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για να σωθεί η φετινή τουριστική περίοδος
Οι ελπίδες στρέφονται 
πλέον στον εσωτερικό 
τουρισμό, που όμως 
σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να αντι-

σταθμίσει τις απώλει-
ες.  Η Δυτική Ελλάδα 

έχει το πλεονέκτημα 
της προσέγγισης οδι-

κώς, κάτι που φαίνεται 
να παίζει σημαντικό 

ρόλο στους ταξιδιώτες. 
Όμως το ψυχολογικό 
κλίμα που έχει δια-
μορφωθεί, λόγω του 

αριθμού των κρουσμά-
των, δημιουργεί ολο-
ένα και περισσότερη 

επιφυλακτικότητα.

Δεν φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα ο του-
ρισμός στην περιοχή μας, σύμφωνα με τα 
μέχρι στιγμής στοιχεία. Οι ελάχιστες πτήσεις 
από το εξωτερικό και η ολοένα μεγαλύτερη 
επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομέ-
νων έχουν ως αποτέλεσμα η τουριστική κί-
νηση στην Δυτική Ελλάδα να είναι ισχνή. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αεροδρόμιο 
του Αράξου εκτελούνται εβδομαδιαία 11 
δρομολόγια, όταν πέρυσι τόσος ήταν ο αριθ-
μός των δρομολογίων σε μια ημέρα. 
Την ίδια ώρα η πληρότητα στα ξενοδοχεία 
της Πάτρας αγγίζει το 30%, αριθμός που δεν 
αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας.
Μιλούν σήμερα στην έρευνα του «Σ.Ε.» αυ-
τοδιοικητικοί παράγοντες και εκπρόσωποι 
του τουριστικού κλάδου.

Καλές διακοπές...
με ασφάλεια 
H διεύθυνση και το προσωπικό 
του «Σ.Ε» εύχονται σε όλους 
καλές διακοπές με υγεία και 
ασφάλεια. 
Θα είμαστε πάλι μαζί σας την 
Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Brite Solar: 
Διάκριση στην ΕΕ
Ο  Δρ. Νίκος Κανόπουλος, ιδρυ-
τής της εταιρείας Brite Solar, με 
τμήμα Ερευνών στο ΕΠΠ, μιλάει 
για την ευρωπαϊκή διάκρισή της 
μεταξύ 2224 συμμετεχόντων.

Συμφωνία για ΑΟΖ 
μεταξύ Ελλάδας 
και Αιγύπτου

Σελ. 19 Σελ. 3

> Μικρή η κίνηση στην περιοχή μας, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί

Σελ. 12-13

Θα «τρέχει» 
από Νοέμβριο

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώ-
νει το νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ 
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που 
παρουσίασε επίσημα ο Κ. Χατζη-
δάκης. Το πρόγραμμα θα αρχίσει 
να «τρέχει» από τον Νοέμβριο. 
Μια πρώτη γεύση για τη φιλοσο-
φία του είχε δοθεί στο e-Forum 
Eνέργειας 2020 στις 14 Ιουλίου.

Σελ. 7

Covid-19: 153 
νέα κρούσματα 
Για τρίτη συνεχή ημέρα έχουμε 
τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων 
στη χώρα. Τρεις οι εστίες ανη-
συχίας σύμφωνα με τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο Στ. Πέτσα.

Σελ. 20

Νέο Εξοικονομώ 

 Σελ. 8

Ο στίβος επιλέγει πάλι
Παμπελοποννησιακό 
Mε νέο σύγχρονο χλοοτάπητα και συνολικά αναβαθμισμενο 
(με τη συμβολή των εργαζομενων του Δήμου Πατρέων) τo 
Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας υποδέχεται το τετρα-
ήμερο (8, 9, 10 και 11 Αυγούστου) για 5η συνεχόμενη φορά 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Στίβου. Μαζί (3 σε1) 
και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23, όπως και το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Δεκάθλου.
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Πρωτιά η «Οδύσσεια» 
Με τίτλο “Οι κανόνες του δήμου και των σοφιστών” ο 
αγαπητός Παντελής Μπουκάλας αναφέρεται στην στή-
λη του στην «Καθημερινή» στα υποκειμενικά κριτήρια 
που κυριαρχούν και κρίνουν (αλλά και κρίνονται) στις 
διάφορες εγχώριες και διεθνείς κατατάξεις προσωπικο-
τήτων. Από το πολύ ενδιαφέρον άρθρο επιλέγουμε ορι-
σμένα του σημεία που πέραν των άλλων μπορούν να 
βοηθήσουν και στις επιλογές βιβλίων προς ανάγνωση 
(όσοι ακόμη το κάνουν στην εποχή των smartphone) 
τις ημέρες των διακοπών: 
Σε έρευνα του BBC τον περασμένο Απρίλιο, με τη συμ-
μετοχή 108 εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών, κριτι-
κών, μεταφραστών, δημοσιογράφων, από 35 δυτικές 
χώρες, για τις «εκατό σπουδαιότερες λογοτεχνικές ιστο-
ρίες του κόσμου», η ομηρική «Οδύσσεια» πήρε την 
πρωτιά.(…)
Η πρωτιά της «Οδύσσειας» στο «δημοψήφισμα» του 
BBC, όπου δεύτερη κατατάσσεται «Η καλύβα του μπαρ-
μπα-Θωμά» της Χάριετ Μπίτσερ Σόου, πολύ δύσκολα 
μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε, κι όχι βέ-
βαια επειδή «είναι δική μας». Ούτε για την τριάδα των 
τριών δημοφιλέστερων λογοτεχνών θα μπορούσε να 
προβληθούν αντιρρήσεις: Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Βιρτζίνια 
Γουλφ, Φραντς Κάφκα, με τρία βιβλία ο καθένας τους 
στην εκατοντάδα. Σημειωτέον, η «Ιλιάδα» κατατάχτη-
κε δέκατη, οι δε άλλες ελληνικές παρουσίες είναι επί-
σης της αρχαιότητας: η «Μήδεια» του Ευριπίδη (31η), 
η «Ορέστεια» του Αισχύλου (51η), ο «Οιδίπους» τύ-
ραννος» και η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή (49ος και 79η 
αντίστοιχα), και οι ιστορίες του Αισώπου (29ες), του 
μυθογράφου που ο βίος του κάθε άλλο παρά εξακρι-
βωμένος είναι.
Από τους νέους Ελληνες λογοτέχνες ουδείς, ποιητής ή 
πεζογράφος. Ούτε καν οι πολυμεταφρασμένοι μας, ο 
Νίκος Καζαντζάκης και ο Κ.Π. Καβάφης. Αντίθετα, στον 
κατάλογο «των εκατό καλύτερων βιβλίων» της Νορ-
βηγικής Λέσχης Βιβλίου, που δημιουργήθηκε το 2002 
με την «ψήφο» εκατό συγγραφέων από 24 χώρες, και 
στον οποίο ο «Δον Κιχώτης» χαρακτηρίστηκε εξαρχής, 
άνευ αγώνος, «η ωραιότερη λογοτεχνική ιστορία όλων 
των εποχών», εκτός από τα δύο έπη, τον «Οιδίποδα» 
και τη «Μήδεια», εντοπίζουμε και τον καζαντζακικό 
«Ζορμπά».
[...]
Ας έρθουμε όμως στα δικά μας. Το Σαββατοκύριακο 
18-19 Ιουλίου δημοσιεύτηκαν στην «Εφημερίδα των 
Συντακτών» τα αποτελέσματα έρευνας της Prorata για 
«τους σημαντικότερους Ελληνες και Ελληνίδες στη νε-
ότερη ιστορία της χώρας» στην πολιτική, τη μουσική, τις 
επιστήμες, τις τέχνες, τον αθλητισμό και στα πρόσωπα 
που έζησαν την περίοδο του 1821. Πολλά θα μπορού-
σε να συζητήσει κανείς εδώ για τις επιλογές των 2.500 
συμπολιτών μας, αλλά θα μείνω στα λογοτεχνικά. Ας 
σημειώσω πάντως ότι αν ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
των ετών 1541-1614 είναι η σημαντικότερη προσωπι-
κότητα της νεότερης Ελλάδας στον (μάλλον χαοτικό) 
«χώρο της ζωγραφικής, του θεάτρου και του κινημα-
τογράφου», με δεύτερο τον Κάρολο Κουν και τρίτο τον 
Θανάση Βέγγο, κάποιο πρόβλημα υπάρχει: ή στη δό-
μηση του ερωτηματολογίου ή στα κριτήρια όσων απά-
ντησαν ή στην ίδια την καλλιτεχνική μήτρα της χώρας.
Στον χώρο της λογοτεχνίας ο «έπαινος του δήμου» κα-
τέταξε πρώτο τον Οδυσσέα Ελύτη, με 52%, και μόλις 
έκτο τον Διονύσιο Σολωμό, με 19%. Ας είμαστε βέβαιοι 
πως αν υπήρχε τρόπος να μάθει ο Ελύτης το αποτέλε-
σμα, θα μας έλεγε και πάλι «Μνημονεύετε Διονύσιο 
Σολωμό». Και θα μας το έλεγε αυστηρά πια και επιτακτι-
κά, όχι παρακλητικά ή προτρεπτικά. Και με το δίκιο του.

Σ
ημειώναμε στο προηγούμενο σημειώμά μας στην 
«Ολογραφία»: «Σε συνέχεια τής ζητούμενης μετα-
στροφής στην οικονομία (ζητούμενο που επιταχύν-
θηκε ως ανάγκη από την πανδημία της κορωνο-ίω-

σης) να επισημάνουμε ότι δεν βλέπουμε να γίνεται κοινός 
τόπος σε όλους ότι ο οικονομικός ιστός της χώρας θα αντέ-
ξει μόνο μέσα από την ένταση των δημόσιων επενδύσεων 
που θα κινούν παραγωγικά την οικονομία μας τα επόμενα 
χρόνια. Ελπίζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση να στραφεί συ-
νολικά η δημόσια συζήτηση με αφορμή και αιτία και την 
περίφημη έκθεση «Πισσαρίδη» που αναλυτικά και ο Πρω-
θυπουργός προχθές στη Βουλή υποσχέθηκε ότι άμεσα θα 
γνωστοποιηθεί. Σε αυτήν την συζήτηση που θα οδηγεί άμεσα 
σε οριζόντιο και κάθετο μετασχηματισμό του παραγωγικού 
προσανατολισμού της χώρας μας επιμένουμε ότι «κρύβεται» 
και το πιο αποτελεσματικό «εμβόλιο» κατά των συνεπειών 
του κορωνοϊού». 

Έμφαση σε παραγωγή 
και καινοτομία 
Η έκθεση «Πισσαρίδη» στην ενδιάμεση μορφή της δόθηκε 
πράγματι στις αρχές της εβδομάδας στη δημοσιότητα. Κατά 
τη γνώμη μας αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σημαντική δημόσια συ-
ζήτηση στη Βουλή και κυρίως στην κοινωνία. Και ναι στις 
προβλέψεις της υπάρχει το ζήτημα η δημόσια συζήτηση να 
εστιάσει σε θέματα παραγωγικής κίνησης της οικονομίας, με 
έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις. Το ζητούμενο είναι πως 
μέσα από την ουσιαστική πίεση της κοινωνίας, αυτές οι προ-
βλέψεις θα κυριαρ-
χήσουν και δεν θα 
παραμεριστούν από 
την πίεση των γνω-
στών lobbies, που 
πάντα όταν οσμίζο-
νται κέρδη εμφανί-
ζονται επιθετικά και 
συνήθως έχουν τον 
τρόπο τους να επι-
βάλλουν τις επιλο-
γές τους, περαν από 
τις αρχικές προθέ-
σεις του μελετητή 
και του νομοθέτη. 
Μάλιστα την δύναμη επιρροής των συγκροτημένων αυτών 
lobbies την ενισχύουν τάσεις «μαύρου–άσπρου» που συνο-
δεύουν κάθε προσπάθεια ριζικής μεταρρύθμισης του οικο-
νομικού status της χώρας μας. Στην περίπτωση της έκθεσης 
«Πισσαρίδη» αναφερόμαστε στην, πριν ακόμη διαβαστεί 
ολόκληρη, μετά επαίνων απόρριψή της από σύσσωμη την 
αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα βέβαια που και το κυβερνητικό 
σύστημα (στο οποίο να συμπεριλάβουμε και τη συντριπτική 
πλειοψηφία του κεντρικού μιντιακού συστήματος, που πλέον 
έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από τη βασική αρχή λειτουρ-
γίας των ΜΜΕ για «απόσταση από κάθε μορφής εξουσία») 
χειροκροτεί ηχηρά τις προτάσεις του νέου μας «σωτήρα»
Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν ότι νέοι «σωτήρες» δεν υπάρχουν 
(τη μνήμη του μοναδικού εορτάζαμε χθες) υποστηρίζουμε 
ότι, με εργαλείο την έκθεση «Πισσαρίδη», κυβερνητικός μη-
χανισμός και αντιπολίτευση (και σε αναμονή του επίδικου 
της έκθεσης, δηλαδή του μεγάλου -όσο και να είναι- ποσού 
του Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών κονδυλίων του 
νέου ΕΣΠΑ, συν τα οικονομικά μαξιλάρια της κληρονομιάς 
ΣΥΡΙΖΑ) να σταθούν με δημιουργική διάθεση στη συζήτηση 

που άνοιξε. 
Παραθέτουμε κωδικοποιημένα τις βασικές (14) προτεινόμε-
νες δράσεις αναπτυξιακής πολιτικής της έκθεσης, που ακό-
μη και ως κεφάλαια δημιουργούν ενδιαφέρον για περαιτέρω 
συζήτηση. Γιατί συμπυκνώνουν ζητούμενα για μεταρρυθμί-
σεις που απσχολούν την κοινωνία μας όλα τα χρόνια της 
κρίσης και που παρα τις γενικότερες συμφωνίες σε πολλά 
από αυτά δεν έχουν προχωρήσει ως αλλαγές μέχρι τώρα.
1. Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία με συνδυαστικά 
μέτρα (σ. η συγκεκριμένη δράση μαζί με την αμέσως επό-
μενη σηκώνει τη μεγαλύτερη συζήτηση ως προς τις τελικές 
αποφάσεις). 
2. Ενίσχυση της αναλογικότητας και διαφάνειας του δημόσι-
ου διανεμητικού πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης και 
ταυτόχρονα ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με 
κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις.
3. Εκσυγχρονισμός του συστήματος χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών και 
εκσυγχρονισμός του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. 
4. Άμεση λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστή-
ρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος 
με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση. Συνέχιση των 
διαδικασιών αξιολόγησης, κωδικοποίησης και απλοποίη-
σης της νομοθεσίας.
5. Θεσμική ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και καθολική 
εφαρμογή της αξιολόγησης. Συνέχιση και εμβάθυνση των 
διαδικασιών ψηφιοποίησης. 
6. Μείωση του κόστους παραγωγής στη μεταποίηση, 
7. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ενίσχυση καινοτομί-

ας με κίνητρα για έρευνα 
στις επιχειρήσεις σε με-
ταποίηση, αγροδιατρο-
φή και αλλού, και ανά-
πτυξη μέσω έξυπνης 
εξειδίκευσης. 
8. Ριζική αναβάθμιση 
του συστήματος κατάρτι-
σης για ανέργους και για 
εργαζόμενους. 
9. Διευκόλυνση της 
πληρέστερης ένταξης 
των γυναικών στην αγο-
ρά εργασίας και της αύ-

ξησης των αμοιβών τους. 
10. Εκσυγχρονισμός της δομής του συστήματος εκπαίδευσης 
σε όλες τις βαθμίδες. Έμφαση στην προσχολική αγωγή. 
11. Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας. 
12. Εξορθολογισμός, συγχώνευση και απλούστευση όλων 
των φόρων για την ακίνητη περιουσία και σταδιακή μεταφο-
ρά πόρων σε τοπικό επίπεδο, σε αναλογία με αρμοδιότητες.
13. Δημόσιες επενδύσεις και κίνητρα για ιδιωτικές δαπάνες 
για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Υποστήριξη εμβληματι-
κών δράσεων πράσινης ανάπτυξης 
14. Ανάπτυξη υποδομών μέσω δημόσιων επενδύσεων και 
κινητοποίησης ιδιωτικών. 
Τα σημεία 13 και 14 μαζί με όσα συνδέουν την παραγωγι-
κή διαδικασία με την εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία 
νομίζουμε ότι μαζί με τα ασφαλιστικά θέματα θα πρέπει να 
αποτελέσουν το κέντρο του προβληματισμού μας, κόντρα σε 
αντιπερασπισμούς με εξεταστικές σε «Μάτια» και απόψεις 
«Ναι, αλλά και εσείς βασανίζατε τους... μαύρους»

Ολόκληρη η έκθεση Πισσαρίδη είναι αναρτημένη 
στο https://tinyurl.com/y6j7rjq8

ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Μην χαθεί η ευκαιρία
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> Για ακόμα τρία χρόνια και περιλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες

> Μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου χθες το μεσημέρι 

Την ανανέωση του Συμφώνου 
Συνεργασίας μεταξύ του Συν-
δέσμου Επιχειρήσεων & Βιο-
μηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ-
ΔΕ) και του Οργανισμού Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 
υπέγραψαν ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, Ομοτ. Καθ. Κλε-
ομένης Μπάρλος και ο Γενικός 
Δ/ντης του ΟΒΙ, Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος.
Ο ΟΒΙ, ως νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα με ιδρυ-
τικό σκοπό τη συμβολή στην 
τεχνολογική και βιομηχανι-

κή ανάπτυξη της χώρας (άρ-
θρο 1 του ν. 1733/1987), εί-
ναι ο αποκλειστικά αρμόδιος 
εθνικός φορέας για την κατο-
χύρωση των εφευρέσεων και 
των βιομηχανικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων, καθώς και 
για θέματα τεχνολογικής πλη-
ροφόρησης.
Το Σύμφωνο Συνεργασίας με-
ταξύ των δύο φορέων ανανεώ-
θηκε για τρία έτη και περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων:
• Τη λειτουργία της Περιφε-
ρειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ, 
στα γραφεία του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ 
στο κέντρο της Πάτρας (Βότση 

2), ως τοπικό σημείο επαφής 
για πρώτη επικοινωνία και 
άμεση ενημέρωση των ενδια-
φερομένων (ΜμΕ, Ακαδημα-
ϊκά Ιδρύματα όλων των βαθ-
μίδων, Τεχνολογικά Κέντρα, 
Ερευνητικά Ινστιτούτα, φυσικά 
πρόσωπα, φορείς κλπ.) σε θέ-
ματα τόσο προστασίας της βι-
ομηχανικής ιδιοκτησίας, όσο 
και διάχυσης της τεχνολογικής 
πληροφόρησης. 
• Επικοινωνία και ανταλλαγή 
πληροφοριών και καλών πρα-
κτικών σε θέματα Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας, καινοτομίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας.

• Ανάπτυξη κοινών δράσεων, 
συντονισμό δράσεων και αλ-
ληλοενημέρωση.
• Από κοινού διοργάνωση 
ημερίδων, συνεδρίων και εκ-
δηλώσεων σχετιζόμενων με 
την καινοτομία και τη διάχυση 
της πληροφόρησης σε θέματα 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
• Διερεύνηση νέων πεδίων 
συνεργασίας. 
Κοινός στόχος η υποστήρι-
ξη, ο εκσυγχρονισμός και η 
ενδυνάμωση του συστήματος 
προστασίας της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας καθώς και η εν-
θάρρυνση της καινοτομίας.

Έπειτα από πυρετώδεις δια-
πραγματεύσεις ενός μηνός, η 
Ελλάδα και η Αίγυπτος συμ-
φώνησαν οριστικά σε – με-
ρική – οριοθέτηση των θα-
λασσίων ζωνών τους κατά τη 
διάρκεια της μυστικής επί-
σκεψης – αστραπή την οποία 
πραγματοποίησε χθες στο Κά-
ιρο ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, τον οποίο συ-
νόδευε ο Γενικός Γραμματέας 
του υπουργείου Εξωτερικών, 
πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμί-
ρης.
Οι συζητήσεις μεταξύ Αθήνας 
και Καΐρου είχαν επανεκκι-
νήσει δυναμικά από την προ-
ηγούμενη επίσκεψη του κ. 
Δένδια στην Αίγυπτο και τις 
εκτενείς συνομιλίες του με τον 
αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ 
αλ – Σούκρι, η οποία είχε ακο-
λουθήσει την υπογραφή της 
συμφωνίας για τις θαλάσσιες 
ζώνες με την Ιταλία στις αρχές 
Ιουνίου.
Είχε ακολουθήσει νέα συνά-
ντηση εμπειρογνωμόνων στην 
Αθήνα και στη συνέχεια εί-
χε υπάρξει ανταλλαγή εγγρά-
φων και χαρτών. Η ελληνική 
πλευρά ανέμενε την αιγυπτι-
ακή απάντηση που έφθασε 

τις προηγούμενες ημέρες και 
έτσι προέκυψε η νέα επίσκεψη 
Δένδια.
Αν και οι συνομιλίες έχουν λά-
βει χώρα υπό συνθήκες άκρας 
μυστικότητας, οι δύο πλευρές 
κατέληξαν σε μερική οριοθέ-
τηση των θαλασσίων ζωνών 
τους (δηλαδή της υφαλοκρη-
πίδας και της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης) με το 
όριο του 28ου μεσημβρινού 
να αποτελεί το σημείο – κλει-
δί για την οριστικοποίηση της 
συμφωνίας.
Η ύπαρξη του Μνημονίου Συ-
ναντίληψης Άγκυρας – Τρίπο-
λης έχει επιδράσει καταλυτικά 
στην ελληνική σκέψη σε σχέση 
με προηγούμενους γύρους δια-
πραγματεύσεων.

Η τελετή της υπογραφής
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο έλ-
ληνας υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Δένδιας, και ο αιγύπτιος 
ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι.
Όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά σε ανάρτησή του στο 
Twitter ο εκπρόσωπος του αι-
γυπτιακού ΥΠΕΞ: «Μέρος της 
τελετής υπογραφής συμφωνίας 
για τον καθορισμό αποκλειστι-
κής οικονομικής ζώνης μεταξύ 
της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου και της Δημοκρατίας 
της Ελλάδας», ενώ ανήρτησε 
και σχετικές φωτογραφίες.

Η προσέγγιση 
Ελλάδας – Αιγύπτου
Η Αθήνα αναζητούσε τρόπους 
αντίδρασης στο τουρκολιβυκό 

σύμφωνο, που θα είναι απο-
τελεσματικοί και θα αποφευ-
χθούν τα λάθη του παρελθό-
ντος που άφησαν εκτεθειμένη 
την Ελλάδα. Οσο περνούσε ο 
καιρός δημιουργούνταν όλο 
και πιο ευνοϊκό έδαφος για να 
εμπεδωθεί το τουρκικό τετελε-
σμένο και περιορίζονταν οι ελ-
ληνικές επιλογές. Ο στρατηγός 
Χαφτάρ, στον οποίο επένδυσε 
η Αθήνα, θεωρώντας ότι θα 
μπορούσε -αν όχι να ανατρέ-
ψει τον Σάρατζ- τουλάχιστον 
να επιβάλει σε μια μεταβατική 
περίοδο την αποστασιοποίηση 
από την Τουρκία και τις δύο 
συμφωνίες που υπέγραψαν 
οι Ερντογάν και Σάρατζ, είχε 
αποδυναμωθεί. Έτσι, για την 
Αθήνα η βασική επιλογή ήταν 
η επιδίωξη ολοκλήρωσης των 
συνομιλιών με την Αίγυπτο και 
σύναψη συμφωνίας για οριο-
θέτηση των θαλάσσιων ζωνών 
μεταξύ των δύο χωρών. Μόνο 
έτσι θα προβαλλόταν η ελληνι-
κή και η αιγυπτιακή υφαλοκρη-
πίδα που θα επικαλυπτόταν ένα 
σημαντικό τμήμα της περιοχής 
που θέλησε να υφαρπάξει μέ-
σω της συμφωνίας με τη Λιβύη 
η Τουρκία, δημιουργώντας τετε-
λεσμένα στην περιοχή.

Ανανεώθηκε η συνεργασία 
μεταξύ ΣΕΒΠΕΔΕ και ΟΒΙ

Υπεγράφη η συμφωνία 
για την οριοθέτηση ΑΟΖ

Γρηγορότερα η επιστροφή 
φόρου από ΑΑΔΕ 

Σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι είναι ο ρυθμός, με 

τον οποίο καταβάλλονται φέτος οι επιστροφές φόρου στους λο-

γαριασμούς των δικαιούχων φορολογουμένων πολιτών. Αιτία, η 

απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων, Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία οι επιστροφές φό-

ρου πληρώνονται από το Δημόσιο το πολύ σε δέκα ημέρες από 

την ημερομηνία εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης. 

Έτσι, μέχρι και το τέλος Ιουλίου, και για δηλώσεις, που υποβλή-

θηκαν οριστικά έως και τις 20 του ίδιου μήνα, είχαν πιστωθεί 

με τα ποσά των επιστροφών οι τραπεζικοί λογαριασμοί 509.000 

φυσικών προσώπων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 121 

εκατ. ευρώ.

Στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, οι φορολογούμενοι, που εί-

χαν εισπράξει την επιστροφή φόρου, ήταν 364.000 και το συνο-

λικό ποσό έφτανε στα 97 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, φέτος ήδη οι δικαιούχοι που πληρώθηκαν είναι αυξημέ-

νοι κατά 40% και το συνολικό ποσό κατά 20%.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για δύο λόγους, όπως αναφέρουν 

πηγές της ΑΑΔΕ. Πρώτον, γιατί οι φορολογούμενοι εισπράττουν 

άμεσα την επιστροφή φόρου. Δεύτερον, διότι προλαβαίνουν τα 

εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και γλιτώνουν το συμψηφισμό με τυ-

χόν οφειλές από το συγκεκριμένο φόρο.)

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ 
για τα μικρά νησιά 

 Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των μικρών νησιών 

ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 

επίσκεψή του χθες στη Χάλκη όπου παραβρέθηκε στα εγκαίνια 

του Πολυδύναμου Ιατρείου «Δημήτρης Κρεμαστινός».

Οπως επεσήμανε, η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει, όσο είναι 

δυνατόν και όσο το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, αυτούς 

που επιλέγουν να μείνουν όλο τον χρόνο σε μικρά νησιά.

«Εδώ η σημαία μας κυματίζει λίγο πιο ψηλά, το μπλε της θάλασ-

σας είναι λίγο πιο γαλάζιο και η καρδιά της πατρίδας μας χτυπάει 

λίγο πιο δυνατά» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο 

Φραγκάκη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 

του νησιού όπου συζήτησαν για τα καθημερινά προβλήματα της 

Χάλκης που αναζητούν λύση.

Επανέλαβε, επίσης, ότι η έμπρακτη στήριξη των νησιών, ιδιαί-

τερα των ακριτικών, αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρ-

νησης.

Σε νέο σημείο το κατάστημα 
της DUR στα Τρίκαλα 

Στην καρδιά της πόλης των Τρικάλων, στον εμπορικό της πεζό-

δρομο, έχει μεταφερθεί πλέον το κατάστημα της DUR, η οποία 

συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ανδρι-

κής ένδυσης καθώς και περισσότερα από 15 χρόνια παρουσίας 

στα Τρίκαλα. Ειδικότερα, στην οδό Ιουλιέτας Αδάμ 3 ξεχωρίζει 

το πλήρως ανανεωμένο κατάστημα του brand DUR που προσφέ-

ρει άνεση αγορών αλλά και πλήθος επιλογών για τον άνδρα με 

αγαπημένα και must have ενδύματα για όλες τις ώρες της ημέρας. 

Το έμπειρο προσωπικό του είναι άριστα καταρτισμένο και θέτει 

σε προτεραιότητα την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών προσφέ-

ροντας εξατομικευμένες προτάσεις για κάθε περίσταση. Το νέο 

κατάστημα DUR στο κέντρο των Τρικάλων συνδυάζει τις αξίες του 

κλασσικού με καινοτομίες που χαρακτηρίζουν την εποχή.
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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)
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Επεκτείνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης του 
έντυπου χαρτιού καθώς ο Δήμος προσθέ-
τει είκοσι τέσσερις νέους κάδους με κίτρι-
νο καπάκι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. 
Συνολικά 110 κάδοι με κίτρινο καπάκι 
έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους καλύ-
πτοντας και τα τέσσερα Δημοτικά Διαμερί-
σματα της Πάτρας.
Οπως ανακοίνωσε χθες ο Δήμος «ο στό-
χος είναι να αποτελέσει μέρος της καθημε-
ρινότητάς μας η συγκέντρωση των έντυπων 
χαρτιών, όπως εγγράφων, βιβλίων, εφη-
μερίδων και περιοδικών και η ρίψη τους 
στους κάδους με το κίτρινο καπάκι καθώς 
μόνο έτσι επιτυγχάνουμε την πλήρη αξιο-

ποίησή τους στην ανακύκλωση. Τα χαρτιά 
αυτά δεν πρέπει να ρίχνονται στους μπλε 
κάδους ανακύκλωσης γιατί καταλήγουν με 
φθορές στη διαλογή και έτσι παύουν να εί-
ναι αξιοποιήσιμα. Αφαιρούμε τυχόν μεταλ-
λικά στοιχεία όπως συνδετήρες, ελάσματα 
κ.α., από τα έγγραφα και τα βιβλία και τα ρί-
χνουμε στους κάδους με το κίτρινο καπάκι 
από την ειδική σχισμή που διαθέτουν στο 
πάνω μέρος».
Επίσης, τονίζεται ότι η Αντιδημαρχία Κα-
θαριότητας του Δήμου Πατρέων έχει δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στη συγκέντρωση του έντυ-
που χαρτιού προκειμένου να ενισχύσει τη 
διαδικασία της ανακύκλωσης των υλικών 
και να περιορίσει τον όγκο των απορριμ-
μάτων, που καταλήγουν ως απόβλητα στο 
ΧΥΤΑ.
Γι’ αυτό και έχει απευθύνει πρόσκληση 
τόσο στους κατοίκους όσο και στις δημό-
σιες υπηρεσίες, τράπεζες και επιχειρήσεις 
της πόλης που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο 
έντυπου χαρτιού, να επιδείξουν την ανα-
γκαία ευαισθησία τους και να εντάξουν στο 
πρόγραμμα τους τη συγκέντρωση του χαρ-
τιού και τη μεταφορά του σ’ έναν από τους 
κάδους με κίτρινο καπάκι που βρίσκεται 

πλησίον τους.
Με επιστολές που απέστειλε ο Αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας Νίκος Ασπράγκαθος στις 
υπηρεσίες αυτές, επισημαίνει ότι μόνο με 
την ευαισθητοποίηση φορέων και δημο-
τών θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
υπεύθυνα το θέμα των απορριμμάτων, που 
αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την προστασία 
του περιβάλλοντος.
Η ανακύκλωση, είναι αναγκαία προϋπό-
θεση για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργει-
ας για την παραγωγή νέων προϊόντων και 
τη μείωση των απορριμμάτων που κατα-
λήγουν στους ήδη κορεσμένους χώρους 
εναπόθεσης. Παράλληλα συμβάλλει στον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου, που ευθύνονται για τη Κλιματι-
κή Αλλαγή.
Επιζητώντας την καλύτερη δυνατή συνερ-
γασία με τις υπηρεσίες της πόλης, ο Δήμος 
Πατρέων ζήτησε να ορίσουν εκπρόσωπο 
που θα συντονίζει τον τρόπο συλλογής του 
έντυπου χαρτιού και με τον οποίο θα μπο-
ρεί να βρίσκεται σε επικοινωνία η Υπηρε-
σία Καθαριότητας για τα θέματα της ανακύ-
κλωσης.

