρναβαλιού θα παρουσια-
στεί για πρώτη φορά και πάνω σ’ αυτό 
θα προβληθεί ένα βίντεο δημιουργώντας 
μία βίντεο εγκατάσταση, όπου το κεφάλι 
θα μεταμορφώνεται συνεχώς μέσω της 
προβολής πάνω σε αυτό από μάσκες και 
πρόσωπα καρναβαλιστών από το αρχείο 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η αφετηρία της τελετής έναρξης θα γί-
νει στους κεντρικούς δρόμους δίνο-
ντας μια ξεχωριστή ζωντάνια στην πό-
λη αφού δυο πορείες μεταμφιεσμένων 

καρναβαλιστών με 
κρουστά, που θα 
ξεκινήσουν στις 
8.30μμ από διαφο-
ρετικά σημεία θα 
συμπλεύσουν συ-
ντονισμένα κάνο-
ντας πάταγο στην 
πλατεία Γεωργίου 
στις 9 μμ. Η πρώτη 
πομπή με τον Τε-
λάλη θα ξεκινήσει 
από την πλατεία 
Τριών Συμμάχων 
και θα ακολουθή-
σει τη διαδρομή 
πεζόδρομος Αγ. 
Νικολάου-Κορίν-
θου-πάνω μέρος 
πλατείας Γεωργίου, 
ενώ η δεύτερη πο-

μπή θα ξεκινήσει από την πλατεία Αγί-
ου Γεωργίου, θα κατέλθει τις σκάλες Γε-
ροκωστοπούλου, θα ακολουθήσει τον 
πεζόδρομο Γεροκωστοπούλου και θα 
φτάσει στο πάνω μέρος της πλατείας Γε-
ωργίου. Βασικό επίσης ρόλο στο όλο 
θέαμα θα έχει ο Τελάλης, που φέτος για 
πρώτη φορά θα είναι γυναίκα (στον ρό-
λο η Μαρία Αγουρίδη) προσδίδοντας 
μια διαφορετική χιουμοριστική νότα 
και ήδη από την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 
θα μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της 
έναρξης σε όλη την πόλη. Στο πλαίσιο 
της τελετής έναρξης αρμονικά ενταγμένο 
θα είναι το τελετουργικό της κήρυξης της 
επίσημης έναρξης του Πατρινού Καρνα-
βαλιού 2020 από τον Δήμαρχο Πατρέ-
ων Κώστα Πελετίδη και την Πρόεδρο 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή-
μου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας» Ήρα 
Κουρή. 

H αφίσα του Πατρινού 
Καρναβαλιού 2020 

Η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2020, αποτελεί 
ιδέα, σχεδιασμό και γραφιστική δημιουργία της Μαρίας 
Μανωλοπούλου από την Πάτρα. Η πρότασή της προκρίθη-
κε ανάμεσα σε 28 δημιουργικές προτάσεις που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, τον οποίο δι-
οργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων 
«Καρναβάλι Πάτρας».

Παράδοση Καρναβαλικού 
Λαβάρου στο Δημαρχείο 

Αύριο στις 11.30 το πρωί με αφετηρία την πλατεία Τρι-
ών Συμμάχων θα ξεκινήσει πομπή του Τελάλη, καρναβα-
λιστών, μελών του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και καλλιτεχνών της ομάδας 
ακροβατικής γιόγκα X-Saltibagos με κατεύθυνση το Δη-
μαρχείο της Πάτρας, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πλατεία 
Τριών Συμμάχων- πεζόδρομος Αγίου Νικολάου- Μαιζώ-
νος- κάτω μέρος πλατείας Γεωργίου- Μαιζώνος- Δημαρ-
χείο. και θέτοντας το κέντρο της πόλης σε καρναβαλικούς 
ρυθμούς. Στο Δημαρχείο γύρω στις 13.00 θα γίνει η πα-
ράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στον Δήμαρχο Πα-
τρέων Κώστα Πελετίδη υπό τους αποκριάτικους παιανι-
σμούς της Δημοτικής Μουσικής και με το αναλλοίωτο 
γλυκό έθιμο του σοκολατοπόλεμου σε πλήρη εξέλιξη από 
τους συλλόγους των σοκολατοριχτών. Το καρναβαλικό λά-
βαρο θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι την 
λήξη των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020.

