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και οι αντιθέσεις για το Φράγμα Πείρου
Ο «Σ.Ε.» κατέγραψε 

τις θέσεις των δημοτι-
κών αρχών των τριών 

περιοχών που θα 
υδροδοτηθούν (Πα-
τρέων, Δυτ. Αχαΐας 
και Ερυμάνθου) για 

το κατά πόσο υπάρχει 
κίνδυνος ιδιωτικοποί-

ησης του έργου με την 
ανάθεση σε ιδιώτη της 

συντήρησής του. 
Η ουσία είναι ότι το 
έργο ολοκληρώνεται 
60 χρόνια από την 

αρχική ιδέα.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρω-
ση του φράγματος Πείρου-Παραπείρου που 
εδώ και αρκετό διάστημα προκαλεί πολιτικές 
αντιπαραθέσεις για τον φορέα διαχείρισής 
του. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την 
τελευταία φάση του έργου με τρεις εταιρείες 
να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο προυπο-
λογισμός του έργου φθάνει τα 24 εκ. ευρώ. 
Προβλέπεται ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια 
ο ιδιώτης που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη συ-
ντήρηση του φράγματος. Παρέμβαση έκανε ο 
υπ. Υποδομών Κώστας Καραμανλής, υποστη-
ρίζοντας ότι η κυβέρνηση με τις επιλογές της 
έδωσε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Ο Δή-
μαρχος Πατρέων ανταπαντά ότι αγωνίζεται να 
μην μετακυλιστεί στους καταναλωτές το κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας του φράγματος. 

Παρέμβαση Τσίπρα
για ρύθμιση χρέους 
Να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος, 
που λόγω πανδημίας φθάνει τα 
8,5 δις ευρώ, ζήτησε ο Αλέξης 
Τσίπρας από την Πάτρα σε συ-
νάντησή του με φορείς.

 Όλα τα όπλα στη 
μάχη κατά covid-19
«Αυτή ακριβώς τη δύσκολη στιγμή 
χρειαζόμαστε όλα τα όπλα για 
την αντιμετώπιση της covid-19». 
Από άρθρο στον «Σ.Ε.» του αν. 
καθ. Κωνσταντίνου Πουλά.

Πανεπιστήμιο 
«πρώτης 
ευκαιρίας» το ΕΑΠ

Σελ. 5 «Επωνύμως» σελ. 9 Σελ. 10

> Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το τελευταίο τμήμα του έργου

Σελ. 12-14

Ασφυκτιούμε 
οικονομικά

 «Η αγορά δεν αντέχει άλλο», το 
μήνυμα των τοπικών φορέων 
στην προχθεσινή σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-
λία της Ο.Ε.ΕΣ.Π. Ανοικτό και το 
ενδεχόμενο δυναμικών κινητο-
ποιήσεων, σε μια προσπάθεια να 
ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, 
ώστε να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. 
Οι τόνοι ήταν δραματικοί με πιο 
χαρακτηριστική την επισήμανση 
ότι «βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Σελ. 3, «Απόψεις» σελ. 8

Πρόγραμμα
«Σύζευξις ΙΙ» 
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες της Δυ-
τικής Ελλάδος αποκτούν πρό-
σβαση στην πληροφορία μέσω 
του Ταμείου Συνοχής.

