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για να ανακοπεί η διασπορά του κορωνοϊού
Χθες ξεκίνησαν rapid 
test σε τρεις πλατείες 
της Πάτρας. Η αντα-
πόκριση του κόσμου 

ήταν μεγάλη και σχη-
ματίστηκαν ουρές. Στα 
527 τεστ που έγιναν, 

θετικά βρέθηκαν μόνο 
2, αριθμός ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικός για 
τη διασπορά του ιού 

στην περιοχή μας. 
Η ιχνηλάτηση θα 

συνεχιστεί και σήμε-
ρα. Προβληματισμός 
για το κατά πόσο τα 

τεστ θα οδηγήσουν σε 
στατιστικά ορθά απο-

τελέσματα.

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, τα οποία κατά πληροφορίες θα 
έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αναμένεται να 
ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυρι-
άκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση φαίνεται να 
έχει καταστρώσει σχέδιο με βάση τα στοιχεία 
από τις διαδικασίες ιχνηλάτησης, σε σχέση με 
το ποιες οικονομικές δραστηριότητες προκα-
λούν πρόβλημα γρήγορης διασποράς του ιού. 
Το σχέδιο αναμένεται να έχει διάρκεια ενός 
μήνα σε πρώτη φάση. 
Τρεις περιοχές, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και 
η Ροδόπη βρίσκονται στο κόκκινο επίπεδο, 
κάτι που συνεπάγεται τοπικό lockdown μέχρι 
οι δείκτες διασποράς να υποχωρήσουν. 
Χθες ανακοινώθηκαν άλλα 1211 νέα κρού-
σματα (13 στην Αχαΐα) και 12 νεκροί. 

Από Δευτέρα 
οι εκπτώσεις 
Από τη Δευτέρα ξεκινούν τελικά οι 
ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώ-
σεις, με ΕΕΣΠ και ΟΕΣΠ να δια-
φωνούν. Κλειστά τα εμπορικά 
την Κυριακή λόγω κορωνοϊού.

Προς ρύθμιση 
χρεών στον ΒΙΟΠΑ 
Στον αναγκαστικό πλειστηριασμό 
οικοπέδου του Βιοτεχνικού Πάρ-
κου της Πάτρας θα συμμετέχει 
ο Δήμος, όπως αποφάσισε ομό-
φωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ψηφιακός «θησαυρός» 
στη δημοτική Βιβλιοθήκη 
μέσω ΕΣΠΑ

Σελ. 5 Σελ. 7 Σελ. 19

> Αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης

Σελ. 3,
«Απόψεις» σελ. 8

Η λύση για 
την κρίση 

Εταιρίες από διάφορες περιοχές 
της χώρας, οι οποίες δίνουν βάρος 
στην έρευνα και την καινοτομία, πα-
ρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 
e-Forum Καινοτομίας 2020. Πρό-
κειται για επιχειρήσεις που έδειξαν 
ότι σε περιόδους κρίσης, μοναδική 
επιλογή είναι η εξωστρέφεια και η 
ανάπτυξη μέσω καινοτομίας.

Σελ. 12-13

Στήριξη 
δανειοληπτών
Λήγουν αύριο οι αιτήσεις για το 
πρόγραμμα «Γέφυρα» που στόχο 
έχει τη στήριξη δανειοληπτών 
που πλήττονται από την πανδημία 
και έχουν δάνεια με υποθήκη και 
προσημείωση την Α΄ κατοικία.

Σελ. 5

Εξωστρέφεια
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Ο Τάσος έφυγε όρθιος… 
Το ξημέρωμα της περασμένης 
Κυριακής επιφύλασσε μια οδυ-
νηρή είδηση, σε πολλούς από 
εμάς (μια διάσπαρτη ανά τη χώρα 
παλιά παρέα με ισχυρά όμως βι-
ώματα από τα φοιτητικά χρόνια 
της δεκαετίας του ’80). Στα σκα-
λιά μιας μονοκατοικίας στην Άνω 
Πόλη καθισμένος και με ηρεμία 

στην όψη (που ήταν εμφανής και στον τελευταίο ασπα-
σμό) «άνοιξε τη δεύτερη από τις δυο πόρτες τις ζωής 
και βγήκε …» ο Τάσος Καπουσίζης ο «Ντούλης» όπως 
τον είχε κάποτε «βαπτίσει» ένας αδελφικός του φίλος, 
ο Ηλίας Χριστόπουλος. Είχε «σεργιανίσει στη ζωή» αρ-
κετά, μέσα από το δικό του μονόδρομο ο φίλος Τάσος, 
πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και την διάθεση της 
προσφοράς στην καρδιά. Μίκραινε είναι αλήθεια με τις 
επιλογές του το μέλλον του, αδιαφορούσε για τις συ-
στάσεις, όλοι όμως πιστεύαμε ότι δεν θα ήταν και τόσο 
βιαστικός από τη ζωή. Είναι αλήθεια ότι πολλοί, μέσα 
και σε αυτή τη χρονιά από την ίδια μεγάλη παρέα της 
ιστορικής εκείνης δεκαετίας, πορεύτηκαν στο «μεγάλο 
ταξίδι». Και για αυτούς και για άλλους πολλούς που 
«έφυγαν» τα τελευταία χρόνια, ο Τάσος σιγοψιθύριζε 
και αγωνιούσε νοερά όλο και πιο τακτικά τελευταία: 
«Πες μας βρε Χάρε να χαρείς / τι κάνουνε τ’ αλάνια / 
στον Κάτω Κόσμο πίνουνε / ή κάθονται χαρμάνια». 
Δεν περιμέναμε όμως έτσι ξαφνικά τον αποχωρισμό. 
Κόντρα μάλιστα στην κανονικότητα με δυο υπέργη-
ρους γονείς πίσω να αποχαιρετούν το καμάρι τους. Το 
νοιώσαμε πολλοί και το γράψαμε με πολλούς τρόπους 
στα social media:με την απώλεια του Τάσου χάσαμε 
κάτι από το δικό μας εαυτό. Αυτόν που έστω και μέσα 
από τις αδιέξοδες πολλές φορές επιλογές του και με τη 
στάση του, μας θύμιζε ο Τάσος. Που θα μας λείψει. Θα 
βρίσκεται όμως πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας.

Αντί παρέλασης… 
Φέτος δεν έγιναν παρελάσεις. Ειδικότερα στην Πάτρα ο 
Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών εδώ και πολλές δε-
καετίες έχει την τιμή να ανοίγει την παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου στην πόλη μας. Μία κίνηση της πολιτείας 
που εκτός από το συμβολικό της χαρακτήρα, φανερώ-
νει τον αμέριστο σεβασμό στους ανθρώπους εκείνους 
που από μια φτενή και φτωχή γωνιά της Ελλάδας μπή-
καν στην πρώτη γραμμή. Ξεχωριστό κομμάτι των αν-
θρώπων αυτών αποτέλεσαν οι γυναίκες Ηπειρώτισσες. 
Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, αντί παρέλασης 
φέτος με ανακοίνωσή του μας θυμίζει το ιστορικό αυτής 
της σχέσης του ειδικά αυτήν την ημέρα. Θέλοντας να 
τιμήσει την Ηπειρώτισσα γυναίκα, παρουσιάζει, μπρο-
στά σε χιλιάδες κόσμου, την εικόνα γυναικών ντυμέ-
νων με παραδοσιακές φορεσιές και ζαλωμένων με πυ-
ρομαχικά, βαρύ ρουχισμό, κασέλες και βαρέλες. Μέσα 
από αυτή την γεμάτη συνυποδηλώσεις εικόνα, γίνεται 
προσπάθεια να αποδοθεί η ηρωική και επιβλητική ει-
κόνα της Ηπειρώτισσας γυναίκας, μάνας, κόρης που λά-
μπρυνε με την προσφορά της ολόκληρη την Ελλάδα. 
Μια γυναίκα που πρωτοστάτησε σε πράξεις εθνικής και 
κοινωνικής ευεργεσίας, που έγινε υπόδειγμα χρέους 
και καθήκοντος, που πρόσφερε αυθόρμητα, που έγινε 
παράδειγμα προς μίμηση.
Γυναίκες Ηπειρώτισσες / Γιαννιώτισσες Σουλιώτισσες /
ξαφνιάσματα της φύσης /
εχθρέ γιατί δεν ρώτησες / ποιον πας να κατακτήσεις...

Στίχοι: Πυθαγόρας 

ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Σ
ε κάποιους δείκτες θα αναφερθούμε σήμερα. Αυτούς 
που βλέπουν τακτικά οι λοιμωξιολόγοι, σχετικά με 
την επιδημία του κορωνοϊού και προτείνουν μέτρα. 
Μαζί και με κάποιους οικονομικούς δείκτες που μαρ-

τυρούν τις «υπόγειες αλλαγές» στο οικονομικό πεδίο που απο-
τυπώνουν και το που βρισκόμαστε σήμερα. 

Επιδημιολογικοί δείκτες* 
Οι βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 
νοσηρότητας είναι δύο ειδών: δείκτες επιπολασμού και δείκτες 
επίπτωσης. Οι δείκτες επιπολασμού εκφράζουν τη συχνότητα 
μίας κατάστασης (συνήθως χρόνια μη θανατηφόρα νοσήματα) 
σε μία ορισμένη χρονική στιγμή. Ο επιπολασμός εκφράζεται με 
ένα πηλίκο όπου: α) αριθμητής είναι ο αριθμός των περιπτώ-
σεων μίας συγκεκριμένης ασθένειας σε ένα δεδομένο πληθυ-
σμό και σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, β) παρονομαστής 
είναι ο αριθμός των ατόμων του πληθυσμού, τα οποία κατά το 
ίδιο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε κατάσταση επικινδυνό-
τητας για εκδήλωση της συγκεκριμένης ασθένειας. Το πηλίκο 
πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, συνήθως 100 ή 1000. 
Διακρίνονται δύο είδη επιπολασμού: ο σημειακός επιπολα-
σμός (point prevalence) και ο επιπολασμός περιόδου (period 
prevalence). Ο σημειακός επιπολασμός αναφέρεται σε όλα τα 
άτομα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια σε μία ορι-
σμένη χρονική στιγμή. Ο επιπολασμός περιόδου αναφέρεται 
σε όλα τα άτομα που πάσχουν ή έπασχαν από τη συγκεκρι-
μένη ασθένεια κατά τη διάρκεια ενός μεγαλύτερου χρονικού 
διαστήματος. Οι δείκτες 
επίπτωσης εκφράζουν τη 
συχνότητα επέλευσης ενός 
γεγονότος (συνήθως οξέα 
νοσήματα μικρής διάρκει-
ας) σε μία χρονική περίο-
δο. Η επίπτωση εκφράζε-
ται με ένα πηλίκο όπου: α) 
αριθμητής είναι ο αριθμός 
των ατόμων σε ένα δεδο-
μένο -με όρους χρόνου, 
τόπου και ατόμων- πλη-
θυσμό, τα οποία παρου-
σιάζουν για πρώτη φορά 
τη συγκεκριμένη ασθένεια, 
λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας και σε ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα, β) παρονομαστής είναι ο αριθμός ατόμων του ίδιου 
δεδομένου πληθυσμού και για το ίδιο ορισμένο χρονικό διά-
στημα που βρίσκονται σε κατάσταση επικινδυνότητας για εκ-
δήλωση της συγκεκριμένης ασθένειας. Το παραπάνω πηλίκο 
συνήθως πολλαπλασιάζεται με κάποιο συντελεστή, όπως 100, 
1000, 10000 ή 100000. 
Αξίζει με όσα ακούμε και δημιουργούν συγχύσεις να διευκρινί-
σουμε και κάποιους ακόμη δείκτες**: 
• σύγχυση γίνεται ανάμεσα στους όρους θνητότητα (fatality) 
και θνησιμότητα (mortality) σχετικά με την Covid-19. Ο δεί-
κτης θνητότητας (fatality rate) αφορά το ποσοστό των θανατη-
φόρων περιστατικών, με άλλα λόγια την αναλογία των θανάτων 
σε σχέση με τους νοσούντες. Εδώ πρέπει να γίνει μία διάκριση 
στη θνητότητα με βάση τους διαγνωσμένους με τεστ νοσούντες 
(δηλαδή με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα). Αυτό το πο-
σοστό θνητότητας στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα στην 
ουσία είναι ακόμη άγνωστο, μέχρι να γίνουν στον πληθυσμό 
εκτεταμένα τεστ αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού.
• Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης θνησιμότητας (mortality 
rate) αφορά το ποσοστό των θανάτων από ένα νόσημα στο σύ-
νολο ενός πληθυσμού σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 
ενός έτους. Στην Ελλάδα και σε όποια άλλη χώρα, είναι επίσης, 
νωρίς για να υπολογιστεί η θνησιμότητα της Covid-19.
• Σύγχυση παρατηρείται και στην άλλη βασική επιδημιολογι-

κή έννοια, (που προαναφέραμε) τον επιπολασμό (prevalence), 
δηλαδή τον αριθμό των περιστατικών ή κρουσμάτων που ήδη 
υπάρχουν στον πληθυσμό (ο πραγματικός αριθμός στην περί-
πτωση της Covid-19 παραμένει άγνωστος για την Ελλάδα και 
τις άλλες χώρες). Ο επιπολασμός διαφέρει από την επίπτωση 
(incidence), που μετρά πόσο γρήγορα εμφανίζονται τα νέα περι-
στατικά στον πληθυσμό. Όσο μεγαλύτερη είναι η επίπτωση και 
η διάρκεια μίας νόσου τόσο μεγαλώνει ο επιπολασμός.

Τι σημαίνει η αύξηση των καταθέσεων 
Την αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα το Σεπτέμ-
βριο*** κατά 1,160 δισ. ευρώ αγγίζοντας τα 153,1 δισ. ευρώ, 
καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος. Να σημειωθεί ότι οι κα-
ταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται για όγδοο μήνα. Ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε σε 
7,0% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα.
Οι παραπάνω δείκτες αποτυπώνουν την ανασφάλεια που δη-
μιουργεί η πανδημία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κάτι που 
φυσικά αυξάνει τις καταθέσεις αλλά μειώνει δραματικά την κα-
τανάλωση και μηδενίζει τις εισπράξεις του εμπορικού κόσμου.
Ακόμη όμως μερικοί τραπεζικοί δείκτες είναι ενδεικτικοί του 
σημερινού οικονομικού κλίματος
• Τον Σεπτέμβριο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συ-
νολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,4% 
από 1,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή συνο-
λικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 
623 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 231 εκατ. ευρώ τον 

προηγούμενο μήνα.
• Η μηνιαία καθαρή ροή 
της χρηματοδότησης προς 
τις επιχειρήσεις, το Σε-
πτέμβριο του 2020, ήταν 
θετική κατά 714 εκατ. 
ευρώ, έναντι θετικής κα-
θαρής ροής 324 εκατ. 
ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής αυξήθηκε 
σε 7,5% από 6,5% τον 
προηγούμενο μήνα. 
• Το Σεπτέμβριο του 2020, 
η μηνιαία καθαρή ροή της 

χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες 
και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 3 εκατ. ευρώ, 
έναντι θετικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους 
διαμορφώθηκε σε -0,2% από 0,2% τον προηγούμενο μήνα.
• Αρνητική κατά 88 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της 
χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδο-
σκοπικά ιδρύματα το Σεπτέμβριο του 2020, έναντι αρνητικής 
καθαρής ροής 114 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
• Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πι-
στωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2020, το 
συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε κα-
θεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται 
σε 20.148 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία αυτή 
εμπίπτουν στεγαστικά δάνεια (7.749 εκατ. ευρώ), δάνεια προς 
ΜΧΕ (9.287 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.747 εκατ. 
ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατο-
μικές επιχειρήσεις (1.361 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς 
νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

* Πηγή: www.ekdd.gr/
** Πηγή: ΑΠΕ - Παύλος Δρακόπουλος
*** Πηγή: ΤτΕ
Η φωτό είναι χθεσινό στιγμιότυπο από την εξάπλωση του κορωνοϊού 
παγκοσμιώς. Πηγή: www.bing.com

Δείκτες υγείας και οικονομίας 
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> Εντοπίστηκαν 2 κρούσματα σε σύνολο 527 δειγμάτων

> Θα αναγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

Συνολικά 527 Πατρινοί έκαναν rapid 
test, χθες πρώτη ημέρα διεξαγωγής των 
ελέγχων σε πλατείες της πόλης, από συ-
νεργεία του ΕΟΔΥ. Τα πρώτα αποτελέ-
σματα προκαλούν αισιοδοξία σε σχέση 
με την πορεία του κορωνοϊού στην Πά-
τρα. Και αυτό γιατί από το σύνολο των 
δειγμάτων βρέθηκαν θετικά μόνο δύο 

στον ιό και θα ακολουθήσει μοριακό τεστ 
στο Κέντρο Υγείας Αγίου Αλεξίου. 
Η προσέλευση των Πατρινών ήταν από 
νωρίς το πρωί ιδιαίτερα μεγάλη και σχη-
ματίστηκαν μεγάλες ουρές. Τα συνεργεία 
είχαν στηθεί στην πλατίες Κύπρου (στά-
διο Παναχαϊκής), Γεωργίου και Ελευθε-
ρίας, μια δράση που πραγματοποιείται 
από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τον 
Δήμο Πατρέων και τον ΕΟΔΥ. 
Υπενθυμίζεται πως ο τυχαίος έλεγχος 
στον πληθυσμό γίνεται με σκοπό να 
εντοπιστούν ασυμπτωματικά άτομα. Οι 
έλεγχοι θα επεκταθούν και το επόμενο 
διάστημα, καθώς σε πρώτη φάση έχει 
δρομολογηθεί η διενέργεια 1000 τεστ.
Στα σημεία ελέγχου του πληθυσμού με-

τέβησαν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας 
Πελετίδης, με την Αντιδήμαρχο Υγείας – 
Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, 
Ο Δήμαρχος Πατρέων, δήλωσε: «Η υπό-
θεση με τον κορωνοϊό παίρνει έκταση 
και σε λίγο καιρό αυτό που θα δοκιμα-
στεί είναι το υγειονομικό μας σύστημα κι 
εδώ είναι η ένταση και η προσοχή που 
απαιτείται. Διότι αυτό που γίνεται είναι 
μια δειγματοληψία, για να δούμε πού 
βρισκόμαστε, δεν λύνει όμως το πρόβλη-
μα. Η κυβέρνηση και η Διοίκηση Υγεί-
ας στην περιοχή μας, πρέπει να πάρουν 
όλα τα μέτρα θωράκισης του υγειονομι-
κού μας συστήματος. Να ενισχυθούν τα 
νοσοκομεία μας με υγειονομικό προσω-
πικό, ΜΕΘ και μηχανήματα». 

Περαιτέρω μέτρα για την αντι-
μετώπισή της πανδημίας, τα 
οποία κατά πληροφορίες θα 
έχουν οριζόντιο χαρακτήρα 
αναμένεται να ανακοινώσει 
σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Ήδη ο 
ίδιος ανακοίνωσε ότι τρεις πε-
ριοχές της χώρας μπαίνουν σε 
καθολικό lockdown. Πρόκει-
ται για τις περιοχές της Θεσσα-
λονίκης, της Λάρισας και της 
Ροδόπης που βρίσκονται στο 
επίπεδο 4 κινδύνου. Η ανα-
κοίνωση έγινε στο χθεσινό 
υπουργικό συμβούλιο όπου ο 
πρωθυπουργός στην εισαγω-
γική τοποθέτηση του είπε ότι: 
«Πρέπει όπως και στην πρώτη 
φάση όπου πήραμε μέτρα νω-
ρίς, να λάβουμε ξανά και πιο 
έγκαιρα από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες αυστηρότερα μέτρα 
ώστε να προλάβουμε τα χειρό-
τερα, να σώσουμε ανθρώπινες 
ζωές και να μειώσουμε την πίε-
ση η οποία ασκείται στο σύστη-
μα υγείας. Θα ανακοινώσω ένα 
νέο σχέδιο δράσης διάρκειας 
ενός μήνα», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός.
 «Θα ξαναπώ ότι ο στόχος μας 
παραμένει η αποφυγή ενός κα-
θολικού lockdown για αυτό 
και θα προχωρήσουμε σε μια 
περαιτέρω ενίσχυση των στο-
χευμένων περιορισμών. Μια 

πολιτική η οποία όμως πρέπει 
να εφαρμοστεί με τρόπο από-
λυτο» πρόσθεσε.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε 
ότι οι περιοχές της Θεσσαλονί-
κης, της Λάρισας και της Ροδό-
πης περνούν στο «επίπεδο 4» 
και θα ισχύσουν τα μέτρα για 
τις περιοχές που βρίσκονται 
«στο κόκκινο». «Από σήμερα 
πρέπει να παρθούν κάποιες 
έκτακτες αποφάσεις. Θεσσα-
λονίκη, Ροδόπη και Λάρισα 
μπαίνουν στο κόκκινο, αυτό 
σημαίνει ότι αναστέλλονται οι 
περισσότερες λειτουργίες πλην 
όμως, τονίζω, του λιανεμπορί-
ου και του σχολείου», τόνισε.
Επίσης, κατήγγειλε τις επιθέ-
σεις που δέχεται τις τελευταί-
ες μέρες ο καθηγητής Σωτήρης 
Τσιόδρας. «Βρίσκω απαρά-
δεκτο το γεγονός ότι κάποιοι 
έχουν επιλέξει να στοχοποιή-

σουν επιστήμονες. Και θεωρώ 
ότι συγκεκριμένα η στοχοποί-
ηση του καθηγητή, του κ. Τσι-
όδρα, η οποία είναι πολύ συ-
στηματική τις τελευταίες μέρες 
είναι απαράδεκτη», τόνισε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχέδιο δράσης ενός μήνα 
Τόνισε ακόμη ότι η πίεση που 
δέχεται το Σύστημα Υγεία είναι 
αφόρητη και η μεγαλύτερη από 
κάθε άλλη φορά, ενώ αναφέρ-
θηκε στο σχέδιο δράσης που 
ο ίδιος θα προαναγγείλει σή-
μερα. 
«Θα ανακοινώσω ένα νέο σχέ-
διο δράσης διάρκειας ενός μή-
να. Δεν θα μπω σε λεπτομέρει-
ες , θα πω μόνο ότι γνωρίζουμε 
πια, από τις διαδικασίες ιχνη-
λάτησης, ποιές οικονομικές 
δραστηριότητες προκαλούν 
πρόβλημα γρήγορης διασπο-

ράς του ιού και ποιες δεν προ-
καλούν τόσο μεγάλη διασπορά 
του ιού, οπότε θα προσαρμό-
σουμε το σχέδιό μας για τον 
επόμενο μήνα στα πραγματικά 
δεδομένα τα οποία έχουμε στη 
διάθεσή μας».
Επεσήμανε ωστόσο ότι «πρέ-
πει να παρθούν κάποιες έκτα-
κτες αποφάσεις. Θεσσαλονίκη, 
Ροδόπη και Λάρισα μπαίνουν 
στο κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι 
αναστέλλονται οι περισσότερες 
λειτουργίες πλην όμως, το το-
νίζω, του λιανεμπορίου και 
των σχολείων». 

Στόχος δεν είναι ένα 
καθολικό lockdown
Και υπογράμμισε: «Θα ξανα-
πώ ότι ο στόχος μας παραμέ-
νει η αποφυγή ενός καθολι-
κού lockdown, γι’ αυτό και θα 
προχωρήσουμε σε μια περαι-
τέρω ενίσχυση των στοχευμέ-
νων περιορισμών. Μία πολι-
τική η οποία όμως πρέπει να 
εφαρμοστεί με τρόπο απόλυ-
το. Το επόμενο 15νθημερο 
είναι στην κυριολεξία κρίσι-
μο και στο μέτωπο αυτό κάθε 
Υπουργείο έχει τη δική του θέ-
ση. Για παράδειγμα η τηλεργα-
σία την οποία έχουμε εφαρμό-
σει πρέπει και να τηρείται και 
πρέπει να παρακολουθείται 
από όλους». 

Ξεκίνησαν τα rapid test στην Πάτρα

Μέτρα με διάρκεια ένα μήνα, 
για να ανακοπεί η πανδημία 

1211 νέα κρούσματα 
και 12 θάνατοι 

Για ακόμα μια ημέρα ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει τετραψήφιο νούμερο 

κρουσμάτων, με 1.211 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19. 

Επίσης έχουμε 12 καταγεγραμμένους θανάτους ενώ 114 συμπολίτες 

μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα 

έφθασαν τους 615. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 79 έτη 

και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 

και άνω. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0 έως 

103 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη (εύρος 25 

έως 102 ετών). Στην Αχαΐα καταγράφηκαν 13 κρούσματα.

Μικροβιολογικός έλεγχος λυμάτων
Σε δεκαπλάσιες τιμές υπολογίζεται από το ΑΠΘ η συγκέντρωση 

του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδο-

μικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, από την 12η Οκτωβρί-

ου 2020, όταν ξεκίνησε να αποτυπώνεται στις μετρήσεις μία 

δραματικά επιδεινούμενη επιδημιολογική εικόνα για την πόλη.

Η διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου, που σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ αναλύει συστημα-

τικά, ανά δύο ημέρες, δείγματα από τα υγρά αστικά απόβλητα 

στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσα-

λονίκης, στην μέτρηση της 27ης Οκτωβρίου 2020 υπολόγισε 

μία αύξηση του ιικού φορτίου, που επιβεβαίωσε την αλλαγή 

επιδημιολογικού επιπέδου στην πόλη και την αναγκαιότητα 

άμεσης λήψης μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί η δυναμική 

μιας εκθετικής διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα. 

Όχι στην εγγραφή 
δικηγόρων από κολλέγια! 

Αντίθετοι εμφανίζονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Κωνστα-

ντίνος Μάρκου και Σια Αναγνωστοπούλου στη δυνατότητα που δί-

νει η κυβέρνηση, να εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους 

πτυχιούχοι κολλεγίων τριετούς διάρκειας.

Με ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Ένα ισχυρό ράπισμα δέχεται ο 

νομικός κόσμος της χώρας και μια πρωτοφανή λοιδορία ο νομός 

Αχαΐας και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας για ακόμα 

μια φορά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν κα-

τάργησε την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, η Υπουρ-

γός Παιδείας κα Κεραμέως και οι συν αυτώ είχαν προβάλλει το 

πρόσχημα του δικηγορικού υπερπληθωρισμού, ότι πλεονάζουν 

οι δικηγόροι στην χώρα μας και για αυτό οδηγούνται στην ανέ-

χεια και την ανεργία. Τώρα σε νομοσχέδιο με τίτλο: «Ρυθμίσεις 

για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 

3869/2010 κτλ..» προστέθηκε τροποποίηση του Κώδικα Δικηγό-

ρων, που υποχρεώνει τους δικηγορικούς συλλόγους να εγγράφουν 

στα μητρώα τους πτυχιούχους κολλεγίων του εξωτερικού τριετούς 

διάρκειας σπουδών! Πρώτα κατάργησε τον ΔΟΑΤΑΠ και ανέθεσε 

την αναγνώριση των τίτλων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων 

και πανεπιστημίων του εξωτερικού σε μια fasttrack διαδικασία, 

χωρίς έλεγχο ουσιαστικής αντιστοίχισης των σπουδών με αυτές 

τις Ελλάδας. Στην συνέχεια, αντιμετώπισε τον φραγμό που έβαλαν 

οι επαγγελματικοί σύλλογοι, οι οποίοι κατέστησαν ανεφάρμοστη 

στην πράξη την νομοθετική επιταγή. Τώρα, επανέρχεται με νέα 

νομοθετική ρύθμιση σε πείσμα της ίδιας της πραγματικότητας. 

Απορεί λοιπόν κανείς, πώς από την μία μεριά καταργείται ένα 

ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα και από την άλλη υφίσταται τέ-

τοιας εμβέλειας σπουδή, ώστε αναγνωρίζονται τριετείς σπουδές 

κολλεγίων του εξωτερικού για το ίδιο ακριβώς επάγγελμα. Τελι-

κά, η Υπουργός προΐσταται ενός Υπουργείου που βρίσκεται στην 

Ελλάδα ή εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα; Προφανώς το δεύτερο».
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We are

holiday
emotions
holiday
emotions

holiday
emotions

expertson

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

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

www.holidayemotions.com

On line κρατήσεις

Εξειδικευμένες Τουριστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τον τοπικό προορισμό 
και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Προϊόντα & Υπηρεσίες Παρουσίας & προβολής στο internet

Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα 
(Holiday Emotions Area Developer)
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Τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα 26 
Οκτωβρίου στην Αχαΐα, οπότε και περά-
σαμε στο δεύτερο επιδημιολογικό επίπεδο 
(επιτήρησης) με πιο ελαστικά προληπτι-
κά μέτρα και κανόνες προστασίας από τον 
Covid-19, καταγράφει σε ανακοίνωσή της 
η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ν. 
Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ). H χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτε-
ρικούς χώρους με συγχρωτισμό, ενώ δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις.
Συγκεκριμένα και όσον αφορά τα σωματεία - 
μέλη της Ομοσπονδίας ισχύουν τα εξής:
• Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομέ-
νων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ
Μόνο καθήμενοι 6 άτομα ανά τραπέζι
• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 
300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού 
της άδειας με μέγιστο 300 καθήμενοι 
• Μουσικές σκηνές

Μόνο καθήμενοι 4 άτομα ανά τραπέζι
• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 
300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού 
της άδειας με μέγιστο 200 καθήμενοι 
• Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητι-
κών εστιατορίων], καφέ, κυλικεία [πλην κυ-
λικείων εκπαιδευτικών δομών], αναψυκτή-
ρια, καντίνες)
-6 άτομα ανά τραπέζι 
-Πληρότητα 65% της ωφέλιμης επιφάνειας 
-Αποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων 
• Μεταφορές 
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα 
ΜΜΜ 65% σε ΜΜΜ
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση 
των ΜΜΜ.
- 65% σε πλοία
- Μέχρι 3 επιβάτες σε ΤΑΧΙ 
• Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, 
μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυο-
πωλεία κοκ)

- 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 
1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον)
- Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη 
καρότσια/καλάθια 
• Λαϊκές αγορές
65% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση 
μεταξύ πάγκων.
- Λειτουργία παράλληλων αγορών
• Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές 
κλπ
- 50% των πωλητών με 5 μέτρα απόσταση 
μεταξύ πάγκων.
• Λιανεμπόριο
- Περιορισμός βάσει εμβαδού 1 άτομο ανά 
10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για 
κάθε 10 τ.μ. επιπλέον)
• Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγι-
εινής κλπ
- Μάσκα σε προσωπικό και πελάτες
Όλα τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής 
είναι κλειστά από 00.30-05.00.

Τα μέτρα στην «κίτρινη» ζώνη

Ανατροπή προκάλεσε η παν-
δημία του κορωνοϊού και στην 
λειτουργία των χειμερινών εν-
διάμεσων εκπτώσεων, εφό-
σον τελικά δεν θα ανοίξουν την 
προσεχή Κυριακή τα εμπορικά 
καταστήματα σε όλη τη χώρα.
«Όλα τα εμπορικά καταστήμα-
τα της χώρας θα παραμείνουν 
κλειστά την προσεχή Κυριακή 
1η Νοεμβρίου, όπως ανέφερε 
η χθεσινή ανακοίνωση της Γε-
νικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.
Η ανακοίνωση αναλυτικά ανα-
φερει: «Η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ενη-
μερώσε το καταναλωτικό κοινό 
και τις επιχειρήσεις ότι, λόγω 
των έκτακτων μέτρων που λαμ-
βάνονται για την αντιμετώπιση 
και τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού Covid-19, 
την προσεχή Κυριακή 1η Νο-
εμβρίου, παρά τα όσα ορίζο-
νται στις διατάξεις των άρθρων 
15 και 16 του ν. 4177/2013 
(173 Ά), όλα τα εμπορικά κα-
ταστήματα της χώρας θα παρα-
μείνουν κλειστά». Μέχρι πρότι-
νος είχε γίνει γνωστό ότι όλα τα 
εμπορικά καταστήματα θα ήταν 
ανοικτά την 1η Νοεμβρίου κα-
θώς ξεκινούν οι ενδιάμεσες 
εκπτώσεις που θα διαρκέσουν 
έως τις 14 του μήνα. 
Το άνοιγμα της Κυριακής ήταν 
προαιρετικό αλλά τελικά μετά 
την έξαρση κρουσμάτων η κυ-
βέρνηση έλαβε μέτρα για να πε-
ριορίσει την πανδημία.
Εν τέλει, οι εκπτώσεις ξεκινούν 

κανονικά από την ερχόμενη 
Δευτέρα και πέραν της αναγρα-
φής της παλαιάς και της νέας 
τιμής των προϊόντων και υπη-
ρεσιών που πωλούνται με έκ-
πτωση, επιτρέπεται η αναγρα-
φή και η εμπορική επικοινωνία 
ποσοστού έκπτωσης.