Υποβολή αιτήσεων για το 
Καρναβάλι των Μικρών 

Άρχισε την περασμένη Τρίτη και θα ολοκληρωθεί την 
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 η υποβολή των αιτήσε-
ων όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Παρέλαση των 
Μικρών, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 
Φεβρουαρίου 2020, δηλαδή μια Κυριακή πριν την Μεγάλη 
Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2020. Τα σχολεία και 
οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Μεγάλη 
Παρέλαση των Μικρών, θα πρέπει να συμπληρώσουν την 
αίτηση μαζί με τον Κανονισμό Συμμετοχής, που υπάρχουν 
στο επίσημο site του Πατρινού Καρναβαλιού patrascarnival.
gr (υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο της Ομάδας) και να 
το στείλουν στο mail karnavalimikron2014@gmail.com ή 
να το καταθέσουν στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης-Καρναβάλι Πάτρας.

Κριτική Επιτροπή 
του Πατρινού Καρναβαλιού 

Συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή του Πατρινού Καρνα-
βαλιού 2020, που είναι επταμελής και αποτελείται από τους: 
Έφη Αναλυτή, Κωνσταντίνος Αρταβάνης, Χρυσάνθη Βαντα-
ράκη, Θεανώ Βούρτση, Γιώργος Δίπλας, Βασίλης Κόκκα-
λης, Παύλος Σκούρας. Τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πα-
τρινού Καρναβαλιού 2020 στελεχώνουν τα ακόλουθα μέλη: 
1. Αναστασόπουλος Νίκος, 2. Ζιάκου Ιωάννα, 3. Ηλιόκαυ-
τος Νίνος, 4. Καραγκούνης Χρήστος (Συντονιστής), 5. Κα-
ραχάλιος Ανδρέας, 6. Ασημακόπουλος Ανδρέας, 7. Κοψί-
νης Γιάννης, 8. Πατρινός Τίμος, 9. Πρεβεδούρου Μαρία, 
10. Ράπτη Έφη, 11. Χανουμίδης Ανέστης

«Υπέρ, περί, ανά … 
κύκλο κάνω στη χαρά»

Αύριο η έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού

> Το Πατρινό Καρναβάλι, που 

διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση του Δήμου Πατρέων «Καρνα-

βάλι Πάτρας» και φέτος έχει θέμα 

«Υπέρ, περί, ανά… κύκλο κάνω 

στη χαρά» ετοιμάζεται να ανοίξει 

επισήμως τα φτερά του αύριο με 

ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώ-

σεων, που θα διαρκέσει μέχρι και 

την Κυριακή 1 Μαρτίου.
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«Η Ευρώπη 
συναντά το Αφγανιστάν» 

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 7.30 το απόγευμα 
η «Διέξοδος» ανοίγει το παράθυρο στον κόσμο του Αφγανι-
στάν, φιλοξενώντας δύο παράλληλες Πανευρωπαϊκές εκθέ-
σεις textile art Tulip is a tulip is a tulip + Keep an eye on 
the Planet. Κοινός παρονομαστής και των δύο εκθέσεων, η 
συνεργασία Ευρωπαίων δημιουργών με Αφγανές γυναίκες 
απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών. Μια συνεργασία 
που ξεκίνησε το 2002 από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 
DAI (Deutsche Afganische Initiative) με σκοπό να στηρίξει, 
μέσω του προγράμματος GULDUSI, γυναίκες και παιδιά των 
περιοχών Laghmani και Herat, που έχουν πληγεί από τον 
πόλεμο δύο δεκαετιών. 