Σελ. 18

Παραγωγικοί φορείς
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Οι κουμπάρες… 
Ξεκινούν πάλι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία 
στις 25 Ιανουαρίου, μια διαδικασία που είχε διακοπεί 
από το 2016 και η οποία θα γίνει σε συνθήκες ου-
σιαστικά κρίσης, συνεχών προκλήσεων και έντονων 
αμφισβητήσεων από την γείτονα χώρα. Θα πρόκειται 
για την 61η αντίστοιχη συνάντηση των δύο μερών, 
που θα την κάνουν όχι γιατί οι συνθήκες είναι ώριμες 
αλλά για «τα μάτια του κόσμου». Το κλίμα το περιέ-
γραψε ό ίδιος ο Πρωθυπουργός Κ. Μήτσοτακης με 
την ρήση του «μην παίζουμε τις κουμπάρες». Και με 
αυτόν τον τίτλο η Κατερίνα Τζωρτζινάκη της Ναυτε-
μπορικής δίνει την δική της διάσταση, που αξίζει η 
αναπαραγωγή της εδώ:
Απ’ όλα τα αποκαλούμενα κοριτσίστικα παιχνίδια, οι 
«κουμπάρες» είναι πιθανόν εκείνο που παίζεται χωρίς 
κανόνες. Αρκεί ένα θέμα ή μια σύμβαση -«κουμπά-
ρες» εν προκειμένω- και από εκεί κι έπειτα ο καθένας 
κάνει του κεφαλιού του. Φλυαρεί άσκοπα, κινείται 
άκοπα, σκοτώνει την ώρα του. Δεν είναι τυχαίο ότι 
στην καθομιλουμένη η έκφραση κατέληξε να είναι 
ταυτόσημη με το «κοροϊδευόμαστε». Εξ ου και, όταν 
χάνουμε την υπομονή μας και δηλώνουμε ότι «δεν 
θα παίξουμε τις κουμπάρες», εννοούμε ότι ήρθε η 
στιγμή της αλήθειας. Τέρμα το δούλεμα.
«Να σταματήσουμε να παίζουμε τις κουμπάρες και 
να βρούμε ημερομηνία» είπε ο πρωθυπουργός από 
την  Πορτογαλία.  Ο μεταφραστής δεν ξέρω πώς ξέ-
μπλεξε με τη σημασία, αλλά δεν πέρασαν παρά λίγες 
ώρες και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοί-
νωσε ότι ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών 
με την Τουρκία θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινού-
πολη, στις 25 Ιανουαρίου 2021. Την ημέρα που θα 
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξω-
τερικών Υποθέσεων. Τη χρονιά που συμπληρώνονται 
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η οποία 
δρομολόγησε τη δημιουργία του ελληνικού κράτους.
Τέρμα το δούλεμα, λοιπόν; Ένας καλόπιστος παρα-
τηρητής θα ένιωθε ανακούφιση, μετά τα καλοκαιρινά 
τσαλίμια, κάποιος με μνήμη θα αγόραζε επί πιστώ-
σει, ο κυνικός είχε προεξοφλήσει το σκηνικό, μετά 
τις πιέσεις από Αμερικανούς στο ΝΑΤΟ και Γερμανούς 
στην Ε.Ε., και ο προληπτικός ανησυχεί μην επανα-
ληφθεί το κακό, όπως στα 100 χρόνια από το 1821.  
Τέρμα το δούλεμα, λοιπόν, με την επανεκκίνηση των 
διερευνητικών; Πέντε ημέρες μετά την ορκωμοσία 
του νέου προέδρου των ΗΠΑ. 
Σίγουρα δεν είναι το τέρμα των απειλών. Μία μόλις 
ημέρα μετά τη σχετική τουρκική πρόσκληση, Τσα-
βούσογλου και Ερντογάν έδειξαν όρεξη για καβγά, 
ενθαρρυμένοι και από τη στάση των Βρυξελλών. 
Κακή αρχή ή παιχνίδι τακτικής; Το επίσημο πρακτο-
ρείο «Aνατολή» πάντως δεν πρωτοτυπεί. Τα βάζει 
όλα στο τουρκικό γουδί, από την απαίτηση περί απο-
στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αι-
γαίου μέχρι τις αξιώσεις για νησιά και βραχονησίδες.
Δεν θα αργήσει και πολύ να φανεί τι θα γίνει με τις 
πυξίδες. Για να μην παίζουμε τις κουμπάρες σε ένα 
μακρύ κουβεντολόι 60+1 γύρων.