Παρέμβαση ΟΕΣΠ
Παρέμβαση για το ζήτημα έκα-
νε με ανακοίνωσή της η Ομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας Πελοποννήσου, 
Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύν-
θου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης:
«Οι φθινοπωρινές ενδιάμεσες 
εκπτώσεις θα διαρκέσουν από 
1η έως 14 Νοεμβρίου 2020, 
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 16 
του ίδιου νόμου -και μόνο για 
τις περιοχές που δεν έχει εκδο-
θεί ειδική απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη- τα καταστήματα 
μπορούν να ανοίξουν προαιρε-
τικά την πρώτη Κυριακή των 
ενδιάμεσων εκπτώσεων, δηλ. 
την 1η Νοεμβρίου 2020, από 
ώρα 11:00 έως 20:00 (παρ. 1 
άρθρου 23 ν. 2224/1994).
Η Ο.Ε.ΕΣ.Π. έχει επανειλημμέ-
να ζητήσει την κατάργηση του 
θεσμού των ενδιάμεσων εκ-

πτώσεων και των Κυριακών 
που τις συνοδεύουν, καθώς 
ο θεσμός αυτός έχει αποδει-
χθεί αποτυχημένος και αναπο-
τελεσματικός, δημιουργώντας 
σύγχυση στους καταναλωτές, 
φθείροντας παράλληλα και τον 
θεσμό των τακτικών εκπτώσε-
ων. Συνεπώς η Ομοσπονδία 
μας είναι κατά της λειτουργίας 
των καταστημάτων τις Κυρια-
κές, πλην των τριών Κυριακών 
των εορταστικών περιόδων, 
παροτρύνοντας τους συναδέλ-
φους να κρατήσουν τα καταστή-
ματά τους κλειστά. Ωστόσο, το 
άνοιγμα των καταστημάτων τις 
Κυριακές επαφίεται στον εκά-
στοτε Σύλλογο, ανάλογα με τις 
ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και 
τις καταναλωτικές συνήθειες 
του κάθε τόπου.
Αναφορικά με την απόφαση 
απόσυρσης από την χρήση ορι-
σμένων μοντέλων Φορολογι-
κών Ηλεκτρονικών Μηχανι-
σμών (Φ.Η.Μ.), παρατάθηκε 
η προθεσμία απόσυρσής τους 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κάτι 
το οποίο είχε αιτηθεί και η Ομο-
σπονδία μας. Επιπλέον, ΖΗ-
ΤΟΥΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗ-
ΣΗ για την κάλυψη του κόστους 

απόσυρσης ή αναβάθμισής 
τους, καθώς οι ήδη πληγείσες 
από την κρίση της πανδημί-
ας του κορωνοϊού επιχειρήσεις 
αδυνατούν να καλύψουν».

Εμπορικός: «Η αγορά 
απορρυθμίζεται»
Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορι-
κός και Εισαγωγικός Σύλλογος 
Πατρών αναφέρει με αφορμή 
την έναρξη των ενδιάμεσων 
φθινοπωρινών εκπτώσεων 
2020 τα εξής: «Ο Εμπορικός 
Εισαγωγικός Σύλλογος Πα-
τρών είχε από την αρχή επι-
σημάνει ότι το μέτρο των ενδι-
άμεσων εκπτώσεων δεν είναι 
προς όφελος ούτε των επιχει-
ρήσεων, ούτε των καταναλω-
τών και πλήττει τον θεσμό των 
Εκπτώσεων συνολικά. Η αγο-
ρά απορυθμίζεται με τις συνε-
χείς εκπτώσεις και προσφορές 
που λειτουργούν προς όφελος 
των πολυεθνικών αλυσίδων. Η 
αποτυχία του θεσμού έχει πλέ-
ον αποδειχθεί στην πράξη και 
η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικό-
τητας ζητά την κατάργησή τους».
Ο ΕΕΣΠ υπενθυμίζει ότι είναι 
κάθετα αντίθετος στην λειτουρ-
γία των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές. «Αγωνιζόμαστε για να 
θεσπίσουμε τη λειτουργία των 
καταστημάτων μόνο τις 3 Κυ-
ριακές (παραμονή Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς, Κυ-
ριακή των Βαΐων) και για τη 
συνταγματική κατοχύρωση της 
αργίας των υπόλοιπων Κυρια-
κών. Η λειτουργία των καταστη-
μάτων τις Κυριακές θα επιφέρει 
περισσότερα λουκέτα, ανεργία, 
ύφεση, οξύτερη κρίση...».

Κλειστά την Κυριακή λόγω Covid
> Από τη Δευτέρα ξεκινούν τελικά οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις

> Η ΟΕΒΕΣΝΑ ενημερώνει τα μέλη της για όσα ισχύουν

«ΓΕΦΥΡΑ»: Μέχρι 
αύριο οι αιτήσεις

Λήγει αύριο Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, η τελευταία προθεσμία υπο-

βολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», τρεις μήνες μετά την 

έναρξή του κι έναν μήνα μετά την παράταση που έδωσε το υπουρ-

γείο Οικονομικών, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των δικαιού-

χων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου από τον αριθμό των 

αιτήσεων, που έφθασε την περασμένη Τρίτη τις 150.249.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που 

πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού κι έχουν 

δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην α΄ κατοικία. Οι δικαιούχοι 

θα λάβουν κρατική επιδότηση για συνολικό χρονικό διάστημα 9 

μηνών. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της 

περιόδου αναστολής των πληρωμών δόσεων δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική ηλε-

κτρονική πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματεί-

ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr.

ΤΑΙΠΕΔ: Στο σφυρί 
Κλειτορία και Ανδρίτσαινα 

Την έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών για επτά νέα ακίνητα, μέσα 

από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Αuction και τον ιστότοπο www.e-

publicrealestate.gr, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής ακίνητα:

1. Ν. Ηρακλείτσα, Καβάλα: παραθαλάσσια οικόπεδα (πώληση)

2. Σαμπάριζα, Ερμιόνη, Αργολίδα: Τρία γειτνιάζοντα παραθαλάσ-

σια οικόπεδα (πώληση)

3. Ιαματική Πηγή Ξενία Κύθνου, Κύθνος, Κυκλάδες (μεταβίβαση 

δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια)

4. Κέντρο, Αθήνα (Ιπποκράτους), Αττική: Πολυώροφο κτίριο γρα-

φείων (πώληση)

5. Κέντρο, Αθήνα (Αιόλου & Ερμού), Αττική: Οροφοδιαμέρισμα γ’ 

ορόφου σε πολυώροφο κτίριο (πώληση)

6. Ανδρίτσαινα, Ηλεία: Πρώην Ειρηνοδικείο, τριώροφο λιθόκτιστο 

κεραμοσκεπές κτίριο (πώληση)

7. Κλειτορία, Αχαΐα: πρ. Ειρηνοδικείο, διώροφο κτίσμα (πώληση)

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

εγγράφων της α’ φάσης του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 18 

Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο www.e-

publicrealestate.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ για περισσό-

τερες πληροφορίες για τη διαδικασία του e-Auction και ενημέρωση 

για τα ακίνητα.

ΑΑΔΕ: Δεύτερη ευκαιρία 
σε 200.000 ιδιοκτήτες 

Ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ θα αρχίσουν να λαμβάνουν 

περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν 

σωστά τη δήλωση COVID με τη μείωση 40% των ενοικίων που 

εισέπραξαν, με αποτέλεσμα να μην έχουν δει μέχρι σήμερα την 

έκπτωση φόρου 30% για τα «χαμένα» ενοίκια.

Περίπου ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειω-

μένα ενοίκια κατά το διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020 εντο-

πίστηκε να έχει υποβάλει τη δήλωση COVID στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με σοβαρά λάθη ή παραλείψεις, εξαιτίας των 

οποίων δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισμός των εκπτώσεων. Ετσι, 

στους ιδιοκτήτες αυτούς βεβαιώθηκε ολόκληρος ο ΕΝΦΙΑ του 2020, 

χωρίς καμία μείωση λόγω υπολογισμού εκπτώσεων φόρου βάσει 

δηλώσεων COVID. Η ΑΑΔΕ εντόπισε τα λάθη και τις παραλείψεις, 

κατά την επεξεργασία των δηλώσεων των συγκεκριμένων ιδιοκτητών, 

και θα αρχίσει από σήμερα να στέλνει μηνύματα στους φορολογου-

μένους με οδηγίες στον λογαριασμό τους στο Τaxisnet ώστε να τα 

αποκαταστήσουν προκειμένου να κερδίσουν την έκπτωση φόρου.
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Δημιουργία κόμβου 
ψηφιακής καινοτομίας 

Δημοσκόπηση για 
Covid-19 και εμφράγματα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
επιβαλλόμενα από την Πολιτεία μέτρα κατά την περίοδο 
του Covid-19, σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα 
της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» πρόκειται να 
μελετήσει επιδημιολογικά την συσχέτιση της αλλαγής του 
τρόπου διαβίωσης πολιτών στους Δήμους Πατρέων, Αγρι-
νίου και Πύργου σε σχέση με τα εμφράγματα.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιεί δημοσκόπηση που θα 
αφορά καθημερινές συνήθειες, όπως αυτές έχουν διαμορ-
φωθεί ποιοτικά ή ποσοτικά (διατροφή στο σπίτι, φυσική 
δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ κ.α.), αλλά και για τις 
αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με άγχος, καθώς και ψυ-
χοσωματικούς παράγοντες που αποτελούν στοιχεία διε-
ρεύνησης, συσχέτισης και αξιολόγησης, τα οποία θα συμ-
βάλλουν στην σφαιρική προσέγγιση της μελέτης για οξέα 
καρδιοαγγειακά επεισόδια. Η διάχυση των αποτελεσμά-
των θα γίνει σε συνεργασία με την ΠΔΕ και η μελέτη θα 
συμβάλλει σε στρατηγικές πρόληψης, ευαισθητοποίησης, 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και προαγωγής της δημόσιας 
υγείας στην ΠΔΕ.

Το βάρος στην 
καθημερινότητα 

Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με ζητήματα της καθημε-
ρινότητας του Δήμου Αιγιαλείας, παρουσίασε το μεσημέρι 
της Παρασκευής ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Κα-
λογερόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε 
επιγραμματικά στα κυρίαρχα θέματα που αφορούν τους κα-
τοίκους της περιοχής όπως:
1) την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης 
στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου. 
2) Μεταφορά των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ κοντινότερων 
προορισμών από την Κοζάνη, μειώνοντας το κόστος μετα-
φοράς για τους δημότες. Παράλληλα, διασφαλίστηκε η απο-
κατάσταση του ΧΑΔΑ στην Αιγείρα, ενώ επιδιώκεται και 
βρίσκεται σε καλό δρόμο το οριστικό κλείσιμο και η αποκα-
τάσταση του ΧΥΤΑ στο ίδιο σημείο. Αυξήθηκε κατακόρυφα 
το ποσοστό ανακύκλωσης στο Δήμο, με πολλά περιθώρια 
περαιτέρω αύξησης. Μαζί με την κατασκευή της Μονάδας 
Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων που έχει εγκριθεί 
και επιδιώκεται χρηματοδότηση, προβλέπεται πως ο όγκος 
των απορριμμάτων που θα μεταφέρονται σε ΧΥΤΑ θα μειω-
θεί τουλάχιστον 50%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3) Ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως: Τα έργα θα ξεκινήσουν 
το φθινόπωρο του 2021. Η πεζοδρόμηση μέρους του κέντρου 
του Αιγίου παραμένει στους σχεδιασμούς της δημοτικής αρ-
χής, καθώς προτεραιότητα έχουν οι πεζοί και όχι τα οχήματα.
4) Αντιπλημμυρικά: Επετεύχθη η ένταξη σε χρηματοδότη-
ση, αντιπλημμυρικών «συνοδών» έργων προϋπολογισμού 
εκατομμυρίων ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια για ένταξη πε-
ρισσοτέρων σε επικίνδυνα σημεία της νέας σιδηροδρομι-
κής γραμμής και του νέου αυτοκινητοδρόμου. Οι εργασίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει στην περιοχή της Δυτικής Αιγιάλειας 
και επεκτείνονται σταδιακά και προς ανατολικά.
5) Άρδευση:Είναι σε εξέλιξη έργα της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας 
προς όφελος των δημοτών και αναμένεται και η απάντηση 
από το ΥΠΕΣ για ένταξη του έργου του φράγματος στον πο-
ταμό Σελινούντα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
6) Για τα δημοτικά τέλη ανέφερε πως η μείωση στην παρού-
σα φάση θα ήταν πλήγμα για την Αιγιάλεια του μέλλοντος. 
7) Εφαρμογή της πλατφόρμας SenceCity που έχει σχεδια-
στεί από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Πα-
τρών δίνοντας τη δυναότητα σε δημότες να αποστέλλουν 
μέσω του τηλεφώνου τους αιτήματα για αποκατάσταση βλα-
βών αλλά και να αποστέλλουν παράπονα και επισημάνσεις, 
που διανέμονται προς επίλυση στις δημοτικές υπηρεσίες. 
Ήδη πάνω από 2.500 χρήστες έχουν κατεβάσει τη σχετική 
εφαρμογή και πάνω από 300 ζητήματα έχουν πάρει το δρό-
μο της επίλυσης.

Θέματα

> Υποβολή πρότασης της Περιφέρειας και του Υπ. Εργασίας

> Την απόσυρσή του ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας

Με επιτυχία ολοκληρώθη-
κε η υποβολή της πρότασης 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας με τη σύμπραξη του 
Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για 
τη δημιουργία του πρώτου 
περιφερειακού κόμβου ψηφι-
ακής καινοτομίας (DIGITAL 
INNOVATION HUB) με τίτ-
λο «REBRAIN WESTERN 
GREECE». Στην πρόσκληση 
συμμετείχαν Δημόσιοι Φο-
ρείς, Πανεπιστήμια, Κοινω-
νικοί Εταίροι, Ερευνητικοί 
Οργανισμοί, Φορείς του Ιδι-
ωτικού Τομέα και εκπρόσω-
ποι του επιχειρηματικού κό-
σμου.
Πρόκειται για το πρώτο data 
driven ψηφιακό εγχείρη-
μα σχεδιασμού ευφυών δη-
μόσιων πολιτικών για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση 
των τεχνολογικών ευκαιριών 
στην αγορά εργασίας της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
Μέσω του κόμβου εισάγονται 
για πρώτη φορά στην τεκμη-
ρίωση προτεινόμενων δημό-
σιων πολιτικών νέες τεχνο-
λογίες και νέα εργαλεία όπως 
το data analytics, η τεχνητή 
νοημοσύνη, οι προηγμένες 
ψηφιακές δεξιότητες, η κυ-
βερνοασφάλεια, κ.α.
Ο κόμβος ανταποκρινόμενος 
στις ευρωπαϊκές προκλήσεις 

στοχεύει στον τεχνολογικό 
μετασχηματισμό της αγοράς 
εργασίας, στην αναβάθμιση 
του εργατικού δυναμικού με 
προηγμένες ψηφιακές δεξιό-
τητες, στη διάχυση της τεχνο-
γνωσίας στο Δημόσιο τομέα 
και στη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας. Η κυκλική 
οικονομία, η γυναικεία απα-
σχόληση, οι «έξυπνες πό-
λεις» και η κοινωνική και-
νοτομία αποτελούν μερικούς 
από τους κεντρικούς άξονες 
του κόμβου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας, Έρευνας 
και Καινοτομίας Φωκίωνας 
Ζαΐμης, ως εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας στην συγκεκριμένη πρω-
τοβουλία, ευχαρίστησε και 
εξέφρασε τα θερμά του συγ-

χαρητήρια σε όλους τους φο-
ρείς που μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα από την 
31.1.2020 και την υπογρα-
φή του Μνημονίου Συνεργα-
σίας μεταξύ του Υπουργείου 
Εργασίας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας συνέβα-
λαν στην επιτυχή κατάρτιση 
και κατάθεση της πρότασης.
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
καθώς πρόκειται για το πρώ-
το εγχείρημα στη χώρα, ολο-
κληρωμένης επιστημονικής 
και μεθοδολογικής παρέμβα-
σης για ένα σύνολο μειζόνων 
ζητημάτων που στόχο έχει να 
αναδείξει την ψηφιακή δυνα-
μική της Περιφέρειας μας με 
βάσει τα πραγματικά δεδομέ-
να και τις ανάγκες της επο-
χής», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.
Στο εταιρικό σχήμα συμμε-

τέχουν: Η Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας, το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, το Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου, το Ελ-
ληνικό Ανοιχτό Πανεπιστή-
μιο, το Ινστιτούτο Κυκλικής 
Οικονομίας και Κλιματικής 
Αλλαγής, το Εθνικό Ινστι-
τούτο Εργασίας και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), 
το Ινστιτούτο Βιομηχανικών 
Συστημάτων του Ε.Κ. Αθη-
νά (ΙΝΒΙΣ), το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ), ο Πανελλήνι-
ος Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων Βιομηχανικών Περιοχών 
ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ, το Περιφερει-
ακό Επιμελητηριακό Συμ-
βούλιο Δ.Ε., η πρωτοβουλία 
ORANGE GROVE_ΙΘΑΚΗ, 
το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και 
από το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών: το Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών, το Εργαστήριο 
Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
του Τμήματος Φυσικής και 
από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογί-
ας το Εργαστήριο Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σημάτων και 
Εικόνων και το Εργαστήριο 
Ενσύρματης Τηλεπικοινωνί-
ας & Τεχνολογίας της Πλη-
ροφορίας.

Ψηφίστηκε ο νέος Πτωχευτικός
Αποτελεσματικό,  κοινωνικά ευαίσθη-
το και επιχειρησιακά λειτουργικό χαρα-
κτήρισε τον πτωχευτικό κώδικα που ψη-
φίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας. Στην ονομαστική ψηφοφορία 
επί της αρχής και επί των άρθρων που 
είχαν προκαλέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και 
ΚΚΕ, 158 βουλευτές υπερψήφισαν, ενώ 
140 βουλευτές καταψήφισαν.
Η ψήφιση έγινε παρά τις αντιδράσεις 
που υπήρχαν και ζητούσαν την απόσυρ-
σή του. Μάλιστα, την Δευτέρα το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Πάτρας εξέδωσε 
ψήφισμα που κατέθεσε η «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» κατά του νέου Πτωχευτικού 
Κώδικα. 
Στο ψήφισμα αναφέρονται να εξής: «Η 
κυβέρνηση με το νέο Πτωχευτικό Κώ-
δικα βάζει τέλος και στην τυπική προ-
στασία της πρώτης κατοικίας που υπήρ-
χε μέσω της δικαστικής οδού. Το νέο 
αντιλαϊκό έκτρωμα καθιερώνει για πρώ-

τη φορά την πτώχευση φυσικού προ-
σώπου, δηλαδή ενός μισθωτού, αγρό-
τη, ελεύθερου επιχειρηματία, όταν δεν 
πληρώνει το 40% των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών για έξι μήνες και η συνολική 
του οφειλή ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.
Με την πτώχευση, το σύνολο της περι-
ουσίας του, δηλαδή οι κόποι μιας ζωής, 
η πρώτη κατοικία, αλλά και όποιο άλλο 
τυχόν εισόδημα έχει μετά την πτώχευση, 
δηλαδή και μισθοί και συντάξεις (για 
τρία χρόνια), θα περνούν στα χέρια των 
πιστωτών, στις τράπεζες, στα αρπακτικά 
funds, τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό 
για την αποπληρωμή των χρεών του. Για 
το έγκλημα στην πρώτη κατοικία, τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και το 
ιδιώνυμο για όσους αγωνίζονταν ενά-
ντια σε αυτούς τους νόμους, ήταν επί κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ουσιαστι-
κά άρχισε το ξήλωμα της προστασίας της 
πρώτης κατοικίας και τη διενέργεια ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών που άνοιξαν 

την όρεξη τραπεζών και funds. Καλούμε 
την κυβέρνηση
1. Να αποσύρει το αντιλαϊκό αυτό νομο-
σχέδιο
2. Να κάνει δεκτό το αίτημα του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων
(της θητείας 2014-2019) που από κοι-
νού με άλλα Δημοτικά Συμβούλια της
χώρας ζητάμε να μπορούμε με δική μας 
αιτιολογημένη απόφαση, να
απαλλάσσουμε από χρέη προς τον Δή-
μο, συμπολίτες μας που το έχουν
ανάγκη. 
Για να σταματήσει η ομηρία των εργαζο-
μένων απαιτείται οργάνωση και συμμετο-
χή και αγώνας ενάντια στο νόμο έκτρωμα 
για τον Νέο Πτωχευτικό κώδικα».
Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, οι τέσσερις (4) παρόντες σύμ-
βουλοι της «Πρωτεύουσας Ξανά» (Γρ. 
Αλεξόπουλος) και η «Ανυπότακτη Πολι-
τεία» (Χρ. Πατούχας).
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Επανακήρυξη για την
πλατεία Καλλιπάτειρας

Ολοκληρώνονται από το Δήμο οι προ-

βλεπόμενες διαδικασίες για την πλατεία 

Καλλιπάτειρας. 

Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων 

ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επι-

τροπής, Μιχάλης Αναστασίου, εισήγαγε 

ως κατεπείγον το θέμα της επανακήρυξης 

– επανυποβολής ως κοινόχρηστου χώ-

ρου πλατείας (Καλλιπάτειρας), της ιδιο-

κτησίας που ευρίσκεται εντός των ορίων 

του Σχεδίου Πόλεως Πατρών και στο 

Ο.Τ./Κ.Χ. 

Η επανακήρυξη αυτή είναι αναγκαία προ-

κειμένου να διατηρηθεί η προβλεπόμενη 

κοινόχρηστη πλατεία Καλλιπάτειρας για 

κυκλοφοριακούς και πολεοδομικούς λό-

γους.

Συνάντηση με ΠΑΣΕΠΠΕ
Συνάντηση εργασίας στην Αθήνα πραγ-

ματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέρ-

γειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων 

και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάν-

νης, με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας 

Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) Κωνσταντί-

νο Γκολιόπουλο και την Γενική Γραμμα-

τέα, Γεωργία Λιναράκη.

Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα 

περιβαλλοντικά, ενεργειακά και αναπτυ-

ξιακά σε σχέση με τις προοπτικές που 

παρουσιάζουν στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. 

Από την πλευρά τους τα μέλη του Δ.Σ. 

παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τις 

δυνατότητες του Συνδέσμου, ο οποίος 

εκπροσωπεί τις σημαντικότερες εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

έργων περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ενώ 

είναι εθνικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομο-

σπονδίας Διαχείρισης Αποβλήτων και 

Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών (FEAD).

Συμφωνήθηκε από κοινού να συνεχιστεί 

η επικοινωνία, με στόχο την ανάδειξη 

των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας σε θέματα πράσινης βιώσι-

μης ανάπτυξης.

Ανακοίνωση 
από τη ΔΕΥΑΠ

Στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα, κατατέθη-

καν από εργαζόμενο της Επιχείρησης, 

υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία αφορούν 

στις εργασίες συντήρησης που πραγματο-

ποιήθηκαν στα δίκτυα της ΔΕΥΑΠ. 

Κατόπιν τούτου το πρωί της περασμένης 

Παρασκευής ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ 

έδωσε έγγραφη εντολή στον Γενικό Διευ-

θυντή της Επιχείρησης να προχωρήσει 

άμεσα σε εξέταση για την διερεύνηση σε 

βάθος και την διαλεύκανση όλων των 

αναφερομένων στα έγγραφα, να προβεί 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

προστασία και την διασφάλιση των συμ-

φερόντων της ΔΕΥΑΠ. 

Ήδη ο Γενικός Διευθυντής ξεκίνησε τις 

προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. 

Ανοίγει ο δρόμος για τη 
ρύθμιση των χρεών του ΒΙΟΠΑ

Θέματα

> Ο Δήμος θα «χτυπήσει» το ακίνητο για το αποτεφρωτήριο

Μετά από πρόσκληση του Αντιδημάρχου Διοί-
κησης, Οικονομικών, Διονύση Πλέσσα, προς 
την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Ανα-

πηρία (Παράρτημα Πάτρας) πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με τον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Ε.Σ.ΑμεΑ 
και Πρόεδρο της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν., 
Αντώνη Χαροκόπο, στην οποία συμμετείχε και 
η Οργανωτική Γραμματέα της Ομοσπονδίας, Ου-
λιάνα Ίβαντσικ.
Κεντρικό θέμα της συνάντησης υπήρξε η συζή-
τηση για τα ανταποδοτικά, δημοτικά τέλη όπου η 
Ομοσπονδία κατέθεσε τις εξής προτάσεις:
-Πρόβλεψη για απαλλαγή/μείωση των δημοτι-
κών τελών για τα άτομα με αναπηρία
-Ένταξη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη που 
λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ στην κατη-

γορία των ατόμων με αναπηρία που απαλλάσσο-
νται από τα δημοτικά τέλη
-Για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες που 
έχουν στην φροντίδα τους άτομα με αναπηρία να 
μην προσμετρούνται στα εισοδηματικά κριτήρια 
τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (ΟΠΕ-
ΚΑ, εξωιδρυματικό, κίνησης, διατροφικό κλπ).
Ο αντιδήμαρχος, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Ομοσπονδίας, δεσμεύτηκε ότι θα λάβει υπόψη 
τις προτάσεις της, ενώ ο Δήμαρχος, Κώστας Πε-
λετίδης διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία για θέματα ατόμων με αναπηρία, 
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Ζητούν μείωση ή απαλλαγή από τέλη
> Συνάντηση της ΠΟΜΑμεΑ με Πελετίδη – Πλέσσα

Στον αναγκαστικό πλειστηριασμό 
οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Βιοτε-
χνικού Πάρκου της Πάτρας θα συμ-
μετέχει ο Δήμος, όπως αποφάσισε 
ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πατρέων στη συνεδρίαση της περα-
σμένης Δευτέρας.
Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για την πε-
ρεταίρω ρύθμιση των χρεών του, 
τα οποία συνολικά πλησιάζουν τα 3 
εκατομμύρια ευρώ.
Στην παρούσα φάση ο Δήμος θα 
συμμετάσχει στον αναγκαστικό πλει-
στηριασμό που αφορά το οικόπε-
δο που έχει παραχωρηθεί για χρή-
ση στη Δημοτική Αρχή προκειμένου 
εκεί να κατασκευαστεί το Κέντρο 
Καύσης Νεκρών.
Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πε-
λετίδης, στην παρέμβασή του τόνι-
σε ότι ο Δήμος, που είναι και ο με-
γαλύτερος μέτοχος του ΒΙΟΠΑ, έχει 
δύο δρόμους μπροστά του για να 
επιλέξει. Όπως είπε «αν αφήσου-
με τα πράγματα όπως είναι σήμερα 
η τράπεζα και οι εργολάβοι θα πά-
ρουν τους χώρους πτωχεύοντας την 
Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία ανή-
κει το ΒΙΟΠΑ. Δεν έχουμε λοιπόν 
παρά να ακολουθήσουμε τον άλλο 
δρόμο. Αυτόν της παρέμβασης» και 
πρόσθεσε πως ο Δήμος είναι ήδη σε 
διαπραγμάτευση για να πληρώσει το 
μικρότερο ποσό και να του μείνει η 
περιουσία του Βιοτεχνικού Πάρκου.

Η Αναστα-
σία Τογι-
οπούλου, 
αντιδήμαρ-
χος Μεσσάτι-
δας, Παραλίας 
και Βραχνεί-
κων, που ήταν 

και εισηγήτρια του θέματος στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο ανέφερε στον 
«Σ.Ε.» ότι «ο Δήμος θα μπει στην δι-
αδικασία για να πλειοδοτήσει το ακί-
νητο. Θα το αγοράσει ο Δήμος».
Όπως είπε η κα Τογιοπούλου η τι-
μή εκκίνησης του ακινήτου είναι 
310.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με 

ειδική εκτιμήτρια η αγοραστική του 
αξία ανέρχεται σε 1.130.000 ευ-
ρώ. Η αντιδήμαρχος με δεδομένο 
πως ήδη δύο πλειστηριασμοί έχουν 
αποβεί άγονοι, εκτίμησε πως δεν θα 
υπάρξει ενδιαφέρον για την αγορά 
του ακινήτου από άλλον ενδιαφερό-
μενο, αφού όποιος κι αν πλειοδο-
τήσει θα πρέπει να γνωρίζει πως η 
χρήση του ακινήτου έχει παραχω-
ρηθεί στον Δήμο Πατρέων για τα 
επόμενα 48 χρόνια.
Το συγκεκριμένο τμήμα οικοπέδου 
αναμένεται να περάσει στην κατο-
χή του Δήμου, δεδομένου ότι οποι-
αδήποτε άλλη προσφορά κρίνεται 
ασύμφορη. Η χρήση γης του οικο-
πέδου είναι αποκλειστικά για κέντρο 
αποτέφρωσης νεκρών και δεν μπο-
ρεί να αλλάξει η δραστηριότητα, δι-
ότι η χρήση ανήκει ήδη στο Δήμο 
Πατρέων για τα επόμενα 48 χρόνια. 
Συνεπώς ακόμα και εάν κάποιος το 
αγοράσει, δεν θα μπορεί να το χρησι-
μοποιήσει για τα επόμενα 48 χρόνια.
«Οι δεσμεύσεις του ακινήτου απο-
τρέπουν οιονδήποτε άλλο να το εκ-
μεταλλευτεί και θεωρούμε ότι δεν θα 
εμφανιστεί κάποιος άλλος ενδιαφε-
ρόμενος. Αυτό το ακίνητο προορίζε-
ται για κέντρο Αποτέφρωσης» εξηγεί 
η κ. Τογιοπούλου. Πρόκειται για οι-
κόπεδο 10 στρεμμάτων, στην ανα-
τολική πλευρά του ΒΙΟΠΑ. Το Διοι-
κητήριο και οι υπόλοιποι χώροι δεν 
εκπλειστηριάζονται, ωστόσο τα χρέη 
συνολικά του ΒΙΟΠΑ ανέρχονται 

στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ΒΙΟΠΑ είχε συνάψει ένα δά-
νειο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με την 
Αχαϊκή Τράπεζα, από το οποία το 
1.350.000 ευρώ έμεινε ανεξόφλη-
το. Από το 2010 έως σήμερα, με 
τόκους και προσαυξήσεις, το ποσό 
έφθασε στο ύψος των 3.260.026,96 
ευρώ. Η Αχαϊκή Τράπεζα μπήκε σε 
διαδικασία εκκαθάρισης από την 
Εθνική Τράπεζα και νέος εκκαθα-
ριστής ορίστηκε η εταιρεία PQH. 
Εκτός από την τράπεζα, ο ΒΙΟΠΑ 
έχει χρέη και προς τον εργολάβο του 
έργου, τα οποία ανέρχονται σήμερα 
στο ποσό των 248.897,11 ευρώ.

Τα επόμενα βήματα
Ο Δήμος έχει την διάθεση να εξυ-
γιάνει τον ΒΙΟΠΑ και γι’ αυτό τον 
λόγο κάνει το συγκεκριμένο βήμα, 
όπως τόνιζαν συνομιλητές του Δη-
μάρχου Πατρέων στον Σ.Ε. Από εκεί 
και πέρα όμως είναι ένα ζήτημα που 
θα τεθεί στο επόμενο διάστημα και 
ήδη η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε 
διαβουλεύσεις με την εκκαθαρίστρια 
εταιρεία που έχει αναλάβει την δια-
χείριση των χρεών. Το ζήτημα θα 
έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
θα αποφασιστούν συνολικά οι κινή-
σεις που πρέπει να γίνουν.
«Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημα-
ντικό βήμα ότι γίνεται ο συγκεκριμέ-
νος πλειστηριασμός από την πλευ-
ρά του Δήμου. Το ΒΙΟΠΑ πρέπει να 
εξυγιανθεί για να μπορέσει να συ-

νεχίσει την πορεία του. Δεν διαγρά-
φουμε το χρέος όμως θα πρέπει να 
λάβουμε γενναίες αποφάσεις» εξηγεί 
η κ. Τογιοπούλου.
Επίσης, επειδή λήγει η θητεία του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΒΙΟΠΑ, 
αναμένεται να αλλάξει και η σύνθε-
σή του. Σήμερα, είναι προγραμμα-
τισμένη η συνέλευση των μετόχων 
και η δημοτική αρχή έχει προτείνει 
για το Δ.Σ. ο αντιδήμαρχος Παναγι-
ώτης Μελάς, η αντιδήμαρχος Ανα-
στασία Τογιοπούλου και η δημοτική 
σύμβουλος Ρένα Γκέστα.Η εισήγηση 
του Δημάρχου έγινε ομόφωνα δεκτή 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αντιδράσεις 
από τις παρατάξεις
Ο επικεφαλής της δημοτικής παρά-
ταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» και πρ. Υπουρ-
γός Νίκος Νικολόπουλος μετά τη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
σε δηλώσεις του ανέφερε πως «ο Δή-
μος επί 6 χρόνια άφηνε να φεσώνε-
ταιο Πατραικός λαός με τοκογλυφικά 
ποσά, γιατί απλά δεν φρόντιζε τον δι-
ακανονισμό των χρεών του ΒΙΟΠΑ 
που έχει ο Δήμος το 78%».
Παρέμβαση στο θέμα έκανε ο επι-
κεφαλής της Ώρα Πατρών, Γιώργος 
Ρώρος λέγοντας πως «Η Δημοτική 
Αρχή έχει ευθύνη για αυτήν την κα-
τάληξη αφού δεν έκανε το παραμι-
κρό ούτε για να προσελκύσει νέες 
μονάδες ούτε, καν, για να κρατήσει 
τις υπάρχουσες προσφέροντας αξιο-
πρεπές περιβάλλον και στοιχειωδώς 
επαρκείς υπηρεσίες ώστε να απαιτή-
σει έσοδα. Το ΒΙΟ.ΠΑ. αποτεφρώ-
θηκε μαζί με το αποτεφρωτήριο και 
τώρα καλείται ο Δήμος να παραλά-
βει τις στάχτες του». 
Ο επικεφαλής του «σπιράλ», Πέτρος 
Ψωμάς τόνισε η συμμετοχή του Δή-
μου στον πλειστηριασμό είναι μο-
νόδρομος αλλά τόνισε πως «δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζουμε με προ-
χειρότητα τόσα σημαντικά ζητήματα 
για την πόλη, γιατί τελικά το ταμείο 
γίνεται μείον. 
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Αγωνιούν οι επιχειρηματίες 
Μετατίθενται για το τέλος του Απριλίου του επό-
μενου έτους οι καταβολές του ΦΠΑ Οκτωβρίου 
για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την παν-
δημία και έχουν έδρα σε «κόκκινη» λόγω κο-
ρωνοϊού Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Μια 
πολύ μικρή βοήθεια σε σχέση με τις επιπτώσεις 
ενός lockdown, που συνεπάγεται η κατάταξη σε 
αυτή την υγειονομική κατηγορία κινδύνου. 
Η Πάτρα κατάφερε να μειώσει το επίπεδο κινδύ-
νου, από πορτοκαλί σε κίτρινο, όμως οι επιχει-
ρηματίες της πόλης τρέμουν το ενδεχόμενο η πε-
ριοχή να βρεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Τα μέχρι 
στιγμής στοιχεία από τα rapid test είναι ενθαρ-
ρυντικά, όμως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι 
σημαντικές. Οι προεκτάσεις της κατάστασης που 
διαμορφώνεται δεν είναι μόνο κοινωνικές, αλλά 
θα είναι κυρίως οικονομικές, αφού η πλειονό-
τητα των καταναλωτών εμφανίζεται διστακτική 
στο να προβούν σε αγορές.

