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για να μην «εξαερωθεί» το φυσικό αέριο 
Το επόμενο βήμα κατά 

τον κ. Αϊβαλή, είναι 
να συναντηθούν όλοι 

οι παράγοντες της 
περιοχής με τη ΔΕΔΑ,  

και να αποφασίσουν 
τη χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων, γιατί 
ο χρόνος που απομένει 

είναι ασφυκτικός. 
Το έργο θυμίζουμε 
έχει ωριμάσει σε 

πολλές του φάσεις και 
μέσα από το «Forum 

Ενέργειας», που σύντο-
μα θα προσπαθήσου-
με να συμβάλλει θετι-
κά και στις παρούσες 

δυσκολίες. 

Έκκληση να μην χαθεί μια ακόμη σημαντική 
ευκαιρία για την Πάτρα, αυτή της έλευσης του 
φυσικού αερίου, απευθύνει ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης Αϊβαλής με 
συνέντευξή του στον «Σ.Ε». 
Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι ο Δήμος δεν 
επιθυμεί να συνυπογράψει μνημόνιο συνερ-
γασίας με την Περιφέρεια, τους Βιομηχάνους 
και μια σειρά άλλους φορείς, δεν συνιστά 
τροχοπέδη στη συνέχιση του έργου, το οποίο 
αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το ενεργεια-
κό προφίλ της περιοχής. 
Θεωρεί ωστόσο ότι η δημοτική αρχή οφεί-
λει να βοηθήσει από την πλευρά της για την 
χωροθέτηση και αδειοδότηση του έργου, εάν 
τελικά δοθεί το πράσινο φως για την υλοποί-
ησή του.

Νικοτίνη κατά 
του κορωνοϊού; 
Δύο μελέτες από Έλληνες επιστή-
μονες με συμμετοχή και της Πά-
τρας, ρίχνουν φως στις πιθανές 
δράσεις της νικοτίνης στη λοί-
μωξη από τον κορωνοϊό.

Ζητούν ανάκληση 
εισφοράς 
Οι Δήμαρχοι της Αχαΐας απέστει-
λαν στον υπ. Περιβάλλοντος Κ. 
Χατζηδάκη επιστολή, με αίτημα 
την ανάκληση του μέτρου περι-
βαλλοντικής εισφοράς.

Ανοίγουν τη Δευτέρα
τα δημοτικά και 
τα νηπιαγωγεία

Σελ. 15 Σελ. 5 Σελ. 6

> Συνέντευξη B. Αϊβαλή στον «Σ.Ε»: Να μην χαθεί η αναπτυξιακή ευκαιρία»

Σελίδα 12-13
«Απόψεις» σελ. 8 

«Ακούμε μόνο 
εξαγγελίες...»

Σε σχέση με τη ρευστότητα των 24 
δισ. ο Πλ. Μαρλαφέκας, πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τονίζει 
ότι χρειάζονται και άλλα βήματα. Ο 
Κ. Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου, επισημαί-
νει ότι οι τράπεζες έχουν εξαιρέ-
σει χιλιάδες επιχειρήσεις από την 
ένεση ρευστότητας.

Σελ. 3

ΟΕΒΕΣΝΑ για 
μέτρα στήριξης 
Μέτρα που θα στηρίξουν την  
πραγματική οικονομία προτείνει 
η ΟΕΒΕΣΝΑ. Σε κινητοποίηση 
καλεί στις 3 Ιουνίου η Αγωνιστική 
Συνεργασία ΕΒΕ.

Σελ. 3

Παραγωγικοί φορείς

Προβληματίζει η απόφαση της 
Συγκλήτου για τις εξετάσεις
Με πρόσφατη απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 
Πατρών περιόρισε τις εξετάσεις του Ιουνίου να γίνουν μόνο εξ’ 
αποστάσεως. Η απόφαση έχει δημιουργήσει σοβαρό προβλη-
ματισμό στην πανεπιστημιακή κοινότητα, με αντίθετες αποφά-
σεις Τμημάτων, επί των οποίων απάντησε χθες η Πρύτανις Β. 
Κυριαζοπούλου. Το θέμα, με τις προεκτάσεις που μπορεί να 
έχει, αφορά συνολικά την κοινωνία.

Σελ. 18, «Ολογραφία» σελ. 2 

«Εξαγγελίες 
μόνο ακού-
με...»
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Για τον Απόστολο
(Λάκη) Παπαδόπουλο 
Η είδηση λύπησε μαζί με εμάς και πολλούς άλλους 
συμπολίτες εδώ στην Πάτρα αλλά και σε όλη τη χώρα. 
«Έφυγε» από τη ζωή ο Απόστολος (Λάκης) Παπαδό-
πουλος, ο γνωστός επιχειρηματίας της Πάτρας που τί-
μησε με την παρουσία του κορυφαίες συνδικαλιστικές 
θέσεις σε επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής και της 
χώρας (σχετικά σελ. 5), αλλά ταυτόχρονα είχε πλούσια 
κοινωνική παρουσία και λάτρεψε τη χαμογελαστή πλευ-
ρα της ζωής, κόντρα σε αντιξοότητες και προβλήματα. 

Εδώ θα αναφερθούμε 
στον φίλο και άνθρωπο 
Λάκη, κυρίως μέσα από 
τα λόγια του γιου του 
Τρύφωνα, που και αυ-
τός ακολουθεί τα χνάρια 
της συνδικαλιστικής και 
κοινωνικής προσφοράς 
του αείμνηστου πατέρα 
του. Λόγια αληθινά, που 

αναρτήθηκαν στα social media και συγκίνησαν πολ-
λούς που γνώρισαν από κοντά και συμπορεύτηκαν για 
δεκαετίες με τον αγαπητό Λάκη. 
Αντιγράφουμε κάποια από αυτά: 
«…Θυμάμαι ότι ήθελε να λειτουργούν όλα ρολόι. Στο 
σπίτι, στη δουλειά, στο συνδικαλισμό, στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Να μην υπάρχει αταξία. Να είναι όλα τα-
κτοποιημένα γύρω του και πάνω του. Να τηρούνται οι 
προθεσμίες και οι συμφωνίες. Δεν καταλάβαινε τίποτα 
όταν είχε δώσει το λόγο του. Και δεν γλύτωνες αν έπρε-
πε να κάνεις κάτι και δεν τηρούσες αυτό που του είχες 
πει. Μα πιο πολύ θυμάμαι την αντίδραση του κόσμου 
όταν ήμουν μαζί του και τον συναντούσαν στο δρόμο, 
στη δουλειά ή στο γλέντι. 
«Πούσαι ρε Λάκη; Πούσαι ρε φίλε;
- Πες μας κάτι να μας φτιάξεις τη διάθεση.
- Θυμάσαι τότε που δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε 
να γελάμε;
- Θυμάσαι εκείνη τη ζεμπεκιά;
- Σ’ ευχαριστούμε τέλος που μας βοήθησες και μ’ εκείνο 
το θέμα».
Πάντα αεικίνητος, ενίοτε ανυπόμονος, γλεντζές, ανεκ-
δοτάκιας, καλοντυμένος, ετοιμόλογος, ευγενής αλλά 
και διεκδικητικός. Ζούσε την κάθε στιγμή. Του άρεσε να 
τη χορεύει τη ζωή. Και αυτό φαινοταν στην περπατησιά 
του. Μα πιο πολύ φαινόταν στο χορό του. Στην επιλογή 
της ζεμπεκιάς του. Στον αυτοσχεδιασμό του. Εκεί ήταν 
πραγματικά στο στοιχείο του.
Έδειχνε τι σόι άνθρωπος ήταν. Μάγκας, κιμπάρης, έξω 
καρδιά, συναισθηματικός, ανήσυχη ψυχή, ορφανεμέ-
νος, πονεμένος, περπατημένος και αποφασισμένος.
Να είσαι καλά, πατέρα. Σ’ ευχαριστούμε που μας έμαθες 
τι σημαίνει ζωή, φωνή, αγώνας και χορός. Και να συνε-
χίσεις να τη χορεύεις τη ζωή εκεί που πας…»
Λόγια διδακτικά, που κάθε πατέρας θα ήθελε να ακού-
σει σαν απολογισμό από τα παιδιά του. Λόγια στα οποία 
και εμείς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε στην 
επαγγελματική και κοινωνική συναναστροφή μαζί του, 
αναγνωρίζουμε τον Λάκη που ζήσαμε. 
Χωρίς υπερβολή αγαπητέ Τρύφωνα, μαζί με τα συλλυ-
πητήρια και από εδώ σε εσένα και την οικογένεια σου, 
θα ήθελα να σου μεταφέρω πως αυτή η αληθινή περι-
γραφή για τον πατέρα σου, που σου έμαθε «τι σημαίνει 
ζωή, φωνή, αγώνας και χορός» δείχνει ένα πρόσωπο 
που ξεχωρίζει διαχρονικά και μένει να μας φωτίζει, με 
τρόπο τέτοιο που για εμένα προσωπικά, παραπέμπει 
στον «Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη. 

Μ
ε πρόσφατη απόφασή της η Σύγκλητος του Πα-
νεπιστημίου Πατρών περιόρισε τις εξετάσεις του 
Ιουνίου να γίνουν μόνο εξ αποστάσεως, αποκλεί-
οντας τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Η σχε-

τική απόφαση της συγκλήτου δημοσιεύεται στη σελίδα 18. 

Υπό αμφισβήτηση 
το αδιάβλητο των εξετάσεων 
Η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα, που εκδηλώνεται τόσο μέσα 
από ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστημιακό Βήμα 
όσο και με επίσημες αποφάσεις Γ.Σ. τμημάτων. Ενδεικτική 
η απόφαση 15/27.05.2020 του Τμήματος Φυσικής (σελίδα 
18) που αποφάσισε αντίθετα από την απόφαση της Συγκλήτου 
«στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδη-
μαϊκού έτους 2019-2020, οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν 
είτε με φυσική παρουσία των φοιτητών είτε εξ’ αποστάσεως, 
απολύτως σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμό 59181/
Ζ1/20.6.2020 (Α΄1935) απόφασης του Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων».
Μάλιστα κρίνοντας την από-
φαση της Συγκλήτου, η Γ.Σ 
του Τμήματος Φυσικής ανα-
φέρει ότι «με τον τρόπο αυτό 
(μόνο με την εξ αποστάσε-
ως διαδικασία εξετάσεων) 
υπήρξε υποκατάσταση της εκ 
του νόμου σαφώς ορισμένης 
αρμοδιότητας του Τμήματος 
αλλά κυρίως ευθεία παραβί-
αση της ακαδημαϊκής ελευ-
θερίας των διδασκόντων του 
Τμήματος, στον πυρήνα της 
οποίας βρίσκεται η εξεταστική 
διαδικασία σε όλες της τις εκφάνσεις (επιλογή θέματος, τρό-
πος εκτέλεσης, τρόπος αξιολόγησης).
Προφανώς υπάρχουν και φωνές υποστηρικτικές στην από-
φαση της Συγκλήτου που διατυπώνουν τις θέσεις τους, θέτο-
ντας απλώς το ζήτημα της επανάληψης επί το ορθότερον της 
απόφασης της Συγκλήτου αν σε αυτήν, ιδίως ως προς την αι-
τιολόγηση της εξ’ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασιας ως μο-
νόδρομος τον Ιούνιο, εμφανίζονται κάποια κενά. Διαβαζουμε 
σχετικά επ’ αυτού σε κάποια ανάρτηση μέλους ΔΕΠ (σε απά-
ντηση και στην απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Φυσικής): «Ο 
καθορισμός ΕΝΟΣ από τους προβλεπόμενους στην Υπουρ-
γική Απόφαση (ΥΑ) τρόπους εξέτασης αποτελεί νομιμότατο 
δικαίωμα της Συγκλήτου, βάσει του ξεκάθαρου κειμένου της 
ΥΑ, αρκεί να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
7.2.α,β,γ,δ στοιχεία και να έχει δημοσιευθεί στη Διαυγεια, 
καθώς και να έχει κοινοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας στο ΥΠΕΘ. Αν αυτά δεν έχουν επιτελεσθεί το ερώτημα 
επιστρέφει στη Σύγκλητο για λήψη νέας απόφασης και δεν 
διαχέεται ως αρμοδιότητα στα Τμήματα».
Στην όλη συζήτηση και επί των πρακτικών θεμάτων της εξ’ 
αποστάσεως εξέτασης, αξίζει να παραθέσουμε την παρέμβαση 
ενός σημαντικού καθηγητή του Τμ. Χημικών Μηχανικών, του 
Σπύρου Πανδή, που σημειώνει σε ανάρτησή του στο Πανεπι-
στημιακό Βήμα απευθυνόμενος στα μέλη της Συγκλήτου και 
όσους στηρίζουν την απόφασή της: 
«Αγαπητοί συνάδελφοι, πήρατε την απόφαση να περιορίσετε 
δραματικά τους δυνατούς τρόπους εξέτασης για την καλοκαιρι-
νή εξεταστική περίοδο για όλα τα μαθήματα του Πανεπιστημίου 

μας καθώς απαγορέψατε την κλασσική μέθοδο. Περιμένω κι 
εγώ όπως και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι να διαβάσουμε τις λε-
πτομέρειες για το πώς θα εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις του 
Άρθρου 7 του ΦΕΚ 1935 στο οποίο βασισθήκατε για την από-
φασή σας. Προφανώς με βασανίζει η εξασφάλιση του αδιάβλη-
του και η αξιοπιστία της εξ αποστάσεως εξέτασης.
Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Χρειάζεται να εξετάσω 200 μη-
χανικούς (κατόπιν δήλωσής τους) στα Μαθηματικά. Ο βασικός 
στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν σαν μηχανικοί να λύ-
νουν προβλήματα, οπότε προφανώς πρέπει να τους ζητήσω να 
λύσουν σωστά κάποια αντίστοιχα προβλήματα για να δείξουν 
ότι πέτυχαν τον στόχο μας. Η επιτροπή για την εκπαιδευτική 
λειτουργία του πανεπιστημίου έκανε πολλή και καλή δουλειά 
και τους ευχαριστούμε, αλλά δυστυχώς οι προτάσεις της δεν 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις παρόμοιων μαθη-
μάτων. Η προφορική εξέταση με ταυτόχρονη λύση μαθηματι-
κών προβλημάτων απαιτεί τουλάχιστον μία ώρα ανά φοιτητή 
για να έχει ο εξεταζόμενος τον χρόνο να σκεφτεί, να δοκιμάσει 
λύσεις, κλπ. Η προφορική εξέταση λοιπόν θα απαιτήσει περί-
που 200 ώρες και θα διαρκέσει περίπου 25 ημέρες αν βέβαια 

αντέξει ο διδάσκων αυτόν το 
εξεταστικό μαραθώνιο. Οι ερ-
γασίες αφού δεν έχουν γίνει 
κατά την διάρκεια του εξαμή-
νου (τα μαθήματα τελειώνουν 
σήμερα) επίσης δεν είναι 
λύση στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση. Αυτό αφήνει την εξ 
αποστάσεως γραπτή εξέταση 
και μιας και πρόκειται για μα-
θηματικά θα πρέπει οι φοιτη-
τές να στείλουν το γραπτό τους 
στον διδάσκοντα. Χρειάζομαι 
την βοήθειά σας για το πώς 
θα διασφαλίσουμε ότι τα 200 

γραπτά που θα πάρω θα έχουν πραγματικά γραφτεί από τα αντί-
στοιχα παιδιά χωρίς εξωτερική βοήθεια.
Ελπίζω στην λεπτομερή καθοδήγησή σας καθώς από ότι κατα-
λαβαίνω η ευθύνη για το αδιάβλητο των εξ αποστάσεως εξε-
τάσεων είναι δική σας, μετά την συγκεκριμένη απόφασή σας. 
Αν αντιμετωπίζετε τις ίδιες δυσκολίες όπως κι εγώ να βρείτε 
λύση που να ικανοποιεί τον νόμο για μαθήματα σαν το παρα-
πάνω, ίσως να πρέπει να ξανασκεφτείτε την απόφασή σας και 
να επιτρέψετε στους διδάσκοντες την ευελιξία που προβλέπει ο 
ίδιος ο νόμος».
Μάλιστα να σημειώσουμε ότι το υψηλού κύρους και κορυφαίας 
πιστοποίησης Τμήμα των Χημικών Μηχανικών είχε και πριν 
την απόφαση της Συγκλήτου (την οποία ο εκπρόσωπος του δεν 
ψήφισε) σταθεί ενάντια σε μια τέτοια μονοδιάστατη επιλογή, 
που περιορίζει και το πνεύμα της σχετικής ΥΑ. 
Στις παραπάνω αιτιάσεις απάντησε χθες με ανακοίνωσή της η 
πρύτανις Βενετσάνα Κυριαζοπούλου (σελίδα 18).
Προφανώς το θέμα των εξετάσεων του Ιουνίου, με αφορμή τον 
κορωνοϊό, ανέδειξε ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά την συ-
νολική εξεταστική διαδικασία και το ποιος είναι υπεύθυνος σε 
αυτήν και με ποια όρια (Σύγκλητος-Τμήματα-Καθηγητές κ.ά). 
Κατα τη γνώμη μας, επειδή ο κορωνοϊός θα μας βασανίζει για 
πολλά χρόνια, αποτελεί αφορμή για εκ βάθρων αλλαγή του τρό-
που διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων. 
Οφείλει αυτή η συζήτηση να απασχολήσει γενικότερα την ακα-
δημαϊκή κοινότητα, πόσο μάλλον που το επόμενο διάστημα 
έχουμε Πρυτανικές εκλογές. Από την πλευρά μας θα επιχειρή-
σουμε να το αναδείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο.

ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Προβληματισμός για την 
απόφαση της Συγκλήτου
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> Τα μέτρα που προτείνει η ΟΕΒΕΣΝΑ μετά την επανέναρξη

> Δεν έχει φθάσει στην πραγματική οικονομία το πακέτο των 24 δις της κυβέρνησης

Προτάσεις για τη στήριξη της οικονομίας 
καταθέτει η ΟΕΒΕΣΝΑ. Στη σχετική ανα-
κοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων:
Η εποχή που διανύουμε, παρ’ όλο που 
ο μεγαλύτερος όγκος των επιχειρήσεων 
επαναλειτούργησαν, μετά και το άνοιγμα 
των καταστημάτων εστίασης και αναψυ-
χής, απέχει πολύ από την κανονικότητα 
που γνωρίζουμε και όλα δείχνουν πως θα 
αργήσει να έρθει. 
Οι εξαγγελίες του κράτους για τα μέτρα 
στήριξης της πραγματικής οικονομίας δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχει-
ρήσεων.
Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
άμεσης στήριξης της πραγματικής οικονο-
μίας με μέτρα όπως:
• Θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επι-
χειρηματικού λογαριασμού, που είναι και 
μόνιμο αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών 
της

• Κατάργηση του φόρου πολυτελείας.
• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος. 
• Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης 
φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 
31/12/20. 
• Μείωση όλων των φορολογικών συντε-
λεστών για όλες τις Μμ Επιχειρήσεις,.
• Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου 
για τις Μμ Επιχειρήσεις.
• Κατάργηση του φόρου ΕΝΦΙΑ για τα 
ακίνητα που χρησιμοποιούνται για επαγ-
γελματική στέγη.
• Πάγωμα κατασχέσεων πρώτης κατοικίας 
και επαγγελματικής στέγης
• Μεγαλύτερη και οριστική μείωση του 
ΦΠΑ στην Εστίαση και λοιπές Μμ Επιχει-
ρήσεις και όχι περιοδική συμπεριλαμβα-
νομένου των ΕΔΧ ΤΑΧΙ που εξαιρούνται.
• Διετής παράταση αντικατάστασης οχημά-
των ΕΔΧ ΤΑΧΙ για ευνόητους λόγους
• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου 

για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήμα-
τα 2019) με γενική ισχύ, με κριτήριο την 
πτώση του τζίρου για τους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο και Μάιο.
• Αναστολή πληρωμής των δόσεων βε-
βαιωμένων οφειλών προς την Εφορία 
για όλες τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με 
κρατική εντολή και τις επιχειρήσεις που 
χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες.
• Επέκταση του προγράμματος επιδότησης 
ασφαλιστικών εισφορών και για τις πλητ-
τόμενες επιχειρήσεις
• Ένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο 
πρόγραμμα SURE
• Ενίσχυση των Μμ Επιχειρήσεων με επι-
δόματα επαναλειτουργίας και προσαρμο-
γής στα νέα δεδομένα.
• Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μμ 
Επιχειρήσεων για την επιχειρηματικότητα 
με ειδικά κριτήρια δανειοδότησης για στή-
ριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Να εφαρμοστούν τάχιστα τα μέ-
τρα στήριξης που εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης την περασμένη εβδο-
μάδα ζητάει ο επιχειρηματικός 
κόσμος της Δυτικής Ελλάδας. 
Πρόκειται για μέτρα στήριξης 
ύψους 24 δισ. ώστε να αρθεί το 
αδιέξοδο που έχει δημιουργη-
θεί στην οικονομία.
Όπως σημειώνει στον Σ.Ε ο 
Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Αχαΐ-
ας: «Τα μέτρα κινούνται στη θε-
τική κατεύθυνση με δεδομένο τι 
ταμείο διαθέτει η χώρα μας και 
τι μπορεί να προσφέρει. Ωστό-
σο χρειάζονται γρήγορες κινή-
σεις στην εφαρμογή τους. Θα 
πρέπει να αντιληφθούμε ότι για 
να προχωρήσει η αγορά χρειά-
ζεται ταχύτητα».
Στο ερώτημα εάν είναι επαρκή 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία της 
κυβέρνησης, ο κ. Μαρλαφέ-
κας ότι μέχρι σήμερα δεν ήταν 
επαρκή και χρειάζονται να γί-
νουν και άλλα βήματα.
«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που διατέθηκαν δεν ήταν επαρ-
κή, όμως δεν θα είναι και ποτέ. 
Το λέω γιατί εμείς ως χώρα δι-

αθέτουμε μια αδύναμη Οικονο-
μία με μεγάλο ποσοστό υπερ-
χρεωμένων επιχειρήσεων. 
Συνεπώς όταν μιλάμε για νέα 
δάνεια, γιατί σε αυτό επί της 
ουσίας αναφερόμαστε, υπάρχει 
πρόβλημα».
Επισημαίνει επίσης ότι θα 
υπάρξουν και άλλα προγράμμα-
τα στήριξης το επόμενο διάστη-
μα για να τονώσουν την αγορά.
«Όλοι περιμένουμε το νέο πρό-
γραμμα, που το κράτος θα στη-
ρίζει τον επιχειρηματία σε 
ποσοστό 80% και ο επιχειρη-
ματίας με το υπόλοιπο 20%. 
Αυτό με επιτόκιο 1%. Είναι ένα 
πολύ καλό δάνειο για κάποιον 
που μπορεί να το πάρει. Ζητά-
με να έχει 10ετή αποπληρωμή 

γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο θα 
διαρκέσει η ύφεση» εξηγεί ο κ. 
Μαρλαφέκας. 
Σε σχέση με την επιστρεπτέα 
προκαταβολή, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου τονίζει ότι είναι 
ένα μέτρο που έχει σχεδιαστεί 
για να υπαχθούν όσο το δυνατό 
περισσότερες επιχειρήσεις.
«Όμως τα τραπεζικά κριτήρια 
είναι διαφορετικά. Οι τράπε-
ζες λειτουργούν αυτόνομα και 
με δικούς τους όρους σε σχέ-
ση με τον δανεισμό. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα πολλές επι-
χειρήσεις να μην μπορούν να 
υπαχθούν, κάτι που έχει θορυ-
βήσει και την κυβέρνηση» κα-
ταλήγει.
Από την πλευρά του ο Πρόε-

δρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Πατρών Κωνσταντίνος Ζα-
φειρόπουλος αναφέρει ότι «τα 
μέτρα δεν είναι επαρκή και οι 
ενισχύσεις δίνονται με μεγά-
λη φειδώ. Όταν ο επιχειρημα-
τίας πάει τράπεζα υπάρχουν 
απίστευτες απαιτήσεις. Για ένα 
δάνειο 10.000 ευρώ για παρά-
δειγμα, τα κριτήρια είναι παρα-
πάνω από αυστηρά, τη στιγμή 
μάλιστα που είναι εγγυημένο 
κατά 80% από το κράτος. Οι 
εγγυήσεις είναι ασυνήθιστα 
μεγάλες σε σχέση με το ύψος 
του δανείου. Υπάρχουν επιχει-
ρηματίες που ζητούν δάνειο 
50.000 ευρώ όμως οι τράπε-
ζες ζητούν εγγυήσεις 100.000 
ευρώ».
Ως προς την επιστρεπτέα προ-
καταβολή τονίζει ότι έχει δοθεί 
σε περιορισμένο αριθμό εμπό-
ρων, βάσει αλγόριθμου.
«Δίνονται δάνεια και σε αυτο-
απασχολούμενους. Όμως πότε 
θα ξεκινήσει αυτό, κανείς δεν 
μπορεί να το γνωρίζει. Οι τρά-
πεζες έχουν δικά τους κριτή-
ρια. Γενικά υπάρχει πρόβλημα 
ρευστότητας στην αγορά, όμως 
στην πράξη δεν υπάρχει τόνω-
ση» εξηγεί ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Πώς θα στηριχθεί η οικονομία

Μέτρα στήριξης εξαγγέλθηκαν, 
απομένει η υλοποίησή τους...

Επιμελητήριο για «Εργάνη» 
Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε χθες προς τον υπουργό Ερ-

γασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννη Βρούτση την ακόλουθη 

επιστολή: 

Κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα, επιθυμούμε να σας ενημερώ-

σουμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκληθεί σχετικά 

με τις δηλώσεις που οφείλουν να κάνουν οι επιχειρήσεις στο 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από τα κυβερνητικά μέτρα, λόγω της πανδημίας.

Σήμερα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει μέσα στον Μάιο , υποχρεού-

νται να κάνουν τις δηλώσεις τους από την 1η Ιουνίου και μετά.

2. Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή 

για τον Μάιο, υποχρεούνται να κάνουν τις δηλώσεις μέχρι τέ-

λος Μαΐου.

Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε επιχειρήσεις που το κεντρικό 

τους κατάστημα έχει ανοίξει μέσα στον Μάιο, αλλά τα υποκατα-

στήματα παραμένουν κλειστά με κρατική εντολή. Η πλατφόρμα 

διαβάζει μόνο το κεντρικό κατάστημα αυτόματα.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη και θα 

πρέπει με απόφασή σας να δώσετε τις σχετικές εντολές, ώστε να 

προσαρμοσθεί αντίστοιχα το πληροφοριακό σύστημά. 

Αγωνιστική Συνεργασία:
Κινητοποίηση στις 3 Ιουνίου 

Σε κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα στις 3 Ιου-

νίου καλεί όλους του Μικρομεσαίους επιχειρηματίες η ΑΓΩΝΙ-

ΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΒΕ με την επισήμανση ότι θα πρέπει να 

τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας. Στη σχετική ανακοίνωση 

αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Είναι πια καθαρό ότι η κυβέρνηση πορεύεται με δύο μέτρα και 

σταθμά. Τα «οριζόντια» μέτρα έκτακτης οικονομικής στήριξης που 

θεσμοθέτησε, προσφέρουν ζεστό χρήμα και άλλες διευκολύνσεις 

στους μεγαλοεπιχειρηματίες -αλήθεια, ποιος θα τα πληρώσει;;- 

ελάχιστα όμως βοηθούν τους αυτοαπασχολούμενους.

Απαιτούμε μέτρα ουσιαστικής στήριξης για όλους τους αυτοαπα-

σχολούμενους, με προτεραιότητα όσους έχουν ετήσιο εισόδημα 

μέχρι 12.000 ευρώ.

• Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. 

Άμεσα μέτρα για κάλυψη των κενών των δημοσίων νοσοκομείων, 

για αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού μπροστά σε εν-

δεχόμενο νέο κύμα πανδημίας.

• Άμεση επανένταξη των α/α στο αφορολόγητο όριο (ύψους 

12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί). 

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ, της 

προκαταβολής φόρου, καταρχήν για τα έτη 2019 και 2020, με 

προοπτική οριστικής κατάργησής τους. Χωρίς αυτά, η δυνατότητα 

επιβίωσης των α/α, είναι πρακτικά αδύνατη. Τις νέες κρατικές δα-

πάνες και τους δημοσιονομικούς στόχους που θα’ ρθουν να τους 

πληρώσουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες με προοδευτική αύξηση της 

φορολογικής κλίμακας στο 45%.

Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου και της Αγγελικής, 
το γένος Βασιλοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην 
Πάτρα και η ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Νικολά-
ου και της Σταμάτως, το γένος Ραματιά, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος 
θα γίνει στην Αθήνα.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Του Γιώργου Ηλιόπουλου
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Ένα μεγάλο ζωτικής σημασίας έργο, που 
καθυστέρησε για χρόνια, παίρνει το δρό-
μο προς υλοποίηση, από την ΔΕΥΑΠ. Ο 
Δήμος Πατρέων προχωρά στην διακήρυ-
ξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, για την 
ανάθεση του έργου «επέκταση των εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας», 
προϋπολογισμού 9.915.000 ευρώ, που 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έτσι δρο-
μολογείται λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.
«Το έργο καθυστέρησε για πολλά χρόνια, 

εξαιτίας των αντιθέσεων και των αντικρου-
όμενων συμφερόντων των επιχειρηματι-
κών ομίλων, τις συνέπειες των οποίων, 
δυστυχώς για μια ακόμα φορά, τις υπέστη 
ο λαός. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής ση-
μασίας, με την ολοκλήρωση του οποίου, 
χιλιάδες νοικοκυριά των περιοχών, Αγί-
ου Βασιλείου, Ρίου, Καστελλοκάμπου, Βρα-
χνεΐκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μι-
ντιλογλίου και τμήματος της Οβρυάς, θα 
απαλλαγούν από τους βόθρους, ενώ θα 

αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής τους, 
αλλά και του περιβάλλοντος» ανέφερε η 
ανακοίνωση του Δήμου. Παράλληλα η 
ΔΕΥΑΠ, προχωρά στην αναβάθμιση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Βιολογι-
κού Καθαρισμού, χρησιμοποιώντας σύγ-
χρονες τεχνικές και υλικά, για την αύξηση 
του δυναμικού τους, έτσι ώστε να μπορούν 
να δεχτούν τα λύματα των περιοχών, στις 
οποίες η ΔΕΥΑΠ, κατασκευάζει ή πρόκειται 
να κατασκευάσει δίκτυα λυμάτων.

Τριετή παράταση λειτουργί-
ας του Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων στην 
Ξερόλακκα ενέκρινε το Κε-
ντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο (ΚΑΣ). Η απόφαση ελή-
φθη μετά από τη συνεδρίαση 
που έγινε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης και στην οποία συμμετεί-
χε και ο δήμαρχος Πατρέων, 
Κώστας Πελετίδης. Παρέμβα-
ση έκανε και ο Γενικός Γραμ-
ματέας Υποδομών, αρμόδιος 
για το ζήτημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, Μανώλης 
Γραφάκος. Το ΚΑΣ αποφάσισε 
να εγκρίνει την παράταση λει-
τουργίας της Ξερόλακκας μέ-
χρι το 2023, κατόπιν δέσμευ-
σης της δημοτικής Αρχής για 
αποκατάταση του χώρου.

Ωστόσο, τέθηκαν συγκεκριμέ-
νοι όροι: 1ον) τα απορριμμα-
τοφόρα να ολοκληρώνουν τα 
δρομολόγιά τους κάθε πρωί, 
το αργότερο μέχρι τις 10.30 
και να επανεκκινούν μετά τις 5 
το απόγευμα, προκειμένου να 
μην δημιουργείται πρόβλημα 
στις μετακινήσεις των επισκε-
πτών του αρχαιολογικού χώ-
ρου και 2ον) να δημιουργηθεί 
μονάδα βιοαερίου κλειστού 
τύπου, κατόπιν και σχετικής 
τροποποίησης της εισήγησης 
της δημοτικής αρχής, αλλά όχι 
ανοικτή όπως αρχικά προβλε-
πόταν. 