Στην «μάχη» 24 νέοι κίτρινοι κάδοι 

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον 
των πολιτών – ήδη μέχρι προ-
χθές το μεσημέρι είχαν υπο-
βληθεί 11.397 αιτήσεις- στην 
πλατφόρμα του προγράμματος 
«ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αποτελεί 
ασπίδα προστασίας της πρώ-
της κατοικίας για τους δανειο-
λήπτες.
Από την περασμένη Τρίτη που 
άνοιξε η πλατφόρμα έπεσαν 
«βροχή» οι αιτήσεις δανειολη-
πτών που πλήττονται από τον 
κορωνοϊό και έχουν δάνεια 
συνδεδεμένα με την πρώτη κα-
τοικία, προκειμένου να λάβουν 
την επιδότηση των δόσεων 
των δανείων τους για 9 μήνες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ει-
δικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
του υπουργείου Οικονομικών 
στην πλατφόρμα είχαν εισέλ-
θει 34.494 φορολογούμε-
νοι, εκ των οποίων 27.661 
είχαν άρει το απόρρητό τους. 
Οι δικαιούχοι του προγράμ-
ματος «ΓΕΦΥΡΑ» μπορούν να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά αί-
τηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2020 στην ψηφιακή πλατφόρ-
μα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.
gr. Εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις, θα λάβουν την κρα-
τική επιδότηση για συνολικά 9 
μήνες. Η καταβολή της επιδό-
τησης ξεκινά αμέσως μετά τη 
λήξη της περιόδου αναστολής 
πληρωμών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 

παλιό πρόγραμμα επιδότησης 
δανείων του ν.4605/2019, 
που ψηφίστηκε επί Κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας (1 Ιουλίου 2019) 
εισήλθαν 7.554 χρήστες (δη-
λαδή, οι μισοί, συγκριτικά με 
το νέο πρόγραμμα), εκ των 
οποίων οι 3.475 (σχεδόν το 
1/4, συγκριτικά με το νέο πρό-
γραμμα) ξεκίνησαν τη διαδι-
κασία υποβολής της αίτησης. 
Ωστόσο, από αυτούς, μόλις 
262 έφθασαν μέχρι το στάδιο 
της άντλησης στοιχείων, χω-
ρίς να ολοκληρωθεί η υποβο-
λή καμίας αίτησης.
Χρειάστηκαν 4 εβδομάδες για 
να υποβληθούν οριστικά οι 
δύο πρώτες αιτήσεις, καθώς η 
σχετική διαδικασία ήταν ιδιαί-
τερα χρονοβόρα και απαιτούσε 
την προσκόμιση δικαιολογη-
τικών που οι πολίτες δυσκο-
λεύονταν ή αδυνατούσαν να 

λάβουν (π.χ. πιστοποιητικά 
βαρών από τα υποθηκοφυλα-
κεία).
Όσον αφορά στις υποβληθεί-
σες αιτήσεις, το παλιό πρό-
γραμμα του ν. 4605/2019 
κατάφερε να αγγίξει τον αριθ-
μό των 3.988 αιτήσεων, στις 
οποίες έφτασε το σημερινό 
πλαίσιο κατά την πρώτη ημέ-
ρα λειτουργίας του, μετά από 
8,5 μήνες, δηλαδή στα μέ-
σα Μαΐου του 2020. Γίνεται, 
επομένως, αντιληπτή η απο-
τελεσματικότητα του νέου προ-
γράμματος.

Αιτήσεις έως τις 30/9
Οι δικαιούχοι του προγράμ-
ματος «Γέφυρα» μπορούν να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά αί-
τηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2020 στην ψηφιακή πλατφόρ-
μα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.
gr. Εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις, θα λάβουν την κρα-

τική επιδότηση για συνολικά 9 
μήνες. Η καταβολή της επιδό-
τησης ξεκινά αμέσως μετά τη 
λήξη της περιόδου αναστολής 
πληρωμών.
Στην ηλεκτρονική σελίδα της 
ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν αναλυτικές ερωταπα-
ντήσεις με παραδείγματα, κα-
θώς και τον οδηγό χρήσης της 
πλατφόρμας, στον οποίο περι-
γράφεται βήμα-βήμα, με εικό-
νες, η διαδικασία υποβολής 
της αίτησης.
Για παροχή πληροφοριών, οι 
πολίτες μπορούν να απευθύ-
νονται στον τηλεφωνικό αριθ-
μό 213.212.57.30, ώστε να 
κλείσουν (τηλε)συνάντηση και 
να εξυπηρετηθούν από ένα εκ 
των 50 Κέντρων – Γραφείων 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης 
Δανειοληπτών, τα οποία λει-
τουργούν πανελλαδικά.
Το υπουργείο Οικονομικών 
συνεχίζει και θα συνεχίσει να 
στηρίζει, με αποτελεσματικότη-
τα, υπευθυνότητα και κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, τους δανειολή-
πτες που ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. Παράλλη-
λα, στηρίζει, για πρώτη φορά, 
και τους συνεπείς δανειολή-
πτες, με εξυπηρετούμενα δά-
νεια, οι οποίοι έχουν πληγεί 
από τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της υγειονομικής κρίσης, ενώ 
αποκλείει τους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές.

«Βροχή» οι αιτήσεις...
> Πάνω από 300.000 δανειολήπτες αφορά το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

> Επεκτείνεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού από τον Δήμο Πατρέων

Θεματικό εκπαιδευτικό 
σεμινάριο από την ΠΔΕ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου 

«SPARC- Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the 

VALorization of Cultural Heritage Assets/Δημιουργικά Κέντρα για 

βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς», πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 

θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής ταινιών “SHOOT-A-

FILM, hands-on filmmaking workshop” διάρκειας 30 ωρών στο 

Επίκεντρο+, στην Πάτρα, από τις 22.7.2020 έως 27.7.2020, με τη 

συμμετοχή 20 εκπαιδευόμενων. Εκπαιδευτής του σεμιναρίου ήταν 

ο Κινηματογραφιστής και Διευθυντής Φωτογραφίας, Χρήστος Πο-

λυχρονόπουλος, ο οποίος έχει δουλέψει σε πληθώρα σημαντικών 

διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.

Στη διδασκαλία του εργαστηριακού τύπου σεμιναρίου συμμετείχε 

ο γνωστός σκηνοθέτης, Παναγιώτης Φαφούτης, που διδάσκει στη 

Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και στην Σχολή Σταυράκου 

στην Αθήνα.

Οι εκπαιδευόμενοι στο διαδραστικό (interactive) εργαστήριο, με 

την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, Χρήστου Πολυχρονόπουλου, δη-

μιούργησαν μια πραγματική ομάδα παραγωγής και γνώρισαν εκ των 

έσω όλα τα πόστα της δημιουργικής διαδικασίας ενός γυρίσματος: 

εργάστηκαν στην ομάδα της παραγωγής, πάνω στο σκηνοθετικό και 

τεχνικό αντικείμενο, τη φωτογραφία, τον φωτισμό, τον ήχο κτλ. Το 

τελικό αποτέλεσμα είναι το γύρισμα δύο ταινιών μικρού μήκους 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, εφαρμόζοντας στην πράξη τη 

θεωρία που τους παρασχέθηκε από τον εκπαιδευτή.

Ενημέρωση για την 
πορεία του ΤΑΕΒ

Την περασμένη Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας πραγματοποι-

ήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Υποστήριξη του Υπο-

έργου 3 «Διοικητικές Δαπάνες» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά 

Μέτρα (5%)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

παρουσία του Προέδρου της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

Ανδρέα Φίλια, (Περιφερειακού Σύμβουλου ΠΕ Αχαΐας και Εντε-

ταλμένου Σύμβουλου Βοηθού Περιφερειάρχη) και των μελών της 

επιτροπής.

Η επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία υλοποίησης των 

Συνοδευτικών Μέτρων της Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαί-

σιο της Πράξης ΤΕΒΑ, σχετικά το αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης 

Πατρών καταβολής Β΄ Δόσης χρηματοδότησης, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος και παραλαβή εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και προ-

γραμμάτισαν τις εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο πρόεδρος επισήμανε στους εταίρους την σημασία των Συνοδευ-

τικών Δράσεων του ΤΕΒΑ και του παρεμβάσεων για την καταπο-

λέμηση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

στοχευμένων στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας 

ωφελουμένων στην Π.Ε. Αχαΐας. 

H Ι.Μ. Πατρών έχει υλοποιήσει δράσεις του ΤΕΒΑ αξίας 70.751,38 

ευρώ και ο Δήμος Αιγιαλειας δράση με τίτλο: «Καλοκαιρινό πρό-

γραμμα μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, κίνησης και ψυχαγωγί-

ας για παιδιά 5- 13 ετών», αξίας 16.000 € 

Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό του ενώ οι 

εταίροι που συνεχίζουν την υλοποίηση, Ι.Μ. Πατρών και Δήμος 

Καλαβρύτων, βρίσκονται σε μία διαδικασία ανασχεδιασμού των 

δράσεών τους ούτως ώστε να είναι δυνατό να υλοποιηθούν ακόμα 

και σε συνθήκες πανδημίας (π.χ. εξ αποστάσεως) και επιπλέον γί-

νεται προσπάθεια οι δράσεις να ανταποκρίνονται σε ανάγκες που 

δημιουργεί η ίδια η πανδημία στον πληθυσμό των ωφελούμενων.

Ο ΖΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλασίου και της Αθανασίας, το 
γένος Παχή, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στην 
Πάτρα και η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη και της 
Βασιλικής, το γένος Λέκκα, που γεννήθηκε στην Πάτρα και 
κατοικεί στην Πάτρα, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος 
θα γίνει στην Καλλιθέα Πατρών. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ



6                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ7 Αυγούστου 2020

Ελάφρυνση των επαγγελματιών 
Συντήρηση της Ε.Ο. 
Διάσελο – Καλέντζι

Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση της επαρχιακής 
οδού Διάσελο - Καλέντζι», συνολικού προϋπολογισμού 
2.500.000 ευρώ, που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ, υπέ-
γραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτά-
ριος Φαρμάκης με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρεί-
ας.
Το έργο αφορά τη συντήρηση και την άρση επικινδυνότη-
τας της συγκεκριμένης επαρχιακής οδού λόγω καθιζήσε-
ων, κατολισθήσεων και διαβρώσεων του ασφαλτικού τά-
πητα κυκλοφορίας και των πρανών των οδών. Προς αυτή 
την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατά-
στασης και βελτίωσης της βατότητας, σήμανσης και τοπο-
θέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαί-
ων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης 
και επέκτασης τεχνικών έργων, κλπ. Επίσης θα υπάρξουν 
σημαντικές βελτιώσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 
δρόμου, ενώ σε μήκος 3 χλμ περίπου, θα κατασκευαστεί 
επενδεδυμένη τάφρος. Ακόμα, θα γίνει κοπή θάμνων – 
δένδρων και της παρόδιας βλάστησης στις οριογραμμές 
της οδού για τη βελτίωση της ορατότητας, καθαρισμός 
φρεατίων και όπου απαιτηθεί θα γίνει άρση καταπτώσεων 
και κατασκευή βραχοπαγίδων.
Στο σύνολο της οδού θα αποκατασταθούν τα στηθαία 
ασφαλείας που έχουν καταστραφεί ή λείπουν, καθώς και 
όλες οι φθαρμένες πινακίδες σήμανσης. Όπου απαιτείται 
θα τοποθετηθούν καινούριες πινακίδες κυκλοφορίας και 
πληροφοριακές πινακίδες στις διασταυρώσεις με το φράγ-
μα στην θέση ‘’ΝΤΑΣΚΑ’’ και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 
χρειαστεί.

Aντικατάσταση 
παλαιού αγωγού 

Αυτές τις ημέρες, ξεκίνησαν από την ΔΕΥΑΔ οι εργασίες 
αντικατάστασης του αγωγού αποχέτευσης παράλληλα των 
σιδηροδρομικών γραμμών στην Κάτω Αχαΐα. 
Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή αναφέρει τα εξής: «Ο 
Δήμος Δυτικής Αχαΐας και η ΔΕΥΑ Δυμαίων επεμβαίνουν 
σε ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα που καταπονούσε το απο-
χετευτικό δίκτυο της Κάτω Αχαΐας και ταλαιπωρούσε τους 
κατοίκους της περιοχής στη θέση «ΣΠΑΣΜΑ».
Ο συγκεκριμένος αγωγός παρουσιάζει προβλήματα εδώ και 
πολλά χρόνια αφού ιδιαίτερα μετά από βροχόπτωση, πα-
ρουσιάζεται μεγάλη διαρροή λυμάτων και δημιουργείται 
εστία μόλυνσης στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 
Ο Δήμος και η ΔΕΥΑΔ, είναι σε θέση να ανακοινώσουν ότι 
οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και 
οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάργηση τμήματος αγωγού 
με τοποθέτηση νέων σωληνώσεων. Προγραμματισμένα και 
με σταθερά βήματα κλείνουν πληγές πολλών ετών με συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις. 
Ανακτούμε την αξιοπιστία της ΔΕΥΑ, γυρίζουμε σελίδα στο 
δήμο Δυτικής Αχαΐας».

Δωρεά του ΑΔΜΗΕ 
στο ΕΚΑΒ 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας παραμένει στο πλευρό της ελληνικής κοινωνί-
ας στη μάχη κατά της πανδημίας Covid-19 με νέα δωρεά 
προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ένδειξη αλληλεγγύης 
προς τα νησιά, ο ΑΔΜΗΕ παρέδωσε στο ΕΚΑΒ τρεις φο-
ρητούς θαλάμους αρνητικής πίεσης για την εναέρια και 
θαλάσσια μεταφορά ασθενών με μολυσματικές ασθένειες 
με στόχο τη μέγιστη θωράκιση των νησιών εν μέσω εξά-
πλωσης της νόσου. Ο Διαχειριστής προμηθεύτηκε τις ει-
δικές «κάψουλες» υψηλής αντοχής από εξειδικευμένη νορ-
βηγική εταιρεία και τις παρέδωσε στο ΕΚΑΒ στις αρχές 
του καλοκαιριού. Η δωρεά περιλαμβάνει εκπαίδευση των 
πληρωμάτων του ΕΚΑΒ από τον προμηθευτή. 

Θέματα

> Ζητά από την κυβέρνηση ο Δήμος Πατρέων λόγω της πανδημίας

> Μετά την ψήφιση από τη Βουλή της τροπολογίας του ΥΠΑΝ

> Κραυγή αγωνίας από τον Δήμο για το ΕΣΠΑ

Την οικονομική ελάφρυν-
ση επαγγελματιών που έχουν 
πληγεί λόγω της πανδημίας 
Covid-19 ζητά η Δημοτική Αρ-
χή της Πάτρας από τα αρμόδια 
Υπουργεία, κοινοποιώντας τους 
τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τις οποίες ακύ-
ρωσε η Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση. 
Σύμφωνα με όσα τονίζει στην 
επιστολή του προς τα κυβερνη-
τικά στελέχη ο δήμαρχος Πα-
τρέων Κώστας Πελετίδης, η 
απαλλαγή των επαγγελματιών 
από οικονομικά «βάρη» είναι 
απολύτων αναγκαία.
Ειδικότερα, το πλήρες κείμε-
νο της επιστολής αναφέρεται 
στην ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στις 
29 Απριλίου 2020 με ομόφω-
νη απόφαση ο Δήμος Πατρέων 
είχε πάρει σειρά μέτρων ελά-
φρυνσης δημοτών και επαγγελ-
ματιών ώστε να στηρίξει τους 
συμπολίτες μας, που από τη μια 
με την οικονομική κρίση και 
από την άλλη με την πανδημία, 

έχουν φτάσει σε οριακό σημείο 
επιβίωσης.
«Οφείλουμε να λάβουμε μέτρα 
και διεκδικήσεις του Δήμου 
μας για την προστασία της υγεί-
ας, του εισοδήματος και των δι-
καιωμάτων του λαού και της νε-
ολαίας της Πάτρας…», ανέφερε 
ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης 
τονίζοντας πως μεταξύ των μέ-
τρων που είχε λάβει η Δημοτι-
κή Αρχή ήταν η οριζόντια μεί-
ωση ανταποδοτικών τελών από 
τον συντελεστή 1,50 σε συντε-
λεστή 1,20 απαλλαγές για τις 
επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη 

λειτουργία τους λόγω πανδημί-
ας από δημοτικά τέλη, από τέλη 
κοινοχρήστων χώρων, από το 
0,5 (παρεπιδημούντων ), από 
το 0,5 επί των ακαθάριστων 
εσόδων καταστημάτων κ.λπ.
Επίσης απαλλαγές από τα ακί-
νητα και καταστήματα που έχει 
εκμισθώσει ο Δήμος για όσο 
χρόνο είχαν αναστείλει τη λει-
τουργία τους λόγω κορωνοϊου, 
καθώς επίσης και από ενοίκια 
κυλικείων δημοτικών γηπέ-
δων και κοιμητηρίων αλλά και 
σχολικών κυλικείων μέσω των 
σχολικών επιτροπών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. 
Πελετίδης «πρόσφατα η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση με από-
φαση της, επικαλούμενη τις 
πράξεις νομοθετικού περιεχο-
μένου για την πανδημία, ακύ-
ρωσε την απόφαση μας αυτή 
για τις απαλλαγές από “τα ενοί-
κια σε ακίνητα και καταστήμα-
τα που έχει εκμισθώσει ο Δή-
μος για όσο χρονικό διάστημα 
έχει ανασταλεί η λειτουργία 
τους λόγω των μέτρων κατά της 
εξάπλωσης του κορωνοϊου”. To 
ίδιο έκανε επίσης και για τα κυ-
λικεία των δημοτικών γηπέδων 
και κοιμητηρίων. Ως Δημοτική 
Αρχή εμμένουμε στις αποφά-
σεις μας αυτές και θα απευθυν-
θούμε στην κυβέρνηση μέσω 
των αρμοδίων Υπουργείων για 
την υλοποίηση των. Είναι από-
λυτα λογικό όταν ο επαγγελμα-
τίας κλείνει το κατάστημα του με 
αναγκαστικά γι’ αυτόν μέτρα, να 
μην μπορεί να πληρώσει ούτε 
μειωμένο ενοίκιο, ούτε να ανα-
σταλεί η πληρωμή του για να το 
πληρώσει μεταγενέστερα».

Θεωρήσεις αδειών για τις λαϊκές 

«Μειώνονται τα κονδύλια»

Μετά από συνεχείς προσπάθειες της Δημο-
τικής Αρχής στο αρμόδιο Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων (Υφυπουργό κ. 
Παπαθανάση και Γεν. Γραμματέα κ. Στα-
μπουλίδη), ψηφίστηκε η σχετική τροπο-
λογία για την επαναδραστηριοποίηση των 
επαγγελματιών που δεν είχαν μέχρι τις 
15/1/2019, θεωρήσει τις άδειες τους για 
τις λαϊκές αγορές. Όπως ανέφερε σε ανα-

κοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων, «πρόκειται 
για θέμα που, ανεξάρτητα των ευθυνών, εί-
χε δημιουργήσει πλέον ένα ακόμη κοινω-
νικό ζήτημα. Σύμφωνα με την τροπολογία 
που ψηφίστηκε, οι εν λόγω επαγγελματί-
ες έχουν τη δυνατότητα να θεωρήσουν τις 
άδειες τους εφόσον έχουν τα κριτήρια του 
νόμου με ισχύ μέχρι που δεν μπορεί να εί-
ναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από τη δημο-

σίευση (27-7-2020) του νόμου 4712/20 
άρθρο 85. Καλούμε τους επαγγελματί-
ες αυτούς να προσέλθουν στις υπηρεσίες 
μας (Δ/νση Τοπικής Οικονομίας – Μαι-
ζώνος 147 2 ος όροφος) από τη Δευτέρα 
3/8/2020 (τηρουμένων των μέτρων κατά 
του κωρονοϊού), προσκομίζοντας τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου η 
Υπηρεσία να θεωρήσει τις άδειες.

Με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
για ΠΣ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
μειώνονται τα κονδύλια για 
τους Δήμους και πριμοδοτού-
νται ακόμη περισσότερο οι ιδι-
ωτικές δομές, αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Δημοτική Αρχή.
Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα 
εξής: «Η νέα Πρόσκληση της 
ΕΕΤΑΑ για τη Δράση «Εναρμό-
νιση Οικογενειακής και Επαγ-
γελματικής Ζωής» 2020-2021, 
που αφορά στις εγγραφές παι-
διών σε Βρεφονηπιακούς, Παι-
δικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ, μέσω των προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ κυοφορεί 
αλλαγές, που πλήττουν ουσια-
στικά, μειώνουν, την χρηματο-
δότηση των αντίστοιχων Δημο-
τικών Δομών. Συγκεκριμένα οι 
αλλαγές αυτές σε σχέση με τις 
προηγούμενες Προσκλήσεις, 

αφορούν στο ποσοστό δυναμι-
κότητας των voucher που μπο-
ρούν να υποδεχθούν οι Βρεφο-
νηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.
Ενώ στις Προσκλήσεις των 
προηγούμενων ετών, υπήρχε 
η επιλογή για εγγραφή παιδι-
ών με voucher σε ποσοστό μέ-
χρι 100% της δυναμικότητας 
της κάθε δομής, με τη νέα Πρό-
σκληση, το ποσοστό δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 70% της 
δυναμικότητας της κάθε δομής. 
Αυτό μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση της χρημα-
τοδότησης, τουλάχιστον κατά 
130.000 €, που θα μπορούσε 
να λάβει ο Κοινωνικός Οργανι-
σμός του Δήμου Πατρέων από 
τη Δράση «Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» 2020-2021. Η μείω-
ση αυτή μπορεί να προκαλέσει 

αλυσιδωτά προβλήματα που αγ-
γίζουν τα ζητήματα κόστους λει-
τουργίας των δομών, μέχρι τη 
μισθοδοσία του προσωπικού.
Ενώ λοιπόν μειώνει τα ποσο-
στά δυναμικότητας απορρόφη-
σης παιδιών για τους παιδι-
κούς Σταθμούς, αντιθέτως για 
τα ΚΔΑΠ το ποσοστό παρα-
μένει μέχρι 100% της δυνα-
μικότητας. Γεγονός, που ευνο-
εί τα εκατοντάδες νέα ιδιωτικά 
ΚΔΑΠ ανά την Ελλάδα.
Επιχειρείται με αυτό τον τρό-
πο από τη μία να μειωθεί το 
κονδύλι, που χορηγείται από 
το ΕΣΠΑ και εθνικά κονδύλια, 
πράγμα που πλήττει τη χρημα-
τοδότηση των δημοτικών ΠΣ, 
αλλά και από την άλλη να δια-
νεμηθεί μεγαλύτερο ποσό στα 
ΚΔΑΠ, βλέπε ιδιωτικά ΚΔΑΠ, 
που αυξάνονται κάθε χρόνο κα-

τά 133%! Ζητάμε εδώ και τώ-
ρα να αλλάξει η συγκεκριμένη 
πρόσκληση. Να μην μειωθεί το 
ποσοστό δυναμικότητας απορ-
ρόφησης παιδιών για τους ΠΣ, 
αλλά να παραμείνει όπως πριν, 
δηλαδή μέχρι του 100% της 
δυναμικότητάς τους, όπως πα-
ραμένει για τα ΚΔΑΠ! 
Διεκδικούμε επιπρόσθετα, 
χρηματοδότηση από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό όλων αυ-
τών των δημοτικών κοινωνι-
κών δομών, με προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού και μο-
νιμοποίηση των συμβασιού-
χων. Κεντρικό σχεδιασμό με 
δημιουργία όλων των αναγκαί-
ων δομών, ώστε να μην μένει 
κανένα παιδί εκτός παιδικών 
σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ και μάλιστα χωρίς να 
πληρώνει!»
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Υδατοδρόμια: Πιλοτικές 
πτήσεις από Οκτώβρη

Πιλοτικές πτήσεις μικρής κλίμακας θα ξεκινή-
σουν τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της γενικής 
δοκιμής εν όψει της επίσημης έναρξης της 
δραστηριότητας από την ερχόμενη άνοιξη, 
θα επιδιώξουν να κάνουν τα υδροπλάνα, για 
τα οποία ούτε το 2020 ήταν, τελικά, η χρονιά 
τους, ελέω πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
Ήδη με Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίσθηκε 
το ύψος των τελών υδατοδρομίου, 5 ευρώ ανά 
επιβάτη υπέρ του Δημοσίου, που θα καταβάλ-
λει η εταιρεία αεροσκαφών που πραγματοποι-
εί πτήσεις, καθώς και οι εξαιρέσεις καταβολής 
του υπέρ της εξυπηρέτησης της νησιωτικής 
Ελλάδας.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα εισιτήρια των 
επιβατών και εισπράττεται με ευθύνη αυτών 
που εκδίδουν τα εισιτήρια, είτε πρόκειται για 
αεροπορικές εταιρίες είτε για τα συνεργαζόμενα 
με αυτές τουριστικά ή ναυτικά πρακτορεία και 
συναφείς επιχειρήσεις.
Από την επιβολή του τέλους αυτού απαλλάσ-
σονται παιδιά έως πέντε ετών, ασθενείς και 
οι συνοδοί τους, των οποίων η μεταφορά 
πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ, τις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή νόμιμα αδειοδοτημένους φορείς 
αεροδιακομιδής στο πλαίσιο διενέργειας εκτά-
κτων πτήσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά για απαλλαγή του τέλους 
γίνεται για επιβάτες οι οποίοι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι των νησιών Σάμου, Λέσβου, Κω, 
Χίου και Λέρου, για δρομολόγια από και 
προς τους συγκεκριμένους προορισμούς, 
αλλά και για επιβάτες μόνιμους κατοίκους 
των νησιών με μόνιμο πληθυσμό λιγότερο 
των 2.000 κατοίκων.
«Η λειτουργία των υδατοδρομίων θα αποτελέ-
σει μια ουσιαστική αναβάθμιση των αεροπορι-
κών υπηρεσιών στη χώρα μας, με σημαντικά 
οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη και τη συ-
γκοινωνία της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νη-
σιά μας», αναφέρει ο υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Στόχος παραγόντων της αγοράς που επιδιώ-
κουν να δραστηριοποιηθούν στον ελλαδικό 
χώρο είναι εφόσον ένα δεύτερο κύμα της παν-
δημίας αποφευχθεί, το φθινόπωρο 1-2 υδρο-
πλάνα να κάνουν πτήσεις πιλοτικά σε Ιόνιο και 
Νότιο Αιγαίο, προκειμένου να αναθερμάνουν 
το επενδυτικό ενδιαφέρον εν όψει της εκκίνη-
σης το 2021. Η Hellenic Seaplanes κατέθεσε 
στις 20 Μαΐου 2020 αίτημα αδειοδότησης 
στην ΥΠΑ για πτήσεις με υδροπλάνα. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέ-
ρες βρέθηκαν στην Ελλάδα εκπρόσωποι ενός 
γερμανικού fund, ενώ πρόθεση για εκτέλεση 
πτήσεων έχει εκδηλώσει, σύμφωνα με απά-
ντηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή στη Βουλή, ελβετική 
αεροπορική εταιρεία.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου υπογρά-
φηκε η σύμβαση 12ετούς παραχώρησης στη 
σύμπραξη των εταιρειών Ελληνικά Υδατοδρό-
μια και Hellenic Seaplanes για τη διαχείριση 
και λειτουργία του υδατοδρομίου της Πάτρας 
περίπου 3,5 χρόνια μετά την αδειοδότησή του. 
Πρόκειται για το ένα εκ των μόλις τριών αδει-
οδοτημένων υδατοδρομίων στη χώρα, μαζί με 
αυτά σε Κέρκυρα και Παξούς. Για να υπάρξει 
όμως βιώσιμο δίκτυο στο Ιόνιο θα πρέπει η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να προχωρήσει σε 
διαγωνισμό για την κατασκευή υδατοδρομίων 
σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι και 
Ζάκυνθο, που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία 
αδειοδότησης. 

Επιδότηση έως 85% 
για... πράσινα σπίτια

Θέματα

> Από τέλος Νοέμβρη οι αιτήσεις στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» για την Δυτική Ελλάδα

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», πέραν των κλασι-
κών εργασιών (αντικατάσταση κουφωμάτων, θερ-
μομόνωση, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης 
- ψύξης), περιλαμβάνει και συγκεκριμένες παρεμ-
βάσεις που παρέχουν στις κατοικίες ενεργειακή 
αυτονομία. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
- Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφι-
στάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργού-
ντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ - 
ανακυκλώνω).
- Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε 
κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαί-
τερης αρχιτεκτονικής.
• Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυ-
ψης κελύφους
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης
- Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξή-
λωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών 

δεξαμενών.
- Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πε-
τρελαίου.
- Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζά-
κια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
• Σύστημα ζεστού νερού Χρήσης με χρήση 
ΑΠΕ
- Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.
Παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας
1. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
- Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμί-
ζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον 
Β+.
- Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού μόνο για την κάλυψη της 
ζήτησης (net metering).
2. Συστήματα αποθήκευσης

- Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβα-
ση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθ-
μού.
3. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- CE Πιστοποιημένες.
- Επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλλη-
λες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται 
για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό πε-
ριβάλλον.
• Παρεμβάσεις «έξυπνων» συστημάτων 
(smart home)
• Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που 
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας
- «Έξυπνου» φωτισμού (π.χ. «έξυπνες» πρίζες, 
φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
- «Έξυπνης» διαχείρισης του συστήματος θέρμαν-
σης/ψύξης (π.χ. «έξυπνοι» θερμοστάτες).
- Απομακρυσμένου ελέγχου (π.χ. «έξυπνοι» αι-
σθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.).

Και εργασίες που παρέχουν στις 
κατοικίες ενεργειακή αυτονομία

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει 
ήδη από την πρώτη ημέρα της πα-
ρουσίασής του το νέο πρόγραμμα 
του ΥΠΕΝ «Εξοικονομώ – Αυτο-
νομώ» που παρουσίασε επίσημα ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κωστής Χατζηδάκης. 
Μια πρώτη γεύση για τη φιλοσο-
φία του νέου προγράμματος είχε 
παρουσιάσει στο e Forum Eνέρ-
γειας 2020, που διοργάνωσε ο 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων» σε συ-
νεργασία με το ΤΕΕ/ΤΔΕ, στις 14 
Ιουλίου η Ιωάννα Νίκου, στέλεχος 
της Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ, 
του Υπουργείου Ενέργειας και Πε-
ριβάλλοντος στη σχετική συνεδρία. 
Η κ. Νίκου είχε δώσει τις γενικό-
τερες κατευθύνσεις του νέου προ-
γράμματος προαναγγέλλοντας τις 
επίσημες ανακοινώσεις από το 
Υπουργείο Ενέργειας που έγιναν 
στις αρχές της εβδομάδας.
Το προγράμμα θα αρχίσει να «τρέ-
χει» από τον Νοέμβριο και σύμφω-
να με τον κ. Χατζηδάκη θα απο-
τελέσει κεντρικό χρηματοδοτικό 
πυλώνα για το “Κύμα Ανακαινίσε-
ων” που προβλέπει ότι θα δοθούν 
δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για 
την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρί-
ων σε όλη την Ευρώπη.
Στην χώρα μας εκτιμάται πως θα 
ενταχθούν 45.000 - 60.000 πο-
λιτών που θέλουν να ανακαινί-
σουν τα σπίτια τους προκειμένου 
να πετύχουν ενεργειακή εξοικονό-
μηση και αυτονομία. Το πρόγραμ-
μα παρέχει υψηλές επιδοτήσεις 
που μπορεί να φτάσουν ακόμη και 
στο 85% επί των δαπανών για συ-

γκεκριμένες οικοδομικές και ηλε-
κτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. 
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σχεδόν στο σύνολο των 
ιδιοκτητών κατοικιών καθώς χαλα-
ρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν 
να υποβάλλουν αιτήσεις ακόμη και 
οικογένειες με εισόδημα 120.000 
ευρώ.
Η συγκεκριμένη δράση που αποτε-
λεί μετεξέλιξη του «Εξοικονόμηση 
Κατ’ Οίκον» προϋπολογισμού 850 
εκατ. ευρώ θα τρέχει σταδιακά από 
τις 2 Νοεμβρίου ανάλογα με την πε-
ριφέρεια. Τα ποσοστά επιδοτήσε-
ων, οι επιλέξιμες δαπάνες αλλά και 
τα εισοδηματικά κριτήρια προκειμέ-
νου κάποιος να συμμετάσχει είναι 
περισσότερο ευνοϊκά συγκριτικά με 
τα προηγούμενα προγράμματα.
Ο κ.Χατζηδάκης, σημείωσε ότι από 
το 2021 το πρόγραμμα θα είναι συ-
νέχεια ανοικτό, αναγγέλλοντας και 
τη διάθεση περισσοτέρων κονδυλί-
ων από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
το νέο ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις 
Οι αιτήσεις ανά περιφέρεια θα 
υποβάλλονται σταδιακά από 2 Νο-
εμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν 
-όπως ανέφερε ο υπουργός- ημε-
ρομηνίες για επιχειρήσεις και κτί-
ρια του Δημοσίου. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσε-
ων που ανακοινώθηκαν για το 
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι 
30.11.2020 για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και 26.11.2020 
για την Περιφέρεια Πελοποννή-
σου ενώ για Πολυκατοικίες είναι η 
03.12.2020.

Οι επιλέξιμες κατοικίες 
Η επιλεξιμότητα των δαπανών του 
Προγράμματος λήγει στις 31 Δε-
κεμβρίου 2023. Επιλέξιμες κα-
τοικίες είναι η μονοκατοικία, η 
πολυκατοικία καθώς και το μεμο-
νωμένο διαμέρισμα. Τονίζεται πως 
ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολο-
γισμός παρεμβάσεων ανά αίτη-
ση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
50.000 €, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (διπλάσιο από τα δύο 
προηγούμενα προγράμματα «Εξοι-
κονομώ») ή τις 100.000 ευρώ ανά 
ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Κίνητρα - Επιδοτήσεις
Στο νέο πρόγραμμα διατηρείται η 
φιλοσοφία των επιδοτήσεων με το 
ύψος τους να προσδιορίζεται ανά-
λογα με το μέγεθος των εισοδημά-
των. Διακρίνονται πέντε εισοδημα-
τικές κατηγορίες. Σε εκείνη με τα 
χαμηλότερα εισοδήματα αντιστοι-
χεί το υψηλότερο ποσοστό επιδό-
τησης 65%. Αυτό υποχωρεί όσο 
μεγαλώνουν τα εισοδήματα για να 
φτάσει στο 35% για φυσικά πρό-
σωπα με υψηλά βαλάντια.