Οκταπλάσιες απώλειες 
σε σχέση με 2009 
Σημαντική κάμψη στον εσωτερικό τουρισμό αναμένεται το επό-
μενο διάστημα. Ακόμα και περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται 
στο «κόκκινο» θα υποστούν τις οικονομικές επιπτώσεις της παν-
δημίας, μιας και ελάχιστοι αναμένεται να είναι οι επισκέπτες το 
επόμενο διάστημα. 
Το αναφέρουμε αυτό καθώς, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό 
των καλοκαιρινών τουριστικών αφίξεων, διαπιστώθηκε πτώση 
που άγγιξε το 60% στη χώρα μας και σε μια περίοδο που η 
πανδημία εμφάνιζε σημαντική κάμψη σε σχέση με τα σημερινά 
δεδομένα. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο η εικόνα είναι ακόμα πιο αποκαρδιωτι-
κή, καθώς οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 70% 
στον κόσμο τους οκτώ πρώτους μήνες του 2020 σε σχέση με 
την προηγούμενη χρονιά.
Η πτώση αυτή αντιπροσωπεύει 700 εκατομμύρια λιγότερες 
αφίξεις τουριστών και απώλεια 730 δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων για τον παγκόσμιο τουριστικό τομέα, «δηλαδή οκταπλάσιες 
απώλειες σε σχέση με τις απώλειες που προκάλεσε η παγκό-
σμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009», διευκρινίζει σε ανα-
κοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

Συμβουλευτικά

RouteLab: Διήμερο καινοτομίας στην Achaia Clauss
Σήμερα και αύριο στην Achaia 
Clauss, πραγματοποιείται με δι-
οργανωτή το Ionian Channel 
και συνδιοργανωτές θεσμικούς 
φορείς το 2ο RouteLab, με κύ-
ριο στόχο όπως υποσχονται 
οι διοργανωτές, «η ιστορία του 
παρελθόντος να συναντήσει την 
καινοτομία του τώρα, κλείνοντας 
το μάτι στο μέλλον!» Η σκηνή 

θα γεμίσει ομιλίες εμπνευσμένων 
ανθρώπων. Παραδείγματα βέλτι-
στων πρακτικών, καινοτομίες που 
άλλαξαν το παρόν και το μέλλον 
τοπικών κοινωνιών, ιστορίες… 
επιτυχίας για 2 ημέρες «αποβι-
βάζονται» από το RouteLab.
Όλες οι συνεδρίες μεταδίδονται 
ζωντανά στο καναλι στο youtube 
του Ionian Channel.

Στη σκιά του κορωνοϊού τιμήθηκε η 80η επέτειος του «ΟΧΙ» στην Πάτρα καθώς στις περιορισμένες εκδηλώσεις που έγιναν 
δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, ενώ δεν έγινε η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.
Τελέστηκε μόνο η δοξολογία προσαρμοσμένη στις έκτακτες συνθήκες που επιβάλλει η τήρηση των υγειονομικών διατάξεων 
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου και της Περιφέρειας και των Σωμάτων 
Ασφαλείας ενώ απόντες ήταν οι βουλευτές του Νομού. Μετά το πέρας της δοξολογίας έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνη-
μείο Ελευθερίας στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. Πάντως, συγκινητική ήταν η παρουσία των σημαιοφόρων των σχολείων 
και των παρευρισκομένων, οι οποίοι τηρώντας τα μέτρα, ύψωσαν ψηλά την σημαία και με υπερηφάνεια τίμησαν την εθνική 
μας εορτή. Πάντως, δεν έλειψαν και εκείνοι που προσπάθησαν να κάνουν τη δική τους «παρέλαση», μέσω της μηχανοκίνη-
της πορείας στην οδό Γούναρη με τη γαλανόλευκη ανά χείρας, όπου παρατηρήθηκαν βέβαια και ορισμένες γραφικότητες.

Χωρίς έλεγχο 
και χωρίς σχέδιο; 
Η κατάσταση με την πανδημία της covid-19 στη χώρα μας αλλά 
και στην Ευρώπη δείχνει να μην ελέγχεται, κάτι που με άμεσο 
σχεδόν τρόπο ανέφερε και ο επικεφαλής των λοιμωξιολόγων 
Σωτήρης Τσίοδρας, στην πρόσφατη συνέντευξη του υπ. Υγείας.
Στην κατεύθυνση αυτή ήδη χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο 
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τοπικά lock down, με σημαντικό-
τερο από υγειονομικής και οικονομικής πλευράς αυτό της Θεσ-
σαλονίκης, ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και άλλα 
μέτρα, κάποια με οριζόντιο χαραχτήρα, με μηνιαία διάρκεια και 
με στόχο τον έλεγχο της καλπάζουσας και στη χώρα μας εξά-
πλωσης της πανδημίας.
Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η μετάβαση 
από το ένα χρώμα στο άλλο στον υγειονομικό χάρτη, που καθο-
ρίζει αυτόματα και τα νυν ισχύοντα μέτρα, είναι ταχύτατη και τα 
παραδείγματα της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και άλλων περι-
οχών είναι ενδεικτικά σε αυτό. 
Με συσσωρευμένη πλέον μεγάλη εμπειρία για την ευελιξία στην 
εξάπλωση του ιού, θεωρούμε ότι η προσωρινή κατάταξη κάθε 
περιοχής σε κάποιο από τα τέσσερα επίπεδα του χάρτη, έχει 
βεβαίως οικονομικές επιπτώσεις -πρόσκαιρες πάντα- όμως σε 
ότι αφορά την υγειονομική μας συμπεριφορά ελάχιστα βοηθά. 
Και αυτό γιατί η μετακίνηση των πληθυσμών μεταξύ περιοχών 
αλλάζει όλα τα δεδομένα ως προς την μεταδοτικότητα του ιού.
Θεωρείται επομένως περίπου βέβαιο ότι στις σημερινές εξαγ-
γελίες του Πρωθυπουργού, η χρήση μάσκας θα είναι οριζόντιο 
μέτρο ανεξαρτήτως χρώματος και επιπέδου. Όσο όμως και αν 
η μάσκα αποτελεί κάποια προστασία, πλέον δεν αρκεί. Σε μια 
πανδημία που δείχνει να έχει ξεφύγει χρειάζονται νέα εργαλεία. 
Πρώτα από όλα χρειάζεται πιο αντικειμενική εικόνα, του που 
βρισκόμαστε από πλευράς ενεργών κρουσμάτων στη χώρα. 
Αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο με αξιόλογες 
μεν αλλά μη επαρκείς πρωτοβουλίες, όπως αυτή που ξεκίνησε 
χθες στην Πάτρα με τα rapid test. Ήδη επειδή είχε προαναγγελ-
θεί το γεγονός, είχαν δημιουργηθεί ουρές αναμονής από νω-
ρίς, κάτι που στερεί από την επιδημιολογική στατιστική και την 
αντίστοιχη ορθή αναγωγή της το στοιχείο αντιπροσωπευτικού 
τυχαίου δείγματος. Και όπως μας εξηγούσε γνωστός επιστήμο-
νας με ιδιαίτερη γνώση σε αντίστοιχα θέματα, αν το δείγμα δεν 
είναι τυχαίο τότε θα οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα και αντί-
στοιχη υγειονομική κατάταξη. 
Χρειάζεται επομένως μαζί με την προσωπική ευθύνη ενός εκά-
στου των πολιτών (που δεν πρέπει να υπερτονίζεται καλύπτο-
ντας τις θεσμικές ευθύνες) και αλλαγή νοοτροπίας στο συνολικό 
προγραμματισμό μας, εν μέσω πλέον ενός σφοδρού νέου κύ-
ματος της πανδημίας και με μπροστά μας τον χειμώνα. Κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά 
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Ο φόβος της αποτυχίας
Μια πρόταση για την ανάπτυξη 
των start up επιχειρήσεων κα-
τέθεσε ο Κλεομένης Μπάρλος, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών Πελο-
ποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, 
συμμετέχοντας στο e-Forum Και-
νοτομίας 2020, που 
διοργάνωσε ο «Σ.Ε.». 
Ο κ. Μπάρλος πρό-
τεινε η κάθε start 
up, εφόσον πάρει τη 
σχετική χρηματοδό-
τηση, να διευκολυν-
θεί ώστε να μπορεί 
να μπει υπό τη σκέπη 
μιας ομοειδούς επι-
χείρησης. 
«Ακόμα και εάν απο-
τύχει ο εφευρέτης ή ο 
start upper θα παρα-
μείνει στην επιχείρηση. Και αυ-
τό γιατί η επιχείρηση δεν θα τον 
αφήσει να χαθεί. Θα προτιμήσει 
να τον απορροφήσει, αφού είναι 
κάποιος που συνεργαζόταν μαζί 
της» σημείωσε ο κ. Μπάρλος. Και 
εξήγησε ότι «η επιχειρηματικότη-
τα μειώνεται πολύ από τον φόβο 
της αποτυχίας, κάτι που ισχύει 
τόσο στους νέους όσο και στους 
ωρίμους ερευνητές».
Σημείωσε μάλιστα ότι ένας καθη-
γητής Πανεπιστημίου κωλύεται 
να προχωρήσει στο επόμενο βή-
μα, δηλαδή να αφήσει τα καθή-
κοντά του στο Πανεπιστήμιο για 
να ασχοληθεί με το επιχειρημα-
τικό πεδίο, έχοντας το άγχος της 
αποτυχίας. «Αν δεν φύγει από τη 
μέση, με οποιοδήπο-
τε τρόπο αυτός ο φό-
βος, η επιχειρηματι-
κότητα στην Ελλάδα 
θα παραμένει σε χα-
μηλό σημείο» εξήγη-
σε με σαφήνεια ο κ 
Μπάρλος.

Γ.Η.

Δομές για τους 
αποφοίτους 
«Το Πανεπιστήμιο 
οφείλει να παίξει ρόλο στην ανά-
πτυξη της καινοτομίας. Θέλουμε 
να αναδείξουμε τα αποτελέσμα-
τα στα εργαστήρια και να τα μετα-
τρέψουμε σε προϊόντα» σημείωσε 
ο κ. Χρήστος Μπούρας, Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Πατρών, 
με παρέμβασή του στο e-Forum 

Καινοτομίας 2020, που διοργά-
νωσε ο «Σ.Ε.» Και περιέγραψε την 
πραγματική εικόνα που είχε δια-
μορφωθεί, καθώς ορισμένες εται-
ρείες που ξεπήδησαν από το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών το έκαναν 
χωρίς τη συμμετοχή του Ιδρύμα-
τος σε αυτές και έτσι χάθηκε και 

πολύτιμο δυναμικό 
αλλά και χρήμα. Ο κ. 
Μπούρας εξήγησε ότι 
θα λάβει τα απαραί-
τητα μέτρα ώστε κάτι 
τέτοιο να μην επανα-
ληφθεί και πάλι, ειδι-
κά αυτή την περίοδο 
που πολύς λόγος γί-
νεται για την ανάπτυ-
ξη σε τοπικό επίπεδο. 
Δεσμεύτηκε επίσης 
ότι θα δημιουργήσει 
δομές για την ενίσχυ-
ση της επιχειρηματι-

κότητας και της καινοτομίας μετα-
ξύ των αποφοίτων. Ο χρόνος θα 
δείξει εάν οι σκέψεις του πρύτανη 
θα γίνουν τελικά πράξη.

Γ.Η.

Π. Μαντάς: Υποψήφιος
για το νέο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ» 
Στις επερχόμενες εκλογές για το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΕΓΑΣ, κατεβαίνει υποψήφιος 
με το ψηφοδέλτιο της νυν διοί-
κησης Πέτρος Μαντάς, Γενικός 
Αρχηγός Στίβου ΑΕΠ Ολυμπιάς. 
Με τη γνωστοποίηση της υποψη-
φιότητάς του ο γνωστός Πατρινός 
επιχειρηματίας ενημερώνει ότι: 
«Στηρίζω τη συνέχιση του έργου 

της νυν διοίκησης, 
το οποίο στα χρόνια 
που έχω εμπλακεί ως 
πατέρας και διοικη-
τικός παράγοντας το 
κρίνω ως πετυχημέ-
νο, γιατί αφενός αύ-
ξησε την οικονομική 
αυτοτέλεια της Ομο-
σπονδίας και έτσι 
μπόρεσε να στηρίξει 
μέσα στη 10ετία της 
κρίσης την ανάπτυξη 
του αθλήματος, των 

σωματείων και των αθλητών και 
αφετέρου κράτησε το χώρο ενω-
μένο και μακρυά από πολιτικές 
και άλλες σκοπιμότητες.
 Φυσικά όπου «λόγος» υπάρχει και 
«αντίλογος». Για αυτό, εφόσον εκλε-
γώ και με την εμπειρία που διαθέτω, 
θα στηρίξω τον «λόγο» συζητώντας 

και αξιολογώντας κάθε «αντίλογο», 
ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, 
έχει διαφανή αφετηρία και στοχεύ-
ει στη βελτίωση, ενίσχυση και εν-
δυνάμωση του χώρου υπέρ όλων 
των εμπλεκομένων, πρώτιστα των 
αθλούμενων, είτε είναι πρωταθλη-
τές ή άτομα που επιδιώκουν τη σω-
ματική και ψυχική υγεία τους.
 Εύχομαι το αποτέλεσμα των εκλο-
γών να οδηγήσει σε ένα διοικητι-
κό συμβούλιο που θα στοχεύσει σε 
υγιή «λόγο» και «αντίλογο».
«Ευ αγωνίζεσθαι»!.

Επίθεση σε τηλεοπτικό 
συνεργείο
Επίθεση κατά την διάρκεια ρεπορ-
τάζ στην πλατεία Εθνικής Αντιστά-
σεως δέχτηκε ο ανταποκριτής του 
Μέγκα Απόστολος Βουλδής και ο 
εικονολήπτης Κωνσταντίνος Μαρ-
σέλης, από αγνώστους οι οποίοι 
βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέ-
λεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 
στο κεφάλι και στο πρόσωπο.
Ειδικότερα την στιγμή που ο δημο-
σιογράφος και ο εικονολήπτης κά-
λυπταν πορεία αντιεξουσιαστών, 
δέχθηκαν επίθεση από την ομά-
δα των κουκουλοφόρων, οι οποίοι 
στην συνέχεια έσπευσαν να εξαφα-
νιστούν.
Το περιστατικό καταδίκασαν με 
ανακοινώσεις τους η Ένωση Συ-
ντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου 
και Νήσων, ο Περιφερειάρχης 
Αχαΐας Νεκτάριος Φαρμάκης, η 
βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλε-
ξοπούλου, καθώς και ο Γιώργος 
Ρώρος, επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Ώρα Πατρών».

Βροχή πέφτουν τα λουκέτα για μη τή-
ρηση των μέτρων της πανδημίας. Ωστόσο 
τρία καταστήματα κατάφεραν να λειτουρ-
γήσουν και πάλι και να μην πληρώσουν 
το σχετικό πρόστιμο των 5000 ευρώ που 
τους είχε επιβληθεί μαζί με την σχετική 
διακοπή λειτουργίας τους. Η δικαίωση 
ήρθε από το Μονομελές Πρωτοδικείο και 
αφορούσε τρία καταστήματα στη Ρήγα 
Φεραίου. Φαίνεται ότι οι έλεγχοι δεν έγι-
ναν με τον ενδεδειγμένο τρόπο και ότι 
υπήρξε αστοχία στον τρόπο προσμέτρη-
σης των τετραγωνικών και των πελατών. 

!
Είναι γεγονός ότι στην πόλη μας συζήτηση για ζητήματα που καθορίζουν 
την πορεία και το μέλλον της, σπάνια γίνεται. Κι όταν γίνεται, οφείλεται 
συνήθως σε κάποιο γεγονός της επικαιρότητας και αναλώνεται στην επι-
φανειακή και πρόσκαιρη επίλυση του θέματος και ποτέ στην ουσία και 
την προοπτική.
Έτσι και το θέμα που προέκυψε για το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Γλαύ-
κου. Εδώ και χρόνια είναι γνωστή η κατάσταση και οι δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει το ΒΙΟΠΑ, η αδιαφορία όμως περίσσευε. Έπρεπε να φτάσουμε 
στο παρά ένα ενός ντροπιαστικού πλειστηριασμού από τον εργολάβο του 
έργου διαμόρφωσης του ΒΙΟΠΑ, για οφειλή σχεδόν 250.000 € εδώ και 
περίπου 15 χρόνια, για να κινητοποιηθεί ο Δήμος μας, ο οποίος είναι 
και ο μεγαλομέτοχος του οργανισμού του ΒΙΟΠΑ με περίπου 78% των 
μετοχών. Κι εάν δεν κινδύνευε το οικόπεδο που προορίζεται για Κέντρο 
Αποτέφρωσης Νεκρών, πολύ αμφιβάλουμε εάν θα αφυπνιζόταν.
Αντί λοιπόν η συζήτηση να αφορά, εδώ και καιρό, την απελπιστική κα-
τάσταση που έχει περιέλθει ο ΒΙΟΠΑ Γλαύκου, γεμάτος με κουφάρια κτι-
ρίων, ανύπαρκτες υποδομές, ελάχιστη οικονομική ζωή και εταιρείες που 
φυτοζωούν, ένας απέραντος σκουπιδότοπος απόθεσης μπαζών, συζητάμε 
για το πώς θα σωθεί το οικόπεδο.
Η αναπτυξιακή προοπτική και ώθηση που θα μπορούσε ένας τέτοιος 
χώρος να δώσει στην πόλη είναι δεδομένος. Όπως και το ότι προ πολ-
λού έχει χαθεί και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Σε μια πόλη που ένοιωσε 
τι σημαίνει αποβιομηχάνιση περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη 
πόλη της Ελλάδας, φαίνεται ότι όλοι έχουν επαναπαυτεί στην «αναπτυξι-
ακή προοπτική» της βιομηχανίας του καφέ, του πρατηρίου άρτου και take 
away και της «επενδυτικής υπεραξίας» του φοιτητικού πλήθους. Εξάλλου, 
απ’ ό,τι αποδείχτηκε στην πορεία, τους τότε εμπνευστές του έργου, χρη-
σιμοποιώντας ως εργαλείο και τον καινούριο γενικό πολεοδομικό κανο-
νισμό, πιο πολύ τους ενδιέφερε να δημιουργήσουν υπεραξίες σε χέρσα 
κομμάτια περιαστικής γης ή να εκδιώξουν κάθε παραγωγική βιοτεχνική 
δραστηριότητα, ακόμα και χαμηλής όχλησης, από τον αστικό ιστό της πό-
λης, ώστε να μείνει «ελεύθερο» το πεδίο για τις καφετέριες, τα καταστήματα 
λιανικής των αλυσίδων και τους εισοδηματίες εκμετάλλευσης ακινήτων.
Ακόμα και μετά τα δέκα καταστροφικά χρόνια των μνημονίων, ακόμα και 
μετά την πρωτοφανή πανδημία που πλήττει τη χώρα μας και ολόκληρο 
τον κόσμο και κατέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τις αδυναμίες του 
μονόπλευρου προσανατολισμού στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και στην 
εστίαση, στην Πάτρα κανένας δε νοιώθει την ανάγκη να ξεκινήσει μια 
συζήτηση για τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις την περιοχής τις μελλοντικές 
προοπτικές της, τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει το ΒΙΟΠΑ, η ΒΙΠΕ, 
το λιμάνι, το τρένο, το Πανεπιστήμιο. Η πολιτικάντικη νοοτροπία στήρι-
ξης μικροσυμφερόντων, τσάμπα φιλολαϊκής ρητορείας, μετακύλισης των 
ευθυνών στους πρώην κι επόμενους, ή και στο κράτος-πατερούλη, είναι 
διαχρονική. Μόνο που πλέον τα ψέματα τελείωσαν: η συνεχιζόμενη πα-
ρακμή θα είναι μη αναστρέψιμη πολύ σύντομα. 
Αφού λοιπόν έχει ο Δήμος διαθέσιμα για τον πλειστηριασμό 310.000 
έως 620.000 €, αφού μπορεί να βρει άλλα 1,3 εκατομμύρια για να σώσει 
την υπόλοιπη περιουσία του οργανισμού (οικόπεδα και κτίριο διοικητη-
ρίου) που κινδυνεύει με εκποίηση από τους εκκαθαριστές της Αχαϊκής 
Τράπεζας, γιατί τόσα χρόνια δεν ερχόταν σε συνεννόηση με τον εργολάβο 
για να καλύψει τια απαιτήσεις του; Γιατί δεν έχει διακανονίσει την οφειλή 
του δανείου από την Αχαϊκή τράπεζα; Γιατί δεν έχει απαιτήσει τις εισφο-

Για τη δραματική 
κατάσταση του ΒΙΟΠΑ

Eπωνύμως

O κ. Χρήστος 
Μπούρας

Προσφυγές για τη δημοπρασία του 5G 
Πολίτες από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της χώρας κατέθεσαν στις 23 
Οκτωβρίου 2020 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά 
των διοικητικών πράξεων με τις οποίες δημοπρατούνται συχνότητες για το 
δίκτυο 5G. Η δημοπρασία διεξάγεται σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020.
Οι λόγοι για τους οποίους, όπως σημειώνουν, προσέφυγαν στο ανώτατο 
ακυρωτικό δικαστήριο έχουν να κάνουν με την προστασία της υγείας των 
πολιτών και του περιβάλλοντος. Σε σχετική ανακοίνωση τους οι προσφεύ-
γοντες αναφέρουν ότι ο «δικαστικός μας αγώνας εντάσσεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο των δικαστικών αγώνων που διαξάγονται από πολίτες σε πολλά 
κράτη της Ευρώπης».

Πληροφορούμαστε ότι 
ο Διοικητής της Τροχαίας 
εισηγείται κατάργηση 
της ελεγχόμενης στάθ-
μευσης σε Κορίνθου & 
Αγ. Ανδρέου. Επίσης θα 
απαγορεύεται η στάση 
και η στάθμευση. Θα 
χαθούν πάνω από 50 
θέσεις και άγνωστο πώς 
θα αναπληρωθούν. 

‘‘

‘‘

‘‘ ‘‘

Η αναπτυξιακή προοπτική 

και ώθηση που θα μπο-

ρούσε ένας τέτοιος χώρος 

να δώσει στην πόλη είναι 

δεδομένος. Όπως και το ότι προ πολλού έχει χαθεί 

και δεν ενδιαφέρεται κανένας.

από τη Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ

O κ. Κλεομένης 
Μπάρλος

Συνέχεια στη σελ. 20
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Ο Δήμος Ερυμάνθου 
τίμησε το «ΟΧΙ» 
Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην έδρα του Δήμου Ερυμάνθου η 
εθνική μας επέτειος. Μπορεί φέτος να μην έγιναν παρελάσεις και 
η συμμετοχή του κόσμου να ήταν περιορισμένη λόγω των μέτρων 
για τον κορωνοϊό, ωστόσο εκπρόσωποι Αρχών και φορέων, αλλά 
και αντιπροσωπεία της εκπαιδευτικής κοινότητας απέτισαν φόρο 
τιμής στους ήρωες του Έπους του Σαράντα. 
Το πρωί της Τετάρτης τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η 
διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας Σοφία Πα-
σχαλίδου. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των φορέων με πομπή 
κατευθύνθηκαν στο Μνημείο των Ηρώων όπου τελέστηκε επιμνη-
μόσυνος δέηση και κατάθεση στεφάνων.
Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής, 
ο Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Νέας Γενιάς και Θρησκευ-
μάτων, Νικόλαος Κατσουγκράκης, ο αντιδήμαρχος Διονύσης Γε-
ωργαντόπουλος, ο πρόεδρος της ΤΚ Χαλανδρίτσας Χαράλαμπος 
Λαλιώτης, ο Υπαστυνόμος Α’ Αντώνης Γεωργακόπουλος, ο Πυρο-
νόμος Παναγιώτης Μαυροειδής, ο επικεφαλής της μείζονος μει-
οψηφίας Διαμαντής Κανελλόπουλος και εκ μέρους της σχολικής 
κοινότητας ο Αλέξανδρος Αθανασούλιας.
Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή που όλοι μαζί στο τέλος της 
εκδήλωσης έψαλαν τον Εθνικό μας Ύμνο. Αντίστοιχες εκδηλώσεις 
έγιναν και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ενημέρωση από 
την Ολυμπία Οδό
Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη 
Παπανικόλα και τον Τεχνικό Δ/ντη της εταιρείας Breton Fabrice, 
γνώριμους και συνεργάτες από πολλά τεχνικά έργα στο παρελ-
θόν, συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή η Βουλευτής Αχα-
ΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
ενημερώθηκε ότι, πρωτοπορώντας η Ολυμπία Οδός, θα θέσει 
σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους τη χιλιομετρική χρέωση 
διοδίων. Οι τοπικές μετακινήσεις θα γίνονται πιο οικονομικά, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι από Πάτρα προς Αίγιο και Κα-
λάβρυτα τα διόδια θα κοστίζουν 70% λιγότερο. Θα είναι επίσης 
ασφαλέστερες και ταχύτερες, ενώ παράλληλα δεν θα επιβαρύνε-
ται το δευτερεύον οδικό δίκτυο. Ταυτόχρονα συζητήθηκε ότι η 
διαδικασία έγκρισης της υλοποίησης του έργου Πάτρα – Πύργος 
στο πλαίσιο της παραχώρησης προχωράει ομαλά, σε στενή συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τόσο η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου μετά το 2024 
που πέτυχε ήδη η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, όσο και τα περαιτέρω στάδια που αναμένονται, συ-
ζητήθηκε ότι καθιστούν ως πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου 
την υλοποίηση αυτού του έργου.
Η κυρία Αλεξοπούλου συνεχάρη την εταιρεία για την παροχή 
ασφαλών και οικονομικών οδικών συγκοινωνιών, και για τις έχου-
σες ισχυρό κοινωνικό πρόσημο ενέργειές της.

ΕΟΑΝ: Δράσεις για 
μείωση αποβλήτων
Επιστολή στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δήμοι 
για να συμμετέχουν με δράσεις στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Μείωσης Αποβλήτων» 21-29 Νοεμβρίου, απέστειλε ο Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά 
συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθη-
τοποιημένοι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετο-
χής τους στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων», τη 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. Μπορούν να διορ-
γανωθούν διαδικτυακά ή αν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συν-
θήκες διά ζώσης: ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις 
ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση 
του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων. Στην ιστοσελίδα www.
ewwr.eu υπάρχει σειρά ιδεών, αλλά και μπορεί να γίνει η εγγρα-
φή έως τις 13 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες. Πέρυσι 
κατά την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων» υλοποιή-
θηκαν 16.570 δράσεις.

Θέματα

Σχέδιο ενίσχυσης 
με στόχο τη βιωσιμότητα 

Τις εγκαταστάσεις του Εργο-
στασίου της Ελληνικής Βιο-
μηχανίας Όπλων στο Αίγιο 
επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Επιχειρηματικότητας, 
Έρευνας και Καινοτομίας Φω-
κίωνας Ζαΐμης συνοδευόμενος 
από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΚ 
Καθ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη.
Κατά τη ξενάγησή τους στους 
χώρους παραγωγής, είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν από 
τον Διευθυντή του Εργοστασί-
ου Γιώργο Μαντζαβίνο για τις 
υφιστάμενες επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, ενώ συνομί-
λησαν με τους εργαζομένους 
για τη σημερινή κατάσταση της 
μονάδας και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν.
«Σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσι-
μη περίοδο για τα εθνικά θέ-
ματα, προτεραιότητα της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι 
να συμβάλλει μέσω ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων όχι μόνο 

στη βιωσιμότητα της αμυντικής 
βιομηχανίας, αλλά και στον 
εκσυγχρονισμό της σύμφωνα 
πάντα με τις τρέχουσες εθνικές 
ανάγκες», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.
Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 
1978 μετά από ενέργειες του 
τότε Υφυπουργού Άμυνας Αν-
δρέα Ζαΐμη, επί κυβερνήσεων 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ 
παρήγαγε κυρίως το εθνικό τυ-
φέκιο G3. Η τελευταία αναβάθ-
μιση του εξοπλισμού έγινε το 

2008 και σήμερα, διατηρώντας 
τον δημόσιο χαρακτήρα του, δι-
αθέτει ολιγάριθμο αλλά εξειδι-
κευμένο προσωπικό αλλά και 
εξοπλισμό για να υποδεχθεί 
νέες συμβάσεις παραγωγής 
όπλων εφόσον αποφασισθεί 
από την κυβέρνηση. «Είναι 
προτεραιότητα όχι μόνον για 
την περιοχή της Δυτικής Ελλά-
δος αλλά και της χώρας η εν-
δυνάμωση του εργοστασίου 
με νέες παραγωγικής φύσεως 

συμβάσεις, αλλά και κάθε άλ-
λη συνεργασία σε ερευνητικό 
και εξωστρεφές πλαίσιο, που 
θα διασφαλίσουν την βιωσι-
μότητά του. Στο σχεδιασμό της 
Περιφέρειας βρίσκεται τόσο η 
επισκευή των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων, όσο και η ενίσχυση 
του εργοστασίου με νέο εξειδι-
κευμένο προσωπικό”, πρόσθε-
σε ο Aντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας Έρευνας και 
Καινοτομίας. 
Από την πλευρά του, ο Πρό-
εδρος του ΠΣΕΚ, καθηγητής 
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης ανέ-
φερε πως η αναβάθμιση του 
εργοστασίου θα δώσει “ανάσα 
ζωής” στην ευρύτερη περιοχή 
της Αχαΐας αφού θα δημιουρ-
γηθούν εκατοντάδες θέσεις ερ-
γασίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδω-
σε στον βιολογικό καθαρισμό, 
τη διαχείριση υγρών αποβλή-
των και τις δυνατότητες επανα-
χρησιμοποίησης τους. 

> Επίσκεψη Ζαϊμη και Καλαβρουζιώτη στην ΕΒΟ Αιγίου 

Ο τουρισμός στη μετά Covid-19 εποχή 

Συνέργειες για τη γεωργία

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ολοκληρώθη-
κε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Διαμεσο-
γειακής Επιτροπής της CPMR στην οποία 
συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερει-
άρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και 
Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη. 
Νέος Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επι-
τροπής της CPMR εκλέχθηκε ο Nello 
Musumeci, Πρόεδρος της Περιφέρειας 
της Σικελίας και Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε 
εξίσου ομόφωνα ο Φωκίων Ζαΐμης, Αντι-
περιφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 

Έρευνας και Καινοτομίας. Παράλληλα, ο 
Αντιπεριφερειάρχης εκλέχτηκε μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου - του ανώτατου πο-
λιτικού οργάνου – της Διαμεσογειακής 
Επιτροπής. Βασικό θέμα της συζήτησης 
αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον 
Τουρισμό 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
η ανάκαμψη του βιώσιμου τουρισμού στη 
Μεσόγειο στη μετά covid-19 εποχή με έμ-
φαση στο αίτημα για πρόσθετη και άμεση 
χρηματοδότηση στις Περιφέρειες.
Τονίστηκε επιπλέον η σημασία της γαλά-
ζιας ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Πρά-

σινης Συμφωνίας, των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, ο ρόλος των νέων της 
Μεσογείου και οι συνθήκες ανεργίας που 
αντιμετωπίζουν, καθώς και η ανάγκη για 
συνέργειες μπροστά στα νέα δεδομένα 
που προκύπτουν.
Ο κ. Ζαΐμης, με αφορμή την εκλογή του 
ως Αντιπρόεδρος έκανε μια συνοπτική 
παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, αναφέρθηκε στις δυνατότητες της, 
στα μέτρα που λήφθηκαν για την καταπο-
λέμηση των συνεπειών του Covid-19, στο 
θέμα των μεταφορών. 