Προμήθεια κινητών ΣΜΑ
Εντωμεταξύ την προέγκριση 
δημοπράτησης του υποέργου 

«Προμήθεια Κινητών Σταθ-
μών Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων (ΣΜΑ)», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.140.800 
ευρώ, υπέγραψε η Προϊστα-
μένη της ΕΥΔΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά την προμήθεια 
4 κινητών σταθμών μεταφόρ-
τωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), 
για την κάλυψη των αναγκών 
μεταφόρτωσης και μεταφοράς 
απορριμμάτων του Δήμου Πα-
τρέων στους χώρους απόρρι-
ψής τους. 
Οι σταθμοί μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (ΣΜΑ) που 
θα προμηθευτεί ο Δήμος μας, 
θα αποτελούνται από ρυμουλ-
κό και ημιρυμουλκούμενο με 
σύστημα συμπίεσης, χωρητι-

κότητας 54 κυβικών μέτρων 
(τουλάχιστον), καινούρια 
και αμεταχείριστα, πρόσφα-
της και στιβαρής κατασκευ-
ής σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της εγκεκριμέ-
νης μελέτης της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού του Δήμου μας. Η εκτέ-
λεση της προμήθειας θα γίνει 
με διαγωνισμό.
Ο Σταθμός μεταφόρτωσης επι-
λύει το μεγάλο πρόβλημα με-
ταφοράς απορριμμάτων στου 
Φλόκα όπου εκεί θα γίνει το 
μεγάλο εργοστάσιο επεξεργα-
σίας τους και είναι ένα σοβαρό 
βήμα στην κατεύθυνση κλει-
σίματος του ΧΥΤΑ της Ξερό-
λακας. 

Λύση για την επεξεργασία λυμάτων

Τρία ακόμα χρόνια ζωής

Οι πέντε Δήμαρχοι της Αχα-
ΐας Κώστας Πελετίδης (Πα-
τρέων), Δημήτρης Καλογερό-
πουλος (Αιγιάλειας), Σπύρος 
Μυλωνάς (Δυτικής Αχαΐας), 
Θανάσης Παπαδόπουλος (Κα-
λαβρύτων), Θόδωρος Μπαρής 
(Ερυμάνθου) και ο Πρόεδρος 
του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας, Γρηγό-
ρης Αλεξόπουλος, απέστειλαν 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη 
επιστολή, με αίτημα την ανά-
κληση του μέτρου περιβαλλο-
ντικής εισφοράς.
Όπως αναφέρουν, η περιβαλ-
λοντική εισφορά στους Φορείς 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (ΦΟΔΣΑ) που εφαρμόζε-
ται από 1/1/2020 και ορίζεται 
10 ευρώ ανά τόνο αποβλή-
των, από την 1/1/2021 αυξά-
νεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά 
τόνο (έως 35 ευρώ ανά τόνο). 
Ομως, όπως υποστηρίζουν, 
η επιβολή αυτή σχετίζεται με 
την πρόοδο της υλοποίησης 
των Μονάδων Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των 

Μονάδων Επεξεργασίας Βιοα-
ποβλήτων (ΜΕΒ) και απομει-
ούται με βάση το στάδιο προ-
ετοιμασίας, κατασκευής και 
λειτουργίας των μονάδων αυ-
τών. 
«Η ΜΕΑ - ΜΕΒ Φλόκα βρί-
σκεται στο στάδιο υποβο-
λής της μελέτης για κρατι-
κή χρηματοδότηση, εξαιτίας 
των χρονοβόρων διαδικασι-
ών που προβλέπονται από 
την σχετική νομοθεσία και 
των απαράδεκτων καθυστε-
ρήσεων στους ελέγχους και 

τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες 
αρχές. Οι Δήμοι μας είχαν Το-
πικά Σχέδια Διαχείρισης Απο-
βλήτων από τον Νοέμβρη του 
2015, όμως το Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-
των καθυστέρησε πάνω από 
ένα χρόνο, ενώ το «πράσινο 
φως» στις Τεχνικές Υπηρεσί-
ες του Δήμου Πάτρας για τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες σύ-
νταξης μελετών για την ΜΕΑ 
- ΜΕΒ του Φλόκα δόθηκε με 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων. Επομένως, 

είναι άδικο να επιβάλλεται πε-
ριβαλλοντική εισφορά στους 
Δήμους μας, όταν οι καθυστε-
ρήσεις οφείλονται σε άλλους 
παράγοντες», επισημαίνουν. 
Το περιβαλλοντικό κόστος 
υπολογίστηκε σε 738.393,50 
ευρώ και τόσο οι Δήμαρχοι, 
όσο και η Εκτελεστική Επιτρο-
πή του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α., ομόφωνα 
το θεωρούν πολύ μεγάλο και 
δυσβάστακτο για τους δημότες, 
καθ’ ότι καταβάλλεται από τα 
ανταποδοτικά τέλη. 
«Αν αφαιρεθεί η περιβαλλο-
ντική εισφορά, η εισφορά των 
Δήμων ανά τόνο αποβλήτων 
θα μειωθεί δραστικά, ώστε να 
περιοριστεί η επιβάρυνση των 
δημοτών μας, σε συνθήκες οι-
κονομικής δυσπραγίας» επιση-
μαίνουν και ζητούν την έκδο-
ση σχετικής απόφασης για την 
ανάκληση της εφαρμογής του 
μέτρου της περιβαλλοντικής ει-
σφοράς, καθώς και μία συνά-
ντηση μαζί σας το συντομότερο 
δυνατόν, ώστε να συζητήσουν 
το παραπάνω θέμα.

Ανάκληση της εισφοράς
> Ζητούν οι πέντε Δήμαρχοι της Αχαΐας και ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ

> Σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προχωρά η ΔΕΥΑΠ

> Για τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας από το ΚΑΣ

«Έφυγε» ο Απ. Παπαδόπουλος 
«Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών, ο γνωστός επιχειρηματίας και τέως Πρό-

εδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας και ενεργό μέλος επί 

δεκαετίες του Δ.Σ του Συνδεσμου Επιχερήσεων και Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος Απόστολος (Λάκης) Παπαδό-

πουλος. Η κηδεία έγινε με την παρουσία πολλών φίλων συνεργατών 

και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, με τους περιορισμούς 

του κορωνοϊού, στον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα το περασμένο Σάββατο. 

Για τη σημαντική απώλειά του εξέδωσαν ψηφίσματα:

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών

Ο Απ. Παπαδόπουλος υπηρέτησε με ζήλο, αφοσίωση και ανιδιοτέ-

λεια μέσα από τον Σύλλογο μας τον εμπορικό κόσμο και την πόλη 

μας. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου την περίοδο 1996 – 1997. 

Αποτελεί για όλους μας λαμπρό παράδειγμα επιχειρηματία, συν-

δικαλιστή, οικογενειάρχη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία. Στην μνήμη του ο Σύλλογος 

μας θα αποστείλει στεφάνι και θα καταθέσει χρηματικό ποσό στην 

«Κιβωτό της Αγάπης»

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου 

και Δυτικής Ελλάδος

Το ΔΣ Συμβούλιο του ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ με την είδηση του θανάτου του 

Επίτιμου Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Απόστολου Παπαδόπουλου 

συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε:

1. Να εκφρασθούν εγγράφως τα συλλυπητήρια στους οικείους του.

2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

3. Να κατατεθεί ποσό αντί στεφάνου στον λογαριασμό του συλλό-

γου ΦΛΟΓΑ.

Ο Απόστολος Παπαδόπουλος διετέλεσε επί σειρά ετών Εκτελεστικός 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ. Στή-

ριξε με ήθος, αξιοπρέπεια, συνέπεια και μαχητικότητα, και προώθη-

σε αποτελεσματικά τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου 

για την ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής βιομηχανίας. Η 

προσφορά του στο έργο του Συνδέσμου ήταν μεγάλη.

Αποχαιρετισμός από τον Κ. Ζαφειρόπουλο 
Για τον εκλιπόντα μίλησε στην κηδεία του ο Πρόεδρος του Εμπορι-

κού Εισαγωγικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος:

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν ευπατρίδη 

της κοινωνίας τον Λάκη Παπαδόπουλο όπως τον προσφωνούσαν 

οι φίλοι του. Έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την ζωή του στον αγώνα 

για δημιουργία και προκοπή, όχι μόνο προσωπική αλλά και για 

τον κλάδο του και την πόλη του.

Υπήρξες για εμάς τους νεότερους πρότυπο αφοσίωσης και αγωνι-

στικής δράσης για τον εμπορικό κόσμο και την πόλη μας. Η συν-

δικαλιστική του πορεία και δράση στον Εμπορικό Σύλλογο Πάτρας 

άφησε παρακαταθήκη για το πώς πρέπει να είναι ο ανιδιοτελής 

και ακούραστος εργάτης της συνδικαλιστικής προσφοράς, και αυτή 

η πρόσφορα δεν περιορίστηκε στα χρόνια που ηταν Πρόεδρος και 

μέλος του συλλόγου αλλά συνέχισε να είναι δίπλα μας με τις συμ-

βουλές του και την στήριξή του σε κάθε μας βήμα μέχρι την τελευ-

ταία στιγμή. Παράλληλα υπήρξε ένας υπέροχος οικογενειάρχης και 

με την πολυαγαπημένη του σύζυγο Γεωργία, απέκτησε τα δυο θαυ-

μάσια παιδιά του Αμαλία και Τρύφωνα, στον όποιο εμφύσησε το 

πάθος του για τα κοινά. Η μνήμη του θα είναι για εμάς πάντα ζω-

ντανή σαν μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας του συλλόγου και σαν 

ένας αγαπητός φίλος, συνάδελφος και συμπολίτης».

Η φωτογραφία είναι από παλιότερη εκδήλωση του Forum Ανά-
πτυξης στην Πάτρα, στο οποίο ο Λάκης Παπαδόπουλος (δεξιά) 
πάντα χαμογελαστός και ετοιμόλογος ήταν πάντα παρών, πα-
ρεμβαίνοντας ουσιαστικά όταν έκρινε ότι είχε κάτι σημαντικό 

να καταθέσει, κάτι που χαρακτήριζε το δημόσιο λόγο του 
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Επιστροφή στα θρανία 
Δίπλα στα πληρώματα 

«Είμαστε παρόντες στον αγώνα των πληρωμάτων του ΑΣΟ 
για στέγη και σεβασμό στην προσφορά τους», ανέφερε ο 
επικεφαλής της «Πρωτεύουσας Ξανά», Γρηγόρης Αλεξόπου-
λος με αφορμή την ανοικτή επιστολή των καρναβαλιστών, 
οι οποίοι μάλιστα χθες αργά το βράδυ πραγματοποίησαν 
δράση διαμαρτυρίας στην πλατεία Γεωργίου ζητώντας στέγη. 
Μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως «τα πληρώματα του Καρ-
ναβαλιού που στεγάζονταν στις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ 
στην Πάτρα δεν είναι μια αόριστη και απρόσωπη υπόθεση. 
Είναι οι καρναβαλιστές που με ίδια έξοδα, χρόνο και κό-
πο, στηρίζουν επί δεκάδες χρόνια το καρναβάλι της Πάτρας. 
Ο Δήμος της Πάτρας έχει υποχρέωση όχι μόνο να σέβεται 
όσους εργάζονται αφιλοκερδώς τόσα χρόνια για να στηρί-
ξουν το Πατρινό Καρναβάλι και να σώζουν την κατάσταση 
ακόμη και στα δύσκολα, αλλά και να τους αντιμετωπίζει ως 
συνεργάτες της μεγαλύτερης διοργάνωσης της πόλης. Διότι 
χωρίς αυτούς, το Καρναβάλι μας δεν θα ήταν το ίδιο. Οφεί-
λει να τους εξασφαλίσει άμεσα στεγασμένο χώρο για τα άρ-
ματα και τις δημιουργίες τους».

Συζήτηση για την Υγεία 
Το «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ» διοργανώνει την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 
στις 8:00 μ.μ. διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση με θέ-
μα: «Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας απέναντι στην Πανδημία, 
αντοχές και προοπτικές». Θα μιλήσουν με τη σειρά:
• Σκρουμπής Γιώργος (Καθ. Χειρουργικής, Ιατρικό Τμήμα, 
Παν. Πατρών, Αντιπρόεδρος ΙΣΠ)
• Συμεωνίδης Αργύρης (Καθηγ.Αιματολογίας, Μέλος Επι-
τροπής Λοιμώξεων Νοσοκομείου Ρίου)
• Κοτσώνης Νίκος (Οικονομολόγος Υγείας, Γενικός Δ/ντής 
ΣΕΒ Δ. Ελλάδος)
• Γιακουμής Τάσος (Δ/ντης του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχα-
ΐας, Γενικός γιατρός).
Εκ μέρους του Κοινοτικόν σύντομη εισαγωγή – χαιρετισμό 
θα απευθύνει η Χριστίνα Γεωργοπούλου (Πολιτικός Μη-
χανικός, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος). Η διαδικτυακή συ-
ζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του «ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΟΝ» στο YouTube, στη διεύθυνση: https://youtu.be/
jX_02PTfulE.

Στηθαία στο Ακταίο 
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και τα έργα που υλοποιεί, με 
ίδιους πόρους, ο Δήμος Πατρέων. Όπως ανακοινώθηκε 
από την Δημοτική Αρχή, έχουν τοποθετηθεί στηθαία στην 
περιοχή του Ακταίου, της οδού Πανεπιστημίου κι έχουν γί-
νει τοίχοι αντιστήριξης και ασφαλτόστρωση στο δρόμου 
προς Καρυά. Την προσεχή Δευτέρα προγραμματίζεται να 
συνεχιστούν τα έργα που αφορούν στην τοποθέτηση και-
νούργιων στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδώματα σε σημεία 
οδών του Δήμου Πατρέων».

Χωρίς δημόσιες 
τουαλέτες η πλ. Ολγας 

Λόγω εργασιών επισκευής και ανακαίνισης οι δημόσιες 
τουαλέτες στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως θα παραμεί-
νουν κλειστές για το κοινό, από σήμερα και για όσο διάστη-
μα διαρκέσουν οι εργασίες.

Αιτήσεις στον ΚΟΔΗΠ 
Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟ-
ΔΗΠ), ανακοινώνεται, ότι οι αιτήσεις των πολιτών στο Κέ-
ντρο Κοινότητας που καταθέτονταν ηλεκτρονικά, θα γίνονται 
πλέον με ραντεβού, αφού λαμβάνονται όλα τα προληπτικά 
μέτρα από την υπηρεσία. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο 
καθώς η φυσική παρουσία του αιτούντα επιταχύνει την δι-
αδικασία και κατά συνέπεια, είναι δυνατή η εξυπηρέτηση 
μεγαλύτερου αριθμού αιτούντων, που έχουν καταληκτικές 
ημερομηνίες. Άλλωστε είναι απαραίτητη τελικά, η φυσική 
παρουσία του αιτούντα, για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Θέματα

> Τη Δευτέρα τα σχολεία υποδέχονται ξανά τους μαθητές με νέους κανόνες

> Tί απαντά ο Α. Παπανικήτας στις καταγγελίες της παράταξης Γρ. Αλεξόπουλου

Με το άνοιγμα των δημοτικών 
σχολείων και των νηπιαγωγεί-
ων την προσεχή Δευτέρα 1η 
Ιουνίου ολοκληρώνεται η επι-
στροφή στα θρανία για όλους 
τους μαθητές. Οι προετοιμασίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει προκειμέ-
νου τα σχολεία να υποδεχθούν 
τους μαθητές με όλα τα μέτρα 
ασφαλείας για τον κορονοϊό.
Η χρονιά θα παραταθεί μέχρι 
τις 26 Ιουνίου. Παράλληλα, 
όπως και οι μαθητές της Δευ-
τεροβάθμιας, έτσι και οι μικροί 
μαθητές θα πρέπει να κρατή-
σουν τα βιβλία τους και για την 
επόμενη χρονιά.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνω-
σε η υπουργός Παιδείας Νί-
κη Κεραμέως  οι αποστάσεις 
των μαθητών μέσα στις τάξεις 
θα είναι 1,5 μέτρο,  τα παιδιά 
θα βγαίνουν σε  χωριστά  δια-
λείμματα  ώστε να μην υπάρ-
χει συγχρωτισμός, θα υπάρ-
χουν αντισηπτικά ενώ οι τάξεις 
θα καθαρίζονται δύο φορές την 
ημέρα. Αν το τμήμα έχει λιγό-
τερα από 15 παιδιά, θα μπορεί 
να λειτουργεί καθημερινά ενώ 
σε διαφορετική περίπτωση θα 

ακολουθηθεί η λύση των εκ πε-
ριτροπής μαθημάτων, που ση-
μαίνει Δευτέρα – Τετάρτη – Πα-
ρασκευή τα μισά παιδιά και 
Τρίτη-Πέμπτη τα υπόλοιπα και 
το αντίστροφο την επόμενη 
εβδομάδα. Επιπλέον προβλέ-
πεται φυσικός αερισμός των 
αιθουσών, απαγορεύεται η λει-
τουργία των κυλικείων και η 
χρήση μάσκας θα είναι προαι-
ρετική για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές (και στο σχολείο και 
στα σχολικά), ενώ το ολοήμερο 
σχολείο δεν θα λειτουργεί.
Διευκρινίσεις αναφορικά με 
τους γονείς που εργάζονται 
στο Δημόσιο έδωσε ο αρμό-

διος Υπουργός Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, ο οποίος σημείωσε 
πως έχει ληφθεί ειδική μέρι-
μνα, ώστε να μπορούν να έχουν 
μειωμένο ωράριο για να παίρ-
νουν τα παιδιά τους από το σχο-
λείο, καθώς δεν θα λειτουργή-
σουν τα ολοήμερα.

Συνάντηση Δημάρχου 
με ΕΛΜΕ και Δασκάλους
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας 
Πελετίδης, συναντήθηκε στο 
Δημαρχείο, με το Σύλλογο Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών Πα-
τρών και στην συνέχεια με την 
Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, παρουσία 
του αντιδημάρχου Παιδείας και 

Αθλητισμού, Τάκη Πετρόπου-
λου με σκοπό τον συντονισμό 
για την διεκδίκηση λύσεων στα 
προβλήματα που έχουν συσ-
σωρευτεί στην Παιδεία και που 
οξύνονται στις συνθήκες του 
κορωνοϊού. Σύμφωνα με τον 
Δήμο «η κυβέρνηση αρνείται 
να δώσει η ίδια λύσεις και προ-
σπαθεί να μετακυλήσει τις ευ-
θύνες στους Δήμους και στους 
εκπαιδευτικούς»
Όλες οι πλευρές συμφώνησαν 
ότι τα κρίσιμα ζητήματα είναι:
• Το κτιριακό διότι ο αίθουσες 
δεν επαρκούν και μένουν μα-
θητές έξω από τα σχολεία.
• Η καθαριότητα των σχολείων 
την ώρα της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας.

Και οι παιδικοί σταθμοί
Aνοίγουν τη Δευτέρα και οι ιδι-
ωτικοί βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί και τα κέντρα προσχολικής 
ηλικίας με όλες τις απαραίτητες 
προφυλάξεις για τους μικρούς 
μαθητές και το προσωπικό. Το 
κάθε σχολείο  θα ενημερώσει 
τις οικογένειες, για το πως θα 
λειτουργήσει μέχρι 31/ 7.

Αντιπαράθεση για τους 
12 εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ

Επεισοδιακή ήταν η τελευταία συνεδρία-
ση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ με αφορμή το θέ-
μα που έχει ανακύψει για τους 12 εργα-
ζόμενους, οι οποίοι παραμένουν χωρίς 
εργασιακή και ασφαλιστική κάλυψη.
Η αποχώρηση του εκπροσώπου της παρά-
ταξης «Πρωτεύουσα Ξανά», σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για την αιφνιδιαστική εισήγηση 
του προέδρου, Ανδρέα Παπανικήτα, πυρο-
δότησε το κλίμα με αποτέλεσμα να ακολου-
θήσει έντονη «διαμάχη» ανακοινώσεων.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, σε 
ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής: «Στο 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, που συνεδρίασε την Τρί-
τη, οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατά-
ξεων του ΚΙΝΑΛ «Πρωτεύουσα ξανά» και 
του ΣΠΙΡΑΛ, αρνήθηκαν να ψηφίσουν και 
να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα των 12 ερ-
γαζομένων της δημοτικής επιχείρησης, να 
έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Είναι οι ίδιες 
πολιτικές δυνάμεις που το 2011 με απόφα-

ση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, τους πέταξαν κυρι-
ολεκτικά στο δρόμο. Η Δημοτική Αρχή μα-
ζί με την διοίκηση της ΔΕΥΑΠ, στην πρώτη 
τους θητεία, τους επαναπροσέλαβε και από 
τότε, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες σε 
συνεργασία με τους εργαζόμενους, στηρίζο-
ντάς τους στο δίκαιο αγώνα που κάνουν για 
να μην χάσουν την δουλειά τους. Όλο αυ-
τό το διάστημα η Δημοτική Αρχή βρίσκεται 
στο πλάι των εργαζομένων και από κοινού 
προχωράμε προκειμένου ο αγώνας τους να 
δικαιωθεί. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πο-
λύ καλά λοιπόν, ποιοι βρίσκονται όλο αυτό 
το διάστημα δίπλα τους. Σ’ αυτή την προ-
σπάθεια και στον αγώνα, οι κ.κ. Αλεξόπου-
λος και Ψωμάς όχι μόνο έλαμψαν δια της 
απουσίας τους, αλλά με διάφορες προφά-
σεις αποφεύγουν να στηρίξουν τους εργα-
ζόμενους. Άμεσα, δια των εκπροσώπων 
τους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ θα βρεθούν προ 
των ευθυνών τους στις αποφάσεις που θα 
κληθούν να πάρουν».

«Δεν σέβονται το προσωπικό»
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης «Πρωτεύουσας Ξανά», Γρηγόρης Αλε-
ξόπουλος ανέφερε πως «για πάνω από δυ-
όμιση μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΔΕΥΑΠ αδυνατεί να συνεδριάσει όχι μόνο 
δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, 
με αποτέλεσμα να ακολουθείται η διαδικα-
σία των δια περιφοράς συνεδριάσεων και 
της επικοινωνίας μέσω email, η οποία εί-

ναι προσβλητική για το Όργανο και σαφώς 
προβληματική ακόμη και όταν πρόκειται 
για θέματα αμιγώς διαδικαστικά. Το πρω-
τοφανές ωστόσο είναι ότι την ίδια ώρα που 
η διαδικασία των συνεδριάσεων πάσχει, 
εισάγονται προς συζήτηση ξαφνικά και 
προ ημερησίας διατάξεως, σοβαρά θέματα 
όπως εν προκειμένω αυτό που αφορά την 
τύχη των 12 εργαζομένων με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου στη ΔΕΥΑΠ. Πρόκει-
ται για εργαζόμενους που εδώ και ενάμιση 
χρόνο είναι όμηροι μιας ιδιάζουσας κατά-
στασης η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι 
παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η ΔΕΥΑΠ κα-
ταβάλλει για αυτούς μόνο τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές». 

Η απάντηση του σπιραλ
Ο εκπρόσωπος του σπιραλ στο ΔΣ της ΔΕΥ-
ΑΠ Χ. Στανίτσας αναφέρει: «Το ότι ο Πρό-
εδρος θεωρεί πως συμπαραστέκεται στους 
11 εργαζόμενους πληρώνοντας μόνο τις ει-
σφορές τους και αρνούμενος να τους πλη-
ρώσει εδώ και δύο χρόνια, ενώ οι εργα-
ζόμενοι δουλεύουν κανονικά (!) αποτελεί 
παγκόσμια πρωτοτυπία. Θέτουμε για άλλη 
μια φορά τον Πρόεδρο προ των ευθυνών 
του και τον καλούμε α) να δώσει οριστικό 
τέλος στο μαρτύριο που υποβάλλει αυτός 
και ο κ. Πελετίδης τους εν λόγω εργαζόμε-
νους, β) να προβεί στην μισθοδοσία τους, 
εξοφλώντας χρέη δύο ετών και γ) να σταμα-
τήσει να κρύβεται πίσω από τον κορωνοϊό».
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Ενεργειακή αναβάθμιση 
στο 5ο Δημοτικό

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης 
υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου 
της ενεργειακής αναβάθμισης του 5ου Δημο-
τικού Σχολείου της Πάτρας. Η σύμβαση κα-
τασκευής του έργου είναι ποσού 152.854,89 
ευρώ + ΦΠΑ. 
Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
«Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει από την 
προηγούμενη θητεία της, τις αναβαθμίσεις 
όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δή-
μου Πατρέων και συνεχίζει σύμφωνα με το 
σχεδιασμό της με στόχο την διευκόλυνση της 
μόρφωσης και την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής και της ασφάλειας των μαθητών σε 
αυτά», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του 
Δήμου.

Προχωρά η αξιοποίηση
του φράγματος Ντάσκα 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερυμάνθειας σε 
ανακοίνωσή του με αφορμή την αξιοποίη-
ση του Φράγματος Ντασκά επισημαίνει την 
σπουδαιότητα του έργου για την περιοχή. 
Ειδικότερα, επισημαίνει τα εξής: «Προχωρά 
σταδιακά η αξιοποίηση του Φράγματος Ντα-
σκά, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε 
το 2014 με στόχο την άρδευση 2000 στρεμ-
μάτων της Κοινότητας Ερυμάνθειας. Το έργο 
αυτό δημιούργησε ένα υπέροχο τοπίο στη 
σκιά του όρους Ερύμανθου ενώ πρόσφατα 
έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα από ένα 
βίντεο που έκανε το γύρω του διαδικτύου. 
Πέραν όμως της πολύ μεγάλης αξίας του για 
τον πρωτογενή τομέα το έργο αυτό μπορεί να 
αξιοποιηθεί και τουριστικά σε συνδυασμό 
και με το πολύ μεγαλύτερο Φράγμα του Πεί-
ρου- Παραπειρού που βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση. Ο Σύλλογος μας εξαρχής κινήθηκε 
προς αυτή την κατεύθυνση με την διοργάνω-
ση ετήσιας εκδήλωσης κάθε 6 Ιανουαρίου. Ο 
φωτισμός αλλά και η εξέδρα που πρόκειται να 
δημιουργηθεί θα είναι η αιτία και για επιπλέ-
ον δράσεις μας. Το ίδιο όραμα με εμάς έχει 
και ο πρώην Περιφερειάρχης Απόστολος Κα-
τσιφάρας, τον οποίο και ευχαριστούμε δημό-
σια για την δρομολόγηση και υλοποίηση των 
παραπάνω έργων αλλά και για την συνολική 
προσφορά του στον τόπο μας». 

Μπήκαν κορύνες στο Αίγιο 
Κορύνες σε κεντρικούς δρόμους του Αιγίου 
τοποθέτησε η δημοτική Αρχή Αιγιάλειας.
Συγκεκριμένα, τα κυκλοφοριακά μέτρα αφο-
ρούν στις κεντρικές οδούς Κλεομένους Οι-
κονόμου και Μητροπόλεως της πόλης του 
Αιγίου, τα οποία σύμφωνα με τον Δήμο ελή-
φθησαν στο πλαίσιο της σειράς δράσεων για 
την ανακούφιση των δημοτών και των επιχει-
ρήσεων που επλήγησαν από τα μέτρα περιο-
ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγι-
αλείας υπό την προεδρία του δημάρχου Αιγι-
αλείας Δημήτρη Καλογερόπουλου και ψήφισε 
ομόφωνα τα μέτρα, που τίθενται σε εφαρμογή 
για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος. Για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής των μέτρων τοποθετήθηκαν 
ήδη, με φροντίδες της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
ειδικά κολωνάκια κατά μήκος των σχετικών 
σημείων, με εξαίρεση τις θέσεις πάρκινγκ 
ΑμΕΑ.

Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης 

Θέματα

> Ξεκινάει σύντομα η λειτουργία του στο Λιμάνι της Πάτρας

Το θέμα της έλευσης του τραίνου στην Πάτρα και 
της υπογειοποίησης στον αστικό ιστό επαναφέ-
ρει ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος, ζη-
τώντας να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες 
και να μην χαθεί άλλος χρόνος.
Σε ανακοίνωσή του ο ΕΕΣΠ ανέφερε τα εξής: 
«Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κ. Αϊβαλή για την ύπαρξη 
των προμελετών και της κοστολόγησης του έρ-
γου της υπογειοποίησης του τραίνου στον αστι-
κό ιστό της πόλης καθιστούν έωλες τις αιτιάσεις 
του Υπουργού Μεταφορών Κ. Καραμανλή. Η πό-
λη εμπαίζεται και κινδυνεύει να χάσει την ευκαι-

ρία να πάψει να είναι διχοτομημένη. Τα μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα δεν είναι δυνατόν να είναι κο-
ντόφθαλμα και μυωπικά. Δεν γίνονται με σημε-
ρινά «μπαλώματα» που θα αποτελέσουν τα αυ-
ριανά προβλήματα. Ένα έργο ζωτικής σημασίας 
από οικονομική και κοινωνική άποψη για την 
πόλη και την περιοχή δεν θα επιτρέψουμε να γί-
νεται αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης 
και συμφερόντων. Σύσσωμοι οι φορείς της πό-
λης πρέπει να τοποθετηθούν και να απαιτήσουν 
την άμεση σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης 
με υπογειοποίηση της διέλευσης από τον αστικό 
ιστό. Να αντιταχθούν σε πολιτικές υποβάθμισης 

και υπονόμευσης των αναπτυξιακών έργων και 
προοπτικών για την πόλη και την περιοχή μας».
Τέλος, υπενθυμίζουν πως πριν από ενάμιση αι-
ώνα στην Πελοπόννησο η εμφάνιση του πρώ-
του τρένου ήταν «επανάσταση» καθώς σήκωσε το 
βάρος της διακίνησης της αγροτικής παραγωγής, 
αλλά και των ανθρώπων που ήρθαν πιο κοντά 
από ποτέ... Το τρένο συνέδεσε την Αχαϊκή πρω-
τεύουσα με την Αθήνα το 1887. Το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο της Πελοποννήσου το 1905, μετέ-
φερε 1.740.000 επιβάτες ετησίως και 251.000 
τόνους εμπορευμάτων, κάλυπτε 750 χλμ. και δι-
έθετε 159 σταθμούς...

Βήμα - βήμα η Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας προχωράει στην δι-
αμόρφωση της αθλητικής εγκατά-
στασης της Αγυιάς έως την πλήρη 
αξιοποίησή της. Χθες συνεργεία 
της Περιφέρειας, προχώρησαν 
στον καθαρισμό του παλαιού Κο-
λυμβητηρίου και του περιβάλλο-
ντος χώρου, παρουσία του Περι-
φερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, 
του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχα-
ΐας, Χαράλαμπου Μπονάνου του 
Προέδρου του ΠΕΑΚ, Νίκου Πα-
παδημάτου, του Αντιπροέδρου, 
Μιχάλη Κουρέτα και του εφόρου 
Γιώργου Ζησιμάτου.
Έπειτα από συνεννόηση με το ΠΕ-
ΑΚ, η Περιφέρεια ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να ξεκινήσει εργασί-
ες καθαρισμού του χώρου. Οι πα-
ρεμβάσεις για τον ευπρεπισμό της 
έκτασης γίνονται αφενός στο πλαί-
σιο των μέτρων Πολιτικής Προστα-
σίας και για λόγους ασφαλείας εν 
όψει της θερινής περιόδου, αφετέ-
ρου για να καταστεί προσβάσιμη η 
έκταση, δεδομένου ότι στο επόμε-
νο διάστημα θα ξεκινήσουν οι δια-
δικασίες για την εκπόνηση μελέτης 
αξιοποίησης των εγκαταστάσεων.