Η 
έναρξη των εμβολιασμών κατά του φονικού ιού 
και στη χώρα μας και η υποχώρηση του ποσο-
στού όσων αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα 
των νέων εμβολίων, έχουν δημιουργήσει, όπως 

γράφαμε και σε προηγούμενο σημείωμα, κάποια αισιοδοξία 
στην κοινωνία ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής 
της δραματικής εξέλιξης με τον κορωνοϊό. Θα επαναλάβουμε 
όμως και θα συνεχίσουμε σήμερα τον προβληματισμό που 
καταθέσαμε και στην προηγούμενη έκδοσή μας: Είναι έτσι 
τα πράγματα; Μέσα στο 2021 θα επανέλθει η κανονικότητα 
στην κοινωνία και ο κορωνοϊός θα αποτελεί μια άσχημη πα-
ρένθεση που θα ξεχαστεί γρήγορα;

Αρκούν τα εμβόλια;
Φιλοξενούμε σήμερα στο «Επωνύμως» (σελ. 9) μια πολύ 
ενδιαφέρουσα «απάντηση» του αν. Καθηγητή Βιοχημείας 
στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. 
Κωνσταντίνου Πουλά, ενός επιστήμονα που με ενεργό τρό-
πο, γνώση και κυρίως χωρίς να «μασάει» τα λόγια του από 
την αρχή της πανδημίας διατυπώνει τεκμηριωμένο λόγο και 
δεν χαϊδεύει αυτιά. 
Τακτικά δημοσιεύ-
ουμε στον «Σ.Ε.» 
και στο symboulos.
gr τις απόψεις του 
αλλά και συμπερά-
σματα από το ερευ-
νητικό του έργο, 
που μαζί με σημα-
ντικούς άλλους επι-
στήμονες στη χώρα 
μας και διεθνώς, 
κινείται τόσο στην 
κατεύθυνση εξήγη-
σης του τρόπου ει-
σόδου του ιού στον 
οργανισμό μας όσο 
και στην πολυσχιδή 
ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων από την εξάπλω-
ση της covid-19. 
Από το σημερινό άρθρο επαναλαμβάνουμε εδώ ορισμένες 
σημαντικές εκτιμήσεις του κ. Πουλά:
«Κατά τη γνώμη μου το εμβόλιο, της όποιας μορφής και εται-
ρείας, δεν είναι ικανό από μόνο του να μας επαναφέρει στα 
δεδομένα του 2019 αν δεν περάσουν δεκάδες μήνες. Ήδη ο 
ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η φυσική ανοσία, αν αποκτηθεί, δεν 
θα αποκτηθεί εντός το 2021. Συνεπώς η συντεταγμένη Πολι-
τεία χρειάζεται επιδημιολογική στρατηγική και όλα τα όπλα 
που διαθέτει η φαρέτρα των επιστημόνων. Στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία προτείνονται λύσεις, φαρμακευτικές και συ-
μπληρωματικές, ώστε να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε 
ότι ο χρόνος που πέρασε κάτι μας άφησε ως παρακαταθήκη 
γνώσης.»
«Το επόμενο τρίμηνο, τα στοιχεία που συλλέγονται από ελ-
ληνικά και διεθνή εργαστήρια και δημοσιεύονται σε έγκρι-
τα διεθνή περιοδικά, θα καταδείξουν ότι είναι διαφορετική 
οντότητα η λοίμωξη και διαφορετική οντότητα η βαριά νόσος 
από τον κορωνοϊό.» 
«Το θέμα των μεταλλάξεων που απασχολεί διεθνώς το ενδια-
φέρον, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται από τη Μεγάλη Βρε-
τανία, σίγουρα θα διαλευκάνει άγνωστες πτυχές του ιού. Οι 
μεταλλάξεις ωστόσο προσθέτουν περισσότερους αγνώστους 
στην εξίσωση της πανδημίας σε βαθμό που μπορεί να την 
κάνουν αδύνατη να λυθεί.» 
Ιδιαίτερα σημαντικές και κόντρα ίσως στο γενικότερο κλί-