Σημαντικές συνέργειες των 
προγραμμάτων που υλοποιού-
νται στο Πρόγραμμα Interreg 
V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020 (INCUBA, IR2MA) στον 
τομέα της Αγροδιατροφής και 
της Καινοτομίας παρουσιά-
στηκαν κατά τις εργασίες του 
2ου Διεθνούς Συνεδρίου και 
του Workshop για τη Γεωργία 
Ακριβείας και την Καινοτομία 
σε Ελλάδα και Ιταλία, που συν-
διοργάνωσαν το Εργαστήριο 
Εδαφολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας.
Στο Συνέδριο που πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά την Τρί-
τη 20 Οκτωβρίου 2020, με 

επιστημονικό υπεύθυνο τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή, Πα-
ντελή Ε. Μπαρούχα, συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι διαφόρων 
Εθνικών Οργανισμών και φο-
ρέων, διακεκριμένοι επιστή-
μονες-ομιλητές και περισσότε-
ροι από 200 επιστήμονες από 
την Ελλάδα και την Ιταλία.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών Καθηγητής Χρήστος 
Μπούρας, ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Γεωπονίας Καθηγητής 
Γεώργιος Σαλάχας και ο Αντι-
περιφερειάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασι-
λόπουλος ο οποίος ανακοίνω-
σε την δημιουργία μίας ομάδας 

διασυνοριακής συνεργασίας, 
υπό τη μορφή ενός διασυνο-
ριακού πλέγματος φορέων-
κόμβου καινοτομίας με τίτλο 
«CrossHub» μέσω των δράσε-
ων του έργου TAGs.
Στο Συνέδριο, παρουσιάστη-
καν νέες τεχνολογίες Γεωργίας 
Ακριβείας που εφαρμόζονται 
στην παραγωγή, πρωτότυπα 
σχεδιασμένα συστήματα από 
Ελληνικές εταιρείες για ανάλυ-
ση μεγάλου όγκου δεδομένων 
και ανάλυση φασματικών δε-
δομένων με χρήση τεχνικών 
μηχανικής μάθησης.
Επίσης, σημαντικές ήταν και οι 
προτάσεις που ανακοινώθηκαν 
στις εργασίες του Workshop με 

θέμα ‘‘Καινοτομία στην Αγροδι-
ατροφή – Ο ρόλος των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης – Συνέργει-
ες’’ που διεξήχθη στο πλαίσιο 
του Συνεδρίου. Αναδείχθη-
κε έμπρακτα η ενεργός συμ-
μετοχή των Ομάδων Τοπικής 
Δράσης, όπως η Αχαΐα Ανα-
πτυξιακή Α.Ε., καθώς και των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας για 
τη δικτύωση και τη διάχυση της 
πληροφορίας, προκειμένου οι 
τεχνικές που παρουσιάστηκαν 
να γίνουν εύκολα προσβάσι-
μεςσε Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις του Αγροδιατροφικού το-
μέα, ομάδες παραγωγών, νέους 
αγρότες και μεμονωμένους πα-
ραγωγούς. 

> Στο επίκεντρο της Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

> Σημαντικές ανακοινώσεις στο 2ο Διεθνές Συνέδριο
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Τέλος Νοεμβρίου 
έτοιμη η περίφραξη 

Αναγκαιότητα αποτελεί η 
ολοκλήρωση του έργου και 
η απρόσκοπτη λειτουργία του 
προαστιακού σιδηροδρόμου 
από την Πάτρα έως την Κά-
τω Αχαΐα. 
Αυτό ήταν το θέμα που απα-
σχόλησε την τηλεδιάσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Δευτέρα μεταξύ 
του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμά-
κη, του Αντιπεριφερειάρχη 
Αχαΐας Χαράλαμπου Μπο-
νάνου, του Διευθύνοντα Συμ-
βούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φί-
λιππου Τσαλίδη και του 
αναπληρωτή Διευθύνοντα 
Συμβούλου του ΟΣΕ Αθα-
νασίου Κοτταρά, στην οποία 
συμμετείχαν ακόμα, οι συ-
νεργάτες του κ. Τσαλίδη, Ιω-

άννης Λύτρας και Θεόδωρος 
Τόλιας, καθώς και ο Περιφε-
ρειακός Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης, 
Γεώργιος Τελώνης.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιά-
σκεψης συζητήθηκε η πορεία 
υλοποίησης του έργου που 

χρηματοδοτείται από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Δυ-
τική Ελλάδα 2014- 2020», 
ενώ από την πλευρά του Πε-
ριφερειάρχη επισημάνθηκε 
ότι το έργο θα πρέπει να ολο-
κληρωθεί και να λειτουργήσει 
με ασφάλεια για τους πολίτες.

Εντός αυτού του πλαισίου, 
υπήρξε η δέσμευση από την 
πλευρά του ΟΣΕ ότι μέχρι το 
τέλος Νοεμβρίου θα ολοκλη-
ρωθεί η περίφραξη ασφαλεί-
ας που είναι αναγκαία προ-
κειμένου να εκτελείται το 
δρομολόγιο προς την Κ. Αχα-
ΐα, ενώ συμφωνήθηκε να συ-
νεχιστεί στενά η συνεργασία 
των εμπλεκομένων πλευρών 
και να υπάρχει διαρκής ενη-
μέρωση της Περιφέρειας για 
τα στάδια εξέλιξης, κάτι που 
ενδεχομένως να συμβεί και 
με δια ζώσης επίσκεψη των 
εκπροσώπων του ΟΣΕ και 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Πάτρα 
την επόμενη εβδομάδα, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί 
νέα συνάντηση με την Περι-
φερειακή Αρχή.

> Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη με ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΣΕ για προαστιακό

Καταγραφή προβλημάτων 
στις επιχειρήσεις 

Πολιτική προστασία και 
σημαντικά έργα στη Δυτική Αχαΐα

Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρα-
τίας Άγγελος Τσιγκρής, την περασμένη 
Παρασκευή 23/10 επισκέφτηκε το Σύν-
δεσμο Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων 
της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών 
(Σ.Ε.ΒΙ.ΠΑ.), όπου συναντήθηκε με το 
νεοεκλεγέντα πρόεδρο Δημήτρη Λειβα-
δάρο και τα μέλη του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.

Ο Αχαιός βουλευτής είχε την ευκαιρία 
να ενημερωθεί αναλυτικά για τη λει-
τουργία των εγκατεστημένων επιχειρή-
σεων στη Βιομηχανική Περιοχή.
Τέλος, ο Αχαιός βουλευτής κατέγραψε 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις της και 
δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για την επίλυσή τους.

Ένα πλήρες πακέτο ζητημά-
των, που κατά βάση σχετί-
ζονται με την Πολιτική Προ-
στασία, κυριάρχησε στη 
συνάντηση που είχε ο δή-
μαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύ-
ρος Μυλωνάς και ο αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας 
Χαράλαμπος Μπονάνος κα-
τά τη διάρκεια συνεργασίας 
του στο δημαρχείο της Κάτω 
Αχαγιάς.
Κατά σειρά εξετάστηκε η κα-
τασκευή σειράς αποστραγγι-
στικών έργων στο κάμπο της 
Δυτικής Αχαΐας, η κατασκευή 
τοιχίων αντιστήριξης και γε-
φυριών σε χειμάρρους του 
Δήμου καθώς και η καλύτερη 
δυνατή προετοιμασία ενόψει 

του επερχόμενου χειμώνα. 
Ταυτόχρονα εξετάστηκε η πο-
ρεία της προσπάθειας για την 
κατασκευή της γέφυρας στην 
Καλογριά και εκτιμήθηκε ότι 
μπορεί να είναι έτοιμη μέσα 
στο επόμενο καλοκαίρι. Επί-
σης εξετάστηκε το ζήτημα της 

προώθησης προγράμματος 
ασφαλτοστρώσεων σε όλη 
την έκταση του Δήμου κα-
θώς και το ζήτημα της πλα-
κόστρωσης των πεζοδρομίων 
στη Λακκόπετρα και στη Βί-
δοβα. Τέλος, στη συνάντηση 
τέθηκε το ζήτημα της εξυπη-

ρέτησης του Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας από τον προαστιακό 
σιδηρόδρομο με τον Αντι-
περιφερειάρχη να ενημερώ-
νει το Δήμαρχο ότι εντός του 
προσεχούς Δεκεμβρίου το 
τρένο θα εξυπηρετεί έως το 
σταθμό της Αχαγιάς με δύο 
κατ΄ελάχιστο καθημερινά 
δρομολόγια με ταυτόχρονη 
δρομολόγηση της επίλυσης 
διαφόρων τεχνικών ζητημά-
των προκειμένου τα δρομο-
λόγια να πυκνώσουν. 
Η συνάντηση Μυλωνά-Μπο-
νάνου διεξήχθη σε κλίμα συ-
νεργασίας και με αμοιβαία 
διάθεση για από κοινού αντι-
μετώπιση των προβλημάτων 
του Δήμου.

> Επίσκεψη του Άγγελου Τσιγκρή στη Βιομηχανική Περιοχή

> Στη συνάντηση Μυλωνά με Μπονάνο

ΔΕΥΑΔ: Ηλεκτρονική 
καταγραφή υδρομέτρων 

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα ηλεκτρονικής καταγρα-
φής του συνόλου των υδρομέτρων με ακριβή δορυφορι-
κό εντοπισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων του κάθε 
υδρομέτρου. 
Με την ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας η ΔΕΥΑΔ θα 
αποκτήσει για πρώτη φορά στα χρονικά, πρώτον μια πλή-
ρη εικόνα για το σύνολο των υδρομέτρων που συνδέονται 
με το δίκτυό της και δεύτερον τη δυνατότητα της εύκολης 
και γρήγορης πρόσβασης στα υδρόμετρα για τη λήψη 
των ενδείξεων κατανάλωσης, την επισκευή βλαβών κ.ο.κ. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις στο δίκτυο της 
ΔΕΥΑΔ υπάγονται περίπου 17.500 υδρόμετρα.
Η εποχή του «δεν ξέρουμε που είναι τα υδρόμετρα» περ-
νάει οριστικά στο παρελθόν και η επιχείρηση κάνει ακόμα 
ένα βήμα εκσυγχρονισμού της», τονίζει η ΔΕΥΑΔ.
Στο μεταξύ με κανονικούς ρυθμούς εξελίσσονται και οι 
διακοπές νερού σε ασυνεπείς καταναλωτές. Υπενθυμίζεται 
ότι προηγείται πάντα τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία 
γίνεται υπενθύμιση στον καταναλωτή για την οφειλή του 
αλλά και πρόσκληση να προσέλθει για ρύθμιση. Εφόσον 
ο καταναλωτής δεν ανταποκριθεί, τότε η ΔΕΥΑΔ προχωρεί 
σε διακοπή του νερού, δραστηριότητα που καταγράφεται 
καθημερινά.
«Στη ΔΕΥΑΔ δίνουμε ένα σκληρό αγώνα σε πολλά μέ-
τωπα. Παλεύουμε για τη σταθεροποίηση της επιχείρη-
σης, για τον εκσυγχρονισμό της, για την εξυπηρέτηση 
του συνόλου των δημοτών με άφθονο και ποιοτικά άριστο 
νερό» ανέφερε ο δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς και συνέ-
χισε «σημαντικό μέρος αυτών των προσπαθειών είναι η 
εξόφληση των οφειλών προς την επιχείρηση. Δεν θα κου-
ραστώ να το επαναλαμβάνω. Το νερό έχει κόστος άντλη-
σης και το δίκτυο κόστος συντήρησης. Είναι αδιανόητο 
αυτό το κόστος να το πληρώνουν ορισμένοι συνδημότες 
και κάποιοι να το απολαμβάνουν αδαπάνως. Πρόκειται 
για μια αντικοινωνική συμπεριφορά που αντιμετωπίζεται 
με την πρέπουσα αυστηρότητα», κατέληξε ο Δήμαρχος.

ΔΕΗ: Τι αλλάζει 
από 1η Νοεμβρίου 

Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου 2021 θα 
ισχύσει το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο για τη χειμερινή 
περίοδο 2020-2021.
Το ωράριο του Νυχτερινού Οικιακού Τιμολογίου διαμορ-
φώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα ως εξής:
• 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που 
είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας 
και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
• 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη 
διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι το Οικιακό Νυκτερινό Τιμολόγιο 
με συνεχές ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν 
χορηγείται πλέον. Ισχύει για οικιακούς πελάτες που έχουν 
μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο πριν το έτος 1988 (εάν στο 
μεταξύ δεν ζήτησαν την αλλαγή του) ή διαμένουν σε ορι-
σμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει 
κατάλληλη τεχνική υποδομή του δικτύου διανομής δηλα-
δή, μη ύπαρξη συστήματος ΤΑΣ.
Τέλος επισημαίνεται πως οι καταναλωτές του ρεύματος 
που επιθυμούν να ενταχθούν στο Οικιακό Τιμολόγιο με 
Χρονοχρέωση, τότε:
1. Θα πρέπει να επισκεφθούν το αρμόδιο γραφείο εξυ-
πηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας 
μαζί τους ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική τους 
ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ τους, ώστε:
– Να υποβάλουν σχετική αίτηση.
-Να καταβάλουν 34 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη 
συμμετοχή τους στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο 
ΔΕΔΔΗΕ.
2. Να επισκεφθούν οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ, 
έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και απο-
δεικτικό του ΑΦΜ τους, ώστε να υπογράψουν νέα Σύμβα-
ση Προμήθειας στο όνομά τους
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Από την πλευρά του ο Γιώρ-
γος Συριόπουλος, Υπεύθυ-
νος προϊόντων «ISOMAT», 
μια εταιρεία με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, από τις πιο γνω-
στές εταιρίες δομικών υλικών 
στον κατασκευαστικό κλάδο, 
επεσήμανε ότι η εταιρεία δι-
αθέτει πάνω από 40 χρόνια 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
και δικαίως είναι μία από τις 
κορυφαίες εταιρείες παραγω-
γής χημικών και κονιαμάτων 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Οι αξίες της εταιρείας είναι 
η δημιουργικότητα, ευελιξία, 
πάθος για ποιότητα, ανάπτυ-
ξη, ακεραιότητα και φιλοσο-
φία που βάζει στο επίκεντρο 
τον πελάτη. Οι εγκαταστάσεις 
της είναι στον Αγιο Αθανάσιο 
Θεσσαλονίκης και στα Οινό-

φυτα Αττικής για την εξυπη-
ρέτηση αντίστοιχα πελατών 
από τη νότια Ελλάδα. 
«Η ISOMAT είναι μια αμιγώς 
ελληνική εταιρεία» σημείω-
σε ο κ. Συριόπουλος και δι-
ευκρίνισε ότι διαθέτει δύο 
θυγατρικές σε Ρουμανία και 

Σερβία. Διαθέτει εμπορικές 
θυγατρικές σε Γερμανία, Σλο-
βενία, Τουρκία. Έτσι η εται-
ρεία εξασφαλίζει τη διεθνή 
της παρουσία και την εξω-
στρέφειά της σε 58 χώρες!
Η εταιρεία ενδυνάμωσε την 
περίοδο της σκληρής κρίσης 

στον κατασκευαστικό κλάδο. 
Ο όμιλος διαθέτει 510 άτομα 
εργαζόμενους, εκ των οποίων 
άνω των 70 είναι μηχανικοί 
και χημικοί. Διαθέτει διάφο-
ρους τομείς ανάπτυξης όπως:
• Έρευνα και Ανάπτυξη 
• Τεχνική Υποστήριξη & 
Marketing
• Πωλήσεων 
• Παραγωγής
• Προμηθειών κ.α.
«Οι βασικοί άξονες που εν-
δυνάμωσαν την εταιρεία μας 
την τελευταία δεκαετία είναι 
η έρευνα και ανάπτυξη. Κά-
θε χρόνο έχουμε 20 καινούρ-
για προϊόντα στον τομέα των 
δομικών υλικών. Ρίχνουμε το 
βάρος επίσης στην τεχνική 
υποστήριξη και στον ποιότι-
κό έλεγχο» ανέφερε ο κ. Συ-

ριόπουλος.
Η τεχνική υποστήριξη επι-
τυγχάνεται με τους εξής τρό-
πους:
• Τεχνικά σεμινάρια σε πελά-
τες και εφαρμοστές στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό 
• Συνεχής εκπαίδευση στο 
προσωπικό της εταιρίας
• Σύνταξη τεχνικών προδια-
γραφών
• Φροντίδα για τις πιστοποι-
ήσεις των προϊόντων και των 
συστημάτων της εταιρίας 
• Ομιλίες σε συνέδρια και 
ημερίδες σε διάφορους φο-
ρείς κ.ά.

Ποιοτικός έλεγχος
Τα προϊόντα ISOMAT υπό-
κεινται σε συνεχείς και αυ-
στηρούς ελέγχους ώστε να 

Όταν μπαίνεις δυναμικά στην ύφεση, τότε 
> Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα για την «ΙSOMAT

Την προηγούμενη Παρα-
σκευή παρουσιάστηκαν οι 
εταιρείες που συμμετείχαν 
στην πρώτη συνεδρία. Η δεύ-
τερη στη σειρά συνεδρία συν-
διοργανώθηκε με το Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, με συ-
ντονιστή τον πρόεδρο του, 
Δημήτρη Βαγενά, και τον εκ-
δότη του «Σ.Ε.» Παναγιώτη Γι-
αλένιο να σχολιάζει. 
Παρουσία είχαν επίσης οι 
Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης 
Πανεπιστημίου Πατρών, Κλε-
ομένης Μπάρλος, Πρόεδρος 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδος και Φω-
κίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερει-
άρχης Επιχειρηματικότητας 
που μέσα από τις παρεμβάσεις 
τους (παρουσιάστηκαν αναλυ-
τικά στο προηγούμενο φύλλο) 
προσπάθησαν να καταδείξουν 
την ανάγκη ένωσης επιχειρη-
ματικότητας, έρευνας και Πα-
νεπιστημίου Πατρών. Άλλω-
στε αυτό ήταν και το ζητούμενο 
της συγκεκριμένης συνεδρίας 
που είχε τίτλο: Εκπαίδευση, 
Έρευνα, Καινοτομία, Επιχει-
ρηματικότητα. 

ΤΙΤΑΝ: «Ο γίγαντας με 
παγκόσμια παρουσία» 

Ο Γρη-
γόρης 
Μαρα-
βάς, προ-
ϊστάμενος 
Άλεσης, 
Ενσάκι-
σης Λι-

μένος και πρώτων υλών στο 
εργοστάσιο του Δρεπάνου της 
ΤΙΤΑΝ, μίλησε για το πόσο 
ισχυρή είναι η παρουσία της 
εταιρείας στην περιοχή. 
Ο όμιλος Τιτάν έχει 118 χρό-
νια ιστορίας συνολικά στη 
χώρα και 52 χρόνια δυνα-
μικής παρουσίας στη Δυτική 
Ελλάδα. Απαριθμεί 14 εργο-
στάσια τσιμέντου σε 10 χώρες 

και 4 ηπείρους και έχει μια 
πολύ μεγάλη δυναμικότητα 
που φθάνει τους 27 μεγατό-
νους τσιμέντου ετησίως. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι πωλή-
σεις τσιμέντου του Ομίλου 
εκτοξεύθηκαν στους 17 εκα-
τομμύρια τόνους τσιμέντου το 
2019 και 5,2 τόνους έτοιμου 
σκυροδέματος. Ο κύκλος ερ-
γασιών φθάνει τα 1,6 δισεκα-
τομμύρια ευρώ με την κεφα-
λαιοποίηση στα ίδια μεγέθη. 
Ο αριθμός των εργαζομένων 
φθάνει τους 5400, ενώ στο τι-
μόνι της εταιρείας βρίσκεται η 
4η γενιά των ιδρυτών, η οικο-
γένεια Κανελλόπουλοι, δηλαδή 
μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, 
κάτι εξαιρετικά σπάνιο δεδομέ-
νου των παλινωδιών που είχαν 

καταγραφεί στην παγκόσμια οι-
κονομία και των συγχωνεύσε-
ων που είχαν πυροδοτηθεί σε 
μια ευρεία γκάμα κλάδων. 
Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει παγκο-
σμίως 268 μονάδες, 14 ερ-
γοστάσια τσιμέντου και πά-
νω από 100 μονάδες ειδικά 
για έτοιμο σκυρόδεμα. Κύρια 
προϊόντα είναι το τσιμέντο, το 
έτοιμο σκυρόδεμα, τα αδρανή 
υλικά και τα κονιάματα (τους 
γνωστούς σε όλους τσιμεντό-
λιθους). 
Στην Ελλάδα η εταιρεία εμ-
φανίζεται με τρία σχήματα, 
ως ΤΙΤΑΝ, ΙΝΤΕRBETON 
και INTERMIX, εταιρείες που 
επιδίδονται αντίστοιχα στην 
παραγωγή τσιμέντου, αδρα-
νών υλικών και σκυροδέμα-

τος. Η εταιρεία διαθέτει στην 
Αχαΐα μονάδες και των τριών 
αυτών εταιρειών, ενώ εκεί-
νο που προκαλεί αίσθηση εί-
ναι η ύπαρξη λατομείου κοντά 
στα διόδια της Εθνικής Πα-
τρών-Αθηνών, η ύπαρξη του 
οποίου δεν γίνεται αντιληπτή, 
χάρη στην πρωτοπόρα λει-
τουργία του, που αποσκοπεί 
στο να μην είναι ορατό και κυ-
ρίως να μην προκαλεί τοπική 
και περιβαλλοντική όχληση. 
«Για τον ΤΙΤΑΝ, οι προσδοκί-
ες οικονομικής και βιώσιμης 
ανάπτυξης είναι αλληλένδετες 
και αποτελούν τη βάση πάνω 
στην οποία κτίζεται ο σχεδι-
ασμός του Ομίλου. Διαρκής 
δέσμευσή της εταιρείας στην 
κατεύθυνση αυτή είναι η ενί-
σχυση των πόρων και δυνα-
τοτήτων που χρειάζονται για 
την επίτευξη των στόχων της 
βιώσιμης ανάπτυξης» σημεί-
ωσε ο κ. Μαραβάς.

Το εργοστάσιο 
του Δρεπάνου
Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα εξωστρέφειας αποτε-
λεί το εργοστάσιο του Δρε-
πάνου στο οποίο έγιναν 
σημαντικές επενδύσεις για 
βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας. Ειδικότερα, την περίο-
δο 2013-2017 έγιναν επεν-
δύσεις ύψους €10 εκ. ευρώ, 
που αποσκοπούσαν στην 
εγκατάσταση νέων σιλό για 
αύξηση της εξαγωγικής δρα-
στηριότητας. Ένα νέο προϊόν 

Εξωστρέφεια: Το αντίβαρο
Το προφίλ σημαντικών εταιρειών που δραστηριο-

ποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, 
και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα 

και την καινοτομία, παρουσιάστηκε 
την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του 

e–Forum Καινοτομίας 2020 και διοργάνωσε ο 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων».
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διασφαλίζεται η άριστη ποι-
ότητά τους. Με την είσοδο 
τους στην αγορά θα πρέπει 
να ακολουθούν τους εξής κα-
νόνες: 
• Να προσφέρουν ριζική λύση 
• Να έχουν άριστη σχέση 
ποιότητας-τιμής 
• Να εφαρμόζονται εύκολα 
• Να έχουν αντοχή στον χρό-
νο 
• Να δίνουν αποτέλεσμα 
υψηλής αισθητικής 
Το μάρκετινγκ της εταιρείας 
αναπτύσσεται διαρκώς με δι-
άφορα μέσα και τρόπους. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 
παρουσίαση ήταν το τι έκα-
νε η ISOMAΤ στην κρίση. 
Όπως εξήγησε ο κ. Συριό-
πουλος, είχε καταγραφεί μεί-
ωση της οικοδομκής δραστη-

ριότητας κατά 90% μέχρι το 
2017.
«Η αντίδραση της εταιρείας 
ήταν θαρραλέα. Δημιούργη-
σε νέα καινοτόμα προϊόντα 
και συστήματα. Επίσης στό-
χος ήταν η εντατικοποίηση 
της εξωστρέφειας» είπε ο κ. 
Συριόπουλος.
Οι τρόποι αντιμετώπισης της 
κρίσης ήταν οι εξής:
• Έμφαση στο τμήμα Έρευνας 
& Ανάπτυξης: 20-25 νέα και-
νοτόμα ή βελτιωμένα προϊό-
ντα ετησίως 
• Συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα σε συνεργασία 
με επιστημονικούς φορείς
• Συνεχής εκπαίδευση των 
πελατών και ανθρώπινου δυ-
ναμικού σε Ελλάδα 
• Ανάπτυξη και εκσυγχρονι-

σμό της παραγωγής και των 
logistics 
Εξίσου καθοριστικό βήμα 
ήταν η εισαγωγή της εταιρείας 
σε νέα προϊόντα, όπως Πολυ-
ουρεθανικά Υλικά και Οικο-
δομικά Χρώματα.
Επίσης έπαιξε σημαντικό ρό-
λο η καλύτερη ανταπόκριση 
στις σύγχρονες ανάγκες της 
αγοράς. Και αυτό γιατί στην 
χώρα μας, λόγω του περιο-
ρισμού της κατασκευής, ο κα-
τασκευαστικός κλάδος επι-
δόθηκε στην ανακαίνιση 
υφιστάμενων κτιρίων. Έπρε-
πε να αναπτυχθούν νέα και 
καινοτόμα συστήματα με στό-
χευση στην ανακαίνιση. Αυτά 
ήταν συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης, διακοσμητι-
κών επικαλύψεων κ.α.

Η επιχείρηση επίσης έδωσε 
ειδικό βάρος στην εξωστρέ-
φεια με το άνοιγμα σε νέες 
αγορές μέσω εξαγωγών και 
νέων εμπορικών θυγατρι-
κών, αλλά και συμμετοχή σε 
διεθνείς κλαδικές εκθέσεις.
Η ISOMAT έκανε επενδύσεις 
το 2019 ύψους 35 εκ. ευρώ, 
ιδιαίτερα εντυπωσιακός αριθ-
μός, ενώ το 2020 ο τζίρος του 
Ομίλου θα φθάσει τα 70 εκ. 
ευρώ.
Σε σχέση με σήμερα η οικο-
δομική δραστηριότητα αυ-
ξάνεται σε ποσοστό άνω του 
10%, ενώ οι παράγοντες που 
θα καθορίσουν το μέλλον της 
εταιρείας είναι η γεωπολιτική 
σταθερότητα, η οικονομική 
πολιτική οι μεταρρυθμίσεις 
και η εξέλιξη της πανδημίας 

βγαίνεις νικητής

ήταν η παραγωγή τσιμέντου 
Low Alcali , το οποίο οδηγή-
θηκε στην αγορά με αλλαγές 
στην παραγωγική διαδικα-
σία. Ακολούθως το 80% της 
παραγωγής εξάγεται σε ΗΠΑ, 
Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο 
Βασίλειο, κάτι που δείχνει τη 
δυναμική της εταιρείας.
Το εργοστάσιο του Δρεπά-
νου είναι το πρώτο εργοστά-
σιο του Ομίλου που δοκίμα-
σε επιτυχώς κλίνκερ χαμηλού 
άνθρακα, με 35% μειωμένες 
ειδικές εκπομπές CO

2

(Το κλίνκερ είναι η βασική, 
πρώτη ύλη για την παρασκευή 
κάθε τύπου τσιμέντου, καθώς 
είναι αυτό που του προσδίδει 
τις υδραυλικές ιδιότητες).
«Είμαστε πάντα προσαρμο-
σμένοι στα αυστηρά όρια εκ-
πομπών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως ισχύουν από το 
Μάρτιο του 2017» τόνισε ο κ. 
Μαραβάς.
Απόφαση της εταιρείας είναι 
να χρησιμοποιηθούν εναλλα-
κτικές πρώτες ύλες.
Ειδικότερα, να χρησιμοποι-
ηθεί ιπτάμενη τέφρα, ένα λε-
πτόκοκκο υλικό, που συλλέγε-
ται στα φίλτρα αποκονίωσης 
των ατμοηλεκτρικών σταθ-
μών που χρησιμοποιούν σαν 
καύσιμο υλικό άνθρακα.
Επίσης η τεχνητή γύψος, που 
παράγεται κατά τη διαδικασία 
αποθείωσης των απαερίων 
που δημιουργούνται στις εγκα-
ταστάσεις καύσης των λιγνιτι-
κών ατμοηλεκτρικών σταθμών. 

Τέλος μίλησε για την σκωρία 
υψικαμίνου (BFS), ένα προϊόν 
της χαλυβουργίας και ειδικότε-
ρα παραπροϊόν της παραγωγής 
χυτοσιδήρου, το οποίο δημι-
ουργείται από την ταχεία ψύ-
ξη της τηγμένης σκωρίας που 
προκαλείται από τη διαδικασία 
τήξης του σιδηρομεταλεύματος 
και έχει τη μορφή άμμου.
Επίσης αναφέρθηκε στα ειδι-
κής κατηγορίας υλικά, όπως τη 
σιδηραλουμίνα, που είναι ένα 
παραπροϊόν της επεξεργασίας 
του βωξίτη με σόδα. Χρησιμο-
ποιείται ως διορθωτικό υλικό 
για την ενίσχυση του αργιλί-
ου και σιδήρου των βασικών 
α’ υλών φαρίνας, απαραίτητα 
υλικά για το τσιμέντο. 
Πρόσθεσε το BSCA κλίνκερ 
με μειωμένες κατά 30% εκ-
πομπές διοξειδίου του άν-
θρακα και τέλος ανέφερε την 
calcined clays, (έψηση φλύ-
σχη), δηλαδή καύση αργιλι-
κών πετρωμάτων, (calcined 
clay) σαν εναλλακτική ποζο-
λάνη (πρώτη ύλη) στην παρα-
γωγή τσιμέντου.

«Κοτρώνης ΑΕ»: Με 
το βλέμμα στο μέλλον
Ακολούθως τα στελέχη της 
εταιρείας «Κοτρώνης Α.Ε.», 

Λάζα-
ρος Σα-
ρώτης, 
Υπεύθυ-
νος Δια-
σφάλισης 
Ποιότη-

τας και Εύα Πελέκη, Υπεύ-
θυνη Πρώτων Υλών μίλησαν 
για το προφίλ της εταιρείας. 
Η εταιρεία εδρεύει στη Ναύ-
πακτο και αντικείμενό της εί-
ναι η κατασκευή πλαστικών 
δοχείων και πωμάτων, κα-
τάλληλα για συσκευασία τρο-
φίμων. Έχει ενεργό ρόλο από 
το 1971 στο χώρο πλαστικής 
συσκευασίας και διαθέτει κτι-
ριακές εγκαταστάσεις 16.000 
τμ σε οικόπεδο 34 στρεμμά-
των. 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
εργοστάσια της περιοχής και 
στόχος της, όπως τόνισαν τα 
στελέχη της εταιρείας είναι η 
συνεχής επένδυση σε εξοπλι-
σμό τελευταίας τεχνολογίας 
και εξειδικευμένο προσωπι-
κό, ώστε να γίνουν τα επόμε-
να βήματα στην παραγωγή. 
Η εταιρεία αριθμεί 220 άτο-
μα προσωπικό και σε ετήσια 
βάση απαιτούνται 5000 τόνοι 
προπυλένιο για την παραγω-
γή της ευρείας γκάμας προϊ-
όντων της. Διαθέτει 52 γραμ-
μές παραγωγής και παράγει 
355 εκατομμύρια τεμάχια που 
αντίστοιχα διακοσμούνται με 
9000 είδη ετικετών.΄
 «Όλα τα προϊόντα διακινού-
νται με τα ιδιόκτητα μεταφο-
ρικά μέσα της εταιρείας, κάτι 
που συνεπάγεται πάνω από 
600 δρομολόγια ετησίως, 
στους 500 και πλέον πελάτες 
της εταιρείας» ανέφερε ο κ. 
Σαρώτης. 
Η εταιρεία έχει καταφέρει 

υψηλά επίπεδα ικανοποίη-
σης πελατών. Τα προϊόντα 
καλύπτουν μεγάλη γκάμα συ-
σκευασιών τροφίμων. Κύρια 
κατηγορία είναι η συσκευ-
ασία γιαουρτιού και φέτας, 
που έχουν βοηθήσει σημα-
ντικά στην ανάπτυξη των συ-
γκεκριμένων προϊόντων. 
Πωλούνται στις αγορές του 
εξωτερικού και επιπλέον άλ-
λα προϊόντα είναι εκείνα 
που αφορούν τις σαλάτες και 
σνακ. Πελάτες της εταιρείας 
είναι μεγάλες βιομηχανίες τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. 
«Με γνώμονα την ικανοποίη-
ση των πελατών μας και κυρί-
ως τη βελτίωση των εργασιών 
μας εφαρμόζουμε διαδικασίες 
σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και την ασφάλεια 
των τροφίμων» εξήγησε ο κ. 
Σαρώτης. 
Ακολούθως η κ. Πελέκη μίλη-
σε για τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης που «είναι πλήρως 
ενσωματωμένες στη στρατηγι-
κή της εταιρείας. Στόχος μας 
είναι η εξοικονόμηση πόρων, 
η ελαχιστοποίηση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, η 
υγιεινή και ασφάλεια, η ανά-
πτυξη του προσωπικού και η 
υποστήριξη της τοπικής κοι-
νότητας», τόνισε μεταξύ άλ-
λων. Και συμπλήρωσε λέγο-
ντας «σε μια εποχή εξαιρετικά 
δύσκολη, παράγουμε 100% 
ανακυκλώσιμα προϊόντα». 

