Πρώτη συνεδρίαση
με αντεγκλήσεις

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτημα παρατάξεων
της αντιπολίτευσης για το Φράγμα. Για παρεμπόδιση του έργου
του, κάνει λόγο ο Δήμαρχος.
Σελ. 10

Καμία στήριξη στους
νέους αγρότες

«Μας έχουν αφήσει δυστυχώς
στην τύχη μας», τονίζει στον
«Σ.Ε.» ο Παναγιώτης Ρέκκας,
Πρόεδρος Ένωσης Νέων Αγροτών Αχαΐας.
Σελ. 15

Με εκπτώσεις...
ο 5ος κύκλος
της επιστρεπτέας
8 Ιανουαρίου 2021

Σελ. 5

Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Mαιζώνος 94 | 262 21 Πάτρα
Tηλ: 2610 620 574
www.symboulos.gr
e-mail: symboulo@otenet.gr
Tιμή Φύλλου: 1,00 €
Περίοδος Γ’ | Aρ. Φύλλου 1186
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Άνοιγμα αγοράς
Σήμερα οι
ανακοινώσεις

> Ποιες προτάσεις καταθέτουν στον «Σ.Ε.» εκπρόσωποι φορέων της περιοχής

για επιβίωση & άρση της αβεβαιότητας
Παράταση των ασφυκτικών μέτρων θα σημάνει απόλυτη οικονομική καταστροφή, τονίζουν
εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου. Το σοκ για την αγορά μεγάλο, καθώς ανέμεναν λειτουργία
με ραντεβού και προέκυψε ολικό
κλείσιμο. Σκληρή ανακοίνωση
από Ομοσπονδία Εμπορικών
Συλλόγων που κάνει λόγο για
εμπαιγμό από την κυβέρνηση
ενώ προβλέπει αφανισμό του
κλάδου λόγω των παλινωδιών.
Σελ. 3

Καρναβάλι ‘21

Χωρίς μαζικές εκδηλώσεις, ξεκαθαρίζει η Ήρα Κουρή.
Σελ. 3

Αρθρογραφούν στον
«Σ.Ε.» οι: Νεκ. Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος,
Κων. Πελετίδης,
Δήμαρχος Πατρέων,
Πλ. Μαρλαφέκας, Πρ.
Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γ. Βαγενάς, Πρ.
ΟΕΣΠ, Π. Σκέντζος,
Πρ. ΟΕΒΕΣΝΑ, Κ.
Ζαφειρόπουλος, Πρ.
ΕΕΣΠ, Γ. Παππάς,
Πρ. Οικ. Επιμελητηρίου, Θ. Πετρόπουλος,
Πρ. ΓΕΩΤΕΕ

Mια χρονιά προκλήσεων και αλλαγών προμηνύεται το 2021 για τις επιχειρήσεις και
την οικονομία. Ο «Σ.Ε.» ζήτησε από εκπροσώπους από όλο το αναπτυξιακό-οικονομικό
φάσμα της περιοχής να καταθέσουν τις προβλέψεις τους αλλά και τους προβληματισμούς
τους, για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται
από εδώ και στο εξής.
Κοινή συνισταμένη, η ανάγκη ενίσχυσης των
επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα, καθώς οι
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κάνουν
δύσκολη την επιβίωσή τους. Επιπρόσθετα
τίθεται το ζήτημα να μπορέσει η περιοχή να
αναδείξει τα πλεονεκτήματά της και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για την
προσέλκυση επενδύσεων, που είναι προαπαιτούμενο για την μετά-πανδημίας εποχή.
Σελ. 12-14
«Ολογραφία» σελ. 2
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία
Οι ψηφιακοί νομάδες
Ο Θανάσης Κούστας, διευθυντής της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης, ορθά μας επισημαίνει ένα ενδιαφέρον
άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, συγγραφέα και δημοσιογράφου, editorial director του
ανεξάρτητου μη-κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού
«Διανέοσις», προτρέποντας να διαβαστεί από πολλούς νέους μας αλλά και από τους ηγέτες της πόλης. Πρόσθεσε
μάλιστα και ενδεικτικό υπότιτλο στους «Ψηφιακούς νομάδες» του άρθρου: «Το μυαλό τους, ένα λάπτοπ και μια
καλή σύνδεση στο ίντερνετ αλλάζουν τα δεδομένα στην
αγορά εργασίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι ;;;;;».
Δημοσιεύουμε ολόκληρο το άρθρο, συνδυάζοντας τα μηνύματά του και με όλα όσα επισημαίνουμε στη γειτονική
στήλη της «Ολογραφίας»:
«Η ιδέα των «ψηφιακών νομάδων» δεν είναι καινούργια.
Ως τάση αφορούσε κυρίως κάποιους ευέλικτους ελεύθερους επαγγελματίες με αντικείμενο που απαιτεί από αυτούς
μόνο το μυαλό τους, ένα λάπτοπ και μια καλή σύνδεση
στο Ιντερνετ. Θεωρητικά, χάρη στα ψηφιακά εργαλεία που
υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα, αυτοί δεν είναι απαραίτητο να
βρίσκονται σε κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία για να κάνουν τη δουλειά τους, ούτε είναι αναγκαία η
φυσική τους παρουσία σε κάποιο χώρο εργασίας. Οπότε,
πάντα θεωρητικά, θα μπορούσαν να εργάζονται από οπουδήποτε, απελευθερωμένοι από καθημερινά πηγαινέλα σπίτι – γραφείο, από κάποιο παραθαλάσσιο χωριό, ας πούμε,
ή από μια εξωτική πόλη. Κάποιοι πρωτοπόροι, προγραμματιστές, γραφίστες και άλλοι εργαζόμενοι σε «δημιουργικά»
και «ψηφιακά» επαγγέλματα κυρίως είχαν ήδη αρχίσει να
ζουν και στην πράξη έτσι πριν ξεσπάσει η πανδημία του
νέου κορωνοϊού. Πολύ περισσότεροι είχαν αρχίσει να το
σκέφτονται. Οταν ξέσπασε όμως, κάτι πολύ σημαντικό άλλαξε, και η τάση επιταχύνθηκε ραγδαία.
Αυτό που άλλαξε ήταν το ότι και πολλές άλλες, πολύ μεγαλύτερες ομάδες εργαζομένων μπήκαν στην κατηγορία των
επίδοξων «ψηφιακών νομάδων». Καθώς πολλές εταιρείες
όλων των ειδών και μεγεθών προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στην τηλεργασία, έγινε προφανές ότι οι εργαζόμενοι
που, όντως, δεν είναι εντελώς απαραίτητο να βρίσκονται
κάθε μέρα στο γραφείο, είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι
φανταζόταν κανείς. Μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας
έχουν ήδη ανακοινώσει ότι πολλοί από τους εργαζομένους
τους δεν θα χρειαστεί να γυρίσουν στο γραφείο ούτε μετά
το τέλος της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων. Και πλέον, έπειτα από δέκα μήνες τηλεργασίας, πολλοί εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να χωνεύουν τι σημαίνει αυτό. (…) Και να
το προτιμούν. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε τον Οκτώβριο
στις ΗΠΑ, το 56% των μισθωτών πλήρους απασχόλησης
που ερωτήθηκαν δήλωσαν πως, αν δεν τους επιτραπεί από
την εταιρεία τους να συνεχίσουν να δουλεύουν από μακριά
και μετά το τέλος της πανδημίας, θα σκεφτούν να αλλάξουν
εταιρεία.
Πρόκειται για μια εξέλιξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εδώ
και δεκαετίες πιστεύαμε ότι η συνύπαρξη πολλών ανθρώπων σε μεγάλα ή μικρά γραφεία ήταν κάτι αυτονόητα καλό,
ένας τρόπος να πυροδοτηθεί η συνεργασία και η δημιουργικότητα. Η πανδημία, όμως, αμφισβητεί πολλά μέχρι
πρότινος αυτονόητα. Για πολλούς, το κόστος της συνεύρεσης στον χώρο εργασίας, όταν συνεπάγεται μία ή μιάμιση
ώρα στην κίνηση, συμβιβασμούς στην ποιότητα ζωής, ή
θεόρατο κόστος για εξασφάλιση μιας κατοικίας κοντά στη
δουλειά, αποδείχθηκε υπερβολικά υψηλό. Στο μεγαλύτερο εργασιακό πείραμα στην Ιστορία της ανθρωπότητας
πολλοί –εργοδότες και εργαζόμενοι– συνειδητοποίησαν
ότι με λίγο «Zoom», λίγο «Slack», λίγο «WeTransfer»
και γρήγορο Ιντερνετ, η δουλειά γίνεται εξίσου καλά (ή
και καλύτερα, σε κάποιες περιπτώσεις) και από μακριά.
Συνέχεια στη σελ. 20

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Να αισιοδοξούμε;

Α

ν κρίνουμε από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο
χρόνος που μας άφησε στις πρωτοχρονιάτικες ευχές
όλων μας, συμπεραίνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει
αντίστοιχο προηγούμενο, μιας τέτοιας μαζικής ανακούφισης για την αλλαγή αυτή, τουλάχιστον στις μεταπολεμικές
γενιές. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο κορωνοϊός το 2020 είναι τέτοιες που καθιστούν το έτος αυτό σχεδόν αποκρουστικό,
όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως.

Οι προτεραιότητες για το 2021

Στον αντίποδα ο συνδυασμός του νέου χρόνου με την έναρξη
των εμβολιασμών κατά του φονικού ιού, έχει δημιουργήσει κάποια αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής
της δραματικής εξέλιξης, κάτι που αναμένεται ότι μπορεί να συμβεί μέσα στο 2021. Τουλάχιστον αυτή είναι η κυρίαρχη εντύπωση που καλλιεργείται από ειδικούς επιστήμονες, παγκόσμιους
φορείς και κυβερνήσεις.
Οφείλουμε όμως όλοι να προβληματιστούμε: Είναι πράγματι
έτσι; Μέσα στο 2021 θα επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνία και ο κορωνοϊός θα αποτελεί μια άσχημη παρένθεση που θα
ξεχαστεί γρήγορα;
Ακούγοντας προσεκτικά τους ειδικούς
και κυρίως αυτούς
που δεν είναι κάθε
μέρα στα κανάλια,
αλλά αξιοποιούν το
χρόνο τους μελετώντας και ερευνώντας
τα
επιστημονικά
δεδομένα, από υγειονομικής
αρχικά
πλευράς
μπορεί
εντός του 2021 ( όχι
βέβαια τους πρώτους μήνες του) να
επανέλθει σε αρκετά
σημαντικό βαθμό η
κανονικότητα και να
επιτευχθεί δια των εμβολίων η λεγόμενη ανοσία της αγέλης.
Θα πρόκειται πράγματι για μια τεράστια επιτυχία της επιστήμης
και της συνεργασίας και τολμούμε να πούμε ότι για πρώτη ίσως
φορά θα έχει λειτουργήσει τόσο αποτελεσματικά για το σύνολο των μελών της και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιώνοντας την
ύπαρξή της.
Όπως πλέον όλοι όμως έχουμε διαπιστώσει, στην πράξη οι συνέπειες του κορωνοϊού δεν είναι μόνο σε επίπεδο άμεσης νόσησης και όσων κινδύνων αυτή συνεπάγεται. Το πρόβλημα είναι
σύνθετο και η επόμενη ημέρα είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
Για αυτήν την επόμενη ημέρα ακούσαμε πολλά και σημαντικά
επί έναν περίπου μήνα στο 23ο Forum Ανάπτυξης, που διοργάνωσε πρόσφατα ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και πολύτιμες
πληροφορίες μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να αντλήσουν από
το τεράστιο υλικό, που σε μορφή video είναι αναρτημένα στο
επίσημο site της διοργάνωσης www.forumanaptixis.gr αλλά
περιγράφονται και στα σχετικά αφιερώματα της εφημερίδας και
του symboulos.gr.
Είναι θετικό ότι πλέον όλο και περισσότεροι μιλούν και οργανώνουν συζητήσεις για αυτήν την επόμενη ημέρα, κάτι που λίγους
μήνες πριν φάνταζε δυσνόητο για τους πολλούς και επ’αυτού
έχουμε και προσωπική εμπειρία από όσα εισπράτταμε στο στάδιο προετοιμασίας του 23ου Forum Ανάπτυξης. Ήθελε πολύ
προσπάθεια για να πειστούν οι συνομιλητές μας (και δικαιολογημένα) όταν το μείζον πρόβλημα για αρκετούς από αυτούς ήταν
και είναι αυτό της επιβίωσης σήμερα.
Αποκωδικοποιώντας τα ουσιαστικά μηνύματα όλων αυτών των

συζητήσεων για την επόμενη ημέρα, οφείλουμε να πούμε ότι
αυτή δεν είναι εύκολη, δεν είναι καν χαρτογραφημένη και κυρίως θα διαρκέσει ως μεταβατική φάση αρκετά χρόνια.
Σίγουρα σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα κρίσιμο για την ποιότητα
αυτής της επόμενης ημέρας θα είναι το νέο έτος. Αν επιβεβαιωθούν οι ελπίδες των ειδικών και των κυβερνώντων και υπάρχει
καλή εξέλιξη στο θέμα των εμβολίων και της ανοσίας των πληθυσμών εντός του 2021, οι παράλληλες δράσεις που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πολλαπλών συνεπειών του
κορωνοϊού έχουν τεράστια σημασία για το μέλλον μας.
Για τη χώρα μας οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως τα πεδία της
υγείας γενικότερα και φυσικά της οικονομίας
Σε ότι αφορά την υγεία έχουμε σημειώσει και άλλες φορές ότι
ο κορωνοϊός ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο και σίγουρα στη
χώρα μας τον αναντικατάστατο ρόλο της Δημόσιας Υγείας.
Αυτό πλέον οφείλουν όλοι και ιδίως όσοι καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις να το ενστερνιστούν και να ενισχύσουν δομικά
και με προοπτική αυτόν τον τομέα. Οι υγειονομικές κρίσεις θα
είναι τακτικό φαινόμενο τον αιώνα αυτόν και η νυν κρίση της
covid-19 αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο test για τις κοινωνίες.
Ταυτόχρονα όπως έχουμε σημειώσει πολλές φορές το υποβόσκον πρόβλημα που
εχει να αντιμετωπίσει
η κοινωνία μας σε
έντονο βαθμό τα επόμενα χρόνια, αφορά
την ψυχική υγεία.
Οι πολλαπλές συνέπειες του κορωνοϊού
και η προηγούμενη
δεκαετής οικονομική
κρίση στη χώρα μας,
έχουν δημιουργήσει
εκρηκτικό μίγμα και
τα μαζικά φαινόμενα
ψυχικών ανωμαλιών που αναμένονται
μόνο μέσα από ένα
αντίστοιχα καλά οργανωμένο σύστημα
υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Φυσικά και η οικονομία γενικότερα είναι το τεράστιο ερωτηματικό της επόμενης ημέρας. Και το 2021 είναι έτος κρίσιμων
αποφάσεων για τη χώρα μας σε αυτό το επίπεδο, παράλληλα με
εξίσου καθοριστικές κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν και σε
επίπεδο Ε.Ε.
Οι αποφάσεις αυτές θέλουν άριστη κατανόηση, τόσο από τους
έχοντες την ευθύνη να τις λάβουν όσο και από τους πολίτες, των
ριζικών μεταβολών συνολικά στο οικονομικό πεδίο που έχουν
συντελεστεί, αφενός από την πολυετή οικονομική κρίση κυρίως
όμως λόγω του καταλυτικού ρόλου του κορωνοϊού.
Κυριολεκτικά το 2020 σε επίπεδο οικονομικής λειτουργίας αποδομήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα που την καθόριζε, τόσο σε
επίπεδο δομών όσο και νοοτροπίας όλων μας.
Το 2021 θα φανούν σε πολύ μεγάλη έκταση οι συνέπειες αυτών
των μεταβολών που αφορούν την παραγωγή, την διακίνηση
αγαθών και υπηρεσιών, την νοοτροπία των καταναλωτών και
βεβαίως την εργασία που κρύβεται σε όλα αυτά και τις σχέσεις
που την διέπουν.
Είμαστε επομένως στην αρχή ενός νέου χρόνου καθοριστικού
για την πορεία μας ως χώρα, για πολλές δεκαετίες. Οφείλουμε
όλοι να αντιληφθούμε την σπουδαιότητά του, καθορίζοντας ανάλογα την κρίση μας και κυρίως τις πράξεις μας.
Η εικόνα του άρθρου είναι από έργο του φίλου Βαγγέλη Παπαδόπουλου
με τίτλο: «Ας ανοίξουμε τα παράθυρα να μπει μέσα μας, φρέσκο αεράκι»
Ακρυλικό σε καμβά 50*70 cm.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Σήμερα οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα των καταστημάτων

Καταστροφή το ολικό κλείσιμο

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί τελικά η σύσκεψη από το υπουργείο Ανάπτυξης που θα αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά
με το άνοιγμα των καταστημάτων από τη Δευτέρα. Οι σχετικές
ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
Νίκο Χαρδαλιά.
«Προφανώς δεν πρόκειται να
ξεκινήσουμε τη Δευτέρα το click
in shop, εκείνο το οποίο μπορεί ξεκινήσει είναι το click away
έτσι όπως λειτούργησε» τόνισε
μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης.
Οι έμποροι εκφράζουν όμως
και την πικρία τους καθώς μέχρι πρότινος ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωνε ότι όχι μόνο δεν θα
έκλειναν οι επιχειρήσεις τους,
αλλά θα διευρυνόταν και ο τρό-

πος εισόδου των καταναλωτών
σε αυτές.
Όπως τονίζει στον Σ.Ε. o Πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος:
«Εάν συνεχιστεί το καθολικό
κλείσιμο και την επόμενη εβδομάδα, θα είναι η απόλυτη καταστροφή για όλους. Θα προκληθεί οικονομικό χάος. Δεν
περιμέναμε το κλείσιμο , την

ώρα που μας δίνονταν διαβεβαιώσεις για άνοιγμα με προκαθορισμένο ραντεβού στο
κατάστημα (click in). Υπολογίζαμε ότι το click in θα εφαρμοζόταν μάλιστα από τις 7 Ιανουαρίου. Ξαφνικά πήγαμε στο….
click off, το καθολικό κλείσιμο
δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο για να γνωρίζουμε
με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει
η αγορά και καμία μέριμνα για

τον τρόπο λειτουργίας του εμπορικού κόσμου».
Η άποψη του Εμπορικού Συλλόγου είναι ότι επί της ουσίας
η αγορά λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά: με ανοικτά
τα σούπερ-μάρκετ, που κατά την
άποψη των εμπόρων τα μέτρα
προστασίας σε αυτά είναι ελλιπή
και με κλειστά τα εμπορικά όπου
ζήτημα είναι να προσέλθουν 15
με 20 άτομα την ημέρα.
Από την πλευρά του ο Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου
Μάκης Μακρής αναφέρει στον
Σ.Ε. ότι: «Οι επιχειρήσεις έχουν
σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες που δεν μπορούν να τις
καλύψουν. Αναμένουμε το σχεδιασμό για να καταλάβουμε ποιο
είναι το σχέδιό της και να διαπιστώσουμε πώς θα πορευτούμε
από εδώ και στο εξής. Εφαρμόζεται σχέδιο εξόντωσης των μικρομεσαίων».

Η ανακοίνωση της ΟΕΣΠ
Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου,
Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης αναφέρει ότι: «Σαν κακόγουστο αστείο, σαν κάποιος να μας έκανε
πλάκα ακούστηκε η ανακοίνωση για επιβολή αυστηρού lockdown από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν ήταν. Τα ενισχυμένα
περιοριστικά μέτρα ανακοινώθηκαν χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση, αιφνιδιάζοντας
όλους τους επιχειρηματίες των οποίων οι
δραστηριότητες είχαν «ανοίξει» για τις γιορτές.
Ο κ. Γεωργιάδης σε τηλεοπτικό σταθμό δήλωσε ότι γνώριζε την απόφαση αυτή από
την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Οι επιχειρηματίες γιατί έπρεπε να ενημερωθούν τελευταία στιγμή; Προφανώς όλα ήταν προσχεδιασμένα, χωρίς το παραμικρό ίχνος
ευαισθησίας για όσα περνούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τους τελευταίους μήνες. Από την μια η κυβέρνηση μας προετοίμαζε για την επόμενη φάση του click away,
το click inside και τώρα μας ενημερώνει ότι
κλείνει τα πάντα διότι οι πολίτες χαλάρωσαν
κατά την διάρκεια των εορτών όταν πήγαν
να πάρουν ένα βιβλίο, ένα παιχνίδι για το
παιδί τους. Δεν βγάζει κανένα νόημα όλο
αυτό.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπαίζει και
να μην καταλαβαίνει το αδιέξοδο στο οποίο
έχουμε φτάσει. Σαν επιχείρημα γι’ αυτή την
απόφαση επικαλέστηκε ότι το συγκεκριμέ-

νο μέτρο στοχεύει στο να εξασφαλιστούν οι
συνθήκες για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Σας ρωτάμε λοιπόν σε ποιο κατάστημα δεν τηρήθηκαν τα προβλεφθέντα υγειονομικά μέτρα και έγινε εστία μετάδοσης του
ιού; Σε κανένα, γιατί όλοι μας τηρήσαμε πιστά όσα μας είπατε! Γιατί λοιπόν κλείνετε πάλι τα καταστήματά μας; Πού επηρεάζουν στο
ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, από την
στιγμή που δεν αποτελούν εστία μετάδοσης.
Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που αλλάζει συνέχεια σχέδια και
κάθε μέρα προβαίνει σε διαφορετική ανακοίνωση μέτρων σαν να είμαστε πειραματόζωα! Θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί ο
χρόνος και να έχει θωρακίσει το δημόσιο
σύστημα υγείας αντ’ αυτού «πανηγυρίζει»
ότι τα έχει πάει καλά σε πρωτοφανείς συνθήκες χωρίς να σκέφτεται τις επιπτώσεις
για την οικονομία αλλά και την υγεία. Σε
λίγο καιρό θα κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από πείνα και όχι από τον κορωνοϊό. Η
υγεία σαφώς και είναι το ύψιστο αγαθό αλλά και οι επιχειρηματίες που έκλεισαν τα
μαγαζιά τους με κρατική εντολή θα πρέπει
να λάβουν ουσιαστική στήριξη γιατί αυτό
είναι το δίκαιο. Το λιανεμπόριο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση
σαν διακόπτης που όποτε θέλετε τον ανοίγετε και όποτε θέλετε τον κλείνετε και οδηγείται αυτόματα στον αφανισμό.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.ΕΣ.Π. Γεώργιος Βαγενάς ύστερα από τις ανακοινώσεις του κ.

Πέτσα συγκάλεσε κατευθείαν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας
και ταυτόχρονα ζήτησε σαν επικεφαλής της
ΑΔΕΚΕ να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό
συμβούλιο και στην ΕΣΕΕ. Στο διοικητικό
συμβούλιο της Ο.Ε.ΕΣ.Π. αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και η κλιμάκωση του αγώνα με
συναντήσεις φορέων, συλλόγων και βουλευτών καθώς και ο συντονισμός διαφόρων
δράσεων των συλλόγων μελών της.
Ζητούμε άμεσα να σταματήσουν τα πειράματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να
σεβαστούν επιτέλους τον ιδρώτα των επιχειρηματιών και τις προσπάθειές τους να
κρατήσουν τα ρολά των καταστημάτων τους
ανοιχτά και αυτήν την χρονιά. Απαιτούμε
άνοιγμα του λιανεμπορίου με ραντεβού, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στις
περιοχές που το επιδημιολογικό φορτίο είναι χαμηλό και ταυτόχρονη μείωση του ενοικίου για ένα εξάμηνο.
Αδιανόητο να απαξιώνετε την δύναμή μας
γιατί τόσα χρόνια βάλαμε πλάτη και στηρίξαμε την οικονομία της χώρας! Αδιανόητο να
συνεχίζετε να βάζετε πλάτη στους μεγάλους
εμπορικούς ομίλους, τις μεγάλες αλυσίδες
ενώ γνωρίζετε ότι απορρυθμίζετε την αγορά!
Μόνο η αξιοπρέπειά μας μάς έχει απομείνει
και δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό.
Αρνούμαστε να μείνουμε απλοί θεατές στην
τραγωδία που έρχεται. Δεν θέλουμε και δεν
μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Η υπομονή μας τελείωσε!».
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Χωρίς μαζικές εκδηλώσεις
το φετινό Καρναβάλι
Με ανακοίνωσή της η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας Ήρα Κουρή, αναφέρει:
«Η ΚΕΔΗΠ, ως αποκλειστικώς αρμόδια αρχή για τη διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού, έχει επισήμως ήδη ανακοινώσει ότι φέτος δεν μπορούν να λάβουν χώρα μαζικές εκδηλώσεις
λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που ισχύουν.
Αυτή η επιλογή, αν και οδυνηρή για την πόλη μας και τους
καρναβαλιστές, θεωρούμε ότι συνιστά πράξη ευθύνης έναντι
των συμπολιτών μας και των καρναβαλιστών από όλη τη χώρα.
Ωστόσο, παρατηρείται ότι σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης γίνεται αναφορά σε διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού, ενώ, με
αυθαίρετη χρήση διακριτικών γνωρισμάτων της επιχείρησης,
δίδεται η εντύπωση ότι αυτές οι εκδηλώσεις εντάσσονται στις
επίσημες εκδηλώσεις της ΚΕΔΗΠ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η ΚΕΔΗΠ, ως αποκλειστικώς αρμόδια αρχή για τη διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού,
δεν θα διοργανώσει μαζικού τύπου εκδηλώσεις για το Πατρινό
Καρναβάλι 2021, αποδεικνύοντας εμπράκτως τον σεβασμό της
στον ίδιο τον θεσμό και στη δημόσια υγεία.
Οποιαδήποτε άλλη αναφορά λαμβάνει χώρα σε ιστοσελίδες
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι παραπλανητική, σκοπό
έχει τη δημιουργία σύγχυσης στους καρναβαλιστές και εν τέλει
υπονομεύει τον κορυφαίο λαϊκό θεσμό της πόλης μας.
Το Πατρινό Καρναβάλι 2021, αν και διαφορετικό, θα είναι και
φέτος παρόν και εξεγερτικό, για να μεταδώσει μηνύματα ζωής,
χαράς και πίστης σε ένα καλύτερο μέλλον».

Αλλάζει όνομα η ΓΓΕΤ
Τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε
ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος
Δήμας, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας:
«Η μεταφορά της ΓΓΕΤ από τις δομές του υπουργείου Παιδείας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σηματοδότησε
την αρχή για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας που είναι η
αποτελεσματικότερη σύνδεση της εγχώριας παραγόμενης έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παρότι η
χώρα μας παρουσιάζει αξιόλογες επιδόσεις σε ανταγωνιστικά
προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας και σημειώνει υψηλή
βαθμολογία στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες ο χώρος
της καινοτομίας στην Ελλάδα δεν είχε την αντίστοιχη συμβολή
και τις ανάλογες επιδόσεις.
Σήμερα, η ανάδειξη ενός νέου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας αποτελεί για
την κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα.
Τον τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε ακόμα στην αρχή,
έχοντας να διανύσουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας, όμως αυτή
τη στιγμή το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας διαθέτει ουσιαστικά εργαλεία που αυξάνουν και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του.
Η μετονομασία της ΓΓΕΤ σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Καινοτομίας είναι μια συμβολική κίνηση η οποία φανερώνει το
πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του αύριο».

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Το 50% της ενίσχυσης δεν χρειάζεται να αποδοθεί

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Από την Τρίτη 5 Ιανουαρίου
οι δικαιούχοι του 5ου κύκλου
του χρηματοδοτικού σχήματος
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεκίνησαν να υποβάλουν
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» (www.
aade.gr/mybusinesssupport)
της ΑΑΔΕ αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα
1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική
απευθείας στήριξη του κράτους
προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως
τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα
φθάσει τα 7 δισ. ευρώ.
Οι κατηγορίες των δικαιούχων
ορίζονται στην Κοινή Απόφαση
των υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 7/Β/4-1-2021), σχετικά με τη «Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης

του κορονοϊού COVID-19 κατά
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και
Δεκέμβριο 2020».
Υπενθυμίζεται ότι στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όπως και
στον προηγούμενο κύκλο, το
50% της ενίσχυσης είναι μη
επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι
η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την
30ή/6/2021.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν
τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» (www.
aade.gr/mybusinesssupport)
έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.
Όπως διευκρινίζει το υπουργείο
Οικονομικών, με επόμενη Κοι-

νή Υπουργική Απόφαση, που
θα εκδοθεί μετά την παρέλευση
της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, θα προσδιοριστούν ο
τρόπος υπολογισμού του ύψους
της ενίσχυσης και άλλα σχετικά
ζητήματα.