Και δύο μπόνους
Στο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» κα-
θιερώνονται και δύο πρόσθετες 
επιδοτήσεις ως μπόνους:
1. Covid-19 premium. 
Λόγω της απρόβλεπτης κατάστα-
σης που έχει προκύψει με τον κο-
ρωνοϊό Covid-19 και των δυσκο-
λιών που έχουν προκύψει από 
την εφαρμογή των μέτρων ορι-
ζόντια στη χώρα για τον περιορι-
σμό της διασποράς του, προστίθε-
ται επιπλέον +10% για τις αιτήσεις 
που θα υποβληθούν τα έτη 2020-
2021.
2. Για τα μεμονωμένα διαμερίσμα-
τα και μονοκατοικίες ενεργειακής 
κατηγορίας Η και Ζ προστίθεται 
επιπλέον 10% στο βασικό ποσο-
στό επιχορήγησης, εφόσον επιτευ-
χθεί αναβάθμιση σε Β’ ενεργειακή 
κατηγορία.
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Δώστε αίμα στις διακοπές σας
Όπως κάθε καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες σε 
αίμα αυξάνονται καθώς οι μονάδες στα Νοσο-
κομεία και τις δομές Υγείας δεν επαρκούν για να 
καλύψουν τις ανάγκες. Ο πρόεδρος της Π.ΟΜΑ.
μεΑ. Δ.Ε. ΚΑΙ Ν.Ι.Ν., Αντώνης Χαροκόπος κρού-
ει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς λόγω της 
πανδημίας τα αποθέματα έχουν μειωθεί σημα-
ντικά, παρά τις εθελοντικές αιμοδοσίες που δι-
οργανώνονταν από τους Συλλόγους Εθελοντών 
Αιμοδοτών σε συνεργασία με φορείς. Διαβεβαι-
ώνει ότι οι αιμοληψίες που πραγματοποιούνται 
τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής, με 
την συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, σε 
ασφαλές περιβάλλον. 
«Καλούμε τους πολίτες να προσφέρουν αίμα 
είτε σε αιμοληψίες που διοργανώνουν Σύλλογοι 
Εθελοντών Αιμοδοτών και Φορείς είτε προσερ-
χόμενοι στα τμήματα Αιμοδοσίας των Νοσοκο-
μείων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ερύμανθος: Δρόμοι Νερού,
Δρόμοι Ανάπτυξης» 
Συνάντηση με θέμα: «Ερύμανθος: Δρόμοι Νερού, Δρόμοι 
Ανάπτυξης» Κυριακή, θα γίνει την Κυριακή 16 Αυγούστου 
2020 – και ώρα 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Τριπόταμων.
Στη συνάντηση που διοργανώνει το Πολιτιστικό Κέντρο Βι-
διακίου Αρκαδίας – «το Σχολείο», θα συζητηθούν οι ανα-
πτυξιακές δυνατότητες της παρά τον ποταμό Ερύμανθο περι-
οχής καθώς και η προστασία του ποταμού. Έχουν καλεστεί 
να συμμετέχουν: 
• Βουλευτές των νομών Αρκαδίας και Ηλείας, 
• Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Πελοποννήσου και Δυτι-
κής Ελλάδας, 
• Δήμος Γορτυνίας,
•Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
• Δήμος Καλαβρύτων,
• Τοπικές Κοινότητες,
• Σύλλογοι και Φορείς των χωριών της παρά τον Ερύμανθο 
περιοχής, 
• Περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
• Κάτοικοι της περιοχής καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος.

Συμβουλευτικά

Μια βλάβη και ορισμένα ερωτήματα προς ΟΤΕ 
Την Τετάρτη 5/8 ένα μεγάλο τμήμα στο 
κέντρο της Πάτρας δεν είχε τηλέφωνο και 
internet. Αιτία τεχνική βλάβη σε ΚΑΦΑΟ 
του ΟΤΕ. Το τηλέφωνο των βλαβών απο-
κρινόταν επαρκώς με ευγενικούς υπαλλή-
λους να ενημερώνουν σχετικά. Θετικό και 
το γεγονός ότι η εταιρεία αναγνωρίζοντας 
τα προβλήματα παρείχε δωρεάν χρόνο 
στα κινητά και επιπλέον giga για internet 
μέσω κινητού. Το πρόβλημα όμως είναι 

αλλού. Μια ματιά στο χώρο της βλάβης 
(φωτο) -που μέχρι χθες βράδυ μετά την 
επιδιόρθωση ήταν ανοιχτός- δείχνει ένα 
παλιό ΚΑΦΑΟ και τις πρόχειρα τοποθετη-
μένες θήκες των γραμμών internet, έκθετες 
σε κακόβουλους περαστικούς και σε πιθα-
νές βροχές (αναμενόμενες). Τα ερωτήματα: 
Γιατί αυτή η προχειρότητα και γιατί αφή-
νονται να λειτουργούν ακόμη σαπισμένα 
δίκτυα και παμπάλαια ΚΑΦΑΟ; 

To Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας υποδέχεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου, που διοργανώνεται 
για πέμπτη συνεχή χρονιά από το ΣΕΓΑΣ στην τοπική κοινωνία. Μπορεί φέτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού να είναι 
διαφορετική η όλη διοργάνωση αλλά τα αστέρια του κλασικού αθλητισμού όλης της χώρας θα είναι παρόντες!
Η διοργάνωση θα γίνει χωρίς θεατές, οι κερκίδες του Σταδίου θα είναι άδειες και βουβές, τα μέτρα θα είναι αυστηρά και μάλιστα 
στόχος είναι να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο συνωστισμού, μεταξύ αθλητών, προπονητών, γυμναστών και μελών του κάθε αθλη-
τικού σωματείου. Γι’ αυτό άλλωστε και η διοργάνωση δεν θα γίνει σε ένα διήμερο, ως συνήθως, αλλά σε ένα τετραήμερο (8, 9, 
10 και 11 Αυγούστου), έτσι ώστε οι πάνω από 800 αθλητές που αναμένεται να συμμετάσχουν, να μην αγωνιστούν μαζί. Άλλωστε, 
στην ουσία δεν πρόκειται για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά για τρία σε ένα, αφού πέρα από το ανοικτό πρωτάθλημα ανδρών 
– γυναικών, συμπεριλαμβάνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ23, όπως και το πανελλήνιο πρωτάθλημα δεκάθλου. Η Πάτρα θα 
βρεθεί στο επίκεντρο με ένα ακόμα μεγάλο αθλητικό γεγονός αφού τα περισσότερα αστέρια θα’ ναι εκεί... 

Το εκκρεμές…
Οφείλουμε όλοι μας, αξιοποιώντας και τις επόμενες ημέρες 

της Αυγουστιάτικης χαλάρωσης, με ή χωρίς διακοπές και πά-

ντα με την έγνοια του κορωνοϊού συντροφιά, να αναλογιστού-

με τη δυναμική του εκκρεμούς που κινεί τη ζωή μας.

Συνήθως οι ταλαντώσεις του δεν είναι αρμονικές και πολλές 

φορές οι κινήσεις του καθορίζονται από διάφορα «παιγνίδια 

συνωμοσιών», που εξυφαίνονται τριγύρω.

Η δυναμική τέτοιων μη αρμονικών και βίαιων πολλές φορές 

κινήσεων του εκκρεμούς της ανθρώπινης παρουσίας και των 

σταθερών της από τη μια άκρη στην άλλη, δείχνει με το χει-

ρότερο τρόπο αυτά τα χρόνια τις καταστροφικές της συνέπειες.

Όλο και πιο συχνά μάλιστα γινόμαστε μάρτυρες της παγκο-

σμιότητας αυτών των συνεπειών, ενώ παλαιότερα τέτοιες συ-

νέπειες είχαν περισσότερο τοπικό χαραχτήρα ως πολεμικές 

συρράξεις ή περιορισμένες φυσικές καταστροφές.

Δύο καθοριστικής σημασίας εξελίξεις για το μέλλον της αν-

θρώπινης ύπαρξης όμως, που βιώνουμε αυτήν την περίοδο, 

μαρτυρούν ότι οι κινήσεις του εκκρεμούς γίνονται όλο και πιο 

βίαιες, όλο και εντονότερα καταστροφικές.

Η αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα και ο νέος κο-

ρωνοϊός, σημαδεύουν όπως όλα δείχνουν με ανεξίτηλο τρόπο 

το μέλλον του πλανήτη και όλων μας.

Ξαφνικά επιμέρους γεγονότα, όπως η φονική έκρηξη στον κο-

ντινό Λίβανο, δείχνουν τα επιπλέον προσωπεία αυτών των βί-

αιων μετατοπίσεων του εκκρεμούς της ύπαρξής μας και προει-

δοποιούν πόσο λίγο απέχει η ήρεμη καθημερινότητα από την 

πλήρη ανατροπή της.

Τις συνέπειες της μη αρμονικής μετατόπισης του εκκρεμούς 

μας, τις βιώνουμε και στη χώρα μας αυτόν τον καιρό με την 

εξέλιξη της κορωνο-ίωσης.

Από το ένα άκρο της ευτυχίας των λίγων κρουσμάτων και του 

αυτοθαυμασμού για την επιτυχία μας με τον νέο ιό, στην επι-

στροφή των περιορισμών, της αβεβαιότητας, των επαπειλού-

μενων νέων lockdown.

Και με άμεση πλέον την παρουσία των οικονομικών συνεπει-

ών όλης αυτής της βίαιης κίνησης του «εκκρεμούς».

Επιβάλλεταο εγρήγορση όλων, προς την νέα πραγματικότητα. 

Η ζωή μας, οι δουλειές μας, η προοπτική όλων μας δεν έχουν 

πλέον σταθερές.

Φορτώθηκαν στη μπάλα του εκκρεμούς και ταξιδεύουν ανεξέ-

λεγκτα στις μη αρμονικές του ταλαντώσεις.

Η εύρεση της νέας ισορροπίας είναι το ζητούμενο.

Αρκεί μέσα σε όλα αυτά μην χάσουμε τη μπάλα...

Ή μην αφήσουμε όσους έχουν και ως διοικούντες μας την ευ-

θύνη της κίνησής της, να την πετάξουν στην εξέδρα.

Aπόψεις
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Ρεύμα σε κάθε αχαϊκή 
κτηνοτροφική μονάδα
Λύση στο πρόβλημα της μη ηλε-
κτροδότησης των κτηνοτροφικών 
μονάδων της Αχαΐας, ζήτησε με 
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, κ. Μάκη Βορίδη, 
η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλε-
ξοπούλου. 
Η έλλειψη ηλεκτρι-
κού ρεύματος στις κτη-
νοτροφικές μονάδες, 
στερεί από τους κτη-
νοτρόφους τη δυνατό-
τητα εκσυγχρονισμού 
τους και κατ’ επέκτα-
ση αύξησης της παρα-
γωγής τους. Παρότι το 
ζήτημα δεν είναι και-
νούριο, καμία ενέργεια 
δεν έγινε μέχρι σή-
μερα για την επίλυσή 
του στην Αχαΐα, ειδικά την τελευταία 
πενταετία. Η Βουλευτής, ζητά τώρα 
από τον Υπουργό την ενεργοποίηση 
του Προγράμματος Αγροτικού Εξη-
λεκτρισμού, το οποίο χρηματοδοτεί 
τους κτηνοτρόφους για την επέκτα-
ση του ηλεκτρικού δικτύου μέχρι τις 
εγκαταστάσεις τους. Τα οφέλη θα εί-
ναι πολλαπλά, ειδικά μετά τις ζημιές 
που έχουν υποστεί από την πανδη-
μία του κορωνοϊού. Η Πρωτογενής 
παραγωγή έχει ανάγκη άμεσης και 
ουσιαστικής στήριξης.

Θεσπέσια φαγητά 
από φραγκόσυκα 
Σε ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο 
του ο δημοσιογράφος και συγγρα-
φέας Μιχαήλ Στρατουδάκης (Πα-
τρινός με καταγωγή από την Αμορ-
γό) αναφέρεται στα 
πολλαπλά και θαυμα-
τουργά ευεργετήματα, 
που παρέχουν στον 
ανθρώπινον οργανι-
σμόν οι καρποί της 
Φραγκοσυκιάς, τα πε-
ρίφημα φραγκόσυκα. 
Γράφει σχετικά: Προ-
σφέρουν προληπτικές 
και θεραπευτικές ιδιό-
τητες. Τούτο έχει απο-
δειχθεί μέσω της Λαϊ-
κής Θεραπευτικής του 
Μεξικού και των γύρω χωρών επί 
800 έτη, αλλά και έχει διαβεβαιωθεί 
επιστημονικώς για ορισμένες ασθέ-
νειες από μελέτες τεσσάρων Πανεπι-
στήμιων επί τριάντα έτη. Οι καρποί 
έχουν σπουδαία θρεπτικά συστατι-
κά, όπως Θερμίδες, Λίπος (Γ), Χο-

ληστερόλη (ΧΓ), Υδατάνθρακες (Γ), 
Διαιτητικές Ίνες (Γ), Πρωτεΐνη (Γ), 
Μεταλλικά Στοιχεία, Βιταμίνες.
Η φραγκοσυκιά χρησιμοποιήθη-
κε για πρώτην φορά από τους γηγε-
νείς αγρότες για κατάπλασμα προς 
θεραπείαν φλεγμονωδών αποστη-
μάτων, για την διόγκωση του σπλη-

νός, την ελονοσίαν, 
τους μώλωπες, την πε-
ριποίηση των τραυμά-
των, για τον διαβήτην, 
για πόνους στα αυτιά, 
τους οδόντες, ρευμα-
τικούς κλπ. Τόσα χρό-
νια πριν, όταν η ια-
τρική επιστήμη ήταν 
περιορισμένη, οι αγρό-
τες είχαν την θεραπεί-
αν!!». Ο αρθρογράφος 
μας θυμίζει το βιβλίο 
του «Τα Φραγκόσυκα» 
όπου υπάρχουν πε-

ρίπου 80 συνταγές και μας πληρο-
φορεί ότι είναι υπό έκδοση νέο του 
βιβλίο «Η Ελληνική Μαγειρική» με 
περισσότερες από 250 συνταγές 
όπου και αποδεικνύει ότι η Μαγει-
ρική των Αρχαίων Ελλήνων, γιατί 
αυτήν εφαρμόζει, σώζει ζωές και χα-
ρίζει εδεσματικά γεύματα. 

Συνέδρια & εκθέσεις 
στο …ναδίρ 
Στο ιστορικό κατώτερο σημείο τους 
βρίσκονται οι διεθνείς διοργανώ-
σεις στη χώρα μας λόγω κορωνοϊ-
ού. Έτσι έχουμε ακυρώσεις και ανα-
βολές σε ποσοστό άνω του 95%. 
Αντίστοιχα, το ποσοστό αυτό στις 
πανελλαδικές διοργανώσεις κυμαί-

νεται γύρω στο 95% 
για τους συνεδριακούς 
χώρους και στο 79% 
για τις εταιρείες διορ-
γάνωσης συνεδρίων 
και συναντήσεων.
Τα στοιχεία προέρ-
χονται από την την 
πρώτη πανελλαδι-
κή έρευνα που πραγ-
ματοποίησαν από 
κοινού μέσα στο α’ 
15ήμερο του Ιουλίου 
ο Σύνδεσμος Ελλή-
νων Επαγγελματιών 

Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), 
το Γραφείο Συνεδρίων και Επι-
σκεπτών του Δήμου Αθηναίων 
(ACVB) και το Γραφείο Προσέλκυ-
σης Συνεδρίων και Επισκεπτών της 
Θεσσαλονίκης (TCB), στο πλαίσιο 
καταγραφής του αντίκτυπου της πα-

γκόσμιας υγειονομικής κρίσης στην 
ελληνική βιομηχανία συνεδρίων, 
εκθέσεων, εταιρικών εκδηλώσεων 
και ταξιδιών κινήτρων. Στην έρευ-
να συμμετείχαν συνολικά 122 εται-
ρείες από όλη την Ελλάδα.

Απέτυχε η χαλαρότητα 
στη Σουηδία 
Κάποιες πολιτικές κρίνονται εκ του 
αποτελέσματός τους και όταν πρό-
κειται για τον κορωνοϊό το θέμα 
έχει ιδιαίτερο, παγκόσμιο μάλιστα 
ενδιαφέρον. Η Σουηδία ήταν μια 
από τις χώρες που επέλεξε συνει-
δητά, ως κυβέρνηση και οι υπεύθυ-
νοι επιστήμονες, χαλαρή πολιτική 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού για 
να αποφύγει τις οικονομικές συνέ-
πειες ενός γενικευμένου lock down. 
Τελικά όμως είχε περιορισμένα οι-
κονομικά οφέλη όπως υποστηρίζει 
έρευνα που συνέκρινε τις δαπάνες 
της Σουηδίας με τις αντίστοιχες της 
Δανίας, χώρας που επέβαλε αυστη-
ρούς περιορισμούς.
Να σημειωθεί ότι η χαλαρή πολιτι-
κή της Σουηδίας οδήγησε σε υψη-
λό ποσοστό θνησιμότητας από την 
Covid-19, και το υψηλότερο από τις 
σκανδιναβικές χώρες, καταγράφο-
ντας 5,747 θανάτους τη στιγμή που 
η γειτονική Δανία μετρά 616.
Με την οικονομία ανοιχτή όμως, οι 
καταναλωτικές δαπάνες στη Σουη-
δία μειώθηκαν μόνο 4 ποσοστιαίες 
μονάδες λιγότερο από ό, τι στη γει-
τονική Δανία, καταγράφοντας έτσι 
μείωση 25% στη Σουηδία και 29% 
στη Δανία, όπως υποστηρίζουν οι 
ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Κοπεγχάγης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 
που δημιούργησε ο κορωνοϊός είναι η 
ανεργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία αυξήθηκε στο 17% 
τον Μάιο έναντι 15,7% τον Απρίλιο. Το 
σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον 
Μάιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 
3.729.591 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν 
σε 764.912 άτομα ενώ ο οικονομικά μη 
ενεργός πληθυσμός φτάνει τα 3.401.996 
άτομα. Η χαμηλή κίνηση συμπαρασύρει 
όλους τους κλάδους, με πιο ευάλωτες τις 
επιχειρήσεις εστίασης 

!
Το ποινικό μας σύστημα έχει κλείσει τον κύκλο του και 
είναι πλέον απαραίτητη η αλλαγή του προσανατολισμού 
και της φιλοσοφίας της ποινικής μας καταστολής.
Συγκεκριμένα, πρέπει να ξεπεράσουμε τη μέχρι σήμερα 
καθαρά τιμωρητική λειτουργία του Ποινικού Δικαίου και 
να στραφούμε στο δίκαιο της αποκατάστασης της βλάβης. 
Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που στοχεύει 
στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ποινικής μας καταστο-
λής, πέρα από τη μεταρρύθμιση των βασικών ποινικών 
νομοθετικών κειμένων (Ποινικός Κώδικας - Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας – Σωφρονιστικός Κώδικας), είναι 
απαραίτητη και η άμεση αποζημίωση των θυμάτων που 
βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.
Για τις βλάβες που μπορούν να αποκατασταθούν, η τιμω-
ρία θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές ποινές (π.χ. 
κοινωφελή εργασία, επιτήρηση με «ηλεκτρονικό βραχιό-
λι», καταστήματα ημιελεύθερης διαβίωσης κρατουμένων, 
τμηματική έκτιση της ποινής, κλπ), οι οποίες θα εκτίονται 
σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποκατάσταση της βλά-
βης που υπέστη το θύμα.
Στην ίδια μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα πρέπει να στο-
χεύει και στην  επιτάχυνση στην απονομή της ποινικής 
δικαιοσύνης, με σκοπό την αποσυμφόρηση του ποινικού 
μας συστήματος (δικαστηρίων και φυλακών). 
Ο πολίτης θα πρέπει να πάψει να απογοητεύεται από την 
αργόσυρτη και αναποτελεσματική ποινική διαδικασία. Η 
εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων θα πρέπει να είναι 
χρονικά άμεσα συνδεδεμένη με το έγκλημα, ώστε να μη 
διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας.
Αναφορικά με τους δράστες κακουργημάτων, αλλά και άλ-
λων εγκλημάτων που η βλάβη δεν μπορεί να αποκαταστα-
θεί, θα πρέπει να διατηρηθεί η στερητική της ελευθερίας 
ποινή σε κλειστό κατάστημα κράτησης, σε συνδυασμό με 
την πρόβλεψη επιβολής παρεπόμενης ποινής χρηματικής 
αποζημίωσης για κάθε ημέρα κράτησης, το ποσό της οποί-
ας θα διασφαλίζεται για το Δημόσιο με την προσωπική 
περιουσία του κρατούμενου ή εναλλακτικά με παροχή ερ-
γασίας (εντός ή εκτός της φυλακής, ανάλογα με τη βαρύ-
τητα της πράξης).
Ας πάρουμε λοιπόν ως παράδειγμα ένας υποτιθέμενο δη-
μόσιο υπάλληλο, νυμφευμένο, με τρία ανήλικα τέκνα, ο 
οποίος πέφτει θύμα ανθρωποκτονίας με σκοπό τη ληστεία.
Στο καλύτερο σενάριο, ο δράστης συλλαμβάνεται, οδηγεί-
ται στη Δικαιοσύνη, καταδικάζεται και του επιβάλλεται η 
ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Ας δούμε τώρα τι «αγνοεί» το ποινικό μας σύστημα: Το 
θύμα της ανθρωποκτονίας αφήνει πίσω τη σύζυγό του με 
τρία ανήλικα παιδιά, που διαμένουν σε ενοικιαζόμενο δι-
αμέρισμα. Μόλις η σύζυγος πληροφορείται το περιστατικό 
υφίσταται σοβαρή βλάβη της υγείας της που την καθιστά 
ανίκανη προς παροχή εργασίας. 

Δικαιοσύνη της 
αποκατάστασης

Eπωνύμως

O κ. Μιχαήλ 
Στρατουδάκης

Κόμβοι Ψηφιακής Τεχνολογίας 
Eως 13 Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Τεχνολογίας σχεδιάζει η χώρα 
μας στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψη-
φιακή Ευρώπη 2021-2027». Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να 
δημιουργηθεί ένα δίκτυο κέντρων καινοτομίας (EDIHs), μη κερδοσκοπι-
κού σκοπού, που θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομε-
σαίες, αλλά και τον δημόσιο τομέα, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. 
Η ΠΔΕ δηλώνει ότι προετοιμάζεται σχετικά. Ελπίζουμε και αποτελεσμα-
τικά μιας και η υπόθεση «Δυτική Ελλάδα κόμβος καινοτομίας» είναι ένα 
πολυπαιγμένο επί δεκαετίες σίριαλ. 

Σε εξέλιξη είναι έργα 
ανάπλασης της διαχω-
ριστικής νησίδας από 
Κανελλοπούλου μέχρι τη 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών. 
Αυτός είναι και ο λόγος 
που δεν λειτουργούν τα 
φώτα στο σημείο. Απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή 
για αποφυγή ατυχήματος. 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Ο πολίτης θα πρέπει να πάψει να 

απογοητεύεται από την αργόσυρτη 

και αναποτελεσματική διαδικασία. 

Η εκδίκαση των ποινικών υποθέ-

σεων θα πρέπει να είναι χρονικά 

άμεσα συνδεδεμένη με το έγκλημα, 

ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας.

του Άγγελου Τσιγκρή

Η κα Χριστίνα 
Αλεξοπούλου

Συνέχεια στη σελ. 20
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Αιγιάλεια: 13 νέες
 παιδικές χαρές 
Η δημιουργία 13 νέων παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο 

Αιγιαλείας σηματοδοτείται από την υπογραφή της σύμβα-

σης διαμόρφωσης χώρου και έργων υποδομής που πραγ-

ματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας μεταξύ του δημάρχου 

Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου και της αναδόχου 

εργοληπτικής εταιρείας.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα για την ανακατασκευή των 

παιδικών χαρών, οι οποίες έπαψαν να λειτουργούν εδώ και 

χρόνια και να αντικατασταθούν τα παιχνίδια και τα όργανα 

με νέα, σύγχρονων προδιαγραφών και με όλες τις απαραίτη-

τες πιστοποιήσεις.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 91.011,13 ευρώ (με 

ΦΠΑ) αφορά στην διαμόρφωση των ήδη υφισταμένων χώ-

ρων που φιλοξενούσαν στο παρελθόν παιδικές χαρές, ώστε 

να καταστούν κατάλληλοι για την τοποθέτηση νέων πιστο-

ποιημένων οργάνων, τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος 

με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος». 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή θα ολο-

κληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Με δηλώσεις του, ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα τε-

χνικών έργων κ. Βασίλης Χριστόπουλος, εκφράζει τη μεγάλη 

του ικανοποίηση για την εξέλιξη, αναφέροντας τα εξής: «Επι-

τέλους, μετά από συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες της 

δημοτικής αρχής, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα παιδιά 

σε όλο το Δήμο θα έχουν και πάλι ασφαλείς χώρους για να 

συναντιούνται και να περνούν ευχάριστα τις ελεύθερές τους 

ώρες, παίζοντας και διασκεδάζοντας χωρίς κόστος, μια δυνα-

τότητα που είχαν στερηθεί τα τελευταία χρόνια. Με ευθύνη, 

λίγα λόγια και πολλή δουλειά, συνεχίζουμε προσφέροντας 

στους συμπολίτες μας λύσεις και διεξόδους, καλύπτοντας τις 

καθημερινές τους ανάγκες με φροντίδα και ενδιαφέρον».

Σπ. Μυλωνάς: Στόχος μας 
μια ελκυστική πόλη 
Στο κέντρο της κάτω Αχαΐας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 

ο δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς με συνεργάτες του και Αντιδη-

μάρχους για τις αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που 

ξεκίνησαν. Η δημοτικη αρχή συνομίλησε με δημότες για τις 

πρώτες αυτές αλλαγες που έλαβαν χώρα και οι εντυπώσεις 

που αποκόμισε είναι θετικές καθως όλοι φορείς, εκπρόσωποι 

και δημότες προτρέπουν να συνεχίσουν οι εργασίες ώστε 

η πόλη να γίνει  λειτουργικότερη και φιλικότερη για τους 

πεζούς.

Εξάλλου, συνάντηση εργασίας είχε πραγματοποιήσει ο Δή-

μαρχος Δυτικής Αχαΐας, Σπύρος Ν. Μυλωνάς, με επιχειρη-

ματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και 

κατά κύριο λόγο εδρεύουν στην πλατεία Δημοκρατίας αλλά 

και Παπαγιαννοπούλου στην Κάτω Αχαΐα. Ενημερώθηκε για 

τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο, τις μεγά-

λες καθυστερήσεις στην επίλυσή τους, τις μεγάλες καθυστε-

ρήσεις στις υποδομές και την αρνητική επίδραση τους στο 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Αναφέρθηκε στις αναγκαίες και 

λελογισμένες παρεμβάσεις που έχει ήδη ξεκινήσει η Δημο-

τική Αρχή αλλά και σε εκείνες που θέλουν προγραμματισμό 

και χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Η συζήτηση πραγματο-

ποιήθηκε με σύμπνοια απόψεων και κατέληξε σε μια κοινώς 

αποδεκτή αντίληψη, η οποία συμπυκνώθηκε σε όσα είπε ο 

Δήμαρχος στο τέλος της συζήτησης.

«Η Κ. Αχαΐα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάμεσα σε 

πολλές γειτονικές πόλεις. Υστερούμε όμως σε φυσιογνωμία. 

Δεν έχουμε ένα λόγο να δώσουμε στον επισκέπτη για να έρ-

θει στην πόλη μας. Έχουμε ανάγκη να γίνουμε προορισμός, 

δημιουργώντας κάτι ανατρεπτικό στο κέντρο της πόλης. 

Μόνο έτσι για παράδειγμα ο προαστιακός θα φέρει αντί να 

πάρει κόσμο από την Αχαγιά. Είναι ο μόνος τρόπος να της 

δώσουμε ζωή. Αυτή πρέπει να είναι λογική και η λειτουργία 

μας από εδώ και πέρα! Μπορούμε να το επιτύχουμε αν εργα-

σθούμε όλοι μαζί!», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Μυλωνάς 

δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του. 

Θέματα

Πυλώνας εξωστρέφειας 
των τοπικών προϊόντων 

Η πανδημία του κορωνοϊ-
ού και τα διαρκώς μεταβαλλό-
μενα μέτρα που λαμβάνονται 
από την επιστημονική επιτρο-
πή του ΕΟΔΥ ανάλογα με τον 
αριθμό των εμφανιζόμενων 
κρουσμάτων έχουν επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές και αναθε-
ώρηση του τρόπου διεξαγωγής 
μεγάλων εκδηλώσεων σε όλη 
την Ελλάδα.
Όπως είναι γνωστό από το 
1995 στην έδρα του Δήμου 
Ερυμάνθου φιλοξενείται ανελ-
λιπώς και με συνεχή ανοδική 
πορεία η «Αγροτική Έκθεση 
Χαλανδρίτσας» η οποία αποτε-
λεί θεσμό για την ευρύτερη πε-
ριοχή της Αχαΐας.
Ο Δήμος Ερυμάνθου που είναι 
και ο κύριος φορέας της διορ-
γάνωσης – όπως ανακοίνωσε 
η Δημοτική Αρχή- επέλεξε να 
μην αναβάλει την «19 η Αγρο-
τική Έκθεση Χαλανδρίτσας», 
αλλά να την προσαρμόσει στα 
νέα δεδομένα, συμμεριζόμενος 
αφενός την διάχυτη αβεβαιό-
τητα κι αφετέρου διασφαλίζο-
ντας την δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια των εκθετών και των 
επισκεπτών της.
Ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεό-
δωρος Μπαρής δήλωσε: «Με 
δεδομένο ότι η Αγροτική Έκθε-
ση αποτελεί σημαντικό πυλώ-
να εξωστρέφειας και ανάδειξης 
των τοπικών προϊόντων με οι-
κονομικά και κοινωνικά οφέλη 
για την περιοχή, ο Δήμος Ερυ-
μάνθου αποφάσισε να τροπο-
ποιήσει το περιεχόμενο της δι-
οργάνωσης ακυρώνοντας την 
παρουσία εκθετών αγροτικών 
μηχανημάτων κι άλλων συ-
ναφών ειδών και προϊόντων, 
αλλά προσδίδοντάς της χαρα-
κτηριστικά με σαφή προσανα-
τολισμό στον πρωτογενή το-
μέα. Έτσι ο θεσμός παραμένει 
«ενεργός» σηματοδοτώντας τη 
δυναμική του ακόμη και εν μέ-
σω δύσκολων συγκυριών, ενώ 

μέσω της αξιοποίησης των νέ-
ων τεχνολογιών κάνει το ένα 
ακόμη βήμα προς τα 20ά της 
γενέθλια.»
Συγκεκριμένα, η διοργάνωση 
της 19ης Αγροτικής Έκθεσης 
Χαλανδρίτσας που σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί πρόκλη-
ση, προσδιορίζεται χρονικά 
να πραγματοποιηθεί στις 4,5 
και 6 Σεπτεμβρίου 2020. Και 
τις τρεις ημέρες θα λειτουργεί 
στον παραδοσιακό οικισμό 
Εκθετήριο Τοπικών Προϊό-
ντων αποκλειστικά για γευσι-
γνωσία κι όχι για εμπορία. Τα 
περίπτερα θα στηθούν σύμ-
φωνα με όλα τα επιβαλλόμενα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ 
αντίστοιχα, αυστηρά θα είναι 
τα μέτρα κατά την είσοδο και 
έξοδο των επισκεπτών.