στην κρίση ΓΙΩΤΗΣ: «Όραμα 
η συνεχής καινοτομία» 

Η Kατερίνα Πισσαρίδη, Υπεύθυνη 
Ερευνητικών Έργων της εταιρείας ΓΙΩ-
ΤΗΣ Α.Ε., σημείωσε ότι η εταιρεία συ-
μπληρώνει 90 χρόνια παρουσίας στην 
ελληνική αγορά. Το 1930 ο Ιωάννης 
και η Μαρία Γιώτη ιδρύουν στην Αθή-
να την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ. 
Κίνητρο τους ήταν η δημιουργία μιας 

αγνής δυναμωτικής τροφής, με συστατικά από πρότυπες 
καλλιέργειες της ελληνικής γης, όπως καλαμπόκι και ρύζι. 
Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή καινοτόμων για την επο-
χή προϊόντων όπως οι πρώτες βρεφικές και παιδικές κρέ-
μες στην Ελλάδα, «Άνθος Ορύζης Γιώτης» και «Άνθος Αρα-
βοσίτου Γιώτης». 
Το όραμά της εταιρείας είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊό-
ντων, υψηλής διατροφικής αξίας και διασφαλισμένης ποιότη-
τας που ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες ολόκληρης της 
οικογένειας στη σύγχρονη εποχή. Και αντίστοιχα η στρατηγική 
της είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της επιχειρηματικής δρά-
σης, μέσω της αναζήτησης νέων αγορών, προϊόντων και κατα-
ναλωτών και κάλυψης των αναγκών τους με καινοτόμα, πρα-
κτικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Σήμερα η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ, παράγει και κυκλοφορεί σε Ελλά-
δα και εξωτερικό προϊόντα όπως: Βρεφικές Τροφές, Προϊόντα 
Ζαχαροπλαστικής, Προϊόντα Μαγειρικής, Επιδόρπια, Ροφή-
ματα, Σοκολάτες, Προϊόντα Ψυγείου.
Ακολούθως η κ. Πισσαρίδη περιέγραψε τις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας σημειώνοντας ότι «η εταιρεία διαθέτει δύο εργοστά-
σια σε Αθήνα και Αγρίνιο. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην 
Αθήνα καταλαμβάνουν 30.000 τ.μ. και στο Αγρίνιο 10.000 τ.μ. 
και διαθέτουν τους πιο σύγχρονους μηχανολογικούς εξοπλι-
σμούς της Ευρώπης». Το 2017 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέ-
ων εγκαταστάσεων της εταιρείας, 1350 τ.μ. όπου στεγάζεται το 
“Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας”, ένα σύγχρονο Ιν-
στιτούτο ασφάλειας τροφίμων, διαπιστευμένο κατά ISO / IEC 
17025, το οποίο προσφέρει εργαστηριακές καθώς και συμβου-
λευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία τροφίμων.

Έρευνα και Ανάπτυξη
Η ΓΙΩΤΗΣ ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα και ανάπτυξη 
όπως διαφαίνεται από την στρατηγική της. Ένας από τους βασι-
κούς πυλώνες της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ είναι η Διεύθυνση Έρευ-
νας, που αποτελείται από 3 τμήματα: Το τμήμα έρευνας και ανά-
πτυξης, το τμήμα καινοτομίας υλικών και το τμήμα καινοτομίας 
διεργασιών παραγωγής. Στελεχώνεται από τουλάχιστον 15 κα-
τηρτισμένους επιστήμονες η πλειοψηφία των οποίων είναι κά-
τοχοι Msc. και διδακτορικoύ.
Το HRIC υποστηρίζεται από επιστημονικό προσωπικό 9 ατό-
μων, εκ των οποίων τέσσερις είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτ-
λου και δύο με μεταπτυχιακό τίτλο, με περισσότερες από 40 
δημοσιεύσεις συνολικά σε περιοδικά και βιβλία, με έμφαση, 
κυρίως, στην τεχνολογία και ασφάλεια τροφίμων.
Εχει πετύχει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς ενώ μετέ-
χει και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που 
αφορά τη μελέτη και αξιοποίηση του ελαιολάδου ως πρότυπης 
πρώτης ύλης για ειδικές χρήσεις σε βρεφικές τροφές με πρου-
πολογισμό τα 250.000 ευρώ. Είναι ένα έργο που στοχεύει για 
πρώτη φορά, σε εθνικό επίπεδο, στην αξιοποίηση των λιπα-
ρών οξέων του ελαιολάδου σε παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, σε πιλοτική μο-
νάδα παραγωγής βρεφικού γάλακτος.
Τέλος από την συνεργασία της εταιρείας με τους ερευνητικούς 
φορείς προκύπτουν: 
• Νέα καινοτόμα προϊόντα ή/και διεργασίες
• Βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων ή/και διεργασιών
• Επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας (νέες 
μέθοδοι, νέα πρότυπα κλπ)
• Εξοπλισμός των εργαστηρίων της με όργανα υψηλής τεχνο-
λογίας και ανάλυσης
• Τεχνογνωσία και εφαρμογή νέων παραγωγικών πρακτικών 
που συμβάλλουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος της εταιρείας
• Βιομηχανικά Διδακτορικά
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Την απόφαση ένταξης της 
Πράξης «Ενίσχυση των Φορέ-
ων Υγείας με επικουρικό προ-
σωπικό για την ανταπόκριση 
στις ανάγκες λόγω της επιδη-
μίας COVID-19 στην Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος 
Φαρμάκης.
Η δράση, συνολικού προϋπο-
λογισμού 21.743.206 ευρώ 
εντάσσεται στον Άξονα Προτε-
ραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας 
και των Διακρίσεων» του Ε.Π. 
«Δυτική Ελλάδα» και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Πρόκειται επί της ουσίας για 
την παροχή δυνατότητας στην 
6η ΥΠΕ, στα Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδας 
και στο ΕΚΑΒ, να προσλάβουν 
ειδικευμένο και λοιπό ανθρώ-
πινο δυναμικό για διάστη-
μα έως και 24 μήνες, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν τις 
ανάγκες που προκύπτουν από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας 
SARS-CoV-2.
«Η ενίσχυση του δημόσιου συ-
στήματος υγείας και των αν-
θρώπων του, οι οποίοι μά-
χονται την πανδημία από την 
πρώτη γραμμή, αποτελεί προ-
τεραιότητα και ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία άμυνας του 

συνόλου της κοινωνίας απένα-
ντι στον κορωνοϊό» σημειώνει 
ο Περιφερειάρχης, προσθέτο-
ντας τα εξής: «Όπως από την 
πρώτη στιγμή έχουμε αποδεί-
ξει, η Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας είναι αποφασισμένη να 
στρέψει όλες τις χρηματοδοτι-
κές δυνατότητες που διαθέτει 
προκειμένου να σταθεί όρθι-
ος ο τόπος μας απέναντι στην 
πανδημία. Σε αυτή την προ-
σπάθεια, η ενίσχυση των μο-
νάδων υγείας με έμψυχο δυ-
ναμικό, αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα 
των προσπαθειών μας».
Σημειώνεται πως η δράση 
αποσκοπεί στην λειτουργική 
ετοιμότητα και ανθεκτικότη-
τα του συστήματος υγείας στο 
πλαίσιο της υγειονομικής κρί-
σης λόγω COVID-19 μέσω αύ-
ξησης του προσωπικού για την 
ικανοποίηση αναγκών:
• άμεσης λειτουργικής αναδι-
άταξης μονάδων και κλινικών 
εντός των υφιστάμενων υπο-

δομών με προσαρμογές για 
να ενισχυθούν σημαντικά οι 
ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ 
με αύξηση του υπηρετούντος 
προσωπικού
• εφαρμογής των πρωτοκόλ-
λων διαλογής, έγκαιρης ανί-
χνευσης και διαχείρισης 
ενδεχόμενων κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού (Covid-19), καταρχήν 
στα νοσοκομεία και στα Κέντρα 
Υγείας αναφοράς στην ασφα-
λή διακομιδή των κρουσμάτων 
και στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των περιστατικών 
που χρήζουν νοσηλείας, στην 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
φροντίδα υγείας.
• παροχής υπηρεσιών υγείας 
και καλύτερης εξυπηρέτησης 
των ασθενών με χρόνια νο-
σήματα ή οξεία νόσο που δεν 
αφορά μόνο σε λοίμωξη του 
αναπνευστικού.
• ενίσχυσης της αντοχής του 
υπηρετούντος δυναμικού και 
της δυνατότητας αναπλήρω-
σής του σε περιπτώσεις άσκη-

σης δικαιώματος άδειας ειδι-
κού σκοπού, σε περιπτώσεις 
καραντίνας και για την αποτρο-
πή της επαγγελματικής εξουθέ-
νωσης.
Η πρόσληψη του προσωπικού 
γίνεται με βάση το ισχύον θε-
σμικό πλαίσιο επικουρικού 
προσωπικού, όπως διαμορ-
φώθηκε και επεκτάθηκε σε 
νέους φορείς με τις ΠΝΠ και 
σύμφωνα με τους καταλόγους 
όπως αυτοί καταρτίζονται και 
τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. 
Οι προσλήψεις πραγματοποι-
ούνται με συμβάσεις εργασίας 
ΙΔΟΧ. 
Το προσλαμβανόμενο προσω-
πικό αμείβεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις.
Η κατανομή του προϋπολογι-
σμού στους φορείς δημόσιας 
υγείας της περιοχής, έχει ως 
εξής:
• 6η ΥΠΕ: 1.656.000,00
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ: 4.482.240,00
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΝ. ΑΧΑΪΑΣ: 927.360,00
• ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑ-
ΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»: 
4.333.200,00
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ-
ΝΕΙΟ»: 281.520,00
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
4.990.080,00
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΛΕΙΑΣ: 4.071.000,00
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 991.806,00

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το τέταρ-
το και μεγαλύτερο live event στο πλαίσιο 
του Pink the City/ pink the web 2020, το 
οποίο μεταδόθηκε το πρωί της Κυριακής 
από τη σελίδα του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩ-
ΗΣ Ν. Αχαΐας στο facebook, ολοκληρώνο-
ντας τις διαδικτυακές δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του 
μαστού για τον μήνα Οκτώβριο.
Η δράση, η οποία συγκέντρωσε, με εναλ-
λακτικό τρόπο, στοιχεία από τις συναθροί-
σεις και το συμβολικό περίπατο του Pink 
the City άλλων ετών σε φυσικό χώρο, είχε 
απήχηση σε περισσότερα από 30.000 άτο-
μα και το παρακολούθησαν την Κυριακή 
25 Οκτωβρίου περισσότεροι από 12.000 

άνθρωποι, ενώ εξακολουθούν να καταγρά-
φονται νέοι επισκέπτες που το παρακολου-
θούν, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.
Σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση, η πα-
ρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη και η Πρό-
εδρος του Συλλόγου, Λιολιώ Κολυπέρα, 
κράτησαν συντροφιά στους χιλιάδες θεα-
τές με μηνύματα για την πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού, με βίντεο από παλαιότε-
ρα δρώμενα επί σκηνής των survivors του 
Συλλόγου, με ένα μικρό αλλά πολύ «ροζ» 
δείγμα από τις φωτογραφίες με το pink t-
shirt που ανήρτησαν φίλοι του Συλλόγου 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μηνύματα στήριξης εκφράστηκαν από τον 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτά-
ριο Φαρμάκη, το Δήμαρχο Πατρέων, Κώ-
στα Πελετίδη, τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, 
Γιάννη Καρβέλη, τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Τσώνη και τη δι-
αχειρίστρια προγραμμάτων του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη, Μαρία Τσενέ.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ανδρικό 
καρκίνο μαστού, στον οποίο ο Σύλλογος έχει 
αφιερώσει τη χρονιά που διανύουμε, αλλά 
και στο έργο «Σύμμαχοι Φροντίδας» για την 

εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη 
φροντιστών γυναικών με καρκίνο, το οποίο 
υλοποιεί το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας.
Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία αφιερω-
μένη στο Σύλλογο, στη μνήμη του μαέστρου 
Θεόδωρου Γεωργόπουλου, από τη Λαϊ-
κή Συμφωνική Ορχήστρα «Εν χορδώ» και 
τους τραγουδιστές Γ. Ανδρεάτο, Δ. Καρόκη, 
Δ. Δημόπουλο και Μ. Μητρούλια, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας στον δωρεάν πα-
ραχωρηθέντα χώρο του Royal Theatre.
Το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας θα συνεχί-
σει να δέχεται εγγραφές από τα γραφεία του 
(Γούναρη 37), ενώ μέχρι και τις 31/10 θα 
μπορούν να αναρτούν φωτογραφίες τους 
με το ροζ μπλουζάκι στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, παίρνοντας μέρος στο διαγωνι-
σμό για τις 5 φωτογραφίες με τα περισσότε-
ρα likes και τις 3 μεγαλύτερες ομάδες, που 
θα κερδίσουν μοναδικά δώρα.
Τέλος ο Σύλλογος εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρι-
κτές της φετινής δράσης, στους εθελοντές, τα 
μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό του Συλλόγου, 
αλλά και σε όσους συμμετείχαν στη δράση.

21,7 εκ. για προσωπικό στην Υγεία
> Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εναλλακτικό φέτος το Pink the City
> Μηνύματα πρόληψης στο διαδίκτυο από το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

Θέματα

Ενημέρωση για 
τα εγκεφαλικά 

Από το 2006, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εγκεφαλικών Επει-
σοδίων (World Stroke Organization) έχει καθιερώσει την 
29η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικών Επεισο-
δίων για την ενημέρωση του κοινού. Το αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί οξύ και επείγον περιστατικό που 
οφείλεται σε διαταραχή της αιμάτωσης του εγκεφάλου, είναι 
απειλητικό για την ζωή του ασθενούς και απαιτεί επείγουσα 
και εντατική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ενημερωτική εκπομπή με θέ-
μα: «Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών επεισοδίων, 
μια ημέρα που αφορά όλους μας» με τη συμμετοχή έγκριτων 
επιστημόνων από την Αχαΐα και την Αθήνα η οποία προβλή-
θηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, στα κανάλια ΙΟΝΙΑΝ 
CHANNEL (21.30) και LYCHNOS (22.00).
Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα 
υγείας Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε σχετικά: «Σε πα-
γκόσμια κλίμακα τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν πλέον 
την τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου και την πρώτη αιτία ανα-
πηρίας μεταξύ των επιζώντων. Είναι προφανές λοιπόν ότι 
το φορτίο και το κόστος που επιφέρουν τα εγκεφαλικά σε 
ατομικό, οικογενειακό, αλλά και ευρύτερα κοινωνικό επίπε-
δο είναι τεράστιο. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή λόγω της 
πανδημίας δεν πρέπει να ξεχνάμε παθήσεις του καρδιαγγει-
ακού συστήματος που κυριολεκτικά αποτελούν έναν εφιάλ-
τη που πρέπει να υποχωρήσει. Από τα παραπάνω προκύ-
πτει ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων είναι ιδιαίτερης σημασίας στον 
πληθυσμό της ΠΔΕ».

«Μάθημα» 
για τον κορωνοϊό 

Με τη συμμετοχή-στήριξη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά στη δράση του Κέ-
ντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας-Καραμανδανείου Νοσοκομείου 
Παίδων-6ης Υ.ΠΕ. πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις οδη-
γιών για τα μέτρα προφύλαξης κατά του covid-19 σε σχο-
λεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, από 22 Σεπτεμβρίου έως 
14 Οκτωβρίου.
Οι ενημερώσεις αυτές έγιναν σε όλα τα σχολικά συγκροτή-
ματα της περιοχής του Δήμου σε Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια. Οι υπ’ όψιν ενημερώσεις έγιναν εφαρμοζομένων 
όλων των μέτρων-πρωτοκόλλων κατά της εξάπλωσης της 
πανδημίας. Οι μαθητές των σχολείων επέδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και προσοχή τόσο στο τι είναι και το τι επιφέρει 
ο covid-19 όσο και στα μέτρα προφύλαξης. Η ενημέρωση 
έγινε από επιστημονικό προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό 
και από Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Η γνώση, τα μέτρα προφύλαξης, η ατομική και συλλογική 
ευθύνη είναι παράγοντες τους οποίους όλοι πρέπει να γνω-
ρίζουμε για τα θετικά αποτελέσματα που επιθυμούμε απένα-
ντι στην πανδημία. Ακόμη δε περισσότερο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό οι παιδικές ηλικίες να έχουν υπεύθυνη και επι-
στημονική ενημέρωση. Για τον σκοπό αυτό έγινε διανομή 
προς τους μαθητές έντυπου ενημερωτικού υλικού της 6ης 
Υ.ΠΕ. 
Από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Πα-
ράρτημα Ρομά συμμετείχαν η Συντονίστρια της Δομής/Κοι-
νωνική Λειτουργός Μαρία Παπαθανασοπούλου και η Νο-
σηλεύτρια του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας 
Μαρία Κανελλοπούλου.

Ευχαριστίες από 
το Καραμανδάνειο 

Το Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ευχαριστεί 
θερμά την Εταιρεία SMART4-ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ για 
την ευγενική προσφορά της για την αποκατάστασης των 
μαρμάρων στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου μας. 
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Τροφή σε πιο εξελιγμένες, 
πιο στοχευμένες, πιο εύκο-
λα μεταδιδόμενες και πιο δύ-
σκολα ανιχνεύσιμες, ψηφια-
κές απειλές δίνει η πανδημία 
του COVID-19. Το κακόβου-
λο λογισμικό (malware) ανα-
δεικνύεται για το 2020 ως η 
“νούμερο 1” κυβερνο-απειλή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
το 2020, ενώ σε άνοδο βρί-
σκεται το ηλεκτρονικό ψάρεμα 
(phishing), η κλοπή ταυτότη-
τας και το Ransomware.
Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώ-
ρο, στη διάρκεια της πανδημί-
ας, γίνονται πιο εξελιγμένες, 
πιο στοχευμένες και πιο δύ-
σκολο να εντοπιστούν. Η δη-
μιουργία εσόδων κατέχει τη 
θέση της ως κορυφαίο κίνητρο 
των εγκληματιών στον κυβερ-
νοχώρο, με την πανδημία του 
COVID-19 να τροφοδοτεί ακό-
μη πιο έντονα τις επιθέσεις σε 
σπίτια, επιχειρήσεις, κυβερνή-
σεις και κρίσιμες υποδομές. Τα 
παραπάνω διαπιστώνει ο ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 
(ENISA) στην 8η ετήσια έκθε-
ση “ENISA Threat Landscape 
2020”.

Κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, οι εγκληματίες στον κυ-
βερνοχώρο έχουν αυξήσει 
τη δραστηριότητά τους, προ-
σαρμόζονται πιο γρήγορα και 
στοχεύουν πιο αποτελεσματι-
κά τις ομάδες των θυμάτων. 
Ο ENISA προειδοποιεί ότι ο 
δρόμος για ένα πιο ασφαλές 
ψηφιακό περιβάλλον θα είναι 
μακρύς.
Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην 
αποδυνάμωση των υφιστάμε-
νων μέτρων ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο εξαιτίας των αλ-
λαγών στα πρότυπα εργασίας 
της εξ αποστάσεως απασχόλη-
σης. Αυτή η στροφή οδήγησε 
σε αύξηση των εξατομικευμέ-
νων επιθέσεων στον κυβερνο-
χώρο, με τη χρήση, μάλιστα, 

πιο προηγμένων μεθόδων και 
τεχνικών.

Η λίστα των 
κορυφαίων 15 απειλών 
Σύμφωνα με το report του 
ENISA, που επεξεργάστηκε ο 
ΣΕΠΕ, οι 15 κορυφαίες απει-
λές στον κυβερνοχώρο στην 
Ε.Ε. για το 2020 είναι: 
1. Κακόβουλο λογισμικό, 2. 
Web-based Attacks, 3. Ηλε-
κτρονικό ψάρεμα, 4. Web 
Application Attacks, 5. Ανεπι-
θύμητη Αλληλογραφία (spam), 
6. Κατανεμημένη άρνηση υπη-
ρεσίας (DDoS), 7. Κλοπή ταυ-
τότητας, 8. Παραβίαση δεδο-
μένων, 9. Insider Threat. 10. 
Botnets, 11. Φυσική χειραγώ-
γηση, ζημιά, κλοπή και απώ-

λεια, 12. Διαρροή πληροφο-
ριών, 13. Ransomware, 14. 
Κατασκοπεία στον κυβερνοχώ-
ρο και 15. Cryptojacking.
Μάλιστα, η έκθεση του ENISA 
προβλέπει περαιτέρω έξαρ-
ση των ψηφιακών απειλών το 
προσεχές διάστημα. 

Έξαρση κρουσμάτων
“Η υιοθέτηση της τεχνολογί-
ας για κινητά και η εγγραφή σε 
ψηφιακές πλατφόρμες καθι-
στά τις νεότερες γενιές πιο ευ-
άλωτες σε αυτούς τους τύπους 
απειλών. Ψηφιακοί εγκληματί-
ες χρησιμοποιούν πλατφόρμες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για να αυξήσουν την αποτελε-
σματικότητά τους σε στοχευμέ-
νες επιθέσεις.
Και προσθέτει: “Πολλά περι-
στατικά ασφάλειας στον κυ-
βερνοχώρο παραμένουν απα-
ρατήρητα ή χρειάζονται πολύ 
χρόνο για να εντοπιστούν. Ο 
αριθμός των πιθανών τρωτών 
σημείων σε εικονικό ή φυσικό 
περιβάλλον συνεχίζει να αυ-
ξάνεται, καθώς προκύπτει μια 
νέα φάση ψηφιακού μετασχη-
ματισμού”.

Πηγη: sepe.gr 

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά-
των κα Νίκη Κεραμέως συνάντησε στις 20 
Οκτωβρίου, στο Υπ. Παιδείας ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής 
Χρήστος Μπούρας, μετά του Αντιπρυτάνε-
ως Καθηγητή Δ. Μαντζαβίνου. 
Σκοπός της συνάντησης, η εφ΄ όλης της 
ύλης ενημέρωση της Υπουργού για τα 
μείζονα προβλήματα του Πανεπιστημίου 
Πατρών τα οποία χρήζουν άμεσης επί-
λυσης. Ειδικότερα αφού ενημέρωσαν 
την Υπουργό για την πρόσφατη απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, επεσήμαναν την αδυναμία άσκη-
σης του εκπαιδευτικού έργου στα Τμήμα-
τα του πρώην ΤΕΙ αν δεν ληφθεί άμεσα 
μέριμνα. Επίσης την ενημέρωσαν για την 
αναγκαιότητα επαρκούς χρηματοδότησης 
και για χρονίζοντα θέματα της Φοιτητι-
κής Εστίας, προβλήματα των οποίων η 
επίλυση είναι αναγκαία για την εύρυθμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Από την πλευρά της η Υπουργός Παιδεί-
ας υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει τα εν λό-
γω αιτήματα. 
Τον Πρύτανη επισκέφθηκε ο Δήμαρχος 
Πύργου κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, 
ο οποίος δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη σοβα-
ρότητα των προβλημάτων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και στηρίζει τον αγώνα για 

την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του. 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πύργου έθεσε εκ 
νέου θέμα διατήρησης και στελέχωσης του 
Τμήματος Μουσειολογίας που λειτουργεί 
στον Πύργο καθώς και την επαναλειτουργία 
του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού, το οποίο βρίσκεται σε 
αναστολή της εκπαιδευτικής του λειτουργί-
ας και ζήτησε την αρωγή του Πρυτάνεως. 

Συνάντηση με Γ. Αλεξόπουλο
Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Πατρών και τη σύνδεσή 
του με την πόλη και την ευρύτερη περι-
φέρεια, συζήτησαν κατά τη διάρκεια συ-
νάντησης που είχαν στην Πρυτανεία στις 
22.10.20, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόε-
δρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Αχαΐας κ.κ. 
Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος με τον Πρύτανη Καθηγη-
τή Χρήστο Μπούρα. Παράλληλα εξέφρα-
σαν την αμέριστη στήριξή του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α 
στα αιτήματα της Πρυτανικής Αρχής για 
επαρκή χρηματοδότηση και πλήρη στελέ-
χωση με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και 
διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημί-
ου Πατρών. Επιπλέον συζητήθηκαν οι δυ-
νατότητες συνεργασίας σε θέματα, όπως η 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Συνάντηση με ΣΚΤΠ «Κ. Παλαμάς»
Εθιμοτυπική επίσκεψη επί τη αναλήψει 
των καθηκόντων της νέας Πρυτανικής Αρ-
χής πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του 
Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κω-
στής Παλαμάς». Αφού ενημερώθηκαν για 
τα προβλήματα του Πανεπιστημίου Πα-
τρών στα οποία δήλωσαν την αμέριστη 
συμπαράστασή τους, ζήτησαν στη συνέ-
χεια τη στήριξη της Πρυτανείας στους στό-
χους του Συλλόγου, όπως η ανάδειξη του 
Ολυμπιακού ύμνου από την UNESCO ως 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και η 
καθιέρωση της ιστορικής Πάτρας ως Πό-
λη του Ολυμπιακού ύμνου για να αποκτή-
σει την οφειλόμενη αναγνωρισιμότητα και 
προβολή σε Διεθνές επίπεδο. Ο Πρύτανης 
Χρήστος Μπούρας είπε ότι είναι αρωγός 
σε κάθε προσπάθεια προβολής της πόλης 
των Πατρών σε διεθνές επίπεδο. 
Τέλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών συναντήθηκε με το Σύλλογο Με-
λών ΔΕΠ και το Σύλλογο Διοικητικού 
Προσωπικού του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο 
των συναντήσεων αναπτύχθηκε διάλογος 
με ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και για δράσεις που αφο-
ρούν την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύμα-
τος, λόγω της πανδημίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ: Στα πλαί-
σια του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area 
Attractiveness through Hiking and Introducing a Different 
Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα 
– Ιταλία 2014-2020 (M.I.S. 5003444), η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας διοργανώνει Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: 
«Αναδεικνύω την Περιοχή μου», με την υποστήριξη της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Επιμορφω-
τικού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής 
Ελλάδας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων 
και Λυκείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημόσιων και 
ιδιωτικών. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το δικό 
τους βίντεο, μόνοι ή με την παρέα τους και έχουν την ευκαιρία 
να αναδείξουν σημεία με ιδιαίτερο πολιτιστικό, φυσικό, ιστορι-
κό ενδιαφέρον στην περιοχή που ζουν. Οι αιτήσεις συμμετοχής 
και το βίντεο θα υποβάλλονται σύμφωνα με την νέα καταληκτι-
κή ημερομηνία του διαγωνισμού έως την 15/11/2020.
Οι επιλεγμένες ταινίες θα αναρτηθούν στους ιστότοπους του Ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
ενώ οι νικήτριες ομάδες θα βραβευθούν.

ΕλλΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Διαδικτυα-
κά «παρέλαβαν» την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 1146 απόφοι-
τοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τους τίτλους των 
Μεταπτυχιακών Σπουδών τους, καθώς οι ιδιαίτερες συνθήκες 
της πανδημίας του κορωνοϊού που πλήττει την υφήλιο, οδήγη-
σαν τελικά τις εξ αποστάσεως σπουδές, ένα «βήμα» μακρύτερα. 
Έτσι, ως το Ίδρυμα που κατεξοχήν προσφέρει εξ αποστάσεως 
σπουδές στην Ελλάδα και μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση 
της πρώτης «ηλεκτρονικής» εξεταστικής περιόδου στη χώρα, το 
ΕΑΠ προχώρησε χθες μέσω του Διαδικτύου και στις «ηλεκτρο-
νικές» απονομές των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στους 
αποφοίτους του. Οι Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων 
Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έγιναν για 
όσες/όσους φοιτήτριες/τές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εκπαι-
δευτικές τους υποχρεώσεις έως και τον Μάϊο του 2020, ενώ 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώστηκαν τα ονόματα 
των αποφοίτων ανά Σχολή, οι οποίοι και τις επόμενες ημέρες 
θα παραλάβουν μέσω συνεργαζόμενης με το ΕΑΠ εταιρίας τα-
χυμεταφορών, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, τα 
πτυχία τους.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠλΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου μεταξύ 4.30-8.30 μμ προγραμμα-
τίζεται ημερίδα με τον τίτλο “Εικονική Πραγματικότητα στην 
Εκπαίδευση: Έργα Biz4Fun και AGRIENT”. Η ημερίδα διοργα-
νώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του 
ΠΠ (Ομάδα AI) σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του ΠΠ.
Η Ημερίδα περιλαμβάνει:
• Παρουσιάσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση της εικονικής 
πραγματικότητας στην εκπαίδευση από εξειδικευμένους επιστή-
μονες.
• Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου Biz4Fun (δημιουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων start-ups)
• Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου AGRIENT (νεανική 
αγροτική επιχειρηματικότητα)
• Πρακτική άσκηση με τα εκπαιδευτικά λογισμικά των δύο έργων
• Πληροφορίες για το περιεχόμενο των έργων υπάρχουν στις 
αντίστοιχες καρτέλες του blog. Θα δοθούν πιστοποιητικά παρα-
κολούθησης της ημερίδας.
Η Ημερίδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης 
στο αμφιθέατρο του ΜΕΤ ΠΠ, εφόσον το επιτρέπουν οι συν-
θήκες. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχει ανα-
κοινώσει ο ΕΟΔΥ. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων θα 
καθοριστεί με βάση το υγειονομικό επίπεδο της περιοχής την 
ημέρα εκείνη.
Προσκαλούνται στελέχη διευθύνσεων εκπαίδευσης ή οργανι-
σμών δευτεροβάθμιας κι επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθη-
γητές κάθε βαθμίδας, καθηγητές ΙΕΚ, στελέχη επιχειρήσεων, 
φοιτητές και άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δηλώσουν 
πρόθεση συμμετοχής συμπληρώνοντας την φόρμα στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο. Η σειρά εγγραφής και η ιδιότητα θα είναι 
βασικοί παράγοντες για την επιλογή των συμμετεχόντων. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στο https://vrworkshops.blogspot.com/ .

Κακόβουλο λογισμικό 
και «ηλεκτρονικό ψάρεμα»

Ζητούνται λύσεις για τις ελλείψεις

> Nούμερο 1 κυβερνο-απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020

> Συνάντηση Μπούρα με Κεραμέως και εκπροσώπους φορέων της ΠΔΕ
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Συνάντηση με εκπροσώπους 
του Επιμελητηρίου και των 
εμπορικών Συλλόγων της Αι-
τωλοακαρνανίας είχε την Τρίτη 
27 Οκτωβρίου 2020, η αντι-
περιφερειάρχης Π.Ε Αιτωλο-
ακαρνανίας Μαρία Σαλμά. Η 
συνάντηση διεξήχθη στο Διοι-
κητήριο της Ι.Π. Μεσολογγίου.
Στην ενημερωτική συνάντηση 
που έγινε παρουσία του προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε Αιτωλοακαρνα-
νίας, Κωνσταντίνου Χαϊδή, το-
νίστηκε η αναγκαιότητα αυστη-
ρής τήρησης των μέτρων για 
την αποφυγή της διασποράς 
του νέου κορωνοϊού COVID 
19, με αφορμή την αύξηση του 
αριθμού κρουσμάτων τις τε-
λευταίες εβδομάδες στο νομό. 
Παράλληλα, σημειώθηκε πως 
οι έλεγχοι από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε Αιτωλοα-
καρνανίας θα γίνουν ακόμη 
πιο εντατικοί το επόμενο διά-
στημα με στόχο τη θωράκιση 

της υγείας των πολιτών.
Μέτρα και για τις λαϊκές 
Σε συμμόρφωση με τις κρατι-
κές οδηγίες και τα μέτρα κατά 
της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID19, καθώς και σε εφαρ-
μογή της ΚΥΑ, από το Δήμο 
Αγρινίου επισημαίνονται για 
τη λαϊκή αγορά του Σαββάτου 
31/10/2020, τα εξής
1. Στους αναρτημένους πίνα-
κες περιλαμβάνονται μόνο όσοι 
πωλητές κατέχουν θεωρημένες 

– ανανεωμένες άδειες.
2. Στη λαϊκή δεν θα προσέλθει 
ούτε θα γίνει δεκτός κανένας 
πωλητής, ο οποίος δεν αναφέ-
ρεται στον πίνακα.
3. Η ελάχιστη απόσταση με-
ταξύ των πάγκων των πωλη-
τών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα 
με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – 
ελεύθερο από αντικείμενα.
4. Όλοι οι πωλητές υποχρε-
ούνται να τηρούν τα μέτρα των 
πάγκων που προβλέπονται 

ανάλογα με τα είδη των εμπο-
ρευμάτων που πωλούν, να φο-
ρούν κατά τις συναλλαγές και 
καθ’ όλη την διάρκεια της πα-
ραμονής τους στον χώρο υπο-
χρεωτικά, μάσκα και γάντια μι-
ας χρήσης,
5. Κάθε πωλητής οφείλει να 
τοποθετήσει σε εμφανές ση-
μείο του πάγκου, δοχείο με 
εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, 
προκειμένου να απολυμαίνο-
νται τα μεταλλικά νομίσματα.
6. Οι προσερχόμενοι στη λα-
ϊκή αγορά καταναλωτές οφεί-
λουν να μην συνωστίζονται και 
να τηρούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα υγιεινής που ισχύουν 
σε όλες τις συναλλαγές (τήρη-
ση αποστάσεων, χρήση γαντι-
ών, κλπ).
7. Όλοι οι συμμετέχοντες (πω-
λητές και καταναλωτές), θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις συστάσεις – παρατηρήσεις 
των εποπτών των λαϊκών αγο-
ρών και των λοιπών ελεγκτι-
κών οργάνων.