«Θέλουμε το συντομότερο δυνα-
τό να προχωρήσουμε στην ανά-
πλαση, ώστε να διαμορφωθεί 
ένας χώρος αθλητισμού, ένας χώ-
ρος ζωής. Στην κατεύθυνση αυτή 
έχουμε κάνει όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες σε συνεργασία με το 
ΠΕΑΚ, προκειμένου οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις να αποδοθούν στην 
Πατραϊκή νεολαία και τον αθλητι-
σμό» ανέφερε ο Περιφερειάρχης 
και πρόσθεσε: «Σε λίγες ημέρες 
θα αρχίσουν και οι διαδικασίες 
για την εκπόνηση των απαιτού-

μενων μελετών για την ανάπλα-
ση των εγκαταστάσεων, με στόχο 
να σύντομα να έχουμε ένα στολίδι 
που θα το χαίρεται η πόλη». 
Από την πλευρά του ο κ. Μπο-
νάνος, συμπλήρωσε: «Γίνεται μια 
καινούργια αρχή για να μπορέ-
σουμε με να αναπλάσουμε το χώ-
ρο. Θέλουμε έναν χώρο ζωντάνι-
ας και δραστηριότητας. Αυτήν την 
προσπάθεια που ξεκινήσαμε σε 
συνεργασία με το ΠΕΑΚ, θα ολο-
κληρώσουμε προς όφελος όλων 
των Πατρινών». 

Οι εργασίες που ξεκίνησαν σή-
μερα εκτελούνται στο πλαίσιο 
του μνημονίου συνεργασίας που 
έχουν υπογράψει ο Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος 
Φαρμάκης και ο Υφυπουργός Πο-
λιτισμού & Αθλητισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης.
Βάσει αυτού, η Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας παρέχει τεχνική 
συνδρομή προκειμένου να υλο-
ποιηθούν και να ολοκληρωθούν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα οι 
μελέτες που αφορούν στην ανά-
πλαση και αξιοποίηση των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων Αγυιάς, δη-
λαδή του παλαιού κολυμβητηρίου 
και του περιβάλλοντος χώρου, ιδι-
οκτησίας της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο μνημό-
νιο συνεργασίας περιλαμβάνει 
την εκπόνηση των απαιτούμενων 
μελετών για την πλήρη και εύρυθ-
μη λειτουργία του Κλειστού Γυ-
μναστηρίου «Δ. Τόφαλος», συμπε-
ριλαμβανόμενου του βοηθητικού 
γυμναστηρίου, με αντίστοιχη πρό-
βλεψη και για το Παπαχαραλά-
μπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου.

Τραίνο στην Πάτρα και 
υπογειοποίηση στον αστικό ιστό

Εργασίες καθαρισμού στην Αγυιά

> Ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών

> Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με στόχο την επανέναρξη της του-
ριστικής περιόδου που αναμένε-
ται στις προσεχείς ημέρες και την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
εργάζονται τόσο ο αντιπεριφερει-
άρχης Πολιτισμού και Τουρισμού, 
Νικόλαος Κοροβέσης όσο και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του Οργα-
νισμού Λιμένος Πατρών Παναγιώ-
της Τσώνης.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψη εργασί-
ας που πραγματοποίησε ο κ. Κορο-
βέσης στον κ. Τσώνη την Τετάρτη 
20 Μαΐου 2020, ανταλλάχθηκαν 
απόψεις γύρω από τις επιπτώσεις 

που προκάλεσε ο COVID- 19 στην 
οικονομία της περιοχής, τον του-
ρισμό αλλά και τη λειτουργία του 
λιμανιού της Πάτρας και οι δύο 
πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία 
τους για γρήγορο μετριασμό των 
επιπτώσεων αυτών.
Ο κ. Κοροβέσης, ενημέρωσε το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛ-
ΠΑ για την πρόθεση της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας να ξαναλει-
τουργήσει το Γραφείο Τουριστικής 
Πληροφόρησης της Περιφέρειας 
που βρίσκεται στο νέο επιβατικό 
σταθμό του λιμανιού. Όπως χαρα-

κτηριστικά δήλωσε ο κ. Κοροβέ-
σης «θέλουμε να μεταδώσουμε ένα 
αίσθημα ασφάλειας στους επισκέ-
πτες της περιοχής μας λαμβάνο-
ντας μέτρα προς κάθε κατεύθυνση. 
Προς αυτό το σκοπό η Περιφερεια-
κή Αρχή έχει αποφασίσει την επα-
ναλειτουργία, με την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου, των Γρα-
φείων Τουριστικής Πληροφόρη-
σης στο Λιμάνι της Πάτρας και στο 
Αεροδρόμιο του Αράξου, ενώ βρι-
σκόμαστε σε φάση ολοκλήρωσης 
των επαφών μας με τη νέα διοίκη-
ση του Αεροδρομίου Ακτίου- Βό-

νιτσας για εγκατάσταση Γραφείου 
Πληροφόρησης και εκεί».
Ο κ. Τσώνης εξέφρασε την ιδιαί-
τερη ικανοποίηση του για αυτή 
την ενέργεια της Περιφερειακής 
Αρχής, ενώ δήλωσε ότι ο Οργα-
νισμός θα βοηθήσει όπως μπο-
ρεί για την επιτυχή λειτουργία του 
Γραφείου. Τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Πολιτισμού και Τουρισμού συ-
νόδευσε στον Οργανισμό Λιμέ-
νος Πατρών, ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής 
Στρατηγικής ΠΔΕ, Δρ. Λαυρέντιος 
Βασιλειάδης.
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Σε απόγνωση οι οινοποιοί
Σε δραματική κατάσταση έχουν περιέλθει οι οι-
νοποιοί, ελέω κορωνοϊού. Οι εμπορικές πράξεις 
εξακολουθούν και γίνονται με το σταγονόμετρο, 
κι όλες οι δεξαμενές -τόσο των ιδιωτών όσο και 
των συνεταιρισμών– είναι γεμάτες, την ώρα που 
απομένουν περίπου 3 μήνες, μέχρι την νέα πε-
ρίοδο του τρύγου. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετω-
πίζουν όλοι οι οινοπαραγωγοί της χώρας και 
της Αχαΐας, οι οποίοι αναμένουν μέτρα στήριξης 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
«Είναι η δυσκολότερη χρονιά τα τελευταία 100 
χρόνια», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Ηρακλείου κ. Μύρων Χιλετζάκης και προειδο-
ποιεί πώς πάρα πολλά οινοποιεία είναι αντιμέ-
τωπα με τον κίνδυνο να “μην μπουν στη δια-
δικασία του τρύγου”, με ότι αυτό συνεπάγεται 
οικονομικά και κοινωνικά, εάν δεν υπάρξει 
έμπρακτη και άμεση υλοποίηση των υπουργι-
κών δεσμεύσεων.

Στα χρώματα της Σκλήρυνσης 
αύριο ο «Απόλλωνας» 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης 
(WORLD MS DAY 2020), το Σωματείο «Ελληνική Ένωση για 
την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλά-
δας με έδρα την Πάτρα», συμμετέχει στην Παγκόσμια κινητο-
ποίηση αύριο Σάββατο 30 Μαΐου 2019 στην Πλατεία Γεωργίου 
από τις 8:00 μ.μ. έως τις 10:00 μ.μ., μπροστά στο Δημοτικό 
Θέατρο Απόλλων, το οποίο θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα της 
Πολλαπλής Σκλήρυνσης υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.
Όσοι όσες επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε λαμβάνοντας 
υπόψη τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Επίσης η Ημέρα θα αποτελέσει αφορμή για να ασκηθούν και 
πάλι πιέσεις στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε να 
γίνουν θετικές αλλαγές για τα άτομα που επηρεάζονται από την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση και θα αποσταλούν στην Πολιτεία και 
τους αρμόδιους Υπουργούς, επιστολές με τις χρόνιες διεκδική-
σεις των ΑμΣΚΠ.
Σύνθημα των μελών της Ένωσης για την Αντιμετώπιση της 
Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας είναι «Όλοι μαζί, κερδίζουμε ενω-
μένοι».

Συμβουλευτικά

Πάτρα και Πάργα έρχονται πιο κοντά
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας 
Πελετίδης, υποδέχθηκε τον Δή-
μαρχο Πάργας, Νίκο Ζαχαριά, 
σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη 
στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Κατά 
την διάρκεια της συνάντησης οι 
δύο πολιτικοί άνδρες αντάλλα-
ξαν απόψεις για τα ζητήματα και 
την πορεία των Δήμων και ανα-
ζήτησαν τρόπους με τους οποί-

ους θα μπορεί να υπάρχει μια 
συνεργασία μεταξύ τους. 
Η συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε σε εγκάρδιο κλίμα και οι 
δύο Δήμαρχοι συζήτησαν σχε-
τικά με το τρόπους περαιτέρω 
συνεργασίας και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η 
κοινωνική πολιτική και η του-
ριστική ανάπτυξη.

Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, τηρώντας φυσικά τις αποστάσεις και τους κανόνες που 
προβλέπονται για την προστασία από τον Covid 19, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή οι εκδηλώσεις μνήμης και 
τιμής με αφορμή την επέτειο από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των 353.000 αθώων θυμάτων 
και εν συνεχεία ακολούθησε πορεία μνήμης από τον Ιερό Ναό έως την Πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού, όπου στο μνημείο 
του μακαριστού Χρύσανθου Μητροπολίτη Τραπεζούντας και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών τελέστηκε ιερό τρισάγιο και 
κατάθεση στεφάνων. Ακολούθησε ομιλία από τη Γ.Γ. του Σωματείου Φάρος Ποντίων Πατρών Γεωργία Ακριτίδου. Την εκδή-
λωση, η οποία έγινε με την αρωγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τίμησαν εκπρόσωποι αρχών και φο-
ρέων, μέλη και φίλοι του Σωματείου.

Για το φυσικό αέριο 
Το θέμα της έλευσης του Φυσικού Αερίου στην Πάτρα και τη 
Δυτική Ελλάδα είναι ζωτικό και θεωρούμε ότι οι περισσότερο 
«πολιτικές» προσεγγίσεις του το τελευταίο διάστημα, από πολ-
λές πλευρές, πηγαίνουν πίσω την αναπτυξιακή του προοπτική.
Ο «Σ.Ε» έχει από το 2012, μέσω της αρθρογραφίας του αλλά 
κυρίως μέσω του ετήσιου αναπτυξιακού του συνεδρίου Forum 
Ενέργειας (που από την αρχή συνδιοργανώνει θεσμικά με το 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος) συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο στο να 
παρθούν σημαντικές αποφάσεις από τους αρμόδιους τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς φορείς και να έχει φτάσει το έργο 
σε ένα σημαντικό σημείο ωρίμανσής του.
Σεβόμενοι τις διάφορες πολιτικές προσεγγίσεις μιας σημαντι-
κής αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή μας, οφείλουμε 
να υπενθυμίσουμε προς όλες τις πλευρές ότι είναι διαφορετικό 
θέμα η ολοκλήρωση ενός έργου, χρήσιμου κατά γενική ομολο-
γία για το μέλλον του τόπου μας και των πολιτών του, και άλλο 
το πώς διάφορα συμφέροντα σκέπτονται να αξιοποιήσουν με 
ιδιοτελείς προθέσεις την ύπαρξή του.
Το δεύτερο, που είναι υπαρκτός φόβος και στην περίπτωση του 
Φυσικού Αερίου αλλά και σε άλλα μεγάλα πλην ανολοκλήρωτα 
έργα υποδομών για την περιοχή μας, θεωρούμε ότι δεν πρέπει 
να οδηγεί σε ακύρωση του πρώτου. Ας έλθει με όποιον εφικτό 
τρόπο το φυσικό αέριο στον τόπο μας και είναι θέμα δυναμικής 
των εξελίξεων ποιανού τα συμφέροντα πρωτίστως θα εξυπηρε-
τεί και ποιος θα αδικείται. 
Μια δυναμική που καθορίζεται από τη διαρκή δημοκρατική πο-
λιτική διαδικασία και τις κάθε φορά ισορροπίες που αυτή δη-
μιουργεί μέσα στην κοινωνία. Και ως τέτοια δεν προεξοφλείται 
ούτε καθορίζεται από την ύπαρξη ή μη κάποιων πρωτοκόλλων 
ή συμφωνιών, που εκφράζουν τις κάθε φορά πολιτικές πλειο-
ψηφίες των θεσμικών οργάνων που τις συνάπτουν και βρίσκο-
νται υπό την δυνατότητα αναίρεσής τους σε μελλοντικό χρόνο.
Οι παραπάνω αναφορές απευθύνονται προς όλες τις πλευρές 
που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο.
Πιο συγκεκριμένα, όσο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει για 
την ολοκλήρωση του έργου μια οριστική αποχώρηση του Δή-
μου, αντίστοιχα αρνητικά θα λειτουργήσει μια πολιτική πρωτο-
βουλία από την πλευρά της Περιφέρειας και άλλων φορέων να 
χρεώσουν πολιτικά και αποκλειστικά στο Δήμο, μια αρνητική 
εξέλιξη, με εξωγενείς ίσως πραγματικές αιτίες, που αφορούν ελ-
λείψεις και παραλήψεις ξένων (προς την περιοχή) υπευθύνων.
Θεωρούμε ότι σε αυτήν τη δύσκολη φάση του έργου χρειάζονται 
ψύχραιμες φωνές και πρωτοβουλίες.
Τέτοιας μορφής κρίνουμε την παρέμβαση του Προέδρου του 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Β. Αϊβαλή, που με την αρθρογραφία του 
τις προηγούμενες ημέρες αλλά και με τη σημερινή του βαρυσή-
μαντη συνέντευξη στον «Σ.Ε», επισημαίνει τους κινδύνους αλλά 
δείχνει και τη διέξοδο. 
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Ο Δ. Τραχύλης εκπρόσω-
πος στα EER study visits
Σημαντική εξέλιξη για την επιχει-
ρηματικότητα και την καινοτομία 
στην Πάτρα η επιλογή, κατόπιν δι-
αγωνισμού, του Δημήτρη Τραχύ-
λη Business  Developer Director, 
Innovation Hub, C.T.E.H ως εκ-
προσώπου στα EER 
study visits, Ε.Ε. 
ACCENT in Lower 
Austria. Έρχεται ως 
συνέχεια της επι-
λογής το 2017 της 
ΠΔΕ ως European 
Entrepreneurial 
Region και την επι-
τυχή παρουσίαση του 
C.T.E.HUB στο EER 
σε διαγωνισμό μετα-
ξύ 12 εκπροσώπων 
εταιρειών που αφο-
ρούσε το οικοσύστημα επιχειρη-
ματικότητας και καινοτομίας.
Το πεδίο δραστηριότητας στα 
study visits αφορά σε θέματα: Βι-
ώσιμων υποδομών, Α.Π.Ε, Και-
νοτομίας, Επιχειρηματικότητας, 
Διασύνδεσης -Συνεργασιών στην 
Austria.
Μέσα από τα studyvisits παρέχε-
ται η ανταλλαγή απόψεων, καλών 
πρακτικών από πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες που συμμετέχουν. Δί-
νεται η δυνατότητα εφαρμογής 
πολλών από αυτών σε τοπικό και 
περιφερικό επίπεδο. Η διασύνδε-
ση και η καινοτομία και οι συνέρ-
γειες είναι ο απώτερος στόχος για 
φορείς και επιχειρήσεις. Σύντο-
μα ακολουθεί στην Γαλλία στις 5 
Ιούνιου και σε άλλες 
χώρες. Το πρώτο βή-
μα έγινε και τα οφέ-
λη πολλαπλά για την 
επιχειρηματικότητα 
και την καινοτομία, 
μεταφορά τεχνογνω-
σίας! Κάτι σημαντικό 
αν θέλουμε πραγμα-
τικά να ακολουθούμε 
τις Ευρωπαϊκές εξε-
λίξεις και τα δρώμε-
να που σίγουρα θα 
επηρεάσουν και την 
χώρα μας τα επόμενα χρονιά!
Έπεται και συνέχεια!

Διεθνής διάκριση 
της Ελλάδας 
Ηγετική θέση καταλαμβάνει η Ελ-
λάδα στα θέματα απασχόλησης σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο με την εκλο-

γή του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύ-
ρου Πρωτοψάλτη στη θέση του Α’ 
Αντιπροέδρου (First Vice Chair) 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημο-
σίων Υπηρεσιών Απασχόλησης 
(European Network of Public 
Employment Services – PES 
Network). Για πρώτη φορά Έλλη-

νας εκλέγεται σε αυτή 
τη θέση και η θητεία 
του ξεκίνησε στις 19 
Μαΐου 2020 και θα 
διαρκέσει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021.
Το Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο Δημοσίων Υπη-
ρεσιών Απασχό-
λησης ιδρύθηκε με 
απόφαση του Ευ-
ρωκοινοβουλίου το 
2014 και αποτελεί-
ται από τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες Απασχό-

λησης των 27 χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβη-
γίας και της Ισλανδίας, αλλά και 
τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στόχος του Δικτύου 
είναι να προωθήσει τη συνεργα-
σία, τη διάχυση και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, την ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας και την αμοι-
βαία μάθηση μεταξύ των μελών 
της και τέλος να επεξεργάζεται 
προτάσεις και κατευθύνσεις για 
την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
τη βελτίωση και τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των Δημόσιων 
Υπηρεσιών Απασχόλησης.
Με αφορμή την ανάληψη των νέ-
ων καθηκόντων του, ο Διοικητής 

του ΟΑΕΔ Σπύρος 
Πρωτοψάλτης δήλω-
σε: «Η στενότερη συ-
νεργασία με τους ευ-
ρωπαίους εταίρους 
μας είναι αναγκαία 
ώστε μαζί να αντιμε-
τωπίσουμε τις μεγά-
λες προκλήσεις στην 
αγορά εργασίας και 
να βρούμε τους πιο 
αποτελεσματικούς 
τρόπους στήριξης της 
απασχόλησης και κα-

ταπολέμησης της ανεργίας. Ευελ-
πιστώ να αξιοποιήσω την μεγάλη 
τιμή που μου έκαναν οι ευρωπαί-
οι συνάδελφοί μου, επικεφαλής 
των ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπη-
ρεσιών Απασχόλησης, για την 
αναβάθμιση της θέσης της Ελλά-
δας στο Δίκτυο και την ανάπτυξη 

ισχυρών συμπράξεων και δρά-
σεων προς όφελος του εργατικού 
δυναμικού της χώρας και της Ευ-
ρώπης».

Μαθαίνουν το ούζο 
στην Ευρώπη 
Στα πρόσφατα δημοσευθέντα στο-
χεία της Eurostat για τις εισαγω-
γές κι εξαγωγές των αλκοολούχων 
ποτών για το 2019, παρατηρείται 
αύξηση στον όγκο εξαγωγών ελ-
ληνικών αποσταγμάτων για το 
2019 κατά 4,30%.
Κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της 
ελληνικής ποτοποιίας, αποτελεί 
το ούζο, καθώς  για το 2019  κα-
ταλαμβάνει  το 68% (σε όγκο) 
του συνόλου των εξαγωγών ελ-
ληνικών αποσταγμάτων. Το ού-
ζο, λόγω της υψηλής ποιότητάς 
του, φαίνεται να έχει καθιερω-
θεί ακόμα και σε μεγάλες χώρες 
του εξωτερικού, όπως η Γερμα-
νία, και μπορεί να ανταγωνίζεται 
επάξια αλκοολούχα  που προέρ-
χονται από χώρες με παράδοση 
στις εξαγωγές τοπικών αλκοολού-
χων, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Γαλλία κ.λπ.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, 
ότι μέσα από τα αποτελέσματα 
τις έρευνας αποκαλύπτεται και η 
συμβολή του κλάδου αλκοολού-
χων στα φορολογικά έσοδα. Πιο 
αναλυτικά, τα έσοδα από τον ΕΦΚ 
στα αλκοολούχα ποτά διαμορφώ-
θηκαν το 2019 σε 291 εκ. ευρώ, 
σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά 
προϊόντα (μπύρα, κρασί) που τα 
έσοδα από τον ΕΦΚ κυμάνθηκαν 
σε χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τη νέα Έκθεση που συνέ-
ταξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλει-
ας Μεταφορών (ETSC), για την ασφάλεια 
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, 
3.310 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 
τροχαία δυστυχήματα όπου εμπλέκονταν 
βαρέα οχήματα (Heavy Goods Vehicles - 
HGV) άνω των 3,5 τόνων, σε 27 χώρες 
της ΕΕ το 2018. Την ίδια χρονιά, 2.630 
άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίες συ-
γκρούσεις όπου εμπλέκονταν ελαφρά 
εμπορευματικά οχήματα (Light Goods 
Vehicles - LGV) κάτω των 3,5 τόνων. 

!
Διαβάσαμε προ ημερών στον τοπικό τύπο ότι η Πάτρα 
θα αποκτήσει επτά νέους πεζόδρομους. Τουλάχιστον 
αυτό προβλέπει η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Πατρέων. Οι πεζοδρομήσεις εντάσσο-
νται στο έργο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του 
ιστορικού κέντρου και της ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Πάτρας.
Η είδηση μας χαροποίησε ιδιαίτερα και μάλιστα ήρθε 
σε μία περίοδο που η κοινωνία συζητάει έντονα το θέμα 
αυτό. Η περίοδος της πανδημικής καραντίνας, στη δι-
άρκεια της οποίας οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους 
και περπάτησαν, εξερεύνησαν σημεία της πόλης από τα 
οποία ενδεχομένως να μην είχαν περάσει ποτέ προη-
γουμένως, ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας χώρων πε-
ριπάτου. Η σύνδεση του ιστορικού κέντρου της πόλης με 
πεζόδρομους θα καλύψει αυτή την ανάγκη και παράλ-
ληλα θα αναδείξει τα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία 
της πόλης μας. 
Μία περιοχή δε που οφείλει ο Δήμος να δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα είναι η περιοχή του Κάστρου και όλη η παλιά 
Πάτρα. Στην περιοχή αυτή κρύβεται ένας μικρός θησαυ-
ρός που η περιοχή μας δεν έχει αξιοποιήσει. 
Τα γραφικά σκαλάκια και τα στενά δρομάκια που απλώ-
νονται σε όλο αυτό το τμήμα της πόλης με τη μελετημένη 
αποκατάστασή τους, το σωστό φωτισμό και τη συντή-
ρησή τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν χώρο τουρι-
στικής προσέλκυσης. Αλλά και για εμάς τους μόνιμους 
κατοίκους της Πάτρας μία ευχάριστη επιλογή για τον 
περίπατό μας. 
Η Πάτρα είναι πλούσια σε φυσικά χαρίσματα αλλά δυ-
στυχώς τα σκεπάζει ένα πέπλο μιζέριας. Αυτό πρέπει να 
το τραβήξουμε και να φωτιστούν όλες οι χάρες της πό-
λης μας. Η δρομολόγηση της αξιοποίησης και ανάδειξης 
του παραλιακού μετώπου θα πρέπει να συνδυαστεί με 
όλες αυτές τις παρεμβάσεις στο κέντρο της Πάτρας. 
Και μην ξεχνάμε την ανάγκη δημιουργίας ενός ποδηλα-
τόδρομου. Μία ανάγκη η οποία επίσης αναδείχτηκε σε 
έντονο βαθμό την περίοδο της καραντίνας. Συμπολίτες 
όλων των ηλικιών έβγαλαν τα ποδήλατα από τις απο-
θήκες και ξεχύθηκαν στους δρόμους που είχαν αδειάσει 
από τα οχήματα. 
Ο ποδηλατόδρομος θα συμβάλλει και στην ανακούφιση 
του κυκλοφοριακού καθώς η ασφαλής χρήση του ποδη-
λάτου θα δώσει τη δυνατότητα επιλογής για τις μετακινή-
σεις, του ποδηλάτου. 
Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν καθοριστικά στη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Κι αυτό είναι το 
ζητούμενο στις μέρες μας. Να βελτιώσουμε την καθημε-
ρινότητά μας. 

Τι οφείλει να κάνει
ο Δήμος για την πόλη

Eπωνύμως

O κ. Σπύρος 
Πρωτοψάλτης

Zoom… με τον εφοριακό σας 
Τηλεδιάσκεψη πολιτών με δημόσιους υπαλλήλους προανάγγειλε ο υπουρ-
γός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης 
στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Με τον ίδιο 
τρόπο θα αποδίδεται ο κλειδάριθμος. «Ξεκινάμε με τις ΔΟΥ και θα συ-
νεχίσουμε στα ΚΕΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός κατά την ενη-
μέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών με θέμα 
«O ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και η υγειονομική κρίση ως 
επιταχυντής του μετασχηματισμού». «Οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού 
μέσω τηλεδιάσκεψης και η αρχή θα γίνει από τις ΔΟΥ, ήδη υπάρχει συ-
νεργασία για τον θέμα με τον κ. Πιτσιλή», σημείωσε ο υπουργός.

Πόλεμος ξέσπασε 
μεταξύ κατοίκων για το 
δάσος του Κεφαλόβρυ-
σου.Κάποιοι ιδιοκτήτες 
ακινήτων ζητούν την κοπή 
δέντρων επικαλούμενοι 
λόγους ασφαλείας. Άλλοι 
εκφράζουν αμφιβολίες 
και ενστάσεις. Στο θέμα 
παρενέβη και η ΟΙΚΙΠΑ. 
Το Δασαρχείο τι λέει;

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Τα γραφικά σκαλάκια και τα στενά 

δρομάκια που απλώνονται σε όλο 

αυτό το τμήμα της πόλης με τη με-

λετημένη αποκατάστασή τους, το 

σωστό φωτισμό και τη συντήρησή 

τους θα μπορούσαν να αποτελέ-

σουν χώρο τουριστικής προσέλκυσης.

της Ασπασίας Ρηγοπούλου

O κ. Δημήτρης 
Τραχύλης

Η Ασπασία Ρηγοπούλου είναι γιατρός στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Πάτρας και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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ΕΣΕΕ: «Αναιμικός
ο τζίρος στο εμπόριο» 
Μείωση στον κύκλο εργασιών χιλιάδων επιχειρήσεων καταγρά-

φει η ΕΣΕΕ, καθώς παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές αγορές σε 

όλη τη χώρα είναι σε πλήρη επαναλειτουργία επί δύο συνεχόμε-

νες εβδομάδες, ο τζίρος των καταστημάτων παραμένει αναιμικός. 

Σε τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής κ. 

Φώφη Γεννηματά, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον 

Πρόεδρο Γιώργο Καρανίκα σκιαγράφησε τα προβλήματα, κυρίως 

τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρας μας 

αλλά και παγκοσμίως και την αδυναμία πρόβλεψης των εξελίξεων 

ακόμη και για το εγγύς μέλλον. Το γεγονός αυτό επιτείνει το κλίμα 

αβεβαιότητας για επιχειρηματίες και καταναλωτές, περιορίζοντας 

δραστικά τη δυνατότητά τους να κάνουν ένα μίνιμουμ προγραμ-

ματισμό ακόμη και για τις πάγιες ανάγκες τους, πόσο μάλλον για 

αγορές εμπορευμάτων που δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης.

Σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες, η ΕΣΕΕ υπογράμμισε την ανά-

γκη να ανοίξει η ομπρέλα προστασίας της Πολιτείας, με περισσό-

τερες και γενναίες ελαφρύνσεις φόρων και εισφορών και ισχυρή 

τόνωση της ρευστότητας, προκειμένου να καλύψει όλες και κυρί-

ως τις πιο ευάλωτες κατηγορίες των εμπορικών επιχειρήσεων και 

να προστατέψει τις χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτές.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ έχουν ως προτεραιότητα τα παρακάτω 

μέτρα:

• Η θεσμοθέτηση του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λο-

γαριασμού

• Η επιδότηση όλων των εμπορικών μισθώσεων από την Πολι-

τεία σε ποσοστό 40% έως τις 31 /12 /2020. Το δημοσιονομικό 

κόστος εκτιμάται από το ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ σε 258 εκ. ευρώ.

• Η πλήρης αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και δό-

σεων ρυθμίσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον 

μέχρι το τέλος του χρόνου.

• Η άρση των αδικιών κατά τη β΄ φάση της Επιστρεπτέας Προ-

καταβολής με στόχευση στις 130.00 ατομικές εμπορικές επιχει-

ρήσεις χωρίς προσωπικό που έμειναν εκτός στην α΄ φάση.

• Η θεσμοθέτηση του χρηματοδοτικού εργαλείου των μικροπι-

στώσεων ως εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας για το 80% των 

εμπορικών επιχειρήσεων που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα.

• Η παράταση κατά 75 ημέρες της εμφάνισης, πληρωμής και 

σφράγισης των επιταγών. Η νέα παράταση έρχεται να καλύψει 

και τις ειδικές ανάγκες των εποχικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

τώρα αρχίζουν σταδιακά να λειτουργούν με συσσωρευμένες υπο-

χρεώσεις.

• Η ειδική υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων των τουριστικών 

περιοχών με μέτρα αντίστοιχα με των επιχειρήσεων διαμονής. 

• Η επαναφορά του ευνοϊκού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά.

Τέλος, να αναφερθεί πως η ΕΣΕΕ θέτει σε όλο το πολιτικό φάσμα 

μετ΄ επιτάσεως την ανάγκη λήψης γενναίων μέτρων ελάφρυνσης 

των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και τόνωσης της ρευ-

στότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.

K. Μίχαλος: «Ρευστότητα 
και στήριξη απασχόλησης» 
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, με 

αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το νέο πακέτο μέ-

τρων στήριξης της οικονομίας και της εργασίας, δήλωσε ότι το 

σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό 

τις προτάσεις των επιχειρηματικών φορέων και των εκπροσώπων 

της αγοράς. 

«Η στήριξη της απασχόλησης και των επιχειρήσεων, με επιδό-

τηση του μισθολογικού και μείωση του φορολογικού κόστους, 

καθώς και η παροχή ρευστότητας με επιδότηση επιτοκίου για 

κεφάλαιο κίνησης, είναι σαφώς μέτρα προς τη σωστή κατεύθυν-

ση, δεδομένων των συνθηκών», ανέφερε ο κ. Μίχαλος, ζητώντας 

επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της 

υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς 

πόρους, αλλά και αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που προϋ-

ποθέτει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις για την 

ενίσχυση των κλάδων της οικονομίας που μπορούν να παράγουν 

διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Θέματα

1 στις 7 επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν με «λουκέτο»

Τον κώδωνα του κινδύνου 
για εκτεταμένη φτωχοποίηση 
του εργατικού δυναμικού της 
χώρας, διεύρυνση των ανι-
σοτήτων και διάρρηξης της 
κοινωνικής συνοχής κρού-
ει το Ινστιτούτο Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελ-
ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) μετά 
από έρευνα που εκπόνησε με 
θέμα: «Μικρές και Πολύ Μι-
κρές Επιχειρήσεις μετά τον 
Covid-19: Άξονες προτάσεων 
πολιτικής».
Όπως σημειώνεται, ο τρόπος 
αντιμετώπισης της κρίσης 
προκαλεί σοβαρές επιπλοκές 
στην οικονομική και κοινωνι-
κή λειτουργία και στο πλαίσιο 
αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διεξήγα-
γε το προηγούμενο διάστημα 
έρευνα προκειμένου να προσ-
διοριστούν οι σημαντικότερες 
επιπτώσεις της υγειονομικής 
κρίσης στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που απο-
τελούν το 99% των επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα και προ-
σφέρουν το 80% των θέσεων 
απασχόλησης στον ιδιωτικό 
τομέα.
Με βάση την έρευνα δυο στοι-
χεία επισημάνθηκαν ως πιο 
σημαντικά σχετικά με την λει-
τουργία των μικρών και πο-
λύ μικρών επιχειρήσεων. Το 
πρώτο αναδείκνυε την έλλει-
ψη ρευστότητας ως το σημα-
ντικότερο πρόβλημα που θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν 
οι 8 στις 10 μικρές και πο-
λύ μικρές επιχειρήσεις μετά 
την άρση των περιοριστικών 
μέτρων. Το δεύτερο ζήτημα, 
που συνδέεται σε ένα βαθμό 
με την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του προβλήματος 
ρευστότητας, αφορούσε στην 
βιωσιμότητα των επιχειρή-
σεων. Από τα ευρήματα της 
έρευνας προέκυψε πως 1 στις 
7 επιχειρήσεις ενδέχεται να 
διακόψουν την δραστηριότη-
τα τους το επόμενο διάστημα.
Τα δυο αυτά στοιχεία καταδει-
κνύουν σύμφωνα με τη ΓΣΕ-
ΒΕΕ, «τις σοβαρές συνέπει-
ες της υγειονομικής κρίσης 
στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και όπως είναι 
επόμενο επηρεάζουν και την 
αγορά εργασίας, που φαίνεται 
πως αλλάζει δραματικά».
Στο πλαίσιο της επανεκκίνη-
σης της οικονομίας, «οι επι-
χειρήσεις καλούνται να προ-

σαρμοστούν μέσα σε ένα 
έκτακτο αλλά σε κάθε περί-
πτωση νέο ρυθμιστικό πλαί-
σιο λειτουργίας και σε μια 
αγορά στην οποία η υγειο-
νομική κρίση έχει ήδη αφή-
σει το αποτύπωμα της με την 
εκτεταμένη μείωση των ει-
σοδημάτων, τα προβλήματα 
ρευστότητας και τη μεταφορά 
υποχρεώσεων για το μέλλον».