Θεματικές εκδηλώσεις 
Ακόμη, ο Δήμος Ερυμάνθου 
θέλοντας να ενισχύσει τον 
πρωτογενή τομέα της περιο-
χής, αποφάσισε να διοργανώ-
σει και να πραγματοποιήσει 
θεματικές εκδηλώσεις με πε-
ριορισμένο αριθμό ακροατη-
ρίου, διασφαλίζοντας ωστόσο 
την μετάδοση της ενημέρωσης 
και των πληροφοριών με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών στο 
διαδίκτυο.
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν είναι:
1η ημέρα: Παρασκευή 4 Σε-
πτεμβρίου Ταυτότητα αχαϊκών 

προϊόντων
Κεντρική εκδήλωση της 19ης 
Αγροτικής Έκθεσης Χαλαν-
δρίτσας: «Forum Ανάπτυξης 
Αγροδιατροφικού Τομέα» από 
τον Δήμο Ερυμάνθου, την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδος με 
σκοπό την αξιοποίηση του 
προγράμματος της Αγροδια-
τροφικής Σύμπραξης της ΠΔΕ, 
και την μεταστροφή του από 
την θεωρία στην πράξη.
2η ημέρα: Σάββατο 5 Σεπτεμ-
βρίου Οι τεχνολογίες και οι συ-
νέργειες στον πρωτογενή τομέα
-1η Ενότητα: Ημερίδα - σεμι-
νάριο για τα νέα τεχνολογικά 
δεδομένα στην εφαρμογή της 
«Γεωργίας Ακριβείας» (το πλαί-
σιο, οι τεχνολογίες, ο ρόλος 
του αγρότη, κ.ά.) με πρακτική 
παρουσίαση χρήσης drones.
-2η Ενότητα: Συνέργειες και 
συνεργασίες, βιοκαλλιέργειες 
και καινοτόμες καλλιέργειες
-3η Ενότητα: Οι εξελίξεις στην 
κτηνοτροφία 
3η ημέρα: Κυριακή 6 Σεπτεμ-
βρίου Βράβευση των μαθη-
τών και μαθητριών του Δήμου 
Ερυμάνθου που αρίστευσαν 
και εισήχθησαν στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Πρόκει-
ται για μία εκδήλωση που έχει 
ενσωματωθεί εδώ και χρό-
νια στο πρόγραμμα της Έκθε-
σης και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της. Οι βραβεύσεις θα 
γίνουν με όλους τους προβλε-
πόμενους κανόνες προστασί-

ας και ασφάλειας των παιδιών 
και των γονιών τους.
Η Αγροτική Έκθεση Χαλαν-
δρίτσας μπορεί να έχει λόγο 
και ρόλο ακόμη και στην επο-
χή του COVID-19, γι’ αυτό και 
η υποστήριξη όλων είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία της δράσης που κρί-
νεται επιβεβλημένη.

Μήνυμα Μπαρή 
προς τους εκθέτες 
Τέλος, ο κ. Μπαρής απευθύ-
νει το εξής μήνυμα προς τους 
εκθέτες: «Θα ήθελα να απευ-
θύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ 
προς τους εκθέτες που αγκάλι-
ασαν και στήριξαν όλα αυτά τα 
χρόνια τη διοργάνωση και να 
επισημάνω τα εξής: Η υγειο-
νομική κρίση που διανύουμε 
μας οδήγησε στην αναζήτηση 
νέων καινοτόμων λύσεων αξι-
οποιώντας τις τεχνολογίες μέ-
σα από τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό για το επιχειρείν, τις 
οποίες σας παρουσιάζουμε και 
προτείνουμε στη 19η Αγροτική 
Έκθεση Χαλανδρίτσας. Θέλου-
με να σας μεταλαμπαδεύσου-
με το μήνυμα πως οφείλουμε 
να κάνουμε την κρίση ευκαι-
ρία για την ανάκαμψη των επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων 
και για τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας 
γενικότερα.
Έτσι κυρίαρχο ρόλο στην «19 
η Αγροτική Έκθεση Χαλαν-
δρίτσας» θα διαδραματίσει η 
νέα, ανανεωμένη και χρηστι-
κή ιστοσελίδα της Έκθεσης, η 
οποία θα ξεκινήσει άμεσα τη 
λειτουργία της, παρέχοντας συ-
νεχή και live ενημέρωση όχι 
μόνο κατά το τριήμερο των εκ-
δηλώσεων, αλλά δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εκθέτες να 
αποκτήσουν διαδικτυακή πα-
ρουσία προβάλλοντας δωρεάν 
τα προϊόντα και τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες τους».

> Προσαρμοσμένη στην εποχή Covid -19 η 19η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας» 

Παραχώρηση του παλαιού 
Νοσοκομείου «Χατζηκώστα»

Σειρά επαφών με την πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας είχε σήμε-
ρα ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώ-
στας Λύρος, ο οποίος συνοδευόταν από 
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Γιάννη Τσώλο. Οι δύο άνδρες συνα-
ντήθηκαν διαδοχικά με τον Υφυπουργό 

Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον Υπουργό 
Βασίλη Κικίλια, με το θέμα της παραχώ-
ρησης του παλαιού Νοσοκομείου “Χα-
τζηκώστα” να κυριαρχεί. Ο Δήμαρχος 
Ι.Π. Μεσολογγίου είχε μαζί του και σχε-
τικό φάκελο με πλήθος στοιχείων που 
συνηγορούν στο δίκαιο αίτημα του Δή-

μου τα οποία παρουσίασαν στους κ.κ. 
Κικίλια και Κοντοζαμάνη. Από πλευράς 
πολιτικής ηγεσίας υπήρξε κατανόηση 
του αιτήματος της δημοτικής αρχής του 
Δήμου μεσολογγίου, καθώς το υπέροχο 
κτίριο εκπέμπει σήμα κινδύνου και βρί-
σκεται προ της κατάρρευσης.

> Ζήτησε από Κικίλια και Κοντοζαμάνη ο δήμαρχος Μεσολογγίου Κ. Λύρος 
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Βουτιά στις πωλήσεις 
για 7 στις 10 επιχειρήσεις 

Οι θερινές εκπτώσεις του Ιου-
λίου δεν έδωσαν την ανάσα 
που τόσο περίμεναν οι μικροί 
επιχειρηματίες, μετά από την 
ασφυκτική πίεση που τους 
προκάλεσε η καραντίνα και οι 
συνέπειες της πανδημίας.
Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματο-
ποίησε έρευνα για το πρώτο 
15θήμερο των θερινών εκ-
πτώσεων και τα αποτελέσματά 
της σκιαγραφούν το βαρύ κλί-
μα που επικρατεί στην αγορά.
Η πρωτοβουλία αυτή υπαγο-
ρεύτηκε, όπως αναφέρεται, 
από το νέο οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον 
που προκάλεσε η υγειονομι-
κή κρίση της πανδημίας σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι 
το πρώτο 15θήμερο των θερι-
νών εκπτώσεων (από τα μέσα 
έως τα τέλη Ιουλίου) χαρακτη-
ρίζεται παραδοσιακά ως η κα-
λύτερη περίοδος από άποψης 
αγοραστικής κίνησης. 
Σε γενικές γραμμές, η κίνηση 
στην αγορά κινήθηκε πτωτικά 
το πρώτο δεκαπενθήμερο των 
θερινών εκπτώσεων, ειδικά 
για τις μικρότερες επιχειρή-
σεις, οι οποίες καλούνται να 
διαχειριστούν ένα υψηλότερο 
κόστος προσαρμογής όπως 
επίσης και οι επιχειρήσεις έν-
δυσης-υπόδησης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έχουν ως εξής:
1. Σε σύγκριση με το αντίστοι-
χη περίοδο του των θερινών 
εκπτώσεων του 2019, σχε-
δόν επτά στις δέκα επιχειρή-

σεις (68%) κατέγραψαν πτώ-
ση των πωλήσεων και μόλις 
το 8% αύξηση. Στην ένδυση-
υπόδηση οι περισσότερες επι-
χειρήσεις (72%) σημείωσαν 
υποχώρηση του κύκλου εργα-
σιών τους σε σχέση με πέρυ-
σι, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος 
περιορίζεται στις μισές (48%) 
στα είδη ψυχαγωγίας/ επι-
μορφωτικά είδη.
2. Σχεδόν οκτώ στις δέκα 
(77%) επιχειρήσεις προχώ-
ρησαν σε ειδικές προσφορές 
από την επανέναρξη λειτουρ-
γίας τους μετά το “lockdown” 
έως τις θερινές εκπτώσεις. 
Πιο επιθετικά μάλιστα κινή-
θηκαν οι επιχειρήσεις έν-
δυσης και υπόδησης καθώς 
οκτώ στις δέκα υιοθέτησαν 
πολιτική προσφορών με την 
άρση του “lockdown”.
3. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι ότι οι μικρότερες επιχει-
ρήσεις φαίνεται να επλήγησαν 
σε ισχυρότερο βαθμό. Ειδικό-
τερα, σχεδόν οκτώ στις δέκα 
επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 
εργασιών κάτω των 45.000 
ευρώ εμφάνισαν πτώση πωλή-
σεων σε σχέση με το αντίστοι-
χο δεκαπενθήμερο του 2019, 
έναντι σχεδόν έξι στις δέκα με 
τζίρο άνω των 45.000 ευρώ.
4. Για το μεγαλύτερο μέρος 
των επιχειρήσεων (72%), το 
ποσοστό έκπτωσης επί των 
αρχικών τιμών δεν ξεπέρασε 
το 40%, με τον κύριο όγκο, 
βάσει δραστηριότητας, να κα-
θορίζει το ποσοστό έκπτωσης 

στο εύρος 21%-40%.
5. Σχεδόν έξι στις δέκα (58%) 
θεωρούν πως οι πωλήσεις 
τους κατά το πρώτο 15θήμερο 
των εκπτώσεων ήταν χειρό-
τερες από ότι ανέμειναν, πα-
ρά το γεγονός ότι είχαν συνυ-
πολογίσει τις επιπτώσεις της 
πανδημίας. 
6. Το γεγονός αυτό επιβεβαι-
ώνεται και από τη χαμηλότε-
ρη σε σχέση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα επισκεψι-
μότητα για τρεις στις τέσσερις 
(74%) επιχειρήσεις. Το εύρη-
μα αυτό μπορεί να συνδέεται 
και με τη ραγδαία άνοδο των 
ηλεκτρονικών αναζητήσεων/ 
πωλήσεων, καθώς εξαιρετικά 
μεγάλη πτώση της επισκεψι-
μότητας σημειώθηκε σε οκτώ 
στις δέκα (81%) επιχειρή-
σεις οικιακού εξοπλισμού και 
σε τρεις στις τέσσερις (75%) 
στην ένδυση-υπόδηση. 
7. Περισσότερες από οκτώ 
στις δέκα επιχειρήσεις (84%) 
θεωρούν ότι οι καταναλωτές 
είναι συγκρατημένοι στις αγο-
ρές τους, εξέλιξη που αποδί-
δεται στη γενικευμένη αβε-
βαιότητα που προκάλεσε η 
πανδημία.
8. Σχεδόν τρεις στις τέσσερις 
επιχειρήσεις (72%) δήλωσαν 
πως επηρεάστηκαν σε πολύ 
μεγάλο και μεγάλο βαθμό από 
την πανδημία ενώ σε μικρό 
βαθμό ή καθόλου μόνο το 6%.
9. Ωστόσο, μόλις το 22% των 
επιχειρήσεων θεωρούν ότι 
τα μέτρα προστασίας κατά της 

πανδημίας τους έχουν δυσκο-
λέψει σε μεγάλο ή πολύ μεγά-
λο βαθμό. Αντίθετα, το 41% 
σε μικρό ή καθόλου βαθμό.
10. Το παραπάνω εύρημα επι-
βεβαιώνεται και από τις απα-
ντήσεις για το κόστος προσαρ-
μογής της επιχείρησης στο 
νέο πλαίσιο λειτουργίας λόγω 
Covid-19 αφού το 42% δή-
λωσε ότι το κόστος ήταν μι-
κρό ή μηδαμινό και μόλις το 
19% ότι ήταν υψηλό και πο-
λύ υψηλό. Οι επιχειρήσεις 
μάλιστα με τζίρο έως 45.000 
ευρώ ήταν πιο ευαίσθητες 
στο εν λόγω κόστος προσαρ-
μογής, καθώς το 27% και το 
39% αυτών χαρακτήρισαν το 
κόστος μεγάλο/ πολύ μεγάλο 
και μέτριο αντίστοιχα (τα με-
γέθη για τις επιχειρήσεις άνω 
των 45.000 διαμορφώθηκαν 
σε 13% και 30%). Εντούτοις, 
η αυστηροποίηση των μέτρων 
από τις 29 Ιουλίου (υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας στα κα-
ταστήματα λιανικής) ενδέχεται 
να πιέσει ανοδικά το σχετικό 
κόστος για το σύνολο των επι-
χειρήσεων λιανικής.
11. Οι επιχειρήσεις διατη-
ρούν σταθερά αρνητική θέ-
ση απέναντι στη λειτουργία 
τις Κυριακές. Η λειτουργία 
την Κυριακή, 19 Ιουλίου για 
περισσότερες από της μισές 
(53%) επιχειρήσεις δεν επη-
ρέασε τον τζίρο της εκπτωτι-
κής περιόδου, ενώ τέσσερις 
στις δέκα υποστήριξαν ότι τον 
επηρεάζει αρνητικά.

> Τι έδειξε η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου

231 έλεγχοι για παρεμπόριο
Έλεγχοι για παρεμπόριο σε Αττική, Θεσ-
σαλονίκη, Ροδόπη, Μεσσηνία και Χαλ-
κιδική πραγματοποιήθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα.
Τους ελέγχους πραγματοποίησαν την 
προηγούμενη εβδομάδα συνεργεία της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προ-
στασίας Καταναλωτή του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δη-
μοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης και την συνδρομή των τοπικών 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 231 
έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 28 παραβά-
σεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνο-

λικού ύψους 18.500 ευρώ, που αφο-
ρούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του 
υπαιθρίου εμπορίου. Τέλος κατασχέθη-
καν και καταστράφηκαν 1.489 τεμάχια 
απομιμητικών/παραποιημένων και ει-
δών παραεμπορίου.

> Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 58.200 ευρώ

Έρευνα του ΙΟΒΕ 
για τον Ιούλιο 

Στις 90,8 μονάδες διαμορφώθηκε ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος τον Ιούλιο έναντι 87,6 μονάδων τον προηγούμε-
νο μήνα, όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών, (ΙΟΒΕ).
Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, 
μικρή βελτίωση των προσδοκιών καταγράφηκε στη βιομη-
χανία και εντονότερη σε κατασκευές και υπηρεσίες μετά 
τη μεγάλη υποχώρηση των προηγούμενων μηνών. Ωστό-
σο, στο λιανικό εμπόριο παρατηρήθηκε σημαντική επι-
δείνωση, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, όπου 
σημειώνεται υποχώρηση μετά την προσωρινή ανάκαμψη 
του προηγούμενου μήνα.
Η διαφοροποίηση στις κλαδικές τάσεις αντανακλά σε 
κάποιο βαθμό τις αντίστοιχες εξελίξεις στους παράγοντες 
που επηρεάζουν τον κάθε κλάδο. Η αποκλιμάκωση της 
συρρίκνωσης του διεθνούς εμπορίου, έστω πρόσκαιρα, 
ευνοεί τη βιομηχανία. Το άνοιγμα στο διεθνή τουρισμό 
από την 1η Ιουλίου, με τους περιορισμούς και τις αβε-
βαιότητες που ενέχει, συνέβαλε, τουλάχιστον προσωρινά, 
στην τόνωση των προσδοκιών στις υπηρεσίες.

Λιανικό εμπόριο
Στο λιανικό εμπόριο, πέρα από την υποχώρηση της ζήτη-
σης, οι περισσότεροι σχετικοί κλάδοι λειτουργούν υπό ει-
δικές συνθήκες στην εξυπηρέτηση πελατών εδώ και τρεις 
μήνες, χωρίς να διαφαίνεται η άρση τους προσεχώς.
«Η εν πολλοίς στασιμότητα ως προς την εξέλιξη της 
υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα και η έντασή της σε 
ορισμένες χώρες τον Ιούλιο, πιθανότατα κλιμάκωσαν εκ 
νέου την ανησυχία στα νοικοκυριά για τη διάρκεια και 
τις τελικές επιπτώσεις της. Στο διεθνές περιβάλλον επενερ-
γούν αντίρροπα διάφορες εξελίξεις, από τη μια πλευρά 
η αύξηση των κρουσμάτων σε μεγάλες χώρες που δίνουν 
τον τόνο στην παγκόσμια οικονομία, όπως οι ΗΠΑ και 
από την άλλη, η πρόσφατη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για τις βασικές χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στην 
περίοδο 2021-2027, περιλαμβανομένου του νέου Ταμείου 
Ανάκαμψης. Ο τρόπος που θα διοχετευτούν αυτοί οι πό-
ροι στην οικονομία, οι συνέργειες με άλλα εργαλεία και 
η αποτελεσματική και ταχεία αξιοποίησή τους θα έχουν 
καθοριστική σημασία για τα προσεχή έτη. Απόλυτα κρί-
σιμη θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας καθώς η νέα κρίση 
θα φέρει ισχυρές πιέσεις στην απασχόληση σε σημα-
ντικούς τομείς για την ελληνική οικονομία. Συνολικά, η 
διαχείριση της κρίσης κατόπιν της άρσης του lockdown 
αναδεικνύεται σε διαδικασία περισσότερο σύνθετη και με 
πιο πολλές προκλήσεις από ό,τι η περίοδος της πρώτης 
έξαρσης του νέου κορωνοϊού», επισημαίνεται στην έρευνα 
του ΙΟΒΕ.
Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων 
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ήπια, οι 
εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν οριακά 
και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες 
ενισχύθηκαν αισθητά.
 -στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την πα-
ραγωγή υποχώρησαν σημαντικά, όπως και οι αρνητικές 
προβλέψεις για την απασχόληση.
- στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέ-
χουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, όπως και οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα 
αποθέματα διογκώνονται σημαντικά.
- στις υπηρεσίες, οι έντονα εκτιμήσεις για την τρέχου-
σα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά, 
όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση και οι 
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοι-
κοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επι-
δεινώνονται σημαντικά όπως και οι αντίστοιχες για την 
οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ ηπιό-
τερα υποχωρούν οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές με την 
πρόθεση για αποταμίευση να εξασθενεί οριακά.
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Το θέμα

Από την πλευρά του ο Αερο-
λιμενάρχης του αεροδρομί-

ου του Αρά-
ξου Γιώργος 
Γκουβίτσας 
αναφέρει για 
την κατάστα-
ση που έχει 

διαμορφωθεί στον τομέα των 
αφίξεων στην περιοχή μας:
«Η κίνηση είναι υποτονι-
κή σε σχέση με άλλες χρο-
νιές. Βέβαια δεν έχει δοθεί 
το πράσινο φως για έλευ-
ση τουριστών από Ρωσία 
και Ουκρανία που ήταν ένα 
υπολογίσιμο κομμάτι του 
τουρισμού στην περιοχή μας. 
Έχουν ανασταλεί οι πτήσεις 
από Πολωνία, κάτι που παί-
ζει και αυτό σημαντικό ρόλο 
στο τουριστικό ρεύμα. Συνο-
ψίζοντας έχουμε πτήσεις από 
Γερμανία, Βέλγιο, Τσεχία, Λι-

θουανία και Λετονία. 
Αναλυτικά οι πτήσεις από 
Γερμανία είναι από Μόναχο, 
Ντίσελντορφ, Φραγκφούρ-
τη, Στουτγάρδη και Ανόβερο. 
Έχουμε μόνο μια πτήση από 
Βέλγιο, μια από Τσεχία. Πλέ-

ον οι πτήσεις γίνονται κάθε 
Τρίτη και Παρασκευή».
Όπως εξηγεί ο κ. Γκουβίτσας, 
η κίνηση δεν έχει καμία σε 
σχέση με άλλες χρονιές, κα-
θώς όσες πτήσεις καταγράφο-
νται στο συγκεκριμένο αερο-

δρόμιο σε εβδομαδιαία βάση, 
τόσες καταγράφονταν πέρυ-
σι σε ...μια ημέρα. Οπότε αν 
αναλογιστεί κανείς, η διαφο-
ρά είναι μεγάλη. 
«Δεν μπορούμε να έχουμε ελ-
πίδες για εφέτος. Του χρό-
νου πιστεύω, εφόσον έχει 
βρεθεί το εμβόλιο, θα υπάρ-
ξει ανάκαμψη στον τουρισμό 
στην περιοχή μας. Συνολικά 
τα άτομα που φθάνουν στην 
περιοχή μας την εβδομάδα 
είναι πάνω από 1500. Ομως 
καμία σχέση οι αφίξεις αυ-
τές με άλλες χρονιές. Πέρυσι 
είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ 
των αφίξεων, που πλησία-
σαν τις 185.000 στην περιο-
χή μας. Κάτι τέτοιο δεν προ-
βλέπεται σε καμία περίπτωση 
για φέτος», εξηγεί ο κ. Γκου-
βίτσας.
Φέτος, εάν δεν είχε εμφανι-

στεί η πανδημία, θα σπάγαμε 
το φράγμα των 200.000 αφί-
ξεων στην περιοχή μας, διό-
τι οι tour operator είχαν κα-
ταγράψει πέρυσι τον χειμώνα 
αύξηση στον αριθμό των 
κρατήσεων, κατά 17 με 20 % 
σε σχέση με πέρυσι, κάτι που 
μεταφραζόταν σε σημαντική 
αύξηση του τουρισμού στη 
Δυτική Ελλάδα. 
Οι τουρίστες που φθάνουν 
στον Άραξο διαχέονται στα 
ξενοδοχεία της Ηλείας αλ-
λά και της Δυτικής Αχαΐας. 
Όμως ο αριθμός των αφίξε-
ων, που είναι μόλις 11 την 
εβδομάδα, δεν δημιουργεί τις 
συνθήκες εκείνες για αύξηση 
της κίνησης στις μονάδες της 
περιοχής.
«Κάθε Παρασκευή θυμάμαι τα 
προηγούμενα χρόνια είχαμε 
11 πτήσεις. Και τώρα έχουμε 

«Από 11 δρομολόγια σε μια ημέρα, φθάσαμε 
> Σημαντική μείωση αφίξεων στον Άραξο σύμφωνα με τον Αερολιμενάρχη Γιώργο Γκουβίτσα

Το σταδιακό άνοιγμα των συ-
νόρων, οι ελάχιστες πτήσεις 
από το εξωτερικό, αλλά και η 
ολοένα μεγαλύτερη επιδείνω-
ση των επιδημιολογικών δε-
δομένων, έχουν δημιουργή-
σει ένα εκρηκτικό μείγμα σε 
σχέση με τα προσδοκώμενα 
οικονομικά οφέλη. Επί της 
ουσίας, όσοι κλάδοι από την 
περιοχή μας εξαρτώνται από 
τον τουρισμό θα επιδιώξουν 
πλεόν να περισώσουν οτιδή-
ποτε μπορέσουν από την οι-
κονομική παρτίδα, που φαι-
νόταν χαμένη από τις πρώτες 
εβδομάδες που άρθηκαν τα 
μέσα της πανδημίας. Η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδος με 
διάφορες δράσεις είχε προ-
σπαθήσει να προσελκύσει 
τουρίστες στην περιοχή μας, 
όμως φαίνεται ότι δεν υπήρ-
ξε ανταπόκριση, καθώς η κα-
τάσταση όσο περνούσαν οι 
εβδομάδες άλλαζε άρδην. 

Κοροβέσης: «Δεν μπορού-
με να μιλάμε για σεζόν»
Mιλώνας στον Σ.Ε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Τουρισμού Νι-
κόλαος Κοροβέσης τονίζει 
ότι: «Στην περιοχή μας κατα-

φθάνουν μό-
νο Έλληνες 
τουρίστες. 
Κάποιοι λί-
γοι έρχονται 
από το εξω-

τερικό μέσω τσάρτερ, είναι 
όμως ελάχιστοι. Ως επί το 
πλείστον η περιοχή θα έχει 
κατά κύριο λόγο εσωτερικό 
τουρισμό. Γι’ αυτό και κάνα-

με ολόκληρη καμπάνια για 
προσέλκυση του Έλληνα του-
ρίστα. Συνεπώς, εσωτερικός 
τουρισμός φυσικά και υπάρ-
χει και ορισμένες περιοχές θα 
έλεγα οτι κρατιούνται σε καλά 
επίπεδα».
Ως προς το ποσοστό της πλη-
ρότητας των ξενοδοχείων και 
τους ρεαλιστικούς στόχους 
που έχουν τεθεί, ο κ. Κορο-
βέσης επισημαίνει ότι: «Όταν 
προσδοκώμενα είναι από τον 
τουρισμό μόλις 3 δις εκατομ-
μύρια, σε σχέση με 18,5 δις 
πέρυσι, δεν μπορούμε να μι-
λάμε για σεζόν. Μιλάμε πλέον 

ότι επιδίωξη είναι να περισώ-
σουμε οτιδήποτε περισώζε-
ται. Το είχα πει εξ αρχής ότι η 
φετινή θα είναι χαμένη χρο-
νιά. Αλλά όχι χαμένη ευκαι-
ρία. Δηλαδή θα πρέπει να εκ-
μεταλλευτούμε στο έπακρο τα 
πλεονεκτήματα που προσφέ-
ρει η περιοχή της Δυτικής Ελ-
λάδος».
Ως προς την ψυχολογία που 
έχει διαμορφωθεί το τελευ-
ταίο διάστημα και κατά πό-
σο αυτή έχει επηρεάσει και 
την κίνηση στον τουρισμό, ο 
κ. Κοροβέσης θεωρεί ότι έχει 
παίξει καθοριστικό ρόλο.

«Υπάρχει προβληματισμός 
αναμφισβήτητα. Μένει να 
δούμε, μέρα-μέρα, πώς αυτό 
εξελίσσεται. Δεν μπορεί κα-
νείς να προβλέψει τι θα συμ-
βεί. Μπορεί να δούμε την 
επόμενη εβδομάδα να εκτο-
ξεύονται σε κάποιους προορι-
σμούς οι κρατήσεις. Είναι όλα 
απρόβλεπτα». 
Τέλος, σε σχέση με τις κρατή-
σεις τον Αύγουστο στη Δυτι-
κή Ελλάδα, ο ίδιος αναφέρει 
ότι «οι κρατήσεις τον Αύγου-
στο σε αρκετές περιοχές είναι 
υψηλές αλλά μόνο τώρα και 
μέχρι τις 25 του μήνα. Αυ-
τό είναι και το όριο του μή-
να. Μην ξεχνάμε ότι πολλές 
μονάδες άνοιξαν και με λιγό-
τερα δωμάτια. Οι τιμές είναι 
χαμηλές και υπάρχουν προ-
σφορές, αρκεί και ο κόσμος 
να τις ψάξει».

Μυλωνάς: «Ο κόσμος έχει 
επηρεαστεί από το κλίμα»
Από την πλευρά του ο Δήμαρ-

χος Δυτικής 
Αχαΐας Σπύ-
ρος Μυλω-
νάς αναφέ-
ρει ότι: «τα 
μηνύματα 

για την περιοχή της δική μας 
δεν είναι αισιόδοξα. Φαίνε-
ται ότι υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα. Ο κόσμος θα έλεγα ότι 
δεν βγαίνει και φοβάται. Με 
συνέπεια το επιχειρηματικό 

Χάνεται το στοίχημα του
Ολοένα και πιο πυκνά είναι τα σύννεφα για τον 

τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα. Και ενώ η περιοχή 
έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να συμπεριλη-

φθεί στις πρώτες επιλογές προορισμού μεταξύ 
των ταξιδιωτών, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν 

έχει αποτελέσει δέλεαρ για όσους θελήσουν να 
κάνουν φέτος διακοπές. Και πλέον η εικόνα που 

διαμορφώνεται δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
αισιοδοξίας σε όσους επαγγελματίες σχετίζονται 

με τον τουρισμό στην περιοχή μας.
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11 τη βδομάδα. Καταλαβαίνε-
ται για τι κατάσταση μιλάμε» 
εξηγεί ο κ. Γκουβίτσας.
Από την άλλη πλευρά οι του-
ρίστες που φθάνουν στην πε-
ριοχή μας δηλώνουν ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένοι, μιας και 
τους δίνεται η ευκαιρία να κά-
νουν διακοπές σε τρίτη χώρα 

εν μέσω μάλιστα πανδημίας.
«Οι περισσότεροι τουρίστες 
είναι ευχαριστημένοι. Μι-
λάμε για ταξιδιώτες που έρ-
χονταν στη χώρα μας κάθε 
χρόνο. Είναι φανατικοί θαυ-
μαστές της περιοχής μας. Το 
γεγονός ότι έχουμε λιγότερα 
κρούσματα από άλλες χώρες 

έχει παίξει καθοριστικό ρό-
λο. Ωστόσο και εμείς φροντί-
ζουμε να τηρούνται με αυστη-
ρό τρόπο τα πρωτόκολλα κατά 
την άφιξή τους στο αεροδρό-
μιο. Γιατροί υπάρχουν για να 
γίνει η λήψη των δειγμάτων 
και υπάρχει όλη η απαραίτη-
τη υποδομή. Πάντως και το 
Σεπτέμβριο δεν αναμένεται 
να αλλάξει κάτι στην περιο-
χή μας» αναφέρει ο κ. Γκου-
βίτσας. 

Μειωμένη απασχόληση 
Η κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί έχει επιπτώσεις 
και στον τομέα της απασχό-
λησης στον τουριστικό τομέα, 
μιας και η Δυτική Ελλάδα 
φαίνεται να κατέχει ένα αρνη-
τικό ρεκόρ. Από τους 9.730 
επιδοτούμενους εποχικόυς 
ανέργους της χώρας οι 1858 

είναι στη Δυτική Ελλάδα. 
Σε αυτή την κατηγορία, πε-
ριλαμβάνονται οι εποχικοί 
από ξενοδοχειακές, τουρι-
στικές, επισιτιστικές επιχει-
ρήσεις συνεχούς ή εποχικής 
λειτουργίας, που όπως είναι 
γνωστό, παρέμεναν κλειστές, 
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου, λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού.
Αναλυτικά στην Δυτική Ελλά-
δα, οι επιδοτούμενοι εποχι-
κοί άνεργοι από 466 τον Ιού-
νιο του 2019, εκτινάχθηκαν 
φέτος σε 1.858 άτομα, δη-
λαδή αύξηση 298,71%. Στο 
Ιόνιο οι αριθμοί είναι πρω-
τοφανείς. Από 244 επιδοτού-
μενους ανέργους τον Ιούνιο 
του 2019, φτάσαμε φέτος σε 
2.946 επιδοτούμενους ανέρ-
γους, δηλαδή σημειώθηκε 
μια αύξηση 1107,38%.

στα 11 δρομολόγια την εβδομάδα»

κομμάτι να έχει μεγάλα προ-
βλήματα. Ως προς τις κρατή-
σεις θα έλεγα ότι υπάρχουν 
σημαντικές υστερήσεις».
Η Δυτική Αχαΐα είναι ένας 
προορισμός που είχε δημι-
ουργήσει σημαντική δυναμι-
κή τα τελευταία χρόνια. Φέτος 
όμως η εικόνα είναι διαφορε-
τική.
«Ο κόσμος πιέζεται σε όλα 
τα επίπεδα και καταγράφο-
νται προβλήματα τόσο στις 
μικρές όσο και στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Δε νομίζω ότι 
θα σωθεί μέρος της παρτίδας 
τον Αύγουστο. Ο εσωτερικός 
τουρισμός είναι μια λύση. Ο 
κόσμος όμως είναι επηρεα-
σμένος από το κλίμα που έχει 
διαμορφωθεί. Όσο τα μέτρα 
θα αρχίσουν να γίνονται πιο 
αυστηρά και θα μπαίνουν πε-

ριορισμοί, ο κόσμος από την 
πλευρά του θα δυσκολεύεται 
ακόμα περιοσσότερο».

Μετζελόπουλος: «Μόλις
30% η πληρότητα» 
Ο Ηλίας Μετζελόπουλος, 
πρόεδρος των ξενοδόχων της 
Πάτρας, τονίζει ότι: «σε σχέ-

ση με πέρυσι 
η πληρότητα 
στα ξενοδο-
χεία φθάνει 
το 30%. Κά-
ποιες ελπί-

δες που υπήρχαν για εξισορ-
ρόπηση της κατάστασης από 
τον εσωτερικό τουρισμό δεν 
επιβεβαιώνονται. Λίγα πράγ-
ματα γίνονται σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Δεν υπάρχει πλάνο 
κρατήσεων που να επιβεβαι-
ώνει κάποια αισιοδοξία. Άντε 

να πάει 35% τις επόμενες 
εβδομάδες. Η κατάσταση δεν 
θεωρούμε ότι θα αλλάξει».
Κατά τον κ. Μετζελόπουλο 
καθοριστικό ρόλο έχει παίξει 
και το κλίμα που διαμορφώ-
νεται και τις τελευταίες ημέ-
ρες. 
«Σε ότι αφορά τον εσωτερι-
κό τουρισμό, ο κόσμος νοιώ-
θει ανασφαλής και άρα εκ των 
πραγμάτων δεν πρόκειται να 
κάνει διακοπές», αναφέρει 
χαρακτηριστικά.
Οι τουρίστες του εξωτερι-
κού από την πλευρά τους δεν 
φαίνεται να μπορούν να δη-
μιουργήσουν σημαντικές ελ-
πίδες ανάτασης, διότι οι αφί-
ξεις είναι λίγες. Αυτό φαίνεται 
από την κίνηση στο αεροδρό-
μιο του Αράξου τον τελευταίο 
καιρό. 
«Είναι ελάχιστες οι αφίξεις 
από το εξωτερικό. Οπότε δεν 
υπάρχει περίπτωση να εξι-
σορροπηθεί η κατάσταση. Τα 
όσα αναφέρονται επίσης για 
παράταση της κίνησης το Σε-
πτέμβριο, δεν υπάρχει περί-
πτωση να γίνουν πραγματι-
κότητα. Η κάθε ημέρα που 
φεύγει είναι τελειωμένη για 
εμάς. Οι τιμές είναι χαμηλές 
και υπάρχουν και τα Προ-
γράμματα Κοινωνικού Τουρι-
σμού που δεν μπορούν όμως 
να βοηθήσουν την κίνηση. 
Δεν σώζεται η παρτίδα με άλ-
λα λόγια».