> ΜΕΣΟλΟΓΓΙ: O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, διοργανώνει ημερίδα με 
θέμα «Έναρξη δράσεων του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο 
της πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ», 
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 
2020 και ώρα 5:30 μ.μ. στη συνεδριακή Αίθουσα του Επιμε-
λητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης). 
Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει το κοινό για τις δρά-
σεις διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών ειδών και 
οικοτόπων του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς επίσης και για την ενεργοποίηση 
των δράσεων βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης της περι-
οχής ευθύνης του.

> ΑΚΤΙΟ-ΒΟΝΙΤΣΑ: Απόφαση περί διακοπής της κυκλο-
φορίας σε τμήμα της Δημοτικής Οδού Παλαίρου – Πογωνιάς, 
λόγω επικινδυνότητας, έλαβε ο αναπλ. διευθυντής της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημήτριος Γαλαζούλας. Ειδι-
κότερα αποφασίστηκε η πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας για 
όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Δημο-
τική Οδό Παλαίρου – Πογωνιάς (οδός Κεχροπόλεως), από την 
χ/θ 0+700 έως την χ/θ 0+800, (θέση «ΟΧΘΙΑ») για λόγους 
επικινδυνότητας (αποκοπή πρανούς οδοστρώματος και μείω-
ση διατομής του). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω τοπικών 
παρακαμπτήριων οδών. Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι 
την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυ-
κλοφορίας. Το Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας θα επιτηρεί συνεχώς το 
ανωτέρω οδικό τμήμα αρμοδιότητάς του, με σκοπό την απο-
φυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της 
ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

> ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: Ο Δήμος Θέρμου στο πλαίσιο της 
εκστρατείας για τον Καρκίνο του Μαστού διοργάνωσε τριήμερο 
αφιέρωμα – δράση για όλες τις γυναίκες. Την Πέμπτη το βράδυ 
το (ροζ) της ζωής χρωμάτισε τρία εμβληματικά σημεία του Θέρ-
μου. Τον πύργο του ρολογιού στον Άγιο Νεκτάριο, τη Δημοτική 
βιβλιοθήκη και την Πλατεία Δημαρχείου. Την Παρασκευή το 
πρωί ένωσαν τις δυνάμεις τους ο Δήμος Θέρμου, οι κοινωνι-
κές δομές και το Κέντρο Πολιτισμού μοιράζοντας ροζ κορδέλες, 
μπαλόνια και ενημερωτικά έντυπα ζητώντας από τους πολίτες 
να αφήσουν το δικό τους μήνυμα (Στα καβαλέτα της ζωής). Την 
Κυριακή η νεοσύστατη εθελοντική ομάδα του Δήμου Θέρμου 
πραγματοποίησε συμβολικά έναν περίπατο της ζωής στο Αλ-
σύλλιο (Κουρί) του Θέρμου στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες, 
άνδρες και μικρά παιδιά.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Υλοποιήθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα «Δράσεις 
και Δημιουργίες του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου στα πλαίσια των σχε-
δίων δράσης που υποστηρίζει και διαχειρίζεται η “Μία Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑΛ”». «Παρά τις δυσκολίες υλοποίησης που προ-
έκυψαν με τα μέτρα προφύλαξης λόγω Covid-19, το πρόγραμ-
μα υλοποιήθηκε επιτυχώς και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 
23η Οκτωβρίου 2020. Το σχολείο μας συμμετείχε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά στα σχέδια δράσης ΜΝΑΕ εμπλουτίζοντας τους 
μαθητές μας με εμπειρίες, το σχολείο με πολύτιμο εξοπλισμό 
και την τοπική κοινωνία με τα παραδοτέα του έργου», ανέφερε 
η ανακοίνωση του Σχολείου. 

> AΣΤΑΚΟΣ: Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης 
-Ε.Ο.Ε.Δ με μεγάλη χαρά δέχτηκε την πρόσκληση του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού σχολείου Αστακού 
για να ενημερώσει τους γονείς πάνω σε θέματα πρώτων βο-
ηθειών. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 11 
Οκτωβρίου 2020, στην αίθουσα Πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του Δημαρχείου Αστακού. Οι γονείς ενημερώθηκαν στις βα-
σικές Α΄Βοήθειες, πνιγμονή, κατάγματα, εγκαύματα, τραύματα, 
αιμορραγίες, ΚΑΡΠΑ, Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή κ.ά. «Δε-
χτήκαμε την πρόσκληση του συλλόγου χωρίς δεύτερη σκέψη, 
για να ενημερώσουμε τους γονείς για θέματα Α’ Βοηθειών. Η 
αντιμετώπιση κοινών τραυματισμών και ασθενειών αποτελεί 
μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών μας. Η γνώση και 
η σωστή παρέμβαση στην προσφορά των πρώτων βοηθειών 
μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή ενός παιδιού και όχι 
μόνο.Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμέ-
νων και όλους τους γονείς για την φιλοξενία και την συνεργα-
σία τους που φυσικά δεν σταματάει εδώ», δήλωσε ο Αρχηγός 
της Ε.Ο.Ε.Δ Διονύσης Τσιρόγλου.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι με 
απόφαση του Δημάρχου κ. Βασίλη Γκίζα, 
ορίστηκε τριμελής Επιτροπή για τη διά-
θεση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την 
επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος των δημοτών, των οποί-
ων η παροχή έχει απενεργοποιηθεί λόγω 
ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 
30.4.2020 και παραμένουν αποσυνδεδε-
μένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας υποβολής και εξέτασης των σχετικών 

αιτημάτων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι του ειδι-
κού βοηθήματος, για να υποβάλλουν αίτη-
μα στην Επιτροπή, πρέπει:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δί-
κτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι την 
30.4.2020 και να παραμένουν χωρίς 
σύνδεση μέχρι την ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας εξέτασης των αιτημάτων τους. 
2. Να έχει γίνει αποσύνδεση από την πα-

ροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους. 
3. Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδημα-
τικά κριτήρια, ανάλογα με το μέγεθος του 
νοικοκυριού.
Οι σχετικές αιτήσεις για την υποβολή αι-
τήματος παραλαμβάνονται στα Γραφεία της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Παιδείας (Οδός Θ.Νόβα 
16), τηλ. επικοινωνίας: 2634038631 (Στ.
Πολυζώη).

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημε-
ρώνει ότι, ολοκληρώθηκε η 
σύνδεση του αγωγού της Πα-
λαιοπαναγιάς (Ρέκκα) με το 
αποχετευτικό δίκτυο Ναυπά-
κτου. Το εν λόγω έργο καλύπτει 
θεμελιώδεις ανάγκες της τοπι-
κής κοινωνίας, βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής και προστατεύει 
τη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, 
αποτελεί μέρος του συνολικού 
σχεδιασμού του Δήμου με πλέ-
ον βασικό στόχο την πραγματι-
κή αναβάθμιση της ποιότητας 
των νερών της θάλασσας.
Όπως επεσήμανε με δήλωσή 
του ο Δήμαρχος Ναυπακτίας 

Βασίλης Γκίζας «πρόκειται για 
ένα έργο μικρού προϋπολογι-
σμού, μεγάλης ωστόσο σημα-
σίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμε-

νος, γιατί επί των ημερών μας 
τροποποιήθηκε και ολοκληρώ-
θηκε η μελέτη, συμβασιοποιή-
θηκε και εκτελέστηκε το συγκε-

κριμένο σημαντικό έργο και στο 
εξής παύει να μολύνεται η θά-
λασσα με λύματα. Στοχεύουμε 
σε καθαρότερες θάλασσες, τις 
οποίες έχουμε ανάγκη ως δη-
μότες και ως κοινωνία που επι-
θυμεί να είναι τουριστικός προ-
ορισμός. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως 
τον Πρόεδρο Θανάση Κούκου-
να, το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΝ, 
καθώς επίσης τη Διεύθυν-
ση Περιβάλλοντος του Δήμου 
Ναυπακτίας, που συνέβαλλαν 
στην ολοκλήρωση του έργου, 
του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει 
η λειτουργία».

Διαπεριφερειακά

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι 
> Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς είχε η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα 
για την επανασύνδεση ρεύματος

Β. Γκίζας: «Στόχος μας 
οι καθαρότερες θάλασσες»

> Ορίστηκε τριμελής Επιτροπή για την εξέταση των αιτημάτων

> Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του αγωγού της Παλαιοπαναγιάς
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Ενημερωτική σύσκεψη για την ανάγκη 
πιστής εφαρμογής των μέτρων πρό-
ληψης και προστασίας, και την εντατι-
κοποίηση των ελέγχων, με στόχο την 
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, 
πραγματοποίησε την περασμένη Δευτέ-
ρα, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, 
Βασίλης Γιαννόπουλος.
Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι του Επιμελητηρίου Ηλείας, 

της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 
Ηλείας, Εμπορικών Συλλόγων μεγάλων 
δήμων του νομού και της προσωρινής 
διοίκησης του Συλλόγου Εστίασης «Διό-
νυσος» Πύργου, πραγματοποιήθηκε λό-
γω της αναβάθμισης της Ηλείας, σε Επί-
πεδο 2 (επιτήρησης) στον Υγειονομικό 
Χάρτη Ασφάλειας για τον Covid – 19. 
 Ο κ. Γιαννόπουλος, ευχαρίστησε τους 
συμμετέχοντες για την ανταπόκριση και 

τους κάλεσε να ενημερώσουν τα μέλη 
τους για τα προβλεπόμενα μέτρα και την 
ανάγκη πιστής εφαρμογής τους, για την 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 
περιφρούρηση όσων καταφέραμε ως νο-
μός, όλο το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα, με μεγάλη προσπάθεια. Σχετικές 
οδηγίες για την τήρηση των μέτρων δό-
θηκαν και από την Διευθύντρια Υγείας 
της Π.Ε Ηλείας Πηνελόπη Σουδενιώτη.

Με νέο, δυναμικότερο, πλαί-
σιο διεκδίκησης μπαίνει το 
ζήτημα του δρόμου Πάτρα – 
Πύργος, από το Συμβούλιο 
Αιρετών της Ηλείας μετά την 
απάντηση (σε ερώτηση που 
έκαναν ευρωβουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ), της επιτρόπου Συ-
νοχής και Μεταρρυθμίσεων 
της Κομισιόν, Ελίζας Φερέιρα.
Ο δήμαρχος Πύργου Τάκης 
Αντωνακόπουλος, τόνισε πως:
«Συνεχώς επιβεβαιώνεται 
από τα γεγονότα και τις επί-

σημες απαντήσεις των ευρω-
παϊκών αρχών ότι η ηγεσία 
του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών λειτουργεί παρελ-
κυστικά, σε σχέση με την πο-
ρεία του έργου “δρόμος Πάτρα 
– Πύργος”.
Απέχουν πολύ της πραγματι-
κότητας οι διαβεβαιώσεις του 
υπουργού κ. Καραμανλή. Δεν 
παρουσιάζεται μέχρι στιγμής 
κανένας φάκελος του έργου ο 
οποίος έχει υποβληθεί στις αρ-
μόδιες Ευρωπαϊκές αρχές. Μό-

νο αρχικές συνεννοήσεις είναι 
η απάντηση των ευρωπαϊκών 
επιτροπών ότι έχουν γίνει…
Δικαιωνόμαστε απόλυτα για 
την ανάγκη λειτουργίας του 
Συμβουλίου Αιρετών. Ήδη 
υποβάλουμε γραπτά αιτήμα-
τα στους αρχηγούς των κομ-
μάτων για άμεση συνάντηση 
μαζί τους. Κορυφαία συνάντη-
ση επιδιώκεται με τον Πρωθυ-
πουργό της χώρας».
Σε κάθε περίπτωση το γεγο-
νός ότι ο καιρός περνά και 

πρόοδος στο έργο δεν κατα-
γράφεται, ενώ και οι επίση-
μες απαντήσεις από την πλευ-
ρά της Κομισιόν θα μπορούσε 
να υποστηρίξει κανείς ότι δεν 
συνάδουν με τις κατά καιρούς 
τοποθετήσεις της ηγεσίας του 
υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, επιφέρουν κλι-
μάκωση του αγώνα του Συμ-
βουλίου των Αιρετών της 
Ηλείας. Που πρέπει να είναι 
αγώνας ΟΛΩΝ των Ηλείων 
και των φορέων τους!

Ο σχεδιασμός των δράσε-
ων Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιπλημμυρική περίοδο 
2020-2021 απασχόλησε την 
συνεδρίαση του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστα-
σίας (ΣΟΠΠ) της Π.Ε Ηλείας, 
που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Δευτέρα, με τηλεδιά-
σκεψη, υπό την προεδρία του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλεί-
ας, Βασίλη Γιαννόπουλου.
Στην αρχή έγινε σύντομος απο-
λογισμός της αντιπυρικής πε-
ριόδου 2020, για την οποία 
διατυπώθηκε η ομόφωνη απο-
δοχή τις επιτυχούς αντιμετώ-
πισης των πυρκαγιών που εκ-
δηλώθηκαν, ως αποτέλεσμα 
του άψογου συντονισμού και 
της συλλογικής προσπάθειας. 
«Η αντιπυρική περίοδος κλεί-
νει με θετικό πρόσημο, καθώς 
οι πυρκαγιές που εκδηλώθη-
καν ήταν λίγες, οριοθετήθηκαν 
άμεσα και τέθηκαν αυθημερόν 
υπό έλεγχο. Κι αυτό έγινε χάρη 
στην άμεση αντίδραση και κι-
νητοποίηση των Πυροσβεστι-
κών δυνάμεων και του μηχα-
νισμού Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε Ηλείας, σε συνδυασμό 
με την άριστη συνεργασία και 
επικοινωνία που είχαμε με όλη 
την ηγεσία του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, τους κ.κ Πετρού-

τσο, Ρουμελιώτη και Σολδά-
το, όλους τους Αξιωματικούς, 
την Αστυνομία και τους Δη-
μάρχους, τους οποίους και ευ-
χαριστώ», σημείωσε ο κ. Γιαν-
νόπουλος, κάνοντας ιδιαίτερη 
μνεία στην καθοριστικής ση-
μασίας βοήθεια των προέδρων 
των Τ.Κ, των κατοίκων και εθε-
λοντών σε κάθε περιοχή.
Όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
τις δράσεις Πολιτικής Προστα-
σίας ενόψει της αντιπλημμυρι-
κής περιόδου 2020-21, όπως 
τονίστηκε, ο Μεσογειακός Κυ-
κλώνας «Ιανός», ήταν ένα «τεστ 
ετοιμότητας», στο οποίο η «βαθ-
μολογία» ήταν υψηλή, για 
όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς και τις συναρμόδιες υπηρε-
σίες. Στην εισαγωγική του τοπο-
θέτηση, ο αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε Ηλείας κ. Γιαννόπουλος, 

σημείωσε μεταξύ άλλων: «Τα 
αποτελέσματα της κλιματικής 
αλλαγής είναι εμφανή. Η κα-
τανομή και η συχνότητα των 
βροχοπτώσεων έχουν αλλά-
ξει και όπως διαφαίνεται, πλέ-
ον, θα εκδηλώνονται με μικρό-
τερη συχνότητα αλλά θα έχουν 
κατακλυσμιαία χαρακτηριστι-
κά. Ο “Ιανός” είναι το πιο χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα, χω-
ρίς ευτυχώς να δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα στον νομό 
μας. Παρόλα αυτά, υπήρξε μέ-
γιστη επιχειρησιακή ετοιμότη-
τα και κινητοποίηση από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, σε 
ότι αφορά την αποφυγή πλημ-
μυρικών φαινομένων. Σ’ αυτό, 
συνέβαλαν τα δυο μεγάλα έργα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης 
που εκτελούνται αυτή την πε-
ρίοδο από την Π.Ε Ηλείας κα-

θώς και η ενεργοποίηση όλων 
των μηχανημάτων έργων, που 
παρενέβησαν σε σημεία που 
μας υποδείχθηκαν από τους 
Δήμους και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία», σημείωσε ο κ. Γιαν-
νόπουλος.
Επιπρόσθετα, γνωστοποίησε 
πως, ήδη, το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας και η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλεί-
ας, έχουν προχωρήσει σε κατα-
γραφή των σημείων (χειμμά-
ρους, ρέματα, αποστραγγιστικές 
τάφρους) που εμφανίζουν υψη-
λή επικινδυνότητα, και έχουν 
μπει σε προτεραιότητα βά-
σει αναγκαιότητας, για παρεμ-
βάσεις. Οι όποιες ανάγκες θα 
επικαιροποιούνται βάσει των 
προγνώσεων σχετικά με την εκ-
δήλωση επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις 
των αιρετών εκπροσώπων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και των Δήμων, των Υπηρεσι-
ακών παραγόντων, των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σω-
μάτων Ασφαλείας σε επίπεδο 
Περιφέρειας και Περιφερεια-
κής Ενότητας Ηλείας, οι οποίες 
και επιβεβαίωσαν το καλό επί-
πεδο επιχειρησιακής ετοιμότη-
τας ενόψει της νέας αντιπλημ-
μυρικής περιόδου.

> ΠΥΡΓΟΣ: Χωρίς την παρουσία του αναπληρωτή Υφυπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργου Κουμουτσάκου, 
όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, τελέστηκαν οι εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στον Πύργο. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη Δοξολογία στον 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού και παρουσία των τοπικών 
αρχών, των εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων στην 
κεντρική πλατεία και κατάθεση στεφάνων από τους Αντιπε-
ριφερειάρχη Ηλείας, Ανώτερο Διοικητή Φρουράς ν. Ηλείας, 
Δήμαρχο Πύργου, βουλευτή ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη, Πρόε-
δρο παραρτήματος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, τον 
Πρόεδρο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, τον πρόεδρο της 
ΕΑΑΝ κ.α.
Να θυμίσουμε πως δεν πραγματοποιήθηκε παρέλαση λόγω 
των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία για τον κο-
ρωνοϊό.
Εξάλλου, παρουσία ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. απετράπη 
η μηχανοκίνητη πορεία πολιτών, μετά το κάλεσμα του επικεφα-
λής της δημοτικής παράταξης “Αναγένεσις στο δήμο Πύργου”, 
Χάρης Μιχαλακόπουλος με ελληνικές σημαίες στα αυτοκίνητά 
τους.
Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, της ΔΙ.ΑΣ, της Τροχαίας και της Ασφά-
λειας, βρέθηκαν έξω από το Δημοτικό Στάδιο Πύργου και απέ-
τρεψαν την οργανωμένη μηχανοκίνητη πορεία των πολιτών. 
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας Παναγιώτης Μάνδαλος, 
ανακοίνωσε στους διοργανωτές της δράσης, πως δεν πρόκειται 
να επιτραπεί κάτι τέτοιο καθώς υπάρχουν σχετικές αποφάσεις 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Κυβέρνησης. 
Από την πλευρά του ο κ. Μιχαλακόπουλος κατήγγειλε τη στάση 
της Αστυνομίας και μετά από ήπιες αντιδράσεις που υπήρξαν 
οι συγκεντρωμένοι πολίτες αποχώρησαν χωρίς να σημειωθεί 
το παραμικρό.

> ΝΕΑ ΜΑΝΩλΑΔΑ: Μετά την αλλαγή επιπέδου προλη-
πτικών μέτρων (μέτριο) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, 
έγινε γνωστό ότι η Κυριακάτικη Αγορά Ν. Μανωλάδας θα λει-
τουργήσει κανονικά με τα εξής μέτρα:
Συμμετοχή του 50% των πωλητών τρία μέτρα απόσταση μεταξύ 
των πάγκων
υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές/καταναλωτές/κοινό)
Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και δια-
σφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.

> ΑΡΧΑΙΑ ΟλΥΜΠΙΑ: Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας πραγ-
ματοποιεί και σήμερα Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00, θα 
γίνει διανομή προϊόντων (τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης) 
υλοποιώντας την δράση «Ενίσχυση της λειτουργίας των κοι-
νωνικών δομών των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων» 
για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου που έχουν 
πληγεί λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
(COVID -19). Η χρηματοδότηση της δράσης προέρχεται από 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η διανομή θα γίνει κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού με τους ωφελούμενους, στην αποθήκη 
του Δήμου που βρίσκεται στην υπηρεσία Καθαριότητας και σε 
περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης και για συγκεκριμένους 
λόγους, ο Δήμος θα προβεί σε κατ’ οίκον διανομή. Οι ωφε-
λούμενοι της δράσης προέκυψαν μετά από αξιολόγηση των 
υποβληθεισών αιτήσεων από την ορισθείσα αρμόδια επιτρο-
πή του Δήμου, σύμφωνα με εισοδηματικά, κοινωνικά και άλλα 
κριτήρια.

> ΚΑΤΑΚΟλΟ: Για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου είναι το 
home port του, συνέχισε την πορεία του και δεν προσέγγισε 
κρουαζιερόπλοιο που είχε ενδιάμεσο προορισμό το Κατάκο-
λο και είχε εντοπιστεί κρούσμα κορωνοϊού στο πλήρωμα. Το 
πλοίο ενεργοποίησε ως όφειλε τα πρωτόκολλα που εφαρμό-
ζονται σε τέτοια περίπτωση, αντιμετώπισε εντός του πλοίου το 
περιστατικό με απομόνωση του κρούσματος και συνέχισε προς 
Κρήτη. Άλλωστε το λιμάνι του Κατακόλου, δεν διαθέτει τις δυ-
νατότητες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και μελλοντικά 
ίσως χρειαστεί πιο συχνά.

Διαπεριφερειακά

Εφαρμογή μέτρων προστασίας

Συνάντηση για Πατρών-Πύργου

Σε ετοιμότητα για το χειμώνα
> Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του ΣΟΠΠ στην Ηλεία

> Ζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας από τους παραγωγικούς φορείς

> Ζητάει το Συμβούλιο Αιρετών Ηλείας με τον Πρωθυπουργό
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
τους νικητές της φετινής διαδικασίας των 
βραβείων REGIOSTARS Awards (Αστέ-
ρες της Συνοχής, σε ελεύθερη μετάφρα-
ση) που επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα 
πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο για πολλοστή 
φορά η Ελλάδα ήταν και πάλι απούσα, 
συνεχίζοντας έναν καταθλιπτικό σερί πο-
λύχρονης απουσίας…
Για πρώτη φορά, η φετινή έκδοση της τε-
λετής REGIOSTARS, που πραγματοποι-
ήθηκε κατά την 18η Ευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα Περιφερειών και Πόλεων, ήταν 
πλήρως ψηφιακή. Έξι Ευρωπαίοι Επί-
τροποι φιλοξένησαν την εκδήλωση από 
απόσταση, παρουσιάζοντας τους νικητές 
κάθε κατηγορίας των βραβείων:
• η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμί-
σεων, Elisa Ferreira
• η Αντιπρόεδρος για τις αξίες και τη δια-
φάνεια, Vera Jourova 
• η Επίτροπος για την καινοτομία, την 
έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση 
και τη νεολαία Mariya Gabriel 
• ο Επίτροπος για θέσεις εργασίας και 
κοινωνικά δικαιώματα, Nicolas Schmit 
• ο Επίτροπος Οικονομίας, Paolo 
Gentiloni και 
• ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αλιείας 
και Ωκεανών Virginijus Sinkeviius 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός δια-
γωνισμός συγκέντρωσε τον υψηλότερο 
αριθμό αιτήσεων (206) και έναν μεγάλο 
αριθμό ψήφων (33.000) για την κατηγο-
ρία του «βραβείου κοινού», δηλαδή του 
project που συγκέντρωσε τις περισσότε-
ρες ψήφους σε διαδικτυακή διαδικασία 
που κράτησε σχεδόν 2 μήνες. 
Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμί-
σεων, Ελίζα Φερέιρα, σχολίασε: 
«Θέλω να συγχαρώ θερμά τα καλύτερα 
σχέδια πολιτικής συνοχής της ΕΕ για το 
2020. Οι δικαιούχοι του έργου είναι τα 
αστέρια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 
διότι αυτοί κάνουν την αποστολή μας 
πραγματικότητα, δηλαδή ας πούμε, μια 
ΕΕ πιο δίκαιη και συνεκτική, διασφαλί-
ζοντας τη σύγκλιση μεταξύ του βιοτικού 
επιπέδου και αυξάνοντας την ευημερία 
όλων. Τα βραβεία REGIOSTARS δεί-
χνουν ότι μπορούμε να επιτύχουμε εξαι-
ρετικά αποτελέσματα όταν η ΕΕ, τα κράτη 
μέλη, οι περιφέρειες και οι πόλεις συνερ-
γάζονται για την καλύτερη χρήση και υλο-
ποίηση κονδυλίων και έργων της ΕΕ.» 
Απευθυνόμενη στους συμμετέχοντες, η 
Ελίζα Φερέιρα έκλεισε το μήνυμα της με 
ένα ωραίο και έξυπνο, αλλά ουσιαστικό, 
λογοπαίγνιο μεταξύ του ονόματος των 
βραβείων και της ονομασίας της υπηρε-
σίας που είναι υπεύθυνη (ΓΔ Περιφερει-
ακής Πολιτικής – DG REGIO): «μπορεί 
εμείς να είμαστε REGIO αλλά εσείς είστε 

STARS». Και οι άλλοι επίτροποι όμως 
έδωσαν έμφαση όχι μόνο στους νικητές 
αλλά σε όλους τους φιναλίστ, ενώ τόνι-
σαν ιδιαίτερα τη συμβολή των νέων, κα-
θώς τα περισσότερα projects είτε αφο-
ρούσαν είτε ενέπλεκαν τους νέους – κάτι 
που αποτελεί βασικό στόχο της περιφε-
ρειακής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως τα τελευ-
ταία χρόνια αλλά και κρίσιμο παράγοντα 
για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής.

Ποιοι βραβεύτηκαν
• Για τη «Βιομηχανική μετάβαση για μια 
έξυπνη Ευρώπη» (1η κατηγορία) το βρα-
βείο απονεμήθηκε στο «ESA BIC Portugal 
– Προώθηση της διαστημικής οικονομίας 
και του προγράμματος επώασης της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος», το 
οποίο προωθεί τις διαστημικές τεχνολογί-
ες σε καινοτόμες λύσεις σε μη διαστημικές 
αγορές, πρωτοπόρος στην Ευρώπη δημι-
ουργώντας περισσότερα από 11,5 εκατομ-
μύρια ευρώ σε επενδύσεις και 100 θέσεις 
εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε 30 καινο-
τόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις
• Για την «Κυκλική οικονομία για μια 
πράσινη Ευρώπη» (2η κατηγορία) ο νι-
κητής ήταν το project «TAKE THE COOL 
FOOD CHALENGE – Πάρτε μια μπου-
κιά από την κλιματική αλλαγή κάνοντας 
μικρές αλλαγές στη διατροφή σας» για τη 
συμβολή της στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα ενθαρρύνοντας τους ανθρώ-
πους να ακολουθήσουν μια υγιής δίαιτα.
• Το βραβείο «Δεξιότητες & εκπαίδευ-
ση για μια ψηφιακή Ευρώπη» (3η κατη-
γορία) απονεμήθηκε στο «E-SCHOOLS, 
PILOT PROJECT – Δημιουργία συστήμα-
τος για την ανάπτυξη ψηφιακά ώριμων 
σχολείων», το οποίο βοήθησε το 10% 
των κροατικών σχολείων και περίπου 
50.000 εκπαιδευτικούς και 500.000 μα-
θητές για μετάβαση σε ένα νέο επίπεδο 
εκπαίδευσης.
• Το βραβείο «Συμμετοχή των πολιτών 
για συνεκτικές ευρωπαϊκές πόλεις» (4η 
κατηγορία) απονεμήθηκε στο «SHICC – 
Βιώσιμη στέγαση για πόλεις χωρίς απο-
κλεισμούς και συνεκτικές πόλεις» για την 

υποστήριξη δημοκρατικών οργανώσεων 
που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται κα-
τοικίες προσιτές σε άτομα με χαμηλό και 
μεσαίο εισόδημα – τη λεγόμενη κοινωνι-
κή κατοικία.
• Η ειδική κατηγορία 2020 «Ενδυνά-
μωση των νέων για τη διασυνοριακή 
συνεργασία – 30 χρόνια Interreg» απο-
νεμήθηκε στο «ENERGY @ SCHOOL: 
Ενεργειακή βελτιστοποίηση και αλλαγή 
συμπεριφοράς στα σχολεία της Κεντρι-
κής Ευρώπης» για την ανάπτυξη ενός 
προγράμματος για την εκπαίδευση των 
μαθητών να γίνουν υπεύθυνοι για πα-
ρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργει-
ας στο σχολείο – που είχε και ένα αρκετά 
συγκινητικό βίντεο.
• Τέλος, επιλογή του κοινού αποτέλεσε το 
project «Ο χρόνος είναι τώρα για αλλαγή» 
για τον αντίκτυπό του στη συνεργασία για 
τη χειραφέτηση των νέων διασυνοριακά.
Μπορείτε να δείτε τα βίντεο όλων 
των νικητών στην  ειδική playlist του 
youtube που ετοίμασε η DG REGIO.

Τι είναι τα βραβεία REGIOSTARS
Τα βραβεία REGIOSTARS είναι τα βρα-
βεία της Ευρώπης για έργα που χρηματο-
δοτούνται από την ΕΕ και επιδεικνύουν 
αριστεία και νέες προσεγγίσεις στην περι-
φερειακή ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ξεκίνησε τα βραβεία το 2008. Με 
στόχο να εμπνεύσει άλλες περιοχές και 
διαχειριστές έργων σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, τα συμμετέχοντα έργα βρίσκονται 
στο προσκήνιο των δραστηριοτήτων επι-
κοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέ-
ντε κατηγορίες και ένα βραβείο δημόσι-
ας επιλογής είναι διαθέσιμα κάθε χρόνο.
 
Απούσα η Ελλάδα 
για μια ακόμη φορά
Δυστυχώς και φέτος η Ελλάδα ήταν 
απούσα από τα καλύτερα έργα Συνοχής 
της ΕΕ. Και αν η βράβευση δεν είναι αυ-
τοσκοπός και πάντα μπορεί να υπάρχουν 
καλύτερα σχέδια σε μια περιοχή όπως η 
ΕΕ των 27 χωρών μελών, οι επιδόσεις 
της χώρας μας απογοητεύουν. Και αυτό 

γιατί και φέτος η Ελλάδα βρέθηκε χωρίς 
καν υποψηφιότητα στην λίστα των φινα-
λίστ, συνεχίζοντας ένα σχεδόν καταθλι-
πτικό σερί που μετρά ήδη 5 χρόνια. Οι 
ελάχιστες υποψηφιότητες που κατατίθε-
νται είναι σταθερά λίγο πάνω από 100 
και φέτος έφτασαν το ρεκόρ των 206. 
Από αυτές επιλέγονται από 15 ως 25 που 
προκρίνονται για τελική κρίση και βρά-
βευση. Σε αυτήν την ποιοτική λίστα των 
καλύτερων σχεδίων, η Ελλάδα είναι συ-
στηματικά απούσα τα τελευταία χρόνια.
Δηλαδή μετράμε ήδη πέντε «χαμένα» 
χρόνια, καθώς η τελευταία ελληνική συμ-
μετοχή ήταν το 2015 – και αυτή μάλιστα 
σε όχι αμιγώς ελληνικό αλλά σε διακρα-
τικό project, με το σχήμα MILD HOME 
(για την ενεργειακή εξοικονόμηση και 
τον σχεδιασμό κατοικιών) που είχε 8 
εταίρους από αντίστοιχες περιφέρειες σε 
7 χώρες – μέλη
Τελευταία φορά που συμμετείχαμε στους 
φιναλίστ του διαγωνισμού ήταν το 2012 
με το πρόγραμμα «Digi-lodge»  (που 
έτρεξε την περίοδο 2009-2011, από το 
ΕΣΠΑ της Ψηφιακής Σύγκλισης, τότε), με 
το οποίο 1800 τουριστικές μονάδες και 
ξενοδοχεία εκσυγχρόνισαν την παρου-
σία τους στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες και 
ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων).
Δυστυχώς φαίνεται ότι η διαχρονική πα-
θογένεια στην ελληνική διαχείριση του 
ΕΣΠΑ (αργή εκκίνηση, δραματική επι-
τάχυνση στο τέλος των προγραμματικών 
περιόδων, βαρύ διαχειριστικό – γραφει-
οκρατικό φορτίο), όπως έχει παραδεχθεί 
και ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ υφυπουρ-
γός Γιάννης Τσακίρης, όπως αναδείξαμε 
σε προηγούμενα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ, 
κοστίζει και στην ποιότητα των projects 
και στο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πα-
νευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Ακόμη οι 
αδυναμίες στην ωρίμανση των έργων αλ-
λά και οι καθυστερήσεις, όπως πιθανόν 
και η απροθυμία και αδιαφορία των (δη-
μοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας) αρχών 
διαχείρισης επίσης φαίνεται να συμβάλει 
στην έλλειψη ποιοτικών προτάσεων από 
ελληνικής πλευράς. Παράλληλα η ενεργός 

εμπλοκή πολιτικών στελεχών (σε κυβερ-
νητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο) στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμ-
μάτων του ΕΣΠΑ οδηγεί στην έλλειψη εν-
διαφέροντος προβολής αποτελεσμάτων 
«των άλλων» που προηγήθηκαν, μετά από 
κάθε πολιτική, κυβερνητική ή διοικητική 
αλλαγή. Μένει να δούμε αν και τις επό-
μενες χρονιές, τώρα που ολοκληρώνεται 
το τρέχον ΕΣΠΑ και ο καιρός συμπίπτει 
με ολόκληρη σχεδόν θητεία μιας κυβέρ-
νησης αλλά και των αυτοδιοικητικών αρ-
χών, θα δημιουργήσει συνθήκες για πιο 
ουσιαστική προσέγγιση μιας ευρωπαϊκής 
βράβευσης – και προβολής της χώρας.