Κίνδυνος για 250.000 
θέσεις απασχόλησης
Με βάση τα στοιχεία της έρευ-
νας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Απρί-
λιος 2020) εκτιμάται ότι το 
επόμενο διάστημα κινδυνεύ-
ουν να χαθούν 250.000 θέ-
σεις απασχόλησης (αυτοαπα-
σχολούμενοι, εργοδότες και 
εργαζόμενοι). Εάν σε αυτό συ-
νυπολογιστεί και το πάγωμα 
των προσλήψεων λόγω της 
γενικότερης αβεβαιότητας που 
προκαλεί η πανδημία, όπως 
αναφέρεται στην έρευνα, τό-
τε το ενδεχόμενο εκτίναξης 
της ανεργίας σε ποσοστά αντί-
στοιχα με εκείνα που είχαν κα-
ταγραφεί κατά την πιο βαθιά 
περίοδο της πρόσφατης οικο-
νομικής κρίσης (27%) και μά-
λιστα σε πολύ σύντομο χρόνο 
είναι πολύ πιθανό.
«Δημιουργούνται προϋποθέ-
σεις για εκτεταμένη φτωχο-
ποίηση του εργατικού δυνα-
μικού της χώρας, διεύρυνσης 
των ανισοτήτων και διάρρη-
ξης της κοινωνικής συνοχής» 
όπως επισημαίνεται.

Ύφεση πάνω 
από ένα χρόνο
Σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ, θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι 
συγκρινόμενη με άλλες χώ-
ρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οικονομική βοή-
θεια που πρόσφερε η Ελλά-
δα σε επιχειρήσεις και νοικο-
κυριά προς ανακούφιση από 
τις επιπτώσεις των απαγορεύ-
σεων που επιβλήθηκαν λόγω 
της πανδημίας, φαίνεται πως 

είναι σχετικά περιορισμένης 
έκτασης, ενώ από την άλλη 
μεριά η σύνθεση τους δημι-
ουργεί προϋποθέσεις η ανα-
μενόμενη ύφεση να διαρκέσει 
αρκετά περισσότερο από έναν 
χρόνο. Ειδικότερα, τα μέτρα 
πού έχει λάβει μέχρι σήμερα 
η κυβέρνηση συμπεριλαμβα-
νομένων και αυτών που ανα-
κοινώθηκαν πρόσφατα βασί-
ζονται στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία στην δανειοδό-
τηση των επιχειρήσεων και 
στην μεταφορά φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεων προς το μέλλον και πο-
λύ λιγότερο σε άμεσες οικο-
νομικές ενίσχυσης υπό την 
μορφή των επιχορηγήσεων.

Φειδωλές οι 
κρατικές παρεμβάσεις
Ενδεικτικά, οι άμεσες δημοσι-
ονομικές ενισχύσεις ανήλθαν 
σε 1,1% του ΑΕΠ, όταν στην 
Γαλλία και την Πορτογαλία 
ανήλθαν σε 2,4% και 2,5%, 
αντίστοιχα, ενώ στη Γερμανία 
έφτασαν το 10,1% του ΑΕΠ! Η 
οικονομική επιβάρυνση που 
επισείουν οι παρατάσεις πλη-
ρωμών φορολογικών κι άλ-
λων υποχρεώσεων στην Ελλά-
δα ανέρχεται σε 2% του ΑΕΠ, 
όταν στην Γαλλία, την Πορτο-
γαλία, την Ιταλία και τη Γερ-
μανία ανέρχονται σε: 9,4%, 
11,1%, 13,2% και 14,6%! Εξ 
ίσου συντηρητικά ήταν και τα 

μέτρα που αφορούσαν τον τρί-
το πυλώνα, την παροχή ρευ-
στότητας και εγγυήσεις. Στην 
Ελλάδα ανήλθαν σε 0,5% 
του ΑΕΠ όταν σε Πορτογα-
λία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και 
Γερμανία ανήλθαν σε: 5,5%, 
9,1%, 14%, 29,8% και 27,2% 
(Πηγή: Ινστιτούτο Bruegel).
Οι φειδωλές κρατικές παρεμ-
βάσεις στην Ελλάδα, από κοι-
νού με το μεγάλο ειδικό βά-
ρος του τουριστικού κλάδου 
στην χώρα μας, συνετέλεσαν 
ώστε η Ελλάδα με βάση τις πιο 
πρόσφατες εκτιμήσεις να εί-
ναι αντιμέτωπη το 2020 με την 
μεγαλύτερη ύφεση σε όλη την 
Ευρώπη, «ύψους» 9,7%, λίγα 
μόλις χρόνια μετά το προηγού-
μενο ρεκόρ ύφεσης που κατέ-
γραψε έκτασης 26% του ΑΕΠ, 
λόγω των μνημονίων.

8 άξονες 
προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ
Για την ανάσχεση των πλέον 
δυσμενών επιπτώσεων από 
την υγειονομική κρίση η ΓΣΕ-
ΒΕΕ με υπόμνημά της που κα-
τέθεσε προς την κυβέρνηση 
και τα πολιτικά κόμματα προ-
τείνει 8 άξονες που αφορούν: 
στη χρηματοδότηση - ρευστό-
τητα - επενδύσεις, ανάσχεση 
της διόγκωσης του ιδιωτικού 
χρέους, φορολογικά ζητήμα-
τα, απασχόληση - συγκρά-
τηση ανεργίας- ασφαλιστικά 
ζητήματα, άμβλυνση του ψη-
φιακού χάσματος, προώθηση 
συνεργατικών σχηματισμών, 
ενίσχυση του συστήματος 
υγείας και κατάρτιση- επανα-
κατάρτιση εργαζομένων. Τα 
παραπάνω μέτρα στήριξης 
της πραγματικής οικονομίας 
θα ενισχύσουν τις Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες 
κινδυνεύουν να οδηγηθούν 
σε μια ανυπολόγιστης μεγέ-
θους καταστροφή. 

> ΓΣΕΒΕΕ: Οκτώ άξονες για την ανάσχεση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης 

Ξεκινάει από 1η Ιουνίου 2020 η εφαρμογή του μέτρου της 
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0.90 ποσ. μο-
νάδες στη μισθωτή εργασία μόνο για τις θέσεις πλήρους 
απασχόλησης. Το μέτρο έρχεται ως εφαρμογή της ασφα-
λιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 που ψηφίστηκε το 
Φεβρουάριο του 2020 και θα βοηθήσει σημαντικά, συν-
δυαστικά με τις άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στην επα-
νάκαμψη της απασχόλησης και συγκεκριμένα στην αύξηση 
των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Το μέτρο είχε ψηφιστεί πριν την πανδημία του κοροναϊού, 
θεωρείται επίκαιρο και αναγκαίο για την θωράκιση και εν-
δυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές 
από την 1η Ιουνίου
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Πνοή στην πόλη έφερε 
το άνοιγμα της εστίασης 

Σερβιτόροι με μάσκες και γά-
ντια, αντισηπτικά και μαντιλά-
κια στα τραπέζια δίπλα από τον 
καφέ ή το ποτό, τραπεζάκια σε 
απόσταση του 1,70 μ. που πλέ-
ον καταλαμβάνουν χώρο στους 
πεζοδρόμους, στις πλατείες και 
στα πεζοδρόμια, συνθέτουν την 
εικόνα στο κέντρο της Πάτρας 
από την Δευτέρα οπότε και η 
εστίαση επαναλειτούργησε.
Αν και οι εικόνες είναι πρωτό-
γνωρες, λόγω των μέτρων για 
την προστασία από τη διάδο-
ση του κορωνοϊού, τα καταστή-
ματα εστίασης έδωσαν ζωντά-
νια στην τοπική οικονομία μετά 
από 2,5 μήνες απουσίας.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ 
τα καφέ μπαρ και τα εστιατόρια 
έγιναν αφορμή για να συναντη-
θούν και πάλι από κοντά φίλοι 
και να σμίξουν παρέες. Οι ιδιο-
κτήτες των καταστημάτων εστί-
ασης και αναψυχής μετρούν 
πληγές από το πέρασμα της 
πανδημίας αλλά προσπαθούν 
με αισιοδοξία να δώσουν τη δι-
κή τους μάχη για την επιβίωση.
Οι καταστηματάρχες περιμέ-
νουν το επόμενο διάστημα για 
να κάνουν «ταμείο» από το πώς 
σηματοδοτήθηκε η επανέναρξη 
του κλάδου τηρώντας τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα παρά τις 
όποιες ασάφειες και όλα τα μέ-
τρα για να προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους στους πελάτες τους.
Κάνοντας μια πρώτη αποτίμη-
ση από τις πρώτες ημέρες επα-
ναλειτουργίας των επιχειρή-
σεων του κλάδου, ο πρόεδρος 

του ΣΚΕΑΝΑ Σπύρος Στεργίου 
επεσήμανε πως η εικόνα ήταν 
ικανοποιητική καθώς ο κόσμος 
κουράστηκε από την καραντίνα 
και είχε ανάγκη να βγει έξω και 
να διασκεδάσει. Ωστόσο, κατα-
γράφηκε από την πρώτη μέρα 
κιόλας της λειτουργίας των κα-
ταστημάτων εστίασης της Πά-
τρας η απώλεια της δυναμικής 
των φοιτητών.
«Οι φοιτητές απουσιάζουν από 
την Πάτρα και το γεγονός αυτό 
σίγουρα δεν είναι ευνοϊκό για 
το ξεκίνημα της εστίασης. Εί-
ναι σίγουρο ότι θα μας επηρε-
άσει, ελπίζω όμως όχι σε μεγά-
λο βαθμό» τονίζει ο κ. Στεργίου. 
«Οι φοιτητές είναι μία δύναμη 
για την τοπική οικονομία της 
Πάτρας, πόσο μάλλον για την 
εστίαση και με δεδομένο ότι 
φέτος θα έχουμε ακόμα λιγό-
τερους τουρίστες, τους έχουμε 
μεγαλύτερο ανάγκη», συμπλή-
ρωσε.
«Η αγωνία μας είναι μεγάλη κα-
θώς έχουμε χάσει τον μεγάλο 
οικονομικό μας αιμοδότη, τους 

φοιτητές. Δίνουμε τον αγώνα 
μας, με όλα τα απαιτούμενα μέ-
τρα -καθώς προέχει η δημόσια 
υγεία για όλους- και με αισιοδο-
ξία παρά τις μεγάλες δυσκολίες 
για τον κλάδο μας. Εμείς προ-
ετοιμαστήκαμε για τα μέτρα με 
βάσει τα όσα γνωρίζαμε και όχι 
με τις διατάξεις της πολιτείας 
καθώς το ΦΕΚ εκδόθηκε μόλις 
την Κυριακή. Υπήρχαν αρκετοί 
όροι και κανονισμοί που χρει-
άζονταν διευκρίνιση, έτσι ώστε 
να λειτουργήσουμε, χωρίς να 
έχουμε προβλήματα. Παρά την 
αβεβαιότητα και τις δυσκολίες 
αισιοδοξούμε. Ωστόσο, ασφα-
λή συμπεράσματα για το πώς 
θα μπορέσουμε να συνεχίσου-
με στο μέλλον θα εξαχθούν το 
επόμενο διάστημα», επισημαί-
νει ο κ. Στεργίου.

Έλεγχοι από τα κλιμάκια 
της Δ/νσης Υγιεινής
Η επανεκκίνηση της εστίασης 
συνοδεύτηκε και από ελέγχους 
από τα κλιμάκια της Δ/νσης 
Υγιεινής της Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας στελέχη της οποί-
ας έσπευσαν να διαπιστώσουν 
εάν εφαρμόζονται οι κανονι-
σμοί και οι όροι. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐ-
ας Χαράλαμπος Μπονάνος τό-
νισε πως ο κλάδος χρειάζεται 
την στήριξη όλων μας και τό-
νισε πως ξεχωριστά κλιμάκια 
«χτενίζουν» την πόλη, παρέ-
χοντας βοήθεια και συμβου-
λές στους καταστηματάρχες του 
κλάδου για την τήρηση των 
μέτρων και των αποστάσεων 
ασφαλείας.
Σε πρώτη φάση, δεν υπήρχουν 
πρόστιμα και κυρώσεις, αλλά 
δόθηκαν συμβουλές για να τους 
δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια 
χρειαστούν που έχει να κάνει 
με τους υγειονομικούς κανό-
νες και την τήρηση των μέτρων 
που έχουν θεσπιστεί, έτσι ώστε 
όλα να κυλήσουν ομαλά, χωρίς 
προβλήματα.
Άλλωστε, τα μηνύματα που έχει 
στείλει η εστίαση γύρω από το 
θέμα της τήρησης των μέτρων, 
μέσα από τις εργασίες που προ-
ηγήθηκαν και την διαμόρφωση 
των χώρων με βάση τις απο-
στάσεις ασφαλείας, είναι μόνο 
θετικά.
«Στηρίζουμε την εστίαση, 
έναν κλάδο που πληγώθηκε 
βαθιά από την πανδημία και 
όλος ο κόσμος θα πρέπει με 
την σειρά του να στηρίξει τα 
μαγαζιά. Κι αυτό το σκοπό 
της στήριξης έχει η παρουσία 
των κλιμακίων» συμπλήρωσε 
ο κ. Μπονάνος

> Με υγειονομικά πρωτόκολλα και αισιοδοξία άνοιξαν τα καφέ –μπαρ

«Αγκάθι» οι άδειες για 
τα παραλιακά καταστήματα 

Η επανεκκίνηση του κλάδου της εστίασης 
δεν μπήκε με το… δεξί για τα καταστήμα-
τα στις παραλιακές ζώνες καθώς η καθυ-
στέρηση έκδοσης της ΚΥΑ που αφορά στη 
χρήση του αιγιαλού βρήκε μοιραία ανέτοι-
μους τους επιχειρηματίες με αποτέλεσμα 
να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην 
υποβολή των φακέλων στους Δήμους κι 
από εκεί στην Κτηματική Υπηρεσία για την 
έκδοση των αδειών.
Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις στην 
Αχαΐα με το άνοιγμα της εστίασης βρέθη-
καν να μην διαθέτουν άδεια χρήσης του 
αιγιαλού και να μην τους επιτρέπεται η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παρα-
λίες. Όσοι το έπραξαν βρέθηκαν αντιμέτω-
ποι με πρόστιμα από την Κτηματική Υπη-
ρεσία του Δημοσίου. 
Το ποδαρικό για τη φετινή σεζόν το έκαναν 

επιχειρηματίες της Αιγιάλειας και συγκε-
κριμένα της Δ.Ε. Συμπολιτείας, οι οποίοι 
και με την βοήθεια του Δήμου κατέθεσαν 
τους φακέλους τους λαμβάνοντας τη σχε-
τική αδειοδότηση για τη χρήση αιγιαλού. 
Ωστόσο, στην Πάτρα και την Δυτική Αχα-
ΐα οι παραλιακές επιχειρήσεις δεν κατά-
φεραν να στήσουν τραπεζοκαθίσματα στον 
αιγιαλό, καθώς δεν είχαν εκδοθεί εγκαί-
ρως οι σχετικές άδειες. 
«Περίπου 350 συνάδελφοι έχουν υπο-
βάλλει τους φακέλους τους στο Δήμο, ο 
οποίος θα τους ελέγξει μέσα στις επόμενες 
ημέρες, ώστε στη συνέχεια τα στελέχη της 
Κτηματικής να διενεργήσουν έλεγχο και 
να προσυπογράψουν τις άδειες. Πρόκειται 
για μία χρονοβόρα διαδικασία, η οποία 
έπρεπε να είχε δρομολογηθεί πολύ νω-
ρίτερα, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν εί-

ναι δυνατόν να περιμένουμε να ανοίξουμε 
δυόμιση μήνες, να είμαστε έτοιμοι και να 
προσκρούουμε σε γραφειοκρατικές αγκυ-
λώσεις», τόνισε ο κ. Στεργίου.
Πάντως, από την άλλη πλευρά η Κτηματι-
κή Υπηρεσία δηλώνει πανέτοιμη να διευ-
θετήσει άμεσα όλους τους φακέλους που 
θα φθάσουν από τους Δήμους, ενώ κλιμά-
κια υπαλλήλων πραγματοποιούν αυτοψίες 
και είναι διατεθειμένοι ώστε αυθημερόν 
να υπογράψουν για την έκδοση των αδει-
ών σε όλες τις περιπτώσεις που πληρού-
νται τα απαιτούμενα κριτήρια και τα δικαι-
ολογητικά είναι πλήρη. 
Όπως όλα δείχνουν το άνοιγμα των πα-
ραλιακών καταστημάτων θα γίνει σταδια-
κά και βάσει του χρονοδιαγράμματος κατά-
θεσης των φακέλων και των αιτήσεων εκ 
μέρους των καταστηματαρχών.

> Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες για την καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ

Μειώνεται ο 
ΦΠΑ στο 13%... 

Από την προσεχή Δευτέρα μειώνεται στο 13% ο ΦΠΑ σε 

μη αλκοολούχα ποτέ, χυμούς και ροφήματα, τα εισιτήρια 

των κινηματογράφων αλλά και τα εισιτήρια μέσων μαζικής 

μεταφοράς καθώς και της υπηρεσίες μεταφοράς προσώ-

πων και των αποσκευών τους.

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση 

του ΦΠΑ στην εστίαση και τις εκπτώσεις σε ιδιοκτήτες 

ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα λόγω κορω-

νοϊού κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης στο 

νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζεται μειωμένος 

ΦΠΑ 13% από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 

2020 στα μη αλκοολούχα ποτά, τον καφέ, το τσάι κ.λπ. 

καθώς και στα εισιτήρια κινηματογράφων και τις μετα-

φορές προσώπων και των αποσκευών τους (τρένο, μετρό 

και τραμ, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπλάνο, 

πλοίο και συνδυαστικές μεταφορές).

Επίσης, ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται και στις επιτόπιες 

καταναλώσεις μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφη-

μάτων.

Μείωση ΦΠΑ προβλέπεται και στο τουριστικό πακέτο από 

80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10.

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης το 40% του μισθώματος που δεν 

εισπράττεται για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει μεί-

ωση του ενοικίου στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού.

Το Δημόσιο, προβλέπεται ότι θα καλύψει το 1/3 της ζη-

μιάς μέσω συμψηφισμού του ποσού με φορολογικές υπο-

χρεώσεις που θα προκύψουν από τον Ιούλιο και μετά. 

Στην πολυσέλιδη τροπολογία περιλαμβάνεται και το νέο 

πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης.

...και οι φόροι για 
ιδιοκτήτες ακινήτων 

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται η αναμενόμενη 

ρύθμιση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχασαν 

τουλάχιστον 40% των μισθωμάτων που εισέπρατταν τους 

προηγούμενους μήνες. 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται εφόσον οι ιδιοκτήτες 

εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% 

έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με το 20% επί του 

60% των μισθωμάτων αυτών από φορολογικές οφειλές με 

καταληκτική ημερομηνία από 31 Ιουλίου 2020. Δεν συμ-

ψηφίζονται με ρυθμίσεις δόσεων τμηματικής καταβολής.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν ζημιά προ-

βλέπεται παράλληλα αναστολή της είσπραξης των ληξι-

πρόθεσμων οφειλών τους και παράταση προθεσμιών κα-

ταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους στην Εφορία.

Πιο συγκεκριμένα

• Για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε ενοικιαστές που δι-

καιούνταν έκπτωση 40% τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 

και η καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών 

τους και δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός αυτών των μη-

νών οι προθεσμίες παρατείνονται μέχρι 31 Αυγούστου και 

αντίστοιχα αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών τους.

• Για όσους εκμισθώνουν ανίκητα σε δικαιούχους έκπτω-

σης 40% του ενοικίου τον Μάιο οι προθεσμίες παρατείνο-

νται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

• Για όσους μισθώνουν ακίνητα σε ενοικιαστές που δικαι-

ούνται την έκπτωση 40% τον Ιούνιο οι προθεσμίες παρα-

τείνονται μέχρι 30 Οκτωβρίου.
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Το θέμα

> Η ιδέα αυτή όμως εγείρει σο-
βαρά ζητήματα κινδύνων. Πώς 
τους ξεπεράσατε;
Ψάξαμε να δούμε πώς γίνο-
νται οι αντίστοιχες μεταφορές 
και καταλήξαμε με τη ΔΕΔΑ, 
που είναι η επιχείρηση που 
ασχολείται με τις κατασκευές 
δικτύων, για να δούμε πώς θα 
παροχετεύουμε το φυσικό αέ-
ριο στο δίκτυο. Μιλάμε δηλα-
δή για οδική μεταφορά υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου το 
όποιο θα έρχεται σε συγκεκρι-
μένες εγκαταστάσεις τροφοδο-
σίας που θα παραχετεύουν το 
δίκτυο. Ο Δήμος είχε πει «όχι 
στο λιμάνι», άρα έπρεπε να 
βρούμε αλλού χώρους για τις 
εγκαταστάσεις. Για να γίνει ένα 
τέτοιο έργο απαιτείται συναίνε-

ση. Δεν λέω ότι ήταν ιδεολη-
ψία η άρνηση του Δήμου, μιας 
και μιλάμε για 10.000 κυβικά 
υγροποιημένου αερίου. Πο-
σότητα που και το Υπουργείο 
αναγνώρισε ότι ήταν τεράστια 
και ζήτησε τον ανασχεδιασμό 

ορισμένων πραγμάτων. Στό-
χος να γλιτώσουμε την πόλη 
από αδιέξοδα. Τότε παρου-
σία του Περιφερειάρχη, του 
Δημάρχου και του τότε Γραμ-
ματέας ΕΣΠΑ αναλάβαμε την 
πρωτοβουλία να υποδείξουμε 

τους χώρους, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. Τέλος Ιανουα-
ρίου 2019 γνωστοποιήσαμε 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
όλες τις δυντικές θέεις χωρο-
θέτησης σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές της ΔΕΔΑ. Άρα το 
ΤΕΕ έχει γνωστοποιήσει τις 
θέσεις. Εάν υπάρχει άλλος 
τρόπος να έρθει το φυσικό αέ-
ριο στην περιοχή μας, να το 
κουβεντιάσουμε. Εκείνο που 
πρέπει να γίνει πάση θυσία 
είναι το φυσικό αέριο να φθά-
σει στην περιοχή. Να μάθου-
με να ζούμε με αυτό, να δούμε 
τις ωφέλειες. 
Ζητήσαμε να μπουν οι αυστη-
ρότερες προδιαγραφές που 
υπάρχουν στην κοινότητα. 
Και τότε η ΔΕΔΑ απάντησε 

ότι θα πάμε με τις αυστηρότε-
ρες που υπάρχουν. Αυτό γιατί 
το ΤΕΕ έχει σε προτεραιότητα 
την ασφάλεια του πολίτη.
Πλέον μετά από όλα αυτά 
δεν δικαιολογείται κανένας, 
να χάσει ο πολίτης και κάτοι-
κος της Πάτρας τη δυνατότη-
τα να τροφοδοτηθεί με φθηνό 
καύσιμο. Είναι δεδομένο ότι 
προφανώς η ΔΕΠΑ και ΔΕ-
ΔΑ έχουν γίνει ΑΕ και υπάρ-
χει επιχειρηματικό όφελος 
για όλα αυτά. Γι αυτό κάναμε 
αγώνα να συμπεριληφθούν 
και άλλες περιοχές στο σχε-
διασμό, όπως ο Πύργος και 
το Αγρίνιο. Δεν ήταν δυνατόν 
να βγουν οι μεγάλες πόλεις 
εκτός. Έτσι εκτός από τις τρεις 
πόλεις στο σχεδιασμό για φυ-

«Είναι σεβαστή η θέση του Δήμου που αρνείται 
> Στα 10.000 κυβικά μέτρα ανέρχεται η ποσότητα του υγροποιημένου αερίου για την περιοχή

Οι λόγοι που επικαλείται ο Δή-
μος είναι διάφοροι (θα τους 
διαβάσετε στη σελίδα 14) με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται 
αδιέξοδο στο έργο. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής 
Ελλάδος Βασίλης Αϊβαλής, κα-
ταθέτει την δική του άποψη για 
την συγκεκριμένη εξέλιξη την 
οποία ωστόσο δεν θεωρεί κα-
θοριστική για την συνέχιση 
του έργου. Απευθύνει παράλ-
ληλα έκκληση προς όλους τους 
εμπλεκόμενους να δείξουν την 
δέουσα σύμπνοια, ώστε να 
μην χαθεί το έργο, αφού μέχρι 
το τέλος του 2020 θα πρέπει 
να έχει ενταχθεί. 
Διαφορετική μια μεγάλη ευκαι-
ρία για την Δυτική Ελλάδα, να 
αλλάξει σελίδα στον ενεργει-
ακό τομέα, θα χαθεί και αυτή 
όπως και τόσες άλλες.

> Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
στη μεταφορά φυσικού αερίου 
στην Πάτρα, μετά την άρνηση του 
Δήμου να συνυπογράψει μνημό-
νιο συνεργασία με μια σειρά από 
φορείς, μεταξύ άλλων και το Σύν-
δεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανι-

ών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδας. Φοβάστε ότι το έργο 
κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα; 
Είναι πραγματικά η τελευταία 
ευκαιρία να μπορέσει η Δυτι-
κή Ελλάδα να αποκτήσει φθη-
νό ενεργειακό καύσιμο. Το φυ-
σικό αέριο δεν είναι κάτι νέο. 
Είναι κάτι που υπάρχει πολλά 
χρόνια. Εμείς ήμασταν αρκετά 
χρόνια εκτός αγοράς. Είναι ένα 
μεταβατικό καύσιμο. Σύμφω-
να με τις οδηγίες της Ευρωπαι-
κής Ένωσης, η μεταβατικότητα 
του συγκεκριμένου τύπου καυ-
σίμου, θα είναι ακόμα μέχρι 
και το 2050. Τότε θα αντικα-
τασταθεί από πιο αποδοτικές 
μορφές ενέργειας. Αυτό σημαί-

νει αντικατάσταση για θέρμαν-
ση και ψύξη από ηλεκτρισμό, 
όπου μπορεί η κιλοβατόρα να 
είναι πιο ακριβή και να υπάρ-
χει σαφώς μικρότερη απόδοση 
σε σχέση με το φυσικό αέριο, 
ωστόσο όσον αφορά τη λει-
τουργία σε αντλίες θερμότη-
τας ή άλλες μορφές ψύξης θέρ-
μανσης, έχει πολύ μεγαλύτερη 
απόδοση. Άρα, σε κάθε περί-
πτωση το φυσικό αέριο η Ευ-
ρώπη θα πάψει σταδιακά να 
το χρηματοδοτεί. Και γι’ αυτό 
τον λόγο στην επόμενη περίο-
δο, το φυσικό αέριο, σύμφω-
να με τα τωρινά δεδομένα και 
εάν δεν αλλάξουν λόγω παν-
δημίας, δεν θα χρηματοδοτεί-

ται. Ειδικότερα η κατασκευή 
δικτύων μέσα σε πόλεις. Αυτό 
και με δεδομένο ότι η Πάτρα 
δεν έχει τέτοια δίκτυα φυσικόυ 
αερίου, αντιλαμβάνεστε ότι εί-
ναι η τελευταία της ευκαιρία να 
αποκτήσει.
> Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι είναι 
η τελευταία της ευκαιρία;
Το λέω γιατί σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κοινότητας που 
διέπουν την περίοδο 2014-
2020, ο τελευταίος χρόνος 
για νομική δέσμευση και έντα-
ξη έργων είναι το 2020. Τότε 
θα πρέπει για τα έργα αυτά να 
υπάρξει αντίστοιχη πρόσκλη-
ση ενδιαφέροντος από τους 
αρμόδιους φορείς, δηλαδή 

τις διαχειριστικές αρχές των 
Περιφερειών, τα Περιφερεια-
κά Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα ή αντίστοιχες αρχές του 
Υπουργείου Ενέργειας. 
Συνεπώς, μέσα στο 2020, θα 
πρέπει η ένταξη των συγκεκρι-
μένων έργων να γίνει, ώστε τα 
έργα αυτά να είναι ολοκληρω-
μένα στο τέλος του 2023 με μια 
μικρή παράταση. Μέχρι σήμε-
ρα έχει γίνει η κατάλληλη προ-
ετοιμασία από την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος. Όλα αυτά 
τα χρόνια υπήρξε μια σωστή 
στρατηγική, ωρίμανσης του 
συγκεκριμένου έργου, δηλαδή 
της δημιουργίας δικτύων φυ-
σικού αερίου σε Πάτρα, Αγρί-
νιο και Πύργο, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις ανάγκες της ΒΙ-
ΠΕ Πατρών, ώστε να μπορέσει 
η πόλη μας να τροφοδοτηθεί 
με φθηνό καύσιμο. Τα χρήμα-
τα αυτά υπάρχουν από την Πε-
ριφέρεια σε αντίστοιχους κω-
δικούς, έχει γίνει εγγραφή στο 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων, αλλά πρέπει άμεσα να 
προχωρήσουμε στα επόμενα 
στάδια.

> Ποια είναι τα στάδια αυτά ώστε 
να μπορέσει το έργο να μπει σε 
μια τροχιά υλοποίησης;
Για να μπορέσει να ολοκληρω-
θεί ο σχεδιασμός των δικτύων 
από τη ΔΕΔΑ, που είναι ο κύ-
ριος του έργου, και για τις τρεις 
πόλεις, θα πρέπει επί της ου-
σίας να βρεθεί ο χώρος εγκα-
τάστασης και τροφοδοσίας των 
δικτύων αυτών. Κοιτάξτε να 

«Κανένας δεν θέλει να 
Πρόσωπο των ημερών ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτι-
κής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής, που καλείται να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιδέα του φυσικού 
αερίου στην περιοχή μας. Οι εξελίξεις σημαντι-
κές, καθώς την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος 
Πατρέων απέστειλε επιστολή στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με την οποία αρ-
νείται να υπογράψει το σύμφωνο συνεργασίας 

φυσικού αερίου μαζί με άλλους οικονομικούς 
εταίρους της περιοχής.

Συνέντεξη στον Γιώργο Ηλιόπουλο

Το Forum Ενέργειας στην πολύχρονη διαδρομή του ανέδειξε πολύπλευρα το θέμα του φυσικού 
αερίου στην Δυτική Ελλάδα. Η φωτογραφία είναι από την διοργάνωση του 2017 με τη συμμετο-
χή εκπροσώπων όλων των ενδιαφερόμενων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων.
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σικό αέριο περιλαμβάνεται 
και η ΒΙΠΕ.