Αναβιώνοντας παλαιές τεχνικές κεντήματος, 200 περίπου 
Αφγανές γυναίκες παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Απο-
κτούν τακτικό εισόδημα, μαθαίνουν γράμματα, μορφώνουν 
τα παιδιά τους. Τα μικρά τους κεντήματα, μοναδικά ναΐφ 
κομψοτεχνήματα που σχεδιάζουν μόνες τους και αντανα-
κλούν τον τρόπο ζωής τους, διοχετεύονται στην Ευρώπη και 
εμπνέουν έργα δημιουργών textile art που συμμετέχουν σε 
θεματικές εκθέσεις που κατά καιρούς οργανώνονται για τον 
σκοπό αυτό. Τα έργα και των δύο εκθέσεων παρουσιάζουν 
μια συναρπαστική τέχνη ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα, με 
έντονη ποικιλία σε υλικά, σε σχεδιασμό, σε τεχνικές βαφής, 
ύφανσης και συρραφής. Συντονίστρια των δύο αυτών εκθέ-
σεων στην Ελλάδα είναι η Μαιρηλί Χαραμή, η οποία συμμε-
τέχει με δύο δικά της έργα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 
Φεβρουαρίου και θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Δευτέρας 
& Τρίτης) 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 7 το απόγευμα με 
9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. 

Συναυλία και κοπή πίτας 
στη Φιλαρμονική Εταιρία

Σήμερα στις 8.00 μ.μ., η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πα-
τρών, διοργανώνει την “Συναυλία Νέου Έτους” και την κοπή 
της βασιλόπιτας για το έτος 2020. Στη “Συναυλία Νέου Έτους” 
θα εμφανιστούν μουσικά σύνολα σπουδαστών του Ωδείου 
της “Φιλαρμονικής”, των σχολών Κιθάρας, Φλάουτου, Πιά-
νου και η Junior Ορχήστρα. Μετά το τέλος της “Συναυλίας” 
θα γίνει η κοπή της βασιλόπιτας, με μικρή δεξίωση στους 
χώρους του Ωδείου, στη Ρήγα Φερραίου7.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία στο 2610-
277740 και στον ιστότοπο www.fe-odeiopatron.gr.

Στο Πάνθεον την Κυριακή 
«Η Λίμνη των κύκνων» 

Η Λίμνη των κύκνων μας ταξιδεύει στο όνειρο, στο χώρο 
της μαγείας και των ξωτικών. Η παραμυθένια ατμόσφαιρα 
του έργου μας οδηγεί μικρούς και μεγάλους, πίσω στην αθω-
ότητα. Κεντρικό θέμα της ιστορίας η αγάπη του νεαρού πρί-
γκιπα Ζίγκφριντ και της όμορφης πριγκίπισσας Οντέντ. Στην 
πριγκίπισσα έχει κάνει μάγια ο κακός μάγος Φον Ρόμπαρκ. 
Κάθε μέρα μεταμορφώνεται σε κύκνο και παίρνει την αλη-
θινή της μορφή μόνο την νύχτα. Τα μάγια θα λυθούν και η 
Οντέντ θα λυτρωθεί αν βρεθεί κάποιος να την αγαπήσει πιο 
πολύ και από την ιδία του την ζωή. Η αγνή αγάπη νικάει πά-
ντοτε το κακό. Στην παράσταση παίζουν και χορεύουν : 

Αδαμοπούλου Π., Γερωνυμάκης Μ. Κοντός Α., Λάλλου 
Κ., Παγκάλου Δ, Τσελίκη Μ., Χονδρογιάννη Ε., Χρυσάνθου 
Δ., στον ρόλο του Τριβελίνου ο Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος. 
Σκηνοθεσία Παπαϊωάνου Δημήτρης, χορογραφίες Παγκάλου 
Δήμητρα, σκηνοθετική επιμέλεια και υποκριτική διδασκαλία 
Φιλιππόπουλος Αλέξανδρος .

Στην παράσταση συμμετέχει κλασσικό μπαλέτο.
Ώρες Παραστάσεων: 12.00 και 17.30 
Τιμές Εισιτηρίων : Προπώληση 8€, Γενική Είσοδος 10€. 