Το Μάρτιο ο έκτος κύκλος
Μία ακόμη «επιστρεπτέα προκαταβολή», η 6η κατά σειρά,
προγραμματίζεται, να διατεθεί
τον Μάρτιο, με βάση τα στοιχεία
για τους τζίρους και τα εισοδήματα Ιανουαρίου- Μαρτίου.
Αυτό προανήγγειλε, μιλώντας
στην ΕΡΤ1, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπολογίζοντας παράλληλα
σε 400.000 τους δικαιούχους
της «επιστρεπτέας προκαταβολής 5».
Ωστόσο, δεν θέλησε να τοποθε-

τηθεί, περιμένοντας τις εξελίξεις
στο υγειονομικό μέτωπο, για το
εάν θα υπάρχουν αλλαγές στους
τρεις πρώτους κύκλους του μέτρου, προκειμένου να εξισωθούν με τους επόμενους σε ό,τι
αφορά στο ποσό που δεν επιστρέφεται (το 50%).
Ο υπουργός σημείωσε ότι
υπήρξε βελτίωση στα έσοδα συγκεκριμένων κλάδων με
την αξιοποίηση του click away
(αξεσουάρ, καλλυντικά κ.ά.),
όπως φαίνεται από τη σύγκριση στοιχείων Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου.
Σχετικά με τις αποζημιώσεις
των ιδιοκτητών ακινήτων που
δεν θα πάρουν πλήρες ενοίκιο,
σύμφωνα με το ΑΠΕ, δήλωσε
ότι την επόμενη εβδομάδα θα
δοθούν τα ποσά για τον Νοέμβριο. Θα επιχειρηθεί δε, να γίνει η πληρωμή του Δεκεμβρίου εντός του Ιανουαρίου και να
ακολουθήσει η αποζημίωση του
Ιανουαρίου.
Αναφορικά με το αφορολόγητο
όριο που «χτίζεται» με το πλαστικό χρήμα, ο υπουργός απέφυγε
να τοποθετηθεί, αναμένοντας τα
τελικά στοιχεία από την κατανάλωση.
Τέλος, άφησε ανοικτό ένα «παράθυρο» για ένα πρόγραμμα
«Γέφυρα» σχετικά με τα δάνεια
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

> Έντονη ανησυχία εκφράζει η ΓΣΕΒΕΕ για την στόχευση των δράσεων

«Θέλουμε γενναία μέτρα στήριξης»

Τα νέα περιοριστικά μέτρα, που ανακοινωθήκαν αιφνιδιαστικά στις 2 Ιανουαρίου 2021 από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
όπως ανακοίνωσε η ΓΣΕΒΕΕ έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στην επιχειρηματική κοινότητα και ιδιαίτερα στις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πλήττονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της
πανδημίας.
Σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ, στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι διάχυτη η
αίσθηση πως τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται στοχεύουν περισσότερο στην

εξασφάλιση των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, έναντι αυτών που αποτελούν την
συντριπτική πλειοψηφία της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και παράλληλα τον
μεγαλύτερο εργοδότη.
«Για μια ακόμη φορά, επισημαίνουμε πως η
πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ενώ τα μέτρα στήριξης
που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα
τους στην μετά Covid-19 περίοδο. Αυτό σε
συνδυασμό, παρά τις θετικές εξελίξεις στο

υγειονομικό πεδίο (εμβόλιο), με την διάχυτη αβεβαιότητα για τον χρονικό ορίζοντα
επαναφοράς σε μια σχετική κανονικότητα,
θα εξαντλήσει τα όποια οικονομικά και ψυχικά αποθέματα έχουν απομείνει. Με βάση αυτά άμεσα θα πρέπει να ληφθούν γενναιότερα μέτρα στήριξης, αποκλειστικά για
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες αποτελούν τον βασικό παράγοντα
διατήρησης της κοινωνικής συνοχής κάτι
που συστηματικά υποτιμάται ως προς τις
επιπτώσεις του στην αναπτυξιακή διαδικασία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
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«Τρέχουν» οι αιτήσεις
για θερμαντικά σώματα
Ξεκίνησαν την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τη δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου. Η δράση προβλέπει την ενίσχυση
όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας θερμαντικής
συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο
ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 5.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
• 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10),
• 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ
της υποκατηγορίας 56.29.20),
• 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και
όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).
Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020
και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν
ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.
Διευκρινίζεται ότι η επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης
υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου, των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από
λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ), καθώς και των
εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν.
4688/2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων
δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της
επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει την 4η Μαρτίου 2021
και ώρα 17:00, στον διαδικτυακό τόπο https://heating-devices.
mindev.gov.gr.

Υπ. Ανάπτυξης : Στο 62%
η απορρόφηση του ΕΣΠΑ
Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε το 2020, σύμφωνα με το υπουργείο
Ανάπτυξης, στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική απορρόφηση, σύμφωνα με τα
επίσημα διαθέσιμα στοιχεία (ΟΠΣ 31.12.2020), είναι σήμερα στο
62% (σε όρους ενωσιακής συνδρομής), με το σύνολο των δαπανών
να ανέρχεται σε 11,6 δισ. ευρώ.
Οι υψηλοί ρυθμοί απορρόφησης αντικατοπτρίζονται και στα αυξημένα αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αθροιστικά για το 2020, υποβλήθηκαν αιτήματα συνολικού ύψους 4,3 δισ.
ευρώ, από τα οποία 3,6 δισ. ευρώ εισέρευσαν στα δημόσια έσοδα
της χώρας. Σημειώνεται πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό ετήσιων αιτημάτων από την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι επιδόσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται
σήμερα στην 6η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε., με
βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αναφορικά, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για
το έτος 2020, η εκτέλεσή του ανήλθε στο 100%, ενώ το όριό του
αυξήθηκε διαδοχικά εντός του έτους μέχρι και το ύψος των 10,6 δισ.
ευρώ – το υψηλότερο όριο της τελευταίας εικοσαετίας –, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.
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Εργατικό δυστύχημα σε
υποσταθμό στη Ζάκυνθο
Ανακοίνωση εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας με
αφορμή το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε παραμονές Πρωτοχρονιάς στο Αργάσι Ζακύνθου.
Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Άλλος ένας συνάδελφός
μας δεν γύρισε σπίτι από το μεροκάματο. Πρόκειται για
τον 38χρονο εργαζόμενο του ΑΔΜΗΕ όπου πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στον Υποσταθμό της ΔΕΗ στο
Αργάσι Ζακύνθου. Είναι το δεύτερο θανατηφόρο εργατικό
ατύχημα σε εργασίες συντήρησης του δικτύου της ΔΕΗ μέσα σε λίγους μήνες και πάλι στο νησί της Ζακύνθου».
Σε άλλο σημείο αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ώστε να μην
αείναι αθωράκιστοι οι εργαζόμενοι και καυτηριάζουν την
έλλειψη προσωπικού, την αύξηση των εργολαβιών, την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την κακή συντήρηση του δικτύου, την εντατικοποίηση της εργασίας και την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Συλλυπητήρια από ΑΔΜΗΕ
Για το θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 202,0 στις 1:30 το μεσημέρι, συνέβη θανατηφόρο ατύχημα στη Ζάκυνθο με θύμα τον εργαζόμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς, Νικόλαο
Τσίρκα σε ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ ανέφερε πως από τα
πρώτα στοιχεία «ο θανών υπέστη ηλεκτροπληξία μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών επιδιόρθωσης βλάβης στον
Υποσταθμό Ζακύνθου. Αρμόδια στελέχη της Διοίκησης
του ΑΔΜΗΕ διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Η οικογένεια του ΑΔΜΗΕ είναι συντετριμμένη από την απώλεια του μέλους της και απευθύνει
θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς του».

349 αδέσποτα στην
φροντίδα του Δήμου
Σε απολογισμός της δράσης του Δήμου Πατρέων στο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
για το 2020 προχώρησε η Δημοτική Αρχή. Όπως αναφέρει,
κατά το τελευταίο έτος έχει διαχειριστεί 349 αδέσποτα ζώα,
με τις δύο τελευταίες συμβάσεις με κτηνίατρο της πόλης μας.
Στη διαχείριση περιλαμβάνονται κυρίως περισυλλογή, στειρώσεις, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των ζώων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται πολυτραυματίες, επείγουσες θεραπείες και επεμβάσεις.
Αρκετά από τα ζώα αυτά υιοθετήθηκαν σε συνεργασία με τα
φιλοζωικά σωματεία, και κάποια επανεντάχθηκαν ως ο νόμος ορίζει. Από το 2018 έως σήμερα ο αριθμός των ζώων
που διαχειρίστηκε ο Δήμος στα πλαίσια των ανωτέρω είναι
περί τα 680 αδέσποτα ζώα συντροφιάς με την αλληλεγγύη
και τη στήριξη εθελοντικών φιλοζωϊκών ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων και φυσικά των κτηνιάτρων, που προσέφεραν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για 100 επί πλέον στειρώσεις,
σημάνσεις και εμβολιασμούς αδέσποτων ζώων δωρεάν.
Ο Δήμος ευχαριστεί το πολύτιμο έργο τους κτηνιάτρους:
Γκέλυ Νάκου, Ευδοκία Κοντορεπανίδου, Ελένη Μπουρδάκου, Δάφνη Κουτροπούλου, Βάσια Παναγοπούλου, Αλέξανδρο Βανταράκη, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας
και τον Πρόεδρο του Ανδρέα Σοφιανόπουλο, για τα αναλώσιμα και αντιβιώσεις που προσφέρθηκαν δωρεάν για
τις ιατρικές πράξεις, ενώ τα λοιπά φάρμακα που χρειάστηκαν για το έργο αυτό αγοράστηκαν από το Δήμο Πατρέων.
Συνολικά με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαχειρίστηκαν
449 αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Ο Δήμος παρείχε 24 τόνους τροφή για τα αδέσποτα που ταΐζονται καθημερινά από
τους εθελοντές(κυρίως σκυλοτροφή και κάποιες για γάτες),
ενώ έχει δώσει βάρος στην πρόληψη παρουσιάζοντας σε
χιλιάδες παιδιά Α/βάθμιας και Β/βάθμιας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΠΦΠΟ, με στόχευση στην καλλιέργεια
ενσυναίσθησης και σεβασμού προς τα ζώα και το περιβάλλον. Τέλος, η καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με φυλλάδια, πινακίδες και τηλεοπτικά σποτ, θα συνεχιστούν και
το 2021, οπότε θα γίνουν νέες δράσεις και δομές.

Θέματα
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> Το σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωης του Δήμου

Νέος κανονισμός λαϊκών αγορών

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πατρέων, στις 31 -122020 το Σχέδιο Κανονισμού
των λαϊκών αγορών.
Εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών,
Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Εξυπηρέτησης Πολιτών
και Νομικής Υπηρεσίας, Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος ανέφερε πως στόχος της Δημοτικής
Αρχής είναι να προχωρήσει σε
παρεμβάσεις για την καλύτερη
οργάνωση και λειτουργία τους.
Σήμερα, στον αστικό ιστό της
Πάτρας δραστηριοποιούνται
24 λαϊκές αγορές και οι Υπηρεσίες του Δήμου διαθέτουν καθημερινά από 15-20 εργαζομένους για την λειτουργία τους
και την καθαριότητα με ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό,
όπως απορριμματοφόρα, μηχανικό σάρωθρο, πλυστικό μηχάνημα και παραδίδουν τους
δρόμους μετά το πέρας αυτών
στην πρότερα κατάσταση.
Το «Τονάζ» των απορριμμάτων
κυμαίνεται από 2 έως 5 τόνους
ημερησίως και του σαρώθρου
από 1/2 έως 2 τόνους.
Επισημαίνεται ότι πρόκειται για

απορρίμματα κάδων, υπολείμματα προϊόντων, συσκευασίες
και πολλά άλλα.
Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής
προβλέπονται συλλογή στα
ανακυκλώσιμα και γενικότερη αντιμετώπιση της συλλογής
των απορριμμάτων στις λαϊκές
αγορές.
«Με το σχέδιο κανονισμού των
λαϊκών αγορών που φέρουμε για έγκριση στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής και ακολούθως στο Δημοτικό Συμβούλιο,
επιχειρούμε και αυτά που έχουμε εφαρμόσει μέχρι σήμερα να
αποτυπώνονται σε κανονισμό
λειτουργίας, αλλά και με τα αναφερόμενα σε αυτόν να αναβαθ-

μιστεί το υπαίθριο εμπόριο που
και αυτό συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία και
να μπουν κανόνες στη λειτουργία των λαϊκών και έλεγχοι για
την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν και
προς τους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται, αλλά και
προς το καταναλωτικό κοινό»,
ανέφερε στην εισήγησή του ο κ.
Πλέσσας.
Μετά από συναντήσεις με Συλλόγους και φορείς, στα διαμερίσματα κατέληξαν σε συμφωνία
και το όλο κείμενο του κανονισμού δόθηκε στις δημοτικές
παρατάξεις κάνοντας πρόσφατα
και συναντήσεις για να ενημερωθούν, να τον επεξεργαστούν,

να προτείνουν επ’ αυτού, προκειμένου να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώτος
κανονισμός λειτουργίας των
λαϊκών αγορών.
Ο κ. Πλέσσας δεν παρέλειψε
τέλος να αναφερθεί στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν
το 2020 εν μέσω πανδημίας,
για να προστατευθεί η υγεία
καταναλωτών και επαγγελματιών και να μείνουν οι λαϊκές
αγορές ανοιχτές, εφαρμόζοντας
πλήρως τις αποφάσεις λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα (διαγραμμίσεις θέσεων στις αποστάσεις που προβλέπονταν
λόγω Covid-19, 50% συμμετοχή, χημικές τουαλέτες όλα τα
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης)
με στόχο να μην έχουμε κρούσματα.
Όλα τα παραπάνω έγιναν με τη
συνεργασία των Συλλόγων που
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές, τόσο από τους παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων όσο και
από τους εμπόρους των προϊόντων αυτών, όπως επίσης
προϊόντων θαλάσσης αλλά και
βιομηχανικών προϊόντων και
μάλιστα με επαναλαμβανόμενες συσκέψεις στο Δημαρχείο.

> Αντιδρά ο Δήμος στην απόφαση για αναστολή προσλήψεων

«Οδηγούμαστε στη συρρίκνωση»

Κραυγή αγωνίας από την Δημοτική Αρχή Πάτρας προς την κυβέρνηση με αφορμή τη συρρίκνωση του προσωπικού με
αφορμή την Υπουργική Απόφαση για
αναστολή προσλήψεων για το νέο έτος.
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων
ανέφερε τα εξής: «Για ακόμα μία χρονιά
εκδόθηκε στην «εκπνοή» του έτους, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που αναστέλλει για το νέο χρόνο κάθε διορισμό και
πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Η ίδια
αυτή απόφαση επαναλαμβάνεται αυτούσια κάθε Δεκέμβρη από το 2006 έως και

σήμερα και την έχουν εκδώσει όλες οι
Κυβερνήσεις που πέρασαν». Σε άλλο σημείο αναφέρεται και στις παρατάξεις τους
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, επισημαίνοντας: «Παρά τα «κροκοδείλια δάκρυα» που κατά καιρούς χύνουν για τους
εργαζόμενους, όχι μόνο δεν εναντιώθηκαν σε αυτή την πολιτική, αλλά αντίθετα
τη στήριξαν και την προώθησαν. Είναι
κοινή στρατηγική όλων τους, τη στιγμή
που κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται εκατοντάδες υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα,
των ΟΤΑ, των Νομικών Προσώπων, να

μη γίνεται ούτε μία πρόσληψη, παρά μόνο κατά καιρούς «μπαλώματα» με τα οκτάμηνα του ΟΑΕΔ».
Η Δημοτική Αρχή προσθέτει, πως η Αυτοδιοίκηση οδηγείται σε συνεχή αποδυνάμωση τις Υπηρεσίες εφόσον όλα τα αιτήματά της για προσλήψεις έχουν πέσει
στο κενό. Μάλιστα, εκτιμά πως απώτερος
στόχος της κυβέρνησης είναι η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών και να καταλήξουν «στην αγκαλιά» του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρηματικών ομίλων, με το
«αζημίωτο» φυσικά.

> Για τη μετατροπή του Έλους της Αγυιάς σε οικολογικό πάρκο

Προχωράει η ανάπλαση

Συνεχίζονται με γρήγορους
ρυθμούς, οι εργασίες ανάπλασης στο έλος της Αγυιάς, που
ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και
αναμένεται να ολοκληρωθούν
σε ένα χρόνο περίπου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων, το
έργο της ανάπλασης και αξιοποίησης της περιοχής του
camping, στο έλος της Αγυιάς, αφορά την ανάπλαση και
αξιοποίηση της περιοχής του

έλους, εμβαδού περίπου 225
στρ., μετατροπή της περιοχής σε Οικολογικό Πάρκο, το
οποίο θα περιβάλλει το έλος.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ήπια αναψυχή με τη
δημιουργία μονοπατιών για
περίπατο, διαδρομής κίνησης
ποδηλατών, αθλητισμό και
οικολογική ενημέρωση με τη
πρόβλεψη ανάλογου εξοπλισμού, όπως παρατηρητήρια,
πινακίδες επεξηγήσεων σε

κομβικά σημεία, κιόσκια ενημέρωσης, φύτευση κ.λπ.
Η διαμόρφωση του έλους συνίσταται σε έναν δίκτυο διαδρομών, μέσου πλάτος περίπου
3,5 μ. που δημιουργεί έναν περίπατο οικολογικής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο έλος
και Αθλητικές διαδρομές που
διασχίζουν την περιοχή, φύτευση κατάλληλων δέντρων και
θάμνων, κατασκευή δικτύων
πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέ-

τευσης και ηλεκτρισμού. Κατά
μήκος των διαδρομών αυτών
θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και με υλικό πληροφόρησης για το έλος, παρατηρητήρια
της πανίδας, οργανωμένες θέσεις για πικ-νικ. Το έργο υλοποιείται από την Διεύθυνση
Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
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> Ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ

Έργα ύψους 141 εκ. ευρώ
μέσα στην επόμενη 3ετία

Σημαντικά έργα αντικατάστασης
των δικτύων ύδρευσης σε Ζαρουχλέικα, Εγλυκάδα (κ.ά.), νέο δίκτυο αποχέτευσης σε Μποζαΐτικα,
Βραχνέικα (κ.ά.), επέκταση του
Βιολογικού Καθαρισμού και αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του,
συνολικού προϋπολογισμού 141
εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ.
Στην τελευταία συνεδρίαση του
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό (υπέρ ψήφισαν οι εκπρόσωποι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»,
του ΤΕΕ και των εργαζομένων
της ΔΕΥΑΠ) και το Τεχνικό Πρόγραμμα (υπέρ ψήφισαν οι εκπρόσωποι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», της «Πρωτεύουσας Ξανά»,
του ΤΕΕ και των εργαζομένων της
ΔΕΥΑΠ).
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας
Παπανικήτας στην εισήγησή του
ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Μέσα στο ασφυκτικό πολιτικό
και νομικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία των ΔΕΥΑ συντάσσεται
ο προϋπολογισμός του 2021 που
στοχεύει:
• Στην διατήρηση του Δημόσιου
χαρακτήρα της ΔΕΥΑΠ.
• Στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους δημότες με
το χαμηλότερο κόστος και τον ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησης τους.
• Στη συνέχιση της κοινωνικής
πολιτικής με την οποία ωφελούνται πάνω από 6.200 οικογένειες.
• Στην πρόσληψη εργαζομένων
για τη στελέχωση της ΔΕΥΑΠ.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2021 αποτελεί τη
συνέχεια ενός φιλόδοξου προ-

γράμματος επενδύσεων δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο
αξιοποιείται και το τελευταίο ευρώ
του Πατραϊκού λαού καθώς και
κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
(ΕΣΠΑ, Αντώνης Τρίτσης) για να
μην επιβαρύνεται η τσέπη των δημοτών μας. Κοιτάζουμε το μέλλον
-προχωράμε μπροστά για να λυθούν οριστικά τα χρονίζοντα προβλήματα υδροδότησης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων».
Αναλυτικά, προβλέπονται να ολοκληρωθούν στα επόμενα τρία
χρόνια τα παρακάτω έργα:
ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
προϋπολογισμός 50 εκ. ευρώ.
• Δημοπρατήθηκε η σύνταξη μελέτης για την κατασκευή νέων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στο Ριγανόκαμπο υψηλών
προδιαγραφών (κατηγορία Α3)
για την επεξεργασία αδιϋλιστου
νερού από το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου δυναμικότητας 2.600
m3/h και η κατασκευή νέας δεξαμενής καθαρού νερού χωρητικοτητας 10.000 m3 προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ.

• Ολοκληρώνονται τα έργα για τη
διαχείριση και τον έλεγχο των παροχών και πιέσεων προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ.
• Συνεχίζεται το πρόγραμμα αντικατάστασης δικτύων με ιστορικό
συχνών βλαβών ή δικτύων από
ακατάλληλο υλικό (αμιαντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες) σε περιοχές
που παρουσιάζουν προβλήματα
υδροδότησης συνολικού μήκους
500 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ περίπου.
• Μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί πάνω από 150 χιλιόμετρα
δικτύων στις περιοχές Καντριάνικα-Μπεγουλάκι και διάσπαρτα
τμήματα σε όλο το Δήμο.
• Βρίσκονται σε εξέλιξη δυο εργολαβίες για την αντικατάσταση δικτύων στις περιοχές Προσφυγικά
–Ψαροφάι -Ταραμπούρα, Νότια
-Νοτιοανατολική Πάτρα συνολικού μήκους 130 χιλιομέτρων.
• Έχουν συνταχθεί μελέτες και
υποβάλλονται για χρηματοδότηση για αντικατάσταση δικτύων
στις περιοχές Ζαρουχλέικα, Κρύα
Ιτεών, Αγ. Βασιλείου, Ρίου, Άνω

Καστριτσίου, Ρωμανού, Δεμένικα
συνολικού μήκους 120 χιλιομέτρων.
• Συντάσσονται μελέτες για αντικατάσταση δικτύων 100 χιλιομέτρων στις περιοχές Εγλυκάδα, Περιβόλα, Παραλία Πατρών,
Μεσσάτιδα και σε διάσπαρτα
τμήματα.
• Συντάσσεται μελέτη για τη διασύνδεση της Δημοτικής Ενότητας
Ρίου με τα δίκτυα της Πάτρας (από
Ριγανόκαμπο μέχρι Ροδινή) προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
προϋπολογισμός 37 εκ. ευρώ.
• Κατασκευάζονται έργα δικτύων
συνολικού μήκους 95 χιλιομέτρων στις περιοχές Μποζαϊτικα,
Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, Σαραβάλι, Οβρυά,
Χατζηλάκο, Ακτή Δυμαίων (από
Παπαφλέσσα έως Γλαύκο), Έξω
Αγυιά, Βορείως Έξω Αγυιά, Αγ.
Παντελεήμονα, Πλαζ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ:
προϋπολογισμός 54 εκ. ευρώ.
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών για
την ανάδειξη αναδόχου (η οποία
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ) για την κατασκευή του έργου
της επέκτασης ΕΕΛ (Β φάση) προϋπολογισμού 9,915 εκ. ευρώ.
• Ολοκληρώνονται οι μελέτες για
την αναβάθμιση των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων προϋπολογισμού
9 εκ. ευρώ.
• Συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης μελέτης για την κατασκευή
επέκτασης ΕΕΛ (Γ φάση) δυναμικότητας 2 Χ 65.000 ισοδύναμων
κατοίκων προϋπολογισμού 35 εκ.
ευρώ περίπου.

> «Τρέχει» ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο Δήμος

Η αναμέτρηση των «πέντε»
για το παραλιακό μέτωπο

Προχωρά ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για
την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, ενός
έργου κομβικής σημασίας για ην Πάτρα και μέσα στο 2021 θα σηματοδοτηθούν εξελίξεις.
Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τη χρονιά
που έφυγε συμμετείχαν συνολικά 17 ομάδες και
τελικά προκρίθηκαν οι πέντε καλύτερες προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να εντυπωσιάσουν
την Κριτική Επιτροπή με τη δουλειά τους που
θα κατατεθεί μέχρι το τέλος Απριλίου. Η καλύτερη πρόταση που θα αξιολογηθεί από τους
ειδικούς θα αναλάβει την οριστική μελέτη της
ανάπλασης.
Η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης αφορά την
περιοχή που εκτείνεται από το ύψος της οδού

Βενιζέλου και φτάνει έως την Κανελλοπούλου,
εξαιρώντας από αυτή την φάση του διαγωνισμού την Μαρίνα της Πάτρας.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν δομές πολιτισμού, αθλητισμού, και χώροι πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου, ενώ έχουν αποκλειστεί περιπτώσεις που πρότεινε η αντιπολίτευση για
εμπορική δραστηριότητα, όπως η κατασκευή
εμπορικού κέντρου και άλλων επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση όλων των
εργασιών ανέρχεται στα 34 εκ. ευρώ, ενώ έχει
προβλεφθεί και η αμοιβή για τη μελέτη που είναι 3.473.386 ευρώ μαζί με ΦΠΑ.
Παράλληλα, στις προτάσεις που έχει κάνει η δημοτική αρχή περιλαμβάνεται η κατεδάφιση του

κτιρίου του παλιού τελωνείου που θα κατασκευαστεί στη θέση του ένα τοπόσημο της πόλης
(ιδέα του μελετητή), αλλά και πεζογέφυρα που
θα ενώνει τον κυματοθραύστη και τον μώλο της
Αγίου Νικολάου.
Το σημείο αιχμής έχει να κάνει πάντως με το
τρένο. Το τεύχος της δημοπράτησης του διαγωνισμού, προβλέπει την υπόγεια χάραξη του τρένου και όχι την υπέργεια, που σύμφωνα πάντα
με την άποψη της δημοτικής αρχής, αλλά και
του δημοτικού συμβουλίου θα δημιουργούσε
εμπόδια στην ανάπλαση.
Κρίσιμο σημείο θεωρείται η αναζήτηση χρηματοδότησης των έργων της ανάπλασης από πλευράς του Δήμου προς την κεντρική εξουσία.
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Παρέμβαση Πελετίδη
για rapid test στα σχολεία
Με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Πατρέων,
Κώστας Πελετίδης, ζητά από τον Διοικητή
της 6ης Υ.Π.Ε., Γιάννη Καρβέλη, επαναλαμβανόμενα τεστ Covid-19, σε διδάσκοντες,
εργαζομένους και μαθητές.
Ο Δήμαρχος, στο έγγραφό του, που κοινοποιεί και στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα
Πάτρας, αναφέρει τα εξής:
«Στις 11 Ιανουαρίου 2021 προβλέπεται το
άνοιγμα των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων. Λόγω της πανδημίας και με βάση την
εμπειρία από την λειτουργία τους κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, χρειάζεται
να γίνονται μαζικά και επαναλαμβανόμενα
τεστ Covid-19 σε διδάσκοντες, εργαζομένους και μαθητές.
Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζουμε εγκαίρως την όποια αρχόμενη τοπική αύξηση
κρουσμάτων, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση εν τη γενέσει της. Οι υπηρεσίες του
Δήμου Πατρέων και της Αντιδημαρχίας
Παιδείας είναι έτοιμες να συνδράμουν στην
προσπάθεια αυτή.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
άλλη περαιτέρω πληροφορία».

Χωρίς πίτα φέτος
ο Δήμος Πατρέων
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και
των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για την προστασία όλων, δεν θα
πραγματοποιηθεί φέτος, στο Δημαρχείο η
καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και της ανταλλαγής
ευχών. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας
Πελετίδης, εύχεται σε όλους τους δημότες,
δύναμη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο 2021, ένα πιο ευτυχισμένο αύριο,
με υγεία, ειρήνη και ευημερία, για μας και
τα παιδιά μας.
Επίσης, ο Κώστας Πελετίδης, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά
μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία
όλων, δεν επισκέφθηκε τα Ιδρύματα της
πόλης μας, όπως το συνηθίζει κάθε χρόνο.
Τα… καθιερωμένα Χριστουγεννιάτικα γλυκά εστάλησαν πάντως από τον Δήμο με τις
ευχές του Δημάρχου σε φιλοξενούμενους,
εργαζόμενους και διοικήσεις, για χρόνια
πολλά και καλά σε όλους!