Λιγότερες ημέρες 
διακοπών 
Πάντως, ο εσωτερικός τουρι-
σμός παρουσίαζε φθίνουσα 
πορεία και στην προ πανδη-
μίας περίοδο. Οπότε για πολ-
λούς η στροφή σε αυτόν δεν 
μπορεί να δώσει ελπίδες για 
αύξηση της δαπάνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής, πέρυσι τα προσωπικά 
ταξίδια των Ελλήνων, ηλι-
κίας 15 ετών και άνω, εντός 
Ελλάδας, είχαν μειωθεί κατά 
10,5 % σε σχέση με το 2018. 
Δηλαδή ο τζίρος ήταν 4,94 
εκατομμύρια ευρώ από 5,53 
εκατομμύρια ευρώ το 2018. 
Αντίθετα τα ταξίδια στο εξω-
τερικό είχαν αυξηθεί κατά 
5,7%, δηλαδή 840.000 ευρώ 
από 795.000 ευρώ το 2018. 
Συνολικά η δαπάνη των Ελ-
λήνων πέρυσι, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, για ταξίδια σε Ελλά-
δα και εξωτερικό ήταν αυξη-
μένη στα 2,51 δις ευρώ από 
2,49 το 2018. Ήταν όμως 
σαφώς μειωμένος ο αριθμός 
των διανυκτερεύσεων όσο 
και του συνόλου των ταξιδι-
ών, δηλαδή είχε περιοριστεί 
σημαντικά ο χρόνος των δα-
κοπών. Αυτός είναι και ο λό-
γος που πολλοί θεωρούν ανε-
δαφικές τέτοιες προσδοκίες, 
ειδικά στο νεό περιβάλλον 
που αρχίζει και σταδιακά να 
διαμορφώνεται.

τουρισμού και τον Αύγουστο
Αποκλείστηκε η Ισπανία, 
πρώτη επιλογή η Ελλάδα 

Προχθές Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η 8η Συνεδρίαση του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, με τηλεδιάσκεψη με την 

συμμετοχή του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, καθώς 

και Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών από τις 13 Πε-

ριφέρειες της χώρας. 

Την συζήτηση μονοπώλησε η νέα έκταση που λαμβάνει τις τε-

λευταίες ημέρες ο κορωνοϊός στη χώρα μας και πως πρέπει να 

κινηθούμε, ώστε να μην καταρρεύσει η τουριστική αγορά από 

τη μία, αλλά και να τηρηθούν οι κανόνες προστασίας της δημό-

σιας υγείας από την άλλη. 

Τονίστηκε τέλος ότι ο αποκλεισμός της Ισπανίας από τις πρώ-

τες θέσεις των προτιμήσεων πολλών επισκεπτών εξαιτίας της 

δριμείας εξάπλωσης του ιού στη χώρα, θα αποτελέσει για την 

Ελλάδα ευκαιρία αύξησης του τουρισμού.

«Την ευκαιρία αυτή πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σωστά, για 

να μην υπάρξει δραματική μείωση εσόδων από τον τουριστικό 

κλάδο και να αντισταθμιστούν κατά το δυνατόν οι μέχρι τώρα 

απώλειες, χωρίς όμως να παραβλεφθεί η υγειονομική σταθε-

ρότητα και ασφάλεια της κοινότητας και των επισκεπτών» ανέ-

φερε ο κ. Θεοχάρης.

Ελπίδες στο πρόγραμμα 
Κοινωνικού Τουρισμού 

Φέτος τα περισσότερα ξενοδοχεία και καταλύματα επέλεξαν να 

ενταχθούν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, προκειμέ-

νου να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες. 

Πρόκειται για πρόγραμμα μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενί-

σχυση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πανελλα-

δικά οι δικαιούχοι φθάνουν τις 370.000 και ήδη από την πε-

ρασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή επιταγών κοινωνικού 

τουρισμού σε όσους επιθυμούσαν να κάνουν χρήση για διακο-

πές σε ξενοδοχεία της περιοχής μας. Η ανταπόκριση ήταν με-

γάλη, ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις, μήπως η ολοένα και 

επιβαρυμένη κατάσταση στο επιδημιολογικό κομμάτι προκαλέ-

σει φόβο στους δικαιούχους και δεν χρησιμοποιήσουν τις συ-

γκεκριμένες επιταγές.

 

Η διαδικασία των κρατήσεων
Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο που 

επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού 

Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση, χωρίς τη 

μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση 

μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού κ.λπ..

Κατά την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων στο τουριστικό 

κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν τις Επιταγές Κοινωνικού 

Τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι 

εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ου ΟΑΕΔ την 

Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδι-

ωτικά γραφεία, ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων, ή εκδοτήρια 

ηλεκτρονικών εισιτηρίων και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου 

Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσο-

νται. Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για τη μετά-

βαση/επιστροφή στον/από τόπο του επιλεγμένου τουριστικού 

καταλύματος. 

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 

θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 1 Αυγούστου 2020 έως την 

31 Ιουλίου 2021.

Επισημαίνεται πως για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προ-

σκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυ-

τέκνων.
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Την άμεση άρση του μέτρου 
του clawback (δηλαδή της πα-
ρακράτησης της υπέρβασης 
που καταγράφεται στους κλει-
τούς προϋπολογισμούς του 
ΕΟΠΥΥ) απαιτεί από την πολι-
τεία ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Ερ-
γαστηριακών Ιατρών Δυτικής 
Ελλάδος.
Σε επιστολή της η πρόεδρος 
Κυριακή Κώτσα και η γενι-
κή γραμματέας Ιωάννα Ράλλη 
απαιτούν από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο, τους Ιατρι-
κούς Συλλόγους και τις Ομο-
σπονδίες (ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ, 
ΠΕΕΒΙ, Υπ Υγείας και ΕΟΠΥΥ) 
να κατανοήσουν το πρόβλημα 
και να παρέμβουν άμεσα.
Στην ανακοίνωσή τους περι-
γράφουν τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση ως εξής: «Η xώρα 
μας, όπως ολόκληρος ο πλα-
νήτης βιώνει μία πρωτόγνωρη 
κατάσταση πανδημίας. Το κλί-
μα που διαμορφώνεται στον 
οικονομικό τομέα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο. Μέσα σε όλο 
αυτό το δυσοίωνο σκηνικό, ο 
ιδιωτικός εργαστηριακός κλά-
δος της ΠΦΥ έλαβε πριν λίγες 
ημέρες τα σημειώματα αυτόμα-
της υφαρπαγής χρημάτων, το 
λεγόμενο clawback. 
Παρακολουθούμε εξοργισμέ-
νοι την εμμονή των εκάστοτε 
κυβερνώντων στην εφαρμογή 
ενός ληστρικού και καταχρη-
στικού μέτρου που θεσπίστηκε 
το 2013 με προσωρινή ισχύ 

και μόνο σκοπό τη διασφάλιση 
μέτρων μείωσης των δαπανών 
με περιφρούρηση της συνταγο-
γράφησης. 
Η πολιτεία όλα αυτά τα χρό-
νια απέτυχε να ελέγξει τη ζή-
τηση διαγνωστικών υπηρεσι-
ών υγείας και εξακολουθεί να 
φορτώνει το λογαριασμό στους 
ιατρούς του διαγνωστικού το-
μέα με πρωτοφανή εμμονή, 
σφοδρότητα, και δυσθεώρη-
το κούρεμα δεδουλευμένων 
αμοιβών που αγγίζει το όριο 
του 25% για το 2019. Αναρω-
τιόμαστε, οι ιδιώτες εργαστη-
ριακοί και κλινικοεργαστηρια-
κοί γιατροί δεν είναι Έλληνες 
πολίτες φορολογούμενοι που 
υπέστησαν οικονομική ασφυ-
ξία κατά την διάρκεια της επι-
βολής της καραντίνας, όταν 
σχεδόν όλος ο παραγωγικός 
ιστός της χώρας εισήλθε σε 
υφεσιακό περιβάλλον; 

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα 
αβεβαιότητας, εν μέσω παν-
δημίας, με την χώρα μας εκτός 
μνημονίων, με επιχορηγήσεις 
από την Ευρωπαική Ένωση 
και με την ΠΦΥ να στηρίζε-
ται στους ιδιώτες και στον το-
μέα της διάγνωσης της νόσου 
covid -19, με το κούρεμα των 
αμοιβών, με ποιο τρόπο:
1. θα διασφαλιστεί η ποιότη-
τα υπηρεσιών με το υψηλότατο 
κόστος διασφάλισης των υγειο-
νομικών πρωτοκόλλων στα ιδι-
ωτικά εργαστήρια και κέντρα;
2. θα επιτευχθεί η υγειονομική 
κάλυψη των ασφαλισμένων, 
όταν οι δημόσιες δομές έχουν 
περιορισμένο αριθμό διαθεσι-
μότητας λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων COVID-19;
3. η οικονομική χρεοκοπία των 
αυτοαπασχολούμενων εργα-
στηριακών ιατρών θα συμβάλ-
λει στην ανάκαμψη της χώρας;

Είναι αδιανότητο σε ευνομού-
μενο κράτος δικαίου να υπάρ-
χει κλειστός προϋπολογισμός 
διενέργειας εξετάσεων με ανοι-
χτή συνταγογράφηση και με οι-
κονομική τιμωρία των εντεταλ-
μένων εργαστηριακών ιατρών 
για την υπέρβασή του!
Το κράτος δεν συμμετέχει στην 
κάλυψη των εξόδων των ια-
τρείων και οι εργαστηριακοί γι-
ατροί δεν είναι υπάλληλοί του.
Έχουμε επανειλημμένως δια-
μαρτυρηθεί, έχουμε προβεί σε 
κινητοποιήσεις, τι άλλο πρέπει 
να κάνουμε για να αντιληφθεί 
η ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας ότι η κατάσταση έχει φτάσει 
στο απροχώρητο; 
Μιλάμε ελληνικά και απευθυ-
νόμαστε σε νοήμονες ανθρώ-
πους που επιτέλους πρέπει να 
σταματήσουν να κάνουν ότι δεν 
καταλαβαίνουν τα αυτονόητα. 
Απαιτούμε την άμεση άρ-
ση του μέτρου του clawback.
Απαιτούμε να αποζημιωνόμα-
στε για κάθε εξέταση που εκτε-
λείται στα ιατρεία και διαγνω-
στικά κέντρα και το απαιτούμε 
γιατί είναι το δίκαιο και αυτό 
που συμβαίνει σε κάθε αγορά 
παροχής υπηρεσιών στον κό-
σμο. Περιμένουμε την άμεση 
ανταπόκριση της Πολιτείας και 
του Υπουργείου Υγείας για την 
αποκατάσταση μιας κατάφω-
ρης αδικίας που είναι αδιανό-
ητο να εξακολουθεί να εφαρ-
μόζεται!».

Με πρώτο σταθμό το Ξυλόκαστρο ξεκίνη-
σε το ταξίδι της ανά την Ελλάδα, η Φλόγα 
της Αγάπης, στο πλαίσιο της 18ης Λαμπα-
δηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών.
Η αφή της Φλόγας της 18ης Λαμπαδηδρο-
μίας Εθελοντών Αιμοδοτών έγινε το από-
γευμα της περασμένης Δευτέρας, στους 
Στύλους του Ολυμπίου Διός στην Αθή-
να, από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γι-

ώργο Πατούλη, ο οποίος και μετέφερε την 
φλόγα έως το Ξυλόκαστρο, όπου συμβο-
λικά την παρέδωσε στον Αντιπεριφερει-
άρχη Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπο Μπονάνο, 
προκειμένου να την μεταφέρει στην Πάτρα 
από όπου θα συνεχίσει το ταξίδι της σε 
ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, μεταφέρο-
ντας το μήνυμα της πανανθρώπινης ιδέας 
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Η τελετή υποδοχής της Φλόγας της Αγά-
πης πραγματοποιήθηκε στο ανοικτό θέα-
τρο Ξυλοκάστρου και στην διάρκειά της ο 
κ. Μπονάνος απηύθυνε σύντομο χαιρετι-
σμό, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας στηρίζει διαχρονικά με έρ-
γα και πράξεις την Εθελοντική Αιμοδοσία.
Δεσμεύτηκε δε ότι η Περιφέρεια θα συνε-
χίσει να βρίσκεται στο πλευρό των Συλ-
λόγων και των Φορέων που δίνουν τον 
μεγάλο αγώνα για την επίτευξη του πολυ-
πόθητου στόχου που δεν είναι άλλος από 
την αυτάρκεια της χώρας σε εθελοντικά 
προσφερόμενο αίμα.
Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Δή-
μαρχος Ξυλοκάστρου, Βλάσης Τσιώτος, ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εθελοντών Αιμοδοτών, Χρήστος Πρωτό-
παπας, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, 
Ανδρέας Αδαμόπουλος και δεκάδες εκ-
πρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και 
εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Απαιτούμε άμεση άρση 
του Clawback

> Κραυγή αγωνίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτ. Ελλάδας

Ταξιδεύει η Φλόγα της Αγάπης
> Πρώτος σταθμός της Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών το Ξυλόκαστρο

Θέματα

«Σύμμαχοι Φροντίδας» 
από το Άλμα Ζωής 

Στην επίσημη ανακοίνωση του καινοτόμου, έργου υπο-

στήριξης γυναικών πασχουσών από καρκίνο, μέσα από 

την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στή-

ριξη των φροντιστών τους, «Σύμμαχοι Φροντίδας», το 

οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 

citizens fund, προχώρησε ο Σύλλογος γυναικών με καρ-

κίνο μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, μέσα από μια 

κοινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου με εκπροσώπους 

του Διαχειριστή επιχορήγησης, Ιδρύματος Μποδοσάκη 

και SolidarityNow.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου και των 

δράσεων που υλοποιεί ήδη ο Σύλλογος και αναμένεται 

να συνεχίσει με ορίζοντα διετίας, με σκοπό την κάλυψη 

της ανάγκης ενδυνάμωσης των φροντιστών γυναικών με 

καρκίνο. 

Η υπεύθυνη του έργου «Σύμμαχοι Φροντίδας», Κατερίνα 

Λαμπρακοπούλου, αναφέρθηκε στις ενότητες δράσεων 

που απαρτίζουν το έργο, δηλαδή:

• στην πραγματοποίηση τεσσάρων κύκλων σεμιναρίων 

εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης φροντιστών 

γυναικών με καρκίνο, σε ομάδες των 20 ατόμων, με ειση-

γητές εξειδικευμένους ιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, διατροφολόγους 

και δικηγόρους

• στη δημιουργία μιας ανοικτής ομάδας ψυχοκοινωνικής 

στήριξης φροντιστών, για τη διαχείριση του συναισθημα-

τικού φορτίου, την ενίσχυση του ρόλου τους και την βι-

ωματική ασφαλή αλληλεπίδραση με άλλους φροντιστές 

• στην πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων στις 

έδρες όλων των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-

δας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και με τη στήριξη 

της 6ης ΥΠΕ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των σε-

μιναρίων, τα οποία διήρκεσαν από τις 17 Ιουνίου έως τις 

27 Ιουλίου, ο Σύλλογος παρουσίασε απολογιστικά στοι-

χεία του αντικτύπου τους, μέσα από τις αξιολογήσεις των 

συμμετεχόντων, καθώς και της απήχησης των ενεργειών 

διάχυσης του έργου, αποτυπώνοντας, με αυτόν τον τρό-

πο, αφενός τη μεγάλη ανταπόκριση των φροντιστών στο 

κάλεσμα εκπαίδευσής τους, αφετέρου την κινητοποίηση 

της κοινότητας για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού 

ζητήματος που αφορά στη φροντίδα γυναικών με κάθε 

μορφής καρκίνο.

Στη έναρξη της συνέντευξης, η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Λιολιώ Κολυπέρα, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς 

τις εκπροσώπους του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κ.κ. Μαρία 

Τσενέ, διαχειρίστρια προγραμμάτων του Ιδρύματος και 

διαχειρίστρια επιχορήγησης του έργου «Σύμμαχοι Φρο-

ντίδας», και Ελένη Ζαχαροπούλου, υπεύθυνη επικοινω-

νίας του προγράμματος Active citizens fund. 

Η κ. Τσενέ, με ομιλία της, παρουσίασε τους τομείς χρη-

ματοδότησης που υποστηρίζει ο Χρηματοδοτικός Μηχα-

νισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) EEA 

Grants, ο οποίος, με την οικονομική συνεισφορά της 

Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, στο πλαί-

σιο της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών και της 

προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθε-

ριών, υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, δράσεις ενδυνάμωσης 

ευπαθών ομάδων, προσφέροντας σε μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων και διμε-

ρών σχέσεων με τις διοργανώτριες χώρες. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν το όραμα, οι σκοποί και 

οι στρατηγικοί πυλώνες του Ιδρύματος Μποδοσάκη και 

του σωματείου Solidarity Now, τα οποία συναποτελούν 

τον Διαχειριστή επιχορήγησης του προγράμματος Active 

citizens fund. Οι δράσεις του Συλλόγου θα συνεχιστούν 

με την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ο 

προγραμματισμός των οποίων θα ανακοινωθεί σύντομα.
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«Ενίσχυση των Επιχειρή-
σεων των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοι-
νωνίας (ΤΠΕ) της Δυτικής 
Ελλάδας» είναι ο τίτλος της 
δράσης που αφορά τη στή-
ριξη Μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων της περιοχής για την 
ανάπτυξη καινοτόμων προ-
ϊόντων στον τομέα των τε-
χνολογιών Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών με έμ-
φαση την προώθηση προϊό-
ντων και υπηρεσιών σε δυνα-
μικούς παραγωγικούς τομείς 
της περιφερειακής οικονομί-
ας (μεταποίηση, πολιτισμός, 
τουρισμός, αγροτική οικονο-
μία κλπ).
 Ο επιχορηγούμενος προϋπο-
λογισμός κάθε επενδυτικής 
πρότασης δυνητικού δικαι-
ούχου μπορεί να κυμαίνεται 
από 150.000 έως 1 εκατομ-
μύριο ευρώ, ενώ η συνολική 
χρηματοδότηση ανέρχεται σε 
3,8 εκατομμύρια ευρώ. Η δη-
μόσια δαπάνη συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης και από Εθνι-
κούς Πόρους. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη 
υπάρχει ειδική κατά προτε-
ραιότητα κατανομή του προ-
ϋπολογισμού σύμφωνα με 
την ποσόστωση ανά κατη-
γορία για τις επιχειρήσεις, 
που διαπιστώνεται η συμβα-
τότητά τους με εγκεκριμένες 
στρατηγικές ολοκληρωμέ-
νων χωρικών επενδύσεων 
(ΒΑΑ Δήμου Πατρέων και 
ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου). 
Η δράση που προκηρύχθη-
κε διαμορφώθηκε έπειτα 
από σχετική διαβούλευση με 
ορίζοντα την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρή-
σεων, αλλά και τη μετάβασή 
τους στην ποιοτική επιχει-
ρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και την αύξηση 
της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας.
Στόχοι της δράσης είναι
• η αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας και της παραγωγικό-
τητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ 
της Δυτικής Ελλάδας, μέσω 
της στήριξής τους για την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών
• η στήριξη της απασχόλη-
σης, μέσω της στήριξης των 

υφιστάμενων θέσεων εργασί-
ας ή και στην δημιουργία νέ-
ων θέσεων εργασίας υψηλών 
προσόντων, εξειδίκευσης και 
προστιθέμενης αξίας.
• η στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας έντασης γνώσης στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
• η ενίσχυση της Εξωστρέ-
φειας και της Διεθνοποίη-
σης των επιχειρήσεων ΤΠΕ 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των ερευνητικών 
προτάσεων στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (www.ependyseis.
gr/mis) ορίζεται το διάστημα 
από 10 Σεπτεμβρίου 2020 
και ώρα 13:00 έως και την 
καταληκτική ημερομηνία 02 
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 
15:00. Η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση των προτά-
σεων που θα υποβληθούν, 
θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ 
(Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελ-
λάδος, Πελοποννήσου, Ηπεί-
ρου & Ιονίων Νήσων).

Σημαντικά κενά δημιουργούν στο Πανε-
πιστήμιο Πατρών οι συνταξιοδοτήσεις με-
λών ΔΕΠ. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, 
33 καθηγητές και λέκτορες του Πανεπι-
στημίου Πατρών, αποχωρούν από το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών την 31η Αυγούστου. 
Ανά σχολή συνταξιοδοτούνται οι εξής:
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Αλεβίζος Παναγιώτης, αναπληρωτής 
καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών.
2. Μαμώνα -Downs Ιωάννα, καθηγήτρια 
Τμήματος Μαθηματικών. 
3. Φλυτζάνης Κωνσταντίνος, αναπληρω-
τής καθηγητής Τμήματος Βιολογίας. 
4. Λαμπράκης Νικόλαος, καθηγητής Τμή-
ματος Γεωλογίας.
5. Γεωργά Σταυρούλα καθηγήτρια Τμήμα-
τος Φυσικής. 
6. Αλετράς Αλέξιος, καθηγητής Τμήματος 
Χημείας. 
7. Μαρούλης Γεώργιος, καθηγητής Τμή-
ματος Χημείας. 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
1. Κωτσόπουλος Σταύρος, καθηγητής 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών. 
2. Κουμπιάς Σταύρος, καθηγητής Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών. 

3. Γεωργίου Δημοσθένης, αναπληρωτής 
καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών Μηχανικών. 
4. Μαυρίλας Δημοσθένης, καθηγητής 
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών Μηχανικών. 
5. Παντελάκης Σπυρίδων, καθηγητής 
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών Μηχανικών. 
6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
7. Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, καθη-
γητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 
8. Στείρος Ευστάθιος, καθηγητής Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών.
9. Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος, καθηγητής 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
10. Στιβανάκης Βίκτωρ, λέκτορας Τμήμα-
τος Χημικών Μηχανικών. 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
1. Καλόφωνος Χαράλαμπος, καθηγητής 
Τμήματος Ιατρικής. 
2. Κυριαζοπούλου Βενετσάνα, καθηγήτρια 
Τμήματος Ιατρικής. 
3. Μητσάκου Αδαμαντία, καθηγήτρια Τμή-
ματος Ιατρικής. 
4. Μοσχονάς Νικόλαος, καθηγητής Τμή-
ματος Ιατρικής. 
5. Παναγιωτόπουλος Ηλίας, καθηγητής 

Τμήματος Ιατρικής.
6. Πέτσας Θεόδωρος, καθηγητής Τμήμα-
τος Ιατρικής. 
7. Πάνος Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγη-
τής Τμήματος Ιατρικής.
8. Χάχαλης Γεώργιος, καθηγητής Τμήμα-
τος Ιατρικής. 
9. Βουκελάτου Γεωργία, επίκουρη καθηγή-
τρια Τμήματος Ιατρικής.
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
1. Καρατζιά - Σταυλιώτη Ελένη, αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασί-
ας. 
2. Καλέρη Αικατερίνη, καθηγήτρια Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας. 
3. Τερέζης Χρήστος, καθηγητής Τμήματος 
Φιλοσοφίας.
4. Τσατσούλης Δημήτριος, καθηγητής 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
1. Παναγόπουλος Αναστάσιος, καθηγητής 
Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού. 
2. Αργυρός Γεώργιος, αναπληρωτής καθη-
γητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
3. Κουρλιούρος Ηλίας, καθηγητής Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 5G: Οι παγκόσμιες συνδέσεις κινητής τηλε-
φωνίας 5G θα αυξηθούν ραγδαία τα επόμενα χρόνια, για να 
υπερβούν το 1,7 δισ. στα τέλη του 2023, ήτοι μέσα σε μόλις 
πέντε χρόνια από την αρχική διάθεση της τεχνολογίας στις 
αρχές του 2019. Η Κίνα - από μόνη της - αναμένεται να αντι-
προσωπεύει περίπου το ήμισυ (47%) των συνολικών συνδέ-
σεων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς έως τα τέλη του 2023.
Από την πρώιμη εμπορική κυκλοφορία των υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας 5G τον Απρίλιο του 2019, οι πρω-
τοπόροι φορείς εκμετάλλευσης στις ανεπτυγμένες αγορές 
τηλεπικοινωνιών προωθούν προοδευτικά την ευρεία ανά-
πτυξη και υιοθέτηση των δικτύων 5ης γενιάς. Στα μέσα 
Ιουλίου του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται 
η Counterpoint Research, είχαν ενεργοποιηθεί 93 εμπορι-
κά δίκτυα 5G σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως σε περιοχές 
της Δυτικής Ευρώπης (29 δίκτυα), της Ασίας - Ειρηνικού 
(23 δίκτυα), της Μέσης Ανατολής (12 δίκτυα) και της Ανα-
τολικής Ευρώπης (11 δίκτυα), ενώ ακολουθούν η Νό-
τια Αμερική, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς και τέλος η Αφρική.   
“Παρά την επιβράδυνση στην κατασκευή δικτύων 5G σε αγο-
ρές που πλήττονται σοβαρά από την πανδημία του COVID-19, 
κυρίως λόγω των περιορισμών στην κατασκευαστική δραστη-
ριότητα, στον εξοπλισμό και την προμήθεια υλικών, καθώς 
και την αναβολή των δημοπρασιών φάσματος 5G, η δυναμική 
ανάπτυξης του είναι απίθανο να διακοπεί”, σχολιάζουν οι ανα-
λυτές της Counerpoint.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, για παράδειγμα, μέχρι το τέ-
λος του 2020, όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναμένεται να διαθέτουν εμπορικές υπηρεσίες 5G, καθιστώ-
ντας την Ευρώπη “πατρίδα” για σχεδόν το ήμισυ των ενεργών 
συνδέσεων 5G.
Μέχρι σήμερα, η περιοχή της Ανατολικής Ασίας - Ειρηνικού 
ηγείται της ανάπτυξης 5G συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. 
Τον Μάιο του 2020, οι συνδέσεις 5G στην Κίνα και την Κορέα 
ξεπέρασαν τα 30 εκατ. και τα 6,8 εκατ., αντίστοιχα. 
Η Ινδία, ως η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά smartphone, εξακο-
λουθεί να βρίσκεται στον δρόμο της μετάβασης στο LTE, αν 
και η εταιρεία Reliance Jio, με σχεδόν 400 εκατ. συνδρομητές, 
αναμένεται να ηγηθεί της εθνικής πορείας προς το 5G στόχο 
να ξεκινήσει εμπορικές υπηρεσίες το 2021. Ωστόσο, η υιοθέ-
τηση 5G στην περιοχή της Ινδίας είναι πολύ πιθανό να περιο-
ριστεί σε ομάδες υψηλότερου εισοδήματος, με αποτέλεσμα ένα 
σχετικά χαμηλό ποσοστό συνδέσεων 5G έως το 2023..

ΤΗλΕρΓΑΣΙΑ: Σύμφωνα με έρευνα της Strategy Analytics, 
ο αριθμός των ατόμων, που εργάζονται από το σπίτι, μακρο-
πρόθεσμα θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 300%, σε σχέση 
με τα επίπεδα πριν από την πανδημία του νέου κορονωϊού. Η 
εκτεταμένη τηλεργασία αναμένεται να έχει ραγδαίες συνέπει-
ες στο εργασιακό περιβάλλον και όχι μόνο. Για παράδειγμα, 
θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη δισεκατομμυρίων ταξι-
διών και μετακινήσεων των εργαζομένων, αλλά και τη στα-
διακή μείωση των φυσικών εργασιακών χώρων γραφείων.  
Η ανάλυση της Strategy Analytics βασίζεται στην εμφάνιση 
τεσσάρων νέων ομάδων εργαζομένων στο εργασιακό τοπίο 
μετά από την πανδημία. Οι ομάδα “City Escapees” αντιπρο-
σωπεύει το 24% των εργαζομένων: τους αρέσει να εργάζονται 
από το σπίτι και οι μισοί από αυτούς θέλουν να συνεχίσουν να 
το κάνουν για πάντα. Οι “Family Jugglers” αποτελούν το 30% 
του συνόλου των εργαζομένων και δεν είναι τόσο θετικοί ως 
προς την εργασία από το σπίτι. 
Οι “Struggling Commuters” αντιπροσωπεύουν το 37% του 
συνόλου και είναι εργαζόμενοι χαμηλότερου εισοδήματος 
στο λιανικό εμπόριο, την υγεία και τη μεταποίηση, που είναι 
απίθανο να συνεχίσουν να τηλε-εργάζονται και στο μέλλον. Οι 
“Teleworking Lifers” ήταν πάντα εργαζόμενοι εξ αποστάσεως 
και αντιπροσωπεύουν το 9% των εργαζομένων.
Πολλοί εργοδότες εξετάζουν τις πολιτικές τους για την εργασία 
εξ αποστάσεως, αλλά η έρευνα καθιστά σαφές ότι ένα σημαντι-
κό ποσοστό των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που είχαν προη-
γουμένως εγκατασταθεί σε γραφεία, θα ήταν ευτυχείς να συνε-
χίσουν να εργάζονται μόνιμα από το σπίτι. “Η εργασία από το 
σπίτι έχει σίγουρα προβληματικά σημεία, όπως η απομόνωση, 
η έλλειψη κοινωνικοποίησης, οι δυσκολίες στην επικοινωνία 
για ορισμένους υπαλλήλους. Αλλά αυτά τα προβλήματα δεν 
θεωρούνται τόσο σημαντικά, όσο τα οφέλη, που εξασφαλίζει η 
εξ αποστάσεως εργασία”, σημειώνουν οι αναλυτές.

Ενίσχυση Τεχνολογικών 
Επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας

Κενά δημιουργούν 
οι αποχωρήσεις 33 μελών ΔΕΠ

> Πρόγραμμα 3,8 εκ. ευρώ από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

> Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
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Η προστασία και ανάδειξη 
της Καστροπολιτείας βρέθη-
κε στο επίκεντρο συνάντησης 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Ναύπακτο με εκπροσώπους 
του Ινστιτούτου Μεσογεια-
κών Δασικών Οικοσυστημά-
των και του Πανεπιστημίου 
Πατρών.
Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης τέθηκαν επί τάπητος 
οι βέλτιστες πρακτικές δια-
χείρισης της βλάστησης εντός 
και εκτός των τειχών της Κα-
στροπολιτείας. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν 
ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βα-
σίλης Γκίζας, o Αντιδήμαρ-
χος Γιάννης Παπαϊωαννίδης, 
εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Δασικών Οι-
κοσυστημάτων του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ η Διευθύντρια 
Κωνσταντίνα Τσαγκάρη και ο 
Γιώργος Καρέτσος, ο Δασάρ-
χης Ναυπάκτου Γιώργος Ρά-
πτης, ο Δασολόγος Θανάσης 

Σταμάτης, εκ μέρους της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών ο Μι-
χάλης Παπαβαρνάβας και ο 
ειδικός συνεργάτης του Δη-
μάρχου Ναυπακτίας Αρχιτέ-
κτων-Μηχανικός Κωνσταντί-
νος Πετράκος.
Βασικοί στόχοι των εμπλεκό-
μενων φορέων είναι να θω-
ρακισθεί αποτελεσματικά η 
περιοχή σε περίπτωση πυρ-

καγιάς, να περιοριστούν οι 
κίνδυνοι πτώσεων δέντρων 
και κλαδιών και ταυτόχρονα 
να επιλεγεί η κοπή δέντρων, 
ώστε να συνάδει με το τοπίο 
και την ανάδειξη των τειχών 
της πόλης, που ξεκινούν από 
την παραλία της και καταλή-
γουν στο επάνω μέρος αυ-
τής. Σε αυτό το πλαίσιο, τέθη-
κε επί τάπητος και το ζήτημα 
των ζημιών που προκαλείται 

από την επιφυτική χλωρίδα 
στην τειχοποιία και γενικότε-
ρα στις δομές των ιστορικών 
τειχών.
Το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων 
θα μελετήσει την κατάσταση 
της υπάρχουσας βλάστησης 
προκειμένου να επισημαν-
θούν τα βασικότερα προ-
βλήματα που προκαλούνται 
ή πρόκειται να προκληθούν. 
Επιπλέον, σε συνεργασία με 
το Δασαρχείο Ναυπάκτου, θα 
προταθούν οι κατάλληλες δι-
αχειριστικές πρακτικές, που 
θα πρέπει να εφαρμοστούν 
και να προβλεφθούν στην τυ-
πική διαδικασία βάσει των 
απαιτήσεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Για το λόγο αυ-
τό, και στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας με τον Δήμο και 
τους υπόλοιπους φορείς, θα 
πραγματοποιηθεί νέα επίσκε-
ψη των ερευνητών τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο.