Ελληνική συμμετοχή 
στα βραβεία EU Datathon
Στη διαδικτυακή λήξη της 18ης Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών 
και των Πόλεων, ανακοινώθηκαν οι νι-
κητές του τέταρτου EU Datathon. Σε αυ-
τόν το διαγωνισμό, υπήρξε τουλάχιστον 
μία ελληνική συμμετοχή στα βραβεία, 
σε πολυεθνική ομάδα. To EU Datathon 
είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός, στον 
οποίο άνθρωποι που έχουν πάθος με 
τα δεδομένα αναπτύσσουν νέες, καινο-
τόμες εφαρμογές, οι οποίες αξιοποιούν 
τα ανοικτά σύνολα συνόλων δεδομένων 
της ΕΕ. Στον διαγωνισμό απονέμεται ένα 
χρηματικό έπαθλο 100 000 ευρώ καθώς 
και το Βραβείο του Κοινού. Φέτος, νική-
τριες αναδείχθηκαν οι εξής ομάδες:
Πρόκληση 1 «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία»: GeoFluxus (Βέλγιο, Ελλάδα, Λι-
θουανία).
Πρόκληση 2 «Μια οικονομία που λει-
τουργεί για τους ανθρώπους»: Team 
FinLine (Ηνωμένο Βασίλειο).
Πρόκληση 3 «Νέα ώθηση για την ευ-
ρωπαϊκή δημοκρατία»: Next Generation 
Democracy (Δανία).
Πρόκληση 4 «Μια Ευρώπη έτοιμη για 
την ψηφιακή εποχή»: Digital Forest 
Dryads of Copernicus (Ρουμανία) και 
Team FinLine για το «Βραβείο του κοι-
νού».

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαί-
σιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με 
την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογρά-
φων στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτική 
Συνοχής δίπλα μας» είναι ανεξάρτητα από 
τις απόψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Regio Stars Awards 2020
> Απούσα και πάλι η Ελλάδα - Ποιοι κέρδισαν τα βραβεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

Του Θοδωρή Καραουλάνη 
Δημοσιογράφου
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Ένα έργο το οποίο ανέμεναν 
εδώ και χρόνια οι Πατρινοί 
και που μετά από πολλά χρό-
νια αδράνειας μπήκε σε τροχιά 
υλοποίησης, αφορά αυτό της 
της Ψηφιοποίησης της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Πατρών. 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-
2020 και πρόκειται για ένα ένα 
σημαντικό εγχείρημα, ενταγμέ-
νο στο ολοκληρωμένο, στρατη-
γικό, αναπτυξιακό σχέδιο της 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξη 
(ΒΑΑ) της Πάτρας. 
Ουσιαστικά όλος ο θησαυρός 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης εί-
ναι προσβάσιμος στον κάθε 
χρήστη. Και έρχεται να καλύψει 
τις ανάγκες που έχουν προκύ-
ψει εξαιτίας της πανδημίας και 
του περιορισμού των ατόμων 
που μπορούν να συναθροι-
στούν σε χώρους πολιτισμού.
Ουσιαστικά το έργο αφορά την 
ψηφιοποίηση ιστορικών αρ-
χείων, φωτογραφικών αρχεί-
ων, έργων τέχνης και βιβλία 
τοπικού και γενικού περιεχο-
μένου από τις συλλογές της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πα-
τρών.
Ένα έργο που ξεκίνησε από 
την προηγούμενη Περιφερεια-
κή Αρχή και υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Δήμο Πατρέ-
ων στο πλασίο, προϋπολογι-
σμού 200.000 ευρώ. 
Όπως είχε τονιστεί κατά την δι-
άρκεια της υπογραφής της σχε-
τικής σύμβασης, στόχος είναι 
η διάσωση του πολιτιστικού 
αποθέματος και τη διάδοση της 
σπουδαίας συλλογής που δι-
αθέτει η Δημοτική Βιβλιοθή-
κη της Πάτρας, η οποία πλέον 
αποκτάει νέα δυναμική, σαφώς 
πιο εξωστρεφή σε σχέση με 
σήμερα. Σημειωτέον ότι η Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας 
ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρ-
χου Βότση και διανύει πλέον 
το 110ο έτος λειτουργίας της 
αποθησαυρίζοντας πάνω από 
200.000 τόμους, μεταξύ αυτών 
πολύτιμα και σπάνια βιβλία 
από τον 16ο αιώνα. Οι πολύ-
τιμες ψηφιακές πληροφορίες 
έχουν εγγραφεί στην υποδομή 
που διατηρείται στο Εθνικό Κέ-
ντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 
Έτσι, στο αποθετήριο του Εθνι-
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης τη-
ρείται κατάλογος και αντίγραφα 
των πολιτιστικών πόρων της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης του 
Δήμου Πατρέων.

Το ζήτημα είχε θέσει σε πρώτη 
προτεραιότητα η σημερινή δη-
μοτική αρχή και παρά τα προ-
βλήματα που προέκυψαν λόγω 
της πανδημίας, ο Δήμος κα-
τάφερε να το ολοκληρώσει με 
επιτυχία. Δεν είναι δα και εύ-
κολο σε λίγο χρονικό διάστη-
μα να αναδειχτεί ένας τέτοιος 
θησαυρός. 
Όπως αναφέρει σχετικά ο Δή-
μος Πατρέων ως προς τους 
στόχους που είχαν τεθεί: «Με 
στόχο την υλοποίηση μιας 
σειράς δράσεων, ώστε να δι-
αμορφωθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την ανάδει-
ξη του πλούτου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών σε το-
πικό, περιφερειακό και εθνι-
κό επίπεδο, υλοποιήθηκε το 
έργο με τίτλο «Ψηφιοποίη-
ση Συλλογών Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Πατρών». Το έργο 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας 2014-2020, 
στο πλαίσιο του Στρατηγικού 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέ-
ων (ΒΑΑ). Το έργο ξεκίνη-
σε τον Σεπτέμβριο του 2019 
και ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία τον Απρίλιο του 2020. 
Η πρόσβαση στο ψηφιακό πο-
λιτιστικό περιεχόμενο αφορά 
όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της 
τοπικής κοινότητας από τον 
απλό πολίτη έως τον ερευνητή, 
μαθητή και φοιτητή.
Η στρατηγική του έργου, εκτός 
από την ψηφιοποίηση και 
τεκμηρίωση μέρους της συλ-
λογής της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Πατρών αφορούσε 

και στην εκπαίδευση του αν-
θρώπινου δυναμικού, στην 
προώθηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, στην διάσω-
ση του ευάλωτου υλικού κα-
θώς και στην αναβάθμιση του 
εξοπλισμού και κατ’ επέκταση 
στη διαμόρφωση προϋποθέ-
σεων ψηφιοποίησης όλου του 
υλικού το οποίο πρέπει να εί-
ναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
μορφή».
Συνεχίζοντας ο Δήμος, επιση-
μαίνει: «Το έργο συγχρηματο-
δοτήθηκε από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης – 
ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πό-
ρους, με προϋπολογισμό σύμ-
βασης 127.418,00€ (χωρίς 
ΦΠΑ), μέσω του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-
2020».
Μέσω του έργου δίνεται η δυ-
νατότητα περιήγησης στο ιστο-
ρικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό απόθεμα της πόλε-
ως των Πατρών, το οποίο ψη-
φιοποιήθηκε μέσω της Πράξης 
και διατίθεται από το αποθετή-
ριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Πατρών, δωρεάν σε όλους για 
εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς 
και πολιτιστικούς σκοπούς. 
Τα αποτελέσματα της Πράξης 
αφορούν:
Οι πολύτιμες ψηφιακές πλη-
ροφορίες θα εγγραφούν 
στην υποδομή που διατηρεί-
ται στο Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης (ΕΚΤ). Έτσι, στο 
αποθετήριο του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκμηρίωσης θα τηρεί-
ται κατάλογος και αντίγραφα 

των πολιτιστικών πόρων της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης του 
Δήμου Πατρέων.
 

Το έργο 
της «ψηφιοποίησης»
Συνολικά το προς ψηφιοποίη-
ση και καταλογογράφηση/τεκ-
μηρίωση υλικό της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών περιλαμ-
βάνει:
1. Ψηφιοποίηση και καταλο-
γογράφηση /τεκμηρίωση Πρα-
κτικών Δημοτικού Συμβουλί-
ου 59 χειρόγραφοι τόμοι με 
25.000 σελίδες
2. Ψηφιοποίηση και καταλο-
γογράφηση / τεκμηρίωση 400 
τουλάχιστον πινάκων ζωγρα-
φικής, (Ζωγραφικά έργα Επ. 
Θωμόπουλου, Σχέδια Θεάτρου 
Απόλλωνα, κλπ)
3. Ψηφιοποίηση και καταλο-
γογράφηση/τεκμηρίωση Φω-
τογραφικού Αρχείου - Φωτο-
γραφικό Αρχείο Μανιάκ που 
αποτελείται από 51 φωτογρα-
φίες και 1.500 τυπωμένες φω-
τογραφίες του Αρχείου Δωρή)
4. Ψηφιοποίηση και καταλογο-
γράφηση/τεκμηρίωση Ιστορι-
κού Αρχείου 25.000 σελίδων
5. Ψηφιοποίηση και καταλογο-
γράφηση/τεκμηρίωση Βιβλί-
ων από τις συλλογές της Βιβλι-
οθήκης
6. Εισαγωγή σε Ηλεκτρονική 
Βάση Δεδομένων Παλιάς Συλ-
λογής (Έντυπες Κάρτες, Δελ-
τία, Καταλόγους), με 50.000 
εγγραφές από τις έντυπες καρ-
τέλες καταλογογράφησης από 
τον δελτιοκατάλογο της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης. Η εισα-
γωγή των στοιχείων έγινε στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα 
openabekt το οποίο χρησιμο-
ποιεί η υπηρεσία.
Το ψηφιοποιημένο υλικό θα 
συνοδεύονται από κατάλληλη 
τεκμηρίωση (μεταδεδομένα), 
σε σημαντικό βάθος, με σκοπό 
να υπάρξει πλήρης αξιολόγη-
ση της αρτιότητας και της ιστο-
ρικής, της πολιτικής, της κοι-
νωνικής και πολιτιστικής αξίας 
του υλικού. Για τις παραπάνω 
υπηρεσίες θα χρησιμοποιη-
θούν διεθνώς αναγνωρισμένα 
τεχνολογικά πρότυπα και οδη-
γίες.
• Παράδοση και Εγκατάστα-
ση Σαρωτή Υπερκείμενης Κά-
μερας
• Εκπαίδευση στελεχών της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πα-
τρών που χρησιμοποιούν τις 
εφαρμογές ψηφιοποίησης, εί-
ναι υπεύθυνα για τη διαχείρι-
ση του περιεχομένου του συ-
στήματος και διαχειρίζονται το 
σύστημα πλήρως μετά και την 
ολοκλήρωση του έργου.
Το ψηφιοποιημένο υλικό 
αναρτήθηκε στο αποθετήριο 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Πατρών, το οποίο δημιουργή-
θηκε και υποστηρίζεται από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Για την είσοδο στο ψηφια-
κό περιεχόμενο της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης Πατρών 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τους παρακάτω συνδέσμους: 
www.patrasculture.gr/ 
patraslibrary.weebly.com/.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο 
πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δί-
πλα μας» με την οικονομική υπο-
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα άρθρα των δημοσιογράφων 
στο πλαίσιο του έργου «Η Πολιτι-
κή Συνοχής δίπλα μας» είναι ανε-
ξάρτητα από τις απόψεις της ΕΕ 
και το περιεχόμενο δεν αντικατο-
πτρίζει απαραίτητα τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψηφιοποιήθηκε ο πλούτος 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

> Έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ
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Εγκρίθηκε με ευρεία πλειο-
ψηφία από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, το σχέδιο 
προϋπολογισμού για το έτος 
2021, το οποίο θα έρθει προς 
ψήφιση σε προσεχές Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο.
Η συνεδρίαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής πραγματοποι-
ήθηκε με τηλεδιάσκεψη χθες, 
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, 
υπό την προεδρία του Αντι-

περιφερειάρχη Οικονομικής 
Πολιτικής και Δημοσιονο-
μικού Ελέγχου, Παναγιώτη 
Σακελλαρόπουλου, ο οποίος 
μεταξύ άλλων σημείωσε: «Συ-
ντάξαμε ένα προϋπολογισμό 
χωρίς καμία δημιουργική λο-
γιστική ή αριθμητική αλχη-
μεία και κυρίως χωρίς καμία 
δέσμευση που δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί, βασιζόμενοι σε 
έσοδα και δαπάνες μακριά 
από πολιτική σκοπιμότητα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπο-
γράμμισε επίσης ότι ο προϋπο-
λογισμός είναι απολύτως εναρ-
μονισμένος με τις διατάξεις των 
Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονομικών (41736/23.7.20 
ΚΥΑ) και συντάχθηκε σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις και τα όρια 
δαπανών, όπως επίσης τα υπο-
δείγματα που περιγράφονται 
στις Κοινές Υπουργικές Απο-
φάσεις.
Σημειώνεται ότι ο προϋπο-

λογισμός εστιάζει στις πρω-
τόγνωρες προκλήσεις που 
δημιουργεί η πανδημία, ανα-
δεικνύοντας παράλληλα το 
πνεύμα της σημερινής Περι-
φερειακής Αρχής για ολοκλή-
ρωση του συνόλου των έργων 
που εκτελούνται στη Δυτική 
Ελλάδα, αλλά και την προ-
σπάθεια εξορθολογισμού των 
λειτουργικών δαπανών, αλλά 
και της επιτάχυνσης των πλη-
ρωμών.

Για τη δραματική 
κατάσταση του ΒΙΟΠΑ
ρές, ιδιαίτερα των μεγαλοοεφειλετών, που οφείλονται στο ΒΙΟΠΑ 
από τους εγκατεστημένους και τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, όταν 
μάλιστα αυτές ισοσκελίζουν τις οφειλές προς εργολάβο και τράπεζες; 
Αλλά, αν η νυν δημοτική αρχή χρεώνεται με ολιγωρία, παρά μια 
πραγματική εισπρακτική προσπάθεια που έκανε, οι νυν αντιπολι-
τευόμενοι που θήτευσαν ως επίλεκτα μέλη προηγούμενων δημοτι-
κών αρχών και σήμερα πλειοδοτούν σε φιλοαναπτυξιακή ρητορική, 
που βρίσκονταν όταν οι εκλεκτοί τους δήμαρχοι επεδείκνυαν πρω-
τοφανή αδιαφορία για τη βιωσιμότητα του ΒΙΟΠΑ;
Αντί λοιπόν μέσα στο ΒΙΟΠΑ να λειτουργεί εδώ και χρόνια ένας χώ-
ρος ανάδειξης της καινοτομίας σε άμεση σύνδεση με το Πανεπιστή-
μιο της πόλης και το πρώην ΤΕΙ, αντί η περιοχή να είναι πρότυπο 
σε υποδομές και προσέλκυση επιχειρήσεων, δίνοντας κίνητρα εγκα-
τάστασης, ιδιαίτερα στους νέους, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις 
για να σωθεί ένα οικόπεδο που πρόκειται να φιλοξενήσει ένα απο-
τεφρωτήριο και η δημόσια περιουσία που κινδυνεύει με εκποίηση 
από τους τραπεζικούς εκκαθαριστές. Η ειρωνεία της ιστορίας είναι 
ίσως η τιμωρία της πόλης.

Θέματα - Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Προϋπολογισμού
> Οικονομική Επιτροπη Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΣυνέχεια από τη σελ. 9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα υπ’ αριθμ. 4/6-5-2020 (θέμα 16ο) απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΜΣΨ46906Λ-ΦΕΑ) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, 
δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Αξονικού τομογράφου 64 τομών, μέσω 
χρηματοδότησης της 6ης Υ.ΠΕ., προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «Αξονικού τομογράφου 64 τομών», 
μέσω χρηματοδότησης της 6ης Υ.ΠΕ., προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, (CPV: 33115200-1, ΚΑΕ: 9549). 
Αριθμ. διακήρυξης: 12/2020, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 101378.
-Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26/10/2020 ημέρα 
Δευτέρα. 
-Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 30/10/2020 ημέρα Παρασκευή. 
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μ.μ.
-Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 10/12/2020 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσο-
κομείου (τηλ. 2610-227-852) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρα-
κλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

«Ο Άγιος Ανδρέας». 
 Ηλίας Θεοδωρόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Tαχ. Διεύθυνση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα.
Τμήμα: Προμηθειών
Πληροφορίες: Γεωργιάδης Ι. - Ανωγιάτη Σπ. 
Τηλέφωνο: 2610-227872
e-mail: promithion@agandreashosp.gr

georgiadis@agandreashosp.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘ. & ΔΗΜΟΠΡ.
Αρμ. Υπάλληλος: Ιωάννα Κατσάρη
Τηλ. 2613610246 Fax: 2613610258

Πάτρα 27-10-2020
Αρ. Πρωτ. 51481

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TOY ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙ-

ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕ-

ΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Προκηρύσσει, τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δη-
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλι-
σμού δεδομένων για το υπό διαμόρφωση 
κτήριο του πρώην Αρσακείου», συνολικού 
προϋπολογισμού 120.007,20 ευρώ (συμπ/
νου Φ.Π.Α. 24%), CPV: 32420000-3 (Εξοπλι-
σμός Δικτύου) 72315000-6 (Υπηρεσίες δια-
χείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες 
υποστήριξης, σύμφωνα με την 733/20-10-2020 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Πατρέων (ΑΔΑ: 6Μ25ΩΞΙ-Ψ4Χ) με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής(χαμηλότερη τιμή ) για το σύνολο των 
ειδών προμήθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώ-
σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμ-
βανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. Για την συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr
Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση της προ-
μήθειας Η δαπάνη για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού δεδομένων για το 
υπό διαμόρφωση κτήριο του πρώην Αρσακεί-
ου», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Πατρέων, έχει προϋπολογισθεί στο συνολικό 
ποσό των 120.007,20 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 
24%) για τα έτη 2020-2021.Η παρούσα σύμ-
βαση χρηματοδοτείται από τον Δήμο Πατρέων 
με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

Φορέα, του οικονομικού έτους 2020, σύμφω-
να με τις Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης ΑΑΥ: 1.881 Β (ΑΔΑ:ΨΜΣΩΩΞΙ-
5Α6 & ΑΔΑΜ: 20REQ007443001 Εγκεκριμέ-
νο) & 1.882 Β (ΑΔΑ:ΨΖ2ΧΩΞΙ-Π3Ι & ΑΔΑΜ: 
20REQ007443001Εγκεκριμένο), για δέσμευ-
ση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
120.007,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
24%, που θα βαρύνει τους Κ.Α.:10-7134.00008 
(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 1,00 € για το 2020 και 18.599,00 
€ για το 2021) & τον Κ.Α.: 10-7135.00009 (ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ, 1,00 € για το 2020 και 101,406,20 για το 
2021) αντίστοιχα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, είναι υπο-
χρεωμένοι να υποβάλλουν, για το σύνολο των 
ειδών της προμήθειας.Προσφορά που δεν περι-
λαμβάνει το σύνολο των ειδών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
Τα είδη & η έκταση της σύμβασης περιγράφο-
νται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογι-
σμό της μελέτης 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε 
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές 
ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία 
αλλαγή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επομένη της ημέρας του διαγω-
νισμού.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο των δώδεκα (12) μηνών, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται στους 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.με συστημικό αριθμό 101558 μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλε-

κτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Ο Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών 
είναι: www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 2/11/2020
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 18/11/2020 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπη-
ρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Το σύνολο των τευ-
χών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στη δ/νσηwww.e-
patras.gr καθώς και στη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του δια-
γωνισμού, αυτές υποβάλλονται δέκα (10) του-
λάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου 
της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά».(β) ένας υπο-
φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προ-
σφορά».Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την 
συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστι-
κή διαδικασία περιλαμβάνουν. α) το Τυποποιη-
μένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016, Η εγγύηση για την συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. για το σύνολο της 
προμήθειας,. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.5. της διακήρυξης, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Το προσαρμοσμένο, από τον Δήμο Πατρέων, 
ΤΕΥΔ επισυνάπτεται εντύπως & ηλεκτρονικά στα 
τεύχη της μελέτης και η συμπλήρωση & υποβο-
λή του από τον οικονομικό φορέα είναι υποχρε-
ωτική και αντικαθιστά την υποχρέωση συμπλή-
ρωσης υπεύθυνων δηλώσεων, του Ν.1599/86.
Για την ορθή συμπλήρωσή του συμβουλευτείτε 
το παράρτημα των οδηγιών που το συνοδεύει 
καθώς και το τεύχος της διακήρυξης. 
Τα στοιχεία & δικαιολογητικά για τη συμμε-
τοχή του προσφέροντος, στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται επί ποινή αποκλει-
σμού από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός (3) εργάσιμων ημερών από τη-
νηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ήτοι 25/11/2020 και ώρα 
11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων δι-
ατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γί-
νεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστα-
τικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016.
Τρόπος πληρωμής: η πληρωμή της αξίας της 
προμήθειας θα γίνεται με την εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας τμηματικά ή συ-
νολικά. Οι νόμιμες κρατήσεις περιγράφονται 
αναλυτικά στην αριθ. 29/2020 διακήρυξη 
(άρθρο 5.1.1.).
Προδικαστικές προσφυγές- Προσωρινή Δι-
καστική Προστασία: όπως περιγράφεται στην 
παρ. 3.4 της Μελέτης
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το μει-
οδότη.
Ισχύουσες διατάξεις:
1. του Ν. 4412/16 άρθρο 27 παρ.1 «Ανοικτές 
διαδικασίες» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Ν.4497/17
2. του N.3463/2006 με τον οποίο κυρώθηκε ο 
Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων
3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
και ιδιαίτερα του άρθρου 278 (Προληπτικός 
έλεγχος Συμβάσεων),
4.τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 
58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 203 του Ν.4555/2018
5. του Π.Δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες»
6. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) 
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσί-
ων συμβάσεων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης 
σε 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 19 Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στο εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 492/16.10.2020 Συ-
νεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό 
Πρόγραμμα και 19 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2021 
και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

Επίσης, το Ε.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιή-
θηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παρ. 1 του άρθρου 
13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α )́ καθώς και με την υπ’ 
αριθ. Φ.153/146145/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3557/τ.Β’), προσφέρει επιπρόσθετο αριθμό θέσεων στα παρα-
πάνω Προπτυχιακά Προγράμματα με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2021, σε άτομα που πάσχουν από 
σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφι-
ακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.
• Το διδακτικό υλικό παρέχεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή.
• Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβο-
λής της αίτησης.
• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 
156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής. 
Η ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2021.
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του 
άρθρου 5 του Ν.2552/1997.
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής 
και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), 
όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
ηλεκτρονικής αιτήσεως.
• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 
3328/2005 (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.
gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους 
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών για περισσότερες 
πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού στο e-mail: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610 
367 600. 

Πάτρα, 16 Οκτωβρίου2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΔΑ: ΩΑΧΞ46ΨζΣΘ-4ΦΣ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τη
2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. έως τη 15η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
1. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500 Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300
2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
1. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες 
και μετανάστες (Language Education for 
Refugees and Migrants) (LRM)

150 12. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM):

125

2. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): 300 13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές 
Σπουδές (ΣΔΣ):

150

3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για 
εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ):

220 14. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, 
Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ):

150

4. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 140 15. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία (ΚΑΟ):

200

5. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστή-
ματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και 
μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA):

350 16. Εγκληματολογικές και ποινικές 
προσεγγίσεις της διαφθοράς, του 
οικονομικού και του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΠΕΔ):

110

6. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/
Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English 
as a Foreign/International Language) 
(ΑΓΓ/AGG):

200 17. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων 
Νοσημάτων (ΓΧΝ):

200

7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης 
Γλώσσας (ΓΕΡ):

100 18. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ): 110

8. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας (ΓΑΛ):

100

9. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ): 200
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

10. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60

11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφο-
ρική (ΒΝΠ):

60 19. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδρο-
πονία (ΚΥΚ):

60

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
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Το Χρυσό Βραβείο στην κα-
τηγορία «Διαχείριση Αυτοκι-
νητοδρόμων» της ενότητας 
«Services» και το Αργυρό Βρα-
βείο στην κατηγορία «Υποδο-
μές Μεταφορών» της ενότητας 
«Premises», απέσπασε η Ολυ-
μπία Οδός Α.Ε. στο πλαίσιο 
των Facilities Management 
Awards 2020. Η διοργάνωση 
που επιβραβεύει τις καλύτερες 
πρακτικές στη διαχείριση εγκα-
ταστάσεων, ανέδειξε ως βέλτι-
στη πρακτική στους τομείς της 
διαχείρισης εγκαταστάσεων 
και παροχής υπηρεσιών την 

αναβάθμιση των υποδομών 
της Ολυμπίας Οδού μέσω της 
εγκατάστασης του καινοτόμου 
συστήματος «Smart Tunnel» 
για την παρακολούθηση και 

την προληπτική συντήρηση του 
εξοπλισμού των σηράγγων του 
αυτοκινητόδρομου. Πρόκειται 
για ένα ευφυές σύστημα μέτρη-
σης και συλλογής δεδομένων, 

από διάφορα μέρη του εξοπλι-
σμού, τα οποία αναλύονται πε-
ραιτέρω για τον έγκαιρο έλεγχο, 
την αναγνώριση βλαβών και τη 
λήψη διορθωτικών ενεργειών. 
Οι διακρίσεις αυτές έρχονται 
ως αναγνώριση των τακτι-
κών ενεργειών της Ολυμπί-
ας Οδού προς την υλοποίηση 
ενός σύγχρονου μοντέλου λει-
τουργίας και τη βελτίωση των 
μεθόδων συντήρησης της υπο-
δομής, όπως είναι το πρόγραμ-
μα «Smart Tunnel» που απο-
τελεί πρότυπο καινοτομίας σε 
παγκόσμια κλίμακα. 

Δωρεάν εγγραφή 
στα ΚΔΑΠ του ΚΟΔΗΠ 
Το Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ (Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων) σε 
πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την εγγραφή 70 
παιδιών στα τέσσερα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών) που διαθέτει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
Πρόκειται για παιδιά που τις προηγούμενες χρονιές φιλοξενούνταν 
στις δομές, οι μητέρες τους είχαν πλήρη φάκελο, πληρούσαν τα 
κριτήρια αλλά φέτος δεν έλαβαν voucher μέσω του προγράμματος 
ΕΣΠΑ, 
Φέτος έμειναν χιλιάδες παιδιά εκτός ΚΔΑΠ, γιατί από την κυβέρ-
νηση δεν διατέθηκαν τα ανάλογα κονδύλια αφού αυτή θεωρεί «κό-
στος» τις ανάγκες των παιδιών. Αποτέλεσμα ήταν να εγγράψουμε 
50% λιγότερα παιδιά συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές και η 
χρηματοδότησή μας να είναι μειωμένη κατά 50%. 
Στον ΚΟΔΗΠ κατορθώσαμε και δημιουργήσαμε 50 νέες θέσεις στα 
ΚΔΑΠ και πρόκειται να δημιουργήσουμε επιπλέον 40 νέες θέσεις σε 
νέο ΚΔΑΠ στα Ροΐτικα. Δημιουργούμε νέες δομές, νέες θέσεις, ώστε 
να φιλοξενήσουμε περισσότερα παιδιά. 

Θέματα

Βραβεία για Ολυμπία Οδό
> Χρυσό και Αργυρό βραβείο στα Facilities Management Awards 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 Φοίτησης σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 492/16.10.2020 Συνε-
δρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει 153 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας 
διάρκειας με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2021, ως ακολούθως:

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον ψηφιακό 
χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ
• Η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) πραγματοποιείται χωρίς την 
υποχρέωση της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητι-
κού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής).
• Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το διδακτικό υλικό και οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών (εργασίες, 
δραστηριότητες, εξετάσεις) είναι κοινές με αυτές των φοιτητών που παρακολουθούν τη Θ.Ε. στο πλαίσιο 
ενός Προγράμματος Σπουδών. 
• Η προσφορά μίας Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία τμήματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε 
(5) φοιτητών.
• Το διδακτικό υλικό παρέχεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή.
• Το σύνολο των μεμονωμένων Θ.Ε. που θα δηλωθούν ανά εξάμηνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ECTS. 
• Οι Θ.Ε. ΑΓΓ, ΔΕΑ, LRM προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Οι Θ.Ε. ΓΑΛ προσφέρονται στη γαλλική 
γλώσσα και οι Θ.Ε. ΓΕΡ προσφέρονται στη γερμανική γλώσσα.
• Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, δεν δύναται να επιλέξουν 
μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος, στο οποίο φοιτούν. 
• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγρα-
φή, υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr. 
• Η ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων θα γίνει 22 Ιανουαρίου 2021. 
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρ-
θρου 5 του Ν.2552/97. 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής 
αιτήσεως.
Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού 
είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eap.gr, είτε τηλεφωνικώς στo τηλέφωνο 2610 367 600 με το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Φοιτητών.