Κάλυψη δαπανών
για μισθοδοσία
Εξασφαλίστηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για
να καλύψουν τη δαπάνη μισθοδοσίας του
προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), που απασχολείται στα Δημόσια
ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ), κατά το χρονικό διάστημα από 15
Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου
2020.
Να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση αφορά τη
μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας και
συγκεκριμένα 227 εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης στα ΔΙΕΚ και 85 εργαζομένων μερικής απασχόλησης στα ΣΔΕ.
Στους Δήμους της Αχαΐας αντιστοιχούν
απασχολούνται 6 εργαζόμενοι στο ΔΙΕΚ και
ένας στο ΣΔΕ.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Aπόψεις

Ξεκαθαρίστε
το τοπίο
Τελικά θα ανοίξει η αγορά και με ποιους όρους; Είναι ένα
ερώτημα που μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση. Οι παλινωδίες
που έγιναν το προηγούμενο διάστημα ήταν πολλές, προκαλώντας εκτός από σύγχυση, μεγάλη ζημιά στους ασθενικούς τζίρους των καταστημάτων που έστω και με τη μέθοδο του click
away παρέμεναν ανοικτά. Στην παρούσα συγκυρία εκείνο που
χρειάζεται είναι ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης για τον τρόπο
που η οικονομία θα λειτουργήσει. Μια πυξίδα που θα δίνει
την κατεύθυνση των εξελίξεων ώστε ο κάθε επιχειρηματίας να
μπορέσει υποτυπωδώς να λάβει τις αποφάσεις για τον τρόπο
που θα πορευτεί στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται.
Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρά υγειονομικά ζητήματα
που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι νεκροί καθημερινά πολλαπλασιάζονται και όλα δείχνουν ότι έρχεται και τρίτο κύμα
πανδημίας, κάτι που δεν θα μπορέσει να σηκώσει η Οικονομία. Για κάποιους θα είναι η οριστική ταφόπλακα στις επιχειρήσεις και το επόμενο καλοκαίρι θα μας βρει με ακόμα περισσότερα κλειστά καταστήματα.
Η ύφεση που συνεπάγεται η πανδημία θα μειώσει το ΑΕΠ κατά περίπου 10%, θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από 10%, ενώ το εθνικό χρέος θα προσεγγίσει το 200%.
Μόνο κάτω από πολύ ευνοϊκές συνθήκες το ΑΕΠ της χώρας
το 2022 θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019. Αλλά και για άλλες χώρες μόνο ευνοϊκοί δεν είναι οι αριθμοί: ύφεση 10,6%
σε ΗΠΑ και Γερμανία, 22,7% σε Ισπανία, 22,1% σε Μ. Βρετανία και 15% στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για τέτοιας έκτασης ύφεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το χειρότερο είναι ότι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι η απλή άρση των υφιστάμενων
υγειονομικών περιορισμών αποτελεί την αναγκαία, αλλά όχι
την ικανή συνθήκη για την επανάκαμψη των οικονομιών στα
επίπεδα του 2019. Διότι οι πληγές που έχει αφήσει η πανδημία είναι βαθιές και δεν επουλώνονται μονομιάς.
Για να επιστρέψουμε ωστόσο στην ελληνική πραγματικότητα, εκείνο που θα αναμένουμε το επόμενο διάστημα είναι ο
Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης να δώσει ξεκάθαρα
μια απάντηση για το πότε θα ανοίξει η αγορά. Η μέχρι στιγμής
στάση του, να δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω καλύτερες συνθήκες στα καταστήματα (αγορές με ραντεβού στο εσωτερικό) και η άρση τους μερικά 24ωρα μετά, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας. Και τούτες τις κρίσιμες ώρες χρειάζεται
να ακουστεί ένας αξιόπιστος λόγος. Το έχει ανάγκη η κοινωνία
και προπάντων η βαθειά πληγωμένη οικονομία, που παλεύει
να ορθοποδήσει.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1186 | Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

IΔIOKTHΣIA: ΣYMBOYΛOΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mαιζώνος 94 | 262 21 ΠATPA | 2610 620574
Fax : 2610 240724 | e-mail:symboulo@otenet.gr
Eκδότης - Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαλένιος
Φιλμογράφηση: Unitype
B & M. Σουβαλιώτης O.E., Tηλ. 2610 341770
Eκτύπωση:
Λιθογραφικό Eργαστήρι | Παναγιωτόπουλος
Tηλ. 2610 643492
ΣYNΔPOMEΣ: Eτήσια (50 τεύχη) 40,00 €
Oργανισμοί - Tράπεζες - Δήμοι - Aν. Eταιρείες 50,00 €
Hλεκτρονική έκδοση: www.symboulos.gr

Με ανοικτές εκκλησίες, με λιγοστούς πιστούς, με αυστηρά μέτρα και χωρίς τελετές αγιασμού των υδάτων γιορτάστηκαν
προχθές τα Θεοφάνια στην Αχαΐα. Ωστόσο, επεισοδιακός ήταν ο εορτασμός των Θεοφανίων στο Αίγιο, καθώς ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος προέβη στην ρίψη του Σταυρού στη θάλασσα, παρουσία του πρώην Μητροπολίτη
Αμβρόσιου, ιερέων, ιεροψαλτών και πιστών παρά την σχετική απαγόρευση. Το γεγονός ότι ο αγιασμός των υδάτων έγινε παρουσία κόσμου και πως μάλιστα έπεσαν στη θάλασσα δυο κολυμβητές για να πιάσουν το Σταυρό προκάλεσε αντιδράσεις.
Μάλιστα, το θέμα θα συζητηθεί στην Ιερά Σύνοδο την προσεχή Τρίτη καθώς δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδας. Στον αντίποδα, άλλοι Ποιμενάρχες, όπως ο Πατρών Χρυσόστομος και ο Πειραιώς Σεραφείμ, οι
οποίοι πήγαν μόνοι τους και έριξαν τον Σταυρό για να ευλογήσουν τα ύδατα, χωρίς κολυμβητές και πιστούς. Ο κ. Χρυσόστομος μετέβη στην ανατολική προβλήτα του Ρίου όπου έκανε ρίψη του Σταυρού και έψαλλε το «Eν Ιορδάνη», ενώ στο μήνυμά
του ευχήθηκε να είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που γιορτάζουμε τα Θεοφάνια με περιορισμούς και απαγορεύσεις...

Συμβουλευτικά

Γρίφος η αγορά

Ταξίδι προσφοράς

Aπογοητευμένοι οι καταναλωτές από το καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων. Και αυτό γιατί υπήρχε μια σημαντική μερίδα που είχε κάνει
την αγορά μέσω click away και προγραμμάτισε
την παραλαβή για την τρέχουσα εβδομάδα. Τελικά η μεταφορά των εμπορευμάτων στους πελάτες θα γίνει μέσω...ταχυδρομείου. Μόνο που
η κατάσταση στον τομέα των μεταφορών δεμάτων δεν έχει αλλάξει καθόλου. Υπάρχουν εταιρίες, όπως για παράδειγμα τα ΕΛΤΑ, που δεν
δέχονται άλλες παραγγελίες, κάτι που αντανακλά την δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον τομέα των μεταφορών στην χώρα
μας. Το σίγουρο είναι ότι με το ανοιγοκλείσιμο
των καταστημάτων προκαλείται σοβαρή σύγχυση στους καταναλωτές που προσπαθούν να
μαντέψουν κάθε εβδομάδα τι καθεστώς θα επικρατήσει.

«Το Μαγικό Ταξίδι
της Σοφίας», το παραμύθι που έγραψε
η ψυχολόγος της
αστυνομίας Ιωάννα Τσάκωνα έκανε
πράγματι ένα μαγικό
ταξίδι προσφοράς
και
αλληλεγγύης
στα παιδιά της «ΦΛΟΓΑΣ». Μέρος των εσόδων του από τις
πωλήσεις των τελευταίων ημερών τα διέθεσε υπέρ του Τμήματος Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».
Ήταν μία ευαίσθητη πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με επικεφαλής
τον πρόεδρό της Τάσο Νικολάου και τη γενική γραμματέα Ιωάννα Πέττα και φυσικά της συγγραφέως, οι οποίοι προσέφεραν το ποσό των 1.200 ευρώ στα μέλη του Συλλόγου Τασία
Παπαϊωάννου και Αγγελική Ζαφείρη και η εθελόντρια Μαρίνα
Ριζογιάννη και εισέπραξαν θερμές ευχαριστίες.

Πίτα σε στενό κύκλο
Η πανδημία δεν επέτρεψε φέτος στην Περιφερειακή Αρχή να
κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα
παρουσία κόσμου..
Όμως, το έθιμο τηρήθηκε στο
γραφείο του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου
Φαρμάκη παρουσία μόνο των
στενών συνεργατών.
Ο κ. Φαρμάκης επεσήμανε

«κάθε πολίτης της Δυτικής Ελλάδας δικαιούται ένα «κομμάτι».
Ένα «κομμάτι» χρέους και δικαιώματος ταυτόχρονα, η επόμενη
χρονιά να μας βρει όλους υγιείς
και πάλι μαζί, πολύ πιο σίγουρους για το κοινό μας μέλλον.
Η Δυτική Ελλάδα κρατάει το
«φλουρί» του 2021…», ανέφερε
στο μήνυμά του ο κ. Φαρμάκης.
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Αυξήσεις στους μισθούς

Eπωνύμως

Αυξήσεις στους μισθούς τους, θα δουν από 1η Ιανουαρίου 2021, οι
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, λόγω της μείωσης των εισφορών, αλλά
και λόγω της κατάργησης για το 2021, της εισφορά αλληλεγγύης. Η αύξηση θα ξεκινάει από περίπου 213 ευρώ τον χρόνο για όσους αμείβονται
με 1.000 ευρώ τον μήνα. Ακόμη μεγαλύτερο θα είναι το όφελος πάντως
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, οι οποίοι πλήρωναν
την έκτακτη εισφορά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και όχι με βάση τα
κέρδη τους. Βέβαια όλα αυτά με δεδομένο ότι θα παραμείνουν σταθερές
οι θέσεις εργασίας, γιατί από τον Απρίλιο, οπότε τίθενται σε αναστολή
τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, προβλέπεται εκτόξευση της ανεργίας.

για αυτό προτρέπω όλους τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, ώστε να
Έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος βάλουμε ένα στοπ στον κορωνοϊό».
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοι- Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά
κτού Πανεπιστημίου Οδυσσέας Ζώ- με τους αρνητές και τα fake news, ο
ρας, μιας και τη χρονιά που πέρασε καθηγητής απάντησε: «Από τη στιγτο Ίδρυμα κατέκτησε μια ακόμη δι- μή που βγήκαν τα εμβόλια, βγήκαν
άκριση, από τις τόσες που έχει κα- και οι αντιεμβολιαστές. Πραγματικά,
δεν θα ήθελα να ζήταγράψει κατά καιρούς.
σω σε έναν κόσμο που
Και αυτό γιατί το Ελθέλουν οι αντιεμβοληνικό Ανοικτό Παλιαστές, δηλαδή ένας
νεπιστήμιο βρίσκεται
κόσμος που να είναι
στη δεύτερη θέση μεγεμάτος ιλαρά, πολιοταξύ όλων των ΑΕΙ
μυελίτιδα και κορωνοτης χώρας όσον αφοϊό. Δεν μπορούν όλοι
ρά την επισκεψιμόαυτοί οι άνθρωποι να
τητα της ιστοσελίδας
ζουν σε έναν κόσμο,
του την περίοδο μετά
όπου η ασφάλειά τους
τις 19 Μαρτίου 2020,
O κ. Οδυσσέας
εξαρτάται από μας που
όπου και ξεκίνησε η
Ζώρας
κάνουμε τα εμβόλια
εφαρμογή των περιοκαι αυτοί δεν κάνουν
ριστικών μέτρων λόγω
τίποτα. Αν και το εμτης πανδημίας του κορονοϊού, αλλά
βόλιο
δεν
μπορεί
να γίνει υποχρεωκαι στις 27 Δεκεμβρίου 2020, εντικό,
διότι
ο
καθένας
έχει ελεύθερη
νέα περίπου μήνες μετά και κατά τη
βούληση,
εγώ
δεν
μπορώ
πια να τα
διάρκεια της δεύτερης φάσης εξέλιακούω
αυτά».
Ορθά
τα
είπε
ο κ. Μαξης της πανδημίας. Eιδικότερα, από
ραγκός,
το
ζητούμενο
είναι
το
μήνυέρευνα που πραγματοποιήθηκε μεμα
να
βρει
κατάλληλους
αποδέκτες,
τά από πρωτοβουλία της Μονάδας
Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ- διότι κάποιοι έχουν βρει την ευκαιΔΙΠ) του Εθνικού και Πανεπιστημί- ρία για να δημιουργήσουν πολλαου Αθηνών για την επισκεψιμότητα πλή σύγχυση.
Γ.Η.
ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και από τη χρήση Ξεκίνησε η ηλεκτρονική
των εργαλείων του ιστότοπου Alexa. ταυτότητα κτιρίου
Com της Amazon, προκύπτει ότι η Ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού αρίου 2021 η Ηλεκτρονική ΤαυτόΠανεπιστημίου επιτυγχάνει το κα- τητα Κτιρίου. Ένας θεσμός μείζονος
λύτερο ποσοστό μοναδικών επισκε- σημασίας για το δημόσιο συμφέρον,
πτών μεταξύ των ελληνικών πανε- την καταπολέμηση της αυθαίρετης
πιστημίων (16,8%), στοιχείο που δόμησης και την προστασία της ιδιδείχνει ότι το 73% πεοκτησίας που παρέμερίπου των χρηστών
νε στον «πάγο» από το
επισκέπτονται ξανά το
2010.
διαδικτυακό
«σπίτι»
Για ένα μήνα, ως και
του. Πρώτο στην ίδια
την 31η Ιανουαρίου
λίστα είναι το Εθνι2021, το νέο σύστημα
κό και Καποδιστριακό
θα λειτουργεί σε προΠανεπιστήμιο Αθηαιρετική βάση, παράλνών και τρίτο το Αριληλα με την ισχύουσα
στοτέλειο Πανεπιστήσήμερα διαδικασία. Το
μιο Θεσσαλονίκης.
διάστημα προσαρμοO κ. Μάρκος
γής διασφαλίζει την
Μαραγκός
Μάστιγα
ομαλή μετάβαση για
οι αρνητές
τους μηχανικούς και
Ο πρώτος υγειονομικός που εμβο- την αποφυγή παύσης των δικαιολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νο- πραξιών.
σοκομείο της Πάτρας στο Ρίο ήταν Μετά την παρέλευση αυτού, η καταο Καθηγητής, Διευθυντής της Πα- χώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότηθολογικής Κλινικής του Πανεπιστη- τας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυμίου Πατρών Μάρκος Μαραγκός ο τοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησία θα
οποίος επεσήμανε πως «τα εμβόλια είναι υποχρεωτική και θα γίνεται
είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς

του Πέτρου Π. Γρουμπού

‘‘

Όλες οι έρευνες και μελέτες που
έχουν γίνει από τότε που ξέσπασε η
πανδημία καταδεικνύουν με σαφή
και κατηγορηματικό τρόπο ότι τα
υπάρχοντα πολιτικό-οικονομικά και
πολιτισμικό-κοινωνικά μοντέλα δεν
είναι ικανά να δώσουν τις απαιτούμενες λύσεις...

χρέωση.
Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και
των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του
χρόνου ζωής τους. Το νέο σύστημα
εξασφαλίζει την αποδέσμευση της
ταυτότητας του ακινήτου από τον μηχανικό που κάνει την αρχική καταχώρηση. Αποφεύγεται έτσι η ομηρία
των ιδιοκτητών που έχει παρατηρηθεί ως σήμερα σε πλήθος διαδικασιών.

Μπαράζ
φορολογικών ελέγχων

Σχεδόν 25.000 φορολογικούς ελέγχους θα διενεργήσει το 2021 η φορολογική διοίκηση, με προϋπόθεση
πως η πανδημία θα υποχωρήσει.
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει ότι το
2021 θα διενεργηθούν 23.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης της ΑΑΔΕ.
Από το σύνολο των υποθέσεων που
θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70%
θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας,
δηλαδή υποθέσεις που κινδυνεύουν
με παραγραφή. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν
καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η
προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

‘‘

Το Bitcoin, το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ξεπέρασε και το φράγμα των 34.000 δολαρίων, «σπάζοντας» το
ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αξίζει τα σημειωθεί ότι στις 2 Ιανουαρίου το ψηφιακό νόμισμα άγγιξε τα 30.800 δολάρια
περίπου. Τον Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά
σχεδόν 50%, όταν έφτασε τα 20.000
δολάρια για πρώτη φορά. Τα τελευταία
κέρδη αποτελούν το νέο επεισόδιο στο
«σίριαλ» της τρελής κούρσας του 2020
για το κρυπτονόμισμα, το οποίο έχει
αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης κριτικής.

‘‘

Ψηφιακή διάκριση
για το ΕΑΠ

H κοινωνία απαιτεί
νέο μοντέλο

‘‘

Μέσα στις επόμενες
ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την
υποβολή των αιτήσεων
για τον πέμπτο κύκλο της
επιστρεπτέας προκαταβολής. Mένει να διαπιστωθεί πόσοι δικαιούχοι θα
την λάβουν καθώς πολλοί
είχαν μείνει εκτός των
προηγούμενων κύκλων.
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Κάθε παγκόσμια κρίση πυροδοτεί συζήτηση σχετικά με
την αποτελεσματικότητα, την χρησιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα διαφορετικών οικονομικών
μοντέλων. Η πανδημία του κορωνοϊού αναζωογόνησε
αυτήν τη διαρκή συζήτηση. Η πανδημία Covid-19 είναι
ένα παγκόσμιο υγειονομικό σοκ «όπως κανένα άλλο» μέχρι σήμερα. Όχι μόνο η πανδημία έχει φτάσει σε όλες
τις γωνιές του κόσμου, αλλά έχει αλλάξει ριζικά και αυτό
που θεωρούμε φυσιολογικό. Καθώς πολλά έθνη αρχίζουν να επαναφέρουν στρατηγικές κοινωνικού μετριασμού ως απάντηση στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο
δημόσιος λόγος εστιάζει τώρα στο τι θα γίνει στο μέλλον
με πιθανότατα να υπάρξει ένα τρίτο κύμα της πανδημίας
αμέσως μετά τις εορτές. Το εμβόλιο και η ανάδειξη νέων
φαρμάκων για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι
ενθαρρυντικά αλλά η ζωή στον πλανήτη δεν πρόκειται
ποτέ να επανέλθει στη προ κορωνοϊού εποχή. Μια νέα
πραγματικότητα μας περιμένει και σε μας απομένει αν θα
προσαρμοστούμε σε αυτήν ή όχι. Το ερώτημα είναι αν θα
παίξουμε και εμείς ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
της «νέας κανονικότητας».
Όλες οι έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει από τότε που
ξέσπασε η πανδημία καταδεικνύουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι τα υπάρχοντα πολιτικό-οικονομικά
και πολιτισμικό-κοινωνικά μοντέλα δεν είναι ικανά να
δώσουν τις απαιτούμενες λύσεις σε όλες τις προκλήσεις
του COVID-19. Χρειαζόμαστε μια νέα ώθηση τώρα. Οι
πολλές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας απαιτούν να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον
άνθρωπο. Αναζητούνται νέα «μοντέλα» και νέες θεωρίες
που θα έχουν στο κέντρο τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα
δικαιώματα στις κοινωνίες μας. Ξεκινώντας με μεγαλύτερη έμφαση στην ίση απόλαυση των κοινωνικών και
οικονομικών δικαιωμάτων και στην ίση πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. Αυτό είναι
το προαπαιτούμενο. Το ζητούμενο: η δημιουργία ενός
νέου «μοντέλου» με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Καταρχάς η απάντηση σε αυτήν την κρίση δείχνει πώς
οι άνθρωποι (μάλλον και οι πιο πολλές κυβερνήσεις) σε
όλο τον κόσμο, αν και πιάσθηκαν στον ύπνο και απροετοίμαστοι, ανταποκρίνονται «συλλογικά». Η υιοθέτηση
συμπεριφοράς κοινωνικής απόστασης - η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεκίνησε πριν από την εφαρμογή
επίσημων πολιτικών - δεν θα μπορούσε ενδεχομένως
να εφαρμοστεί πλήρως. Εξαρτάται από την εθελοντική
συνεργασία δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Και έγινε ως
απάντηση σε έναν κοινό παγκόσμιο κίνδυνο που έφερε
στο προσκήνιο ως προτεραιότητα κάτι άλλο από το να
έχουν σκοπό οι «οικονομίες» να αναπτυχθούν πιο γρήγορα και να αυξάνουν τα κέρδη των ανεξέλεγκτα. Εάν
χρειαζόμαστε απόδειξη της έννοιας ότι η ανθρωπότητα
Συνέχεια στη σελ. 20
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Το νέο
κυβερνητικό σχήμα

> Μετά την επιστολή των «23» συμβούλων της αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων

Σε ανασχηματισμό προχώρησε στις αρχές της εβδομάδας
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ήδη οι νέοι
υπουργοί ορκίστηκαν και έπιασαν δουλειά.
Από τα υπουργικά πόστα αποχώρησαν οι Τάκης Θεοδωρικάκος (Εσωτερικών) και Γιάννης Βρούτσης (Εργασίας), ενώ
μετακινήθηκαν οι Μάκης Βορίδης (από Αγροτικής Ανάπτυξης σε Εσωτερικών) και Κωστής Χατζηδάκης (από Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Εργασίας). Επίσης, αναβαθμίστηκε
ο Κώστας Σκρέκας (από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
σε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
Κυβερνητικός εκπρόσωπος –ο οποίος προχώρησε και στην
ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος– και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέλαβε ο Χρήστος Ταραντίλης.
Η Σοφία Ζαχαράκη μετακινήθηκε από υφυπουργός Παιδείας
σε υφυπουργός Τουρισμού, ο μέχρι πρότινος υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας ανέλαβε θέση αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
και ο Θεόδωρος Λιβάνιος ορίστηκε υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναβαθμίστηκε, επίσης, από υφυπουργός σε αναπληρωτής υπουργός Υγείας ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση ήταν ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός (βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας)
και οι υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλοντος, Γιώργος
Αμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, Εσωτερικών (με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος, Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου, Μετανάστευσης
και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.
Από τις θέσεις υφυπουργών αποχώρησαν οι: Βασίλης Διγαλάκης (Παιδείας), Δημήτρης Οικονόμου (Περιβάλλοντος),
Μάνος Κόνσολας (Τουρισμού), Γρηγόρης Ζαριφόπουλος
(Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Θεόδωρος Καράογλου (Εσωτερικών, με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης). Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος
Κουμουτσάκος.

Με πρώτο θέμα την «θεσμική
εκτροπή του Δημάρχου Πατρέων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου», περί μη
υλοποίησης αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου μετά
από σχετικό αίτημα των 23 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) συνεδρίασε χθες
το απόγευμα για πρώτη φορά για το νέο έτος το Δημοτικό
Συμβούλιο της Πάτρας.
Με επιστολή τους προς τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Μελά, 23
Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, είχαν ζητήσει την
σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Αθανασόπουλος Αθ., Αλεξόπουλος Γρ., Βορίσης Δ., Γρηγόρης Η., Δημακόπουλος Φ.,
Ζαφειρόπουλος Π., Θεοδωρόπουλος Ν., Καυκάς Γ., Μοίραλης Ν., Μπακαλάρος Χρ., Νικολάου Α., Νικολόπουλος Ν.,
Ξυλιάς Θ., Παπαδημάτος Ν.,
Ρώρος Γ., Σβόλης Κ., Σιαδήμας
Β., Σολωμού Κ., Τζανάκος Ν.,
Τριανταφυλλόπουλος Ν., Τσιμπούκης Γ., Φιλοπούλου Μ.,
Χρυσανθακόπουλος Αλ.
Όπως ανέφεραν στην επιστολή τους το αίτημα αυτό αποτελεί «συνέχεια των ανοικτών
παρεμβάσεών μας με τις οποίες καλέσαμε τον Δήμαρχο και
τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας
να επανέλθουν στη νομιμότητα
και στις δημοκρατικές διαδικασίες μετά την θεσμική εκτροπή
που προέκυψε από την άρνηση
του κ. Πελετίδη να υλοποιήσει

Ενημέρωση για
Αναδοχή και Υιοθεσία
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών αναφορικά με το θεσμό της
Αναδοχής και της Υιοθεσίας, για την προστασία των παιδιών
που στερούνται τη φυσική τους οικογένεια, με στόχο την
οικογενειακή αποκατάστασή τους, εκδίδοντας πολυσέλιδο
φυλλάδιο στο οποίο φιλοξενούνται άρθρα και συνεντεύξεις
από το επιστημονικό προσωπικό που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο αντικείμενο σε πανελλήνια κλίμακα.
Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας αρμόδιος για θέματα
υγείας και κοινωνικής μέριμνας Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε: «Η υιοθεσία και η αναδοχή, για χρόνια είχαν υποβαθμιστεί και ταλαιπωρηθεί από άστοχες ρυθμίσεις και μια
συγκεχυμένη κατάσταση που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει
τις υπαρκτές ανάγκες. Ο ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες
διατάξεις» αποτελεί μια καινούργια αρχή, ένα νέο, λειτουργικό και ασφαλές πλαίσιο που πρέπει να υποστηριχτεί, για
να μπορέσει κάθε παιδί να αποκτήσει μια οικογένεια. Επιβάλλεται να δείξουμε εμπράκτως τη σταθερότητα, την θαλπωρή και την αγάπη μιας κοινωνίας, που θα επιτρέψει την
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, όχι στο παγερό
περιβάλλον ενός ιδρύματος αλλά στο πρωταρχικό κύτταρο
της οργανωμένης κοινωνίας, που είναι η οικογένεια. Για το
σκοπό αυτό, με ειδικό πληροφοριακό έντυπο ενημερώνουμε
τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, παρέχοντας τις αναγκαίες
πληροφορίες στον πληθυσμό και στους ενδιαφερόμενους –
υποψηφίους θετούς και αναδόχους γονείς».

Συνεδρίαση με θέμα την «εκτροπή»

δημοτικός σύμβουλος, Αντώνης Κουνάβης.

Επιστολή και στην
Εκτελεστική Επιτροπή

την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για σύσταση Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης
του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου».
Και συνεχίζουν: «Η επιμονή
του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής στην παραβίαση βασικών Δημοκρατικών κανόνων
λειτουργίας του ανώτατου βουλευόμενου Οργάνου στην πόλη
και η προκλητική και αλαζονική στάση που τηρούν απέναντι
στους εκλεγμένους από το λαό
της Πάτρας Δημοτικούς Συμβούλους, συνιστούν πολύ σοβαρό ζήτημα απαξίωσης του
θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό επιβάλλει τη συζήτηση εντός του Οργάνου και
την ξεκάθαρη τοποθέτηση της
Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου της Πάτρας επί της
εκτροπής από τα Δημοκρατικά δεδομένα λειτουργίας του.
Στόχος μας είναι η επαναφορά του Δημοτικού Συμβουλίου
στην θεσμική λειτουργία και η
αποκατάσταση των Δημοκρατικών διαδικασιών εντός αυ-

τού. Επίσης σοβαρότατο θέμα
με παράβαση των κανόνων της
Δημοκρατικής συμμετοχής των
πολιτών στα του Δήμου, αποτελεί και η άρνηση του Δημάρχου να συγκροτήσει, όπως υποχρεούται από το πρώτο δίμηνο
της νέας θητείας (όπως και της
προηγούμενης), τη Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης. Ένα
όργανο στο οποίο Δημοκρατικά συμμετέχουν πολίτες και
Φορείς της Πάτρας, ενημερώνονται και προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με
θέματα της πόλης. Με βάση
τη νομοθεσία, ο Πρόεδρος του
Σώματος υποχρεούται, εφόσον του ζητείται εγγράφως από
το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του
Συμβουλίου, να συγκαλέσει
συνεδρίαση εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας των έξι
ημερών από την υποβολή του
αιτήματος».
Την επιστολή δεν υπέγραψαν
οι παρατάξεις Ψωμά, «Κοινοτικόν» και «Ανυπότακτης Πολιτείας», ούτε και ο ανεξάρτητος

Η παράταξη Ρώρου με επιστολή
της προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων αρμόδια για την υλοποίηση και
τήρηση της απόφασης για την
ένταξη του Δήμου Πατρέων στο
φορέα διαχείρισης του φράγματος Πείρου- Παραπείρου όπως
ψηφίστηκε στις 4/3/2020 ζητά αφενός απάντηση γιατί δεν
έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση εννέα μήνες μετά
κι αφετέρου την άμεση εκτέλεσή της. Όπως αναφέρει μεταξύ
άλλων «επειδή ο διαγωνισμός
για τη διαχείριση του φράγματος από το Υπουργείο Υποδομών έλαβε παράταση για την
αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών έως τις 20/1 αντιλαμβάνεστε ότι επείγει η υλοποίηση της απόφασης. Ζητούμε
να χορηγήσετε στην Ώρα Πατρών και στον Πατραϊκό λαό τα
πρακτικά της συνεδρίασης προκειμένου να είναι στην διάθεση
των πολιτών οι αποφάσεις και
απόψεις καθενός από τα μέλη
της. Λόγω του ιδιαίτερα χρονικά επείγοντος σε σχέση με την
επικείμενη απόδοση του φράγματος σε ιδιώτη για διάστημα
πέραν της συμβατικής υποχρέωσης των 3 ετών από την περάτωση ολοκλήρωσης των εργασιών, ζητάμε την άμεση απάντηση
και παράλληλα την εκτέλεση της
άνω απόφασης του σώματος».