> ΑΓρΙΝΙΟ: Κηπευτικά προϊόντα της παραγωγής τους διέθε-
σαν οι καλλιεργητές του Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου 
Αγρινίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείου. Ο Δημοτικός Λαχα-
νόκηπος Αγρινίου λειτουργεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά, 
δίνοντας την δυνατότητα παραγωγής κηπευτικών και άλλων 
προϊόντων σε δημότες ενώ αυτοί συνεισφέρουν με ένα μέρος 
της παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου 
Αγρινίου. «Αποτελεί δε μια ιδιαίτερη δομή του Δήμου Αγρινίου 
με έντονα παραγωγικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που τόσο 
πολύ ανάγκη έχει η τοπική κοινωνία. Τα παραγόμενα προϊόντα 
διαθέτουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, δεδομένου 
ότι η καλλιέργειά τους στηρίζεται στις αρχές της βιολογικής 
γεωργίας και έχει την συνεχή επιστημονική υποστήριξη των 
Γεωτεχνικών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου», 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

> ΜΕΣΟλΟΓΓΙ: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί το συντομότε-
ρο η παρέμβαση επί της οδού Κύπρου εξέφρασε ο Δήμαρχος 
Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος κατά την αυτοψία που διε-
νήργησε στο εργοτάξιο. Παρόντες ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι κι 
ο Δήμαρχος τους ζήτησε να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να αποδοθούν κάποια κομμάτια έστω και τμηματικά 
ώστε να απαλλαγούν οι κάτοικοι από την ταλαιπωρία που τους 
προκαλούν τα ανοιχτά εργοτάξια.
Η καθυστέρηση αποδίδεται στην ανάγκη υπογείωσης των δι-
κτύων της ΔΕΗ που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, οπότε και 
τα χρονοδιαγράμματα ανατράπηκαν. Με ενέργειες της νέας δη-
μοτικής αρχής αυτό τελικά στάθηκε δυνατό, ωστόσο το έργο 
ανασχεδιάστηκε. 
Όπως δεσμεύτηκε ο εργολάβος στον κ. Λύρο, έως τις αρχές 
Σεπτέμβρη θα τελειώσει το τμήμα από την αρχή του έργου έως 
πριν το πρώην 2ο Γυμνάσιο και θα αποδοθεί στην κυκλοφορία 
ενώ τους επόμενους μήνες θα παραδίδεται τμηματικά και το 
υπόλοιπο. «Κατανοούμε την ταλαιπωρία των συνδημοτών μας, 
ωστόσο το θετικό είναι ότι το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμέ-
νο και με τα δίκτυα της ΔΕΗ υπόγεια. Τους επόμενους μήνες 
η οδός Κύπρου τελειώνει και θα συντελέσει στην αισθητική 
αναβάθμιση της πόλης μας» δήλωσε σχετικά ο Κώστας Λύρος.

> ΑΓρΙΝΙΟ: Tην Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στις 20:00 συ-
νεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου 
Αγρινίου για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω υψηλού βαθ-
μού επικινδυνότητας πυρκαγιών. Η σύσκεψη πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αγρινίου.

> ΔΗΜΟΣ ΘΕρΜΟΥ: Για έκτη χρονιά λαμβάνει χώρα η 
έκθεση βιβλίου στην πλατεία του Θέρμου, στα πλαίσια των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». 
Από 13 έως 25 Αυγούστου 2020, καθημερινά και Κυριακές 
10 πρωί έως 2 μεσημέρι και από 7 απόγευμα έως 12 βράδυ. 
Βιβλία για όλες τις ηλικίες όλων των κατηγοριών επιλεγμένοι 
τίτλοι, παιδικά, λογοτεχνία κλασσική και σύγχρονη, ιστορία, 
μαγειρική, κήπος, χιούμορ και πολλά ακόμη σε απίστευτα κα-
λές τιμές. 

> ΑΓρΙΝΙΟ: Δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση η οποία δίνει το δικαίωμα, στους καταναλωτές με χαμηλά 
εισοδήματα οι οποίοι είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφει-
λών μέχρι και τις 30/04/2020, να υποβάλουν αίτημα ώστε 
να λάβουν εφάπαξ ειδικό βοήθημα από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
ΑΕ. Η κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά υποβάλ-
λονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, τηλ. επι-
κοινωνίας: 2641046990 & 2641048747 από Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., οδός Γληνού 1 (Εmail: 
kentrokoinothtas@agrinio.gr

> ΔΗΜΟΣ ΘΕρΜΟΥ: Για έκτη χρονιά λαμβάνει χώρα η 
έκθεση βιβλίου στην πλατεία του Θέρμου, στα πλαίσια των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». 
Από 13 έως 25 Αυγούστου 2020, καθημερινά και Κυριακές 
10 πρωί έως 2 μεσημέρι και από 7 απόγευμα έως 12 βράδυ. 
Βιβλία για όλες τις ηλικίες όλων των κατηγοριών επιλεγμένοι 
τίτλοι, παιδικά, λογοτεχνία κλασσική και σύγχρονη, ιστορία, 
μαγειρική, κήπος, χιούμορ και πολλά ακόμη σε απίστευτα κα-
λές τιμές. 

Μετά από σειρά διαβουλεύσεων, ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Ναυπάκτου και το Εργα-
τικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδος κα-
τέληξαν για πρώτη φορά σε ένα κοινά 
αποδεκτό ωράριο των εμπορικών κατα-
στημάτων για φέτος το καλοκαίρι.
Στόχος είναι να συμβάλει στην Τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχή και να δώσει στην 
πόλη μια πιο ζωντανή εικόνα”.
Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, 
«το ωράριο που συμφωνήθηκε πρέπει να 
τονίσουμε ότι είναι προαιρετικό και δίνει 

την δυνατότητα σε όποιο κατάστημα θέλει 
να λειτουργήσει με ένα διευρυμένο Τουρι-
στικό ωράριο. Για να το διαχωρίζουμε λοι-
πόν από το τυπικό Θερινό Ωράριο που 
ισχύει για όλα τα καταστήματα αυτό θα το 
ονομάζουμε Τουριστικό Ωράριο. Από 1 
Αυγούστου έως 29 Αυγούστου τα καταστή-
ματα που θέλουν μπορούν να λειτουργούν 
από ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΣΑΒΒΑΤΟ από 
9:00 πμ έως 10:00 μμ. Κυριακές και 15 
Αυγούστου κλειστά. Τα καταστήματα που 
επιτρέπεται να εφαρμόσουν το Τουριστικό 

Ωράριο είναι: – Ρούχων – Υποδημάτων – 
Είδη δώρων – Καλλυντικών – Οπτικών 
– Κοσμημάτων. Το ανωτέρω διευρυμένο 
Τουριστικό Ωράριο εγκρίθηκε από το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος 
που συνεδρίασε εκτάκτως για το θέμα αυ-
τό στις 31 Ιουλίου.
Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου οφείλει 
να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά που 
έκανε τα πάντα για την έγκαιρη έγκριση 
του αιτήματός μας μέσα σε λίγες ημέρες».

Μετά από πολλά χρόνια, ολο-
κληρώνεται ένα έργο που 
σχετίζεται με την ποιότητα 
ζωής των πολιτών και την δι-
αχείριση των απορριμμάτων 
καθώς την Τρίτη 3/8/2020, 
εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Με-
ταφόρτωσης Απορριμμάτων 
Αστακού.
Ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γι-
άννης Τριανταφυλλάκης σε 
δήλωση του ανέφερε πως 
ο νέος Σ.Μ.Α. αποτελεί μέ-
ρος ενός ουσιαστικού σχε-
διασμού στη διαχείριση των 
απορριμμάτων ενώ παράλλη-
λα τρέχουν διαδικασίες για 
προμήθεια νέων οχημάτων 
-απορριμματοφόρων, νέων 
κάδων απορριμμάτων, έναρ-
ξης έργου ανακύκλωσης και 
ενίσχυση της υπηρεσίας κα-
θαριότητας. «Η κυκλική οι-

κονομία στα πλαίσια της βιώ-
σιμης ανάπτυξης είναι ψηλά 
στην ατζέντα μας, δημιουργώ-
ντας συνθήκες αειφορίας και 
ανάπτυξης», σημείωσε.
Ευχαρίστησε την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και ιδίως 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέρ-
γειας Λάμπρο Δημητρογιάν-
νη, τους υπηρεσιακούς πα-

ράγοντες των Δήμων και της 
Περιφέρειας καθώς και τον 
Παναγιώτη Χολή για την δω-
ρεά των θάμνων για την απα-
ραίτητη φύτευση.
Σε σχετική ανάρτηση του ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργει-
ας, Περιβάλλοντος, Φυσικών 
Πόρων και Χωροταξίας Λά-
μπρος Δημητρογιάννης ανέ-

φερε: 
«Ύστερα από συντονισμένες 
ενέργειες με τον Δήμαρχο 
Ξηρομέρου Γιάννη Τριαντα-
φυλλάκη πετύχαμε επιτέλους 
τη λειτουργία ενός έργου που 
παρέμενε σε αδράνεια για 
χρόνια. Ενός έργου που δί-
νει μεγάλη λύση στο πρό-
βλημα των απορριμάτων 
της περιοχής του Ξηρομέ-
ρου, καθώς θα μεταφορτώνει 
και θα συμπιέζει 15 τόνους 
σκουπιδιών ημερησίως! Ευ-
χαριστώ τους συνεργάτες μου 
για την τάχιστη περιβαλλοντι-
κή διαδικασία και τη στήριξη 
του όλου έργου! Ένα μεγάλο 
μπράβο στο δήμαρχο Ξηρο-
μέρου για την άψογη συνερ-
γασία και την προσπάθειά 
του. Λύσεις υπάρχουν, από 
όλους για όλους!». 

Διαπεριφερειακά

Ανάδειξη της Καστροπολιτείας 
> Συνάντηση στη Ναύπακτο μελών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του Παν/μίου Πατρών

Διευρυμένο Τουριστικό Ωράριο 

Εγκαινιάστηκε ο ΣΜΑ Αστακού

> Από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ. ανοιχτά τα καταστήματα στη Ναύπακτο

> Σε προμήθεια νέων απορριμματοφόρων προχωρά ο Δήμος Ξηρομέρου
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαί-
σιο του έργου CI-NOVATEC-“Πελατειακή 
Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικο-
συστήματα – Customer Intelligence for 
inNOVAtive Tourism ECosystems” του 
Προγράμματος InterregV-Α Ελλάδα – Ιτα-
λία 2014-2020, διοργάνωσε ημερίδα ενη-
μέρωσης και εκπαίδευσης των μελών των 
Τοπικών Συνεργειών Τουρισμού και των 
μελών των φορέων χάραξης πολιτικής στα 
Καλάβρυτα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.
Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Δή-
μου Καλαβρύτων, ο Δήμαρχος  Αθανάσι-
ος Παπαδόπουλος. Συνοπτική περιγραφή 

του έργου και παρουσίαση του προωθητι-
κού υλικού έκανε η  Κωνσταντίνα Λάντα-
βου, υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου. 
Μίλησαν επίσης ο εντεταλμένος Σύμβου-
λος Τουρισμού,  Λεωνίδας Βασιλόπου-
λος καθώς και μέλη της ομάδας έργου από 
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.
Στην ημερίδα, όπου τηρήθηκαν όλα τα μέ-
τρα προστασίας λόγω COVID19, συμμετεί-
χαν εκπρόσωποι των Τοπικών Συνεργειών 
Τουρισμού, εκπρόσωποι μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, διαχειριστές τουριστικών 

σημείων ενδιαφέροντος και τοπικών εκ-
δηλώσεων με έδρα την περιοχή των Καλα-
βρύτων και εκπρόσωποι φορέων διοίκη-
σης και χάραξης πολιτικής. 
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη συ-
νολική πορεία υλοποίησης του έργου και 
για τις δυνατότητες της πλατφόρμας που 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου CI-NOVATEC, όσον αφορά στην 
καταγραφή των απόψεων και της ικανοποί-
ησης των επισκεπτών της περιοχής αλλά 
και στον τρόπο χρήσης της για την προβο-
λή των επιχειρήσεων και της περιοχής των 
Καλαβρύτων γενικότερα.

Για την πορεία των ελέγχων 
σχετικά με την εφαρμογή των 
μέτρων πρόληψης και αποφυ-
γής διάδοσης του κορωνοϊού, 
ενημερώθηκε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε Ηλείας Βασίλης 
Γιαννόπουλος, από την Διεύ-
θυνση Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε Ηλείας.
Η ενημέρωση, ακολούθησε 
της τηλεδιάσκεψης της Συ-
ντονιστικής Ομάδας Διαχεί-
ρισης των επιπτώσεων του 
COVID-19 της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, στην οποία 
συμμετείχε ο κ. Γιαννόπουλος.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γι-
αννόπουλος ενημερώθηκε 
από την Διευθύντρια Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ε Ηλείας Πηνελόπη Σου-
δενιώτη, για τους μέχρι τώρα 
ελέγχους της Διεύθυνσης και 
για τα αποτελέσματα αυτών. 
Παράλληλα, ζήτησε εντατικο-
ποίηση των ελέγχων για την 
πιστή εφαρμογή των νέων μέ-
τρων που ανακοίνωσε η Κυ-

βέρνηση, και ειδικότερα της 
επέκτασης του μέτρου χρήσης 
μάσκας και σε άλλους χώρους 
(ΔΕΚΟ, Τράπεζες, καταστήμα-
τα τροφίμων, καταστήματα λι-
ανικής, κομμωτήρια, κέντρα 
αισθητικής κ.α).
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε 
Ηλείας, τόνισε την ανάγκη δι-
αρκούς ενημέρωσης των πο-
λιτών και εμπέδωσης του αι-
σθήματος ευθύνης από όλους, 
καθώς ο ιός, όπως αποδει-
κνύεται στην πράξη, παρα-

μένει ενεργός και με υψηλή 
μεταδοτικότητα ακόμα και εν 
μέσω θέρους. Ο δικαιολογη-
μένος δε εφησυχασμός, μετά 
από την πολύμηνη προσπά-
θεια και τους περιορισμούς, 
συνέβαλε στην αύξηση των 
κρουσμάτων, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Ο κ. Γι-
αννόπουλος, απευθυνόμενος 
στους πολίτες, τους κάλεσε 
να τηρούν, με συνέπεια όλα 
τα μέτρα προστασίας που έχει 
ανακοινώσει το Υπουργείο.

Η αντίστροφη μέτρηση για να 
απαλλαγεί ο Πύργος από την 
ωρολογιακή βόμβα που ακού-
ει στο όνομα «Ποτόκι», ξε-
κίνησε με τη συνάντηση του 
Δημάρχου της πόλης Τάκη 
Αντωνακόπουλου με τον Γε-
νικό Γραμματέα Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων κ. 
Μανώλη Γραφάκο. Στην συ-
νάντηση παρέστησαν ακόμα, η 
βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και 
Πρόεδρος της Ειδικής Μόνι-
μης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής Δρ. 
Διονυσία–Θεοδώρα Αυγερινο-
πούλου καθώς και ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Γιάννης Αργυρόπουλος. 
Ο Δήμαρχος Πύργου τόνισε 
στο κ. Γραφάκο, ότι το θέμα 
έχει πάρει εκρηκτικές διαστά-
σεις όχι μόνο στη περιοχή, αλ-
λά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
έπειτα από την ερώτηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την 
ευρωβουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας Μαρίας Σπυράκη.
Η χώρα κινδυνεύει με βαρύ 
πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αν δεν βρεθεί άμεσα 
μια ολοκληρωμένη και αποδε-
κτή περιβαλλοντολογική λύση.
Τον ενημέρωσε επίσης ότι 

έχουν επιβληθεί, ήδη πρό-
στιμα στο ΦΟΔΣΑ (Σύνδε-
σμο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ηλείας) με 
πιο πρόσφατο, το ποσό των 
60.000 ευρώ από τη Διεύθυν-
ση Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας, για την 
παραμονή των δεμάτων στον 
συγκεκριμένο χώρο. 
Από την πλευρά του ο Γ.Γ. Συ-
ντονισμού Διαχείρισης Απο-
βλήτων, δήλωσε ότι το θέ-
μα αυτό είναι στη κορυφή της 
ατζέντας, της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αλλά γενικότερα 
και της κυβέρνησης και επι-
σήμανε, ότι θα υπάρξει στενή 
συνεργασία με το Δήμο Πύρ-

γου προκειμένου να αποκατα-
σταθεί περιβαλλοντολογικά ο 
χώρος. Το πρώτο βήμα για τη 
δρομολόγηση της λύσης, είναι 
η ανάθεση σε ειδική επιστη-
μονική ομάδα μελέτης, που θα 
προσεγγίζει την επίλυση του 
προβλήματος με διαφορά θε-
ωρητικά μοντέλα. Συμφωνή-
θηκε η μελέτη να έχει ολοκλη-
ρωθεί μέσα στο φθινόπωρο, 
προκειμένου να προχωρήσει 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
στο επόμενο βήμα για την ορι-
στική λύση του προβλήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. 
Γραφάκος ενημέρωσε το Δή-
μαρχο Πύργου, ότι με το πρό-
σφατο Νόμο, είναι στη δια-
κριτική ευχέρειά του εκάστοτε 

Υπουργού Περιβάλλοντος, να 
αποφασίζει για κρίσιμα περι-
βαλλοντολογικά θέματα.
Η κ. Αυγερινοπούλου δεσμεύ-
τηκε ότι θα φέρει το θέμα στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Βουλής για την περαιτέρω 
συμβολή της, στην επίλυσης 
του προβλήματος και ότι θα 
βοηθήσει και στην εξεύρεση 
χρηματοδότησης.

Και μεταφορά 
αμαξοστασίου
Επίσης, η Δημοτική Αρχή 
Πύργου, όπως ανακοίνωσε, 
υλοποιώντας την προεκλογι-
κή δέσμευση του Δημάρχου 
Πύργου, για τη μεταφορά του 
αμαξοστασίου Οχημάτων του 
Δήμου, που βρίσκεται στον 
περιβάλλοντα χώρο του Μα-
νωλοπούλειου Νοσοκομείου, 
ανακοινώνει πως αμέσως με-
τά την 15η Αυγούστου, θα αρ-
χίσει η μεταφορά του αμαξο-
στασίου σε νέο ιδιόκτητο χώρο 
του Δήμου. Θα ακολουθήσει 
καθαρισμός και αποκατάσταση 
του συγκεκριμένου χώρου και 
έτσι θα ικανοποιηθεί το χρό-
νιο αίτημα των περίοικων, για 
αναβάθμιση της περιοχής του 
παλιού Νοσοκομείου. 

> ΔΗΜΟΣ ΑρΧΑΙΑΣ ΟλΥΜΠΙΑΣ: Σε παραγωγική 
λειτουργία είναι πλέον η υπηρεσία ψηφιακής εξυπηρέτησης 
myKEPlive από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δή-
μου Αρχαίας Ολυμπίας, του πρώτου στην Ηλεία που εφαρ-
μόζεται το συγκεκριμένο σύστημα. 
Μέσω της υπηρεσίας, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα να κλείνουν ραντεβού για να εξυπηρετούνται μέσω βί-
ντεο-κλήσης /τηλεδιάσκεψης από εκπρόσωπο των ΚΕΠ την 
ημέρα και την ώρα που επιθυμούν, ανάλογα με τη διαθεσι-
μότητα των ωρών, δίχως να χρειάζεται να περιμένουν στην 
ουρά κάποιας υπηρεσίας. Ο πολίτης, μετά την είσοδό του 
στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», μπορεί να επιλέξει το 
θεματικό πεδίο των υπηρεσιών που τον ενδιαφέρει. Στο θε-
ματικό πεδίο «Πληροφόρηση - Αίτηση», οι υπηρεσίες που 
παρέχονται στον πολίτη είναι πενήντα δύο (52). 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται πιλοτικά από τριάντα οκτώ 
(38) Δήμους σ’ όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και 
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 
Στο θεματικό πεδίο «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις», περι-
λαμβάνονται 235 διαδικασίες προς ενημέρωση και 12 δι-
αδικασίες προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μέσω των 
νομίμων εκπροσώπων τους. Η νέα πλατφόρμα είναι επίσης 
προσανατολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών 
των ΑΜΕΑ, προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντε-
οκλήσης στα άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) και 
αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες 
που έχουν προβλήματα ακοής. 
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι η επιλογή του ΚΕΠ του Δήμου Αρ-
χαίας Ολυμπίας για την πιλοτική υλοποίηση του προγράμ-
ματος my KEP live ήταν αποτέλεσμα της συστηματικής και 
άρτιας προετοιμασίας του Δήμου και των συναντήσεων που 
υπήρξαν τόσο με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
κ. Πιερρακάκη όσο και με τους Υφυπουργούς κ.κ. Ζαριφό-
πουλο και Γεωργαντά.

> ΑρΧΑΙΑ ΟλΥΜΠΙΑ: Προειδοποίηση για επιβολή 
προστίμων προς τους σπάταλους καταναλωτές απηύθυνε, 
με ανακοίνωσή της, η Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας, μετά τη 
διαπίστωση κατασπατάλησης νερού από τις αρχές του κα-
λοκαιριού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα αποθέματα 
νερού στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας δεν είναι ανεξάντλητα: 
«Ιδιαίτερα το καλοκαίρι όπου ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω 
ετεροδημοτών, ο κίνδυνος να μείνουμε χωρίς νερό, εξαιτίας 
της αλόγιστης χρήσης του, είναι υπαρκτός, δεδομένης και 
της παρατεταμένης ανομβρίας αλλά και των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής. Παρά τη δυσμενή αυτή συγκυρία, έχει 
διαπιστωθεί κατασπατάληση του νερού ύδρευσης σε άλλες 
χρήσεις, ακόμα και στο πότισμα ολόκληρων χωραφιών! 
Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και υπονομεύει την επάρκεια 
ύδατος στον Δήμο μας, ενώ επισύρει πρόστιμα για τους πα-
ραβάτες. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους δημότες μας να 
αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση νερού που παρέχεται από 
τη ΔΕΥΑ για ύδρευση και να φροντίζουν για τη σωστή δια-
χείριση και την εξοικονόμηση του νερού», αναφέρει η ανα-
κοίνωση, η οποία καταλήγει: «Σε περίπτωση που, παρά τις 
προειδοποιήσεις, δεν υπάρξει συμμόρφωση, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον κανονισμό, επιβάλλοντας 
τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους παραβάτες».

> ΔΗΜΟΣ ΑΝΔρΑΒΙΔΑΣ ΚΥλλΗΝΗΣ: Η Πολιτική 
Προστασία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε συνεργασία 
με τη Πολιτική Προστασία της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
ξεκίνησαν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων σε υδάτινα ρεύματα και χείμαρρους 
του Δήμου μας. Πραγματοποιείται αρχικά ο καθαρισμός του 
ποταμού Ρούσκουλα της Κοινότητας Νέας Μανολάδας, και θα 
συνεχιστούν τα έργα καθαρισμού σε όλα τα ποτάμια του Δή-
μου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Η Πολιτική Προστασία του Δή-
μου, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιδιώκουν 
να είναι προετοιμασμένοι για την αντιπλημμυρική περίοδο, 
με σκοπό την αποφυγή πιθανόν προβλημάτων από τα και-
ρικά φαινόμενα του επερχόμενου Χειμώνα. Στο σημείο που 
υλοποιείται ο καθαρισμός του ποταμού βρέθηκε ο Δήμαρχος 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γ. Λέντζας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής 
Προστασίας Π. Βαγγελάκος και ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Νέας 
Μανωλάδας Ξ. Ανδρέου.

Διαπεριφερειακά

Ενημέρωση για το CI-NOVATEC

Εντατικοποίηση των ελέγχων 

λύση εδώ και τώρα για απόβλητα 
> Πρωτοβουλίες από Δήμο Πύργου και Υπ. Περιβάλλοντος 

> Με επιτυχία η εκδήλωση στα Καλάβρυτα

> Ζήτησε από τη Δ/νση Υγείας Ηλείας ο αντιπεριφερειάρχης Β. Γιαννόπουλος 
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Η πανδημία της κορωνο-ίωσης είχε ως 
αποτέλεσμα εντός ενός εξαμήνου να 
υπάρχει κατακόρυφη αύξηση του ρυθμού 
υιοθέτησης και ενσωμάτωσης της τεχνο-
λογίας στις εταιρικές δομές των ευρωπαϊ-
κών επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment 
Monitor το 82% των επιχειρήσεων εκτι-
μά ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας θα 
επιταχυνθεί τα επόμενα τρία χρόνια, ως 
αποτέλεσμα του COVID-19. Επιπλέον, 
περισσότερες από μία στις δύο εταιρείες 
(το 55%) σχεδιάζει να βελτιώσει την ψη-
φιακή πρόσβαση των πελατών και να κι-
νηθεί στη λογική του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου βραχυπρόθεσμα. 
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δηλώνουν 
ότι θα επιταχύνουν τις επενδύσεις στους 
κλάδους των “έξυπνων” αυτοματισμών 
και της ρομποτικής αυτοματοποίησης των 
διαδικασιών. Οι επενδύσεις αυτές αφο-
ρούν τόσο στην παραγωγή, όσο και στις 
υπηρεσίες, όπως στα τμήματα πληροφο-

ρικής, ανθρώπινου δυναμικού και χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών.
Στα στοιχεία της έρευνας καταγράφεται 
ότι για το 2019, το 19% των επενδύσεων 
στην Ευρώπη κατευθύνθηκε στην ψηφι-
ακή τεχνολογία, δημιουργώντας το 15% 
των νέων θέσεων εργασίας. Αν συνυ-
πολογίσει κανείς και τις υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις, τομέα που σήμερα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψηφιακή 
τεχνολογία, το ποσοστό των επενδύσεων 
φθάνει το 31% και των θέσεων εργασί-
ας το 24%. 
Η πανδημία δηλαδή ήλθε να επιταχύνει 
μια τάση που είχε δρομολογηθεί και πριν 
τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με την πανευ-
ρωπαϊκή έρευνα της ΕΥ, ένας στους τρεις 
επενδυτές (35%) εκτιμά ότι η ψηφιακή 
οικονομία θα αποτελέσει βασικό κλάδο, 
που θα φέρει την ανάπτυξη στην Ευρώπη 
τα επόμενα χρόνια.
• Η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα μιας οι-
κονομίας, συμπεριλαμβανομένων των 

ψηφιακών υποδομών και δεξιοτήτων και 
ενός δυναμικού οικοσυστήματος εταιρει-
ών τεχνολογίας, είχε αναδειχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια ως το σημαντικότερο στοιχείο 
ελκυστικότητας μιας χώρας ως επενδυτι-
κού προορισμού. Στα επόμενα χρόνια, το 
στοιχείο αυτό θα μετατραπεί από δυνητι-
κή επιλογή σε απαραίτητη συνθήκη”, δι-
απιστώνει η μελέτη EY Attractiveness 
Survey Europe 2020. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που 
εξαιτίας της πανδημίας και με όπλο την 
τεχνολογία αλλάζει εκ βάθρων είναι η 
εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η κρίση 
ανέδειξε την πιεστική ανάγκη για ευελι-
ξία και ανθεκτικότητα. Η ψηφιακή τεχνο-
λογία δείχνει να είναι η απάντηση και σε 
αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τις δι-
απιστώσεις της μελέτης της ΕΥ.
Η πανδημία, σε συνδυασμό με τις εντει-
νόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ευαισθη-
τοποίησε το σύνολο των επιχειρήσεων 
ως προς την ανάγκη οικοδόμησης πιο ευ-
έλικτων, διαφοροποιημένων και ανθεκτι-
κών αλυσίδων εφοδιασμού. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 
τρεις είναι οι κυρίαρχες τάσεις: μετακίνη-
ση των αλυσίδων εφοδιασμού προς χώ-
ρες χαμηλού κόστους στα όρια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και την Αφρική (83%), 
μετάβαση σε ευέλικτα σχήματα προσθε-
τικής παραγωγής, όπως οι τρισδιάστατες 
(3D) εκτυπώσεις (77%), και μείωση της 
εξάρτησης από μία αποκλειστική ή κυρί-
αρχη χώρα εφοδιασμού (61%).

> ΟΑΕΔ: Ο ΟΑΕΔ εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το νέο έργο 
«Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET 
institutions and enterprises through a Network of Career 
Hubs»/AppInternN, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 
(KA2) – Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την 
καινοτομία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Η πρόταση του ΟΑΕΔ κατατάχθηκε πρώτη στη βαθμολογία 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε σύνολο 97 αιτήσε-
ων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 268.854 
ευρώ και η διάρκεια είναι 3 έτη. 
Το AppInternN στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών με-
ταξύ Μαθητείας, ΕΕΚ και επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, καλώντας τους εργοδότες να προσφέ-
ρουν θέσεις μαθητείας και εργασίας σε σπουδαστές και απο-
φοίτους ΕΕΚ, καθώς και να συμβάλει στην διασύνδεση της 
ΕΕΚ με τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 
για δεξιότητες μέσω της δημιουργίας διεθνούς ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας Apprenticeship Inter-Network.
Στη νέα πλατφόρμα θα φιλοξενούνται τρία εθνικά Career 
Hubs (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό) ή «Επαγγελματικοί 
Κόμβοι» που θα διευκολύνουν τους σπουδαστές και απο-
φοίτους ΕΕΚ στην αναζήτηση θέσεων μαθητείας και εργασί-
ας μέσα από ειδικές βάσεις δεδομένων, συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους και στη-
ρίζοντας την επαφή και συνεργασία τους με τους εργοδότες.
Με στόχο την ανταπόκριση της ΕΕΚ στις σύγχρονες εξελί-
ξεις σε επαγγελματικές ειδικότητες αιχμής, μία βασική και-
νοτομία αποτελεί η καθιέρωση ενός νέου διαμεσολαβητικού 
ρόλου στην αγορά εργασίας, αυτόν του «Επαγγελματικού 
Εκπροσώπου» («Business Ambassador»), τον οποίο και θα 
αναλάβουν επιτυχημένοι επαγγελματίες, εργοδότες ή υπάλ-
ληλοι επιχειρήσεων, συμβουλεύοντας σπουδαστές και απο-
φοίτους ΕΕΚ σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Επίσης, το AppInternN θα ωφελήσει 
σημαντικά σπουδαστές και αποφοίτους ΕΕΚ που βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση, όπως νεαρά ΑμεΑ και νέους που ζουν 
σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι έχουν 
σήμερα περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά 
με την αγορά εργασίας.
Τέλος, η νέα διεθνής ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενημερώ-
νει άμεσα για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, εξασφαλί-
ζοντας έτσι την άμεση ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπει-
ρογνωμοσύνης, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας, τη Μαθητεία και την απασχό-
ληση. Κεντρική επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση 
της Μαθητείας ως τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότη-
τας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

> ΕρΓΟ INCUBA: H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προ-
σκαλεί ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να 
ξεκινήσουν μια νεοφυή επιχείρηση στον Αγροδιατροφικό 
τομέα αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις που σκοπεύουν 
να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες να συμπληρώ-
σουν τη φόρμα συμμετοχής με σκοπό να λάβουν μέρος 
στη θερμοκοιτίδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Αγρο-
διατροφικού τομέα η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 
έργου INCUBA. Το έργο CROSS BORDER AGRIFOOD 
INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφι-
κές θερμοκοιτίδες έχει ως βασικό στόχο να υποστηρίξει 
δέκα (10) νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού το-
μέα με καινοτόμες ιδέες μέσω παροχής σχετικών υπηρε-
σιών εκπαίδευσης αλλά και επιβράβευσης. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την συμμετοχή βρίσκονται στο site του 
έργου www.incubaproject.eu. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 
24/08/2020. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το 
έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με: Κωνσταντίνος Τζαμαλού-
κας - Τηλ.: 2621360508, Email: ktzam@ilia.pde.gov.gr.

Τα πάντα ρει… τεχνολογικά 

Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία που συγκεντρώνει το 
υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, τους τελευταίους 7 μήνες 
έχει διπλασιαστεί η χρήση του 
TaxisNet από πολίτες και επι-
χειρήσεις. Το TaxisNet επιτρέ-
πει στους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις να διεκπεραιώνουν 
ηλεκτρονικά μια σειρά από 
υποθέσεις τους με το ελληνικό 
Δημόσιο. Έτσι, όχι μόνο δεν 
χρειάζεται να δημιουργούν ξε-
χωριστούς λογαριασμούς πρό-
σβασης για κάθε υπηρεσία αλ-
λά επιπλέον, είναι βέβαιοι για 
την ασφάλεια του συστήματος 
που χρησιμοποιούν.
Μόνο κατά το πρώτο εξάμη-
νο του 2020 πραγματοποιή-
θηκαν 21 εκατομμύρια χρή-

σεις του TaxisNet από πολίτες 
και επιχειρήσεις για ψηφιακές 
υπηρεσίες των φορέων του Δη-
μοσίου, έναντι μόλις 11 εκατομ-
μυρίων το 2019. Επίσης, από 
τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο 
του 2020, επιπλέον 88 φορείς 
του Δημοσίου αξιοποίησαν το 
TaxisNet gια να εντάξουν ακό-
μα 93 ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
που παρέχουν, ενώ σε όλη τη 
διάρκεια του 2019, μόλις 27 
νέοι φορείς είχαν αξιοποιήσει 
το TaxisNet για 37 υπηρεσίες.
Μέσω των υπηρεσιών του 
TaxisNet οι πολίτες μπορούν 
για παράδειγμα να κάνουν ψη-
φιακή ταυτοποίηση κηδεμόνων 
για την εγγραφή των παιδιών 
στα νηπιαγωγεία, υποβολή αι-
τήσεων για επιδόματα, υποβο-

λή αιτήσεων για το πρόγραμμα 
«Τουρισμός για όλους», υποβο-
λή αιτημάτων λογοθεραπείας/
εργοθεραπείας.
Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι, 
νωρίτερα από το προβλεπό-
μενο, υλοποιήθηκε η Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη gov.gr, όπου 
έχουν συγκεντρωθεί μέχρι αυ-
τήν τη στιγμή περισσότερες από 
600 υπηρεσίες που παρέχονται 
ψηφιακά από το Δημόσιο. Με 
τους κωδικούς TaxisNet και μό-
νο, οι πολίτες και οι επιχειρή-
σεις ταυτοποιούνται και σε όλες 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
gov.gr αλλά και σε μια σειρά 
άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών που δεν περιλαμβάνονται, 
προς το παρόν, στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη.