Η νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Σαραβαλίου «ilavARTas», 
παρουσιάζει στις Γραμμές Τέχνης την πα-
ράσταση «Το Δωμάτιο 8», εμπνευσμένη 
από το έργο του Robert Thomas «Το δω-
μάτιο με τους Μανδαρίνους». 
Λίγα λόγια για το έργο: 
Άνθρωποι της διπλανής πόρτας (ή μή-
πως όχι;), πρωταγωνιστούν σε πέντε αυ-
τοτελείς ιστορίες που διαδραματίζονται στο 
ίδιο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο Παρί-
σι, το «κινέζικο» δωμάτιο με το νούμερο 8. 

Δράμα ή κωμωδία, φάρσα ή αστυνομική 
δομή και μυστήριο, συνθέτουν ένα πανό-
ραμα ανθρώπινων καταστάσεων και σχέ-
σεων, άλλοτε καθημερινών, άλλοτε πάλι 
ακραίων. Κοινό χαρακτηριστικό, ο αιφνι-
διασμός και η ανατροπή!
Σκηνοθεσία-Διασκευή: Άννα Μπέλλου
Τους ρόλους υποδύονται: Γιαννακοπού-
λου Λέλα, Καραγιάννης Νίκος, Καραλή 
Αγγελική, Καραλής Κωνσταντίνος, Κολλι-
τσίδας Θανάσης, Λυκουργιώτης Θανάσης, 
Μακρυγιώργος Κώστας, Μποζιονέλου Ιω-

άννα, Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Παπαλε-
ξοπούλου Νίκη, Σκόνδρα Βούλα, Σπηλιό-
πουλος Σπύρος, Σταμίρη Διονυσία
Παρασκευή 17 & Σάββατο 18/01/2020, 
στις 21:15, Κυριακή 19/01/2020, στις 
20:30*
*Tην Κυριακή 19/01/2020 θα πραγ-
ματοποιηθεί παράσταση προσβάσιμη σε 
κωφούς - βαρήκοους, με διερμηνεία στη 
νοηματική από την κ. Λαμπρινή Παπα-
προκοπίου
Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Στην Cube Gallery, η πρώ-
τη έκθεση της χρονιάς θα εί-
ναι το art project Man on the 
Moon, σε συνεργασία με την 
The Project Gallery της Αθή-
νας, σε επιμέλεια των Αλέξαν-
δρου Μαγκανιώτη και Γιάννη 
Μπόλη. Το Man on the Moon, 
που πραγματοποιήθηκε στην 
The Project Gallery, το περα-
σμένο καλοκαίρι, έχοντας πα-
ράλληλα και έναν επετειακό 
χαρακτήρα, μιας και συνέπε-
σε με τα 50 χρόνια, αφότου ο 

άνθρωπος πάτησε για πρώτη 
φορά στο φεγγάρι, φιλοξενεί-
ται σε μια καινούρια εκδοχή 
του στην Cube Gallery, επιλέ-
γοντας να συνεχισθεί με αυτό 
τον τρόπο το ταξίδι στο φεγ-
γάρι. Ο άνθρωπος στο φεγγά-
ρι, επιχειρεί μέσα από τα έργα 
των εικαστικών που συμμε-
τέχουν, να επικεντρωθεί και 
να αναδείξει, μ’ έναν πρωτό-
τυπο, ευρηματικό και ευφά-
νταστο τρόπο τη σχέση του 
ανθρώπου με το φεγγάρι, το 

οποίο διεκδίκησε σημαίνου-
σα θέση στη μυθολογία και 
τη θρησκεία, τις παραδόσεις 
και τις δοξασίες, την τέχνη, τη 
λογοτεχνία και το φαντασια-
κό όλων των πολιτισμών δι-
αχρονικά. 
Συμμετέχουν οι εικαστικοί: 
Bleeps, Γιώργος Αλεξανδρί-
δης, Λεωνίδας Βασιλόπου-
λος, Σπύρος Βερύκιος, Νί-
κος Γιαβρόπουλος, Αντιγόνη 
Καββαθά, Ιορδάνης Καλημε-
ράκης, Νίκος Λαγός, Λούλα 