Κ. Πελετίδης: «Ο εκβιασμός δεν θα περάσει!»
Η Δημοτική Αρχή σε ανακοίνωσή της εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Οι
δημοτικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας,
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που από κοινού με τους υπόλοιπους «πρόθυμους» και
δήθεν «ακομμάτιστους» έχουν συγκροτήσει
ενιαία παράταξη, σε επιστολή τους που υπογράφουν ως «καταργημένοι δημοτικοί σύμβουλοι», αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «προβληματιζόμαστε έντονα για την από εδώ και
πέρα συμμετοχή μας» σε συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου. Αποκαλύπτουν
έτσι, ότι όσα ισχυρίζονται στην επιστολή
τους αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις».
Σχεδιασμένα προχωρούν στην κατάργηση
της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας την αποχή τους από
τις συνεδριάσεις του οργάνου. Κλιμακώνουν
την επίθεσή τους κατά της Δημοτικής Αρχής,
επιδιώκοντας να σταματήσουν τη λειτουργία
του Δήμου και να εμποδίσουν την υλοποίηση του πρωτόγνωρου έργου που πραγματοποιείται στην πόλη μας, για τις ανάγκες του
λαού. Ουσιαστικά θέλουν να τιμωρήσουν
τον λαό και την νεολαία της Πάτρας για την
επιλογή τους να εκλέξουν Δήμαρχο, με συντριπτικό ποσοστό, τον Κώστα Πελετίδη και

Δημοτική Αρχή τη Λαϊκή Συσπείρωση. Οι
συνασπισμένες πολιτικές δυνάμεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, πλην ελαχίστων περιπτώσεων έχουν κοινή πολιτική
απέναντι στη Δημοτική Αρχή, με κοινές «συναντήσεις», συνεργασία. Ουσιαστικά λειτουργούν πια ως μία κοινή παράταξη. Ως τέτοια
ίσως και να παρευρεθούν στις κρίσιμες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που
έχουμε μπροστά μας, όπως άλλωστε έχουν
πράξει και στο παρελθόν.
«Ξεθωριάζουν» οι διαχωριστικές γραμμές
τους όταν θίγεται η κοινή τους γραμμή, η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις, η εμπορευματοποίηση όλων των λαϊκών αναγκών.
Όταν θίγεται ο δρόμος ανάπτυξης που συμφέρει τους λίγους και ταυτόχρονα αυξάνει
την ανεργία και τη φτώχεια για τους πολλούς,
βάζει λουκέτα στους επαγγελματίες και εμπόρους, ξεκληρίζει τους μικρούς αγρότες.
Η ουσία της λυσσώδους αντίδρασής τους είναι ότι με την ακολουθούμενη πολιτική μας
το νερό θα έρχεται δωρεάν στους δημότες
των 3 Δήμων της Αχαΐας, ενώ τα κόμματά
τους θέλουν να το διαχειρίζεται κάποια Ανώνυμη Εταιρεία, με συμμέτοχο και συνένοχο
το Δήμο μας. Θέλουν η Εταιρεία αυτή να ει-

σπράττει εκατομμύρια ευρώ, πουλώντας το
νερό – εμπόρευμα ακόμα μία φορά στα λαϊκά νοικοκυριά. Ο λαός της Πάτρας όμως,
τους έχει πλέον καταλάβει. Ξέρει ότι είναι τα
«ζιζάνια» που θέλουν να κρατήσουν την πόλη στο παρελθόν της παρακμής. Τότε που το
χρήμα έρεε άφθονο, αλλά ποτέ δεν έφτανε
για τις ανάγκες της πόλης και του λαού της.
Σήμερα, έργα και υποδομές που έλειπαν επί
δεκαετίες από την πόλη μας, γίνονται πραγματικότητα και είναι αυτό που τους ενοχλεί
και τους ενώνει. Πάει πολύ λοιπόν, το να μας
εγκαλούν και για έλλειμμα δημοκρατίας, αυτοί που τις υποτιθέμενες διαφορές τους, βάσει των οποίων διεκδίκησαν την ψήφο του
πατραϊκού λαού, τις έχουν προ πολλού ξεχάσει. Αυτοί που θέλουν η Δημοτική Αρχή
και ο Δήμαρχος να υλοποιούν το δικό τους
πολιτικό πρόγραμμα. Αυτοί, των οποίων τα
κόμματα, έχουν διακριθεί στην αντιλαϊκή πολιτική, στην καταστρατήγηση της λαϊκής βούλησης, στην καταστολή των αντιδράσεων
απέναντι στις αποφάσεις τους. Τους απαντάμε ότι όσες αποφάσεις και αν ψηφίσουν από
κοινού στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης αντιλαϊκή
πολιτική δε θα εφαρμόσει!»

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> 30 εκατ. ευρώ από το Υπ. Υποδομών για την Πατρών - Πύργου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
για τη θωράκιση των 80χλμ.

Στην εκπνοή του 2020 προκηρύχθηκε από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
το έργο «Επείγουσες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Οδικής
Ασφάλειας στην Εθνική Οδό
Πατρών-Πύργου» σηματοδοτώντας επίσημα ότι ξεκινάει ο
διαγωνισμός των έργων οδικής
ασφάλειας στον υφιστάμενο
οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
στοχευμένων σημειακών παρεμβάσεων στον υφιστάμενο
οδικό άξονα, μήκους 80 χλμ.,
με προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ και στόχο τη δραστική μείωση των ατυχημάτων έως να
ολοκληρωθεί ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος.

Οι εργασίες που
θα γίνουν σε 12 μήνες
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ένας χρόνος από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. Μεταξύ άλλων
παρεμβάσεων, περιλαμβάνει:
• Διάστρωση αντιολισθηρής
στρώσης.
• Διαχωρισμό κατευθύνσεων
κυκλοφορίας με εύκαμπτα κολωνάκια σήμανσης.
• Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε μήκος 45 χλμ.
• Διαγράμμιση οδοστρώματος.

είναι κοινό με τον μελλοντικό
αυτοκινητόδρομο.

Ενσωμάτωση
στην Ολυμπία Οδό

• Εκσκαφή – φρεαζάρισμα του
υφιστάμενου οδοστρώματος.
• Καθαρισμό των τάφρων και
κλαδοκοπές στην βλάστηση.
• Φωτεινή Σηματοδότηση.
• Κατασκευή οδοφωτισμού.
• Κατασκευή 5 διαβάσεων.
Με τις παρεμβάσεις αυτές, θα
επιτευχθεί η άμεση αναβάθμι-

ση της οδικής ασφάλειας του
υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου, ενώ παράλληλα προχωρούν με τη μεγαλύτερη δυνατή
ταχύτητα οι ενέργειες για να κατασκευαστεί ο νέος.
Σημειώνεται ότι από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μόνο το αρχικό τμήμα μήκους 12,80 χλμ.

Σχετικά με τον νέο αυτοκινητόδρομο, υπενθυμίζεται ότι το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλαβε την πρώτη επίσημη θετική απάντηση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
εκ νέου ενσωμάτωσή του στη
Σύμβαση Παραχώρησης της
Ολυμπίας Οδού, χωρίς να παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο.
Έτσι, η ΕΕ έδωσε το «πράσινο
φως» στο Υπουργείο να προχωρήσει στο επόμενο και τελικό βήμα της διαδικασίας, που
είναι η γνωστοποίηση στην
Επιτροπή για τα θέματα ανταγωνισμού, ώστε στη συνέχεια
να ξεκινήσει η κατασκευή.

Φαρμάκης: «Ισχυρή διεκδίκηση ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος»
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του,
σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία που ανέλαβε
η Περιφερειακή Αρχή βρήκε ευήκοα ώτα στην
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και
ειδικά στον Υπουργό, Κώστα Καραμανλή, που
με γρήγορα βήματα προχώρησε στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου που αποσκοπεί σε καίριες παρεμβάσεις στον υφιστάμενο οδικό άξονα, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την
οδική ασφάλεια.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής υπήρξε
ανέκαθεν το πρωταρχικό μας μέλημα» τόνισε,
αλλά επεσήμανε «μεγάλος στόχος, βέβαια, παραμένει η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου, αφού μόνο τότε θα δικαιούμαστε να
λέμε όλοι ότι μπήκε οριστικό και αμετάκλητο
τέλος σε έναν παρωχημένο δρόμο, συνώνυμο
του ανθρώπινου πόνου αλλά και της υπανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας. Διεκδικούμε την
υλοποίηση ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου το συντομότερο δυνατό.»

> Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

330.000 € για το Φρούριο Ρίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
και χρηματοδοτείται με 330.000 ευρώ το
έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου
Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου».
Στο πλαίσιο του έργου, στο Νότιο Οθωμανικό Τείχος θα γίνουν αποψιλώσειςκαθαρισμοί των χώρων, αποχωματώσεις

και διερευνητικές εργασίες, καθαιρέσεις
νεότερων επεμβάσεων και παλαιών αρμολογημάτων, εξειδικευμένες εργασίες
αποκατάστασης, λιθοσυρραφές, αρμολογήματα, ενέματα, διαμόρφωση διαδρομών με κουρασάνι και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας. Στο Ανατολικό
Ενετικό Τείχος θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες, όπως επίσης, στερεώσεις, συμπληρώσεις, τοπικές αποκαταστάσεις και

αρμολογήματα, υποστύλωση θολωτού
τμήματος της τοιχοποιίας καθώς και συμπλήρωση της υφιστάμενης διαδρομής
με κουρασάνι.
Επίσης, θα εκπονηθεί μελέτη πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου του
Φρουρίου και θα εγκατασταθεί σύστημα
πυρασφάλειας, ενώ θα δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ.

> Συνάντηση Φ. Ζαΐμη με τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θ. Παπαδόπουλο

Επισκευή στο τουριστικό περίπτερο

Θετικές είναι οι εξελίξεις για
την επισκευή και διαρρύθμιση του τουριστικού περιπτέρου επί της πλατείας Ζαϊμαίων στα Καλάβρυτα, έπειτα και
από την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη για την
ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2020.
Εγκρίθηκε από την Οικονομι-

κή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος η σχετική πρόταση που προβλέπει τα
κάτωθι:
• Επισκευή του κτίσματος και
εξάλειψη των φθορών που
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη λειτουργία του
• Βελτίωση της εικόνας του στο
κέντρο της πόλης και επί της
πρόσφατα αναπλασμένης κεντρικής πλατείας
• Τοποθέτηση βασικού και

απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε
να καταστεί λειτουργικό και
• Επανενεργοποίηση του κτίσματος που για καιρό αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους
κατοίκους των Καλαβρύτων.
Ο κ. Ζαΐμης υπογράμμισε πως
«ο πολυχώρος πολιτισμού που
θα δημιουργηθεί θα αποτελεί
σημείο αναφοράς για όλο το
Δήμο Καλαβρύτων και θα βοηθά τον επισκέπτη να έχει μια
ολοκληρωμένη ιδέα για όσα

μπορεί να κάνει σε ολόκληρη
την περιοχή».
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε από την πλευρά του ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος με τη
συνεργασία που έχει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και
τον αντιπεριφερειάρχη Φωκίων Ζαΐμη τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη του τόπου θα έρθει μόνο
μέσα από συνέργειες και δουλειά εκατέρωθεν».
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Μελέτη για το
Ερευνητικό Κέντρο
Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 2020 εγκρίθηκε η παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της ΠΔΕ για την ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο αφορά
στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας για την ίδρυση
Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης.
Το Ερευνητικό Κέντρο με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Κ.Α) θα αποτελείται
από 3 Ινστιτούτα που θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για την
ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της περιοχής και την προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης.

Νέοι βοηθοί Περιφερειάρχη
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου
Φαρμάκη, που ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος B’ 5569/17.12.2020), ορίζονται οι εξής εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως Βοηθοί Περιφερειάρχη:
• Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία: Βοηθός Περιφερερειάρχη,
αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας των φύλων
και φυλετικών διακρίσεων.
• Γούδας Μιχαήλ: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για τον
συντονισμό των παραγωγικών τάξεων και την συνεταιριστική
αγροτική πολιτική στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας και
Αχαΐας.
• Κατσουγκράκης Νικόλαος: Βοηθός Περιφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Παιδείας και δράσεων συνεργασίας Περιφέρειας
και Μητροπόλεων Δυτικής Ελλάδας.
• Κοντογιάννης Γεώργιος: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Έγγειες Βελτιώσεις
• Μπίλια Μαρία: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδια για τις
δράσεις συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
ευρωπαϊκές χώρες.
• Μπιλίρης Χρήστος: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για
τον συντονισμό των παραγωγικών τάξεων και την συνεταιριστική αγροτική πολιτική στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
• Χαλιμούδρα Αγγελική: Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδια για
τις δράσεις συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
τα Σώματα Ασφαλείας
Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης, αναφέρει: «Πιστεύουμε
στην ομαδική δουλειά και στις δυνάμεις της παράταξής μας.
Επιπλέον, ο τόπος μας χρειάζεται πολλή δουλειά και διαρκή
προσπάθεια για να συναντηθεί με το μέλλον που του αξίζει.
Και όλοι εμείς, όπως από την αρχή είχαμε πει, είμαστε παιδιά
αυτού του τόπου και άνθρωποι με διάθεση να εργαστούμε γι’
αυτόν. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι υπάρχει χώρος και ρόλος για
όλους. Είναι βέβαιο πως το καλύτερο αποτέλεσμα είναι αυτό
που προκύπτει από την προσπάθεια των πολλών και όχι των
λίγων».

Δεκτή η αίτηση RegHub 2.0
Με αφορμή την πρόσκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολου Τζιτζικώστα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής για το
RegHub 2.0, η οποία έγινε δεκτή κατόπιν ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Η ΕτΠ εγκαινίασε την πιλοτική φάση του Δικτύου
περιφερειακών κόμβων για την αξιολόγηση της υλοποίησης
των πολιτικών της ΕΕ (RegHub) το 2018. Έκτοτε, το δίκτυο
έχει προσεγγίσει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους φορείς μέσω
διαφόρων στοχευμένων διαβουλεύσεων και έχει εκπονήσει εκθέσεις εφαρμογής για θέματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, η
ποιότητα του αέρα, η διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινή γεωργική πολιτική και οι κρατικές ενισχύσεις.
Το δίκτυο απαρτίζεται επί του παρόντος από 40 μέλη και 10
παρατηρητές.
Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας
Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, «η εκπροσώπηση
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο RegHub 2.0. θα της
δώσει τη δυνατότητα να προωθήσει τις δράσεις της αλλά και
συμφέροντά της με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη
συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής».

11

12

Το θέμα

8 Ιανουαρίου 2021

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Oι προκλήσεις και οι αλλαγές
Tι αλλαγές πρόκειται να φέρει η νέα χρονιά στην Οικονομία και την αγορά γενικότερα; Ποιες οι προσδοκίες
για το περιβάλλον που διαμορφώνεται από εδώ και στο
εξής; Ο «Σ.Ε» απευθύνθηκε σε εκπροσώπους από όλο
το αναπτυξιακό- οικονομικό φάσμα και ζήτησε την άποψη τους για τη νέα χρονιά και τις συνθήκες που αυτή θα
διαμορφώσει.
Κοινή συνισταμένη, η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας, ειδικά αυτή την περίοδο που η κατανάλωση παρουσιάζει σημαντική κάμψη.
Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι η πανδημία θα
παρουσιάσει μείωση το επόμενο διάστημα και οι οικονομικοί -υγειονομικοί δείκτες θα σταθεροποιηθούν. Διαφορετικά, η κατάσταση που θα διαμορφωθεί μόνο αισιοδοξία δεν θα αφήνει για την τοπική οικονομία, που
προσπαθεί σε τόσο δύσκολες συνθήκες να βρει το βηματισμό της.
Υπήρξαν μέχρι στιγμής σημαντικές πρωτοβουλίες από
την κυβέρνηση για στήριξη της επιχειρηματικότητας,
ωστόσο όπως διαπιστώνει κανείς από τις απαντήσεις

που δίνονται, χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, ώστε
η κατάσταση να μην χειροτερεύσει. Πάντως, δεν απουσιάζουν και οι αισιόδοξες φωνές που ζητούν να επαναπροσδιοριστούν οι δυνατότητες που έχουμε ως περιοχή

σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις όταν η πανδημία θα έχει υποχωρήσει.
Σελ. 12-14

> Nεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος

«Απαιτούμενο η στήριξη κοινωνίας και επιχειρηματικότητας»

Μία πολύ δύσκολη χρονιά για όλους
τελείωσε και μία νέα χρονιά ξεκίνησε.
Και αυτή η χρονιά, δεν μπορεί να το
κρύψει κανείς, θα είναι γεμάτη δυσκολίες. Δυσκολίες, που ασφαλώς έχουν
να κάνουν κατά κύριο λόγο με την διαχείριση της πανδημίας και των πληγών που αυτή άνοιξε στην κοινωνία

και την οικονομία. Όμως, η εκκίνηση των εμβολιασμών παρέχει πλέον
την εμπράγματη ελπίδα να ξεφύγουμε
εντός της χρονιάς από την υγειονομική απειλή, ώστε να μπορέσουμε, όλοι,
να ρίξουμε απερίσπαστοι το βάρος μας
στην ανάταξη των κοινωνικών και οικονομικών δομών που επλήγησαν.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είμαστε αισιόδοξοι πως εφόσον αυτή
η χρονιά σηματοδοτήσει το τέλος της
πανδημίας, ο τόπος μας θα καταφέρει,
όχι μόνο να επουλώσει τις πληγές, αλλά και να καλύψει ένα μεγάλο μέρος
από το χαμένο έδαφος των προηγούμενων χρόνων.
Ήδη, την χρονιά που πέρασε, παρά
τις μεγάλες αντιξοότητες και τις αλλαγές προτεραιοτήτων που επέφερε

η πανδημία, πετύχαμε πάρα πολλά
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
αποδεικνύοντας πως η αλλαγή νοοτροπίας και ταχυτήτων που υποσχεθήκαμε στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας είναι απολύτως εφικτή και παράγει
άμεσα αποτελέσματα.
Η ενεργοποίηση του συνόλου σχεδόν
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΣΠΑ) για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των δομών
υγείας, ο υπερδιπλασιασμός των πόρων για τα προγράμματα Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης και το ξεκόλλημα πολύ σημαντικών έργων, όπως είναι για παράδειγμα, ο εκσυγχρονισμός
του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό και την ιεράρχηση απολύτως

ώριμων έργων, ύψους 430 εκ. ευρώ,
την μεγάλη επιτυχία ένταξης της Δυτικής Ελλάδας στο νέο πενταετές σχέδιο
επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου, αλλά και τον τετραπλασιασμό των
πόρων για την τουριστική προβολή,
είναι μερικά μόνο από αυτά που φανερώνουν ότι κινηθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα προς δύο κατευθύνσεις: Αφενός, τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας
και επιχειρηματικότητας εν μέσω πανδημίας και αφετέρου, στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για ένα μέλλον
ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.
Και αυτό το «μέλλον» θα αρχίσει να
φαίνεται από φέτος, όταν μια σειρά
από έργα και δράσεις θα παίρνουν
«σάρκα και οστά» ενώπιον των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.

Το τέλος της πανδημίας θα προσφέρει την ψυχολογική ανάταση που όλοι
χρειαζόμαστε, προκειμένου μέσα σε
ένα περιβάλλον νέας ελπίδας να επιτύχουμε τα άλματα που είμαστε ήδη
έτοιμοι να κάνουμε, μαζί με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της.
Από την αρχή είχαμε πει ότι η Δυτική
Ελλάδα δεν «χωράει» στον ρόλο του
κομπάρσου, τον οποίο και είχε μέχρι
πρότινος. Και με σταθερά βήματα προς
τα εμπρός, αυτό ήδη αλλάζει.
Κατά συνέπεια, μόνο αισιοδοξία και
χαμόγελο μας επιτρέπεται για το νέο
έτος, μαζί με την ευχή και την ελπίδα
για υγεία και ακόμα μεγαλύτερη κοινή
προσπάθεια.
Αξίζουμε και μπορούμε!

> Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων

«Να θωρακίσουμε την Υγεία και την Κοινωνία»

Μία δύσκολη χρονιά τελειώνει,
όμως μαζί της δεν τελειώνουν τα
δύσκολα για τους εργαζόμενους,
τα λαϊκά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους
εμπόρους.
Κύριο ζήτημα που θα μας απασχο-

λήσει όλους και τη νέα χρονιά είναι
το θέμα της υγείας. Μπορεί ο εμβολιασμός να ξεκίνησε, όμως δεν είναι δυνατόν από τη μία μέρα στην
άλλη να αρθούν οι συνέπειες της
πανδημίας. Συνεχίζει να αποτελεί
αναγκαιότητα η θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι η
Κυβέρνηση κινείται στην ακριβώς
αντίθετη κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περικοπή 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη
χρηματοδότηση του τομέα της Υγείας για το 2021, τη στιγμή που βρισκόμαστε εν μέσω του 2ου κύματος

της πανδημίας. Η Κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο εντείνει την πολιτική
της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Ταυτόχρονα με αυτά, γίνεται φανερό ότι βιώνουμε μία νέα οικονομική
καπιταλιστική κρίση, πριν καν η οικονομία ξεπεράσει την προηγούμενη. Με «βοήθεια» και από τα μέτρα
που παίρνονται με πρόσχημα την
πανδημία, προχωράει η συγκέντρωση του πλούτου σε ολοένα και λιγότερα χέρια. Οι μικροί επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενοι και έμποροι

βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να
«ασθμαίνουν», να τις «καταπίνουν»
τα μονοπώλια του κλάδου, που είναι
και οι μόνοι κερδισμένοι από όλες
τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Μάλιστα, τη νέα χρονιά, οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις υποχρεώσεις του 2020,
οι οποίες –εκτός από όσες αφορούν
το Δήμο Πατρέων- απλώς «πάγωσαν» για το διάστημα που οι επιχειρήσεις τους ήταν και είναι κλειστές και δεν διαγράφηκαν, όπως θα
έπρεπε.
Το 2021 πρέπει να είναι χρονιά
αγώνα, ώστε να καταφέρουμε να εί-

ναι όντως μία καλύτερη χρονιά από
το 2020. Η δημοτική αρχή της Πάτρας, δρώντας πάντα σε φιλολαϊκή
κατεύθυνση, θα καταθέσει όλες της
τις δυνάμεις και τη χρονιά που έρχεται, θα πάρει όσα μέτρα και πρωτοβουλίες περνάνε από το χέρι της,
για να ανακουφίσει τη ζωή του λαού
της πόλης μας. Για να έχουμε αποτελέσματα, πρέπει να εκφραστεί η
αντίθεση με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, να παλέψουν και οι μικροί
έμποροι, οι επαγγελματίες, μαζί με
τους αγρότες, τους εργαζόμενους,
τη νεολαία, ώστε να καταφέρουν να
κερδίσουν τη ζωή που τους αξίζει.
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που προμηνύονται το 2021
> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Μονόδρομος η προσαρμογή στις νέες συνθήκες»

Για να διατυπώσουμε με σαφήνεια την
άποψή μας, στο ερώτημα που τίθεται,
σχετικά με το 2021, θα λάβουμε σαν
δεδομένο πως θα υποχωρήσει η πανδημία και η κοινωνία μας θα ηρεμήσει από την ανασφάλεια και την πρωτόγνωρη οικονομική υστέρηση
Η περιοχή μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται σε διαρκή αρνητική θέση, στον Εθνικό Οικονομικό χάρτη,
τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Η μακράς διάρκειας οικονομική
κρίση που άφησε βαθιές πληγές στην
χώρα μας, επηρέασε σε υπέρτατο βαθμό την περιοχή μας, συμπτώματα που

επιδεινώθηκαν από την υγειονομική
κρίση. Βεβαίως, να υπενθυμίσω πως
στο τέλος της δεκαετίας βρεθήκαμε με
800 μεταποιητικές επιχειρήσεις λιγότερες στην Αχαΐα.
Θα πρέπει να αναφέρουμε και την σημαντική υστέρηση που έχουμε σε βασικές υποδομές που σημαίνει πως
δεν είμαστε ελκυστική περιοχή για
την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ θα
έπρεπε να είμαστε, λόγω της κομβικής
γεωγραφικής θέσης, βασικός αναπτυξιακός πόλος. Η κρίση της πανδημίας όμως, ανέδειξε σε πιο γρήγορους
ρυθμούς την οικονομία του μέλλοντος
και υποδεικνύει εμμέσως, τις προσαρμογές που θα πρέπει να διαπιστώσουν
εγκαίρως οι επιχειρήσεις. Αρχικά θα
πω για τις μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, με σημαντικές επιπτώσεις και στην απασχόληση
που θα φέρει η ραγδαία εξέλιξη στην
τεχνολογία. Είναι αλήθεια πως οι αυτοματισμοί, η ρομποτική, το internet
of things κ.α., επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις οικονομίες, αλλάζουν τα

πρότυπα και εξαφανίζουν επιχειρηματικές δράσεις που φάνταζαν ανίκητες.
Σαφώς και πολλοί σχεδίαζαν δράσεις
για την τηλεργασία, οι συνθήκες όμως
ώθησαν την ανάγκη αυτή να γίνει καθημερινή πρακτική.
Η τηλεργασία, οι τηλεδιασκέψεις, οι
τηλεσυναντήσεις κ.λ.π., θα μείνουν
στην ζωή μας και θα προκαλέσουν
μειωμένη δραστηριότητα σε πλήθος
επαγγελμάτων όπως οι μετακινήσεις,
η εστίαση, η αναψυχή, τα ξενοδοχεία
κ.λ.π. Η τηλεκπαίδευση θα παραμείνει σε σημαντικό βαθμό, σαν μόνιμη
πρακτική και επιλογή, ιδίως στα Πανεπιστήμια, επηρεάζοντας τις τοπικές
κοινωνίες που στήριζαν σε σημαντικό
βαθμό την οικονομία τους στην παρουσία φοιτητών με δραστηριότητες όπως
η στέγαση, η διατροφή, η αναψυχή, οι
μετακινήσεις κ.λ.π. Και παράλληλα ένα
εξ ίσου σημαντικό παράδειγμα είναι το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Το οποίο σε κάποιο βαθμό λειτουργούσε με επιτυχημένες πλατφόρμες, όμως με την πανδημία και τις καραντίνες αναπτύχθηκε

τόσο πολύ, που σήμερα οι εταιρείες
logistic και ταχυμεταφορών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση
των υπηρεσιών. Συνεπώς το ηλεκτρονικό εμπόριο ήλθε για να μείνει και
ήδη πολλές εμπορικές επιχειρήσεις
το έχουν εξελίξει σε σημαντικό βαθμό. Αυτά τα φαινόμενα σηματοδοτούν
την νέα ψηφιακή εποχή που ήλθε πολύ πιο γρήγορα στην ζωή μας και θα
αλλάζει σταδιακά και με ιδιαίτερη δυναμική την μορφή των παραδοσιακών
οικονομιών, οδηγώντας μας στο μέλλον. Μέσα σε αυτό περιβάλλον, εμείς
ως Επιμελητήριο, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιώντας Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σαν
κατεύθυνση αυτούς τους προσανατολισμούς ειδικά στους νέους.
Παράλληλα έχουμε προτείνει στους
σχεδιασμούς του ΕΣΠΑ, τα προγράμματα να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το βασικότερο όλων όμως είναι
να κατορθώσουμε να αναδείξουμε την
περιοχή μας σε επενδυτικό πόλο υποστηρίζοντας την ταχεία αποπεράτωση

των υποδομών. Η υγειονομική κρίση
θα περάσει και θα έχει αφήσει πληγές, συνεπώς θα πρέπει να εργαζόμαστε για την ανάταξη της οικονομίας και
αυτό δεν γίνεται με ευχολόγια αλλά με
σκληρή δουλειά και αποτελεσματικότητα. Κατόπιν αυτών, αναμένουμε την
ανατροπή του αρνητικού περιβάλλοντος με συνεχή στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και με πόρους αλλά
και θεσμικά.
Την προσπάθεια για δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για προσέλκυση
επενδύσεων και σε αυτό θα πρέπει να
συνεισφέρουν όλοι χωρίς ιδεοληψίες και υπεκφυγές. Αναμένουμε οι καταναλωτές να στηρίξουν το σπίτι τους
που είναι οι επιχειρήσεις της περιοχής
μας, τα καταστήματα λιανεμπορίου, οι
παραγωγοί και στον τομέα αυτό θα εξελίσσεται η καμπάνια μας σε συνεργασία με την Περιφερειακή αρχή και με
τίτλο «αγοράΖΟΥΜΕ εδώ». Η ανατροπή του αρνητικού κλίματος σε σύντομο
χρόνο είναι αναγκαία και θα χρειασθεί
την συμμετοχή όλων.

> Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος,

«Να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχουμε»

Το 2021 φαντάζει ιδιαίτερα απρόβλεπτο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Οι λήπτες αποφάσεων και οι

φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει
άμεσα να μας οδηγήσουν από την οικονομική αβεβαιότητα που βρισκόμαστε όλοι, στην επάνοδο της κανονικότητας. Τότε και μόνο τότε θα
καταφέρουμε να διασώσουμε ότι έχει
απομείνει από τις επιχειρήσεις μας. Το
2020 ήταν ομολογουμένως μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλους μας.
Ο ερχομός του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τις οικονομικές επιπτώσεις
που επέφερε στην κοινωνία αλλά και
στις επιχειρήσεις, οδήγησε αρκετούς
μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε αδι-

έξοδο ακόμα και σε κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Ζούμε 9 μήνες μια
πρωτόγνωρη κατάσταση και δυστυχώς
φως στο τούνελ δεν έχουμε δει ακόμα.
Όσον αφορά την περιοχή μας οι πολιτικές ηγεσίες το 2021 οφείλουν
επιτέλους να ικανοποιήσουν την ανάγκη των κατοίκων της Αχαΐας, της
Ηλείας, της Μεσσηνίας και των νησιών της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς για κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την
Πάτρα με την υπόλοιπη Πελοπόννησο (Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό –

Τσακώνα). Επίσης, εντός του 2021
θα θέλαμε να δούμε να υλοποιείται
και η ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα – Πύργος – Κυπαρισσία - Καλαμάτα. Έργα που θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη, αφού θα
συνδέσουν τόσες πόλεις αλλά και τα
λιμάνια τους και θα αποτελέσουν πόλο έλξης επενδύσεων. Ωστόσο, μέχρι να κατασκευαστούν αυτά τα δύο
πολύ σημαντικά έργα θα πρέπει να
αναδείξουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες της περιοχής μας, η οποία μπορεί να συνδυάσει πολλαπλές μορφές

τουρισμού και αναψυχής. Ο συνδυασμός ενός πολύ μεγάλου παραθαλάσσιου μετώπου που ξεκινάει από
την Κορινθία, ο συνδυασμός βουνό
- θάλασσα, οι κοντινοί αρχαιολογικοί τόποι (Δελφοί, Αρχαία Ολυμπία)
μπορούν να δώσουν μια περαιτέρω
ώθηση για δωδεκάμηνο τουρισμό
και σαφώς μεγαλύτερο όφελος για
την τοπική οικονομία.
Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις νέες προκλήσεις που διανοίγονται μπροστά μας και θα συνεχίσουμε στον δρόμο προς την «ευημερία».

> Παναγιώτης Σκέντζος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Αχαΐας

«Χωρίς οδικό χάρτη η οικονομία δεν επιβιώνει»

Αβεβαιότητα και φόβος επικρατεί στους
Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες, που
λίγο πολύ όλοι πλήττονται από την πανδημία λόγω της παρατεταμένης υπολει-

τουργίας της αγοράς. Την αβεβαιότητα ενισχύουν τα αποσπασματικά μέτρα
και η έλλειψη οδικού χάρτη προκειμένου να αντιμετωπιστούν καίρια ζητήματα, που έχουν να κάνουν με την επιβίωση τους.
Τα μέτρα που προτείνουμε ως Ομοσπονδία και κρίνουμε ότι είναι ζωτικής
σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι:
• Στήριξη των ΜμΕ με επιδότηση Ειδικού Σκοπού ανάλογη κρατών της
Ενωμένης Ευρώπης, βάσει εισοδημάτων – τζίρου της περιόδου προ κορωνοϊού, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν

κονδύλια για την επανεκκίνηση των
επιχειρήσεων.
• Απορρόφηση κι διάθεση όσο το δυνατό περισσοτέρων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
• Ρυθμίσεις για στήριξη της απασχόλησης με στόχο τον περιορισμό της
ανεργίας.
• Κούρεμα ιδιωτικού χρέους
• Ενίσχυση για την επανεκκίνηση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πρότυπα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με στόχο την ανάκαμψη και την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Πέρα από τα μέτρα αυτά, είναι σημαντι-

κό να γίνουν και ενέργειες για να δοθεί επιπλέον ώθηση στην τοπική οικονομία με τη δημιουργία αναπτυξιακών
υποδομών που υπολείπεται η περιοχή
μας όπως:
• Η κατασκευή ή η γρήγορη αποπεράτωση της οδοποιίας: α) Πατρών – Πύργου – Καλό Νερό Τσακώνας β) Αμφιλοχίας – Βόνιτσας – Ακτίου – Λευκάδας γ)
Πατρών – Τριπόλεως (111).
• Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου και η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο, το λιμάνι και τη ΒΙ.ΠΕ., δεδομένου
ότι η περιοχή μας ενδείκνυται για να
δημιουργηθεί διαμετακομιστικό κέντρο.

• Η έλευση του φυσικού αερίου με ορθόδοξο τρόπο (αγωγός) το οποίο θα
συμβάλλει στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων μικρομεσαίων και βιομηχανιών και στην οικιακή χρήση μειώνοντας τα έξοδα των
οικογενειακών προϋπολογισμών.
• Επίσης, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας (Θρησκευτικός, Επιστημονικός, Συνεδριακός κλπ. τουρισμός).
Η ανάκαμψη θα είναι αργή και θα χρειαστεί χρόνος να επανέλθουμε στην προ
κορωνοϊού εποχή για να δοθεί νέα
ώθηση ανάπτυξης της περιοχής μας.
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Oι προκλήσεις και οι αλλαγές του 2021
> Γιωργος Παππας, Πρόεδρος 10ου Περιφ. Τμήματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

«Παροχή ρευστότητας για επανεκκίνηση οικονομίας»

Μετά από μια δεκαετή πορεία απόκλισης σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, αναδεικνύεται έντονα η προτεραιότητα για αποτελεσματική αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης και επανεκκίνηση της οικονομίας το 2021. Η ορθή
χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών κονδυλίων του
ΕΣΠΑ, αλλά και των εθνικών πόρων,
θα καθορίσει όχι μόνο την ταχύτητα της
αναδιάρθρωσης της οικονομίας αλλά
το περιεχόμενο και τη βιωσιμότητά της.
Άρα η διοχέτευση των πόρων σε έργα

που θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη είναι η μόνη λύση.
Σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για
την περιοχή μας βασικό ρόλο θα παίξει η επιχειρηματική επανεκκίνηση
των επιχειρήσεων και η εκπαίδευση
των επιχειρηματιών. Στον σχεδιασμό
θα πρέπει να περιλαμβάνεται η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις που
αντιμετώπισαν σημαντικό πρόβλημα
από την πανδημία με την μορφή μη
επιστρεπτέας χορήγησης, αλλά επιδοτήσεων για να ανασχεθεί το πρόβλημα
ρευστότητας και η απώλεια του κύκλου
εργασιών. Ενδεικτικά θα μπορούσαν
να σχεδιαστούν προγράμματα υποστήριξης που θα αφορούν κυρίως την ρευστότητα των εν λειτουργία επιχειρήσεων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους, την
απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού (πχ αποφοίτων πανεπιστημιακών
σχολών με εξειδικευμένες γνώσεις)

που θα βοηθήσουν στην λειτουργία
των επιχειρήσεων, αλλά και ως κεφάλαιο (επανεκ)κίνησης για τρέχουσες
υποχρεώσεις. Η επιμόρφωση των φορέων επιχειρήσεων και επαγγελματιών
στις νέες τεχνολογίες με ψηφιοποίηση
εργασιών, νέα κανάλια επικοινωνίας με
πελάτες και προμηθευτές και γενικότερα εκπαίδευση στις νέες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.
Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις
να υποστηριχθούν συμβουλευτικά και
χρηματοοικονομικά στην δημιουργία
νέων προϊόντων και την υποστήριξή
τους όχι μόνο κατά τη φάση του σχεδιασμού τους, αλλά και την υλοποίησή τους. Με δεδομένο ότι η Περιφέρειά
μας κατέχει υψηλή θέση στον πίνακα με
τα εθνικά ποσοστά ανεργίας, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν προγράμματα επιδοτούμενα σε ποσοστό 100% για
νέους που θέλουν να απασχοληθούν
στους τομείς όπου η περιφέρειά μας
έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε

να αυξηθεί η απασχολησιμότητα και η
παραγωγή. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να σχεδιαστούν
πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για
επέκταση ή/και ανάπτυξη σε κλάδους
με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Η ισχυρή αγροδιατροφική παραγωγή
στην περιφέρειά μας και η σύνδεσή της
με την μεταποίηση και τον τουρισμό θα
πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα για
την ανάπτυξη της περιοχής. Η βιομηχανική περιοχή μπορεί να αξιοποιηθεί
καταλλήλως ώστε να παρέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στις βιομηχανίες οι
οποίες επιθυμούν να εγκατασταθούν
εκεί, λόγω του γεωγραφικού πλεονεκτήματος που έχει η Δυτική Ελλάδα ως
πύλη προς τη Δύση και να αξιοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τις
αλυσίδες αξίας.
Η καθυστέρηση στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής αποτελεί
εμπόδιο στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ως γνωστόν, σε περιόδους ύφεσης οι
δημόσιες επενδύσεις μπορούν αν δώσουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Συνδυαστικά, πακέτα έργων αναπτυξιακής
υποδομής τα οποία θα δώσουν ώθηση
στις εμπορευματικές μεταφορές και στις
τουριστικές μετακινήσεις, είναι προαπαιτούμενα. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Καλαμάτας, η
σιδηροδρομική σύνδεση και των τριών
νομών, η έλευση του αγωγού φυσικού
αερίου και λοιπών μορφών ενέργειας
για φθηνότερο ενεργειακού κόστος και
περαιτέρω αξιοποίηση των λιμένων
της περιφέρειας αποτελούν κομβικά και
συμπληρωματικά έργα.
Ο σχεδιασμός έργων, η κατάθεση προτάσεων, η χρηματοδότηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων
αποτελεί το κλειδί για την απορρόφηση των κονδυλίων και την μετάβαση σε
μια περιφερειακή οικονομία, συνεκτική, ανθεκτική και με πολλαπλασιαστικά
οφέλη για τους κατοίκους της.

> Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού-Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

«Ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων»

Για τη νέα χρονιά είναι ορατός και
άμεσος ο κίνδυνος των νέων λουκέτων που θα προστεθούν στα ήδη
αυξημένα, και μια νέα γενιά οφειλε-

τών θα έρθει να συμπληρώσει την
λίστα. Ο ιός της πανδημίας ήρθε να
αναδείξει σε όλο το πλάτος του, το
μέγεθος της δεκαετούς κρίσης και
πόσο εύθραυστη ήταν η αγορά. Χρειάστηκαν μόνο τέσσερις μήνες γενικού
lockdown ώστε όλα να αλλάξουν σε
βάρος των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων που θα πληρώσουν το
βαρύ τίμημα των περιορισμών. Το
ξαναλέω ξεκάθαρα: στο άμεσο μέλλον
θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις στον
εμπορικό και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πρέπει να ληφθούν άμεσα
δραστικά μέτρα υπέρ των μικρών επι-

χειρήσεων αλλιώς θα έχουμε όχι μόνο λουκέτα, άλλα ανεργία στα ύψη.
Αναγνωρίζουμε από την άλλη ότι και
το παραγωγικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει εκ βάθους και αυτό φάνηκε όταν
η μια ολόκληρη χωρά βρέθηκε χωρίς
μάσκες. Επειδή ο τουρισμός είναι η
βαριά μας βιομηχανία, πρέπει οι ξενοδοχειακές μονάδες να αναβαθμιστούν
και να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες
αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και
να έχουν μέλλον. Από την άλλη και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν
εν μέσω πανδημίας να επιβιώσουν
και να ορθοποδήσουν. Δεν είχαμε τα

ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε
να μπορέσουμε οικονομικά να συνεχίσουμε το δύσκολο αγώνα μας. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρούμε αναγκαία την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ
για τον εκσυγχρονισμό τους τεχνολογικά αλλά και για την προώθηση των
πωλήσεων.
Η αγορά αλλάζει και πρέπει να το αντιληφθούν ακόμα και τα πιο μικρά καταστήματα και να συμπληρώσουν τις
υπηρεσίες τους Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι το μέλλον και είναι εδώ
συντομότερα από ότι το περιμέναμε.

Το μέλλον βρίσκεται στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών πωλήσεων οπού
θα βρουν στέγη ακόμα και τα πιο μικρά καταστήματα, για να μπορέσουν
να έχουν λόγο ύπαρξης στον αβυσσαλέο ανταγωνισμό.
Τέλος, όλα αυτά έχουν μια και μόνο
παράμετρο: τον καταναλωτή. Χωρίς
αυτόν, που είναι η κινητήρια δύναμη
της αγοράς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Εάν δεν δοθούν χρήματα στην
κοινωνία μην περιμένουμε επιβίωση
της οικονομίας, ειδικά τους δύσκολους μήνες που θα ακολουθήσουν.
Και ελπίζουμε να μην είναι πολλοί….

> Θανάσης Πετρόπουλος, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος

«Η Γεωργία βασικός κρίκος της οικονομικής αλυσίδας»

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά που
δημιούργησε ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομία, και διαμόρφωσε
νέες σκέψεις και συμπεριφορές. Συλλέξαμε εμπειρίες και διδάγματα προσαρμογής. Η Ελληνική γεωργία όπως
και στην χρηματοπιστωτική κρίση της

προηγούμενης δεκαετίας, έτσι και στη
σημερινή υγειονομική κρίση, έδειξε
τεράστια αντοχή και προσαρμοστικότητα. Αναζητώντας δίκτυα διακίνησης,
μπόρεσε και κάλυψε την πώληση των
προϊόντων. Ενδεικτικό της προσαρμοστικότητας της είναι το παράδειγμα της
φράουλας, που παρά των δυσκολιών
μεταφοράς προς τη Ρωσία, αξιοποίησε τα δίκτυα της πρώτης κρίσης και κάλυψε την πώληση των παραγόμενων
προϊόντων σε ικανοποιητικές τιμές.
Ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί σαν είναι ένας κρίκος
στην αδύναμη αλυσίδα της Ελληνικής
Οικονομίας. Όταν ένας κρίκος σπάσει,
συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους.
Εξ αίτιας των περιορισμών στην εστία-

ση και τον τουρισμό υπήρξαν γεωργικά
προϊόντα που δέχτηκαν αρκετά μεγάλη πίεση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το κρασί και το ψάρι που καταναλώνονται κυρίως μέσω της εστίασης.
Συμπερασματικά η υγειονομική κρίση
διδάσκει για την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
της οικονομίας.
Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα
δεν γίνεται με ευχές. Θέλει γενναία χρηματοδότηση. Το 2021 βρίσκονται σε
διαβούλευση πολλά σχέδια οικονομικής ανάκαμψης: Η Νέα ΚΑΠ, το Ταμείο
Ανάκαμψης, η Πράσινη Συμφωνία,
η μελέτη Πισσαρίδη, τα περιφερειακά
σχέδια για την κλιματική αλλαγή.
Είναι μια μεταβατική περίοδος, και οι

αποφάσεις που θα πάρουμε θα διαμορφώσουν τη νέα εποχή. Στην περιοχή μας υπάρχουν χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που αναζητούν λύσεις.
Το 2021 αναμένουμε να είναι η χρονιά
διεκδικήσεων και σχεδιασμού αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων.
Η πανδημία ανέδειξε αυτονόητες αλήθειες. Η εργασία στο χωράφι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τηλεργασία,
και οι αγροτικές εργασίες δεν έχουν περιθώρια αναβολής. Οι νέες πρακτικές
που εισήγαγε η πανδημία στην εργασία, άλλαξαν νοοτροπίες χρόνων, βοήθησαν να εξοικειωθούν οι Έλληνες
με τις διαδικτυακές εφαρμογές. Η γεωργία οφείλει να προσαρμοστεί για να
επιβιώσει. Στην περιοχή μας υπάρχει

το Πανεπιστήμιο Πατρών και αρκετές
νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία. Η γεωργία
είναι το πεδίο εκείνο, όπου καινοτόμες
εφαρμογές ευφυούς γεωργίας μπορούν
να βρουν εφαρμογή.
Η πανδημία μας υπενθύμισε με βίαιο
τρόπο, πως η πορεία στη ζωή δεν είναι
γραμμική. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση καθημερινά. για να μην χάνουμε
τις ευκαιρίες που έρχονται. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι η νέα ευκαιρία για την περιοχή, και αφορά όλους
τους τομείς της οικονομίας. Ας ελπίσουμε ότι το παλιό έτος θα είναι διδακτικό,
δεν θα καταγράψει άλλες χαμένες ευκαιρίες ώστε το νέο έτος να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Νέοι αγρότες: Χωρίς ουσιαστική Ενδιαφέρουν...
Μειωμένος συντελεστής
στήριξη την κρίσιμη στιγμή
στα αγροτικά εισοδήματα

> Ο «Σ.Ε» καταγράφει το στίγμα της νέας χρονιάς για τον πρωτογενή τομέα

Έλλειψη στήριξης σε μια κομβική στιγμή για τον πρωτογενή τομέα καταγράφεται με τη
νέα χρονιά για τους αγρότες
της περιοχής μας. Η πανδημία έχει σοβαρές επιπτώσεις
σε όλα τα αγροτικά προϊόντα
και μεγάλοι πληττόμενοι είναι
οι νέοι αγρότες, εκείνοι δηλαδή που τόλμησαν τα τελευταία χρόνια να κάνουν επαγγελματική στροφή. Αυτοί που
ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, κάνοντας πράξη τις
προτροπές της Πολιτείας και
βασίστηκαν στις υποσχέσεις
που τους είχαν δοθεί. Στην
πορεία όμως διαπίστωσαν ότι
δρόμος που τράβηξαν είναι
εξαιρετικά μοναχικός, αφού η
πανδημία αλλά και γενικότερα
η έλλειψη στρατηγικής κατέδειξε τη γύμνια της Πολιτείας
σε όλα τα επίπεδα.

«Αφημένοι
στην τύχη μας»
Όπως σημειώνει στον «Σ.Ε.» ο
Παναγιώτης Ρέκκας, Πρόεδρος Ένωσης Νέων Αγροτών
Αχαΐας «στήριξη δεν υπάρχει

από την Πολιτεία μέχρι σήμερα. Ούτε αυτή την περίοδο
ούτε και το προηγούμενο διάστημα. Θα έλεγα όμως ότι δεν
υπήρξε και καμία στήριξη τα
τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχαν αξιοσημείωτα επενδυτικά

εργαλεία για τους νέους αγρότες. Ήταν αφημένοι στην τύχη
τους να σηκώσουν μόνοι τους
όλο αυτό το βάρος».
Στο ερώτημα εάν μέσω των
Περιφερειών υπήρξαν δράσεις που βοήθησαν το νέο
αγροτικό κόσμο να ορθοποδήσει, η απάντηση που δίνει ο κ.
Ρέκκας είναι αρνητική.
«Από την Περιφέρεια δεν
υπήρξε κάποια δράση. Υπήρχαν τα λεγόμενα «σχέδια βελτίωσης» τα οποία αφορούσαν
εγκαταστάσεις μηχανημάτων
για το σύνολο του αγροτικού
πληθυσμού και όχι ειδικά τους
νέους αγρότες που χρειάζονταν ουσιαστική στήριξη. Δεν
ήταν όμως καίρια τα μέτρα αυτά» παρατηρεί ο κ. Ρέκκας.
Και αυτό είναι το παράπονο
όλων των νέων αγροτών στην
περιοχή μας, ότι δεν έχει δοθεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις τους, λόγω ότι δεν
μετρούν πολλά χρόνια στην
αγορά, ώστε να μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.
«Δεν θεωρώ ότι ο νέος έχει τη
δύναμη επενδυτικά να φτιάξει
μια επιχείρηση που θα σταθεί σε αυτές τις προκλήσεις
της εποχής. Και γι’ αυτό χρειάζεται βοήθεια. Ο πρωτογενής
τομέας για πολλούς είναι ένας
μοχλός ανάπτυξης, όμως δεν
έχει πέσει το βάρος σε αυτόν.
Ιδιαίτερα με τη συγκυρία της
πανδημίας, που χρειαζόμασταν ουσιαστική στήριξη, κάτι
τέτοιο δεν το είδαμε.
Δεν υπήρξε κανένας σφαιρικός σχεδιασμός και δεν δόθηκε μια κατεύθυνση για ένα
σαφές καλλιεργητικό πλάνο.
Αυτό οδήγησε όλους μας στο
να παράγουμε προϊόντα που

τιμολογιακά υποβαθμίστηκαν
και το είδαμε στην πορεία»
αναφέρει ο κ. Ρέκκας.
Μάλιστα, ο πρωτογενής τομέας καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη δύσκολη
φάση που διέρχεται η Οικονομία λόγω της πανδημίας.
Τα ελληνικά προϊόντα προτιμούνται στο εξωτερικό ως αξιόπιστα και ποιοτικά. Ωστόσο
μόνο προνομιακή δεν ήταν η
αντιμετώπιση που είχαν μέχρι
σήμερα.
«Το Πάσχα για παράδειγμα το
κρέας ήταν πάμφθηνο και οι
τιμές κάτω του κόστους. Τουλάχιστον στην αγορά της χονδρικής. Πώς να μπορέσει να
ανταποκριθεί στο κόστος ένας
παραγωγός;» σημειώνει ο κ.
Ρέκκας, ο οποίος σημειωτέον
διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στη Δυτική Αχαΐα και γνωρίζει εκ του σύνεγγυς τις δυσκολίες.
Όπως αναφέρει επίσης το να
επενδύσει κάποιος στον πρωτογενή τομέα συνεπάγεται και
σημαντικά κίνητρα από πλευράς Πολιτείας τα οποία μέχρι
στιγμής δεν τα έχει παράσχει.
«Για το ξεκίνημα των νέων,
απαιτούνται κεφάλαια που
πολλοί δεν τα διαθέτουν. Η
πανδημία, εκτός από τους νέους αγρότες, έχει πλήξει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα
στις εξαγωγές» αναφέρει έχοντας ως παράδειγμα τις εξαγωγές που καταγράφηκαν την
περασμένη Άνοιξη που ήταν
περιορισμένες. Και σε άλλους
τομείς ωστόσο καταγράφηκαν
σημαντικές απώλειες σε οικονομικό επίπεδο, όπως υποστηρίζει ο κ. Ρέκκας, κυρίως
στην πατάτα και το καρπούζι.
«Στην κτηνοτροφία οι ενισχύ-

σεις δεν υπήρξαν και οι παρεμβάσεις ήταν αποτυχημένες.
Τα ποσά που δόθηκαν ήταν
πιο κάτω και από το κόστος
παραγωγής και οι τιμές ήταν
ιδιαίτερα χαμηλές. Οι προϋποθέσεις μάλιστα που είχαν
τεθεί ήταν τέτοιες, που δεν βοήθησαν αρκετούς κτηνοτρόφους να λάβουν τις ενισχύσεις
που ήθελαν. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσουν να
καλύψουν καν τη ζημιά. Αντίθετα, στην πατάτα ήταν μέτριες οι αποζημιώσεις και σε καλύτερο βαθμό σε σχέση με τον
κτηνοτροφικό τομέα» εξηγεί ο
κ. Ρέκκας.
Ως προς το κατά πόσο ένας νέος πρέπει να ασχοληθεί με τον
αγροτικό και πρωτογενή τομέα
γενικότερα, η συμβουλή του
ιδίου είναι να το κάνει, εφόσον αγαπάει αυτό με το οποίο
θα ασχοληθεί, αφού προηγουμένως έχει περάσει από εκπαίδευση.
«Η εκπαίδευση είναι το πιο
σημαντικό για όλα τα στάδια.
Αν με ρωτούσαν εάν θα επέλεγα πάλι να ασχοληθώ με τον
πρωτογενή τομέα και μου δινόταν και μια ακόμη ευκαιρία
επιλογής, και πάλι τον σημερινό μου δρόμο θα ακολουθούσα» αναφέρει ο κ. Ρέκκας.
Οι δυσκολίες βέβαια που έχει
αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα
δεν είναι και λίγες, καθώς δεν
έχει υπαχθεί σε κανένα πρόγραμμα ενίσχυσης. Για κάποιους μάλιστα μια τέτοια επιλογή είναι περίπλοκη, εξαιτίας
της γραφειοκρατίας που τη συνοδεύει και είναι ένα πρόβλημα που έχει επισημανθεί από
τους υπηρεσιακούς παράγοντες των κατά τόπους Περιφερειών.
Κλείνοντας, εκείνο που οι νέοι αγρότες θέλουν για τη νέα
χρονιά είναι να ξεκαθαρίσει το
τοπίο στην παραγωγή. Και αυτό διότι υπάρχει μια αναπροσαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χωρίς να έχει
δοθεί το ξεκάθαρο στίγμα
των αλλαγών που θα επιφέρει. Πού θα δοθεί δηλαδή το
βάρος των ενισχύσεων, τί θα
αναλογεί στη χώρα μας και σε
ποιό ποσοστό.
«Σε συλλογικό επίπεδο μπορούν να διαμορφωθούν ορισμένες γραμμές για χάραξη
καλύτερης πορείας στον πρωτογενή τομέα» παρατηρεί ο κ.
Ρέκκας που θεωρεί ότι υπάρχει ελεύθερο πεδίο διαπραγματεύσεων.