> Είμαστε όμως στο σημείο που 
ο Δήμος αρνείται να υπογράψει 
το μνημόνιο συνεργασίας με την 
Περιφέρεια; Φοβάστε ότι θα χα-

θεί η ευκαιρία;
Δεν είναι κακό ότι αρνεί-
ται. Αρκεί να αρνείσαι δημι-
ουργικά. Είναι δικαίωμα του 
οποιουδήποτε να αρνείται. 
Με αυτό τον τρόπο δημιουρ-
γεί θετική επιτάχυνση στις δι-

αδικασίες. Ο Δήμος έχει μια 
πάγια θέση που μακάρι να 
μπορούσαμε να την ικανο-
ποιήσουμε. Είναι η πάγια θέ-
ση του υπερ του αγωγού όμως 
η θέση αυτή δεν μπορεί να 
είναι περιοριστική ως προς 
τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
έλευσης του αερίου στη Δυτ. 
Ελλάδα, εάν αυτό δεν μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα. 
Προφανώς ο Δήμος έχει μια 
πολιτική θέση, καλά κάνει και 
την εκφράζει αλλά μέχρι εκεί. 
Από την άλλη η μη συνυπο-
γραφή του συμφώνου συνερ-
γασίας δεν λέει τίποτα. Γιατί 
δεν είναι κάποια απαραίτητη 
διαδικασία για την υλοποίηση 
του εγχειρήματος. Προφανώς 
ο Δήμαρχος και η δημοτική 

αρχή δεν συνυπογράφουν το 
πλαίσιο για δικούς τους λό-
γους. Όμως σε καμία περί-
πτωση δεν έχει δικαίωμα να 
είναι ενάντια στο συμφέρον 
των πολιτών του. Επειδή δεν 
είναι απαραίτητο της διαδι-
κασίας ας μην το υπογράψει, 
όμως ας βοηθήσει στη δι-
αδικασία χωροθέτησης και 
αδειοδότησης του έργου. Δεν 
υπάρχει κανένα τέτοιο πρό-
βλημα και δεν βλέπω γιατί 
δημιουργήθηκε αυτή η έντα-
ση. Ο Δήμος έχει μια πολι-
τική τοποθέτηση όμως από 
εκεί και πέρα εάν δεν είναι 
συμμέτοχος και δημιουργήσει 
μια ανάδραση στις διαδικασί-
ες εξέλιξης, τότε προφανώς 
υπάρχει πρόβλημα.

την χωροθέτηση στο λιμάνι»

δείτε, είναι δεδομένο ότι πάγια 
ευχή όλων μας όλων, του ΤΕΕ, 
της Περιφέρειας, του Δήμου 
είναι να είχαμε τον αγωγό στην 
περιοχή μας. Με δεδομένο ότι 
είναι ένα έργο πολλών εκατομ-
μυρίων ευρώ, αντιλαμβάνεστε 
ότι η χώρα δεν θα μπορεί να ο 
χρηματοδοτήσει μόνης της, αλ-
λά θα διεκδικήσει τα Ευρωπα-
ϊκά κονδύλια για να έχει όσο 
το δυνατόν λιγότερη συμμεο-
χή στις δαπάνες. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο όταν η χώρα επιλέγει 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 
επιλέγει ορισμένους κανόνες 
που προβλέπει η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. Απαραίτητο εί-
ναι να υπάρχουν ώριμες με-
λέτες και από εκεί και πέρα να 
προκύπτει η βιωσιμότητα των 
έργων και να υπάρχουν τα τε-
χνικά δελτία που αφορουν τα 
έργα, σύμφωνα με τους κανό-
νες που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το έργο της ύπαρ-
ξης ενός αγωγού από Κόρινθο 
προς Πάτρα είναι ένα σενάριο 
που έχει παίξει πολλές φορές. 
Εμείς ως Επιμελητήριο το δι-
εκδικούμε τα τελευταία 15 χρό-

νια και έχουμε εντατικοποιή-
σει τις ενέργειές μας. Ωστόσο, 
όλες τις φορές στη μεταφο-
ρά του αγωγού από Κόρινθο 
προς Πάτρα λάβαμε αρνητική 
απάντηση. Και ο λόγος είναι η 
βιωσιμότητα, δηλαδή οι απο-
σβέσεις δεν είναι ικανοποιη-
τικές ώστε να καλυφθεί το κό-
στος του συγκεκριμένου έργου. 
Και δεν είναι ικανοποιητικό γι-
ατί δεν υπάρχουν αρκετοί δυ-
νητικοί καταναλωτές που να το 
καθιστούν κερδοφόρο.

> Οπότε η λύση που προτείνετε 
ποια είναι; Αυτή της μεταφοράς; 
Θεωρείτε ότι είναι και η ενδεδειγ-
μένη;
Ήταν το 2011 όταν λάβαμε 
την πρώτη αρνητική απάντηση 
για τη μετοφορά με αγωγό στο 
γραφείο του τότε Υπουργού κ. 
Μανιάτη, παρουσία όλων των 
παραγόντων που εμπλέκονταν 
με το φυσικό αέριο, παρουσία 
του τότε Περιφερειάρχη κ. Κα-
τσιφάρα. 
Θέσαμε το ζήτημα για τα αντι-
σταθμιστικά οφέλη που έπρε-
πε να πάρει η περιοχή. 

Γιατί, για παράδειγμα η Αττι-
κή ξεδιψάει από το Μόρνο και 
ο Μόρνος βρίσκεται στη Δυ-
τική Ελλάδα. Αντισταθμιστικά 
δεν έπρεπε να πάρουμε κάτι; 
Υπήρχε διάθεση πολιτικά να 
βοηθούμε με άλλο τρόπο στο 
φυσικό αέριο όμως δεν έβγαι-
νε το κόστος. Τελικά διερευνή-
σαμε νέους μεθόδους για να 
έρθει το φυσικό αέριο στην πε-
ριοχή μας. 
Γνωρίζαμε πόσο μεγάλα οικο-
νομικά οφέλη συνεπάγεται η 
έλευση του φυσικού αερίου και 
έτσι οδηγηθήκαμε στην επιλο-
γή της θαλάσσιας μεταφοράς. 
Για λόγους που είναι γνωστοί 
και επειδή υπήρχαν επιχειρη-
ματικά οφέλη, ναυάγησε η συ-
γκεκριμένη ιδέα. 
Η ΔΕΠΑ, που ήταν και παρα-
μένει αρμόδια πάροχος, προ-
σπάθησε να εξασφαλίσει στο 
λιμάνι της Πάτρας τη χρημα-
τοδότηση μελετών για αέριο 
ναυσιπλοΐας. Σημειωτέον ότι 
υπάρχει μια ντιρεκτίβα, σύμ-
φωνα με την οποία σύντομα 
ένα μεγάλο ποσοστό των κα-
ραβιών θα πρέπει να έχουν 
ως καύσιμο υγροποιημένο φυ-
σικό αέριο. Αυτό σημαίνει πε-
δίο δόξης λαμπρό για όσους το 
διαθέτουν και είναι λίγοι. Έτσι, 
όταν η κοινότητα νομοθετεί κά-
τι, υπάρχουν τα εργαλεία εκεί-
να που το υποστηρίζουν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
νομοθέτησε μια αλλαγή, σύμ-
φωνα με τα οποία τα καράβια 
αντί για μαζούτ θα χρησιμο-
ποιούσαν υγροποιημένο φυ-

σικό αέριο. Στην αλλαγή αυτή 
δεν μπορείς να εγκλωβίσεις 
κανένα επιχειρηματία εάν δεν 
του δόσεις κίνητρα. 
Τα κίνητρα δόθηκαν και υπήρ-
χαν προγράμματα όπου μέσω 
του ΟΛΠΑ το Υπουργείο έβα-
λε το λιμάνι της Πάτρας στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με 
τον τρόπο αυτό η ΔΕΠΑ μαζί 
με έναν κύκλο εταιρειών κα-
τάφερε να μελετήσει τις εγκα-
ταστάσεις φυσικού αερίου στο 
λιμάνι της Πάτρας. 
Όμως τις εγκαταστάσεις δεν 
τις μελέτησε μόνο για τις ανά-
γκες του λιμανιού, γιατί είναι 
στοχαστικό, όταν η κίνηση στο 
λιμάνι δεν είναι δεδομένη, να 
εγκλωβίσεις το αέριο μόνο στο 
λιμάνι. Υπήρξε η μέριμνα και 
για να μεταφερθεί το φυσικό 
αέριο και στην πόλη. Έτσι, ως 
συμπληρωματικό έργο, η ΔΕ-
ΠΑ αποφάσισε να διοχετευ-
τεί όσο αέριο περίσσευε στον 
αστικό ιστό.
Αποτέλεσμα να χωροθετήσει 
μια εγκατάσταση τροφοδοσί-
ας στο λιμάνι της τάξεως των 
10.000 κυβικών. Τεράστιο 
νούμερο, γιατί ουσιαστικά η 
Πάτρα μπορεί να καλυφθεί με 
υποπολλαπλάσιο αριθμό κυβι-
κών φυσικού αερίου. Μέσα σε 
όλο αυτό το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο έχει βάλει στόχο την βελ-
τίωση της ζωής των πολιτών. 
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης 
και επειδή από την θάλασσα 
δεν ήταν δυνατόν να διέλθει το 
αέριο, αποφασίσαμε να έρθει 
στην πόλη οδικά.

εγκλωβίσει την Πάτρα»
«Τελευταία ευκαιρία 
για αυτό το έργο» 

> Για να δοθεί μια διέξοδος στην κατάσταση που πλέον έχει δημιουρ-
γηθεί, εσείς ως ΤΕΕ τι προτείνετε;
Χρειάζεται άμεσα να υπάρξει μια πρωτοβουλία από τον κύριο του 
έργου που θα φωνάξει όλους τους παράγοντες της περιοχής και 
να γίνει μια συνάντηση και να αποφασιστεί η χωροθέτηση. Πα-
ράλληλα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να αποφασίσει στην πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη της ΔΕΔΑ, που εί-
ναι κύριος του έργου, στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, για να μπορέσει 
να γίνει η ένταξη εντός του έτους, ώστε να διασφαλίσουμε απόλυτα 
μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου και τα χρήματα για το 
συγκεκριμένο έργο και να ξεκινήσει η κατασκευή του.

> Φοβάστε ότι το έργο θα χαθεί;
Είναι στο χέρι αυτών που έχουν τα ηνία της Πολιτείας στο χέρι 
τους. Η αίσθηση μου είναι ότι είναι τελευταία ευκαιρία για το έρ-
γο. Κάνω έκκληση σε όλες τις πλευρές ότι το θέμα δεν είναι τό-
σο πολιτικό. Το θέμα είναι κοινωνικό, είναι προς το συμφέρον 
όλων και όχι κάποιων. Θα πρέπει να δείξουμε μια υπέρβαση 
ώστε να συνδράμουμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Οποιος 
καθίσει απέναντι με την ωριμότητα που έχει πάρει το έργο και 
στη φάση που είμαστε, εάν χαθεί θα το χρεωθεί. Κανένας δεν 
θέλει να εγκλωβίσει την πόλη και να χρεωθεί κάτι τέτοιο. Όλοι 
στο τέλος της ημέρας θέλουν να είναι πατέρες ενός τέτοιου έργου 
και κανένας μαύρο πρόβατο.

> Το ζήτημα έχει τεθεί κατά κόρον και στο Φόρουμ Ενέργειας που ορ-
γανώνεται συστηματικά στην Πάτρα. Πιστεύετε έχει ωριμάσει η ιδέα 
του φυσικού αερίου στο μέσο νοικοκυριό; Θα επιδιώξει μια σύνδεση 
που θα του παρέχει έναν διαφορετικό τρόπο ενέργειας;
Είναι ένα Φόρουμ που έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα ενεργό ρό-
λο στο να φθάσουμε από ιδέα να γίνει πράξη. Είναι ένας ετήσιος 
θεσμός πλέον της Δυτικής Ελλάδας που έχει παίξει καταλυτικό 
ρόλο στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Το πατρινό νοικοκυριό 
θέλει αυτό τον τρόπο. Η ΔΕΔΑ θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις 
για συνδέσεις και τότε θα διαπιστώσετε ότι η διείσδυση του φυ-
σικού αερίου θα έιναι μεγαλύτερη από άλλες περιοχές.

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών 
θέσεων ΔΕΠ: 
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995174-76-77-78, e-
mail: info@frl.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική 
Λογοτεχνία και Λογοτεχνική-Πολιτισμική Κριτική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16117)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852, e-mail: info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθ-
μητικές Μέθοδοι Ανάλυσης στη Στατική και Δυναμική των Κατασκευών». (κωδικός ανάρτησης στο 
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16118)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995068, e-mail: 
info@vis.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικα-
στικές Τέχνες με Έμφαση στη Ζωγραφική με Συνδυαστικά Εκφραστικά Μέσα». (κωδικός ανάρτησης 
στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16120)
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310997940, e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αριθμών». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή 
καθηγητή: ΑΡΡ 16121) (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 16124)
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995243, e-mail: info@
itl.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική 
Παιδαγωγική στην Εκμάθηση και Αξιολόγηση των Ρομανικών Γλωσσών». (κωδικός ανάρτησης στο 
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16126)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 640/12-05-2020 τ. Γ΄ (ημερ. κυκλ. 12-05-2020) και η προ-
θεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 Ιουλίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρο-
νται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” 
(https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη, 22/05/2020 
Ο Πρύτανης α.α.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Σύσκεψη με τους επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων 
συγκάλεσε ο δήμαρχος Πατρέ-
ων Κώστας Πελετίδης το μεση-
μέρι της Τρίτης στο Δημαρχείο 
προκειμένου να τους ενημερώ-
σει για τις εξελίξεις σχετικά με 
το φυσικό αέριο, το σύμφω-
νο συνεργασίας που ζήτησε η 
Περιφέρεια να υπογραφεί από 
τον Δήμο Πατρέων και για την 
άρνηση και τις θέσεις της Δη-
μοτικής αρχής για το θέμα.
Κατά την ενημέρωση ο Δή-
μαρχος είπε τα εξής: «Γνωρίζε-
τε όλοι ότι η Δημοτική Αρχή, 
με συνέπεια τα τελευταία χρό-
νια, απαιτεί από τις Κυβερνή-
σεις, την έλευση του φυσικού 
αερίου μέσω αγωγού, στην πε-
ριοχή μας με όρους που θα δι-
ασφαλίζουν την πρόσβαση της 
λαϊκής οικογένειας, των απλών 
νοικοκυριών και των μικρών 
επαγγελματιών του Δήμου μας, 
σε φθηνή ενέργεια, και που θα 
εγγυώνται την ασφάλεια των 
κατοίκων αλλά και του φυσι-
κού περιβάλλοντος.
Αυτή την θέση διατυπώναμε 
συνεχώς στις συναντήσεις και 
στις συσκέψεις με τους αρμόδι-
ους. Το Σύμφωνο Συνεργασίας 
για την δημιουργία δικτύου δι-
ανομής φυσικού αερίου της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
όχι μόνο δεν δίνει λύση στην 
άρση της ενεργειακής φτώχει-
ας, αλλά θέτει και σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την υγεία των 
κατοίκων. Ταυτόχρονα, εγείρο-
νται σοβαρά ζητήματα ασφά-
λειας για τις τέσσερις εκτάσεις 
που θα γίνουν οι εγκαταστά-
σεις, αφού είναι κοντά σε κα-

τοικημένες περιοχές.
Η επιμονή τους στην υλοποίη-
ση ενός προγράμματος, που θα 
στοιχίσει δεκάδες εκατομμύ-
ρια και προβλέπεται να καλύ-
ψει 4.000 καταναλωτές, αντι-
στρατεύεται και υπονομεύει το 
δίκαιο αίτημα, να συνδεθεί η 
πόλη και η περιφέρεια με τον 
αγωγό φυσικού αερίου. 
Για το θέμα θα συγκληθεί το 
Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα 
αρθούν τα περιοριστικά μέ-
τρα που έχουν ληφθεί λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού, ώστε η συνεδρίαση να μην 
γίνει με τηλεδιάσκεψη και να 
μπορέσουν να παραβρεθούν 
σε αυτή όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς και οι δημότες». 

Οι λόγοι της άρνησης 
υπογραφής 
Ο Κ. Πελετίδης επεσήμανε 
στον Περιφερειάρχη πως «με 
τον τρόπο που προτείνετε για 
την παροχή φυσικού αερίου 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας, δεν δίνετε λύση για την 
άρση της ενεργειακής φτώχει-
ας και της ανασφάλειας» και 
προσθέτει: «Η παροχή φυσι-

κού αερίου στη Δυτική Ελλάδα 
πρέπει να γίνει μέσω αγωγού, 
δεν μπορεί να μεταφέρεται οδι-
κά με βυτιοφόρα Υγροποιημέ-
νου Φυσικού Αερίου. Η οδική 
μεταφορά, μέσα μάλιστα από 
δρόμους με δύσκολες κυκλο-
φοριακές συνθήκες, θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια και την 
υγεία των κατοίκων των τρι-
ών πόλεων (Πάτρα, Πύργος, 
Αγρίνιο), καθώς και των περι-
οχών διέλευσης».
Σε άλλο σημείο ο κ. Πελετίδης 
όσον αφορά στις αρμοδιότητες 
του Δήμου Πατρέων, όπως αυ-
τές προτείνονται στο σύμφω-
νο συνεργασίας επισημαίνει 
τα εξής:
«1ον) στο ζήτημα της χωροθέ-
τησης των εγκαταστάσεων (δε-
ξαμενών) αποθήκευσης υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ/LNG) και τροφοδοσί-
ας των δικτύων αναφέρει πως 
«ο Δήμος Πατρέων δεν δια-
θέτει ιδιοκτησία με τις κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις σε καμία 
από τις 4 περιοχές που προ-
τείνονται από το ΤΕΕ στην από 
12/2018 Τεχνική του Έκθεση. 
Επίσης, εγείρεται σοβαρό ζή-

τημα ασφάλειας και στις τέσ-
σερεις περιοχές που προτεί-
νονται από το ΤΕΕ, καθώς το 
Βιοτεχνικό πάρκο Ρίου, η πε-
ριοχή «επέκτασης Επιχειρη-
ματικού Πάρκου Εξυγίανσης» 
στο Γλαύκο, η περιοχή παρα-
πλεύρως του χειμάρρου «Χά-
ραδρου» και η περιοχή πα-
ραπλεύρως της εθνικής οδού 
Πατρών Τριπόλεως, βρίσκο-
νται κοντά σε οικισμούς, πράγ-
μα που σημαίνει ότι αυτοί 
καθίστανται ευάλωτοι σε περί-
πτωση ατυχήματος.
2ον) Αναφορικά με την αρμο-
διότητα στο Δήμο να δράσει 
καταλυτικά όσον αφορά στις 
απαιτούμενες εγκρίσεις/αδει-
οδοτήσεις και μελέτες, καθώς 
και να συμβάλει οικονομικά ή 
με άλλο πρόσφορο τρόπο στην 
εκπόνηση των μελετών ανα-
φέρονται τα εξής: «Ο Δήμος 
μας δεν έχει ούτε την οικονο-
μική ούτε την τεχνική δυνατό-
τητα να πράξει κάτι τέτοιο, δεν 
προτιθέμεθα να καταθέσουμε 
τα χρήματα του πατραϊκού λα-
ού στην κατασκευή υποδομών, 
οι οποίες (όπως γνωρίζου-
με εκτός των άλλων από την 
πείρα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του 
ΟΣΕ κτλ), θα δοθούν το αμέ-
σως επόμενο διάστημα σε επι-
χειρηματικούς ομίλους, που 
θα κερδοσκοπούν πάνω στις 
ενεργειακές ανάγκες των κα-
τοίκων της Δυτικής Ελλάδας. 
Αυτό φαίνεται και με βάση το 
ποιοι είναι οι «συμβαλλόμε-
νοι» στην εν λόγω σύμβαση, οι 
οποίοι αναλαμβάνουν κατά κύ-
ριο λόγο την «υποστήριξη» του 
εγχειρήματος...».

Ο Σύνδεσμος Εγκαταστημένων Επιχειρή-
σεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Πά-
τρας (ΣΕΒΙΠΑ) παρενέβη στο θέμα που 
έχει ανακύψει, τονίζοντας ότι υπάρχει με-
γάλος αριθμός επιχειρήσεων και απα-
σχολούνται χιλιάδες άνθρωποι, οι οποί-
οι χρειάζονται συμπαραστάτη τον Δήμο.
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΙΠΑ αναφε-
ρόμενος στην επιστολή Πελετίδη προς 
Φαρμάκη και στον έναν από τους λόγους 
άρνησης της Δημοτικής Αρχής στο εγ-
χείρημα ότι δηλαδή μεταξύ των συμβαλ-
λόμενων στην εν λόγω σύμβαση, είναι 
και ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επι-
χειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, συν μία 
σειρά Ανώνυμες Εταιρείες, διευκρινίζει 

τα εξής: «Ως προς το σκέλος της επιστο-
λής, όπου γίνεται αναφορά στον ΣΕΒΙ-
ΠΑ, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε την 
Δημοτική Αρχή της Πάτρας, ότι, στη ΒΙ-
ΠΕ Πατρών, βρίσκονται εγκατεστημένες 
και λειτουργούν, περίπου 100 επιχειρή-
σεις κάθε μεγέθους, που απασχολούν 
μερικές χιλιάδες εργαζόμενους, οι πε-
ρισσότεροι εκ των οποίων, είναι δημό-
τες Πάτρας ή κατοικούν σε αυτήν. Απο-
λαμβάνουν δε, υψηλών μισθολογικών 
δικαιωμάτων και παροχών, που τους δί-
νουν τη δυνατότητα να έχουν μια αξιο-
πρεπέστατη ζωή, σε συνθήκες ικανοποι-
ητικές, σε σύγκριση με πολλούς άλλους 
κλάδους της οικονομίας. 

Ο ΣΕΒΙΠΑ αγωνίζεται να κάνει ευνοϊκό-
τερες τις συνθήκες λειτουργίας των επι-
χειρήσεων της ΒΙΠΕ, υποστηρίζοντας με 
αυτό τον τρόπο και τις συνθήκες εργασίας 
αυτών των εργαζομένων, με το να συμ-
βάλλει ενεργά στην έλευση του φυσικού 
αερίου στην περιοχή μας. Στην προσπά-
θεια αυτή, θα θέλαμε συμπαραστάτη το 
Δήμο Πατρέων, και όχι πηγή άρνησης, 
προβλημάτων και εμποδίων, στη βάση 
μιας στείρας ιδεολογικής αντιπαράθε-
σης, που απορρίπτει κάθε εγχείρημα ου-
σιαστικής αναβάθμισης της πόλης και της 
περιοχής μας, όπως πχ στο θέμα του τρέ-
νου, του φυσικού αερίου, του φράγματος 
Πείρου – Παραπείρου, κ.ά.».

Το Σύμφωνο Συνεργασίας 
στο Δημοτικό Συμβούλιο

> Σύσκεψη με τους επικεφαλής των παρατάξεων συγκάλεσε ο Δήμαρχος

ΣΕΒΙΠΑ: «Θέλουμε τον 
Δήμο συμπαραστάτη…»

> Αναγκαία η αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής

Θέματα

Αιχμές Απ. Κατσιφάρα
κατά Ν. Φαρμάκη 

Το δικό του μήνυμα στέλνει ο επικεφαλής της παράταξης 
«Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο» και πρώην Πε-
ριφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας τονίζοντας πως «το 
συμφέρον και τα κεκτημένα της Περιφέρειας δεν επιτρέπε-
ται να υπονομεύονται ούτε από μικροκομματικές σκοπιμό-
τητες, ούτε από όψιμες ιδεοληψίες».
Χαρακτηρίζει την πρόσφατη εξέλιξη «δυσοίωνη» τονίζοντας 
πως «ο Περιφερειάρχης αποφάσισε ότι αυτό που χρειαζόταν 
για να προχωρήσει το έργο του Φυσικού Αερίου, ένα έργο 
που παρέλαβε ώριμο, με σαφή σχεδιασμό, τεχνικό υπόβα-
θρο και κανόνες χρηματοδότησης, ήταν να συνυπογράψει 
ένα συμφωνητικό συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς. Μια πράξη-επικοινωνιακό «τρικ»- την οποία ακόμα ο 
ίδιος αναίρεσε στα χρονοδιαγράμματά της, προκαλώντας 
καθυστέρηση δύο μηνών, προσποιούμενος πολιτική ανιδι-
οτέλεια, ίσως και αφέλεια, με τον τρόπο που το χειρίστηκε. 
Γίνεται σαφές ότι ακολουθεί έναν κομματικό σχεδιασμό που 
υπακούει στη λογική της Νέας Δημοκρατίας και των τοπι-
κών συνοδοιπόρων της να δημιουργήσουν έναν Αντίπαλο 
για να δικαιολογήσουν τη δική τους ολιγωρία και μάλιστα 
σε μια κρίσιμη περίοδο. Ο Δήμαρχος της Πάτρας, έχοντας 
ακριβώς τα ίδια αλλά αντίστροφα πολιτικά αντανακλαστικά 
ανταποκρίθηκε στην πρόκληση φτιάχνοντας, κοντόφθαλμα, 
και αυτός με τη σειρά του το δικό του κομματικό αφήγημα. 
Με μια διαφορά όμως. Ενώ η μοναδική διαφωνία που εί-
χε εκφράσει σε όλες τις συσκέψεις, ήταν το ζήτημα της χω-
ροθέτησης στο λιμάνι της Πάτρας, ανακάλυψε τώρα ότι σε 
όλη την επικράτεια της Πάτρας εγείρονται ζητήματα ασφα-
λείας. Νομίζουν και οι δύο (πρόσωπα και κόμματα) ότι όλοι 
οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε τι εξυφαίνεται και ότι θα 
τους αφήσουμε να συνεχίζουν απροκάλυπτα να παίζουν το 
θέατρο του παραλόγου εις βάρος των Πολιτών της Περιφέ-
ρειας. Αυταπατώνται! Είναι γνωστό ότι με επιλογή της Κυ-
βέρνησης, η ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. βρίσκεται σε φάση ιδι-
ωτικοποίησης και δεν έχει καταλήξει η διαδικασία λόγω και 
της αβεβαιότητας που έχει προκύψει από την πανδημία».
Και σε άλλο σημείο, προσθέτει, «η Περιφερειακή Αρχή με 
πρόσχημα το «δώρο» που της κάνει η όψιμη αντίδραση του 
Δημάρχου της Πάτρας, αφενός θέλει να πάρει πρόσκαιρα 
επικοινωνιακά οφέλη, αφετέρου ξέρει που θα χρεώσει και 
όποια απευκταία αποτυχία συμβεί γιατί γνωρίζει ότι στην 
επόμενη προγραμματική περίοδο δεν χρηματοδοτούνται δί-
κτυα φυσικού αερίου, παρότι, πρόσφατα, κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν παράταση του καθεστώτος 
ενίσχυσης. Για να έχουμε καθαρές κουβέντες… Δεν θα ανε-
χτούμε από κανέναν να υπονομεύσει τον τόπο και τις προ-
οπτικές που ως Περιφερειακή Αρχή διεκδικήσαμε και κα-
ταφέραμε να πετύχουμε. Κύριε Περιφερειάρχη, αναλάβατε 
τις ευθύνες σας. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Οι καιροί ου 
μενετοί». 

«Πάτρα Ενωμένη»:
«Ναι στην ανάπτυξη» 

Η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» απευθύνει κάλεσμα στον Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να ενημερώσει τις δημοτικές 
παρατάξεις για την υπόθεση της παροχής του φυσικού αερί-
ου στην περιοχή μας. «Αναμφίβολα είναι αναγκαίο να συν-
δεθεί και η Πάτρα στο εν λόγω δίκτυο παρά τα όποια δυσμε-
νή για την επένδυση δεδομένα. Θέλουμε Ανάπτυξη για την 
περιοχή μας και αυτή θα έρθει με το τραίνο, με το λιμάνι, με 
το οδικό δίκτυο και φυσικά με το φυσικό αέριο», αναφέρει 
η σχετική ανακοίνωση. 
Στο μεταξύ, τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά 
ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Γρ. Αλεξόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι πρόκειται «για ένα μείζον θέμα που δεν 
μπορεί να εξαντλείται ούτε σε ανταλλαγή επιστολών και ανα-
κοινώσεων, ούτε σε μονολόγους-τοποθετήσεις».
Εξάλλου, ερωτήματα προς τον Δήμαρχο κατέθεσε ο επικε-
φαλής της «Νέας Πάτρας», Ν. Νικολόπουλος γιατί επί τρεις 
μήνες η Δημοτική Αρχή δεν είχε απαντήσει στην Περιφέ-
ρεια και γιατί δεν ενημέρωσε, το Δημοτικό Συμβούλιο, κ.ά. 
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Δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν σήμερα 
(23/5) από Έλληνες επιστήμονες ρίχνουν 
περισσότερο φως στις πιθανές δράσεις 
της νικοτίνης στη λοίμωξη από τον κο-
ρωνοϊό. Η πρώτη, που πραγματοποιήθη-
κε από επιστήμονες του Εργαστηρίου Μο-
ριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών και δημοσιεύτη-
κε στο περιοδικό European Respiratory 
Journal, αξιολόγησε 11 δημοσιεύσεις με 
συνολικά 11654 νοσηλευμένους ασθενείς 
με COVID-19 από την Κίνα και τις ΗΠΑ. 
Διαπιστώθηκε ότι ο επιπολασμός του κα-
πνίσματος ήταν το 1/5 του αναμενόμενου 
επιπολασμού με βάση τα ποσοστά καπνί-
σματος στον πληθυσμό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
Farsalinos K, Angelopoulou A, Alexandris 
N, Poulas K. COVID-19 and the nicotinic 
cholinergic system. Eur Respir J 2020.
doi. 1183/13993003.01589-2020.
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η νικοτίνη 
είναι η μόνη ουσία που θα μπορούσε να 
προσφέρει κάποια προστασία, και υποθέ-
τουν ότι ο κορωνοϊός προσβάλλει τους νι-
κοτινικούς χολινεργικούς υποδοχείς που 
βρίσκονται στους πνεύμονες, τον εγκέ-
φαλο, το αγγειακό τοίχωμα και τα ανοσο-

κύτταρα. Ενώ οι επιστήμονες δηλώνουν 
σαφώς ότι «το κάπνισμα δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί προστατευτικό για το COVID-19 
(ή για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια)», τα 
φαρμακευτικά προϊόντα νικοτίνης είναι 
ευρέως διαθέσιμα και ο ρόλος τους στο 
COVID-19 πρέπει να διερευνηθεί.
Σε μια δεύτερη μελέτη, που κυκλοφόρη-
σε ως προ-δημοσίευση στο Preprints, επι-
στήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χρησιμοποί-
ησαν πολύπλοκα υπολογιστικά μοντέλα 
μοριακής σύνδεσης για να εξετάσουν τις 
τρισδιάστατες δομές του κορωνοϊού και 
των νικοτινικών υποδοχέων ακετυλοχο-
λίνης. Διαπίστωσαν ότι ο ιός μπορεί να 
αλληλοεπιδράσει και να συνδεθεί με τους 
υποδοχείς, αναστέλλοντας ενδεχομένως τη 
δραστηριότητά τους. Το σημείο αλληλεπί-
δρασης συμπίπτει με το σημείο όπου τοξί-
νες δηλητηρίου φιδιών δρουν σε αυτούς 
τους υποδοχείς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
Farsalinos K, Eliopoulos E, Leonidas 
D, Papadopoulos G, Tzartos S, Poulas 
K. Molecular Modelling and Docking 
Experiments Examining the Interaction 

between SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein and 
Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors. 
Preprints 2020;2020050365.
doi: 20944/preprints202005.0365.v1.
Τα δηλητήρια των φιδιών είναι γνωστό 
ότι ασκούν πολλές από τις ανεπιθύμητες 
δράσεις τους αναστέλλοντας τη δραστηρι-
ότητα των υποδοχέων ακετυλοχολίνης. 
Αυτοί οι υποδοχείς αποτελούν μέρος του 
«χολινεργικού αντιφλεγμονώδους συστή-
ματος» που ελέγχει τη φλεγμονώδη από-
κριση σε λοιμώξεις από βακτήρια και 
ιούς. Έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι η 
σοβαρή COVID-19 αντιπροσωπεύει μια 
υπερ-φλεγμονώδη απόκριση, γνωστή ως 
«καταιγίδα κυτοκινών», και είναι πιθανό 
η αποτυχία ελέγχου του ανοσοποιητικού 
συστήματος να οφείλεται, τουλάχιστον εν 
μέρη, σε διαταραχή των νικοτινικών υπο-
δοχέων ακετυλοχολίνης και του χολινερ-
γικού αντιφλεγμονώδους συστήματος. 
Έχοντας ήδη διαπιστώσει την ύπαρξη μια 
αλληλουχίας που είναι ομόλογη με νευρο-
τοξίνη φιδιών στην πρωτεϊνη SPIKE του 
ιού, στη νέα προδημοσίευση οι ερευνη-
τές προβλέπουν την ακριβή αλληλεπίδρα-
ση της συγκεκριμένης ιικής πρωτεϊνης με 
το βασικό συστατικό του νικοτινικού χο-
λινεργικού συστήματος, τους νικοτινικούς 
υποδοχείς ακετυλοχολίνης.
Κύριοι ερευνητές και στις δύο μελέτες 
ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Φαρσαλινός και 
ο Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Πουλάς από το 
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανο-
σολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τό-
νισαν ότι το κάπνισμα είναι σαφέστατα 
επιβλαβές και οι καπνιστές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν ακόμη και τώρα να το δια-
κόψουν. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη εγκεκρι-
μένα φαρμακευτικά σκευάσματα νικοτίνης 
ή άλλοι νικοτινικοί αγωνιστές που θα πρέ-
πει να διερευνηθούν άμεσα σε κλινικές 
δοκιμές και μελέτες

Με σημαντική συμμετοχή και 
μεγάλο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη της εφαρμοσμένης 
έρευνας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στην τοπι-
κή επιχειρηματικότητα, πραγ-
ματοποιήθηκε η δεύτερη συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Και-
νοτομίας τη Δευτέρα 18 Μαΐ-
ου 2020.
Η συνεδρίαση, έγινε υπό την 
προεδρία του καθηγητή, Ιωάν-
νη Καλαβρουζιώτη, παρουσία 
του Αντιπεριφερειάρχη Επι-
χειρηματικότητας, Έρευνας και 
Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη 
και επικεντρώθηκε στην πρό-
ταση του Περιφερειάρχη, Νε-

κτάριου Φαρμάκη, για τη σύ-
σταση Ερευνητικού Κέντρου 
Δυτικής Ελλάδας, ώστε να 
αναπτυχθούν και νέες ερευνη-
τικές δομές, αλλά και να ανα-
δειχθούν καινοτόμες δράσεις 

που θα συμβάλλουν στην αύ-
ξηση του ερευνητικού και επι-
στημονικού προσωπικού της 
Περιφέρειας, καθώς επίσης 
στη διασύνδεση της έρευνα με 
τον παραγωγικό τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι 
συμμετέχοντες στην σημαντι-
κή συνεισφορά των υφιστάμε-
νων Ινστιτούτων, στους τομείς 
της Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και Φαρμάκων, 
της Ιατρικής Τεχνολογίας και 
της Τεχνολογίας. 
Η σύσταση Ερευνητικού Κέ-
ντρου, ως φορέα διασύνδεσης 
και ενίσχυσης των υφιστάμε-
νων δομών, αλλά και ανάδει-
ξης νέων, μπορεί να οδηγήσει 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δος στην αιχμή της καινοτομί-
ας και στην ανάδειξή της σε πα-
ράγοντα ισχυρής ανάπτυξης, με 
μεγάλη συμβολή στην τοπική 
αλλά και εθνική οικονομία. 