Λεβέντη, Φάνης Λογοθέτης, 
Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, 
Ελεάννα Μαρτίνου, Νικόλα-
ος Παναγιωτόπουλος, Βασιλι-
κή Πανταζή, Βιβή Παπαδημη-
τρίου, Νίκος Παπαδημητρίου, 
Αντώνης Παπαδόπουλος, Δι-
ονύσης Παππάς, Κωνσταντί-
νος Πάτσης, Κωνσταντίνος 
Πάτσιος, Κώστας Τσώλης, 
Βούλα Φερεντίνου, Μάριος 
Φούρναρης.
Διάρκεια: 17 Ιανουαρίου – 8 
Φεβρουαρίου 2020

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου αρχίζει ο Β΄ Κύ-
κλος Προβολών της Κινηματογραφικής Λέ-
σχης Πάτρας στο Odeon VesoMare και θα 
διαρκέσει μέχρι το Πάσχα. Αποτελείται από 
13 ταινίες, από τις οποίες οι 12 είναι νέ-
ες και σε πρώτη προβολή στην Πάτρα, ενώ 
περιλαμβάνεται και η αριστουργηματική 
«Φάνι και Αλέξανδρος» του Ίνγκμαρ Μπέρ-
γκμαν. Το πρόγραμμα έχει ως έξης: 

Τρεις ώρες αλλά αξίζει
20.1.2020 
Μη χαμηλώνεις το βλέμμα (2019)
Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, 
Γερμανία
27.1.2020
Φάννυ και Αλέξανδρος (1983)
Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδία
Μαραντόνα-Κοέν: 2 Θρύλοι
3.2.2020

Ντιέγκο Μαραντόνα (2019)
Ασίφ Καπάντια, Αγγλία
10.2.2020
Marianne and Leonard: Λόγια αγάπης 
(2019)
Νικ Μπρούμφιλντ, Η.Π.Α.
Το όνομά της είναι γυναίκα
17.2.2020
Τρεις αδερφές (2019)
Εμίν Αλπέρ, Τουρκία
24.2.2020
Αμερικάνικο όνειρο (2019)
Ιοάνα Ουρικάρου, Ρουμανία
2.3.2020
Υπάρχει θεός το όνομά της είναι Πε-
τρούνια (2019)
Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα, Βόρ. Μα-
κεδονία
9.3.2020

Η βασίλισσα της καρδιάς (2019)
Μέι Ελ-Τούκι, Δανία
16.3.2020
Το αυγό (2019)
Κουαν’αν Γουάνγκ, Μογγολία
Αληθινά Αριστουργήματα
23.3 2020
Για τη μικρή Σάμα (2019)
Γουαάντ Αλ-Κατέμπ, Έντουαρντ Γουότς, 
Συρία, Αγγλία
30.3.2020
Εξόριστος συγγραφέας (2019)
Αλεξέι Γκερμάν Τζ., Ρωσία, Πολωνία
Πραγματική αγάπη και αυτή
6.4.2020
Και μετά χορέψαμε (2019)
Λεβάν Ακίν, Γεωργία, Σουηδία
13.4.2020
Οι δυο μας (2019)
Φιλίππο Μενεγκέτι, Γαλλία

Metropolitan Opera
Για τις μεταδόσεις της Metropolitan 
Opera στο Συνεδριακό Κέντρο του Πα-
νεπιστημίου Πατρών απόμένουν τρεις 
ακόμα όπερες:
1/2/2020
Πόργκι και Μπες, George Gershwin
14/3/2020
Ο Ιπτάμενος Ολλανδός, Richard Wagner
11/4/2020
Τόσκα, Giacomo Puccini

Το πρόγραμμα της 
Κινηματογραφικής Λέσχης

«Δωμάτιο 8» από τους ilavARTas

Art project Man on the Moon

> 12 νέες ταινίες σε πρώτη προβολή στην Πάτρα

> Από σήμερα έως & την Κυριακή στις Γραμμές Τέχνης

> Στη Gallery Cube σήμερα τα εγκαίνια στις 20:00
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