Βάσει των αλλαγών που ισχύουν από 01/01/2021
ισχύει μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν μειωθεί και οι επόμενες φορολογικές κλίμακες κατά μια ποσοστιαία μονάδα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, τα
κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται
αυτοτελώς. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα
από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής
αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται
μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.
Αν αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα
είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος
που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και
συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.
Η μείωση του φόρου για ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Παράταση σε τροποποιητικές δηλώσεις αγροτών
Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι δόθηκε παράταση για τις τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν ποσά αγροτικών
επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
Συγκεκριμένα, πήρε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία παρατείνεται, έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία
υποβολής των κάτωθι δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, των οποίων η καταληκτική
προθεσμία υποβολής ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2020:
1) Τροποποιητικές δηλώσεις, για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον
η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση
θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι
σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.
3) Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό
το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας
στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που
προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και
ακριβή (σχετ. ΠΟΛ. 1201/2017 άρθρο 5).
4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με
αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών,
αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του
ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ,
κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.
5) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των
εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής
αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην
Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον
φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020.
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με ψηφιακή απεικόνιση (scan)
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς).
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> αιτωλοακαρνανια: Nέες μάσκες θα προμηθευτούν
οι μαθητές των δημοτικών σχολείων του δήμου Αγρινίου αλλά
και των υπολοίπων δήμων της Αιτωλοακαρνανίας την προσεχή Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα επανέναρξης των
μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διαδικασία συντονίζεται ως γνωστόν από την ΚΕΔΕ και στο δήμο Αγρινίου
έφθασε μια μεγάλη παρτίδα με 30 χιλιάδες μάσκες περίπου
προοριζόμενες για όλες τις σχολικές μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας.
> δημοσ ναυπακτιασ: Ξεκινά η διαβούλευση επί του
διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων της 1ης και 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ». Σε
ανακοίνωσή του ο Δήμος Ναυπακτίας αναφέρει τα εξής: «Η
σχετική διαβούλευση που θα γίνει την 11 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 11 π.μ. (σύμφωνα με την αρ. 380/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής) θα πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών της πανδημίας μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης
e-presents.gov.gr.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μεταλλικής περίφραξης στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην πλατεία Άρη
Βελουχιώτη προκειμένου να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στα
παιδιά. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με τη μέριμνα
της προέδρου της Κοινότητας Αγρινίου Φωτεινής Βλάχου,
πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της περίφραξης.
Στον Δήμο Αγρινίου έχει ήδη γίνει ανακαίνιση και έχουν ξεκινήσει εργασίες ανακατασκευής σε 59 παιδικές χαρές οι οποίες
δεν λειτουργούσαν ή είχαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα με
ακατάλληλα και φθαρμένα όργανα, όπως ανέφερε η Δημοτική
Αρχή.

> ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Σήμερα Παρασκευή και ώρα 14:15 θα
γίνει κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα με θέμα: Ορισμός εξειδικευμένων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 3, Ν.
4412/2016, που αφορά στην «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ» και στην «Προμήθεια ενός ημιφορτηγού 4Χ4
και ενός ημιφορτηγού 4Χ2».

> αγρινιο: O Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, περιουσίας Σχολικών Επιτροπών, δέκα στρεμμάτων στη θέση «ΠΙΠΙΝΕΡΙ» της
Κοινότητας Σπολάϊτας του Δήμου Αγρινίου. Η επαναληπτική
δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
του Δήμου στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Χαρ. Τρικούπη 10, 2 όροφος) στις 7 Ιανουαρίου
2021, ημέρα Παρασκευή από ώρα 10:00 μέχρι 11:00 π.μ..
Κατώτατο όριο προσφοράς για ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε το
ποσό των 70,00 € ανά στρέμμα ή 700,00 ευρώ ετησίως. Οι
συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 280,00 ευρώ.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Έπεσαν υπογραφές για σύνταξη των μελετών από τον Δήμαρχο Κ. Λύρο

Στην τελική ευθεία το
Open Mall στο Μεσολόγγι

Παρουσία του αναδόχου του
έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου – Σύνταξη Τεχνικών
Μελετών» υπεγράφη πριν την
εκπνοή του 2020 η σύμβαση
από τον Δήμαρχο Κώστα Λύρο.
Το “παρών” έδωσε και ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Βασίλης Σπυρόπουλος.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η σύνταξη σειράς μελετών και
συγκεκριμένα Αρχιτεκτονικής
μελέτης, Η/Μ μελέτης συμπεριλαμβανομένης της φωτοτεχνικής, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και
Μελέτης διαχείρισης ομβρίων,
με σκοπό την ανάπλαση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, του ιστορικού και εμπορικού κέντρου
της πόλης του Μεσολογγίου,
προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της αγοράς, να τονωθεί η
οικονομική δραστηριότητά της
και ν’ αναβαθμιστεί η λειτουργικότητά της.
Η προθεσμία περαίωσης των
εργασιών της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε 5 μήνες
και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει
σε φωτορεαλιστικά σχέδια τις

προτάσεις του καθώς και δείγματα των προτεινόμενων υλικών, προς διαβούλευση από
τους αρμόδιους φορείς σε 75
μέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Μετά την ανάθεση
των μελετών η παρέμβαση αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου του Μεσολογγίου θα έχει
μπει στην τελική ευθεία.

22 εκατ. ευρώ για
έργα μέσα στο 2021
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος
για το 2021 σύμφωνα με το
οποίο προγραμματίζονται ή είναι υπό εκτέλεση έργα ύψους
21.618.429 εκατ. ευρώ για όλη
την επικράτεια του Δήμου. Ειδικότερα προβλέπονται έργα

τόσο συνεχιζόμενα όσο και νέα
που εντάσσονται προς υλοποίηση την προσεχή χρονιά από
πιστώσεις ΣΑΤΑ που ανέρχονται σε 567.000 € και μεταξύ
άλλων περιλαμβάνονται έργα
ηλεκτροφωτισμού, σχεδιασμός
και εκτέλεση αντιπλημμυρικών
έργων του δήμου, ασφαλτοστρώσεις, αποκατάσταση και
συντήρηση και επέκταση πεζοδρομίων, συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων,
αλλά και η έναρξη των διαδικασιών για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την περιοχή πέριξ
του Κήπου. Επιπρόσθετα υπάρχουν και άλλα έργα προς εκτέλεση όπως η ανακαίνιση και
επέκταση του ανοιχτού θεάτρου
Μεσολογγίου, η τοποθέτηση
υπόγειων κάδων, το open mall,
η βελτίωση των εγκαταστάσεων

στα γήπεδα Μεσολογγίου και
Νεοχωρίου, η αναβάθμιση του
Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσολογγίου κ.λπ. Κατά την κρίσιμη αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, η αξιωματική αντιπολίτευση, πλην του κ. Καρβέλη,
ήταν απούσα. Μετά την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος
ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
Κώστας Λύρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με το νέο τεχνικό
πρόγραμμα για το 2021 σχεδιάζουμε μια σειρά από σοβαρά
έργα που σκοπό έχουν όλα να
βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής
των δημοτών μας. Προς απογοήτευσή μου για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να
επιλέγει τον καταστροφικό δρόμο για τον τόπο μας. Αλλά πλέον τις πράξεις της δεν τις καλύπτει ο θώκος της εξουσίας και
έτσι καταφέρνει απλώς για μια
ακόμη φορά να διασύρεται. Η
υπευθυνότητα παραμένει ακόμη ζητούμενο από μια μεγάλη
μερίδα της αντιπολίτευσης, όχι
μόνο της αξιωματικής, ακόμη
και από ανθρώπους που είναι
πιο νέοι και θα έπρεπε να μην
εμφορούνται από παλαιοκομματικές αντιλήψεις».

> Για νέα εργαστήρια και εργασίες επισκευής

2,2 εκ. € για το ΕΠΑΛ Ναυπάκτου
κού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Ναυπάκτου»
που αφορά την ανακατασκευή των εργαστηρίων και των αναγκαίων επεμβάσεων στο υπόλοιπο κτίριο της σχολική
μονάδας ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλούς παραμονής των μαθητών. Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν
νέα εργαστήρια στα υπάρχοντα κτήρια
και ειδικότερα:
- Στο Πρώην Μηχανουργείο - νέο εργαστήριο Α) Ηλεκτρολογικών Μετρήσεων
Β) Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Γ) Υπο-

λογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Δ)
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Ε) Γεωπονίας ΣΤ) Υδραυλικών
- Στο Πρώην Ξυλουργείο - νέο εργαστήριο Α) Δομικών Β) Εφαρμογών Γ) Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.
Παράλληλα πρόκειται να εκτελεστούν
εργασίες για την στατική ενίσχυση του
φέροντος οργανισμού των κτηρίων, οικοδομικές εργασίες επισκευής-ανακαίνισης, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού συγκροτήματος.

σεις με τα οχήματα τους στο δρόμο Βάρνακας – Παλαιός Βάρνακας – Βάτος προτρέπει τους πολίτες με ανακοίνωση ο δήμος
Ξηρομέρου. Συγκεκριμένα, γνωστοποιεί πως απαγορεύεται η
κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, μιας και ο δρόμος έχει καταστεί πολύ επικίνδυνος μετά από τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Mε 2,2 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται η
ανακατασκευή των εργαστηρίων και
των αναγκαίων επεμβάσεων στο κτιριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου,
καθώς, με απόφαση του Περιφερειάρχη
Νεκτάριου Φαρμάκη, το έργο εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020».
Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση υποδομών (ενίσχυση-επισκευή) των κτηρίων
πρώην μηχανουργείου (κτήριο α) και
πρώην ξυλουργείου (κτήριο β) κτηρια-

> αγρινιο: Eντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης

> Παρουσίαση Λευκώματος και Έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη

> ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Να αποφεύγουν τις μετακινή-

(Parking) στην πλατεία Δημάδη έκαναν την εμφάνιση τους τα
πρώτα ηλεκτρικά ποδήλατα που ο δήμος Αγρινίου θα διαθέτει
στους δημότες του. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Αγρινίου εγκρίθηκε «κανονισμός όρων χρήσης
και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων». Παράλληλα είναι στην τελική
τους φάση η διαμόρφωση των σταθμών στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους που με αυτόν εντός του δημοτικού πάρκινγκ
ανέρχονται σε εννέα. Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω
των 18 ετών ενώ οι χρήστες μετά το πέρας της μίας ώρας που
έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, θα πρέπει
να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε βάση ποδηλάτου και να το
ασφαλίσουν σε μια κενή θέση.

Το Αγρίνιο τιμά τον Κ. Χατζόπουλο

Με αφορμή την ανακήρυξη του 2020 ως
«Έτους Κ. Χαζόπουλου» από τη συμπλήρωση
εκατό χρόνων από το θάνατο του Αγρινιώτη
ποιητή, πεζογράφου και θεωρητικού εκδόθηκε το λεύκωμα «Κωσταντίνος Χατζόπουλος - Ένας κοσμοπολίτης συγγραφέας» από
τον Δήμο Αγρινίου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τα ΈΛΤΑ, υλοποιήθηκε η έκδοση
ειδικού Συλλεκτικού Λευκώματος το οποίο
αποτελείται από τρία διαφορετικά προσωπικά γραμματόσημα που απεικονίζουν τον

ποιητή και από ένα ειδικό εικονογραφημένο φάκελο, στον οποίο είναι επικολλημένα
δύο ειδικά προσωπικά γραμματόσημα με το
έμβλημα του Δήμου Αγρινίου και το λογότυπο ΕΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 2020. Στο φάκελο είναι αποτυπωμένη με τη μέθοδο της
χρυσοτυπίας, ειδική αναμνηστική σφραγίδα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου θα
φιλοξενήσει την έκθεση με τίτλο «Μνήμη
Κ. Χατζόπουλου» η οποία θα ταξιδεύσει το
κοινό στους σταθμούς της προσωπικής και

συγγραφικής του πορείας. Το λεύκωμα εκδόθηκε από τον Δήμο Αγρινίου υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η γενική επιμέλεια ανήκει στην κ.
Σίσσυ Παπαθανασίου- Ιστορικό Πολιτισμού, Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμμάτων Υπ.
Πολιτισμού , η Σύνθεση τόμου - Έρευνα Επιλογή Κειμένων στον κ. Ηλία Καφάογλου
και ο Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός έκδοσης Φωτογραφίσεις - Επεξεργασία Φωτογραφικού Υλικού στην κ. Μαρία Στέφωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαπεριφερειακά

> Υπεγράφη η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΕ

Βιοκλιματικό σχολείο
στον Δήμο Πηνειού

Ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό σχολείο θα κατασκευαστεί
στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού Ηλείας, καθώς
την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου
2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε την απόφαση
ένταξης του έργου «Ανέγερση
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020».
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 7.990.000 ευρώ για το
οποίο φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και κύριος του
έργου ο Δήμος Πηνειού. Το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
του έργου είναι 32 μήνες.
Το νέο σχολικό συγκρότημα
θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εμβαδού 6000,15 τ.μ. και
θα αποτελείται από ισόγειο, α’
όροφο και δώμα. Στο ισόγειο
προβλέπεται η κατασκευή σχολικών αιθουσών ατομικών μαθημάτων, γραφεία εκπαιδευτικών και γραμματείας, χώροι
ιατρείου και αναρρωτηρίου, καθώς και αποδυτήρια και άλλοι
βοηθητικοί χώροι (τραπεζαρία,
κυλικείο, κλπ). Στον α’ όροφο

προβλέπεται η κατασκευή 6 κύριων αιθουσών διδασκαλίας,
όπως επίσης, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσες
πληροφορικής, καλλιτεχνικών,
μουσικής τεχνολογίας και ηχογραφήσεων με control room.
Τέλος, στον χώρο του δώματος προβλέπεται η διαμόρφωσή του με κατάλληλη φύτευση
για βιοκληματικούς και αισθητικούς λόγους καθώς και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ επί της μεταλλικής στέγης.
Για το έργο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη (με τη μέθοδο της
τηλεδιάσκεψης) μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
Νεκτάριου Φαρμάκη, του Διευθύντος Συμβούλου της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»,

Αθανάσιου Γιάνναρη και του
Δημάρχου Πηνειού, Ανδρέα
Μαρίνου.
Ο κ. Φαρμάκης εξέφρασε τις
ευχαριστίες του προς τους κ.κ.
Γιάνναρη και Μαρίνο για την
άριστη συνεργασία που είχε ως
αποτέλεσμα την γρήγορη προώθηση του έργου, με τον κ. Γιάνναρη να σημειώνει και την
καθοριστική συμβολή της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και ιδιαίτερα του Υπουργού, Κώστα Καραμανλή, ως
προς την άμεση αποδοχή και
τάχιστη προώθηση έργων μείζονος σημασίας που αφορούν
τη Δυτική Ελλάδα.
«Είναι χαρά και μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε έργα που
επί χρόνια αποτελούσαν ορά-

ματα για τις τοπικές κοινωνίες να παίρνουν τον δρόμο της
υλοποίησης, ειδικά όταν αφορούν υποδομές σε κρίσιμους
τομείς» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Φαρμάκης, προσθέτοντας πως «σε λιγότερο από τρία
χρόνια, η περιοχή του Δήμου
Πηνειού αλλά και συνολικά η
Ηλεία, θα μπορούν να καμαρώνουν ένα εκπαιδευτικό στολίδι».
Συγκινημένος ο Δήμαρχος Πηνειού Ανδρέας Μαρίνος δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων για το
δώρο των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που ήρθε λίγες ώρες πριν
την ανατολή του νέου χρόνου!
Είμαι ευγνώμων γιατί θα επιστρέψει στα πρόσωπα των παιδιών της μαθητικής κοινότητας το χαμόγελο! Και η μουσική
που θα συνθέτουν θα έχει ιδιαίτερα μελωδικό ήχο!». Τέλος
ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, τον διευθύνοντα σύμβουλο
των ΚτΥΠ ΑΕ, τους συνεργάτες
τους και την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Πηνειού για την ουσιαστική τους συμβολή ώστε
να δημιουργηθεί μια ασφαλής αφετηρία για την εκτέλεση
του έργου για να φθάσουμε στο
προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

> Από 43 Εμπορικούς Συλλόγους – μέλη της ΟΕΕΣΠ

Προγράμματα Κατάρτισης
σε μικρές επιχειρήσεις

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας
Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), μετά
από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της, δεν θα υλοποιήσει «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις
ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019».
Ωστόσο, ενημερώνει ότι προτίθενται να το υλοποιήσουν τα
κάτωθι μέλη της:
1. Εμπορικός - Επαγγελματικός
& Βιοτεχνικός Σύλλογος Λεωνιδίου «Νέα Εποχή»
2. Εμπορικός & Βιοτεχνικός
Σύλλογος Γαργαλιάνων
3. Εμπ. Εισαγωγικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Αιγιαλείας
4. Εμπορικός & Εισαγωγικός
Σύλλογος Πατρών
5. Εμπ. & Επαγγελματικός Σύλλογος Αγ. Θεοδώρων
6. Εμπορικός & Επαγγελματοβιοτεχνικός Σύλλογος Δύμης

7. Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Βραχατίου
8. Εμπορικός & Προμηθευτικός
Σύλλογος Ξυλοκάστρου
9. Εμπορικός - Επαγγελματικός
& Βιοτεχνικός Σύλλογος Πύλου
«Ο Νέστορας»
10. Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου «Η Κράνη»
11. Εμπ. Σύλλογος Άργους
12. Εμπ. Σύλλογος Βάρδας
13. Εμπ. Σύλλογος Γυθείου
14. Εμπ. Σύλλογος Ζακύνθου
15. Εμπ. Σύλλογος Ήλιδας
16. Εμπ. Σύλλογος Κορίνθου
17. Εμπ. Σύλλογος Κυπαρισσίας
18. Εμπ. Σύλλογος Μεσσήνης
19. Εμπ. Σύλλογος Μολάων
20. Εμπ. Σύλλογος Σκάλας
21. Εμπ. Σύλλογος Σπάρτης
22. Εμπ. Σύλλογος Φιλιατρών
23. Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου
24. Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεγαλόπολης
25. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γερακίου Λακωνίας

26. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου Λακωνίας
27. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Κεφαλονιάς & Ιθάκης
28. Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Κροκεών
29. Ένωση Επιχειρηματιών
Μονεμβασίας
30. Ένωση Εμπόρων & Επαγγελματοβιοτεχνών Λουτρακίου
31. Ένωση Εμπόρων Βιοτεχνών
& Επαγγελματιών Σχοίνου
32. Ένωση Ιδιοκτητών & Εκμισθωτών Χώρων Στάθμευσης
Επιβατικών Αυτοκινήτων Πατρών «Η Στάθμευση»
33. Ένωση Καπνοπωλών, Περιπτερούχων & Καταστημάτων
Ψιλικών, Παντοπωλείων & Συναφών Ειδών Αιγιαλείας
34. Επιχειρ. Σύλλογος Ηλείας
35. Σύλ. Βιβλιοχαρτοπωλών Ιδιοκτητών Τυπογράφων & Κατεργασίας Χάρτου Ν. Αχαΐας
36. Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής
Αιγιάλειας

37. Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας
38. Σύλλογος Εμπόρων - Καταστηματαρχών Σάμης «Γιαλός»
39. Σύλλογος Εμπόρων Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών, Γεωργικών Μηχανημάτων & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων
40. Σύλλογος Επαγγελματιών
Κατακόλου «Η Αλληλεγγύη»
41. Σύλλογος Οπτικών - Οπτομετρών Ν. Αχαΐας «Η Αγία Παρασκευή»
42. Σύνδεσμος Εμπορικών
Αντιπροσώπων & Διανομέων
Δυτ. Ελλάδος -Πελοποννήσου Ηπείρου & Νήσων Ιονίου
43. Σωματείο Επαγγελματιών
Άστρους «Ο Καρυτσιώτης»
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
μόνο θεωρητικό μέρος, διάρκειας 40 ωρών.
Κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει
επίδομα 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
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> ΠΥΡΓΟΣ: Σ’ ένα απέραντο εργοτάξιο θα μεταμορφωθεί
ο Δήμος Πύργου τους επόμενους μήνες, καθώς το 2021 έχει
ήδη προγραμματιστεί ως χρονιά μεγάλων και συνεχών έργων.
Μάλιστα λίγο πριν την εκπνοή του προηγούμενου έτους, ένας
πρωτοχρονιάτικος «μποναμάς» ύψους 1.600.000 ευρώ έρχεται
να προστεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης περιλαμβάνοντας
την χρηματοδότηση δύο νέων και σημαντικών έργων. Συγκεκριμένα, το καλό νέο που φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, με τη λήξη του
2020, ήταν η ένταξη στην Σ.Α.Ε.Π. 401 (Ταμείο Μολυβιάτη),
με το πρώτο έργο να αφορά στις “Παρεμβάσεις στις υποδομές
των πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Πύργου” προϋπολογισμού 1.222.496,80 ευρώ και το δεύτερο στην “Κατασκευή
υποδομών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Γουμέρου του Δήμου Πύργου” προϋπολογισμού
400.000 ευρώ. «Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις μελέτες, που έχουν την
έγκριση κατ’ αρχήν της Διαχειριστικής Επιτροπής της Περιφέρειας, η οποία με τη σειρά της προχώρησε στην έγκριση και
παράδοση των φακέλων στο Υπουργείο Ανάπτυξης” δηλώνει
ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Αργυρόπουλος.
> ηλεια: Προβλήματα προκάλεσε η δυνατή νεροποντή της
περασμένης Δευτέρας σε πολλές περιοχές της Ηλείας. Στον
Πύργο κατοικίες, αγροικίες, ο Ιερός Ναός Αγ. Ιωάννη Προδρόμου και οικόπεδα, πλημμύρισαν, στο τέρμα της οδού Αγ. Σπυρίδωνος. Όσο και να προετοιμαστούν οι κάτοικοι της περιοχής
σε κάθε νεροποντή, πάντα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όπως
καταγγέλλουν τα κανάλια για την αποστράγγιση στην περιοχή
δεν καθαρίστηκαν πλήρως με αποτέλεσμα να προκληθούν
εκτεταμένες πλημμύρες. Χαρακτηριστική η περίπτωση σπιτιού
όπου τα νερά πέρασαν στην αποθήκη, το γκαράζ και άλλα σημεία με αποτέλεσμα να φτιάξει φράγμα με σακιά άμμου για να
προστατέψει το σπίτι του. Ακριβώς απέναντι στο προαύλιο του
Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Προδρόμου, ο εφημέριος π. Νικόλαος
Κατσιδήμας για άλλη μια φορά αντίκρισε τις εικόνες πλημμύρας. Ζημιές μετρούν και άλλοι Δήμοι, με τις καλλιέργειες να
πνίγονται στη λάσπη και τους παραγωγούς να βρίσκονται σε
απόγνωση, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα και στις υποδομές.

> ΗΛΕΙΑ: Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας
Βασίλη Γιαννόπουλο είχαν οι τέσσερις προσληφθέντες από την
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στην υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Η πρόσληψη τους (192 συνολικά στην χώρα) εντάσσεται στο
πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, και θα απασχοληθούν με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)
διάρκειας 8 μηνών. Η αποστολή και τα καθήκοντά τους, για
τα οποία ενημερώθηκαν από τον κ. Γιαννόπουλο και από τον
προϊστάμενο Πολ. Προστασίας της Π.Ε Ηλείας Κ. Μπαλκάμο, είναι η ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού και
των στενών επαφών τους, καθώς και η συνδρομή τους στην
αντιμετώπιση κάθε είδους υγειονομικής ή άλλης απειλής. Οι
προσληφθέντες , ουσιαστικά εντάσσονται στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και θα στελεχώσουν τα τμήματα, ανά Π.Ε,
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αποτελεί ένα από τα 13 συνολικά Π.Ε.ΚΕ.Π.Π που έχουν ιδρυθεί από την Γ.Γ Πολιτικής
Προστασίας σε όλη την χώρα.
> ΛΕΧΑΙΝΑ: Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γ. Λέντζας
Γ. το πρωί της Δευτέρας στο Δημαρχείο Λεχαινών, προσέφερε
τρεις βασιλόπιτες τις οποίες μοίρασε στις τρεις υπηρεσίες του
Δήμου: Οικονομική, Τεχνική, και Διοικητική σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών τους, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με τους υπαλλήλους, και ευχήθηκε σε αυτούς Καλή Χρονιά με Υγεία, Ευτυχία, Δημιουργικότητα,
και παραγωγή έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, και
της ζωής των Συμπολιτών μας για το 2021. Για την αποφυγή
συνωστισμού, και για την τήρηση των μέτρων προστασίας ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού, ο Δήμαρχος μοίρασε τις
βασιλόπιτες ανά τμήμα, και οι τυχεροί που κέρδισαν το φλουρί
κέρδισαν ως δώρο δύο μέρες άδεια.
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> Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: Ένα πρωτοπόρο στη φυτοπαθολογική έρευνα Ινστιτούτο στην Ελλάδα

Προστασία της γεωργίας από το 1929
και έρευνα στον 21ο αιώνα
Του Θοδωρή Καραουλάνη
Δημοσιογράφου

Ένα από τα ιστορικότερα Ινστιτούτα στο πεδίο της φυτοπροστασίας και της υγείας των αγροτών στην Ελλάδα, ανακαίνισε
πλήρως τις υποδομές του ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη λειτουργία του.
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1929
και ήταν το πρώτο στο είδος του
στην Ελλάδα που εξειδικευόταν
κατά κύριο λόγο στη φυτοπαθολογία ή στη μελέτη των ασθενειών των φυτών που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς
παράγοντες, παθογόνους οργανισμούς ή άλλες λοιμώξεις.
Παράλληλα, σε συνεργασία με
το ομώνυμο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας τεκμηριώνει την εξέλιξη των ειδών για την χλωρίδα
της χώρας. Ιστορικά, συνεργάζεται στενά με το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τη διασφάλιση
της ασφάλειας και της ποιότητας της γεωργίας της Ελλάδας και
αξιολογεί τους κινδύνους των
χημικών προϊόντων γεωργικής
χρήσης και τις επιπτώσεις τους
στην υγεία των ανθρώπων και
στο περιβάλλον. Τις τελευταίες
δεκαετίες, τα ερευνητικά του έργα εστιάζουν και στο φυσικό περιβάλλον, σε συνεργασία και με
φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ένα ίδρυμα με ιστορία χρειάζεται να προσαρμόζεται στις νέες
εποχές και προκλήσεις. Για αυτό επιβαλλόταν η ανακαίνισή
του και οι αρμόδιοι σχεδίασαν
δράσεις για την αναβάθμισή του.
Έτσι, η ανακαίνιση των κτιρίων
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προέβλεπε την
πλήρη αναβάθμιση των δομών
του και την προσθήκη δύο υπόγειων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του στην Κηφισιά, στα
βόρεια προάστια της Αθήνας.
Στο πλαίσιο του έργου έγιναν εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης πέντε εκ των αρχικών
κτιρίων και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.
Το έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση των δυνατοτήτων του ινστιτούτου στην εφαρμοσμένη
έρευνα στον τομέα της γεωργίας
και του περιβάλλοντος και στην
ενδυνάμωση της διασύνδεσης

μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και του αγροτικού τομέα.
Αυτό θα καταστήσει δυνατό για
τον αγροτικό τομέα να βελτιώσει
τις διαδικασίες παραγωγής του.
Η Κυριακούλα Μαχαίρα, νομική
εκπρόσωπος του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
μιλά για τη σημασία του έργου
στη συνέχιση της δραστηριότητας του Ιδρύματος, αλλά και για
την τοπική κοινωνία: «Η υλοποίηση του έργου είναι καίριας σημασίας για το ινστιτούτο, προκειμένου να παρέχει σύγχρονες και
ποιοτικές υπηρεσίες σε περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς
εταίρους στον τομέα της φυτοπροστασίας. Το έργο είναι πολύ
σημαντικό όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και
για τον δήμο Κηφισιάς, καθώς
τα κτίρια αυτά αναγνωρίζονται
για την ιστορική αξία τους.»
Οι εγκαταστάσεις του ινστιτούτου καλύπτουν 4.300 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων πάνω
από 3 600 m2 ανακαινίστηκαν
σε δύο φάσεις, A και B που κάλυπταν τις προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 20142020, αντίστοιχα. Οι υποδομές
του ινστιτούτου βελτιώθηκαν και
αγοράστηκε καινούριος, σύγχρονος εξοπλισμός. Αυτό κατέστησε δυνατό στους ερευνητές
του να είναι πιο παραγωγικοί και
ενίσχυσε τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Αποκατάσταση
και επέκταση
Το κεντρικό κτίριο του ινστιτούτου και τα τέσσερα παρακείμενα
εργαστήριά του – συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων
πρωτοβάθμιας φυτοπαθολογίας,

ελέγχου παρασιτοκτόνων, φυτοφαρμάκων αλλά και ιολογίας και
βακτηριολογίας – υποβλήθηκαν
σε σημαντικές εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης. Το
κύριο φυλάκιο και η αποθήκη
αναβαθμίστηκαν και ανακαινίστηκαν.
Προστέθηκαν δύο νέα υπόγεια
για την υποστήριξη των εργαστηρίων ελέγχου παρασιτοκτόνων και φυτοφαρμάκων, αλλά
και ιολογίας και βακτηριολογίας, αντίστοιχα. Στα δύο υπόγεια
στεγάζεται ο καινούργιος εξοπλισμός και όλο το ηλεκτρομηχανικό υλικό που απαιτείται για ερευνητικούς σκοπούς.
Έγινε επίσης ανάπλαση της περιοχής γύρω από τα κύρια κτίρια του ινστιτούτου. Εγκαταστάθηκαν και ασφαλίστηκαν οι
γραμμές παροχής ρεύματος και
δικτύου που διασυνδέουν τα εργαστήρια με τα υπόγεια.
Το έργο συνέβαλε στη δημιουργία 13 νέων ερευνητικών θέσεων και 23 αναβαθμισμένων
ερευνητικών θέσεων στο ινστιτούτο.
Η συνολική επένδυση για το έργο «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο / Προσθήκη δύο
υπόγειων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτηρίων 1, 2, 3Α, 4Β
& 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά» ανήλθε στα
5.600.000 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 4.480.000 ευρώ μέσω του
επιχειρησιακού προγράμματος
«Αττική» για τις δύο συνεχόμενες προγραμματικές περιόδους

2007-2013 και 2014-2020. Η
επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Έρευνα και
καινοτομία».
Σύμφωνα με πληροφορίες της
Euractiv.gr, στο μέλλον το Μπενάκειο, σε συνεργασία με τα δύο
συναρμόδια Υπουργεία, θα τύχει
ενίσχυσης για ειδικά ερευνητικά
προγράμματα που έχουν σχέση
τόσο με τη γεωργία όσο και με
την έρευνα, το περιβάλλον και
την προστασία του. Η Πολιτική
Συνοχής της ΕΕ, τόσο με το νέο
ΕΣΠΑ όσο και με το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δώσει στην Ελλάδα
τα εργαλεία να ενισχύσει και τα
επόμενα χρόνια σημαντικά έργα
και φορείς έρευνας και τεχνολογίας σε τομείς προτεραιότητας,
όπως το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η υγεία και τα τρόφιμα, με ψηφιακές δράσεις και
προγράμματα για τη βελτίωση
της ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές και άλλες κρίσεις.