BOOST HackaTHOn 2020: To Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» διοργανώνει στην Πά-
τρα, από τις 25 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2020, το μαραθώνιο 
τεχνολογίας και καινοτόμων ιδεών BOOST Hackathon, για την 
ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών και ιδεών στους το-
μείς της Ανοικτής Κοινωνικής Καινοτομίας και Ανοικτών Δε-
δομένων, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου OSIRIS στα πλαίσια του Προ-
γράμματος Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/
osiris/) και της πιλοτικής δράσης “BOOST - Boost Open Data 
usage at the Region of Western Greece”.
Διοργανώνονται μια σειρά από Διαδικτυακά Σεμινάρια, Δια-
δικτυακές εκδηλώσεις (webinars, workshops και challenges), 
όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν, να 
γνωρίσουν και μάθουν για τις τεχνολογίες αξιοποίησης Ανοι-
χτών Δεδομένων, Ανάπτυξης καινοτόμων Εφαρμογών αλλά 
και Διαχείρισης Έργου και Καινοτομίας, ώστε να είναι έτοιμοι 
να υλοποιήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες.
Στο BOOST Hackathon μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, 
μηχανικοί, ερευνητές, προγραμματιστές, startuppers καθώς 
και οποιοσδήποτε θέλει να αποκτήσει νέες γνώσεις αλλά και 
να συμμετάσχει στην δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και 
υπηρεσιών. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με κεντρικό 
σημείο αναφοράς το συν-δημιουργικό χώρο καινοτομίας και 
ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών POS4Work Co-Working Space 
(Γούναρη 69, Πάτρα), αλλά και κυρίως μέσω της διαδικτυακής 
online συμμετοχής και παρακολούθησης. Η νικήτρια ομάδα θα 
κερδίσει δωροεπιταγή 200€ και οι συμμετέχοντες θα υποστη-
ριχθούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τις τεχνολογικές τους 
εφαρμογές, να περιγράψουν τηνΕπιχειρηματική τους Ιδέα, να 
την μετασχηματίσουν σε πλήρες BusinessPlan και να διεκδική-
σουν αρχική χρηματοδότηση για την start-up επιχείρησή τους.

ΔρΑΣΕΙΣ MariE SkłOdOwSka-curiE: Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα στηρίξει 147 Δίκτυα Καινοτόμου Κατάρτισης 
με συνολικά 530 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος 
Δράσεις Marie Sklodowska-Curie. Στα δίκτυα συμμετέχουν 
1373 οργανισμοί, μεταξύ των οποίων 158 μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Θα προσφέρουν σε 2000 υποψήφιους διδάκτορες 
κορυφαίες ευκαιρίες έρευνας και κατάρτισης σε όλο τον κόσμο. 
Επίσης, θα συμβάλουν στην αύξηση της γενικότερης ποιότη-
τας και της καινοτομίας των διδακτορικών σπουδών εντός και 
εκτός Ευρώπης. Τα επιλεγέντα έργα καλύπτουν διάφορους το-
μείς έρευνας όπως η μηχανική (31 %), οι βιοεπιστήμες (24 %) 
και οι κοινωνικές επιστήμες (10 %). Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα των 
Ερευνητών» που χρηματοδοτείται και αυτή στο πλαίσιο των 
Δράσεων Marie Sklodowska-Curie είναι μια πανευρωπαϊκή 
δημόσια εκδήλωση που φέρνει τους ερευνητές πιο κοντά στο 
κοινό. Το 2020 θα χρηματοδοτηθούν 51 έργα της «Ευρωπαϊκής 
Νύχτας των Ερευνητών» σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Φέτος, λόγω 
των εξαιρετικών περιστάσεων της πανδημίας COVID-19, η εκ-
δήλωση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 
25 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 
Νοεμβρίου 2020.

Η δράση της νικοτίνης 
στη λοίμωξη από τον κορωνοϊό

Προωθείται η ιδέα της σύστασης 
Ερευνητικού Κέντρου Δυτ. Ελλάδας

> Δύο νέες μελέτες Ελλήνων Επιστημόνων

> Από την ΠΔΕ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων 
ΔΕΠ: 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999288, e-mail:gnikifor@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαι-
ευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16263)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαι-
ευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16264)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαι-
ευτική - Γυναικολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16265)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική 
Χειρουργική». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16267)
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999450, e-mail:info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματο-
λογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16266)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ684/18-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ. κυκλ. 19-05-2020) και η προ-
θεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Ιουλίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρο-
νται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” 
(https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη, 28/05/2020 
Ο Πρύτανης α.α.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Συμπαραστάτης στις αγωνι-
ώδεις εκκλήσεις των αλιέων 
του Αιτωλικού για παρεμβά-
σεις στην λιμνοθάλασσα είναι 
ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου.
Την περασμένη Παρασκευή ο 
Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου 
Κώστας Λύρος και ο αντιδή-
μαρχος αρμόδιος για την Δ.Ε. 
Αιτωλικού, Σπύρος Βασιλείου 
είχαν συνάντηση με την διοί-
κηση του συλλόγου επαγγελμα-
τιών αλιέων Λ/Θ Μεσολογγί-
ου – Αιτωλικού προκειμένου 
να συζητηθεί το πρόβλημα του 
ευτροφισμού και οι παρεμ-
βάσεις που απαιτούνται. Με-
τά από διεξοδική συζήτηση 
από τους αλιείς προτάθηκε ως 
άκρως επιτακτικό και άμεσο να 
γίνει διάνοιξη του διαύλου στη 

θέση «Ράγκος» ώστε να αντιμε-
τωπιστεί προσωρινά το πρό-
βλημα με το φύκι και την έκλυ-
ση υδροθείου.
Προς τούτο αποφασίστηκε να 
ζητηθεί η συνδρομή της Περι-
φέρειας με τα μηχανήματα που 
διαθέτει και την Δευτέρα έγι-

νε συνάντηση στα γραφεία της 
αντιπεριφέρειας στο Μεσολόγ-
γι με τον αρμόδιο αντιπεριφε-
ρειάρχη, Λάμπρο Δημητρογι-
άννη.
Το θέμα συζητήθηκε και σε 
νέα συνάντηση την Τετάρτη 
στο Δημαρχείο Μεσολογγίου 

με την συμμετοχή του Εκτελε-
στικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Γιώργου Σύρμου και του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλ-
λοντος Λάμπρου Δημητρογι-
άννη.
Εκ μέρους του Δημάρχου Κώ-
στα Λύρου και της Δημοτικής 
Αρχής Μεσολογγίου ζητήθη-
κε να υπάρξει συντονισμός και 
γρήγορες ενέργειες για να απα-
λυνθεί καταρχήν το φαινόμε-
νο και ακολούθως να υπάρξει 
τεκμηριωμένη επιστημονική 
απάντηση και σχεδιασμός πα-
ρεμβάσεων. «Η μόνιμη και βι-
ώσιμη λύση προς όφελος του 
περιβάλλοντος και της τοπικής 
κοινωνίας πρέπει να είναι στό-
χος όλων», αναφέρει η Δημο-
τική Αρχή. 

> ΑΓρΙΝΙΟ: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θέτει σε δη-

μόσια διαβούλευση διάρκειας είκοσι (20) ημερών (από τη 

δημοσίευσή της), έως 14/06/2020, το Σχέδιο Κανονισμού 

Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αγρινίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εγγράφως τυ-

χόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος αυτού στις 

ηλεκτρονικές δ/νσεις: dtoa@agrinio.gr και adeiodotiseis@

agrinio.gr, ή στη Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ταχ.Δ/νση: Ε.Ο. 

Αγρινίου – Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή, 1ος όροφος, κα-

τόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ: 2641363451, 

2641363450 & 2641363526).

> ΑΓρΙΝΙΟ: Ο Δήμος Αγρίνιου και η ΠΟΑΕΑ τελούν την 

Κυριακή 31 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας επίση-

μο μνημόσυνο στη μνήμη των πατριωτών που εκτελέστηκαν 

τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944. Μετά το μνημόσυνο στην 

Πλατεία 120 θα γίνει κατάθεση στεφάνων από τον Δήμο 

Αγρίνιου, Αντιστασιακές Οργανώσεις, συγγενείς των θυ-

μάτων και φορείς. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 9:30π.μ. 

Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος. • 

9:45π.μ.τελετή μνημόσυνου, • 10 π.μ. επιμνημόσυνη δέη-

ση στον τόπο της θυσίας και κατάθεση στεφάνων, απόδοση 

τιμών από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρίνιου. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, πρέπει να το δη-

λώσουν μέχρι το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2020 (ημέρα 

Παρασκευή). Τηλ.: 6945 894 530.

> ΑΙΤΩΛΙΚΟ: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισκέφθηκε το Κέ-

ντρο Υγείας του Αιτωλικού στα πλαίσια των ελέγχων για 

τον COVID-19 στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τις ευχαριστί-

ες του για την παρουσία του κλιμακίου, εξέφρασε ο Διευ-

θυντής – Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΕΔΥ – ΚΥ Αιτωλικού, 

Γιάννης Αναγνωστόπουλος.

> ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Με τον νέο Διοικητή της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Μεσολογγίου Επιπυραγό Νικόλαο Παπαθανάση 

συναντήθηκε ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κώ-

στας Λύρος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσο-

λογγίου ευχήθηκε κάθε επιτυχία και δύναμη στο έργο του 

νέου Διοικητή, ενώ επιβεβαιώθηκε μεταξύ των δυο εκπρο-

σώπων το άριστο κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Ο Κώστας Λύρος επισήμανε μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος 

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, θέλοντας να συνδράμει το έργο 

των Πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή, έχει ήδη εκ-

δηλώσει ενδιαφέρον σύστασης εθελοντικών ομάδων, που 

θα έχουν ως αντικείμενο δράσης τους την αυξημένη προσο-

χή και επιτήρηση, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου ο 

κίνδυνος εκδήλωσης περιστατικών σε αγροτοδασικές εκτά-

σεις είναι ιδιαίτερα αυξημένος. 

> ΑΓρΙΝΙΟ: To Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης» «ΚΟΙ.Π.Α Δ. Αγρινίου» ενημερώνει ότι για 

την σχολική χρονιά 2020-2021 ότι θα λειτουργήσουν δύο 

νέα ΚΔΑΠ, το ένα στον κτίριο του 2ου Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού και το άλλο στην Δ.Ε Γραμματικού. 

«Μέλημα μας είναι η σωστή αξιοποίηση του χρόνου των 

παιδιών αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυν-

ση των γονέων. Απαντώντας στο δικό τους αίτημα δημι-

ουργούμε με πολύ αγάπη και φροντίδα δύο νέους χώρους 

όπου τα παιδιά μπορούν να αναδείξουν τη δημιουργικότητα 

τους και να ψυχαγωγηθούν καθοδηγούμενα από το εξειδι-

κευμένο προσωπικό των δομών. Εργαζόμαστε μεθοδικά 

και ακούραστα για να χτίσουμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων βασισμένο στις ανάγκες αλλά και στις επι-

θυμίες των παιδιών μας», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της 

ΚΟΙΠΑ Γιάννης Βασιλείου.

Επίσης, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα ΚΔΑΠ: «Το 

Αερόστατο», «Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ» και του Δ.Ε Παραβόλας. Πλη-

ροφορίες για τις εγγραφές που θα αρχίσουν μέσα στον Ιού-

νιο θα παρέχονται από το γραφείο της ΚΟΙ.ΠΑ Μακρή 11 

και στις αντίστοιχες διευθύνσεις των ΚΔΑΠ από Δευτέρα 

25-05-2020 και ώρες από 16:00μ.μ έως 21:00 μ.

Ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Ναυπάκτου ενημερώνουν 
ότι ο ειδικός εξοπλισμός Seatrac φέτος θα 
τοποθετηθεί στην παραλία Ψανής νωρίτερα 
από κάθε άλλη χρονιά.
«Ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθητικός εξο-
πλισμός, που χρησιμοποιείται από άτομα 
με κινητική αναπηρία και περιορισμένη 
κινητικότητα,  το 2019 τοποθετήθηκε στις 
22 Ιουνίου. «Ως εκ τούτου, προκαλεί εύλο-
γη απορία το γεγονός ότι η παράταξη της 
«Ενωτικής Πρωτοβουλίας» του Τάκη Λου-
κόπουλου κάνει λόγο για… καθυστερή-
σεις. Η δημοτική αρχή και η σημερινή δι-

οίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
έχουν θέσει στην κορυφή των προτεραιο-
τήτων τους την εγκατάσταση του εξοπλι-
σμού, καθώς έχουν αντιληφθεί τη σημαντι-
κότητά του για τους συνανθρώπους μας με 
κινητικά προβλήματα, εξασφαλίζοντάς τους 
αυτονόητα δικαιώματα, αλλά και το ότι κα-
θιστά την Ναύπακτο πόλη φιλική και φιλό-
ξενη προς όλους», ανέφερε η ανακοίνωση 
του Δήμου. 

Καθαρισμός από εθελοντές 
Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρι-
ότητας από εθελοντές στη Κατοχή που αυ-

τή τη φορά έστρεψαν το ενδιαφέρον τους 
στην παραλία Διόνι η οποία ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί και φέτος λουόμενους και λά-
τρεις του kitesurfing. Με μεγάλη συμμετοχή 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 
24 Μαΐου 2020 ο εθελοντικός καθαρι-
σμός στο Διόνι από εθελοντές του χωριού 
σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότη-
τα Κατοχής. Από την παραλία μαζεύτηκαν 
σκουπίδια όλων των ειδών, τα οποία συ-
γκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή 
και αναμένουν ειδικό όχημα από τον Δήμο 
Ι.Π. Μεσολογγίου να τα παραλάβει και να 
τα μεταφέρει στον ΧΥΤΑ.

Ξεκίνησαν την Δευτέρα οι ερ-
γασίες για την κατασκευή του 
ταρτάν στο Εθνικό Παπαχαρά-
μπειο Στάδιο Ναυπάκτου. 
Έτσι ένα από τα πλέον σημα-
ντικά έργα αθλητικών υποδο-
μών γίνεται πραγματικότητα, 
ικανοποιώντας ένα χρόνιο αί-
τημα της περιοχής.
Το έργο, προϋπολογισμού 
640.000 ευρώ, το οποίο χρη-
ματοδοτείται από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού, αναμένεται να αποδο-
θεί προς χρήση μετά από τέσ-
σερις μήνες. Μεταξύ άλλων, το 
φυσικό αντικείμενο του έργου 
προβλέπει την κατασκευή-επί-
στρωση ελαστικού συνθετικού 
τάπητα 400 μέτρων 6 διαδρό-
μων, καθώς και την κατασκευή 
μίας σειράς υποδομών για 
αγωνίσματα κλασικού αθλητι-

σμού όπως είναι ο ακοντισμός, 
η σφαιροβολία, η δισκοβολία, 
το άλμα εις ύψος, το άλμα επί 
κοντό, το άλμα εις μήκος, το 
τριπλούν, καθώς και τα φυσι-
κά εμπόδια (στίπλ) για το αντί-
στοιχο αγώνισμα.
Το Εθνικό Παπαχαραλάμπειο 
Στάδιο Ναυπάκτου, με την 
ολοκλήρωση του έργου, θα 
έχει κάνει ένας αποφασιστικής 
σημασίας βήμα ώστε και τις 

ανάγκες της περιοχής να ικα-
νοποιήσει, ως προς τον κλα-
σικό αθλητισμό, αλλά και να 
θεωρείται πλέον ένα Στάδιο 
πλήρες με όλες τις απαραίτητες 
υποδομές άθλησης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διοίκησης, Γεώργιος Μίχος, 
σε δήλωσή του ευχαρίστησε 
όλους εκείνους που κατά το 
παρελθόν εργάστηκαν ώστε 
να δρομολογηθεί το εν λόγω 

έργο, και κυρίως τους προ-
κατόχους του στην Επιτροπή, 
τον πρώην Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού, Ιούλιο Συναδινό, 
επί ημερών του οποίου εξα-
σφαλίστηκε η χρηματοδότηση, 
αλλά και δημοπρατήθηκε το 
έργο, καθώς και τον νυν, Λευ-
τέρη Αυγενάκη, επί θητείας του 
οποίους έγινε η συμβασιοποί-
ησή του. «Ένα αίτημα πολλών 
ετών γίνεται πραγματικότητα 
για την περιοχή μας. Χρέος 
μας ήταν να ολοκληρώσουμε 
ότι αναλάβαμε δρομολογημέ-
νο, αλλά και να χαράξουμε νέ-
ες σημαντικές παρεμβάσεις για 
το Στάδιο κοιτάζοντας με εμ-
γαλύτερη αισιοδοξία την επό-
μενη ημέρα του αθλητισμού 
στη Ναυπακτία. Αυτό κάνουμε 
ήδη, εργαζόμενοι καθημερινά 
σε παράλληλους δρόμους…», 
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαπεριφερειακά

Κραυγή αγωνίας από 
τους αλιείς του Αιτωλικού 

> Ζητούν άμεσα παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Νωρίτερα φέτος το Seatrac 

Έπιασαν δουλειά τα συνεργεία

> Στην παραλία της Ψανής για την πρόσβαση των ΑμεΑ

> Για το ταρτάν στο Παπαχαραλάμπειο Στάδιο 
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Ανοίγει ο δρόμος για την επέ-
κταση του Προσήνεμου Μώ-
λου στο λιμάνι της Κυλλήνης, 
καθώς την Τρίτη 26 Μαΐου ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας Νεκτάριος Φαρμάκης, συ-
νυπέγραψε τη σύμβαση με τον 
ανάδοχο.
Πρόκειται για υποέργο που 
εντάσσεται στο έργο «Συμπλη-

ρωματικά έργα προστασίας 
και λειτουργικότητας Λιμένα 
Κυλλήνης», προϋπολογισμού 
4.032.000 ευρώ. Η κατασκευή 
θα γίνει με λιθορριπές και φυ-
σικούς ογκολίθους, περιλαμβά-
νοντας υποθαλάσσια εκσκαφή 
με εξυγίανση πυθμένα σε βά-
θος 4,50 μέτρων.
Το έργο είναι αναγκαίο για την 

προστασία και λειτουργικότητα 
του Λιμένα της Κυλλήνης κα-
θώς και την αποπεράτωση του 
δαπέδου κυκλοφορίας στον 
χερσαίο χώρο που δημιουργή-
θηκε μεταξύ του κρηπιδώμα-
τος κρουαζιεροπλοίων και του 
προσήνεμου μώλου, έτσι ώστε 
να γίνεται με ασφάλεια η κυ-
κλοφορία στο χώρο αυτό.

Με την ολοκλήρωση, παράλλη-
λα, θα αξιοποιηθεί σημαντικά ο 
χώρος ελλιμενισμού πλοίων και 
θα δοθεί η δυνατότητα ελλιμενι-
σμού μεγαλυτέρων επιβατικών 
και εμπορικών πλοίων, καθώς 
επίσης θα αυξηθεί η δυνατό-
τητα φόρτωσης/εκφόρτωσης 
και προσωρινής αποθήκευσης 
εμπορευμάτων και αγαθών.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξε-
λίσσεται ο διαγωνισμός για 
το μεγάλο οδικό έργο-ΣΔΙΤ 
για την αναβάθμιση του οδι-
κού άξονα Καλαμάτα-Πύλος-
Μεθώνη, ένα από τα σημαντι-
κότερα νέα μεγάλα έργα που 
μπαίνουν σε σειρά υλοποίη-
σης. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του ypodomes.com, οι 
εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ κέρδισαν την προ-
σφυγή στο ΣτΕ και πλέον είναι 
ξανά εντός της διαγωνιστικής 

διαδικασίας.
Στο διαγωνισμό για το έρ-
γο-ΣΔΙΤ, στη Β`φάση στην 
κούρσα διεκδίκησης του έρ-
γου είναι ξανά και τα 5 σχή-
ματα που ξεκίνησαν, δηλαδή 
οι: Άβαξ, Άκτωρ Παραχωρή-
σεις, Intrakat, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
και η κοινοπραξία Acciona 
Concesiones – Μυτιληναίος. 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το 
Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών.
Ο νέος άξονας Καλαμάτα-Πύ-

λος-Μεθώνη θα είναι μία συ-
νέχεια του Αυτοκινητόδρομου 
Μορέα και αναμένεται να μει-
ώσει σημαντικά τον χρονο δι-
άνυσης, ενώ εκτιμάται αντί-
στοιχα ότι θα ανέβει σε υψηλά 
επίπεδα η οδική ασφάλεια σε 
ένα δρόμο που σήμερα χαρα-
κτηρίζεται ως επικίνδυνος. Ο 
διαγωνισμός είχε ξεκινήσει 
από το υπουργείο Υποδομών 
τον περασμένο Ιούλιο.
Το αντικείμενο του έργου αφο-
ρά την «Μελέτη, κατασκευή, 

χρηματοδότηση, λειτουργία 
και συντήρηση του οδικού 
άξονα Νοτιοδυτικής Πελοπον-
νήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ρι-
ζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, 
με Σ.Δ.Ι.Τ.». Η εκτιμώμενη 
αξία είναι 312,23 εκατ. ευρώ 
(ποσό με ΦΠΑ). Η διάρκεια 
της σύμβασης της ΣΔΙΤ θα εί-
ναι 360 μήνες και η αποπλη-
ρωμή θα γίνει με πληρωμές 
διαθεσιμότητας ή άλλες τμη-
ματικές καταβολές, κατά την 
περίοδο λειτουργίας. 

Οι «προκλήσεις» με τις οποίες θα βρεθεί 
αντιμέτωπη η τοπική οικονομία, μετά την 
επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας της πλειοψηφίας των επαγγελματι-
κών κλάδων, στο πλαίσιο του Σχεδίου στα-
διακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών 
μέτρων, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη 
Γιαννόπουλου, με τα μέλη της Διοικητικής 
Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του κ. Γιαννόπουλου, συμμε-
τείχαν ο πρόεδρος  Κώστας Νικολούτσος, 
οι Α και Β΄ αντιπρόεδροι Κώστας Λεβέ-
ντης  και  Αντώνης Παρασκευόπουλος, ο 
γεν. γραμματέας Βασίλης Τσαούσης και 
ο διευθυντής του Επιμελητηρίου  Γιάννης 
Αντωνόπουλος, με τους οποίους αναπτύ-
χθηκε γόνιμος διάλογος, αποτέλεσε συνέ-
χεια των συναντήσεων που είχε το προη-
γούμενο διάστημα με εκπροσώπους των 
πληττόμενων κλάδων, όπως οι κομμωτές 
και οι επιχειρηματίες, από τον χώρο της 
εστίασης και του τουρισμού, τόσο από το 
Κατάκολο όσο και από την Ολυμπία την 

οποία επισκέφθηκε, με αφορμή την σταδι-
ακή επαναφορά της οικονομικής δραστηρι-
ότητάς τους.
Έχοντας καταγράψει τα προβλήματα και τις 
ανάγκες - όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 
στιγμής λόγω του γενικευμένου «lockdown» 
που επιβλήθηκε για την προστασία από την 
πανδημία - τα αιτήματα και τις ανησυχίες 
τους για την επόμενη ημέρα, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε Ηλείας κ. Γιαννόπουλος, θέ-
λησε να έχει μια συνολική εικόνα από το 
Επιμελητήριο, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
φορέας για την ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας, της ανταγωνιστικότητας και της το-
πικής οικονομίας.
«Αυτό που προέχει είναι, να γίνει ένας 
πρώτος απολογισμός σχετικά με τα μέτρα 
στήριξης που έχουν ανακοινωθεί για τους 
πληττόμενους κλάδους. Αν δηλαδή αυτά, 
ήταν στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ενί-
σχυσης και δεν παρέμειναν σε θεωρητικό 
επίπεδο», σημείωσε στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση ο κ. Αντιπεριφερειάρχης.
Αναφέρθηκε μάλιστα στις περιπτώσεις των 
τουριστικών καταστημάτων στην Αρχαία 

Ολυμπία και στο Κατάκολο, καθώς οι αγο-
ρές τους είναι απόλυτα συνδεδεμένες με 
την κρουαζιέρα, η οποία έχει «ρίξει άγκυ-
ρα» μέχρι στιγμής. Όπως σημειώθηκε μά-
λιστα από τον κ. Νικολούτσο και τα μέλη 
της Δ.Ε, αυτές οι περιοχές θα πρέπει να 
υπαχθούν σε ειδικό πλαίσιο στήριξης από 
το Υπουργείο και να δρομολογηθεί η περαι-
τέρω ενίσχυσή τους.
Σε ειδικές ρυθμίσεις στήριξης, εκτιμάται 
πως θα πρέπει να ενταχθούν το ΚΤΕΛ και 
ο κλάδος των Ταξί, που επίσης βρίσκονται 
στους πληττόμενους κλάδους. Για τους λό-
γους αυτούς, τονίστηκε πως, θα πρέπει η 
πολιτεία να αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το σύνολο των διαθέσιμων 
εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων, για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων με ρευστότη-
τα, κάτι που έχουν απόλυτη ανάγκη για τη 
λειτουργία τους. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν 
και μια σειρά άλλων ζητημάτων που ταλα-
νίζουν την περιοχή και βρίσκονται σε άμε-
ση συνάρτηση με την αναπτυξιακή πορεία 
της Ηλείας. Ένα από αυτά ήταν η αγροτική 
παραγωγή, για την οποία ο απολογισμός εί-
ναι θετικός στην παρούσα φάση, όπως ει-
πώθηκε, αλλά τα προβλήματα και οι συνέ-
πειες στην τοπική κοινωνία και οικονομία, 
αναμένεται να φανούν στην πλήρη διάστα-
σή τους, τον προσεχή χειμώνα. Στο τραπέζι 
τέθηκε και το ζήτημα των «πυροδανείων», η 
μη εξυπηρέτηση των οποίων είχε ως συνέ-
πεια τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας των 
επιχειρηματιών της Ηλείας από τη δυνατό-
τητα λήψης δανείων, στο πλαίσιο του νέου 
προγράμματος στήριξης που είχε εξαγγείλει 
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

> ΠΥρΓΟΣ: Με ιδιαίτερη ευαισθησία για το δοκιμαζόμενο 

κλάδο της εστίασης, ο Δήμαρχος Πύργου πραγματοποίησε 

σύσκεψη, ενημερωτικού χαρακτήρα – το πρωί της Δευτέρας 

- στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο με την συμμετοχή των ιδιο-

κτητών καταστημάτων εστίασης στον Δήμο Πύργου. Στη σύ-

σκεψη εκτός από το Δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνα-

κόπουλο, συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γιάννης Αργυρόπουλος και η αρμόδια υπάλληλος Αγγελική 

Διονυσόπουλου. Ο Δήμαρχος ανέφερε πως υπάρχει κατα-

νόηση στο πρόβλημα των καταστηματαρχών και πρόθεση 

της Δημοτικής Αρχής είναι να βοηθήσει στον βαθμό που 

γίνεται, με προσοχή όμως, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 

προκύψει ασυδοσία. Ειδικότερα ο Τάκης Αντωνακόπουλος 

τόνισε « ότι θα παραχωρήσουμε επιπλέον χώρο για τρα-

πεζοκαθίσματα, όπως προβλέπετε από τον σχετικό νόμο 

και ύστερα από σχετική αίτηση των καταστηματαρχών ο 

σχετικός χώρος είναι οριοθετημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε 

και τα καταστήματα να μπορούν να καλύψουν τη ζημιά που 

έχουν υποστεί, αλλά να υπάρχει και επαρκής χώρος για τη 

διέλευση των πεζών. Θέλουμε να υπάρξει και εξυπηρέτηση 

των καταστημάτων, αλλά και ελεύθερη χρήση του χώρου 

από τους πολίτες». Για να διευκολυνθούν οι καταστηματάρ-

χες προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κοινοχρήστων που 

τους αναλογούν, θα προταθεί στο δημοτικό συμβούλιο η 

μεταφορά πληρωμής των δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Τα νέα δεδομένα βέβαια στην εστίαση θα είναι τελείως δια-

φορετικά σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, καθώς τα 

μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό θα είναι αυστη-

ρά αφού προβλέπονται μεταξύ άλλων αποστάσεις μεταξύ 

των τραπεζιών, μέγιστος αριθμός ατόμων ανά μαγαζί. Οι 

εργαζόμενοι στα εστιατόρια και τις καφετέριες θα πρέπει να 

φορούν υποχρεωτικά μάσκες και να τηρείται επακριβώς το 

υγειονομικό πρωτόκολλο.

> ΚΥΛΛΗΝΗ: Την Τρίτη 26 Μαΐου 2020, στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης πραγματοποιήθηκε, μετά από 

τρία χρόνια, άσκηση επί χάρτου με σενάριο “Απειλή Βόμ-

βας”. Στην άσκηση έλαβαν μέρος o Πρόεδρος του Δημοτι-

κού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης κ. Λέντζας Ι. και τα μέλη 

του Δ.Σ. του, κ. Κακαλέτρη Γ., κ. Κεκάτος Δ., κ. Χαντζής Κ., 

ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Βαγγελάκος Π., 

η Λιμενάρχης του Λιμενικού Σώματος Κυλλήνης κ. Αση-

μακοπούλου Β., η Διευθύντρια της Τελωνειακής Αρχής κ. 