Ο μηχανισμός πρόσβασης 
TaxisNet λειτουργεί μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), 
εφαρμόζοντας τις βέλτιστες δι-
εθνείς πρακτικές σε θέματα 
ασφάλειας και ομαλής λειτουρ-
γίας. Η ΓΓΠΣΔΔ πριν από λί-
γους μήνες προχώρησε σε συ-
στάσεις προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις προκειμένου 
οι κωδικοί που χρησιμοποι-
ούν να είναι πιο ισχυροί, ως 
ένα επιπλέον μέτρο προστασί-
ας των ψηφιακών συναλλαγών 
με το Δημόσιο, λόγω της διεύ-
ρυνσης της χρήσης των διαπι-
στευτηρίων Taxisnet τώρα και 
στο μέλλον.

ρεκόρ χρήσης του taxisNet 
τους τελευταίους 7 μήνες

> Παράταση για την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

> Επιταχύνεται οι αλλαγές στην επιχειρηματικότητα λόγω πανδημίας
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Η ελληνική εταιρεία Brite Solar 
είναι ανάμεσα στις 64 εταιρεί-
ες που επιλέχθηκαν για να λά-
βουν χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινο-
τομίας, στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος που αφορά καινοτό-
μες λύσεις γύρω από το Green 
Deal του EIC Accelerator. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνεται 
στις πρωτοβουλίες που έχει 
συμφωνήσει να λάβει η Ευρώ-
πη τα επόμενα χρόνια με στό-
χο να γίνει η πρώτη ήπειρος 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
έως το 2050. Πρόκειται για ένα 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρό-
γραμμα στο οποίο συμμετέχουν 
εταιρείες καινοτομίας από όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Brite Solar έχει έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη όμως το κομμάτι της 
έρευνας και ανάπτυξη βρίσκε-
ται στο Επιστημονικό Πάρκο 
Πατρών, που αποτελεί για μια 
ακόμη φορά σημείο αναφοράς 
στον τομέα της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων. 
Η Βrite Solar δημιουργεί ημι-
διάφανα ηλιακά φωτοβολτα-
ϊκά γυαλιά και εξελίσσει την 
τεχνολογία Dye Sensitized So-
lar Cells (DSSC) που μπορεί 
να βρει έδαφος στην ανάπτυ-
ξη ενεργειακά αυτόνομων θερ-
μοκηπίων και κτηρίων. Από το 
Συμβούλιο θα λάβει 5,2 εκα-
τομμύρια ευρώ που αποτελεί 
μικτή χρηματοδότηση, έναν 
συνδυασμό δηλαδή επιχορή-
γησης και επένδυσης με παρα-
χώρηση μετοχών, που πραγμα-
τοποιείται από τις εταιρείες.
Ο «Σ.Ε.» λίγες ημέρες μετά την 
αναγγελία της διάκρισής της 
εταιρείας από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας μίλησε 
με τον ιδρυτή της Δρ. Νίκο Κα-
νόπουλο.
«Κάναμε μια πρόταση για την 
ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρ-
μογής και πιλοτικής γραμμής 
παραγωγής για το ηλιακό γυ-
αλί. Δεν θα λάβουμε χρημα-
τοδότηση μόνο για το ερευνη-
τικό κομμάτι, αλλά η επιλογή 
μας συνεπάγεται και τη συμμε-
τοχή του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Καινοτομίας στην εταιρεία 
ως μετόχου. Είναι η πρώτη φο-
ρά που γίνεται αυτό σε ελλη-
νική εταιρεία, για οποιοδήπο-
τε πρόγραμμα. Και σε αυτό το 
πρόγραμμα που έχει να κάνει 
με την πράσινη και αειφόρο 
ανάπτυξη, η μοναδική εταιρεία 
από την Ελλάδα που βραβεύτη-

κε χρηματοδοτείται ως project 
ήταν η δική μας» σημειώνει ο 
κ. Κανόπουλος.
Το ποσοστό επιτυχίας στο πρό-
γραμμα κυμαίνεται μόλις στο 
2,9% και από τις 2224 εται-
ρείες που συμμετείχαν από όλη 
την Ευρώπη επιλέχθηκαν μό-
λις 64.
Τι είδους τεχνολογία είναι αυ-
τή με την οποία καταπιάνεται η 
Brite Solar;
«Ξεκινήσαμε με την τεχνολο-
γία DSSC, αλλά αυτή είχε με-
ρικά ζητήματα σε ότι αφορά τη 
διαπερατότητα του γυαλιού σε 
συγκεκριμένο σημείο του ορα-
τού φάσματος που εμπόδιζε την 
ανάπτυξη των φυτών. Αλλάξα-
με αυτή την τεχνολογία Τώρα 
έχουμε ηλιακό γυαλί που βασί-
ζεται σε συμβατικούς ηλιακούς 
συλλέκτες. Η δική μας πατέντα 
είναι ένα νανοδομημένο υλικό 
το οποίο εναποθέτουμε επά-
νω στο γυαλί και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την επιβράδυνση 
της υπεριώδους ακτινοβολί-
ας στο ορατό φάσμα, στην πε-
ριοχή του κόκκινου φάσματος. 
Η υπεριώδης ακτινοβολία εί-
ναι εντελώς άχρηστη για τα φυ-
τά. Χρησιμοποιώντας αυτό το 
υλικό αυξάνουμε την ενεργή 
φωτοσυνθετική ακτινοβολία. 
Χρησιμοποιούμε συμβατικές 
κυψελίδες και καταφέρνουμε 
να έχουμε τη διαπερατότητα 
εκείνη που τα φυτά χρειάζονται 
για να μεγαλώσουν» αναφέρει ο 
κ. Κανόπουλος. 
Δεν είναι όμως το μοναδι-
κό όφελος, καθώς με την συ-
γκεκριμένη τεχνολογία γίνε-
ται προσπάθεια ελάττωσης του 
ενεργειακού κόστους ενός θερ-
μοκηπίου. 
«Προσπαθούμε να ελαττώσου-
με το ενεργειακό κόστος λει-
τουργίας ενός θερμοκηπίου. Το 
πρόβλημα που προσπαθούμε 
να λύσουμε είναι το εξής: Σύμ-
φωνα με την τελευταία οικονο-

μική έκθεση των Ηνωμένων 
Εθνών, ο πληθυσμός της γης 
θα αυξηθεί κατά 9,5 δις μέχρι 
το 2050. Για να τραφεί όλος αυ-
τός ο κόσμος απαιτείται αύξη-
ση της γεωργικής παραγωγής 
από 70 μέχρι 100% σε σχέση 
με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό 
δεν μπορεί να γίνει με συμβατι-
κές μεθόδους και οι λόγοι είναι 
δύο: η γεωργία καταναλώνει το 
14% της παγκόσμιας ενέργειας 
και το 70% της κατανάλωσης 
νερού. Επομένως χρειαζόμαστε 
άλλον τρόπο για να ταΐσουμε 
αυτό τον κόσμο στα διατροφι-
κά επίπεδα του σήμερα. Χρει-
αζόμαστε καινούργια τεχνολο-
γία και η τεχνολογία αυτή είναι 
τα θερμοκήπια. Μας δίνουν τη 
δυνατότητα να παράγουμε δέ-
κα φορές περισσότερο επίπεδα 
τροφής ανά τετραγωνικό μέτρο 
με λιγότερο νερό» αναφέρει ο κ. 
Κανόπουλος.
Γι’ αυτό τον λόγο η λύση στην 
αύξηση της παραγωγής εντοπί-
ζεται στον εκσυγχρονισμό των 
θερμοκηπίων, ώστε να μεγι-
στοποιηθεί η απόδοση.
Όπως παρατηρεί ο κ. Κανόπου-
λος: «Υπάρχει όμως ένα ζητού-
μενο: τα θερμοκήπια χρησιμο-
ποιούν περισσότερα επίπεδα 
ενέργειας από ότι η γεωργία στο 
χωράφι. Για να λύσουμε αυτό 
το πρόβλημα μετατρέπουμε το 
θερμοκήπιο σε φωτοβολταϊκό 
πάρκο και μέσω της τεχνολογί-
ας καταφέραμε να κάνουμε άλ-
ματα. To γυαλί που βάζουμε στα 
θερμοκήπια είναι ειδικού τύ-
που. Σημειώστε ότι μιλάμε για 
παραγωγικά θερμοκήπια της 
τάξεως των 50 και 100 στρεμ-
μάτων. Τέτοια θερμοκήπια εί-
ναι ελάχιστα στη χώρα μας, κα-
θώς τα περισσότερα είναι με 
πλαστικό περίβλημα».
Σε σχέση με το κόστος που συ-
νεπάγεται μια τέτοια επένδυση, 
είναι σαφώς πιο ακριβή αυτού 
του είδους η κατασκευή, όμως 

σε μερικά χρόνια μπορεί να γί-
νει ουσιαστική απόσβεση. 
«Το γυαλί αυτής της τεχνολογί-
ας κοστίζει σαφώς παραπάνω. 
Το συμβατικό γυαλί με ιδιότη-
τες ασφαλείας που απαιτείεται 
γα ένα θερμοκήπιο κοστίζει 8 
με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέ-
τρο. Το συγκεκριμένο γυαλί κο-
στίζει 40 ευρώ το τετραγωνικό 
μέτρο, όμως παράγει ενέργεια. 
Το κόστος μπορεί να το απο-
σβέσει ο επενδυτής σε 4 με 5 
χρόνια. Σημειώστε ότι είναι κα-
λυμμένος κατασκευαστικά για 
πάνω από 20 χρόνια. Έτσι με 
την παραγωγή ενέργειας προ-
σφέρεται στον παραγωγό ένα 
επιπλέον έσοδο, αφού μειώ-
νεται το ενεργειακό κόστος της 
εγκατάστασής», αναφέρει ο κ. 
Κανόπουλος. Σε λίγα χρόνια 
μάλιστα η τεχνολογία που ανα-
πτύσσει η εταιρεία του θα είναι 
σαφώς πιο προσιτή. 
«Την τεχνολογία αυτή την εξε-
λίσσουμε και ήδη την εφαρμό-
ζουμε όχι σε θερμοκήπια, αλλά 
σε σκέπαστρα. Είναι ένα πιλο-
τικό πρόγραμμα που εφαρμό-
ζεται στην Ολλανδία και η συ-
γκεκριμένη τεχνολογία αφορά 
σκέπαστρα για μαλακά φρού-
τα, όπως είναι τα μύρτιλλα. Ο 
γεωργός χρησιμοποιεί το σκέ-
παστρο για να προφυλάσσει τα 
φρούτα από τις καιρικές συνθή-
κες, ενώ παράλληλα παράγεται 
ενέργεια, που την χρησιμοποιεί 
για το πότισμα» καταλήγει ο κ. 
Κανόπουλος. 
Η Mariya Gabriel, Επίτροπος 
Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτι-
σμού, Εκπαίδευσης και Νεότη-
τας, δήλωσε σχετικά με τα απο-
τελέσματα των 64 εταιρειών 
που επιλέχθηκαν:
“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας υποστηρίζει ορα-
ματιστές επιχειρηματίες που 
δημιουργούν μετασχηματιστι-
κές λύσεις που αντιμετωπί-
ζουν πιεστικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, 
υποστηρίζοντας την Πράσινη 
Συμφωνία και το σχέδιο ανά-
καμψης για την Ευρώπη. Αυ-
τές οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
και οι ΜμΕ πρόκειται να ανα-
πτυχθούν, δημιουργώντας θέ-
σεις εργασίας και δίνοντας στην 
Ευρώπη το παγκόσμιο προβά-
δισμα στις πράσινες τεχνολο-
γίες και λύσεις. Είμαι επίσης 
περήφανη για την αυξημένη 
συμπερίληψη γυναικών και τη 
γεωγραφική εξάπλωση σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.”

H ελληνική πατέντα για τη 
βελτίωση των θερμοκηπίων

> Η Brite Solar διακρίθηκε ανάμεσα σε 2224 εταιρείες πανευρωπαϊκά

Σημαντικός πυλώνας 
η πτηνοτροφία 
Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Στατιστικής 
& Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, τα παραγόμενα στην Ελλάδα αυγά για ανθρώ-
πινη κατανάλωση καλύπτουν σε ποσοστό περίπου 84,8% 
τη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο.
Η ετήσια παραγωγή αυγών για κατανάλωση το 2019 εκτι-
μάται ότι ανήλθε περίπου στα 1.672 εκ αυγά, εκ των οποί-
ων το 76,3% δηλαδή περίπου 1.275 εκ αυγά υπολογίζε-
ται ότι προέρχεται από συστηματικές μονάδες εκτροφής 
και το υπόλοιπο από τη χωρική πτηνοτροφία.
Η παραγωγή αυγών συστηματικής εκτροφής πραγματο-
ποιείται από περίπου 740 επιχειρήσεις κατανεμημένες 
σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 16 
μόλις από αυτές παράγουν περίπου το 40% των συνολικά 
παραγομένων αυγών στην Ελλάδα. 
Σε ό,τι αφορά τους τρόπους εκτροφής των ορνίθων βάση 
στοιχείων του 2019 το 36,5% περίπου των επιχειρή-
σεων ακολουθούν το συμβατικό σύστημα εκτροφής (σε 
κλωβοστοιχίες) ενώ το υπόλοιπο 63,5% τα εναλλακτικά 
συστήματα (26% ως αχυρώνες, 32,8% ως ελευθέρας βο-
σκής και 4,7% ως βιολογικά). Σε ό,τι αφορά στους εκτρε-
φόμενους πληθυσμούς, από το σύνολο των περίπου 4,9 
εκ. ορνίθων αυγοπαραγωγής που διατηρούνται, το 77,7% 
εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες και μόλις το 22,3 % περί-
που στα υπόλοιπα συστήματα εκτροφής (9% ως αχυρώ-
νες, 9,9% ως ελευθέρας βοσκής και 3,4% ως βιολογικά).

Mε εξαφάνιση
απειλούνται οι μέλισσες 
Η εξαφάνιση μελισσών από πολλές αγροτικές περιοχές 
του κόσμου περιορίζει την παραγωγή ορισμένων τροφί-
μων και πλήττει τη σοδειά, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η 
μείωση του πληθυσμού επικονιαστών αναμένεται να έχει 
σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα.
Οι μέλισσες απειλούνται με εξαφάνιση. Ο περιορισμός 
των εκτάσεων άγριων λουλουδιών, η χρήση τοξικών ζι-
ζανιοκτόνων και η κλιματική αλλαγή συμβάλλουν στην 
τραγική μείωση του πληθυσμού τους.
Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες ασθένειες προσβάλ-
λουν ολόκληρα μελίσσια. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε απώ-
λεια του 75% των παγκόσμιων καλλιεργειών τροφίμων 
που εξαρτώνται άμεσα από επικονιαστές.
Σύμφωνα με την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του 
ΟΗΕ, το ποσοστό αγροτικών διατροφικών προϊόντων 
που εξαρτώνται από τους επικονιαστές και άλλα έντομα, 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 300%.
Κατά συνέπεια, η εξαφάνιση των μελισσών μπορεί να 
προκαλέσει μεγάλες ελλείψεις σε ζωτικής σημασίας σοδει-
ές, όπως μήλα, πορτοκάλια, κεράσια και πολλά λαχανικά. 
Γι’αυτό οι ειδικοί επισημαίνουν πως θα πρέπει να λη-
φθούν άμεσα στοχευμένα μέτρα για την προστασία τους.

Παρατείνεται η άδεια 
μετακλητών εργατών γης 
Με σχετική εγκύκλιο που εξεδόθη ανανεώνεται έως 90 
ημέρες το δικαίωμα παραμονής στη χώρα των μετακλη-
τών εργατών γης που εισήλθαν κατά το προηγούμενο χρο-
νικό διάστημα κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων 
της σχετικής ΠΝΠ.
Προκειμένου να επωφεληθούν της παράτασης, οι ενδια-
φερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν σχετική αίτηση στις 
αρμόδιες αρχές προσκομίζοντας παράλληλα υπεύθυνη 
δήλωση του εργοδότη που θα τους απασχολήσει.

Ενδιαφέρουν...
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Aυξάνεται ο αριθμός των κρου-
σμάτων του κορωνοϊού στη χώ-
ρα μας, ο οποίος βρίσκεται στα 
επίπεδα του Απριλίου.
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 
(6/8) 153 νέα κρούσματα του 
νέου ιού στη χώρα, όσα και 
την 21η Απριλίου 2020, εκ 
των οποίων τα 11 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύ-
λες εισόδου της χώρας. Τα δύο 
κρούσματα εντοπίστηκαν στην 
Αχαΐα. Ο συνολικός αριθμός 
των κρουσμάτων είναι 5123, 
1370 (26.7%) θεωρούνται σχε-
τιζόμενα με ταξίδι από το εξω-
τερικό και 2551 (49.8%) εί-
ναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα. 14 συμπολίτες μας 
νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 
70 ετών. 3 (21.4%) είναι γυναί-
κες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 
64.3% έχει υποκείμενο νόσημα 
ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και 
άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλ-
θει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κα-
νένας νέος θάνατος ενώ έχου-
με 210 θανάτους συνολικά στη 
χώρα. 67 (31.9%) γυναίκες και 
οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμε-
ση ηλικία των θανόντων συ-
μπολιτών μας ήταν τα 76 έτη 
και το 95.7% είχε κάποιο υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω.

Νέα μέτρα στα σύνορα 
Σε όλα τα χερσαία σύνορα της 
χώρας και τις πύλες εισόδου 
που παραμένουν ανοιχτές επε-
κτείνεται η απαγόρευσης διέλευ-
σης από τις 11 το βράδυ έως τις 
7 το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ-
λιος Πέτσας  στην ενημέρωση 

των πολιτικών συντακτών, στο 
πλαίσιο των μέτρων που λαμ-
βάνονται κατά του κορονοϊού 
στα χερσαία σύνορα το «μοντέ-
λο» που εφαρμόζεται από χθες 
στην Κακαβιά θα επεκταθεί.
«Αναφορικά με τα χερσαία σύ-
νορα από χθες Τετάρτη έχει τε-
θεί σε ισχύ η απαγόρευσης διέ-
λευσης από την Κακαβιά από τις 
11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί 
καθημερινά για να εξασφαλι-
στούν στοχευμένοι έλεγχοι κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Ανακοι-
νώνεται ότι η απαγόρευση διέ-
λευσης από τις 11 το βράδυ έως 
τις 7 το πρωί επεκτείνεται από 
αύριο το βράδυ στις χερσαίες 
πύλες εισόδου που παραμένουν 
ανοιχτές σε συγκεκριμένες κα-
τηγορίες διακινουμένων πλην 
του Προμαχώνα» είπε ο Στέλιος 
Πέτσας. Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Από την προηγούμενη εβδο-
μάδα ο πρωθυπουργός προ-
χώρησε στην καθιέρωση τα-
κτικών τηλεδιασκέψεων με τον 
επικεφαλής της Επιτροπής των 
λοιμωξιολόγων καθηγητή κ. Σ, 
Τσιόδρα, συναρμόδιους υπουρ-
γούς και κυβερνητικά στελέχη» 
σημείωσε ο κ. Πέτσας και προ-
σέθεσε: «Αυτή τη βδομάδα κρί-
θηκε αναγκαίο να χτυπήσει η 
καμπάνα του κινδύνου ακόμη 
πιο δυνατά. Είχαμε την έκτακτη 
παρέμβαση του επικεφαλής της 
Επιτροπής των λοιμωξιολόγων 
κ. Σ. Τσιόδρα και του υφυπουρ-
γού Πολιτικής Προστασίας κ. 
Ν. Χαρδαλιά, που εξέφρασαν, 
αφενός την ανησυχία των ει-
δικών, και αφετέρου την επα-
γρύπνηση των Αρχών. Χθες ο 
πρωθυπουργός  Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη 
που είχε με τους συναρμόδι-

ους υπουργούς και τους ειδι-
κούς, υπογράμμισε ότι «Φοράμε 
όλοι μάσκα σε κλειστούς, αλλά 
και σε ανοιχτούς χώρους όπου 
δεν γίνεται να τηρηθούν οι απα-
ραίτητες αποστάσεις. Αποφεύ-
γουμε μαζικές συναθροίσεις 
και χώρους έντονου συγχρω-
τισμού. Και βέβαια απορρί-
πτουμε τις θεωρίες συνωμοσί-
ας που καλούν σε απειθαρχία 
στα μέτρα που εισηγούνται οι 
ειδικοί». Είναι ήδη προφανές - 
και πιστοποιείται από τα επίση-
μα στοιχεία - ότι η αύξηση των 
κρουσμάτων οφείλεται κυρίως 
στη χαλάρωση που σημειώθη-
κε μετά την άρση των περιορι-
στικών μέτρων».
Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος είπε ότι στη φά-
ση αυτή έχουν εντοπιστεί τρεις 
εστίες ανησυχίας:
«Η πρώτη αφορά στις συχνές 
διελεύσεις Ελλήνων, ομογενών 
και όσων έχουν άδεια παραμο-
νής στην Ελλάδα από τις χώρες 
της Βαλκανικής. Κάποιοι εξα-
κολουθούν να πηγαινοέρχο-
νται σαν να μην συμβαίνει τί-
ποτα. Και αγνοούν την έξαρση 
της πανδημίας στις χώρες αυ-
τές, όπως αποδεικνύεται από 
τα καθημερινά επιδημιολογικά 
δεδομένα. Η δεύτερη εστία ανη-
συχίας, αφορά τις συναθροίσεις 
ορθίων, κυρίως στα μπαρ, αλλά 
και σε γάμους, βαπτίσεις και άλ-
λες κοινωνικές εκδηλώσεις. Κά-
ποιοι συμπολίτες μας αγνοούν 
τις συστάσεις των ειδικών και 
τις προειδοποιήσεις μας. Δεν 
εννοούν να καταλάβουν ότι φέ-
τος είναι αλλιώς και στις κοινω-
νικές μας εκδηλώσεις και στη 
διασκέδαση. Και θέτουν σε κίν-
δυνο τον εαυτό τους, τους αν-

θρώπους που αγαπούν, την 
κοινωνία στην οποία ζούμε. Η 
τρίτη πηγή ανησυχίας, εντοπί-
ζεται στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς» ανέφερε. «Και για τις τρεις 
αυτές πηγές ανησυχίας παίρ-
νουμε μέτρα» υπογράμμισε και 
εξήγησε:
«Αναφορικά με τα χερσαία σύ-
νορα, από χθες Τετάρτη έχει τε-
θεί σε ισχύ η απαγόρευση διέ-
λευσης από την Κακαβιά, από 
τις 11 το βράδυ έως τις 7 το 
πρωί καθημερινά. Και αυτό για 
να εξασφαλιστούν στοχευμένοι 
έλεγχοι στη διάρκεια της ημέ-
ρας, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει 
έλεγχοι από μόνιμο κλιμάκιο 
δειγματοληπτικών ελέγχων που 
έχει εγκατασταθεί στο συνορια-
κό σταθμό.
Ανακοινώνεται ότι η απαγό-
ρευση διέλευσης, από τις 11 το 
βράδυ έως τις 7 το πρωί, επε-
κτείνεται από αύριο το βράδυ 
στις χερσαίες πύλες εισόδου 
που παραμένουν ανοιχτές για 
συγκεκριμένες κατηγορίες δια-
κινουμένων, πλην του Προμα-
χώνα.
Αναφορικά με τις συναθροίσεις 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις και 
σε χώρους διασκέδασης, θε-
σπίστηκε όριο 100 ατόμων σε 
τελετές γάμων, βαπτίσεων και 
κηδειών. Και προειδοποιούμε, 
ιδίως τους επαγγελματίες που 
διαθέτουν τέτοιους χώρους εκ-
δηλώσεων, να μην καταστρατη-
γούν το μέτρο αυτό, με διάφορα 
τεχνάσματα.
Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγ-
χος για τη συμμόρφωση στο μέ-
τρο της απαγόρευσης των ορθί-
ων πελατών σε όλα τα νυχτερινά 
κέντρα που ισχύει μέχρι την Κυ-
ριακή 9 Αυγούστου».

Συνάντηση με τον Αντώνη Γκουντάρα, 
Δήμαρχο Αγιάς Λάρισας, είχε ο επικε-
φαλής του σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, στο 
Δημαρχείο του θεσσαλικού δήμου. Η 
επίσκεψη οργανώθηκε από το σπιράλ 
με γνώμονα το γεγονός πως ο Δήμαρ-
χος Αγιάς έχει παρακολουθήσει όλες 
τις μεγάλες θεσμικές, διοικητικές και 
χωροταξικές αλλαγές στο χώρο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Κύρια θεματολο-
γία της συζήτησης, λοιπόν, αφορούσε 
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
της αυτοδιοίκησης καθώς επίσης δημο-
τικά θέματα οικονομικής, διοικητικής 
και διαδικαστικής φύσης και σύγχρο-
νες επιτυχημένες πρακτικές και πρωτο-
βουλίες.
Ο Αντώνης Γκουντάρας κατέχει ένα σπά-
νιο ρεκόρ, διατηρώντας αυτοδιοικητική 

θέση ευθύνης από το 1994, όταν εξε-
λέγη κοινοτάρχης Μελιβοίας, σε ηλικία 
μόλις 25 ετών. Ακολούθησε ένα σερί 
εκλογικών επιτυχιών: Δήμαρχος Μελι-
βοίας (1998, 2002, 2006) και Δήμαρ-
χος Αγιάς (2010, 2014, 2019). Όλα 
αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται ενερ-
γά και σε όλα τα συλλογικά όργανα της 
αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμαρχος παρουσίασε στον επικε-
φαλής του σπιράλ τον τρόπο διοικη-
σης που εφαρμόζει, με αξιοποίηση ποι-
κιλίας χρηματοδοτικών εργαλείων, με 
ένταξη του δήμου σε όλα τα διαθέσιμα 
προγράμματα, με διαρκή επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, με 
ρεαλιστικές διεκδικήσεις και με πολλή 
και στοχευμένη δουλειά. Ειδική μνεία 
κατά τη συνάντηση έγινε στη λειτουργία 

κοινοτικών καταστημάτων στην περιο-
χή, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
Δήμου Αγιάς που είναι σε εξέλιξη και 
στην καινοτόμο τοπική δράση «Μένου-
με Ενεργοί».
Το «Μένουμε Ενεργοί» είναι μια πλατ-
φόρμα υποστήριξης της επιχειρηματι-
κότητας και καταπολέμησης της ανερ-
γίας, που ενισχύει τους παραγωγικούς 
κλάδους της τοπικής οικονομίας, με 
άμεση προσφορά και ζήτηση εργασί-
ας. Δημότες που αναζητούν απασχόλη-
ση, που θέλουν να συνεισφέρουν εθε-
λοντικά στις δράσεις του δήμου ή έχουν 
ανάγκες προς κάλυψη στις επιχειρήσεις 
τους –με έμφαση στον τομέα της αγρο-
τικής παραγωγής- εξυπηρετούνται, δια-
συνδέονται, εκπαιδεύονται και κατευθύ-
νονται από τον Δήμο Αγιάς.

Δίκαιοσύνη της 
αποκατάστασης
Πώς θα επιβιώσει αυτή η οικογένεια, που το έγκλημα άλλα-
ξε δραματικά τη ζωή της; 
Μήπως αυξάνουν οι πιθανότητες τα ανήλικα παιδιά αυτής 
της οικογένειας να ενταχθούν στο χώρο της παραβατικότη-
τας και της παρανομίας; 
Τα παραπάνω αποτυπώνουν ανάγλυφα την εικόνα της κοι-
νωνικής παθογένειας που γεννά η εγκληματικότητα και η 
διαρκώς αυξανόμενη ανακύκλωσή της.
Ο άλλος -αλλά και ο ασφαλέστερος- δρόμος που οδηγεί στο 
σπάσιμο του φαύλος κύκλος της εγκληματικότητας είναι η 
ενίσχυση της εγκληματοπροληπτικής διάστασης της ποινι-
κής δικαιοσύνης, με τη θεσμοθέτηση της άμεσης αποκατά-
στασησ της βλάβης και την παροχή κοινωνικής προστασίας 
στα θύματα των εγκληματικών πράξεων.

Θέματα - Ανακοινώσεις

Σε επίπεδα Απριλίου τα κρούσματα

Αυτοδιοικητικές επαφές Π. Ψωμά

> Δύο κρούσματα αναφέρθηκαν στην Αχαΐα

> Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς Λάρισας, Αντώνη Γκουντάρα

Συνέχεια από τη σελ. 9

Ο Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογίας στην Ελλάδα 
και την Κύπρο. Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη 

Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσω-
τερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ 
και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του 

Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.