90 χρόνια προσφοράς
Το ΜΦΙ είναι το πρώτο ιδρυθέν
ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας
(1929) με ευρεία επιστημονική
βάση σε θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. To
ΜΦΙ με τη συσσωρευμένη και
την εξειδικευμένη γνώση του
παρέχει υπηρεσίες που το καθιστούν θεματοφύλακα της ποιότητας, της ασφάλειας και της αειφορικής ανάπτυξης στη γεωργία
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας την ελληνική κοινω-

νία και την οικονομία.
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που ιδρύθηκε
με δωρεά του εθνικού ευεργέτη
Εμμανουήλ Μπενάκη, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥπΑΑΤ) και Στεγάζεται στην
οδό Στέφανου Δέλτα στην Κηφισιά, αποτελώντας τοπόσημο για
την ευρύτερη περιοχή.
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) είναι ένας
κοινωφελής ερευνητικός φορέας, που ιδρύθηκε έχοντας ως
κύριο σκοπό την προστασία του
φυτικού κεφαλαίου της χώρας.
Το Ινστιτούτο σήμερα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις
ανάμεσα στα Εθνικά Ιδρύματα Αγροτικής Έρευνας της χώρας μας και συμμετέχει ενεργά
στην εφαρμογή Ευρωπαϊκών
Οδηγιών και Κανονισμών που
αφορούν στα αντικείμενα της
Φυτοϋγείας, της Φυτοπροστασίας, της Ασφάλειας και Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών
Φαρμάκων. Κύρια δραστηριότητα του Μ.Φ.Ι. είναι η πραγματοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο τη συνεχή
προστασία και αναβάθμιση της
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, προτείνοντας ασφαλείς
διαδικασίες παραγωγής για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον.
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4160/1929
(ΦΕΚ 198Α) έχοντας σκοπό
«τας ερεύνας επί Φυτοπαθολογικών θεμάτων ενδιαφερόντων
την Χώραν ημών και την εφαρμογήν των μέτρων και την παροχήν των μέσων δια την πρόληψην των εκ των ασθενειών και
βλαβών των φυτών ζημιών της
γεωργικής παραγωγής ημών…».
Σήμερα το Ινστιτούτο καλύπτει
επιστημονικά όλο το φάσμα της
φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας
ενώ παράλληλα μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και
την ποιότητα στην πρωτογενή
παραγωγή καθώς και την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών της στο περιβάλλον
και τον άνθρωπο. Επιπλέον,
ανταποκρίνεται άμεσα στις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής
γεωργίας. Λειτουργεί ως άμεσος
και αποτελεσματικός συνεργάτης

του ΥπΑΑΤ τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκύπτουν στη χώρα όσο και
για την ανταπόκριση του στις
εκάστοτε υποχρεώσεις του έναντι της Ε.Ε.
Η ερευνητική δραστηριότητα
του ΜΦΙ προσδιορίζεται από
τις ανάγκες της Ελληνικής γεωργίας και τα προς αντιμετώπιση
προβλήματα της. Στόχος είναι η
ολοκληρωμένη διαχείριση της
γεωργικής παραγωγής, η παραγωγή ανταγωνιστικών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων,
με διαδικασίες ασφαλείς για το
περιβάλλον, τον καταναλωτή
γεωργικών προϊόντων και τον
εργαζόμενο στην αγροτική παραγωγή.
Το Ινστιτούτο στο πλαίσιο της
προσφοράς του στην ελληνική γεωργία και στην οικονομία
παρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους γεωργικούς συνεταιρισμούς ή σε ιδιώτες παραγωγούς. Επιπλέον,
το ΜΦΙ προσφέρει υπηρεσίες
στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ειδικότερα θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, προστασίας της δημόσιας
υγείας, με τους οποίους δύναται να συνάψει σχετικές συμβάσεις. Τέλος, το Ινστιτούτο παρέχει εκπαιδευτικό έργο στενά
συνεργαζόμενο με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
αλλά και άλλους φορείς που θα
ζητήσουν τη συμβολή του».
Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο
πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα άρθρα των δημοσιογράφων 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
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> 2+5 ελληνικές startups ενισχύονται μέσα από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Μαΐστρος για την θαλάσσια οικονομία
Του Θοδωρή Καραουλάνη
Δημοσιογράφου

Συνήθως, όταν ακούμε για ενίσχυση
και στήριξη επιχειρήσεων στη χώρα
μας από κοινοτικούς πόρους, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στους πόρους
του ΕΣΠΑ που ενισχύεται από την
Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και «τρέχει» με εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Όμως η
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και μέσα από άλλα εργαλεία,
όπως τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας INTERREG. Και όταν οι
εταίροι των δράσεων αυτών έχουν
όρεξη και φαντασία, μερικές φορές
φυσάει ούριος άνεμος - ή καλύτερα
Μαϊστρος…
Γιατί μιλάμε για τους θαλάσσιους ανέμους; Διότι μια καλή πρακτική στη
χώρα μας αναδεικνύεται από το έργο
MISTRAL, που σημαίνει Μαΐστρος
στα Ελληνικά, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
για τη Μεσόγειο Interreg Med.
Και είναι πραγματικά καλή πρακτική για τη χώρα μας διότι ένα πρόγραμμα για ολόκληρη τη Μεσόγειο,
που αφορά κυρίως ερευνητικά αποτελέσματα και επιστήμονες, φθάνει
να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες
και φιλόδοξες ιδέες, χωρίς η Ελλάδα
να είναι καν στους επικεφαλείς εταίρους της δράσης.

Το Blue Prototype
Όλο αυτό έγινε εφικτό από μια καινοτόμο συνεργασία που ανέπτυξαν
από κοινού το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ), στο πλαίσιο του έργου
MISTRAL, «τρέχοντας» έναν επιταχυντή καινοτόμων ιδεών για νέους
επιχειρηματίες και ερευνητές, προσανατολισμένο στην πράξη και ειδικευμένο στη θαλάσσια οικονομία
και τη γαλάζια ανάπτυξη - αυτό δηλαδή που συνδέει όλες τις μεσογειακές
χώρες μεταξύ τους.
Το Blue Prototype που ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα, αποτελεί μια
πιλοτική δράση του έργου MISTRAL
και ουσιαστικά είναι ένας επιταχυντής καινοτόμων ιδεών. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών με το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και είναι υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Στο Blue Prototype κατατέθηκαν πάνω από 15 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για τη θαλάσσια οικονομία.
Προκρίθηκαν, «αποφοίτησαν» με διάκριση και εξελίχθηκαν επιχειρηματικά (δύο) 2 συγκεκριμένες νεοφυείς
επιχειρήσεις (start-ups).
Συνολικά όμως, επτά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις
για τη θαλάσσια οικονομία «αποφοίτησαν» εντέλει από το “BLUE
Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ”, μετά
από πολύμηνη αρχική αξιολόγηση,
ομαδική και εξατομικευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και επαναξιολόγηση, που συνέπεσαν σε μεγάλο

βαθμό με τους περιορισμούς της κρίσης του κορωνοϊού και εξελίχθηκαν
κατά βάση διαδικτυακά. Πλέον, οι
συμμετέχουσες ομάδες περνούν σε
μια πιο δυναμική περίοδο και ήδη
οι δύο διακεκριμένες επιχειρήσεις
«άνοιξαν τα πανιά τους» και παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε διεθνές κοινό, από συμμετέχοντες στη δράση MISTRAL και
INTERREG MED στη Γαλλία - και
αναμένεται και συνέχεια….

Η διάκριση του «Μαΐστρου»
Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνητών, επίδοξων επιχειρηματιών και start-ups για εισαγωγή
στην πρωτοβουλία «Blue Prototype»
που ξεκίνησε το καλοκαίρι του
2019 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, οι διοργανωτές επέλεξαν οκτώ προτάσεις από τις οποίες
επτά αποφοίτησαν με επιτυχία. ΤΕΕ
και ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τους επιστήμονες και επιχειρηματίες των ομάδων
υποστήριξης, αποφάσισαν επιπλέον
να απονείμουν διάκριση σε δύο από
τις ομάδες που παρουσιάζουν το πιο
έντονο ενδιαφέρον με βάση τα πολυπαραγοντικά κριτήρια της πρωτοβουλίας αλλά και που, ταυτόχρονα, βελτιώθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά κατά
τη διάρκεια της συμμετοχής τους. Οι
διακριθείσες ομάδες έλαβαν από το
“Blue Prototype” τον τίτλο του «Μαΐστρου» (που αποτελεί την ελληνική
μετάφραση του όρου MISTRAL), με
έναν ευθύ συμβολισμό, που σχετίζεται με τη θάλασσα, για τον χαρακτηρισμό του επιπέδου και των δυνατοτήτων τους. Ένας συμβολισμός που
στην περίπτωση της Θαλάσσιας Οικονομίας δεν θα εκφράζονταν πιο
δυναμικά και ουσιαστικά από έναν
άνεμο: «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει [Σενέκας, Επιστολές Ηθικές στον
Λουκίλιο (71,3)].
Οι διακριθέντες Μαΐστροι του Blue
Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ είναι:
1.
MARE
INCOGNITA/
COΑSTLINE: Η Mare Ingognita ιδρύθηκε από δύο νέους γεωλόγους το 2018 και δραστηριοποιείται
στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης και γεωλογικών εφαρμογών - και αξίζει να
σημειωθεί ότι έχει ενισχυθεί από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ-ΕΣΠΑ από την
Πολιτική Συνοχής για την ανάπτυξή
της. Συνδυάζοντας διάφορα σημεία
από την επιστημονική της ειδίκευση,
η MARE INCOGNITA και οι εταίροι
της αποφάσισαν να δημιουργήσουν
ένα εξειδικευμένο προϊόν - υπηρεσία, διαδικτυακό εν πολλοίς, που
μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις σε σημαντικές προκλήσεις του
μέλλοντος. Και αυτή η πρόκληση που
ήδη βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα είναι η διάβρωση των ακτών. Με βάση αυτή την παρατήρηση, αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα Σύστημα
Στήριξης Αποφάσεων για την εκτίμηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης των παραλιών σε συνδυασμό με
την κλιματική μεταβλητότητα και αλ-

λαγή, που έχει όλα τα περιθώρια να
αναπτυχθεί και να αποτελέσει πολύτιμο όπλο για όλους τους εμπλεκόμενους, που θα βοηθήσει να μειωθούν
οι επιπτώσεις με τις κατάλληλες αποφάσεις, βασισμένες σε επιστημονικά
δεδομένα και ανάλυση ρεαλιστικών
σεναρίων. Τελικός στόχος του προϊόντος, που συνεχώς εξελίσσεται, είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για όσους λαμβάνουν
σχετικές αποφάσεις.
2. ΦΑΟΣ ΜΚΟ: Πολλές φορές οι
παραδοσιακές μέθοδοι παραγνωρίζονται σε μια εποχή έντονων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και
οι ανάγκες της φύσης πολλές φορές
μας οδηγούν να ξανα-ανακαλύψουμε τις ξεχασμένες μεθόδους των πατεράδων και των παππούδων μας,
εμπλουτισμένες πλέον με νέα στοιχεία. Μια τέτοια προσπάθεια είναι
και αυτή της ΜΚΟ ΦΑΟΣ στο (πανέμορφο και μοναδικό) Αιτωλικό, που
επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή και
να ξανασυστήσει στους σύγχρονους
Ευρωπαίους την παραδοσιακή αλιευτική τεχνική, το ψάρεμα, με Σταφνοκάρι, μέσα από την μετεξέλιξή της
σε μια πολιτιστική-ψυχαγωγική (και
τουριστική) δραστηριότητα. Η ιδέα
είναι έντονα συνδεδεμένη με τον τόπο της, καθώς εκεί αναπτύχθηκε για
αιώνες αλλά κοντεύει να εξαφανιστεί. Με το σχεδιασμό που γίνεται,
μπορεί η αναβίωσή της να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την
περιοχή και ταυτόχρονα πηγή εσόδων τόσο για επιχειρήσεις όσο και
γενικότερα για την περιοχή. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι μέσα και από την
ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας, προχώρησε ταυτόχρονα και μια
θεσμική αναγνώριση. Το ψάρεμα με
Σταφνοκάρι εγγράφηκε στο Εθνικό
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και της UNESCO το 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη και
των δυο (2) διακεκριμένων ομάδων
(των «Μαΐστρων») προέρχονται από
την ελληνική περιφέρεια: από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας
που «βλέπει» στο Βόρειο Αιγαίο και
της Δυτικής Ελλάδας που «βλέπει»
στο Ιόνιο Πέλαγος, αντίστοιχα.
Οι άλλοι πέντε «Απόφοιτες/οι» του
BLUE PROTOTYPE ήταν οι:
3. GOZONE: Σωστικό γιλέκο ναυτικών δραστηριοτήτων με ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης και εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.
4. ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ: Οργανωμένες εκδρομές σε παράκτιες περιοχές με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση από επιστήμονες.
5. BLUESPEAR: Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην υποβρύχια
ερασιτεχνική αλιεία.
6. ECOQUEST ENVIRONMENTAL CONSULTING: Δημιουργία
βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών
δεδομένων μέσα από την ανάπτυξη
θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
7. WINDWAVE: Χαμηλού κόστους

υπεράκτιο υβριδικό σύστημα αιολικής-κυματικής ηλεκτροπαραγωγής.

Η υποστήριξη
από την κοινότητα
Πέρα από το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνεργάτες και τα μέλη των
ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ, και τη συμπαράσταση της Περιφέρειας Αττικής, αξιοσημείωτη είναι η υποστήριξη στην
πρωτοβουλία BLUE PROTOTYPE
από σημαντικά πρόσωπα της πραγματικής οικονομίας, του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και στελέχη
επιχειρήσεων, τόσο από τον χώρο
των μηχανικών όσο και από το χώρο της βιολογίας, της ωκεανογραφίας και γενικότερα του χώρου του
επιχειρείν και της Θαλάσσιας Οικονομίας, που λειτούργησαν συμβουλευτικά, ενίσχυσαν την προσπάθεια
και ανέλαβαν δράση υποστήριξης
ως μέντορες στην πρωτοβουλία του
ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.
«Με την επιστημονική, διοικητική,
οικονομική και αναπτυξιακή γνώση
που δίνουν στο ΤΕΕ οι 110 χιλιάδες μηχανικοί μέλη του, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε στην πράξη την
επόμενη γενιά επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας της
χώρας μας, εστιάζοντας φέτος ειδικά
στον πολλά υποσχόμενο χώρο της
θαλάσσιας οικονομίας, όπου η χώρα διαθέτει και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και ανάγκες για το μέλλον»
τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός, σημειώνοντας παράλληλα
ως εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον στήριξης του προγράμματος και από τον
επιχειρηματικό κόσμο, από σημαντικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

MISTRAL: Μια ισχυρή
διακρατική συνεργασία
Το έργο MISTRAL έχει ως στόχο να
εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική
Μεσογειακή συνεργασία 8 χωρών
και ποικίλων συμμετεχόντων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, συμπράξεις τύπου clusters, Ερευνητικά
Κέντρα) προκειμένου να καταστούν
οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» (BlueGrowth) στη Μεσόγειο, να
υποστηριχθεί η δημιουργία clusters
ως εξαιρετικών διαμεσολαβητών της
γνώσης για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας, να σχεδιαστούν και
να εφαρμοστούν κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονισμένες
με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών στη Μεσόγειο. Οι παρεμβάσεις του προγράμματος επιμερίζονται στοχευμένα σε
πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές
δραστηριότητες που εμπίπτουν στην
Ευρωπαϊκή στρατηγική «Γαλάζια
Ανάπτυξη» (Blue Growth), μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης
ανάπτυξης του θαλάσσιου τομέα.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συ-

νεργασίας για τη Μεσόγειο Interreg
Med. Οι επικεφαλής εταίροι είναι η
περιφέρεια Emilia Romania και το
τεχνολογικό κλάστερ ART-ER.
Η Χρύσα Ευστρατίου, συνεργάτης
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και υπεύθυνη επικοινωνίας του MISTRAL μιλά
για τους βασικούς στόχους του έργου
και πως επιτυγχάνεται μέσα από τη
διακρατική συνεργασία: «Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη σε ορισμένους τομείς
που επισημαίνονται στο πλαίσιο
της, όπως και οι τομείς που αναφέραμε πριν. Το 2020 υπάρχουν ακόμα πολλές περιφέρειες στη Μεσόγειο
όπως και η Ελλάδα με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη
στις θαλάσσιες δραστηριότητες που
δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα στις οικίες στρατηγικές τους, στις κατευθύνσεις στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το
δυναμικό να παραμένει ανεκμετάλλευτο. Στόχος μας είναι οπότε, οι περιφέρειες να συνεργαστούν με τους
ερευνητικούς φορείς όπως είναι
στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά ινστιτούτα και να μπορέσουνε να σχεδιάσουν στοχευμένες
στρατηγικές, έξυπνης εξειδίκευσης
για τη θαλάσσια οικονομία. Να ενσωματώσουν, δηλαδή, τον πυλώνα
της θάλασσας μέσα στις οικίες στρατηγικές και στις προτεραιότητες τους.

Καλή πρακτική στη
διαχείριση των παραλιών
Μία εταιρία που έχει αποδειχθεί
σαν καλή πρακτική από το έργο
MISTRAL είναι η Costa Nostrum.
Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία
στο «Blue Prototype» της start-up
επιχείρησης COSTA NOSTRUM
CERTIFICATION ΕΠΕ, «απόφοιτης»
του πρώτου κύκλου του «Prototype
by TEE», που «έτρεξε» την περίοδο 2017-2018, με την υποστήριξη
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και ίδιους
πόρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και που συνέβαλε στην
ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων σε όλα σχεδόν τα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών. Το
«Πρωτόκολλο Πιστοποίησης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη και Διαχείριση
των Παραλιών της Μεσογείου Costa
Nostrum® – Sustainable Beaches»
συμπεριλήφθηκε στη συλλογή καλών πρακτικών “Good practices
collection in maritime economy
for the Mediterranean” που διέθεσε το ΕΛΚΕΘΕ για τον προσανατολισμό των υποψηφίων του «Blue
Prototype». Περαιτέρω, εκπρόσωπος της επιχείρησης προσέφερε
υπηρεσίες καθοδηγητή-μέντορα για
την επιτάχυνση των δεξιοτήτων «εισακτέων» του «Blue Prototype», ενώ
η COSTA NOSTRUM αναμένεται να
διαδραματίσει και έναν καταλυτικό
ρόλο «φορέα αρωγού» για τη δημιουργία σύμπραξης τύπου cluster μεταξύ ομάδων του «Blue Prototype»

σε μια αμέσως επόμενη φάση.
Ο Βασίλης Ζησιμόπουλος, ιδρυτής
και διευθύνων σύμβουλος της Costa
Nostrum μιλά για το εγχείρημα αυτό:
«H Costa Nostrum λοιπόν, είναι ένα
πρότυπο για την βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της
Μεσογείου. Το κενό το οποίο ήρθε
να καλύψει είναι ότι ενώ ουσιαστικά
οι παράκτιες περιοχές όλης της Μεσογείου είναι μια πολιτιστική κληρονομιά των λαών της Μεσογείου και
ένας απίστευτος φυσικός πλούτος.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν είχε
γίνει κάτι σωστά δομημένο για την
προστασία, την ανάδειξη όλων αυτών των παράκτιων περιοχών. Άρα
αυτό το οποίο που προσπαθούμε να
κάνουμε είναι να προστατέψουμε, να
αναδείξουμε και να πιστοποιήσουμε
τις παραλίες της ευρύτερης Μεσογειακής λεκάνης ως βιώσιμες παραλίες
Costa Nostrum Blue Beaches.
Αυτό το πρωτόκολλο περιλαμβάνει
μέχρι στιγμής 39 κριτήρια δεικτών
οι οποίοι είναι είτε κοινωνικοί είτε
περιβαλλοντικοί δείκτες. Κατηγοριοποιούμε την κάθε παραλία με βάση
μια συγκεκριμένη βαθμολογία και η
παραλία μπορεί να πάρει από έναν
έως τέσσερις ιππόκαμπους ανάλογα
με τον βαθμό αειφορίας τον οποίο
επιτυγχάνει με βάση αξιολόγησης
την οποία κάνουμε. »
Ο Αλέξανδρος Τρίγγος, ωκεανολόγος – μικροβιολόγος νερού και επιστημονικός συνεργάτης του Costa
Nostrum μιλά για την αλληλεπίδραση με τους λουόμενους και τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών
μέσα από το πρόγραμμα: «Οι λουόμενοι που έρχονται στις παραλίες
καλούνται να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο ώστε στο τέλος του
καλοκαιριού, η διαχειριστική αρχή της κάθε παραλίας να εκτιμήσει
τα αποτελέσματα και να διαχειριστεί
καλύτερα τη παραλία της. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι επισκέπτες, τουρίστες λουόμενοι που έρχονται στη Μεσόγειο επιλέγουν κυρίως
εμπειρίες και όχι πράγματα. Oι λουόμενοι και η διαχειριστική αρχή
αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική
είναι η αύξηση του οικοτουρισμού
και η προστασία του θαλάσσιου και
παράκτιου περιβάλλοντος.»»
Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας»
με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσιογράφων 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
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Διευκρινίσεις για
το επίδομα θέρμανσης
Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά
με το επίδομα θέρμανσης.
Στο πλαίσιο των αιτήσεων που έχουν ξεκινήσει από τους
ενδιαφερόμενους για την καταβολή του επιδόματος, το
οποίο φέτος θα υπολογιστεί με βάση τον οικισμό που
κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι, το υπουργείο Οικονομικών με σχετική ανακοίνωσή του διευκρινίζει τα εξής:
1. Στις περιπτώσεις οικισμών που οι κάτοικοί τους δεν
βρίσκουν τον οικισμό τους ή έχουν πρόβλημα με τον
Ταχυδρομικό Κώδικα στον σχετικό κατάλογο, μπορούν
να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλ. 213162100, ώστε να
γίνεται άμεσα η σχετική διόρθωση. Ήδη έχουν γίνει
επικαιροποιήσεις των καταλόγων, μετά από σχετική
επικοινωνία των ενδιαφερόμενων.
2. Για πρώτη φορά φέτος επιδοτούνται, σε μικρούς οικισμούς με υψηλές θερμαντικές ανάγκες, όσοι καταναλώνουν καυσόξυλα για θέρμανση. Έτσι, αποφασίστηκε
ότι διευρύνεται ο χρόνος στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα σχετικά τιμολόγια, ώστε να
προσμετρώνται όσα έχουν εκδοθεί από την 1η Ιουνίου
2020. Όσοι ήδη έχουν προχωρήσει στην αγορά καυσόξυλων από την 1η Ιουνίου του 2020, μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα, η οποία
είναι ενεργή.
Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του επιδόματος που θα λάβει
κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80
ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 650 ευρώ.
Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επίδομα θέρμανσης, με βάση τα σημερινά δεδομένα, λήγει τη
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.
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H κοινωνία απαιτεί
νέο μοντέλο
μπορεί να ανταποκριθεί συλλογικά σε μια κοινή παγκόσμια πρόκληση, ζούμε τώρα μέσα από αυτήν.
Η σημερινή κρίση μας αποκαλύπτει ότι η μαζική εξάντληση στην καλύτερη περίπτωση είναι πιθανό να γεννήσει
κοινωνικά κινήματα που θα αμφισβητήσουν τους ιστούς
της κοινωνίας. Οι ομάδες πληθυσμού θα γίνουν πιο ανεξάρτητες από το σύστημα και οι κοινότητες στις οποίες
κατοικούν θα ανταποκριθούν προληπτικά στις απαιτήσεις
τους από κάτω προς τα πάνω. Το νέο φυσιολογικό θα διαμορφωθεί με τη μορφή αυτόνομων όντων ως ελεύθερων
οικονομικών παραγόντων, ως θεραπευτικών αρχών, ως
φιλάνθρωπων υγείας και ως καταναλωτών που απαιτούν
να απολαύσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινωνικής συνύπαρξης, ποιότητας ζωής και περιβαλλοντικής
συνύπαρξης. Τα αυτόνομα όντα θα επαναπροσδιορίσουν
τις πεποιθήσεις, τις προοπτικές τους, τις ενέργειες και τα
αποτελέσματά τους με βάση το αυτόνομο αποτύπωμα των
άλλων και αφήνοντας μια εντύπωση για τους άλλους να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Στη συνέχεια, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο φαινόμενο έλξης που θα επεκτείνει τη λογοδοσία των μοντέλων
πρόνοιας, των πολιτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων
καθώς και του εταιρικού κόσμου. Με την αυτό-ευθύνη ως
κατευθυντήρια αρχή, τα αυτόνομα όντα θα ρωτήσουν πώς
τα οικονομικά μοντέλα, η ενισχυμένη τεχνολογία και τα
εξατομικευμένα δεδομένα μπορούν να τους επιτρέψουν
να ζήσουν πιο έξυπνες, πιο υγιείς και πιο σημαντικές
ζωές. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΙΤ! ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.
Ο Πέτρος Γρουμπός είναι Ομότιμος καθηγητής
του Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέματα
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> Από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ρευστότητα 8,6 δισ. ευρώ

Ρευστότητα ύψους 8,6 δισ. ευρώ κυρίως σε μικρομεσαίες
αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις έχει διοχετεύσει μέσω των
τραπεζών από την έναρξη της
υγειονομικής κρίσης (Απρίλιος 2020 έως σήμερα), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), μοχλεύοντας 2,78
δισ. ευρώ από κοινοτικούς και
εθνικούς πόρους.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, έως σήμερα,
έχουν διοχετευθεί:
• 2 δισ. ευρώ σε 17.804 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Αναμένεται
η εκταμίευση επιπλέον 600
εκατ. ευρώ, με τους τελικούς
δικαιούχους να ξεπερνούν τις
20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• 4,6 δισ. ευρώ σε 521 μεγάλες (Μέσος όρος δανείου: 4,2
εκατ. ευρώ) και 9.620 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μέσος
όρος δανείου: 255.000 ευρώ)
μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19. Αναμένεται η
εκταμίευση επιπλέον 1,4 δισ.
ευρώ σε μικρομεσαίες κυρίως

επιχειρήσεις, καθώς προχωράει σταθερά η συμβασιοποίηση των υπόλοιπων εγκεκριμένων δανείων.
Ενδεικτικά, μόνο για το 2020
ο αριθμός των εκταμιευμένων δανείων είναι αθροιστικά δέκα φορές μεγαλύτερος
από τον αντίστοιχο της πενταετίας 2015-2019 και τέσσερις
φορές μεγαλύτερος αντίστοιχα
από της δεκαετίας 2010-2019.
Σε δηλώσεις του ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε:
«Από την πρώτη μέρα που η
Βουλή αποφάσισε την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είχαμε θέσει
όλα τα κόμματα υψηλούς στόχους γι’ αυτήν. Νομίζω το έτος
που πραγματικά καταξίωσε την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, της έδωσε πρωταγωνιστικό
ρόλο και έκανε σαφές στον κάθε επιχειρηματία πόσο χρήσιμη είναι η ύπαρξή της, είναι το
έτος 2020.
Μέσα στο 2020 και εν μέσω
της πανδημίας, καταφέραμε με
πρωτοφανή ταχύτητα από τους