Φιλτέρα Κ., ο Διοικητής της ΠΥ Λεχαινών κ. Φαλίδας Α., 

εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της πλοιοκτήτριας εταιρείας 

που εκτελεί δρομολόγια Κυλλήνης –Ζακύνθου/Κεφαλονι-

άς, και του σωματείου Φορτοεκφορτωτών. Ετέθησαν ερω-

τήματα από τους παριστάμενους και δόθηκαν οδηγίες για 

τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περιστατικό Απειλής 

Βόμβας. Σημαντική ήταν η συμβολή της Λιμενικής Αρχής 

ενώ τονίστηκε η συνεργασία που πρέπει να έχουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς.

> ΑρΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημέ-

ρωσης από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για την πάγια προ-

καταβολή και για θέματα προετοιμασίας ενόψει αντιπυρικής 

περιόδου, με συνάντηση που είχαν οι Αντιδήμαρχοι Αρ-

χαίας Ολυμπίας Ρόη Αντωνοπούλου και Βασίλης Αρβανί-

της με τους προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων Φολόης, 

Λασιώνος και Λαμπείας. 

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώρ-

γου Γεωργιόπουλου, ο οποίος σε μήνυμά του εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τους προέδρους, επι-

διώκοντας, τόσο προσωπικά όσο και ως παράταξη, συνεχή 

επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου να μπορεί να επιλη-

φθεί και να λύσει θέματα των δημοτών, ακόμη και της πιο 

απομακρυσμένης Κοινότητας του Δήμου. Όπως ανέφερε ο 

κ. Αρβανίτης, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προχωρά στη 

συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας σε κάθε μια από τις 41 

Κοινότητές του, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής προετοι-

μασίας για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Κάθε ομά-

δα πυρασφάλειας θα συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου, ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσε-

ων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τί-

θεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.

Διαπεριφερειακά

Επέκταση στο λιμάνι Κυλλήνης

Πράσινο φως από ΣτΕ

Η επανεκκίνηση της οικονομίας 
> Συνάντηση Βασ. Γιαννόπουλου με την ΔΕ του Επιμελητηρίου Ηλείας 

> Ο ανάδοχος υπέγραψε τη σύμβαση με τον Περιφερειάρχη

> Για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη



18                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ29 Μαΐου 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πα-
τρών με την υπ’ αριθ. 428 / 16115/ 
22.5.2020 ληφθείσα απόφαση της 
στην υπ’ αριθ. 167 / 21.5.2020 συ-
νεδρίασή της, περί διεξαγωγής με 
την εξ αποστάσεως μέθοδο, των γρα-
πτών ή προφορικών εξετάσεων των 
μαθημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων σπουδών πρώ-
του και δεύτερου κύκλου του Πανε-
πιστημίου Πατρών, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 59181/
Ζ1/19.5.2020 Απόφασης του Υφυ-
πουργού Παιδείας έκανε γνωστό ότι 
οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιη-
θούν μόνο εξ αποστάσεως. 
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψη-
φοφορίας, όπως ανακοινώθηκε στα 
μέλη μετά την καταμέτρηση, υπέρ της 
εξ αποστάσεως εξέτασης ψήφισαν 36 
από τα 46 παρόντα μέλη, επί συνό-
λου 47 μελών της Συγκλήτου, 8 ψή-
φισαν λευκό και 2 υπέρ της δια ζώ-
σης εξέτασης. 
Η απόφαση έχει δημιουργήσει αρκε-
τές αντιδράσεις με αποκορύφωμα την 
αντιθετη απόφαση του Τμήματος Φυ-
σικής αλλά και τον προβληματισμό 
που διατυπώνεται από πολλά μέλη 
ΔΕΠ είτε μέσω του Πανεπιστημιακού 
Βήματος είτε δια ζώσης. Επί της από-
φασης απάντησε χθες με ανακοίνωσή 
της η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Β. 
Κυριαζοπούλου. 
Το σχετικό ιστορικό των ανακοινώσε-
ων έχει ως εξής:

Η απόφαση της Συγκλήτου 
Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά 
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020 και της ρύθμισης 
επί μέρους θεμάτων κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. 59181/
Ζ1/19.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1935) η Σύ-
γκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε συνεδρίαση που πραγματοποιή-
θηκε την 21 Μαΐου 2020 αποφασί-
ζει (…)
Τη διεξαγωγή, με την εξ αποστάσεως 
μέθοδο, των γραπτών ή προφορικών 
εξετάσεων των μαθημάτων / ασκή-
σεων στο πλαίσιο των προγραμμά-
των σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, 
κατά την εξεταστική περίοδο εαρι-
νού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020, με τη χρήση τρόπων και 
μέσων που να διασφαλίζουν κατά το 
δυνατόν τον αδιάβλητο και ενιαίο 
τρόπο εξέτασης για όλους τους φοι-
τητές καθώς και την τήρηση των δι-
ατάξεων περί προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων, όπως καθορίζονται 
με απόφαση της Συγκλήτου. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστω-
μένης αδυναμίας πρόσβασης στα δια-
θέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως 
εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώ-
σεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται 
μέριμνα με ευθύνη του οικείου διδά-
σκοντος και Πρόεδρου του Τμήματος, 
για την αντιμετώπιση του θέματος. 

Η απόφαση ως προς την ακριβή χρο-
νική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, 
τη μείωση του αριθμού των εβδομά-
δων διδασκαλίας για ένα ή περισ-
σότερα μαθήματα ή την παράταση 
του εαρινού εξαμήνου του ακαδημα-
ϊκού έτους 2019-2020 για κάθε πρό-
γραμμα σπουδών λαμβάνεται από την 
Πρύτανη του Ιδρύματος κατόπιν αιτι-
ολογημένης εισήγησης του Προέδρου 
του Τμήματος. Οι εξετάσεις δύνανται 
να πραγματοποιούνται κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 
2009/2011 αλλά και κατά τις ημέρες 
Σάββατο και Κυριακή, εφόσον κρί-
νεται αναγκαίο και εφόσον οι φοιτη-
τές έχουν παραλάβει τα συγγράμματά 
τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα. 
Σε κάθε περίπτωση η εξεταστική πε-
ρίοδος λήγει στις 24 Ιουλίου 2020 
ενώ οι σχετικές βαθμολογίες θα πρέ-
πει να έχουν καταχωριστεί στο πλη-
ροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος, 
με μέριμνα των αρμοδίων διδασκό-
ντων έως τις 31.7.2020, προκειμέ-
νου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης 
των τίτλων σπουδών οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυ-
γούστου. 
Οι αρμόδιοι διδάσκοντες μαθήματος 
ή σεμιναρίου ή άσκησης μεριμνούν 
για τη διενέργεια των εξετάσεων σύμ-
φωνα με την παρούσα απόφαση, ενη-
μερώνοντας τους φοιτητές με κάθε 
πρόσφορο μέσο. Οι δε φοιτητές οφεί-
λουν να υποβάλουν δήλωση ενδια-
φέροντος για τη συμμετοχή τους στις 
εξετάσεις. 
Για τη διεξαγωγή κλινικών και εργα-
στηριακών ασκήσεων που δεν δύ-
νανται να ολοκληρωθούν με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, από τις 
25.5.2020 εφαρμόζονται τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχείο 
10 σχετικής Υ.Α., λαμβανομένων 
υπόψη από τα Τμήματα των αναγκών 
διαχείρισης των περιπτώσεων Κυ-
πρίων ή άλλων αλλοδαπών φοιτη-
τών. Η μέριμνα για την τήρηση των 
μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύ-
ουν με οδηγίες των αρμόδιων Υπουρ-
γείων καθώς και με την αναμενόμε-
νη Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Υγείας και 
Παιδείας, ανήκει στους Προέδρους 
και τους Διδάσκοντες των Τμημάτων. 
Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται 
κατ’ εξαίρεση και μόνον για τις υφι-
στάμενες έκτακτες ανάγκες και δεν 
υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την 
δια ζώσης ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

H απόφαση του 
Τμήματος Φυσικής
Το Τμήμα Φυσικής στην 15 / 
27.05.2020 Γ.Σ. αποφάσισε στην 
εξεταστική περίοδο του εαρινού εξα-
μήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020, οι εξετάσεις να πραγματοποι-

ηθούν είτε με φυσική παρουσία των 
φοιτητών είτε εξ’ αποστάσεως, απο-
λύτως σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
με αριθμό 59181/Ζ1/20.6.2020 
(Α΄1935) απόφασης του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα μέλη ΔΕΠ θα επιλέξουν τον τρό-
πο εξέτασης σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του μαθήματος και θα διευκολύ-
νουν τους φοιτητές που έχουν λόγους 
να επιθυμούν εξέταση διαφορετικού 
τρόπου.
Το Τμήμα Φυσικής προχωρά στην 
απόφαση αυτή με δεδομένο ότι:
1. Η Επιτροπή του Πανεπιστημίου 
δεν έχει αιτιολογήσει την δυνατότη-
τα εφαρμογής της απόφασης της Συ-
γκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 7 του νόμου 59181/
Ζ1/20.6.2020 (Α΄1935).
2. Το Τμήμα αποτελεί αυτοδιοίκη-
τη ακαδημαϊκή μονάδα με λειτουρ-
γικό δικαίωμα την εκπαιδευτική και 
εξεταστική διαδικασία. Οι οργανι-
κές μονάδες των ΑΕΙ ασκούν ως 
«λειτουργικό δικαίωμα», δηλ. ως 
δικαίωμα και ταυτόχρονα ως υπο-
χρέωση, τις αρμοδιότητες που ορί-
ζει ο νόμος. Ενόψει του γεγονότος 
ότι αρμοδιότητα σημαίνει εξουσία, 
η οποιαδήποτε μεταβολή του περι-
εχομένου της και των οργάνων που 
την ασκούν, πρέπει να ορίζεται ρη-
τά από το νόμο ή από το Σύνταγμα. 
Διαφορετικά, η υποκατάσταση σε αρ-
μοδιότητα άλλου οργάνου, εντός του 
οργανωτικού πλαισίου ΑΕΙ, συνεπά-
γεται παρανομία των σχετικών πρά-
ξεων λόγω αναρμοδιότητας. Η τήρη-
ση των κανόνων για την αρμοδιότητα 
στο πλαίσιο των οργανικών μονάδων 
συλλογικού τύπου στα ΑΕΙ συνδέεται 
άρρηκτα και αυταπόδεικτα με την επί-
τευξη των σκοπών τους. Έτσι, η οποι-
αδήποτε αναρμόδια επέμβαση οργά-
νου του ΑΕΙ για τις υποθέσεις για τις 
οποίες είναι αρμόδιο άλλο όργανο, 
αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα που ορί-
ζει για «πλήρη αυτοδιοίκηση» σε κά-
θε επιστημονικό κλάδο και ειδίκευση 
όσο και στο νόμο ομοίως. 
3. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξε-
ταστικής διαδικασίας με τη διαδικα-
σία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
ή με φυσική παρουσία των εξεταζό-
μενων, προσδιορίζονται από τον δι-
δάσκοντα, ο οποίος έχει την απόλυ-
τη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου 
ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, 
καθώς επίσης για τη βαθμολογία και 
την έκδοση των αποτελεσμάτων.
4. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 
Πατρών σε αντίθεση με τα ως άνω και 
την εκδοθείσα υπουργική απόφαση, 
περιόρισε, μη νομίμως, κατά τη διάρ-
κεια λήψης απόφασης, τη δυνατότητα 
επιλογής με διαφορετικούς τρόπους 
εξέτασης για τα τμήματα στις εξής δύο 
και μόνο επιλογές:
• Η διενέργεια των εξετάσεων του 
εαρινού εξαμήνου 2019 – 2020 για 
το σύνολο των Τμημάτων του Πανε-

πιστημίου μόνο με τη διαδικασία εξ’ 
αποστάσεως εξέτασης.
• Η διενέργεια των εξετάσεων του εα-
ρινού εξαμήνου 2019 – 2020 για το 
σύνολο των Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου μόνο με τη διαδικασία δια 
ζώσης εξέτασης.
Με τον τρόπο αυτό υπήρξε υποκατά-
σταση της εκ του νόμου σαφώς ορι-
σμένης αρμοδιότητας του Τμήματος 
αλλά κυρίως ευθεία παραβίαση της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας των διδα-
σκόντων του Τμήματος, στον πυρή-
να της οποίας βρίσκεται η εξεταστική 
διαδικασία σε όλες της τις εκφάνσεις 
(επιλογή θέματος, τρόπος εκτέλεσης, 
τρόπος αξιολόγησης).

B. Κυριαζοπούλου: Νόμιμη 
η απόφαση της Συγκλήτου 
Λαμβανομένης υπόψη της σχετικής 
δημοσιοποιηθείσας απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής 
για διεξαγωγή των εξετάσεων εαρι-
νού εξαμήνου 2019-2020 είτε με 
φυσική παρουσία των φοιτητών είτε 
εξ αποστάσεως, διαπιστώνουμε ότι 
αυτή δεν συνάδει με την υπ’ αριθ. 
428 / 16115 / 22.5.2020 ληφθεί-
σα απόφαση της Συγκλήτου στην 
υπ’ αριθ. 167 / 21.5.2020 συνεδρί-
ασή της, περί διεξαγωγής με την εξ 
αποστάσεως μέθοδο, των γραπτών 
ή προφορικών εξετάσεων των μα-
θημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων σπουδών πρώ-
του και δεύτερου κύκλου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 
59181 / Ζ1 / 19.5.2020 Απόφα-
σης του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετι-
κά με την εκπαιδευτική διαδικασία 
των προγραμμάτων σπουδών πρώ-
του και δεύτερου κύκλου, τη διενέρ-
γεια κλινικών και εργαστηριακών 
ασκήσεων, την πρακτική άσκη-
ση φοιτητών και τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
(ΦΕΚ 1935/20.5.2020, τ. Β΄).». 
Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στην 
παρ. 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω Υ.Α 
προβλέπεται ότι οι εξετάσεις, οι οποί-
ες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε 
μαθήματος του προγράμματος σπου-
δών, δύναται να πραγματοποιούνται 
με έναν ή με συνδυασμό των ανα-
φερόμενων τρόπων και μέσων αξιο-
λόγησης των φοιτητών. Στην παρ. 3 
του ίδιου άρθρου προβλέπεται δε ότι 
η απόφαση για το εάν θα παρασχε-
θεί η δυνατότητα για την εφαρμογή 
του συνόλου ή μέρους των περιπτώ-
σεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια 
των εξετάσεων των μαθημάτων στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων σπου-
δών πρώτου και δεύτερου κύκλου 
του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτε-

ρότητες κάθε προγράμματος σπου-
δών, λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος. Ειδικά, για την εφαρμογή 
της περ. ε’ της παρ. 1 [ε) γραπτή ή 
προφορική εξέταση με εξ αποστάσε-
ως Μεθόδους], η απόφαση της Συ-
γκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και 
επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7. 
Υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων, η Σύγκλητος 
στην υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 συνε-
δρίασή της, κατόπιν διεξοδικής συζή-
τησης του μοναδικού αυτού θέματος 
επί τέσσερις και πλέον ώρες, έλα-
βε με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν 
ονομαστικής ψηφοφορίας που διε-
ξήχθη, τις ανωτέρω προβλεπόμενες 
αποφάσεις, οι οποίες έχουν αναρτη-
θεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κοινοποιηθεί σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των και ΕΘΑΑΕ και γνωστοποιηθεί 
σε όλα τα Τμήματα και Σχολές του 
Ιδρύματος για την εφαρμογή τους κα-
τά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 6 της ανωτέρω Υ.Α. Επι-
σημαίνουμε δε ότι σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως 
ανακοινώθηκε στα μέλη μετά την κα-
ταμέτρηση, υπέρ της εξ αποστάσεως 
εξέτασης ψήφισαν 36 από τα 46 πα-
ρόντα μέλη, επί συνόλου 47 μελών 
της Συγκλήτου, 8 ψήφισαν λευκό και 
2 υπέρ της δια ζώσης εξέτασης. 
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει 
σαφώς ότι η λήψη της από 27.5.2020 
απόφασης του Τμήματος Φυσικής για 
τις μεθόδους εξέτασης κατά την εξε-
ταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 
2019-2020, διαφοροποιούμενης 
από τη σχετική απόφαση της Συγκλή-
του ως αρμοδίου οργάνου, δεν εμπί-
πτει στις αρμοδιότητες της Συνέλευ-
σης. Η απόφαση της Συγκλήτου για 
τον τρόπο διενέργειας της εξεταστικής 
του παρόντος εξαμήνου που λήφθηκε 
με την απόλυτη πλειοψηφία των με-
λών της δεν αποτελεί γνώμη ή πρότα-
ση προς τις Ακαδημαϊκές μονάδες του 
Ιδρύματος, αλλά κανονιστική πράξη 
με δεσμευτικό χαρακτήρα που εκδό-
θηκε σύμφωνα με το έκτακτο νομικό 
πλαίσιο που ισχύει λόγω της πανδη-
μίας της νόσου COVID 19 και δεν δύ-
ναται να τροποποιηθεί χωρίς νεότερη 
Υπουργική Απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώ-
νουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών 
κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού 
εξαμήνου, η διάρκεια της οποίας λή-
γει 24.7.2020, θα λειτουργεί υπό τις 
συνθήκες της εξ αποστάσεως εξέτα-
σης και η Διοίκησή του ουδεμία ευ-
θύνη φέρει για την εφαρμογή και 
παρακολούθηση της τήρησης των 
αναγκαίων μέτρων προστασίας και 
των κανόνων ασφαλείας σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 60720/
Ζ1/21.5.2020 (ΦΕΚ 1971 Β’) κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, για κάθε πε-
ρίπτωση υλοποίησης τυχόν διαφορε-
τικής διαδικασίας εξετάσεων.

H απόφαση και οι αντιδράσεις
> Εξ’ αποστάσεως εξετάσεις ανακοίνωσε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών 

Θέματα
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Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έδω-
σε στη δημοσιότητα η παράταξη «Δυτική Ελλά-
δα-Δικαίωμα στην Πρόοδο» με επικεφαλής τον 
Απόστολο Κατσιφάρα σε σχέση με το οικονομικό 
προφίλ της περιοχής μας. Η παρουσίαση έγινε 
ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου που αφορούσε τις οικονομικές επιπτώ-
σεις της υγειονομικής κρίσης στη Δυτική Ελλάδα. 
Πρόκειται για στοιχεία που προέρχονται από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ και καταδεικνύουν μεταξύ άλλων τις ελ-
λείψεις που παρουσιάζει η περιοχή μας.
Όπως σημειώνει η παράταξη «Δυτική Ελλάδα-Δι-
καίωμα στην Πρόοδο», η αποτύπωση της πραγ-
ματικότητας είναι ιδιαίτερα αρνητική σε κρίσι-
μους τομείς των υπηρεσιών, όπως το εμπόριο, ο 
τουρισμός και η εστίαση. 

• Γίνεται σαφές ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο το 
οποίο θα προσελκύει τουρίστες με αυστηρά υγει-
ονομικά πρωτόκολλα μιας και οι τουρίστες που 
κατά κύριο λόγο προτιμούν τη χώρα μας και συ-
νεισφέρουν αποδοτικά στο ΑΕΠ ανήκουν είτε σε 
ευπαθείς ηλικίες είτε είναι πολίτες χωρών που 
δοκιμάζονται ισχυρά από την πανδημία. 
• Σε κρίσιμους τομείς του πρωτογενή τομέα και 
της μεταποίησης αυτού, αλλά και στην κατηγορία 
των αγροτικών και κτηνοτροφικών εφοδίων δι-
αφαίνεται σοβαρή ανισορροπία μεταξύ ζήτησης 
και προσφοράς λόγω του «στενέματος» της εφο-
διαστικής αλυσίδας και των εξαγωγών και γίνεται 
προφανές ότι είναι απολύτως απαραίτητος ένας 
συνολικός σχεδιασμός και όχι απλά μια επιδο-
ματική πολιτική. 

Η οικονομία της Δυτικής Ελλάδας
> Τι παρουσιάζουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την περιοχή μας

Θέματα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡ., ΑΝΑΚΥΚΛ. 
& ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πάτρα: 27-05-2020
Αρ. Πρωτ. 5868

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Προκηρύσσει

Επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για 
την «Εκποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών 
οχημάτων/μηχανημάτων έργου». Η δημο-
πρασία είναι φανερή και προφορική και θα δι-
εξαχθεί στον Γ’ όροφο του Δημοτικού Κτηρίου 
της οδού Μαιζώνος 147 ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής στις 16-6-2020, ημέρα Τρίτη, με 
ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 
10:00 και λήξης την 10:30. 
Κάθε συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει στην 
Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας κλει-
στό 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 
άρθρο 10 της διακήρυξης. 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς δεν 
υπάρχει. 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύ-
ρωση θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση για 
το σύνολο της ποσότητας των ελαστικών. Η 
εγγυητική συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη 
καλής εκτέλεσης ίσου ύψους με την αντίστοιχη 
εγγυητική συμμετοχής. Δαπάνες δημοσίευσης 
της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βα-
ρύνουν 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

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Αρ. Πρωτ. 4927

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 43ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει δημο-
πρασία, φανερή προφορική, μειοδοτική σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 
3463/2006 & του Π.Δ/τος 270/81 όπως ισχύει 
σήμερα, για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανά-
γκες στέγασης του 43ου Νηπιαγωγείου και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους, εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρί-
σκεται στην Πάτρα και τα γεωγραφικά όρια της 
σχολικής περιφέρειας του 43ου Νηπιαγωγείου 
θα πρέπει να περικλείονται από τις οδούς: 
Μειλίχου – Παρ. ΑΖ 15 – Αρέθα – Πανουρ-
γιά - Παρ. Νιρβάνα – Κορυδαλλέως μέχρι τα 
όρια Δυναμικής και οι οικισμοί Τριγκέϊκα και 
Τσιμπουκέϊκα μέχρι τα όρια του οικισμού Άνω 
Συχαινών.
Σχετικά με τις προδιαγραφές του νέου κτιρίου 
χρειάζεται κατά ελάχιστο: Τρεις (3) αίθουσες 
των 35-80 τ.μ., με ένα (1) γραφείο εκπαιδευτι-
κών, τέσσερις (4) τουαλέτες νηπίων (αγοριών, 
κοριτσιών ) μία (1) τουαλέτα για ΑΜΕΑ και μία 
(1) τουαλέτα εκπαιδευτικών, μία (1) αίθουσα 

σίτισης ολοήμερου και έναν βοηθητικό χώρο, 
από 180 έως 350 τ.μ. 
Απαραίτητος κρίνεται ο αύλειος χώρος απο-
κλειστικής χρήσης. 
Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση εκπαιδευτη-
ρίου. Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως 
χώρου εκπαιδευτηρίου πρέπει να επιτρέπεται 
από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπε-
ται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του 
χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Ο εκμι-
σθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης 
του προσφερόμενου ακινήτου με δικές του 
δαπάνες και ευθύνη εντός εύλογης προθεσμί-
ας από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμ-
βολαίου. Η προθεσμία αυτή θα αναγράφεται 
στο μισθωτήριο και θα αποτελεί λόγο λύσης 
του μισθωτηρίου σε περίπτωση μη τήρησης.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η διάρκεια 
της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη. 
Ο Δήμος μπορεί αζημίως γι’ αυτόν να προβεί 
μονομερώς σε λύση της μίσθωσης και προ της 
λήξεως του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης 
αν πριν από τη λήξη της, ο Δήμος μεταφέρει 
τη στεγασμένη υπηρεσία σε οποιοδήποτε 
άλλο ακίνητο της επιλογής του ή καταργηθεί 
το 43ο Νηπιαγωγείο ή μεταφερθεί σε ιδιόκτητο 
ακίνητο.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερό-
μενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο 
οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 
(εκτός φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Πατρέων (Μαιζώνος 147). 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται 
από την Δ/νση Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & 
Κοινωνικής Προστασίας – τηλ. 2610-623348, 
2610-222678 ημέρες : Δευτέρα - Παρασκευή 
και ώρες 8:00 – 14:00 Διεύθυνση: Πλατεία Γε-
ωργίου Α’, αρ. 17 (5ος όροφος ). 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους 

ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυν-
ση καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Πατρέων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜ. ΣΧΕΔ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ.

Πληρ: A. Κόττικα (2613-610330) 
Αρ. Πρωτ. 19050/27-05-2020

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡ. : 90271
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑΕ: 25-7336.00002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑ-
ΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό για τη 
σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 
του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( 2018)», με προ-
ϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το 
έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών Υδραυ-
λικών, με προϋπολογισμό 403.225,81€ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
18/2018 μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής με το σύστημα με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης άρθρο 95 παρ.2 α του 
Ν4412/2016 (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 
της προϋπολογισθείσας ποσότητας του προ-
ϋπολογισμού). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέ-
σμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 
και με αρ. Β/90/2020 καταχώρηση στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην κατηγορία 1η ΤΑΞΗ και άνω 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά-
θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή 
www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την 12/06/2020 ημέρα Παρασκευή 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα:10:00, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
18/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 09:00 π.μ.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 
κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπο-

γράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικο-
νομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδο-
τημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης 
της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσω-
πος/συντονιστής αυτής.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέ-
χονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιο-
λογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονο-
μική Προσφορά».
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 8.064,52 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 
9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 9 μηνών.
Η Διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 
18 μήνες.
Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής (www.e-patras.gr). 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσι-
εύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρό-
γραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής. 
ΑΔΑΜ:20PROC006770440 2020-05-27.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών 
θέσεων ΔΕΠ: 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999295-999211, e-mail:pavlospd@auth.gr, 
chryskalp@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας - Ιατρική Εκπαίδευση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16250)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολο-
γία - Αιμοσφαιρινοπάθειες». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16252)
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998170, e-mail: info@physics.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρ-
μογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ 16254)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852, e-mail:info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνο-
λογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή νέων Μεθοδολογιών». (κωδικός ανάρτησης 
στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16255)
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310991801,e-mail:info@mus.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα τουκαθηγητή πρώτης βαθμίδαςμε γνωστικό αντικείμενο «Μου-
σική Ακουστική και Πληροφορική της Μουσικής». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16257)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ682/18-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ. κυκλ. 18-05-2020) και η προ-
θεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 28 Ιουλίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρο-
νται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” 
(https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη, 28/05/2020 
Ο Πρύτανης α.α.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών ( Δ.Ε.Υ.Α.Π ) , προκηρύσσει ανοιχτό 
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΑΤΡΑΣ» ( CPV 45252127-4) συνολικού προϋπολογισμού 
9.915.000,00 € χωρίς ΦΠΑ το οποίο ανήκει στις κατηγορίες των: α) Υδραυλικών έργων και 
β) Η/Μ έργων και γ) Έργων επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Κωδικός NUTS: EL 632 
Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Πατρέων στην περιοχή Κόκκινος Μύλος, εντός του γηπέδου των 
υφισταμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, σε τμήμα αυτού που προορίζεται για την 
επέκταση των Εγκαταστάσεων.
3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: τριάντα (30) ημερολογιακοί μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης.
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyap.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί 
εγκαίρως, ήτοι έως την 17-07-2020, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης το αργότερο στις 24-07-2020. 
Η ΔΕΥΑΠ θα παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όλα τα αρχεία σχεδίων που περιλαμβά-
νονται στα τεύχη δημοπράτησης, σε επεξεργάσιμη μορφή, κατόπιν αιτήσεώς τους. (Δ/νση: ΔΕΥ-
ΑΠΑΤΡΩΝ/Ακτή Δυμαίων αρ. 48/ τηλ.επικοινωνίας: 2610366152-139-122, FAX: 2610325790, 
e-mail: sewage@deyap.gr).
5. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να 
προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στην Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
(αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) στην οδό Ακτή Δυμαίων αρ. 48 στην Πάτρα, στις 19-06-
2020 και ώρα 10:30 π.μ. Σχετικές πληροφορίες για την διαδικασία της διαβούλευσης αναφέρο-
νται στο άρθρο 20Α της αναλυτικής διακήρυξης της σύμβασης.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-07-2020 , 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 05-08-2020, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 
με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 
του ν.4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ απο-
κοπή για το σύνολο του έργου, η οποία προκύπτει από προσφορές σε επιμέρους μονάδες του 
έργου, συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 
4412/2016.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 
του αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ,καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. 
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηρι-
οποιούνται στα αντικείμενα των i) Υδραυλικών έργων και ii) Η/Μ έργων και iii) Έργων επε-
ξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

ΠΑΤΡΑ: 27/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 9243Β2

ΑΔΑ: 6ΓΠ9ΟΡΑΣ-6ΥΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΠΟΔΟ-
ΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, 

ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΕΠ00110000ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
7.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
7.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 καιi 4 και του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώ-
ου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
198.000,00€ με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
9.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του EΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ-
ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2017ΕΠ00110000). (Η 
συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 25.910.048,31 € εκ των οποί-
ων η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 
24.908.718,31 € και η μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους 
ανέρχεται σε 997.959,81 €). Το έργο στο σύνολό του αποτελείται από 4 υποέργα και στην παρού-
σα φάση δημοπρατείται το 1ο υποέργο. Για το παρόν υποέργο η συνολική δημόσια δαπάνη που 
αποτελεί και την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.915.000,00 € χωρίς ΦΠΑ . 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4605/2019, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρ-
χής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 
4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών (Β’ 2235)όπως αναφέρονται στο άρθρο 8.1 της Αναλυτικής διακήρυ-
ξης. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Ο 
ανάδοχος–εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως 
απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 
39α του Κώδικα του ΦΠΑ (αρ.1 Ν.4281/14). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος 
θα γίνεται σε EURO.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
11. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμ-
βαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματι-
κές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Οι προθεσμίες και άλλες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής αναφέ-
ρονται στην παρ. 4.3. του άρθρου 4 της Αναλυτικής Διακήρυξης της σύμβασης .
12. Προκήρυξη της σύμβασης κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονι-
σμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής στάλθηκε προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Δημοσιεύσεων 
της Ε.Ε στις 25/05/2020. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Για την πλήρωση κενής θέσης ΔΕΠ 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ. Γραμματείας 2310992124, e-mail: info@thea.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Υποκριτική-Σκηνοθεσία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16148)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 649/13-05-2020 τ.Γ΄ (ημερ. κυκλ. 13-05-2020) και η 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 22 ιουλίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως ανα-
φέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
“ΑΠΕΛΛΑ” (https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα 
τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη, 22/05/2020 
Ο Πρύτανης α.α.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Ενόψει των επίσημων εορτα-
σμών των 200 χρόνων από 
την έναρξη της Επανάστασης 
του 1821, ο «Σ.Ε» δημοσιεύ-
ει περιοδικά «κείμενα συμβο-
λής στην Εθνική αυτογνωσία» 
του συγγραφέα Χαράλαμπου Δ. 
Ασημακόπουλου. Στόχος τους 
η ευρύτερη γνώση των πολιτι-
κοστρατιωτικών γεγονότων και 
προσώπων που συνέβαλαν στη 
δημιουργία του νέου ελεύθερου 
ελληνικού κράτους.