 ΠΑΤρΑ 3/08/2020
ΑρΙΘ. ΠρωΤ. 33917 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠρΟΚΗρΥΞΗ
του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών» 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤρΕωΝ 

διενεργεί την επανάληψη με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
463/28-07-2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πατρέων, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών», ο οποίος κηρύχθηκε άγονος.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με την αριθ. 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
& Πρασίνου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτεί-
ται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
 Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 71.176,00€ συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. (24%) για την μίσθωση των κάτωθι χημικών τουαλετών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
31/08/2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15.00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο.
Επισημαίνεται ότι τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προ-
σφορά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονο-
μικό φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού 
να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Πατρέων, σε έντυπη μορφή, εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε σφραγισμέ-
νο (υπο) φάκελο με εξωτερικές ενδείξεις: Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στην ημερομηνία 4/09/2020 και ώρα 10 π.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από 
το αρμόδιο Γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης.
Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομέ-
νη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές 
αντιπροσφορές. Ο χρόνος ισχύος αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 6.2 της διακήρυξης. Η πλη-
ρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης.
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις: α) του ν.4412/2016 β) του ν.3852/10 
γ) του ν.3463/2006 και δ) του ν.4555/2018. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώ-
σεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 
της διακήρυξης.
Κάθε προμηθευτής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προ-
σφορά του, και «Εγγύηση συμμετοχής» 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη.
Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Πατρέων (αρμόδιος: Φουσέκη Δήμητρα - Μαιζώνος 147-1ος όροφος-τηλ: 2613 610249, 
FAX: 2613 610258), και από τη συντάκτρια της Μελέτης κα Μπαουστάνου Βασιλική τηλ. 2610 
329067 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 95862, στην ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων 
www.e-patras.gr (επιλέξτε «Ηλ. Δημοκρατία» και «Διακηρύξεις») με όλα τα τεύχη της Μελέτης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ

Α. Μίσθωση χημικής τουαλέτας για 
τις ανάγκες στις παραλίες 01/07/20-30/09/20 19

Β. Μίσθωση χημικής τουαλέτας για 
τις ανάγκες των λαϊκών αγορών Ένα έτος 1.956

Γ. Μίσθωση χημικής τουαλέτας για τις 
δημοτικές εκδηλώσεις και δράσεις Ένα έτος 59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚρΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤρΕωΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚωΝ
ΤΜΗΜΑ ΠρΟΜΗΘΕΙωΝ & ΔΗΜΟΠρΑΣΙωΝ
Αρμόδ.Υπαλ.: Δ. Φουσέκη Τηλ: 2613 610249 FAX: 2613 610258
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Χρονικά περίπου στην αρχή 
του 1820, η Φιλική Εταιρεία 
είχε απλωθεί τόσο στον Ελλα-
δικό Χώρο, όσο και στις πα-
ροικίες της Διασποράς, πού ο 
αριθμός των μυημένων ανήλ-
θε σε χιλιάδες, φάνηκε ότι ήρ-
θε το πλήρωμα του χρόνου για 
την εξέγερση. Έτσι γεννήθη-
κε η ανάγκη εύρεση αρχηγού 
της Φ. Ε. και μάλιστα Έλληνα 
με διεθνές κύρος. Προς τούτο 
αποτάθηκαν πρώτα στον Ιωάν-
νη Καποδίστρια τότε Υπουργό 
των Εξωτερικών της Ρωσίας, 
και αρνήθηκε. Προφανώς η 
θέση του στο υπουργείο εξωτε-
ρικών υπαγόρευσε την απόφα-
σή του. Από πολλούς τεκμαίρε-
ται ότι ο Καποδίστριας πίστευε 
ότι μπορούσε από το πόστο 
του, να βοηθήσει καλύτερα και 
ασφαλέστερα τον απελευθε-
ρωτικό Αγώνα της Πατρίδας. 
Παρεξηγήθηκε όμως άδικα γι’ 
αυτό, γιατί μετέπειτα κλήθηκε 
να κυβερνήσει την Πατρίδα. 
όπως και έγινε με απόφαση 
της Γ’ Εθνοσυνέλευσης στην 
Τροιζήνα (Απρ. 1827).
Μετά η Φ. Ε. για την αρχηγία 
αποτάνθηκε στον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη ισχυρή Ελληνική 
προσωπικότητα, που την απο-
δέχτηκε με ενθουσιασμό (12 

Απρ. 1820). Ήταν τότε υπα-
σπιστής του Τσάρου Αλέξαν-
δρου της Ρωσίας. Με πολε-
μική εμπειρία και βετεράνου 
των Ναπολεόντειων Πολέμων 
και μονόχειρα τραυματία στην 
μάχη της Λειψίας από γαλλική 
οβίδα. 
Η Ρωμιοσύνη είχε και πάλι 
έναν Αλέξανδρο. Στο μονάχα 
ένα το χέρι ακουμπούσε ολά-
κερο το Έθνος. Και το άλλο τό-
βανε ο Θεός.
Αμέσως έφτιαξε το «Σχέδιο Γε-
νικόν» που προέβλεπε έναρξη 
του Αγώνα στο Μοριά και μά-
λιστα από τη Μάνη, με επικε-
φαλής τον ίδιο που θα έφτα-
νε εκεί δια θαλάσσης από την 
Τεργέστη. Προς αντιπερισπα-
σμό θα δημιουργούνταν ποι-
κίλοι και εκτεταμένοι ξεσηκω-
μοί, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι 
και με εκμετάλλευση της ανταρ-

σίας του Αλή Πασά που είχε 
καθηλώσει 80.000 Τούρκικο 
στρατό υπό τον Χουρσίτ Πασά. 
Για την Πόλη είχε εκπονήσει 
«Σχέδιο Μερικόν» που η Πόλη 
ήταν και θεωρείτο ανέκαθεν η 
πρωτεύουσα του Έθνους.
Τόσο το φίλο του Καποδίστρια, 
όσο και τον άλλο φίλο του Τσά-
ρο Αλέξανδρο, τους ενημέρω-
σε για το τι έμελλε να πράξει. 
Οι «Ραγιάδες» θα ξεσηκώνο-
νταν! Οι Έλληνες θα επαναστα-
τούσαν! Οι Ρωμιοί θα ξανά-
παιρναν πίσω την Πόλη τους.
Ο Αυστριακός πολιτικός και 
διπλωμάτης Μέττερνιχ, ο δη-
μιουργός της «Ιεράς Συμμα-
χίας» υποπτεύετο ότι ο Καπο-
δίστριας ήταν πίσω από την 
Φιλική Εταιρεία. Είχε έντονη 
αντιπαράθεση με τον Καπο-
δίστρια, για το πώς πρέπει να 
αντιμετωπίζονται οι επαναστα-

τικές εξεγέρσεις. Τήρησε κατά 
την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, μισελληνική αντιδρα-
στική στάση, όσο κανένας άλ-
λος.
Μόλις δέχτηκε την αρχηγία ο 
Υψηλάντης κατέβηκε στη νό-
τια Ρωσία. Εκεί συνεννοήθηκε 
με τους Έλληνες που ήταν πολ-
λοί στα μέρη εκείνα, αποφάσι-
σε να αρχίσει την Επανάσταση 
από τη Μολδαβία και Βλαχία.
Στις επαρχίες αυτές ήταν Έλλη-
νες ηγεμόνες μυημένοι στην Φ. 
Ε. Οι φρουρές των ηγεμόνων 
ήταν αρματολοί και εμπειρο-
πόλεμοι, με καλούς αρχηγούς, 
σαν τον Γεωργάκη Ολύμπιο 
και άλλους. Τουρκικός στρατός 
δεν υπήρχε.
Έπειτα αν άρχιζε η Επανάστα-
ση από τη Μολδοβλαχία θα πί-
στευαν όλοι πως η Ρωσία βοη-
θούσε την Επανάσταση που 
θα ενθάρρυνε τους Έλληνες 
και θα φόβιζε τους Τούρκους. 
Το Φεβρουάριο του 1821 ο 
Υψηλάντης περνά τον ποταμό 
Προύθο και μπαίνει στο Ιά-
σιο μαζί με τους αδελφούς του 
Νικόλαο και Γεώργιο και με-
ρικούς οπαδούς όπου κήρυξε 
τον ένοπλο Αγώνα κατά των 
τυράννων. Αμέσως έτρεξαν γύ-
ρω από τη σημαία του όλοι οι 
Έλληνες που ήταν εκεί και πολ-
λοί ντόπιοι. Πεντακόσιοι νέοι 
του Ελληνικού Σχολείου σύ-
στησαν ιδιαίτερο στρατιωτικό 
σώμα, τον Ιερό λόχο που πήρε 
το όνομά του από τον αντίστοι-
χο των αρχαίων Θηβαίων.
Στη συνέχεια ο Υψηλάντης 
προχώρησε στο Βουκουρέ-
στι. Εκεί έμαθε ότι ο Τσάρος 
τον αποκήρυξε και πως έρχε-
ται Τουρκικός στρατός εναντί-
ον του. Οι ντόπιοι τον εγκατέ-
λειψαν κι αυτός αναγκάστηκε 
να φύγει προς τα Αυστριακά 

σύνορα. Οι Τούρκοι όμως τον 
πρόφτασαν στο Δραγατσάνι 
όπου έγινε μεγάλη μάχη (6-
7 Ιουν. 1821) όπου παρά τον 
ηρωικό Αγώνα των Ιερολοχι-
τών (από τους 300 έπεσαν μα-
χόμενοι παραπάνω από 200) 
τα επαναστατικά στρατεύμα-
τα ηττήθηκαν και ο Υψηλά-
ντης κατέφυγε στην Αυστρία 
όπου τον συνέλαβαν και τον 
έκλεισαν στη φυλακή όπου 
παρέμεινε μέχρι το 1827. Τό-
τε μεσίτευσε ο Τσάρος και τον 
ελευθέρωσαν. Τον άλλο χρόνο 
όμως πέθανε λόγω εξάντλη-
σης του στη φυλακή.
Παρά την αποτυχία της η Επα-
νάσταση στη Μολδοβλαχία, 
πέτυχε τον στρατηγικό της στό-
χο, με το να απασχολούν οι 
Τούρκοι μεγάλες στρατιωτικές 
δυνάμεις εκεί, που μπορούσαν 
να τις στείλουν στη νότια Ελλά-
δα, για την εκεί επανάσταση.
Στην αρχή και στο τέλος του 
Αγώνα της Εθνικής Παλιγγε-
νεσίας του 1821, στέκουν δύο 
εμβληματικές μορφές: ο Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης στρατιω-
τικός και ο Ιωάννης Καποδί-
στριας πολιτικός. Είχαν και οι 
δύο τέλος που δεν τους ταίρι-
αζε. Έμειναν στην Ιστορία για 
την αγνότητα των αισθημάτων 
τους, την ειλικρινή αγάπη για 
την Πατρίδα, την ανιδιοτελή 
προσφορά, την γενναιόφρο-
να ανάληψη ευθυνών, μέσα σ’ 
ένα ζοφερό τότε διεθνή περί-
γυρο για τους σκλάβους λόγω 
της «Ιεράς Συμμαχίας».
Παρεξηγήθηκαν και οι δύο 
άδικα τότε. Όμως όλοι οι Έλ-
ληνες τους ευγνωμονούν γιατί 
θυσιάστηκαν για την Ελευθε-
ρία της Πατρίδας, σαν άξια τέ-
κνα της και τους τιμάμε όπως 
τους αξίζει, με λόγους ανδριά-
ντες και άλλα.

Αρχηγία Φιλικής Εταιρείας και
Επανάσταση στη Μολδοβλαχία

> Κείμενα του Χαρ. Δ. Ασημακόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Αλέξανδρος Υψηλάντης Δημήτριος Υψηλάντης Ιωάννης Καποδίστριαςαφ
ιέ

ρω
μα

Ενόψει των επίσημων εορτασμών 
των 200 χρόνων από την έναρξη 

της Επανάστασης του 1821, ο «Σ.Ε» δημοσιεύει 
περιοδικά «κείμενα συμβολής στην 

Εθνική αυτογνωσία» του συγγραφέα 
Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου. 

Στόχος τους η ευρύτερη γνώση 
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων 

και προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία 
του νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.
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» Από τον Πολιτιστικό Ορ-
γανισμό του Δήμου Πατρέων 
γίνεται γνωστό, ότι η Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη Πατρών και το 
Παράρτημα Φωκαίας θα πα-
ραμείνουν κλειστά από 3 έως 
31 Αυγούστου 2020, λόγω 
της προβλεπόμενης ετήσιας 
απεντόμωσης, απολύμανσης 
και καθαρισμού.

» H ενότητα του Δημοτικού 
Κινηματογράφου, παρουσιάζει 
την ταινία «Η δουλειά της» την 
Κυριακή 9 Αυγούστου στο Θεα-
τράκι στην πλατεία Αγ. Νικολά-
ου Λεύκας. Η ταινία του 2018, 
είναι συμπαραγωγή Ελλάδας, 
Γαλλίας, Σερβίας, σκηνοθετη-
μένη από τον Νίκο Labôt. Μια 
σχεδόν αναλφάβητη νοικοκυ-

ρά και μητέρα δύο παιδιών 
θα χρειαστεί να αναζητήσει για 
πρώτη φορά δουλειά, όταν ο 
άντρας της χάνει τη δική του. 
Παρά τις συνθήκες εκμετάλλευ-
σης θα βιώσει μια πρωτόγνω-
ρη αίσθηση οικονομικής και 
συναισθηματικής ανεξαρτησίας 
και θα σταθεί για πρώτη φορά 
στα πόδια της. Είσοδος δωρεάν. 

» Από σήμερα έως και την 
Κυριακή 9 Αυγούστου στις 
22:00, θα προβάλλεται στο 
σινέ Κάστρο στο Ρίον η κινη-
ματογραφική ταινία «Επικίν-
δυνη Ομορφιά».
 Περιορισμένος αριθμός εισι-
τηρίων θα διατίθεται ηλεκτρο-
νικά μέσω της σελίδας www.
viva.gr.

» Το Θέατρο στου Φλόκα, 
θα φιλοξενήσει συναυλία 
με την Ορχήστρα Νυκτών 
Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπι-
νάκης» και την Γιώτα Νέγκα 
την Κυριακή 9 Αυγούστου, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσε-
ων του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Τεχνών της Αρχαίας Ολυ-
μπίας. 

» Η γραμματεία στον πολυχώ-
ρο της Κοινο_Τοπίας (Καραϊ-
σκάκη 153, ισόγειο) δε θα λει-
τουργήσει από 1 Αυγούστου 
έως 6 Σεπτεμβρίου λόγω κα-
λοκαιρινών διακοπών 2020. 
Για επείγουσα ανάγκη επικοι-
νωνήστε με το 2610.277171, 
μέσω fb ή μέσω του info@
koinotopia.gr. 

Πρόκειται για έργα αποκατάστασης και 
αναστήλωσης των αρχαίων θεάτρων, 
Στράτου, Πλευρώνας και Οινιαδών. Και 
τα τρία μνημεία σώζονται σε κακή κατά-
σταση, αφού έχουν υποστεί θραύσεις, 
αλλοιώσεις και διαθλάσεις, ενώ οι πα-
ρεμβάσεις που δρομολογούνται έχουν 
στόχο την προστασία, την ανάδειξη και 
την επανάχρησή τους. 
Ειδικότερα, το αρχαίο θέατρο του Στρά-
του είναι το μεγαλύτερο από τα αποκαλυ-
φθέντα θέατρα του Νομού και με το έργο 
«Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη 
αρχαίου θεάτρου Στράτου» προβλέπο-
νται να υλοποιηθούν μεταξύ άλλων, ανα-
σκαφικοί καθαρισμοί και αποχωματώ-
σεις, διαμορφώσεις του περιβάλλοντος 
χώρου, εργασίες συντήρησης και ανα-
στήλωσης στο κοίλο, στις κλίμακες ανό-
δου, στο σκηνικό οικοδόμημα, στην ορ-
χήστρα και στα αναλήμματα του θεάτρου. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
Το θέατρο της αρχαίας Πλευρώνας απο-
τελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέ-
ατρα της Αιτωλίας, τόσο λόγω της μο-
ναδικής θέας που προσφέρει προς τη 
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όσο 
και λόγω μιας σημαντικής κατασκευαστι-
κής ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει. Το 
επίμηκες σκηνικό οικοδόμημα εφάπτε-
ται στην εσωτερική παρειά του τείχους 
και του οχυρωματικού πύργου, ο οποίος 
συμπληρώνει τη λειτουργικότητά του και 

πιθανόν χρησίμευε ως αποδυτήρια των 
ηθοποιών. Στην αρχική του φάση κατα-
σκευάστηκε ως βουλευτήριο. Το κτήριο 
της σκηνής περιλαμβάνει το προσκήνιο, 
το οποίο ήταν διώροφο και στην ισόγεια 
πρόσοψη έφερε έξι πεσσοκίονες με θύ-
ρα στο κέντρο και από τρία ανοίγματα 
δεξιά και αριστερά για την τοποθέτηση 
ζωγραφικών πινάκων (σκηνογραφία), 
τα παρασκήνια, δύο εξωτερικές κλίμακες 
και τις παρόδους με τοξωτό υπέρθυρο. 
Με στοχευμένες παρεμβάσεις, προϋπο-
λογισμού 900.000 ευρώ, θα αντιμετω-
πιστούν αφενός προβλήματα φθοράς 
του δομικού υλικού του μνημείου, αφε-
τέρου με την ολοκλήρωση των αναστη-
λωτικών εργασιών θα αποκατασταθεί η 
μορφή του σε τέτοιο βαθμό ώστε να βελ-
τιωθεί η αναγνωσιμότητα και ο διδακτι-
κός ρόλος του για τους επισκέπτες.
Εξάλλου, με 700.000 ευρώ χρηματοδο-
τείται η «στερέωση, αποκατάσταση και 
ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιάδων», 
όπου θα υλοποιηθούν απαραίτητες ερ-
γασίες, αναστήλωσης και προστασίας 
των διαβρωμένων βραχωδών επιφανει-
ών (κοίλο) και των κατακερματισμένων 
ή ρηγματωμένων λίθων και αρχιτεκτονι-
κών μελών του θεάτρου με σφραγίσεις 
(ενέματα με ειδικό κονίαμα), συμπλη-
ρώσεις (με μέλη από φυσικό ή τεχνη-
τό λίθο) και συγκολλήσεις. Επίσης, θα 

πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αποξή-
λωσης, εξυγίανσης της θεμελίωσης και 
ανάταξης εδωλίων, εργασίες διαμόρ-
φωσης των τοπικών εξομαλύνσεων στο 
κοίλο, αποκατάσταση και συμπλήρωση 
των αναλημμάτων των παρόδων, απο-
κατάσταση αρχιτεκτονικών μελών, διδα-
κτική τοποθέτησή τους και ανάδειξη της 
κάτοψης του σκηνικού οικοδομήματος, 
συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου της 
ορχήστρας με νέα μέλη και επίστρωσή 
της με ειδικό κονίαμα και τέλος, διευθέ-
τηση των όμβρων υδάτων για την προ-
στασία του θεάτρου. Το αρχαίο θέατρο 
θα αποδοθεί στους επισκέπτες του έχο-
ντας διασφαλιστεί η προστασία και δια-
τήρησή του.
Με αφορμή τις αποφάσεις ένταξης, ο κ. 
Φαρμάκης δήλωσε τα εξής: «Η ανάδειξη 
της πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς 
του τόπου μας αποτελεί προτεραιότητα 
της περιφερειακής Αρχής, όχι μόνο γιατί 
αποτελεί ένδειξη σεβασμού του σύγχρο-
νου ελληνικού πολιτισμού προς τον αρ-
χαίο, αλλά και γιατί είναι μία δράση ου-
σιαστικής εξωστρέφειας που αποσκοπεί 
στην ενίσχυση του πολιτισμικού και του-
ριστικού προϊόντος. Με άλλα λόγια, η 
ιστορία και ο πολιτισμός, αποτελούν τα 
μεγάλα κεφάλαια της Δυτικής Ελλάδας. 
Και τα κεφάλαια αυτά, οφείλουμε να τα 
αναδείξουμε και να τα αξιοποιήσουμε».

«Ο Γυρισμός του Ξενιτεμένου» 
σήμερα στο Αίθριο 

Στο πλαίσιο της ενότητας, «Παραλογές», παρουσιάζεται 

«Ο Γυρισμός του Ξενιτεμένου», στο Αίθριο του Παλαιού 

Δημοτικού Νοσοκομείου σήμερα στις 9.30 μ.μ. 

Η παραλογή «Ο Γυρισμός του Ξενιτεμένου» παραπέμπει 

στην επιστροφή του Οδυσσέα χρησιμοποιώντας ταυτό-

χρονα και την ομηρική διαδικασία της αναγνώρισης με 

σημάδια (Βασικό στοιχείο της τραγωδίας κατά τον Αριστο-

τέλη και ένας από τους 4 τύπους αναγνώρισης όπως τους 

όρισε ο ίδιος στην «Ποιητική» του).

Στην Οδύσσεια το δίπολο «νόστος-θάνατος» αποτε-

λεί τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο δομείται όλο το 

έπος. Η ξενιτιά όμως δεν είναι μόνο γεωγραφική. Το με-

γαλύτερο όνειρο είναι το ταξίδι του νόστου στο χαμένο 

μας σώμα.

Ο ήχος του αργαλειού πάνω στη σκηνή, σαν κάποιο 

πρωτόγονο κρουστό, μας κρατά δεμένους με αυτή την 

απώλεια. Δεν υπάρχει όμως ζωή μέσα στη μνήμη.

Ζωή είναι η τεντωμένη χορδή στο τόξο που κρατά ο 

Έρωτας. Νόστος, Έρωτας και Θάνατος λοιπόν. Τρεις γυ-

ναίκες στη σκηνή.

Παίζουν: Άννη Ονουφρίου, Μαρίνα Παντελάκη, Λένα 

Νάτση. 

Ένα ρεσιτάλ για φωνή 
και κιθάρα στο Πολύεδρο 

Ένα ρεσιτάλ για φωνή και κλασική κιθάρα με σημείο 

αναφοράς τα ταξίδια που κάνει ο καθένας στο διάβα του. 

Ταξίδια του νου και της ψυχής, περιπλανήσεις σε θάλασ-

σες και χώρες μακρινές, στα λιμάνια της Ευρώπης, στις 

γειτονιές της Μεσογείου αλλά και σε αγαπημένα μέρη της 

Ελλάδας. Ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος, ένας από τους 

ιδιαίτερους ερμηνευτές της γενιάς του και ο Χάρης Πεγι-

άζης, διακεκριμένος μουσικός, συναντιούνται επί σκηνής 

για ένα μοναδικό ρεσιτάλ για φωνή και κιθάρα. Διαχρο-

νικά τραγούδια από το φάσμα της Ευρωπαϊκής & εγχώρι-

ας μουσικής σκηνής, μελωδίες της Μεσογείου αλλά και 

τραγούδια από την παραδοσιακή μας μουσική μπερδεύ-

ονται γλυκά με τραγούδια από την προσωπική δισκογρα-

φία του Χρήστου Κωνσταντόπουλου. Κι όλα αυτά υπό 

το πρίσμα της μαγείας της κιθάρας του Χάρη Πεγιάζη. 

Τα κείμενα που συνοδεύουν την μουσική αυτή παράσταση 

έχει συνθέσει η ποιήτρια Νίκη Κωνσταντόπουλου. Σήμε-

ρα στο Πολύεδρο στις 21:30 Αυγούστου, στις 9.30μμ, ο 

μαγικός κήπος του «Πολύεδρου» μας περιμένει για να γί-

νουμε συνοδοιπόροι, μπαίνοντας στη μυσταγωγική ατμό-

σφαιρα και στη μαγεία των μουσικών ταξιδιών των δύο 

πατρινών καλλιτεχνών.

Είσοδος: 10€ εισιτήριο θεάματος

Σημαντικά έργα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων Στράτου, Πλευρώνας & Οινιαδών

> Σημαντικά έργα πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην Π.Ε Αιτωλοα-

καρνανίας χρηματοδοτούνται με το 

συνολικό ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ, 

καθώς με απόφαση του Περιφερει-

άρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου 

Φαρμάκη, εντάχθηκαν στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 

Ελλάδα 2014-2020». 
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Επετειακές εκδηλώσεις 
στα Καλάβρυτα 

Οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τον Εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821, θα ξεκινήσουν στα Κα-
λάβρυτα την Τρίτη 11 Αυγούστου με την συναυλία υπό το τίτ-
λο «Πέτα Ψυχή» η οποία παρουσιάζεται στα Καλάβρυτα, από 
την Συμφωνική Ορχήστρα του Ανοικτού Πανεπιστημίου, με 
έργα, εμπνευσμένα από τα τραγούδια των Κλεφτών και Αρμα-
τολών, μπροστά από το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα παρουσιαστούν συμ-
φωνικά έργα του μεγάλου συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα και άλ-
λων Ελλήνων και ξένων συνθετών που εμπνεύστηκαν από 
την Ελληνική Επανάσταση.

Σχετική ενημέρωση έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου 
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής 
Ελλάδας, Αθ. Παπαδόπουλος από κοινού με εντεταλμένο 
Περιφερειακό Σύμβουλο Ανδρέα Φίλια και τον πρόεδρο του 
ΕΑΠ καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε το γεγονός ότι η περιο-
χή των Καλαβρύτων, τόπος όπου προέρχονται μεγάλες οικο-
γένειες οπλαρχηγών και αγωνιστών, τόπος όπου βρίσκεται 
η κοιτίδα από την οποία ξεπήδησε ο Εθνικοαπελευθερωτι-
κός Αγώνας του ’21 -αλλά αποτελεί παράλληλα και την ση-
μαντικότερη μαρτυρική πόλη της χώρας, κατά την περίοδο 
της Κατοχής 1940 έως 1944- θα ανοίξει το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων «Δυτική Ελλάδα 2021».

«Η συναυλία θα διεξαχθεί στη θέση που της αρμόζει, στα 
Καλάβρυτα, έναν τόπο ιστορικό, έναν τόπο συμβολικό, γνω-
στό στην ανθρωπότητα για τις θυσίες του αγώνα για ειρήνη 
και ελευθερία, σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια ακόμη μεγάλη 
αναγνώριση και αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία προετοι-
μάστηκε εδώ και καιρό μετά και από συμφωνία με τον Περι-
φερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη ο οποίος εκτίμησε κατά την 
παλαιότερη συνάντησή μας ότι η Δυτική Ελλάδα διαθέτει δύο 
μεγάλες φλόγες, των Καλαβρύτων και της Ι.Π. Μεσολογγίου» 
τόνισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Αθ. Παπαδόπουλος.

Από την πλευρά του ο κ. Φίλιας, υπογράμμισε ότι η εκ-
δήλωση είναι καρπός της συνεργασίας της Περιφέρειας, του 
Δήμου Καλαβρύτων και του ΕΑΠ και εντάσσεται στο πρό-
γραμμα που θα υλοποιηθεί, έως και τα τέλη του 2021 σε όλη 
τη Δυτική Ελλάδα.

Η συναυλία έχει ενταχθεί στα πλαίσια των φετινών εκδη-
λώσεων για το Καλοκαίρι Πολιτισμού στα Καλάβρυτα που 
συνδιοργανώνουν η ΔΗΚΕΚ (Δημοτική και Κοινωφελής 
Επιχείρηση Καλαβρύτων) και ο Δήμος Καλαβρύτων.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν στο Πιάνο η Έλενα Φέντ-
κο, η υψίφωνος Λένα Σουρμελή ενώ τη διεύθυνση της Ορ-
χήστρας θα έχει η Φαίδρα Γιαννέλου. 

Την Καλλιτεχνική Επιμέλεια της συναυλίας θα έχει ο μου-
σικός του Ε.Α.Π. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος. 

Ο Πασχάλης 
στον Κήπο του Royal 

Το Σάββατο 8 Αυγούστου ο Κήπος του Royal υποδέχε-
ται τον Πασχάλη. Ο Θρύλος της Pop μουσικής έρχεται να 
μας ξεσηκώσει με τραγούδια που όλοι αγαπάμε από τους 
Olympians στα 70’s, 80’s φτάνοντας μέχρι το σήμερα!

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ ο καταπράσινος ΚΗΠΟΣ, το bar 
restaurant του Royal θα γεμίσει… μελωδικές αναμνήσεις. 
Αναπολήστε στιγμές, ερωτευτείτε, τραγουδήστε, χορέψτε με 
επιτυχίες όπως : “Το Κορίτσι του Μάη”, “Σχολείο”, “Τρόπος”, 
“Αλέξης”, “Συγνώμη”, “Μάθημα Σολφέζ”, “Μπαράκι”, “Αν 
μια μέρα σε χάσω”, “Φύγε σε παρακαλώ”, “Παραδώσου Λοι-
πόν”, “Είσαι το ταίρι μου”…

Δοκιμάστε τη νέα λίστα καλοκαιρινών κοκτέηλ στην επι-
βλητική πέτρινη μπάρα, παγωμένη μπύρα και εξαιρετικό φα-
γητό από το barbeque κι αφεθείτε στους ρυθμούς του Πασχά-
λη. Κι όλα αυτά μια ανάσα από το κέντρο της πόλης!

Μαζί του ο Stelios Mac.
Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 μετά τις 10 το βράδυ με ελεύ-

θερη είσοδο. Κρατήσεις (απαραίτητες): 2611810524

Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού ανακοινώθηκε ότι παρατείνε-
ται έως τις 17/8/2020 η εγγραφή φυσι-
κών και νομικών προσώπων και έως τις 
31/8/2020 η υποβολή προτάσεων για 
πέντε προσκλήσεις του ΥΠΠΟΑ, που δη-
μοσιεύθηκαν στο πλαίσιο των ευρύτερων 
μέτρων στήριξης του κλάδου.
Οι πέντε προσκλήσεις αφορούν: 
1. Την παραγωγή θεατρικών παραστά-
σεων.  Θα επιχορηγηθούν 40 παραγω-
γές 2-4 ηθοποιών με €12.000 η καθε-
μία, και 40 παραγωγές 5-8 ηθοποιών με 
€16.000 η καθεμία. Συνολικά θα διατεθεί 
€1.120.000 στις χρηματοδοτούμενες πα-
ραγωγές προκειμένου να απασχολήσουν 
όσους περισσότερους συντελεστές (καλλι-

τεχνικό και τεχνικό προσωπικό) γίνεται. 
2. Την έρευνα στον κλασικό και σύγχρο-
νο χορό. Το ΥΠΠΟΑ, αντιλαμβανόμενο το 
υφιστάμενο ερευνητικό κενό στην χορο-
γραφική πρακτική, επιχορηγεί 20 προτά-
σεις με €6.000 την καθεμία. Σημειώνεται 
ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκλη-
ση και για μη κερδοσκοπικούς φορείς 
(ΑΜΚΕ-σωματεία). 
3. Την έρευνα στα εικαστικά και διατομε-
ακά/διακαλλιτεχνικά έργα. Στο πλαίσιο 
αυτό θα χρηματοδοτηθούν 80 προτάσεις 
με €8.000 η καθεμία. Σημειώνεται ότι θα 
ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση και 
για μη κερδοσκοπικούς φορείς (ΑΜΚΕ-
σωματεία). 
4. Την ανάπτυξη δράσεων και προγραμ-

μάτων σχετικών με το design. ΑΤο ΥΠ-
ΠΟΑ θα δεχθεί αιτήματα για τη δημιουρ-
γία νέων έργων στους παραπάνω τομείς, ή 
τη δημιουργία βιβλίων, περιοδικών, ται-
νιών κ.λ.π. για το design, την ιστορία του 
και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κό-
σμο. 200 προτάσεις θα επιχορηγηθούν με 
€2.500 η καθεμία. 
5. Την ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών 
βίντεο (video  game development). Πρό-
κειται για έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
δημιουργικό κλάδο με σημαντικές εξαγω-
γικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 
Η πρόσκληση προβλέπει τη χρηματοδότη-
ση 40 προτάσεων με το ποσό των €7.500 
σε καθεμία. 

Η δεύτερη τοιχογραφία στο 
πλαίσιο του 5ου Διεθνούς 
Street Art Φεστιβάλ Πάτρας 
| ArtWalk 5 είναι πλέον γε-
γονός! 
Τον τοίχο στην οδό Βορείου 
Ηπείρου 30 στην Πάτρα, κο-
σμεί πλέον μία από τις χαρα-
κτηριστικές δημιουργίες της 
ομάδας.
H «Γνώση ανήκει σε όλους» 
αναγράφεται πάνω στην τοι-
χογραφία και, με αυτό τον 
τρόπο, οι NSN997 θέλουν να 
τιμήσουν ολόκληρη την επι-
στημονική κοινότητα του πα-
ρελθόντος, αλλά και τους επι-
στήμονες που αγωνίζονται 
τους τελευταίους μήνες αδιά-
κοπα για να είναι δυνατός ο 

περιορισμός της πανδημίας 
που πλήττει ολόκληρο τον κό-
σμο. 
«Πιστεύουμε ότι σε αυτή την 
ιδιαίτερη στιγμή, μόνο ο επι-
στημονικός κόσμος μπορεί να 
μας σώσει. Αλλά, η αξία της 
ανακάλυψης του εμβολίου δεν 
ανήκει στις μεγάλες φαρμα-
κευτικές εταιρείες, ανήκει σε 
όλους, ελεύθερα, και σε ολό-
κληρη την επιστημονική κοι-
νότητα», μας αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά οι ίδιοι.
Περισσότερες πληροφορί-
ες για την καλλιτεχνική ομά-
δα street artist NSN997, μπο-
ρείτε να βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα τους: https://
www.nsn997.it/

Ο Δήμος Πατρέων και η Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Πατρέων - Καρναβάλι Πά-
τρας (ΚΕΔΗΠ) στο πλαίσιο 
του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 
Καρναβαλιού που υλοποι-
είται στο πλαίσιο του έργου 
SPARC και χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ευρωπαϊκή Εδα-
φική Συνεργασία – Interreg 
Greece–Italy 2014-2020», το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί 
από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμ-
βρίου 2020 θα παρουσιά-
σει ομαδική εικαστική έκθε-
ση που θα πραγματοποιηθεί 

τις πιο πάνω ημερομηνίες, 
με έργα εμπνευσμένα από το 
Καρναβάλι με τίτλο «Μετα-
μόρφωσις-Μέθεξις». 
Η Έκθεση θα έχει ως κεντρι-
κό θέμα έμπνευσης και δη-
μιουργίας το Καρναβάλι ως 
Πράξη μεταμόρφωσης, μύ-
ησης, μέθεξης από τις διο-
νυσιακές γιορτές, τα λαϊκά 
δρώμενα μέχρι τη σύγχρονη 
καλλιτεχνική του διάσταση 
και υπόσταση. Στόχος η βί-
ωση μιας πολυεπίπεδης και 
πολλαπλής αισθητικής εικα-
στικής εμπειρίας δίνοντας 
έμφαση στα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του Καρναβαλιού. 
Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί 
εικαστικούς καλλιτέχνες που 
ζουν και εργάζονται στην πό-
λη της Πάτρας, να εκδηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους για 
τη συμμετοχή τους στην ομα-
δική εικαστική έκθεση με τίτ-
λο «Μεταμόρφωσις-Μέθεξις» 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 
μαζί με ένα σύντομο βιογρα-
φικό και δείγμα της δουλει-
άς των και πρέπει να αποστα-
λούν από τους καλλιτέχνες 
μέχρι τις 20/8/2020 μέσω 
email το οποίο θα έχει τίτ-
λο «Μεταμόρφωσις-Μέθεξις» 

στο: vpapa@patras.gr.
Την επιλογή των καλλιτε-
χνών και την επιμέλεια της 
έκθεσης θα αναλάβει η ιταλί-
δα επιμελήτρια–ιστορικός τέ-
χνης Silvia Grandi, καθηγή-
τρια σύγχρονης ιστορίας της 
τέχνης –Πανεπιστήμιο Μπο-
λόνια-DAMS.
Η έκθεση θα πραγματοποιη-
θεί στον χώρο που προορί-
ζεται να φιλοξενεί περιοδικές 
εκθέσεις στα Παλαιά Σφαγεία.
Οι καλλιτέχνες που θα επιλε-
γούν, θα κληθούν να συμμετά-
σχουν στην έκθεση με ένα έρ-
γο τους. 

Εικαστική έκθεση 
«Μεταμόρφωσις-Μέθεξις»

Θέατρο, χορό, εικαστικά, 
design και game development

Η «Γνώση ανήκει σε όλους»

> Έργα εμπνευσμένα από το Καρναβάλι

> Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης

> Η δεύτερη τοιχογραφία του Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας | ArtWalk