πρώτους σε όλη την Ευρώπη,
να θέσουμε σε εφαρμογή χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία
είχαν πολύ μεγάλη διάδοση
στην αγορά, με πρωτοφανή
παροχή ρευστότητας, που σε
μεγάλο βαθμό διέσωσαν την
μεγάλη ζημιά που ο ιός προκάλεσε στην ελληνική οικονομία.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι
ότι όλοι οι θεσμοί που παρακολουθούν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, έχουν μιλήσει με εξαιρετικά επαινετικά
λόγια για τις δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
στο υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους συνεργάτες, τον κ. Τσακίρη, την κ. Χατζηπέτρου, που
έδειξαν πρωτοφανή επαγγελματισμό και μπορέσαμε να είμαστε από τους πρώτους στην
Ευρώπη στην εφαρμογή αυτών των μέτρων».
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ανέφερε:
«Το 2020 ήταν το έτος που
προσδώσαμε στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα έναν ρό-

λο κομβικό για τη στήριξη της
ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Σε αυτήν
την εξαιρετικά απαιτητική χρονιά, λόγω των δυσμενών υγειονομικών, οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
απέδειξε ότι μπορεί να ανασχεδιάσει, να δημιουργήσει
και να υλοποιήσει, άμεσα και
αποτελεσματικά, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για
την παροχή σημαντικής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Το 2021 σκοπεύουμε να αποτελέσει ένα έτος-σταθμό για την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα συνεχίσει να
διαχειρίζεται το πρόγραμμα “
Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, αλλά και να διευρύνει τις συνεργασίες της με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως
είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB-ΕΤΕπ),
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD), η Παρευξείνια Τράπεζα κ.ά».
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Οι ψηφιακοί νομάδες
Πράγμα που σημαίνει ότι το «μακριά»
μπορεί να είναι πρακτικά σχεδόν οπουδήποτε. Σε ένα πιο άνετο σπίτι στην εξοχή.
Στο χωριό. Ακόμα και σε μια άλλη χώρα.
Πράγμα που έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πολλές «άλλες χώρες».
Στη Φινλανδία πρόσφατα δια-φήμιζαν ένα
πακέτο με το όνομα «Ζήσε σαν Φινλανδός
για 90 ημέρες». Το κράτος μάζευε για ένα διάστημα αιτήσεις από ενδιαφερόμενους προσφέροντας στους επιλαχόντες διαμονή για
τους ίδιους και τις οικογένειές τους, βοήθεια
για τα σχολεία των παιδιών, ραντεβού με
επιχειρήσεις και επαγγελματίες της τοπικής
αγοράς, ξεναγήσεις και πληροφορίες, καθώς
και συμβουλές για όλες τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες εγκατάστασης ή ό,τι άλλο διαδικαστικό χρειαζόταν. Ακόμα και από το αεροδρόμιο θα τους έπαιρναν. Ο σκοπός του
προγράμματος ήταν να δείξουν στους επιλαχόντες (κυρίως επαγγελματίες στον χώρο της
τεχνολογίας) πώς είναι να ζει κανείς και να
δουλεύει στη χώρα αυτή, με σκοπό να τους
πείσουν να μείνουν και να δουλέψουν εκεί
ως ψηφιακοί νομάδες.
Και η Φινλανδία δεν είναι η μόνη. Από τον
Αύγουστο η Εσθονία έχει βγάλει μια ειδική
«digital nomad visa» διάρκειας 12 μηνών,
για όποιον θέλει να πάει να ζήσει εκεί. Η
Γερμανία έχει τη «Freiberufler» βίζα για
αυτοαπασχολουμένους, η Αυστραλία τη
«Working Holiday Visa» για νέους ηλικίας
18-35. Ακόμα και σε ένα ηλιόλουστο νησί

της Καραϊβικής έχουν φτιάξει ένα ειδικό site
που διαφημίζει τη δική τους 12μηνη βίζα,
με μήνυμα της πρωθυπουργού που καλεί
καταρτισμένους επαγγελματίες να έρθουν
να δουλέψουν, όπως λέει, «σ’ αυτόν τον
μικρό βράχο που αποκαλούμε Μπαρμπάντος».
Και είναι μόνο η αρχή. Από ό,τι φαίνεται,
καθώς οι προτεραιότητες και τα κριτήρια
εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων για
το πού θα ζουν και πώς θα δουλεύουν θα
αλλάζουν ραγδαία τα επόμενα χρόνια, πολλές χώρες, πόλεις και νησιά θα αρχίζουν να
ανταγωνίζονται για να τους φέρουν και να
τους νοικιάσουν τα δικά τους σπίτια, για να
ψωνίζουν από τα δικά τους καταστήματα και
για να πληρώνουν τις δικές τους ΔΕΚΟ.
Και η Ελλάδα;
Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύσει τέτοιο κόσμο δεν είναι παράλογη. Η χώρα μας έχει κάποια αντικειμενικά
πλεονεκτήματα. Το κόστος της ζωής (ειδικά της κατοικίας, και ειδικά εκτός Αθήνας)
είναι μικρότερο από ό,τι σε άλλες, συγκρίσιμες χώρες. Η γεωγραφική τοποθεσία, η
καλή αεροπορική διασύνδεση, η εγγύτητα
με πλούσιες χώρες από τις οποίες πολλοί
digital nomads κατάγονται, αλλά και με τις
μεγάλες και πολύ ακριβότερες μητροπόλεις της Ευρώπης, είναι επίσης σημαντικά
πράγματα. Η ποιότητα ζωής, οι διαθέσιμες
γαστριμαργικές και ψυχαγωγικές επιλογές,
το κοινό νόμισμα, το ποσοστό των ντόπι-

ων που μιλάνε αγγλικά, η ασφάλεια και η
πολιτική σταθερότητα, η γενικότερη κουλτούρα και οι κοινωνικές αξίες, παίζουν και
αυτά σπουδαίο ρόλο. Και, βέβαια, είναι και
ο καιρός. Καμία Εσθονία δεν μπορεί να φτιάξει καινοτόμα ψηφιακά προγράμματα για
να αποκτήσει το δικό μας κλίμα.
Βεβαίως, αυτά από μόνα τους δεν αρκούν.
Πρέπει και εμείς να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε εκτός
Σένγκεν εργαζομένους να έρθουν και να
δουλέψουν νόμιμα στη χώρα μας χωρίς
γραφειοκρατία και μπελάδες. Οι τηλεπικοινωνιακές μας υποδομές πρέπει να βελτιωθούν δραματικά – όσο ωραίο κι αν είναι το νησί, δεν νοείται ο digital nomad να
κάνει τη δουλειά του με ασταθή σύνδεση
που με το ζόρι φτάνει το 1 Mbps (μιλώ εκ
πείρας). Αλλά φαίνεται πως, αν τα λύσουμε, θα μπορούσαμε να γίνουμε μια ανταγωνιστική επιλογή γι’ αυτόν τον κόσμο.
Προς το παρόν, βέβαια, κανένας δεν
πηγαίνει πουθενά γιατί ο κόσμος είναι
κλεισμένος στα σπίτια του. Οταν όμως
τελειώσει η πανδημία και οι άνθρωποι αρχίσουν να βγαίνουν απ’ τα καβούκια τους
και, σε κάποιες περιπτώσεις, αρχίσουν να
αναζητούν νέα, καλύτερα καβούκια, εμείς
θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε τους πολλούς, πιθανότατα καλύτερα προετοιμασμένους, αλλά σχεδόν
σίγουρα λιγότερο όμορφους ανταγωνιστικούς προορισμούς».
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Δημοπρατείται το
Εργοστάσιο Τέχνης
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πατρέων, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου επισκευής και ενίσχυσης του «Εργοστασίου Τέχνης – Θάνος Μικρούτσικος».
Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων, εκπόνησε την μελέτη προϋπολογισμού
1.800.000 ευρώ, που αφορά την επισκευή και ενίσχυση
του Εργοστασίου Τέχνης με σκοπό την άμεση χρήση του
ως κεντρική θεατρική σκηνή του Δήμου Πατρέων. Στόχος
του έργου είναι να στεγάσει μία σύγχρονη σκηνή για πολλαπλές εκδηλώσεις, θέατρο, χορό, μουσική, κ.λπ.
Θα γίνει στατική ενίσχυση, για να αρθούν αστοχίες που
έχουν παρατηρηθεί μετά τον σεισμό στην Πάτρα το 2008,
η αναβάθμιση της ακουστικής του θεάτρου, η θερμομονωτική επάρκεια, νέα διάταξη πυρασφάλειας σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και διατάξεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η Πάτρα, θα αποκτήσει
επιτέλους, ένα τεράστιο χώρο 850 θέσεων και θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες της για κάθε είδους μεγάλες
παραστάσεις.

Ανακαλύψτε τη Χάρτα
του Ρήγα Βελεστινλή
Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Hack the
Map: Η Χάρτα του Ρήγα» έχει ως στόχο να δώσει ζωή σε
αυτό το σπουδαίο τεκμήριο και να παρακινήσει σχολικές
ομάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκρυπτογραφήσουν τους γρίφους του με τη βοήθεια της τεχνολογίας
και του διαδικτύου. Ένα από τα πιο σπουδαία έργα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και το πιο σημαντικό δείγμα της
ελληνικής χαρτογραφίας της προεπαναστατικής περιόδου.
Η Χάρτα αποτελείται από δώδεκα φύλλα, διαστάσεων το
καθένα περ. 50Χ70 εκ., και συντέλεσε στη διαμόρφωση
των ιδεών και του οράματος που ενέπνευσαν την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Επισκεφτείτε τη νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ιδρύματος Ωνάση και προετοιμαστείτε για τη συμμετοχή του
σχολείου σας στον Διαγωνισμό. Δημιουργήστε τη δική
σας AR ή VR εφαρμογή, ένα 3D video game ή μία ψηφιακή αφήγηση με έμπνευση τη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή!
Ανακαλύψτε τον κόσμο της Χάρτας του Ρήγα στο https://
classroom.onassis.org
Κατάθεση προτάσεων Α΄ Φάσης Διαγωνισμού από
15.01.2021 έως 01.02.2021
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative
1821-2021, σε συνεργασία με το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Cartographic Heritage Archives, Γενικά Αρχεία του Κράτους / Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
και το Τμήμα Γεωγραφίας - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο /
Department of Geography - HUA

»

Παρατείνεται η υποβολή
υποψηφιοτήτων για την εκδήλωση «Αχνάρια του 21
στη Δυτική Ελλάδα» μέχρι και
την 31η Μαρτίου 2021. Κατά
συνέπεια και το πρόγραμμα
παραστάσεων της συγκεκριμένης εκδήλωσης όπως ανακοινώθηκε, μεταφέρεται χρονικά πίσω, στο 2ο εξάμηνο

του ’21, σε ημερομηνίες που
θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας
«ΡΕΦΕΝΕ» κ. Γιάννη Γεωργακάκη 2610-221429.

» Η προετοιμασία για το 23ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινή-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης

Δράσεις Σύγχρονου
Πολιτισμού για το 2021

> Το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης
ή και παροχής αιγίδας για δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021, στο πλαίσιο
της στήριξης και ανάδειξης δράσεων ελληνικών πολιτιστικών φορέων.
Σύμφωνα με την γενικότερη πολιτική του
ΥΠΠΟΑ για επίσπευση των διαδικασιών,
ώστε να εξασφαλίζεται στους φορείς -και
λόγω πανδημίας - περισσότερος, κατά το
δυνατόν, χρόνος προετοιμασίας των δράσεων τους, φέτος οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος δημοσιεύονται πολύ νωρίτερα του
συνήθους. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού φέτος επαναφέρει την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων
επιχορήγησης και για παραγωγές διετούς
προγραμματισμού στο θέατρο και τον χορό.
Το ΥΠΠΟΑ, υπό τις συνθήκες της πανδημίας, αποφάσισε πέραν της ενίσχυσης των
πολιτιστικών δράσεων και της έρευνας, να
ενισχύσει και ειδικότερες δράσεις ψηφιακού πολιτισμού, για παιδιά και εφήβους,
για την συμπεριληπτικότητα και προσβασιμότητα των ΑμεΑ στον πολιτισμό, σε συνάρτηση και με το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Συνολικά ανακοινώνονται οι εξής προσκλήσεις:
• Θέατρο και Χορός
- Επιχορήγηση ομάδων θεάτρου με σκοπό
την παραγωγή παραστάσεων μονοετούς ή
διετούς προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου του παιδικού θεάτρου, του κουκλοθεάτρου και μαριονέτας
- Ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα
του θεάτρου
- Επιχορήγηση ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού με σκοπό την παραγωγή παραστάσεων μονοετούς ή διετούς προγραμματισμού
- Ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα
σει! Το Φεστιβάλ επιστρέφει
δυναμικό, ανατρεπτικό και
υβριδικό, εν μέσω των δύσκολων συγκυριών που έχει
διαμορφώσει η πανδημία. Το
#TDF23 θα ξεκινήσει στις 4
Μαρτίου, ωστόσο οι εκδηλώσεις του και οι προβολές του
θα επεκταθούν έως και το καλοκαίρι του 2021.

του κλασικού και σύγχρονου χορού
- Δράσεις και φεστιβάλ στον τομέα του θεάτρου και του χορού, κλασικού και σύγχρονου
• Μουσική
- Μουσικές δράσεις και μουσικά φεστιβάλ
- Ανάπτυξη ερευνητικού έργου στον τομέα
της μουσικής
- Φιλαρμονικές
• Εικαστικές τέχνες
- Δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου
- Ανάπτυξη ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα
- Δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και
συλλογών σύγχρονου πολιτισμού
• Κινηματογράφος
- Κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές
δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ
• Γράμματα
- Δράσεις σχετικές με τη διάδοση, προβολή, προώθηση των γραμμάτων και του βιβλίου, την υποστήριξη επιστημονικών συναντήσεων και δράσεων φιλαναγνωσίας
Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις
• Ψηφιακός πολιτισμός
• Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους
• Δράσεις και προγράμματα για την
προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον
πολιτισμό
• Δράσεις σχετικές με την έννοια του

» Με την πραγματοποίηση της
Συναυλίας Μουσικής Δωματίου, στην οποία συμμετείχαν
οι καθηγητές του Δημοτικού
Ωδείου Πατρών Μ. Σαφάροβα
(βιολί), Ρ. Σμαγκούλοβ (βιόλα) και Ν. Κομισάροβ (Βιολοντσάλο), συνεχίστηκε την δεύτερη ημέρα της πρωτοχρονιάς
η ενότητα του Πολιτιστικού

εκπατρισμού με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Δικαίωμα υποβολής έχουν φορείς, οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ενώ φορείς μπορούν
να εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον δεν
έχουν ήδη εγγραφεί, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Τόσο η εγγραφή στο Μητρώο,
όσο και η υποβολή αιτήματος γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση drasis.culture.gr,
όπου θα αναρτηθούν οι σχετικές προσκλήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναλυτικά.
Επίσης, ανακοινώνεται ότι στις 12 Ιανουαρίου 2021 θα λάβει χώρα τηλεδιάσκεψη
σχετικά με τη διαδικασία, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Οι φορείς θα ενημερωθούν
για τις τεχνικές λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης με νεότερη ανακοίνωση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θα γίνουν μέχρι τις
12 Απριλίου 2020, από ειδικές επιτροπές,
που θα αποτελούνται από προσωπικότητες
κάθε τομέα και τον/την Προϊστάμενο/η της
εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού
του ΥΠΠΟΑ.

Οργανισμό «Τέχνη στην πόλη
– Τέχνη για την πόλη». Είναι η
έβδομη κατά σειρά και το Δημοτικό Ωδείο Πατρών με αυτόν τον τρόπο στέλνει το δικό
του μήνυμα, για τις ημέρες
των εορτών, προσκαλώντας
τους πολίτες κάθε ηλικίας, να
«ανταμώσουν» με ξεχωριστές
συνθέσεις και τραγούδια, ξέ-

νων και Ελλήνων δημιουργών, κλασσικών και μη. Το
link για την παρακολούθηση
του video είναι https://youtu.
be/7_YiKqB3fMg. Η συναυλία προβάλλεται από την ιστοσελίδα patrasculture.gr, την
σελίδα του Οργανισμού στο
Facebook και τα social media
των δομών του.
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> Επίσκεψη στα ανακαινισμένα Παλαιά Σφαγεία

Μια σπάνια πολιτιστική εμπειρία

Ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει
την υλοποίηση του έργου για τη
διαμόρφωση των χώρων των
Παλαιών Σφαγείων σε Κέντρο
Δημιουργικής Βιομηχανίας με
επίκεντρο το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών μέσω του προγράμματος Sparc,
που χρηματοδοτείται από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
– Interreg Greece – Italy 2014
– 2020».
Με βάση τον σχεδιασμό, όπως
αυτός έγινε γνωστός στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
του καρναβαλικού οργανισμού
από τον project manager του
έργου και υπάλληλο του Δήμου
Πατρέων κ. Βασίλη Παπαϊωάννου, ο χώρος θα είναι επισκέψιμος σε όλη τη διάρκεια του
έτους σε πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και
να γνωρίσουν από κοντά τον
κόσμο της δημιουργίας του Πα-

τρινού Καρναβαλιού και του
Καραγκιόζη. Παράλληλα μέσω
οργανωμένων επισκέψεων και
σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητές όλων των
βαθμίδων, θα έχουν τη δυνατότητα μιας σπάνιας εμπειρίας
αλλά και κατασκευής στοιχείων
που σχετίζονται με το Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί και στην
εκπαίδευση ενηλίκων στους τομείς δραστηριότητας του πολυχώρου.
Το συγκρότημα των Παλαιών

Σφαγείων στην τελική του διαμόρφωση προβλέπει πλήθος
χρήσεων και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κύρια μεγάλη
αίθουσα αφιερωμένη στο Πατρινό Καρναβάλι ως χώρο πολυθεματικών εκθεσιακών ενοτήτων με κέντρο αναφοράς το
Καρναβάλι, χώρο διάδρασης
και καρναβαλικών εξερευνήσεων και χώρο προβολής και
δημιουργίας ψηφιακών εκθέσεων, την αίθουσα Θεάτρου
Σκιών-Καραγκιόζη ως χώρο
προβολής αρχειακού και εκ-

θεσιακού υλικού με τη βιωματική διάδραση/σχέση του κοινού με το Καραγκιόζη, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων (καλλιτεχνικών δράσεων: χορός, θέατρο, performance, περιοδικών
εγκαταστάσεων και εκθέσεων,
συνεδριάσεων, εκδηλώσεων,
προβολών), τρεις αίθουσες
εργαστηρίων (εργαστήριο δημιουργικής βιομηχανίας, δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά και νέους και εργαστήριο
3D εφαρμογών), αίθουσα-κέντρο πολυμέσων/multimedia
(αίθουσα πολυμεσικών εφαρμογών/Multimedia
Center,
Εργαστήριο παραγωγής και
επεξεργασίας εικόνας και ήχου,
Digital Library/DJ studio/
Visual Effects), Ραδιοφωνικό
Σταθμό των Παλαιών Σφαγείων (Studio Radio-Studio ηχογράφησης), πωλητήριο και
αίθουσα δημιουργικών συναντήσεων-meeting room και τα
κτίρια διοίκησης.

> Στους χώρους του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Κάλαντα και τραγούδια
από την μπάντα του Δήμου

Παιανίζοντας πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
και γιορτινά τραγούδια, αποχαιρέτησε η
μπάντα του Δήμου Πατρέων του 2020,
συνεχίζοντας τις πολλαπλές δράσεις του
πολιτιστικού οργανισμού για τις ημέρες
των εορτών. Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης - παραμονή της πρωτοχρονιάς - η μπάντα συμμετείχε μετά από σχετικό αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
στην εκδήλωση που διοργάνωσε από κοινού με το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Την ώρα που άντρες της 6ης ΕΜΑΚ και
του 1ου ΠΥΣ, κατέβαιναν στα μπαλκόνια
των κλινικών με σχοινιά, ντυμένοι Αη Βασίληδες για να προσφέρουν δώρα, η μπά-

ντα του Δήμου «πλημμύριζε» τους χώρους
με ήχους από κάλαντα και τραγούδια. Παράλληλα ο Πολιτιστικός Οργανισμός παρέδιδε τα δικά του δώρα και βιβλία. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκε η πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, η οποία σε δηλώσεις της τόνισε, ότι πέρα από τα εορταστικά μηνύματα των ημερών, είναι επιβεβλημένη η
εξασφάλιση από την κυβέρνηση όλων
των απαιτούμενων δόσεων εμβολίων κατά του κορονοϊού και ο δωρεάν εμβολιασμός όλων των πολιτών. Η πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού σημείωσε, ότι
πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσω-

πικό όλες οι δομές της δημόσιας υγείας.
Ως δήμος - σημείωσε η κ. Γεροπαναγιώτη - ενώνουμε τη φωνή μας με το κίνημα
των υγειονομικών και απαιτούμε την κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υγείας,
πολύ περισσότερο τώρα, που ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης της.
Την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς, η
Μπάντα του Δήμου, βρέθηκε στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων, όπου παιάνισε
τα κάλαντα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, στο κέντρο υγείας της περιοχής, στους
δρόμους της συνοικίας και στην πλατεία
Π. Κοσιώνη.

> Πρόσκληση για δημιουργία ντοκιμαντέρ

«Διεκδικώντας την Ελευθερία»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου υπέγραψε
φέτος συμφωνία συνεργασίας
με το Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi,
του Μπιλμπάο της Ισπανίας.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν συμφωνηθεί να
γίνουν δράσεις για την προώθηση και προβολή ντοκιμαντέρ
που αφορούν τις δύο χώρες καθώς επίσης να δοθούν κίνητρα
για συμπαραγωγές μεταξύ σκηνοθετών. Έτσι στην διάρκεια του
7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που
θα γίνει ζωντανά από τις 7 έως

16 Μαΐου 2021, πρόκειται να
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις
1. Αφιέρωμα στον Βασκικό Κινηματογράφο, με την παρουσία
των συντελεστών.
2. Κάλεσμα σε Βάσκους και Έλληνες σκηνοθέτες/παραγωγούς
με σκοπό την αναζήτηση ευκαιριών συμπαραγωγής μεταξύ των
δύο χωρών για την δημιουργία
ενός 90λέπτου σπονδυλωτού
ντοκιμαντέρ πάνω στην θεματική του φετινού αφιερώματος
«Διεκδικώντας την ελευθερία»
Για τον σκοπό το Φεστιβάλ κα-

λεί Έλληνες σκηνοθέτες /παραγωγούς να υποβάλουν πρόταση
παραγωγής ντοκιμαντέρ μικρού
μήκους (15΄) με θέμα «Διεκδικώντας την Ελευθερία». Θα επιλεχθούν 3 σχέδια από την κάθε χώρα που θα αποτελέσουν
μέρος του 90 λεπτού σπονδυλωτού ντοκιμαντέρ. Οι 6 σκηνοθέτες/ παραγωγοί Βάσκοι και
Έλληνες θα βρεθούν στη Καλαμάτα, την περίοδο του φεστιβάλ
τον Μάιο, προκειμένου να γνωριστούν και να ορίσουν μέσα σε
ποιο το πλαίσιο συνεργασίας θα
πραγματοποιηθεί η συμπαρα-

γωγή. Το έργο που θα παραχθεί,
θα προβληθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi και στο Δ.Φ. Ν.
Πελοποννήσου, καθώς και στο
φεστιβάλ Faitodoc στην Νάπολη της Ιταλίας Τα έργα που θα
υποβληθούν θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική δυνατότητα υλοποίησης και θα πρέπει να απευθύνονται σε διεθνές
κοινό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καταθέσουν τον φάκελο στα
ελληνικά και αγγλικά μέχρι 28
Φεβρουαρίου 2021 στο info@
peloponnisosdocfestival.com.
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Διαγωνισμός Διηγημάτων
«Μάσκα και Πρόσωπο»
Η «Αορτή»* Πάτρας καλεί σε μια λογοτεχνική άμιλλα διηγημάτων μικρής φόρμας (flash fiction) με θέμα «Μάσκα και
Πρόσωπο».
Τα μικρά διηγήματα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, δεν
θα ξεπερνούν τις 1200 λέξεις, και δεν θα έχουν εκδοθεί ή
δημοσιευθεί σε περιοδικό, βιβλίο ή άλλο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Τα κείμενα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση flashfictionaortipatras@gmail.
com σε αρχεία τύπου doc, docx, ή rtf, με γραμματοσειρά
Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών, παράγραφο με
εσοχή πρώτης γραμμής και διάστιχο 1,5. Το αρχείο θα περιέχει μόνο το κείμενο με τον τίτλο του. Στο σώμα του μηνύματος
(email) και μόνο σε αυτό, θα αναφέρεται απαραίτητα το πραγματικό όνομα και επώνυμο του/της συγγραφέα, καθώς επίσης το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
Λήξη υποβολής των κειμένων 20 Φεβρουαρίου 2021.
Η κριτική επιτροπή θα προβεί σε επιλογή με βάση τη λογοτεχνική αξία των κειμένων. Τα επιλεγμένα κείμενα (10-20)
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα aortipatras.blogspot.com
και θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική ειδική έκδοση (έντυπη ή ηλεκτρονική). Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι λογοτέχνες: Σπύρος Λ. Βρεττός, Σωκράτης Σκαρτσής και Έρση
Σωτηρόπουλου
*Η «Αορτή» είναι μια πολιτισμική συλλογικότητα της Πάτρας. Η ταυτότητά της περιγράφεται στο «Μανιφέστο» του
ιστολογίου της (aortipatras.blogspot.com).

Πολιτιστικοί Σύλλόγοι
της Αιγιάλειας
H ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α Αιγιαλείας συνεχίζει την πλούσια πολιτιστική δράση της και τη νέα χρονιά. Οι συνθήκες μπορεί να
μην επέτρεψαν τη δια ζώσης επικοινωνία αυτές τις γιορτές,
όμως μέσω του διαδικτύου βρέθηκε η χρυσή τομή με τις Χριστουγεννιάτικες Διαδικτυακές εκδηλώσεις του Πάρκου των
Χριστουγέννων.
Και τη νέα χρονιά συνεχίζονται οι πλούσιες δράσεις, στο
μέτρο του δυνατού, με ένα αφιέρωμα στο έργο και στη συμβολή των Πολιτιστικών Συλλογών της περιοχής. Σκοπός να
αναδειχθεί, πως η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να κρατήσουν όχι μόνο ευχάριστη συντροφιά, αλλά παράλληλα να διδάξουν, ακόμα και να μυήσουν τους τηλεθεατές σε μονοπάτια
της παράδοσης, της θεατρικής έκφρασης και της μουσικής.
Οι πρώτες εκπομπές πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και ήταν αφιερωμένες στη Θεατρική
Έκφραση Αιγίου (ΘΕΑ) και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακράτας «Αναγέννησις».
Το ταξίδι συνεχίζεται από τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου και
κάθε μέρα στις 19.00 μέσα από τη σελίδα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.
στο facebook και το youtube. Έτσι, θα παρουσιαστούν μέσα
από τη συχνότητα της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ περισσότεροι από δεκαπέντε σύλλογοι της περιοχής, φιλαρμονικές, χορευτικοί όμιλοι
και θεατρικές ομάδες, αγωγοί του πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης.
Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας έχει ως εξής:
• 8/1/2021 Πανηπειρωτική Αδελφότητα
• 9/1/2021 Θεατρική Ομάδα Διακοπτού
• 10/1/2021 Φιλαρμονική Ακράτας
Ενώ ακολουθούν και άλλοι σύλλογοι της περιοχής, όπου
η ώρα και η μέρα μετάδοσης θα ανακοινωθούν από τη
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. Εμπνευστής της «Αιγιάλειας του Πολιτισμού»
είναι o συνεργάτης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ Θοδωρής Πανουτσόπουλος. Την τεχνική υποστήριξη έχει αναλάβει ο Γιώργος Αληβρούβας και την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος
Ιωάννα Δημουλά.
Τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκαν οι : Χορευτικός Όμιλος Αιγίου, Φιλαρμονική Αιγίου, Χορευτικός Όμιλος
Αχαιοί, Θεατρική Ομάδα Απόφοιτοι.