Όπως είπαμε ο Λόρδος 
Μπάιρον όταν ήρθε το 1823, 
βρήκε την επαναστατημένη 
Ελλάδα, να σπαράσσεται με 
την εμφύλια διαμάχη ανάμε-
σα στους αγωνιστές και παρά 
τις προσπάθειες να τους κα-
τευνάσει δεν πρόλαβε προς 
τούτο, λόγω του θανάτου του 
7 Απριλίου 1824.
Ο Σουλτάνος τα τρία αυτά 
χρόνια δεν μπόρεσε να κα-
ταπνίξει την επανάσταση με 
τη δική του δύναμη και ζήτη-
σε τη βοήθεια του Πασά της 
Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή. Σύμ-
φωνα με το καταστρωθέν 
σχέδιο, οι Αιγύπτιοι θα κυρί-
ευαν τα νησιά και την Πελο-
πόννησο, ενώ ο Σουλτάνος 
θα έστελνε στρατό να υποτά-
ξει τη Στερεά. Εκμεταλλεύτη-
καν τον καιρό εκείνο που οι 
επαναστάτες δεν ήταν αδελ-
φωμένοι και η ενέργειά του 
έμελλε να ξεσπάσει θύελ-
λα επάνω στη δυστυχισμένη 
Πατρίδα μας.
Το 1824 βρήκε την Ελλάδα 
με δυο κυβερνήσεις, μία στο 
Κρανίδι με τον Κουντουριώ-
τη και την άλλη στην Τρίπολη 
με τον Κολοκοτρώνη. Άρχι-
σαν μάλιστα μεταξύ τους και 
εμφύλιο πόλεμο. Ο Κολοκο-
τρώνης (ο γέρος του Μοριά) 
με την εμπειρία και τη σω-
φροσύνη του, είδε πως δεν 
ήταν συμφέρον για την Πα-
τρίδα να βρίσκονται σε διχό-
νοια. Υποχώρησε και ζήτη-
σε να του δώσουν αμνηστία. 
Ως γνωστόν τότε ο Κολοκο-
τρώνης είχε παραμεριστεί 
από τους προκρίτους και εί-
χε φυλακιστεί, γι’ αυτό ζήτη-
σε αμνηστία. Η εκεχειρία δεν 
κράτησε πολύ και άρχισε πά-
λι η διχόνοια που κατέληξε 
σε εμφύλιο πόλεμο. Στον εμ-
φύλιο αυτό που βάσταξε τις 
μήνες, όπου σκοτώθηκε και 
ο γιός του Κολοκοτρώνη Πά-
νος, που ήταν ο πιο καλλιερ-
γημένος γιός και γαμπρός της 
Μπουμπουλίνας. Το λυπηρό 
αυτό δυστύχημα καταλύπη-

σε το γέρο πατέρα του, που 
αναγκάστηκε πάλι να ζητήσει 
αμνηστία. Η κυβέρνηση έδω-
σε στους επαναστάτες αμνη-
στία, αλλά τον Κολοκοτρώνη 
τον συνέλαβε και τον έκλεισε 
στη φυλακή.
Σε τέτοια κατάσταση βρισκό-
ταν η Πελοπόννησος όλο το 
χρόνο του 1824, η θύελλα 
της διχόνοιας ήταν έτοιμη 
να παρασύρει και να κατα-
στρέψει το νεαρό δέντρο της 
Ελευθερίας που τρία ολόκλη-
ρα χρόνια ποτίστηκε με το αί-
μα τόσων ηρώων.
Οι Κρήτες από το Μάιο του 
1821 είχαν σηκώσει τη ση-
μαία της Επανάστασης και 
σχεδόν είχαν ελευθερώ-
σει όλη τη Μεγαλόνησο. Ο 
σουλτάνος έστειλε στρατό 

να την υποτάξει αλλά δεν το 
κατόρθωσε. Γι αυτό κατά τη 
συμφωνία έστειλε τον Μεχ-
μέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου 
να την υποτάξει, ο οποίος 
προσπάθησε προς τούτο δύο 
φορές. Τη δεύτερη φορά πο-
λυάριθμοι άγριοι Αιγύπτιοι 
λεηλάτησαν τις πόλεις, έσφα-
ξαν άνδρες και γυναικόπαιδα 
και μετά δύο χρόνια ηρωική 
αντίσταση οι Κρήτες υποτά-
χθηκαν στους τυράννους.
Μετά τις 6 Ιουνίου 1824 ο 
αιγυπτιακός στόλος περικύ-
κλωσε την Κάσο. Ο Χουσε-
ΐν με τέσσερες χιλιάδες στρα-
τό αποβιβάστηκε στο ωραίο 
νησί και ύστερα από ηρωι-
κή αντίσταση των Κασιωτών 
επήλθε τελεία καταστροφή. 
Σκότωσε τους άνδρες και τις 

γριές και δύο χιλιάδες γυναι-
κόπαιδα τα έστειλε στην Αλε-
ξάνδρεια, όπου πουλήθηκαν 
σκλάβοι.
Τον ίδιο μήνα ο τούρκικος 
στόλος με τον Μεχμέτ Αλή 
με 176 πλοία με αρχηγό τον 
Χορσέφ πασά χτύπησε τα 
Ψαρά. Με ταυτόχρονο βομ-
βαρδισμό προσπάθησε να 
αποβιβαστεί στο νησί αλλά 
αποκρούστηκαν με γενναία 
ηρωική αντίσταση των Ψα-
ριανών. Μετά από 24 ώρες 
τμήμα του στόλου του εχθρού 
πήγε στο βόρειο απόκρημνο 
μέρος του νησιού και απο-
βίβασε πλήθος στρατιώτες 
που προχώρησαν προς την 
πόλη να την χτυπήσουν από 
τα νώτα. Η πόλη δεν ήταν 
πια δυνατό να αντισταθεί. 

Ενώ αυτοί που αποβιβάστη-
καν προχωρούσαν σκοτώνο-
ντας και καίοντας, ο στόλος 
πλησίασε και έβγαλε και αυ-
τός στρατεύματα. Οι κάτοικοι 
για να αποφύγουν τους τούρ-
κους που τους κυνηγούσαν, 
ρίχνονταν στα πλοία, τα πε-
ρισσότερα όμως με το πλή-
θος και το βάραιναν αναπο-
δογύριζαν. Πολλές γυναίκες 
με τα παιδιά στην αγκαλιά 
τους έπεφταν στην θάλασσα 
για να μην πιαστούν αιχμά-
λωτοι. Πολλά γυναικόπαιδα 
και αρκετοί πολεμιστές οχυ-
ρώθηκαν στο φρούριο Πα-
λαιόκαστρο. Εκεί πολιορκη-
μένοι ύστερα από 2-3 μέρες 
δεν άντεξαν την πείνα και τη 
δίψα, έγινε άλλο ολοκαύτω-
μα, έβαλαν φωτιά στην πυ-

ριτιδαποθήκη και ανατι-
νάχτηκαν μαζί με πολλούς 
τούρκους, ανεβασμένους στα 
τείχη του. Ψαρά δεν υπήρ-
χαν πια.
Οι λίγοι Ψαριανοί που σώ-
θηκαν πήγαν στις Σπέτσες, 
στην Ύδρα, στη Σύρο και 
στην Αίγινα. Η καταστροφή 
όμως των Ψαρών κίνησε το 
θαυμασμό του κόσμου και 
δόξασε το νησί.
Ο Εθνικός μας ποιητής Σο-
λωμός τραγούδησε τη Δόξα 
του με το γνωστό ποίημά του:

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια
και στεφάνι στην κόμη φορεί,
γινωμέν’ από λίγα χορτάρια
πούχαν μείνει στην έρημη γη.

Οι Εμφύλιοι Πόλεμοι του 1824
> Κείμενα του Χαρ.Δ. Ασημακόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
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Στην  Camera Zizanio  παρουσιάζονται 
και διαγωνίζονται έργα που έχουν δημι-
ουργήσει παιδιά και νέοι έως 20 χρό-
νων. Εκατοντάδες παιδιά και εκπαιδευ-
τές από την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά 
και τον υπόλοιπο κόσμο συναντώνται 
κάθε χρόνο στον Πύργο της Ηλείας για 
να παρουσιάσουν έργα που παρήχθη-
σαν είτε σε κινηματογραφικά εργαστή-
ρια είτε ατομικά, για να ανταλλάξουν 
ιδέες, να συνεργαστούν και να αναπτύ-
ξουν κοινή δράση.
Σήμερα είναι η μεγαλύτερη Συνάντηση 
οπτικοακουστικής δημιουργίας των νέ-
ων ανθρώπων στην Ευρώπη.
H Camera Zizanio αποτελείται από τρία 
διαγωνιστικά τμήματα: Ελληνικό, Ευρω-
παϊκό και Διεθνές. Ταινίες προβάλλο-
νται επίσης στο Πληροφοριακό τμήμα 
και σε αφιερώματα.
Οι ταινίες των τριών διαγωνιστικών 
τμημάτων χωρίζονται σε τρεις κατηγορί-
ες ανάλογα με την ηλικία των συμμετε-
χόντων:
Α) Ταινίες παιδιών μέχρι 12 ετών.
Β) Ταινίες νέων από 13 έως 16 ετών.
Γ) Ταινίες νέων από 17 έως 20 ετών.
Οι ταινίες πρέπει να έχουν δημιουρ-
γηθεί το διάστημα των δυο τελευταίων 
χρόνων.
Η διάρκειά τους δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 10 λεπτά μαζί με τους τίτλους αρχής 
και τέλους.
Οι ταινίες μπορεί να είναι είτε ατομι-
κές είτε συλλογικές εργασίες (μέσα από 
εργαστήρια, κινηματογραφικές ομάδες 
σχολείων, εκπαιδευτικά προγράμματα 
κλπ.).
Η ιδέα της ταινίας και τα μηνύματα πρέ-
πει να είναι προϊόν των παιδιών. Μπο-
ρούν να συμβουλευτούν ενήλικες για 
τεχνικά ζητήματα και την τελική επεξερ-
γασία της ταινίας. Οι τεχνικές ατέλειες 
δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού 

μιας ταινίας.
Ταινίες στις οποίες η συμμετοχή των 
παιδιών είναι μικρότερη του 50% ή εκ-
παιδευτικοί υπογράφουν το σενάριο 
και τη σκηνοθεσία, δεν διαγωνίζονται. 
Μπορούν όμως να προβληθούν  στο 
πληροφοριακό τμήμα.
Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 
μια ταινία εκτός αν οι ταινίες προέρχο-
νται από διαφορετικές κινηματογραφι-
κές ομάδες.
Δεν υπάρχει περιορισμός στο θέμα. 
Αποκλείονται μόνο οι ταινίες που περι-
έχουν ρατσιστικά, φασιστικά ή σεξιστι-
κά μηνύματα.
Οι ταινίες μπορούν να σταλούν σε μορ-
φή ψηφιακού αρχείου mp4 ή MOV, 
χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία 
όπως wetransfer, dropbox κλπ.
 Όλες οι ταινίες από την Ελλάδα συμμε-
τέχουν υποχρεωτικά στο Ελληνικό Τμή-
μα. Προκριματική επιτροπή επιλέγει 
αυτές που θα διαγωνιστούν και στο Ευ-
ρωπαϊκό. Όσες ταινίες επιλεγούν για το 
Ευρωπαϊκό τμήμα πρέπει να έχουν αγ-
γλικούς υποτίτλους.
Οι ταινίες θα κριθούν από δυο κριτι-
κές επιτροπές (μια για κάθε διαγωνιστι-
κό τμήμα της  Camera Zizanio) και θα 
είναι μικτές, δηλαδή θα αποτελούνται 
από ενήλικες και παιδιά. Η απονομή 
των βραβείων θα γίνει στις 5 Δεκεμβρί-
ου 2020 στη διάρκεια της τελετής λήξης 
του Φεστιβάλ στον Πύργο της Ηλείας.
Οι δημιουργοί των βραβευμένων ταινι-
ών εκχωρούν στην Camera Zizanio  το 
δικαίωμα να προβάλλει τις ταινίες τους 
σε εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Για τους συμμετέχοντες στο Ελληνικό 

τμήμα το Φεστιβάλ μπορεί να αναλάβει 
τη φιλοξενία των διαγωνιζόμενων μό-
νο αν εξασφαλίσει τις αναγκαίες χορη-
γίες.
Σε όλους τους διαγωνιζόμενους παρέχει 
ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις 
του Φεστιβάλ Ολυμπίας και δωρεάν όλα 
τα έντυπα.
Για να πάρετε μέρος στην  Camera 
Zizanio πρέπει:
• Να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική 
αίτηση συμμετοχής (Για κάθε ταινία συ-
μπληρώνετε ξεχωριστή αίτηση συμμετο-
χής).
• Να στείλετε με e-mail (στο camera-
zizanio@olympiafestival.gr) μία ή δυο 
φωτογραφίες της ταινίας σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (αρχείο jpg – προτιμώμενη 
ανάλυση 300dpi)
• Να στείλετε ένα ψηφιακό αρχείο της 
ταινίας χρησιμοποιώντας κάποια υπη-
ρεσία όπως το wetransfer.com
• Όλα τα υλικά πρέπει να φτάσουν στα 
γραφεία του Φεστιβάλ το αργότερο δέκα 
ημέρες μετά τη λήξη της υποβολής των 
αιτήσεων.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει 
αποδοχή, χωρίς επιφυλάξεις, όλων των 
κανονισμών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ταινίες που 
έχουν δημιουργηθεί από παιδιά και νέ-
ους έως 20 ετών.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέ-
χρι τις 4 Οκτωβρίου 2020.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση 
επικοινωνήστε με την Camera Zizanio. 
Email: camerazizanio@gmail.com
Τηλέφωνα Αθήνα (210-8664470) Πύρ-
γος (26210-31615) 
https://camerazizanio.net/

Αστρονομική Εταιρεία 
Πάτρας «Ωρίων» 

Σε ανακοίνωσή της η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας 
«Ωρίων» «συγχαίρει τους 22 μαθητές της eclass Αστρο-
νομίας του «Ωρίωνα» για μαθητές Δημοτικού, οι οποίοι 
προκρίθηκαν σε σύνολο 31 μαθητών στην 2η και τελική 
φάση «Υπατία» του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγω-
νισμού Αστρονομίας και Διαστημικής Δημοτικού 2020. 
Τα μαθήματα Αστρονομίας στην eclass του «Ωρίωνα» πα-
ρέχονται δωρεάν από το μέλος του ΔΣ Αργύρη Δρίβα, 
Φυσικό στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Ιδιαιτέρως συγχαί-
ρουμε την Πατρινή μαθήτρια ΣΤ΄ τάξης Γεωργία Χριστο-
δούλου, νικήτρια του αντίστοιχου περσινού Διαγωνισμού, 
η οποία και φέτος προκρίθηκε 1η, με άριστη επίδοση, κα-
θώς και τους 8 ακόμη μαθητές από Πάτρα, Αίγιο και Ναύ-
πακτο που επίσης προκρίθηκαν. Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά και καλή επιτυχία στον τελικό!»

Το Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής Δημοτι-
κού διοργανώνουν η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστή-
ματος Βόλου και το Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Περισσότερα για το Διαγωνισμό στο https://
contest.astronomos.gr/.

Σεμινάριο 
Δημιουργικής γραφής 

Το Εργαστήρι Ελεύθερων Καλλιτεχνικών Σπουδών 
«Parts -Patras Arts» πραγματοποιεί σεμινάριο με θέμα 
«Δημιουργική γραφή Αυτογνωσία και Προσωπική Ανά-
πτυξη». Όπως αναφέρει «Μέσα από τη δημιουργικότητα 
ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, συζητάμε μαζί του, μα-
θαίνουμε τα όρια του και βιώνουμε τη χαρά της ανακάλυ-
ψης. Εργαλεία και τρόποι έκφρασης αλλά και αίσθησης 
του εαυτού με τη γραφή κειμένων. Μία ιδιωτική επικοι-
νωνία με τον εαυτό όπου το άτομο έρχεται σε επαφή με 
ερωτήματα που τον απασχολούν και ανασύρει στο συνει-
δητό, εσωτερικό υλικό που έχει απωθήσει ή ξεχάσει.

Γνωρίζοντας τον εαυτό μας μέσα από δημιουργικές 
ασκήσεις αυξάνουμε την εμπιστοσύνη μας απέναντί του 
δημιουργούμε μία καλή σχέση με τον εαυτό μας και κατ’ 
επέκταση με τους γύρω μας. Η αυτογνωσία στοχεύει στην 
προσωπική ανάπτυξη, στην ενίσχυση και βελτίωση του 
εαυτού μας.

Η προσπάθεια αναγνώρισης, κριτικής και έπειτα επίλυ-
σης προβλημάτων αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης και 
ανάπτυξης του εαυτού.

Η γραφή και η επεξεργασία της από το ίδιο το άτομο 
που συμμετέχει, αποτελεί ένα μέσο αυτοδιαχείρισης και 
αυτοβοήθειας, έχοντας παράλληλα και την αίσθηση του 
ελέγχου του εαυτού.

Παρουσίαση σεμιναρίου: Εύη Αγγελακοπούλου καθη-
γήτρια δημιουργικής γραφής-κοινωνική λειτουργός.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές ανθρωπιστικών 
σπουδών, δάσκαλους, καθηγητές και σε όποιον επιθυμεί 
να μάθει να χρησιμοποιεί τη δημιουργική γραφή ως εργα-
λείο γνώσης και αναδημιουργίας του εαυτού.

Κόστος συμμετοχής: 45 ευρώ/μήνα. 40 ευρώ /μήνα για 
φοιτητές -άνεργους.

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Περιορισμένος αριθ-
μός κρατήσεων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδι-
κτυακά με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης».

Μέρες διεξαγωγής: Παρασκευή 29 Μαΐου και Παρα-
σκευή 5-12 Ιουνίου. Ώρα:16:00-18:00.

Με το τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν σημειώσεις και 
βεβαίωση συμμετοχής

Πληροφορίες-αιτήσεις συμμετοχής
PARTS PATRAS ARTS τηλ: 2610005252

20η διοργάνωση 
camera Zizanio

Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οπτικοακουστικής Δημιουργίας

> Η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεα-

νικής Οπτικοακουστικής Δημιουρ-

γίας – Camera Zizanio ξεκίνησε 

το 2001 σαν μια πρωτοβουλία του 

Νεανικού Πλάνου στo πλαίσιο 

του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημα-

τογράφου Ολυμπίας για Παιδιά 

και Νέους. Η 20η διοργάνωση 

της Camera Zizanio θα πραγμα-

τοποιηθεί από τις 29 Νοεμβρίου ως 

τις 5 Δεκεμβρίου 2020 στον Πύργο 

Ηλείας. 
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«Όσο και αν μασκαρεύουν το 
ψέμα, η αλήθεια θα λάμψει» 

Σε απάντηση για την κριτική που δέχθηκε από την αντι-
πολίτευση, για «έξωση» των καρναβαλικών γκρούπ (σχετική 
ανακοίνωση σελ. 6), ο Δήμος Πατρέων αναφέρει : «Οι γνω-
στές πολιτικές δυνάμεις, μαζί με μέλη τους που δραστηριο-
ποιούνται σε ορισμένα καρναβαλικά γκρουπ, συνεχίζουν να 
κάνουν το άσπρο μαύρο. Εμφανίζουν τη δημοτική αρχή και 
τη διοίκηση του Καρναβαλικού Οργανισμού ότι δε συνεργά-
ζονται με τους καρναβαλιστές. Όσο και αν μασκαρεύουν το 
ψέμα, η αλήθεια θα λάμψει για μία ακόμα φορά.

Η δημοτική αρχή υπερασπίζεται το Πατρινό Καρναβάλι, 
προσπαθώντας να το διαφυλάξει από την εμπορευματοποίη-
ση και την υποκουλτούρα. Ένα Καρναβάλι που θα διοργανώ-
νεται από το Δήμο, για να ανήκει σε όλους. Να μη μετατραπεί 
η μεγάλη λαϊκή γιορτή της πόλης μας σε μπίζνα για τα κέρδη 
ορισμένων.

Όσα πληρώματα είχαν εγκατασταθεί στις παλιές αποθήκες 
του ΑΣΟ, είχαν ενημερωθεί εγκαίρως ότι ο χώρος πρέπει να 
παραδοθεί, για να γίνει ένα μεγάλο πολιτιστικό αθλητικό κέ-
ντρο, που θα καλύψει τις ανάγκες των νοτίων συνοικιών της 
πόλης μας και όχι μόνο. Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
στέγασης αυτών των συγκεκριμένων πληρωμάτων, ο Καρνα-
βαλικός Οργανισμός προχώρησε σε μίσθωση χώρου στην 
πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή, ιδιοκτησίας ΟΛΠΑ, πράγμα που 
γνώριζαν όλοι. Στη συνάντηση που είχαμε με τον ΟΛΠΑ, 
παρουσία και εκπροσώπων των καρναβαλικών γκρουπ, ανα-
δείχτηκε ότι το κτίριο δεν γινόταν να παραδοθεί λειτουργικό 
και ασφαλές και επιπλέον μπήκαν ζητήματα ασφαλείας, πι-
θανού ατυχήματος και ποιος θα έχει την ευθύνη, ποιος θα 
έχει τον έλεγχο εισόδου και εξόδου στο χώρο της Πειραϊκής 
Πατραϊκής.

Για να καταστεί κατάλληλος και λειτουργικός ο χώρος από 
το Δήμο, έπρεπε να δαπανηθούν υπέρογκα χρηματικά ποσά 
και με άγνωστο το χρόνο ολοκλήρωσης αυτών των διαδικα-
σιών. Έτσι, αποφασίστηκε να αναζητήσουμε άλλο χώρο και 
στην αναζήτηση και στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι των καρναβαλικών γκρουπ.

Μεγάλο κτίριο με τις προδιαγραφές που απαιτούνταν δε 
βρέθηκε, παρά τις προσπάθειες όλων. 

Ο Καρναβαλικός Οργανισμός συνεχίζει τις προσπάθειες 
για την υλοποίηση των παραπάνω, ζητήθηκε η συνδρομή 
όλων σ’ αυτή την κατεύθυνση. Η αναζήτηση χώρου συνεχίζε-
ται και θα απευθυνθούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και στους φορείς της 
πόλης, να υπογράψουμε προγραμματική συμφωνία, ώστε να 
εξασφαλιστεί διαχρονικά το ενοίκιο της νέας εγκατάστασης.

Τα πληρώματα που ήταν εγκατεστημένα στις παλιές απο-
θήκες του ΑΣΟ είχαν ενημερωθεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα 
λόγω της μη έγκαιρης απόδοσης του χώρου για την έναρξη 
των εργασιών του μεγάλου έργου που θα στεγάσει πολιτιστι-
κές και αθλητικές δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά, δημοτικές παρατάξεις και ορισμένοι επικε-
φαλής πληρωμάτων που είναι μέλη τους, κατασκευάζουν σε-
νάρια και επαναφέρουν το γνωστό παραμύθι της «κακιάς μά-
γισσας» δημοτικής αρχής, που κυνηγάει τους καρναβαλιστές.

Η δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σο-
βαρές προσπάθειες και παρά τα τεράστια χρέη του Καρνα-
βαλιού, που ξεπερνούσαν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και τα 
κατασχετήρια, τη στιγμή που συνεχίζουν να καταφθάνουν 
συνεχώς νέες δικαστικές αποφάσεις για πληρωμή χρεών 
παρελθόντων ετών, «δώρο» των πολιτικών δυνάμεων που 
σήμερα διαμαρτύρονται. Οι χιλιάδες καρναβαλιστές δεν 
πρόκειται να παρασυρθούν από τις πολιτικές δυνάμεις που 
εκπροσωπούν το γνωστό παρελθόν της διασπάθισης των 
χρημάτων εις υγείαν των κορόιδων. 

Μαζί, δημοτική αρχή, διοίκηση του Καρναβαλικού Ορ-
γανισμού και οι καρναβαλιστές, θα συνεχίσουμε τον ωραίο 
δρόμο της δημιουργίας. Σε λίγο καιρό, με τη λειτουργία του 
νέου, πλήρως ανακαινισμένου χώρου των Παλαιών Σφαγεί-
ων, που τον παραλάβαμε κατεστραμμένο και λεηλατημένο 
από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και τους επιχειρημα-
τίες, η πόλη μας θα αποκτήσει ένα χώρο «κόσμημα»». 

Η πλατεία που αγάπησαν μι-
κροί και μεγάλοι τα τελευταία 
χρόνια, ανοίγει και πάλι τις 
πόρτες της στην πίσω αυλή 
του Royal!
Η «Αλέα», ανανεωμένη, με 
νέα φουσκωτά και πολλά παι-
χνίδια, θα αποτελέσει και φέ-
τος το καλοκαίρι το σημείο συ-
νάντησης για την οικογένεια! 
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνα-
τότητα να απολαύσουν ατέ-
λειωτο παιχνίδι στον ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο των 
φουσκωτών με νέα τσουλή-
θρα και φουσκωτό survivor… 
στο τραμπολίνο… την παιδική 
χαρά με τις κούνιες, την τρα-
μπάλα και φυσικά τις all time 
classic βαρκούλες … να κά-
νουν τις βόλτες τους στην πί-
στα με τα αυτοκινητάκια… να 
“κοντραριστούν” στο υπαίθριο 

σκάκι και το ping pong ή να 
απασχοληθούν δημιουργικά 
με ζωγραφική, κατασκευές κι 
άλλα παιχνίδια. 
Κι όλα αυτά με την επιτήρηση 
παιδαγωγών σ’ ένα χώρο που 
διαθέτει τις απαραίτητες πιστο-
ποιήσεις για ασφαλές παιχνίδι 
και φυσικά υπακούει στις οδη-
γίες της πολιτείας παίρνοντας 
όλες τις προφυλάξεις έναντια 

στο νέο κορωνοϊό.
Για τους πιο μικρούς φίλους, 
έως 5 ετών, μία νέα παιχνιδο-
κατασκευή προστέθηκε στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
όπου μπορούν να απολαμβά-
νουν το παιχνίδι με ασφάλεια 
κοντά στους συνοδούς τους.
Όσο για τους μεγάλους; Aυ-
τοί μπορούν να πιούν ξέγνοι-
αστα τον καφέ τους, παγωμένη 

μπύρα, χυμούς ή αναψυκτικά, 
στο ειδικά διαμορφωμένο στέ-
γαστρο του χώρου.
Κι αν... πεινάσετε μπορείτε να 
δοκιμάσετε ψητές λιχουδιές 
από το Αντικριστό, μεζεδάκια 
και σουβλάκια, «όλα στη λα-
δόκολλα»!
Στις αθλητικές βραδιές και 
όχι μόνο, η γιγαντοοθόνη της 
«Αλέας» προβάλλει τους αγώ-
νες στην «αντρική» γωνιά της 
πλατείας, ενώ οι μικροί μας 
φίλοι κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα και βάζουν τα πρώτα 
τους… γκολ στον κήπο με το 
γκαζόν!
Η «Αλέα» είναι η δροσερή 
πλατεία της Πάτρας, στον πε-
ριφραγμένο πίσω χώρο του 
Royal Theater, στην Ακτή Δυ-
μαίων 53, απέναντι από το 
νέο Λιμάνι.

Η πρόεδρος και ο αντιπρόε-
δρος του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού Δήμου Πατρέων Κατερί-
να Γεροπαναγιώτη και Κώστας 
Παπαφιλίππου, είχαν χτες (Πέ-
μπτη), συνάντηση με τον αντι-
περιφερειάρχη Αχαΐας Χαρά-
λαμπο Μπονάνο. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια 
των διαβημάτων που είχε κά-
νει ο Πολιτιστικός Οργανισμός 
προς την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος, τα οποία αφορούν 
στη χρηματοδότηση του Πολι-
τιστικού Οργανισμού, προκει-
μένου να καλυφθούν αυξημέ-
νες οικονομικές ανάγκες που 
προκύπτουν, τόσο από την 
πανδημία, όσο και από την δι-
αχρονική αδιαφορία των κυ-
βερνήσεων, σε σχέση με την 
οικονομική του ενίσχυση.
Παρουσίασαν στον αντιπερι-
φερειάρχη Αχαΐας τα δεδομένα 
και τις δυσμενείς συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί στον χώρο 
των καλλιτεχνών και των εργα-
ζόμενων όλων των ειδικοτή-
των στον χώρο του Πολιτισμού 
(άνεργους, μισθωτούς, αυτοα-
πασχολούμενους και μικτούς 
επαγγελματίες), έναν χώρο που 
αποτελεί κινητήριο μοχλό και 
ψυχή της δραστηριότητας του 
Πολιτιστικού Οργανισμού. Συ-
γκεκριμένα ανέλυσαν πως η 
πανδημία όξυνε την ανεργία, 
την περιστασιακή απασχόληση 
και την ανασφάλεια στον κλάδο 
αυτό αφού όλες οι καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες συμπεριλαμβα-

νομένου και του Πολιτιστικού 
Οργανισμού ανεστάλησαν από-
τομα (μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις, κινηματογράφοι, 
εκθέσεις, καλλιτεχνικά εργαστή-
ρια, ωδεία κλπ) αφήνοντας μετέ-
ωρους όλους τους εργαζόμενους 
στο χώρο αυτό.
Επίσης αναφέρθηκαν σε όσες 
προσπάθειες έγιναν κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας από τη 
μεριά του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού να στηρίξει το δοκιμαζό-
μενο λαό και κυρίως τον αγώ-
να των καλλιτεχνών καθώς και 
στις επιδιώξεις του στο επόμε-
νο διάστημα καθώς οφείλει να 
είναι στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα τους. Έτσι, κατόπιν συ-
νεννόησης και συνεργασίας με 
τους φορείς όλων των ειδικο-
τήτων διαμορφώνεται το πρό-
γραμμα εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων για το προσεχές 
καλοκαίρι και το φθινόπωρο 
(λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγί-
ες που θα δοθούν για τα μέτρα 
προφύλαξης από τον κορωνο-
ϊό) δίνοντας τη δυνατότητα προ-

τεραιότητα σε τοπικά σχήματα 
και καλλιτέχνες της πόλης μας 
ενώ παράλληλα τα σχήματα και 
οι εκπαιδευτικές δομές του Ορ-
γανισμού έχουν ξεκινήσει τις 
προετοιμασίες τους.
Όλα αυτά όμως, όταν ο Πολι-
τιστικός Οργανισμός δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί για καμία δρά-
ση του ούτε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ούτε από την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ 
οι ανάγκες, οι οποίες προκύ-
πτουν, αυξάνουν διαρκώς τις 
υποχρεώσεις του όπως η έκτα-
κτη κάλυψη από τον προϋπο-
λογισμό του Οργανισμού που 
έφτασε τις 55.000 € για αμοι-
βές των εργαζομένων μουσι-
κών και εικαστικών ορισμένου 
χρόνου για το διάστημα που οι 
δομές ήταν κλειστές λόγω του 
κορωνοιού, χωρίς την αντί-
στοιχη είσπραξη διδάκτρων, με 
το κόστος μίσθωσης κατάλλη-
λου κτιρίου για τη στέγαση του 
Δημοτικού Ωδείου, λόγω εκτε-
ταμένων επισκευών στα υφι-
στάμενα δημοτικά κτίρια που 

στεγαζόταν μέχρι πρότινος, να 
ανέρχεται στις 65.000€ ετησί-
ως. Τα τμήματα και οι υπηρε-
σίες του Δημοτικού Ωδείου θα 
φιλοξενούνται στο νέο κτίριο 
από την 1η Σεπτέμβρη.
Στον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐ-
ας τονίστηκε επίσης, ότι οι φε-
τινές εκδηλώσεις σε όλους τους 
τομείς (μουσική, θέατρο, χο-
ρός, εικαστικά, κινηματογρά-
φος) επιβάλλεται περισσότερο 
από κάθε άλλη χρονιά να προ-
σφερθούν δωρεάν στους συ-
μπολίτες μας που τώρα προ-
σπαθούν να συνέλθουν από 
την δοκιμασία της κρίσης της 
πανδημίας.
Επισημάνθηκε δε, η ανάγκη να 
δοθεί λύσει στο πρόβλημα της 
Δημοτικής Μπάντας και την 
αξιοποίηση των μουσικών που 
συμμετείχαν αδιαλείπτως επί 
σειρά ετών στις εκδηλώσεις της, 
καθώς οι διαρκείς προσπάθει-
ες της Δημοτικής Αρχής για την 
εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα, 
απέβησαν άκαρπες, με τις πα-
ρελθούσες κυβερνήσεις να αρ-
νούνται πεισματικά την νομιμο-
ποίηση των συμβάσεων τους.
Από την πλευρά του ο κ. Μπο-
νάνος δεσμεύθηκε ότι η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα 
συμβάλλει στην επίλυση του 
προβλήματος με τους απολυ-
μένους μουσικούς της μπάντας, 
μέσα από την υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης με τον 
Δήμο, ενώ αναμένεται να καθο-
ριστεί το ύψος του ποσού.

Αναζητούν χρηματοδότηση 
του Πολιτιστικού Οργανισμού

Ο παιδότοπος της «Αλέα» στο royal

> Συνάντηση Αντιπεριφεριάρχη Χαρ. Μπονάνου με Κατ. Γεροπαναγιώτη 

> Ανοίγει και πάλι τις πόρτες του 
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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)