Πάτρα, 16 Οκτωβρίου2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΔΑ: 6O0346ΨζΣΘ-ΝΚ5

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την
2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ. έως τη 15η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

A/A Κωδικός  Θεματική Ενότητα ECTS
Προπτυχιακού επιπέδου

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
1 ΔΗΔ 11 Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου 10
2 ΔΗΔ 12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 10
3 ΔΗΔ 13 Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα 10
4 ΔΗΔ 21 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 10
5 ΔΗΔ 22 Ποσοτικές Μέθοδοι 10
6 ΔΗΔ 23 Βασικές Αρχές Διοίκησης 10
7 ΔΗΔ 31 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 10
8 ΔΗΔ 32 Αρχές Δημόσιας Οικονομικής 10
9 ΔΗΔ 33 Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους 10
10 ΔΗΔ 41 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 10
11 ΔΗΔ 42 Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση 10
12 ΔΗΔ 43 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές 10
13 ΔΗΔ 51 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες 10
14 ΔΗΔ 52 Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10
15 ΔΗΔ 53 Διοίκηση Έργων 10
16 ΔΗΔ 61 Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 10
17 ΔΗΔ 62 Λογιστική του Δημόσιου Τομέα 10
18 ΔΗΔ 63 Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση 10
19 ΔΙΤ 11 Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία 10
20 ΔΙΤ 12 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 10
21 ΔΙΤ 13 Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων 10
22 ΔΙΤ 21 Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων 10
23 ΔΙΤ 22 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 10
24 ΔΙΤ 23 Τουριστική Νομοθεσία 10
25 ΔΙΤ 31 Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών 10
26 ΔΙΤ 32 Κοινωνιολογία Τουρισμού 10
27 ΔΙΤ 33 Οικονομική του Τουρισμού 10
28 ΔΙΤ 41 Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων 10
29 ΔΙΤ 42 Μεταφορές στον Τουρισμό 10
30 ΔΙΤ 43 Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων 10
31 ΔΙΤ 51 Τουριστική Γεωγραφία 10
32 ΔΙΤ 52 Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό 10
33 ΔΙΤ 53 Τουριστικό Μάρκετινγκ 10
34 ΔΙΤ 61 Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού 10
35 ΔΙΤ 62 Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό 10
36 ΔΙΤ 63 Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις 10

Μεταπτυχιακού επιπέδου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

1 ΑΣΚ 50 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ 10
2 ΑΣΚ 51 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: Θεωρία και 

μέθοδος
10

3 ΑΣΚ 52 Ιστορία της Φυσικής Αγωγής 10
4 ΑΣΚ 53 Κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής 10
5 ΑΣΚ 54 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους Ι: η κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των 

κοινοτήτων οπαδών
10

6 ΑΣΚ 55 «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους 10
7 ΑΣΚ 60 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους ΙΙ: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα 10
8 ΑΣΚ 61 Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους 10
9 ΑΣΚ 62 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου 10
10 ΣΔΣ 50 Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο 15
11 ΣΔΣ 51 Αρχές και τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας 15
12 ΣΔΣ 52 Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία 15
13 ΣΔΣ 53 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 15
14 ΣΔΣ 60 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις Ι 15
15 ΣΔΣ 61 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις ΙΙ 15
16 ΚΑΟ 50  Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 10
17 KAO 51 Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 10
18 KAO 52 Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα 10
19 KAO 60 Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία
10

20 KAO 61 Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία

10

21 KAO 62 Κοινωνικά κινήματα, κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 10

22 ΚΑΟ 70 Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 10
23 ΚΑΟ 71 Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων 10
24 ΚΑΟ 72 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνι-

κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
10

25 ΠΕΔ 50 Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή 10
26 ΠΕΔ 51 Η εγκληματολογία του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς 10
27 ΠΕΔ 52 Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος 10
28 ΠΕΔ 53 Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου Δικαίου 10
29 ΠΕΔ 54 Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά- εγκληματολογική προσέγγιση 10
30 ΠΕΔ 55 Η ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή και 

εθνική διάσταση
10

31 ΠΕΔ 60 Έλεγχοι, έρευνα και ανάκριση για τη διαφθορά, το οικονομικό και το οργανω-
μένο έγκλημα

10

32 ΠΕΔ 61 Η αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος 10
33 ΠΕΔ 62 Αντεγκληματική πολιτική: τάσεις, πρότυπα, αξιολόγηση, σχεδιασμός 10
34 ΔΕΑ 01 Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Quantitative 

Methods for Supply Chain Management)
10

35 ΔΕΑ 02 Συστήματα Διανομής (Logistics Systems) 10
36 ΔΕΑ 03 Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain 

Finance)
10

37 ΔΕΑ 04 Ανάλυση Συστημάτων (System Dynamics) 10
38 ΔΕΑ 05 Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου (Supply Chain 

Strategies and Risk Management)
10

39 ΔΕΑ 06 Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Case Studies in 
Supply Chain Management)

10

40 ΔΕΑ 11 Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα (Maritime Logistics) 10
41 ΔΕΑ 12 Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων (Transportation Systems Management) 10
42 ΔΕΑ 21 Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου (Oil & Gas Dynamics) 10
43 ΔΕΑ 22 Οικονομικά της Ενέργειας (Energy Economics) 10
44 ΔΕΑ 31 Διαχείριση Προμηθειών (Procurement Management) 10
45 ΔΕΑ 32 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (Negotiation Strategies) 10
46 ΔΕΑ 41 Θεωρία Προβλέψεων (Forecasting) 10
47 ΔΕΑ 42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (Real Options) 10
48 ΔΕΑ 43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Leadership and Human 

Resource Management)
10

49 ΔΑΘ 10 Δομή και Οργάνωση του Αθλητισμού 10
50 ΔΑΘ 11 Αθλητικό Μάνατζμεντ 10
51 ΔΑΘ 12 Αθλητικό Μάρκετινγκ 10
52 ΔΑΘ 20 Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών 10
53 ΔΑΘ 21 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον Αθλητισμό 10
54 ΔΑΘ 22 Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών 10

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
1 ΔΓΡ 50 Θεωρία λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή 10
2 ΔΓΡ 51 Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος – 20ός αιώνας) 10
3 ΔΓΡ 52 Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος – 21ος αιώνας) 10
4 ΔΓΡ 53 Πεζός λόγος- Ποιητικός λόγος 10
5 ΔΓΡ 54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές 10
6 ΔΓΡ 60 Θεατρική Γραφή 10
7 ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή 10
8 ΔΓΡ 62 Δημοσιογραφικός λόγος (ΜΜΕ, διαφήμιση) 10
9 ΔΓΡ 63 Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση 10
10 LRM 50 Applied Linguistics and Second Language Acquisition (Εφαρμοσμένη Γλωσσο-

λογία και Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας)
10

11 LRM 51 Migration, Multilingualism and Intercultural Communication ( Μετανάστευση, 
Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία) 

10

12 LRM 52  Critical Pedagogy (Κριτική Παιδαγωγική) 10
13 LRM 53 Language Teaching for Adult Refugees and Migrants (Γλωσσική Διδασκαλία 

για Ενήλικες Πρόσφυγες και Μετανάστες)
10

14 LRM 54 Language Teaching for Children with Refugee or Migrant Background (Γλωσσι-
κή Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυγικό ή Μεταναστευτικό Υπόβαθρο)

10

15 LRM 55 Design and Development of Educational Material for Digital Media (Σχεδια-
σμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Ψηφιακά Μέσα)

10

16 LRM 60 Introduction to Arabic Language and Culture (Εισαγωγή στην Αραβική Γλώσσα 
και στον Αραβικό Πολιτισμό)

10

17 LRM 61 Human Rights and International Law for Refugees and Migrants (Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο για Πρόσφυγες και Μετανάστες)

10

18 LRM 62 Research Methodology in multilingual contexts (Μεθοδολογία της Έρευνας σε 
Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα)

10

19 ΔΙΣ 50 Εισαγωγή στη δημόσια ιστορία 10
20 ΔΙΣ 51 Θεωρίες της ιστορίας και ιστοριογραφία 10
21 ΔΙΣ 52 Ιστορία και πηγές 10
22 ΔΙΣ 53 Ιστορία και εκπαίδευση 10
23 ΔΙΣ 54 Ιστορία και ΜΜΕ 10
24 ΔΙΣ 55 Ιστορία και χώρος 10
25 ΔΙΣ 60 Ιστορία και κρατικοί θεσμοί 10
26 ΔΙΣ 62 Ιστορία και κινηματογράφος 10
27 ΔΙΣ 63 Η δημόσια ιστορία στην ψηφιακή εποχή 10
28 ΑΔΕ 50 Ακαδημαϊκές και ερευνητικές δεξιότητες στη γλωσσολογία 10
29 ΑΔΕ 51 Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς 10
30 ΑΔΕ 52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο 10

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

31 ΑΔΕ 60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευ-
τικούς

10

32 ΑΔΕ 61 Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς 10
33 ΑΔΕ 62 Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση 10
34 ΑΔΕ 70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση 15
35 ΑΔΕ 71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα 15
36 ΑΓΓ 11 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση 

και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα
15

37 ΑΓΓ 12 Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του 
Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

15

38 ΑΓΓ 21 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτι-
κών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

15

39 ΑΓΓ 22 Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας 15
40 ΑΓΓ 31 Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 15
41 ΑΓΓ 32 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά 15
42 ΑΓΓ 33 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς 15
43 ΑΓΓ 34 Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας 15
44 ΑΓΓ 35 Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 15
45 ΑΓΓ 36 Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 15
46 ΑΓΓ 41 Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/

Διεθνούς Γλώσσας
15

47 ΓΕΡ 10 Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών 15
48 ΓΕΡ 11 Διδακτικές-παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία 15
49 ΓΕΡ 12 Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής 15
50 ΓΕΡ 13 Επικοινωνιακές δραστηριότητες 15
51 ΓΕΡ 20 Ικανότητες του μαθητή 15
52 ΓΕΡ 21 Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση 15
53 ΕΤΑ 50 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες 15
54 ΕΤΑ 51 Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές 

εφαρμογές
15

55 ΕΤΑ 52 Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης  15
56 ΕΤΑ 53 Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης: εφαρμογές και υποστήριξη 
15

57 ΓΑΛ 10 Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνι-
ακών δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου

15

58 ΓΑΛ 11 Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία 15
59 ΓΑΛ 20 Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολό-

γηση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού
15

60 ΓΑΛ 21 Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας 15
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

1 ΧΒΑ 50 Σύγχρονη Χημική Ανάλυση 15
2 ΧΒΑ 51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας 15
3 ΧΒΑ 52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας 15
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» Τη μοναδική εμπειρία εξε-
ρεύνησης του πιο ξακουστού 
και σημαντικότερου αρχαιο-
λογικού χώρους της Ελλάδας 
και ενός από τα πιο εμβλη-
ματικά μνημεία στον κόσμο, 
την Ακρόπολη, προσφέρουν 
τα Athens Walking Tours την 
Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020, 
αξιοποιώντας την ελεύθερη εί-
σοδο, που υπάρχει αυτήν την 
ημέρα. Με την πολύτιμη συμ-

βολή φημισμένων, διπλωμα-
τούχων ξεναγών, η εμπειρία 
περιήγησης στο πιο λαμπερό 
μνημείο της Ελληνικής αρχαι-
ότητας κρύβει συναρπαστικές 
αποκαλύψεις και γνώσεις για 
όλους. Για κρατήσεις οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να κα-
λούν το 210 8847269

» Η θεατρική ομάδα Υποκρι-
τές, παρουσιάζει την μαύρη 
κωμωδία «Μπαμπάδες με Ρού-

μι», με την συγγραφική υπο-
γραφή των Ρέππα-Παπαθανα-
σίου, σε σκηνοθεσία Μίλτου 
Παπλά. Το έργο ανεβαίνει στο 
θέατρο Αγορά κάθε Σάββατο, 
Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη 
στις 20:30. Τηλέφωνο κρατή-
σεων: 6934242400 από Δευ-
τέρα 19/10 κάθε μέρα από τις 
10:00-14:00 & 17:00-20:30

» Μετά την ανταπόκριση και 
ενδιαφέρον του κοινού για τον 

χώρο του καταφυγίου και το 
υλικό που φιλοξενείται εκεί, 
από τον Πολιτιστικό Οργανισμό 
του Δήμου Πατρέων κρίθηκε 
αναγκαίο η έκθεση να παρα-
μείνει ανοιχτή επ’ αόριστο. Το 
πρόγραμμα έχει ως εξής Παρα-
σκευή 30 Οκτωβρίου: 10:00-
14:00, Σάββατο 31 Οκτωβρίου: 
10:00-12:00, Κυριακή 1 Νοεμ-
βρίου: 10:00-13:00. 

» Με αφορμή τη συμπλήρωση 

50 χρόνων από τον θάνατο 
του Γιάννη Χρήστου, το Μέγα-
ρο Μουσικής Αθηνών τιμά τη 
μνήμη του σπουδαίου έλληνα 
συνθέτη της Διασποράς με ένα 
αφιέρωμα στο έργο του (το 
πρώτο μέρος παρουσιάστηκε 
τον προηγούμενο Ιανουάριο). 
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ακο-
λουθεί το δεύτερο μέρος του 
Αφιερώματος, η παράσταση 
με τίτλο «JCh68». Παρουσιά-
ζονται τρία από τα σημαντικό-

τερα έργα της πιο θεατρικής 
και εσωτερικής περιόδου του 
Γ. Χρήστου που γράφτηκαν 
όλα στα 1968: Αναπαράστα-
σις Ι – Ο Βαρύτονος «Aστρων 
κάτοιδα νυκτέρων oμήγυριν», 
για βαρύτονο, βιόλα και ενόρ-
γανο σύνολο, Αναπαράστασις 
ΙΙΙ – Ο Πιανίστας για ηθοποιό 
ενόργανο σύνολο και μαγνη-
τοταινίες και Επίκυκλος, για 
ενόργανο σύνολο και ομάδα 
ηθοποιών.

Δύο συναυλίες, δύο εργαστήρια, μία έκ-
θεση και μία συνεδριακή ημερίδα με πυ-
ρήνα το έργο του σπουδαίου Έλληνα δη-
μιουργού, κάτω από την καλλιτεχνική 
επιμέλεια του  Κωστή Ζουλιάτη  – μου-
σικού, μουσικολόγου και ερευνητή για 
πάνω από μια 15ετία στο έργο του πρω-
τοπόρου συνθέτη – συγκροτούν το αφι-
έρωμα που θα πραγματοποιηθεί στους 
χώρους του Ωδείου Αθηνών από  2-7 
Νοεμβρίου 2020.
Στις συναυλίες το κοινό θα έχει την ευ-
καιρία να ακούσει εμβληματικά έργα του 
Χρήστου (7 Νοεμβρίου), καθώς και έρ-
γα άλλων συνθετών που εμπνεύστηκαν 
ή αφιερώθηκαν στη μνήμη του πρόωρα 
χαμένου συνθέτη – έργα σε πρώτη εκτέ-
λεση, αλλά και συνθέσεις των συνεργα-
τών του Χρήστου, Θόδωρου Αντωνίου 
και Στέφανου Βασιλειάδη (6 Νοεμβρί-
ου). 
Το  εργαστήρι  πάνω στο έργο ανοιχτής 
δράσης «Επίκυκλος» του 1968, που θα 
πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα 
των εκδηλώσεων, αλλά και το ολοκλη-
ρωμένο εργαστήρι για το έργο «Αναπα-
ράσταση ΙΙΙ: Ο Πιανίστας», θα παρουσι-
άσουν εκδοχές συνέχειας της ιδιαίτερης 
σκηνικής παρακαταθήκης του Χρήστου. 
Η  έκθεση  στους χώρους του Ωδείου, 
έχει σκοπό να μας φέρει κοντά στα τεκ-
μήρια της δημιουργίας και της σκέψης 
του πρωτοπόρου των ήχων, παρουσι-
άζοντας σπάνιο υλικό από το Αρχείο 

ΚΣΥΜΕ και το Αρχείο Γ. Χρήστου, ενώ 
η συνεδριακή ημερίδα με τίτλο «Η Πρά-
ξη του Γιάννη Χρήστου» (7 Νοεμβρίου) 
στοχεύει να αναδείξει καίρια ζητήματα 
που αφορούν την ερμηνεία, κατανόηση 
και εκτέλεση του έργου του, μέσα από το 
θεματικό εύρος των ανακοινώσεων και 
των πάνελ, καταλήγοντας σε ένα στρογ-
γυλό τραπέζι με συνεργάτες και οικείους 
του συνθέτη, όπως ο Σπύρος Σακκάς και 
η Νέλλη Σεμιτέκολο.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
του Αφιερώματος
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020
19.30: Εγκαίνια της Έκθεσης «Γιάννης 
Χρήστου – 50 χρόνια»
20.30:  «In Memoriam» – Συναυλία με 
έργα στη μνήμη του Γιάννη Χρήστου
Σε πρώτη εκτέλεση:
Φίλιππος Τσαλαχούρης, In Memoriam 
Θοδωρής Τζοβανάκης (πιάνο)
Costinho, Dispraxis
Κωστής Ζουλιάτης (πιάνο, ηλεκτρονικά)
και οι ιστορικές συνθέσεις:
Θόδωρος Αντωνίου, Μοιρολόγια για τον 
Γιάννη Χρήστου (1970)

Δημήτρης Ναλμπάντης (φωνή), Λορέ-
ντα Ράμου (πιάνο)
Στέφανος Βασιλειάδης, Εν Πυρί για μα-
γνητοταινία και κοντραμπάσο (1976)
Ερρίκος Σιδηρόπουλος (κοντραμπάσο)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
• 10.30 – 19.00: Ημερίδα «Η Πράξη του 
Γιάννη Χρήστου»
Συμμετέχουν με ανακοινώσεις και ομιλί-
ες διακεκριμένοι μουσικοί, μουσικολό-
γοι, και ερευνητές, καθώς και στενοί συ-
νεργάτες του συνθέτη (Σπύρος Σακκάς, 
Νέλλη Σεμιτέκολο)
• 20.30: «Metapraxis» – Συναυλία με έρ-
γα του Γιάννη Χρήστου
Έξι Τραγούδια σε Ποίηση T.S. Eliot για 
φωνή και πιάνο (1955)
Θοδωρής Τζοβανάκης (πιάνο), Άρτεμις 
Μπόγρη (μεσόφωνος)
Αναπαράστασις ΙΙΙ (1969), με τους συμ-
μετέχοντες στο εργαστήρι της Λορέντας 
Ράμου
Επίκυκλος (1968),  με τους συμμετέχο-
ντες στο εργαστήρι του Κωστή Ζουλιάτη
Το πρόγραμμα του διημέρου θα αναμε-
ταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου από 
τον Δίαυλο.

Ιστορία της Τέχνης 
στο Εικαστικό Εργαστήριο 

Το Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Πατρέων ξεκινά 
τον Πέμπτο Κύκλο Μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης στις 6 
Νοεμβρίου 2020. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε 
δεύτερη Παρασκευή στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο, 
ώρα 18:00 – 20:00. Κάθε μάθημα αποτελεί μια ξεχωρι-
στή θεματική ενότητα. Οι συναντήσεις αποσκοπούν στην 
εξοικείωση των συμμετεχόντων με σημαντικούς καλλιτέ-
χνες, καλλιτεχνικές τάσεις και κινήματα της τέχνης, από 
την Αναγέννηση έως τη σύγχρονη εποχή. Εξετάζεται η 
καλλιτεχνική δημιουργία στα ιστορικά και κοινωνικά της 
συμφραζόμενα, μέσα από εμβληματικά έργα, διαφορε-
τικές τεχνοτροπίες και θεμελιώδεις έννοιες της ιστορίας 
της τέχνης. Πληροφορίες και εγγραφές: 2610 620-724, 
16:00 - 18:00, εκτός Τρίτης.

Το PATRAS DocTheatre 
είναι online 

Βρίσκεται ήδη στον αέρα, η πλατφόρμα Patras_
DocTheatre που αποτελεί μέρος του θεατρικού πρότζεκτ 
Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του 
καραγκιόζη που υλοποιεί το Δημοτικό Περιφερειακό Θέ-
ατρο Πάτρας-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, στα πλαίσια του έργου Interreg 
Nett Interreg V-A Greece-Italy

Τo Patras_DocTheatre αποτελεί μια συνεχή διαδικασία 
συγκεντρωτικής καταγραφής υλικού για τις σημαντικότε-
ρες περιόδους ακμής και παρακμής των δύο αιώνων ιστο-
ρίας της Πάτρας. 

Η Πάτρα των Εργοστασίων και της οικονομικής δρα-
στηριότητας, της μουσικής και των ποικίλων καλλιτεχνι-
κών εκφράσεων, του καραγκιόζη και της μεγάλης παρά-
δοσης του θεάτρου_σκιών, παρουσιάζεται με κείμενα, 
φωτογραφίες, βίντεο, οπτικοποιημένες μαρτυρίες και ψη-
φιοποιημένο αρχειακό υλικό.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της πλατφόρμας έγινε 
από το MOSAIC // Culture & Creativity το οποίο μαζί με 
την ομάδα Βιομηχανική του Θεάτρου Λιθογραφείον συ-
μπράττουν για την εκτέλεση της παραγωγής.

Περισσότερα εδώ: http://patras-doctheatre.gr

Αφιέρωμα στον Γιάννη 
Χρήστου 50 χρόνια 

Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών 

> Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 

χρόνων από τον θάνατο του Γιάννη 

Χρήστου (1926-1970), το Κέντρο 

Ερευνών και Τεκμηρίωσης του 

Ωδείου Αθηνών διοργανώνει μια 

σειρά εκδηλώσεων και δράσεων 

κατά την πρώτη εβδομάδα του 

Νοεμβρίου. 
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«Μαρία Πενταγιώτισσα» του 
Μποστ στο Μηχανουργείο 

Η κωμωδία του Μποστ Μαρία Πενταγιώτισσα ανεβαίνει 

για δεύτερη χρονιά στην σκηνή του Πολυχώρου Πολιτι-

σμού Μηχανουργείο στις 6 Νοεμβρίου 9:30 μ.μ. για πε-

ριορισμένο αριθμό παραστάσεων. Το έργο με αφορμή την 

θρυλική για την ομορφιά της Μαρία Πενταγιώτισσα, σατι-

ρίζει της παθογένειες της νεοελληνικής πραγματικότητας.

Σκηνοθεσία: Γεράσιμος Ντάβαρης, Μουσική: Βαγγέλης 

Μουρελάτος, Σκηνικά- Κοστούμια-Αφίσα: Αλέξης Φρα-

γκούλης

Παίζουν: Γεράσιμος Νταβαρης: Μαρία Πενταγιώτισσα, 

Σπύρος Κουβαρδάς: Γριά, Γιάννης Κολόμβος: Πατήρ Αμ-

βρόσιος, Κριάρι, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος: Λάμπρος 

Αρχιτσέλιγκας, Τάσος, Σέργιος Σονικιάν: Τηλεπαρουσια-

στής, Θανάσης (αδερφός Μαρίας), Γιάννης Γκοτσόπουλος: 

Ενοματάρχης, Νέος Εθικόφρων, Μωρό, Μπούμαν, Νίκη 

Λαβράνου: Ελένη, Καμεραμάν, Βρύση, Κριάρι

Πρεμιέρα Παρασκευή 6/11 ώρα 9:30 μ.μ. μέχρι 29/11

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή-Σάββατο 

9:30 μ.μ., Κυριακή 8:30 μ.μ.΅Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 

κανονικό, 8 ευρώ προπώληση , 8 ευρώ ανέργων- πολυτέ-

κνων- Α.Μ.Ε.Α.- φοιτητικό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937492516

Χορευτικά Δημοτικών 
& Λαϊκών Χορών 

Το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δή-

μου Πατρέων, σε συνεργασία με το Νότιο Δημοτικό Διαμέ-

ρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα, ξεκινούν 

μαθήματα δημοτικών και λαϊκών χορών για παιδιά από 

6 ετών και ενήλικες, στο «Λαϊκό Στέκι», στις ανακαινισμέ-

νες κτιριακές εγκαταστάσεις του Νότιου Διαμερίσματος, 

στις Εργατικές κατοικίες Ταραμπούρα. Οι ενδιαφερόμενοι, 

ανάλογα με τα χρόνια χορευτικής εμπειρίας που έχουν, 

μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους στην ιστοσελίδα του 

Χορευτικού Τμήματος https://www.xoreutiko-dimou-

patras.gr και στα γραφεία του Νότιου Δημοτικού Διαμερί-

σματος όπως και στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ταραμπούρα. Τα μαθήματα ξεκινούν το Σάββατο 31 Οκτω-

βρίου 2020.

Τηλ επικοινωνίας: Ζιάκου Ιωάννα 6973692488.

Στον πολυχώρο «Αίγλη» 
αφιέρωμα στο Ρεμπετικό 

Με ένα αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο κα-

λύπτει χρονολογικά το ρεπερτόριο από την πρώτη δεκαε-

τία του 20ου αιώνα μέχρι και την δεκαετία του ’50, συνεχί-

ζεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ, στον πολυχώρο «ΑΙΓΛΗ» 

η ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας «Βήμα στους 

Καλλιτέχνες της πόλης».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια και οργανικούς 

σκοπούς από αντιπροσωπευτικούς συνθέτες του είδους, 

όπως οι Μάρκος Βαμβακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, Πα-

ναγιώτης Τούντας, Βαγγέλης Παπάζογλου, Γιάννης Παπα-

ϊωάννου, Μανώλης Χιώτης, Γιώργος Μητσάκης, Σταύρος 

Τζουανάκος, ενώ ένα ενδεικτικό μέρος των τραγουδιών 

προέρχεται από τον ευρύ χώρο της ανώνυμης δημιουργίας 

της λαϊκής μουσικής παράδοσης του …άστεως. 

Οι μουσικοί συντελεστές είναι οι εξής: 

Γιώργος Γκριζιώτης: τρίχορδο μπουζούκι, τραγούδι, 

Σπύρο Δελέγκος: κιθάρα, τραγούδι, Βιβή Αποστολάτου: 

τραγούδι, Παναγιώτης Γουλιμής: τρίχορδο μπουζούκι, Σε-

νίχ Ούνδεγερ: βιολί 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζει την 
stand-up κωμωδία Δεν είμαστε κουρα-
μπιέδες! σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκρα-
ουζίνις στις 2 & 3 Νοεμβρίου στο Δημο-
τικό Θέατρο Απόλλων. 
Τρεις ηθοποιοί επί σκηνής αφηγούνται 
ιστορίες πασχίζοντας να ψυχαγωγήσουν 
τους θεατές και να δικαιολογήσουν την 
ύπαρξή τους σε μια εποχή που η Τέχνη 
απαξιώνεται και θεωρείται περιττή πο-
λυτέλεια. Οι ηθοποιοί, μαζί με το κοινό, 
ανακαλύπτουν τη χαρά της δημιουργίας, 
το παράλογο και την ποίηση που παρει-
σφρέουν στην καθημερινότητα, τις μι-
κρές, θριαμβευτικές νίκες της ζωής ένα-
ντι του θανάτου. 
Η δραματουργία της παράστασης Δεν εί-
μαστε κουραμπιέδες! είναι εμπνευσμέ-

νη από τα κείμενα του Ρώσου συγγρα-
φέα Δανιήλ Χαρμς, ενός από τους πιο 
αξιοσημείωτους εκπροσώπους της Ρω-
σικής Πρωτοπορίας. Η παράσταση πα-
ρουσιάστηκε πρώτη φορά το καλοκαί-
ρι 2020 στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 
στην ενότητα «Βήμα στους καλλιτέχνες 
της πόλης».
Συντελεστές
Σκηνοθεσία – Κείμενο: Τσέζαρις Γκρα-
ουζίνις, Σκηνικό– Κοστούμια- Μακιγιάζ: 
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Πρωτότυ-
πο Μουσική – Ρυθμική Διδασκαλία: Χά-
ρης Πεγιάζης, Βοηθός Σκηνοθέτη -Συ-
νεργάτις Δραματουργός: Μαρία Λάτα
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Γεωργακο-
πούλου, Μαρία Λάτα, Μάρκος Γέττος 
Εισιτήρια: www.ticketservices.gr

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 8 ευ-
ρώ, Ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ 5€
Πληροφορίες: Τ: 2610273613
Η παρακολούθηση των θεατρικών παρα-
στάσεων θα γίνεται με πιστή τήρηση των 
μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. 
Η χρήση μάσκας τόσο κατά την αναμονή 
όσο και κατά την διάρκεια της παράστα-
σης στο θέατρο είναι υποχρεωτική.
Λόγω των μέτρων, ο αριθμός των ατό-
μων που επιτρέπεται να παρακολουθή-
σουν την κάθε παράσταση είναι περιο-
ρισμένος. Έτσι, θα πρέπει ο θεατής να 
προαγοράσει τη θέση του ηλεκτρονικά 
στην διεύθυνση www.ticketservices.
gr  για να μην παρατηρείται συνωστι-
σμός στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου 
Απόλλων.

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου 
Κουν, με αφορμή τις σημα-
ντικές αλλαγές που έφερε στη 
ζωή μας η πανδημία, ανακοι-
νώνει το πέρασμά του στη νέα 
εποχή. Μια νέα εποχή για τις 
παραστατικές τέχνες, κατά την 
οποία, πέρα από το βασικό 
καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, 
το Θέατρο Τέχνης επιχειρεί, 
όπως πολλοί διεθνείς καλλι-
τεχνικοί οργανισμοί, να ανα-
πτύξει μια ευρύτερη, πολυδι-
άστατη δράση μέσα από τρεις 
βασικούς άξονες:
• το ψηφιακό ρεπερτόριο και 
την ψηφιακή εκπαίδευση
• τη δια βίου μάθηση για 
επαγγελματίες του θεάτρου

• τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα και τις δράσεις για όλους 
μέσα αλλά και έξω από τις δύο 
σκηνές του Θεάτρου Τέχνης
Το Θέατρο Τέχνης δημιουργεί 
με αυτό τον τρόπο παραστά-
σεις και δράσεις που σχεδιάζο-
νται εξαρχής για το διαδίκτυο 
σε πολυμεσική (web), ηχητι-
κή (audio) ή ζωντανή (live) 
μορφή, ανοίγοντας τον διάλο-
γο μεταξύ θεάτρου και ψηφια-
κής πραγματικότητας σε επίπε-
δο δημιουργίας και όχι μόνο 
μετάδοσης, ενώ διευρύνει τη 
σχέση του θεάτρου και με άλ-
λους επαγγελματικούς κλά-
δους, όπως οι επιχειρήσεις ή 
ο τουρισμός αλλά και επεκτεί-

νει την εκπαιδευτική του δρά-
ση πέρα από την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση ηθοποιών 
που παρέχει η Δραματική του 
Σχολή από το 1942 έως σή-
μερα. Ταυτόχρονα δε διστάζει 
να βγει έξω, για να συναντή-
σει το κοινό εκτός θεατρικών 
σκηνών.
Παράλληλα, το Θέατρο Τέ-
χνης, τονίζοντας ότι τίπο-
τα δεν υποκαθιστά τη μονα-
δική εμπειρία του ζωντανού 
θεάτρου, προετοιμάζεται για 
την έναρξη του ρεπερτορίου 
2020-21, που πρόκειται να 
ανακοινωθεί το προσεχές δι-
άστημα.
Το φετινό ρεπερτόριο χαρα-

κτηρίζεται από σημαντικές συ-
νεργασίες και συμπράξεις, δί-
νει έμφαση στο ελληνικό έργο 
και τους ελληνικούς μύθους 
αλλά και σε προτάσεις νέων 
σκηνοθετών, ενώ είναι αφιε-
ρωμένο στα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση. Το 
Θέατρο Τέχνης επιθυμεί φέτος 
με κάθε τρόπο και με κάθε μέ-
σο να δώσει φωνή σε αξιόλο-
γους καλλιτέχνες που θέλουν 
να εκφράσουν αυτή τη δύσκο-
λη για όλους μας εποχή: «όσα 
αισθάνετο η καρδιά»…
Επισκεφτείτε για περισσότε-
ρες πληροφορίες το νέο site 
του Θεάτρου Τέχνης https://
www.theatro-technis.gr/

Δύο νέα παιδιά, εκτελώντας 
την αινιγματική διαθήκη της 
μάνας τους, διανύουν ένα οδυ-
νηρό ταξίδι στην Ανατολή, 
αφήνοντας την βολεμένη τους 
ζωή στην καπιταλιστική Δύση, 
για να ανακαλύψουν την αλή-
θεια που θα τα ανατρέψει όλα. 
Ένα επίπονο οδοιπορικό προς 
αναζήτηση της ταυτότητάς τους 
που τους σπρώχνει όλο και βα-
θύτερα στα σκοτάδια της αν-
θρώπινης ύπαρξης. Η ιδέα να 
φτάσουν στην πηγή της προέ-
λευσής τους, να δουν τον εαυ-
τό τους γυμνό στον καθρέπτη, 
χωρίς άμυνες, δοκιμάζοντας 
τα όρια τους, θα τους οδηγή-
σει στην συντριβή. Από εκεί 
όμως, από την αποσυναρμολό-
γηση παγιωμένων «σταθερών», 
θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση 
του εαυτού τους. Το ταξίδι τε-
λικά είναι λυτρωτικό για κάθε 

νέα γενιά και το μεγάλο στοί-
χημα για να σταματήσει κάποια 
στιγμή η κακοδαιμονία αιώνων 
που σπρώχνει τους ανθρώπους 
στην καταστροφή. Οι «πυρκαγι-
ές» είναι μια παράσταση που 
ετοιμάστηκε με πολύ κόπο, με 
στόχο το σφυροκόπημα των 
θεατών με σφοδρά αισθήματα. 
Είναι μια συγκλονιστική αντι-
πολεμική ιστορία που αφορά 
και καταγγέλλει το δράμα των 

προσφύγων, αλλά ταυτόχρονα 
είναι και μια υπαρξιακή ανα-
μέτρηση. Ένα έργο ανεξάντλη-
το, πολυπρισματικό, επικών 
διαστάσεων, ένα οικουμενι-
κό δράμα με πλοκή και δράση 
που κόβει την ανάσα, με πολ-
λαπλά μηνύματα, ένα παλίμψη-
στο, που λειτουργεί ως θρίλερ, 
ως βουτιά στο υποσυνείδητο, 
ως ανατομία του ανθρώπου να 
ψάξει και να αποδεχτεί την οδυ-

νηρή αλήθεια. 
Παίζουν με την σειρά που εμ-
φανίζονται: Άγγελος Μπου-
μπούλης, Ελένη Νταή, Βασί-
λης Παπαδόπουλος, Χρήστος 
Σιάχος, Μαρία Δαλαμήτρου, 
Ευτυχία Χρυσοβέργη, Νίκος 
Κωσταντόπουλος , Νίκος Πανα-
γόπουλος, Χρήστος Σταθόπου-
λος, Παναγιώτα Οικονόμου, 
Στέφανος Στάθης, Φώτης Λάζα-
ρης, Δήμητρα Βαρβαρίγου, Δέ-
σποινα Μάη.
Δημοτικό Θέατρο Απόλλων-
Πληροφορίες –Κρατήσεις
2610273613
Παραστάσεις:
Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 
Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέα-
τρο Απόλλων και ώρα 20:00
H παράσταση πραγματοποιεί-
ται σε συνεργασία με τον Δή-
μο Πατρέων και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Πάτρας

«Πυρκαγιές» του Ο. Μουαουάντ

«Δεν είμαστε κουραμπιέδες!»

Οι παραστατικές τέχνες στη νέα εποχή

> Από τη θεατρική Ομάδα «Από κοινού» της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας

> 2 & 3 Νοεμβρίου 2020 │ Δημοτικό Θέατρο Απόλλων

> Σημαντικές συνεργασίες και συμπράξεις από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν
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