μα εφησυχασμού, οι επισημάνσεις του κ. Πουλά. Που δεν 
κλείνουν το μάτι σε όσους αμφισβητούν τα εμβόλια και τη 
χρησιμότητά τους, αλλά και δεν «εξυπηρετούν» -δια του επι-
στημονικού τους κύρους- εφήμερες πολιτικές επιλογές.
Στηρίζονται άλλωστε στην προσεκτική μελέτη της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, που καθημερινά εμπλουτίζεται με δεκάδες 
νέες δημοσιεύσεις αλλά και στις επισημάνσεις οργανισμών 
όπως ο ΠΟΥ, που δυστυχώς δεν μεταφέρονται ατόφιες αλλά 
επιλεκτικά πολλές φορές και από το εγχώριο σύστημα «επί-
σημης» ενημέρωσής μας για την πανδημία. (Ειδικά βεβαίως 
για όσα αφορούν την μελέτη της διαρκώς εξελισσόμενης δι-
εθνώς βιβλιογραφίας για την covid-19 και τις μεταλλάξεις 
του ιού, εκφράζουμε από εδώ την απορία μας πως προλα-
βαίνουν να ενημερωθούν επιστήμονες που έχουν αναλάβει 
δια των πανελλαδικών καναλιών, καθημερινά και επί ώρες 
στο γυαλί, την επίσημη καθοδήγησή μας και ταυτόχρονα 
συμμετέχουν και στην επίσημη επιστημονική επιτροπή που 
εισηγείται τα περιοριστικά μέτρα. Πολλοί μάλιστα εξ αυτών, 
όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, βρίσκονται και στην «πρώτη 
γραμμή» ως υγειονομικοί του δημόσιου τομέα. Θαύμα ίσως 
αλλά όπως έχει σημειώσει και ο Γάλλος συγγραφέας Α. Εξυ-

περύ «τα πραγματι-
κά θαύματα κάνουν 
λίγο θόρυβο»).
Μια από τις τελευ-
ταίες επισημάνσεις 
του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγεί-
ας, που πρέπει να 
μας προβληματίσει, 
αφορά και τις μεταλ-
λάξεις του ιού. Πλη-
ροφορούμαστε ότι ο 
αριθμός των χωρών 
και των περιοχών 
όπου κυκλοφορεί το 
παραλλαγμένο στέ-
λεχος του νέου  κο-
ρωνοϊού (που ταυτο-

ποιήθηκε πρώτα στη Βρετανία) ανέρχεται σε 50 και σε 20 
εκείνο που έχει ταυτοποιηθεί στη Νότια Αφρική. Μάλιστα 
ένα τρίτο στέλεχος του νέου κορωνοϊού από την Αμαζονία της 
Βραζιλίας (την ανακάλυψη του οποίου ανακοίνωσε πριν λίγες 
ημέρες η Ιαπωνία) θα μπορούσε να επηρεάσει την ανοσοα-
πόκριση και θα πρέπει να μελετηθεί πιο πολύ εις βάθος, σύμ-
φωνα με τον ΠΟΥ που κάνει λόγο στο εβδομαδιαίο δελτίο 
του για «ένα ανησυχητικό παραλλαγμένο στέλεχος».
«Όσο εξαπλώνεται ο ιός SARS-CoV-2, τόσο έχει την ευκαι-
ρία να μεταλλάσσεται», υπογραμμίζει ο  ΠΟΥ. «Υψηλά επί-
πεδα μόλυνσης σημαίνει πως πρέπει να περιμένουμε την 
εμφάνιση και άλλων παραλλαγμένων στελεχών».
Με βάση όλα τα παραπάνω οφείλουμε όλοι να μην καλλιερ-
γούμε αυταπάτες και να μην εναποθέτουμε με μονοδιάστατο 
τρόπο τις ελπίδες μας στο θαυματουργό εμβόλιο. Και σε αυ-
τήν την κατεύθυνση θα επαναλάβουμε άλλη μια σημαντική 
για εμάς προτροπή του Κ. Πουλά στο σημερινό του άρθρο 
στον «Σ.Ε»:
«Αυτή ακριβώς τη δύσκολη στιγμή χρειαζόμαστε όλα τα όπλα 
και αλίμονο αν τα εξειδικευμένα βιοτεχνολογικά φάρμακα, 
όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, δεν έχουν θέση. Όχι αδι-
άκριτα για όλα τα κρούσματα, αλλά επιλεκτικά και προσεκτι-
κά. Σε περίπτωση που εμπειρογνώμονες εισηγούνται στην 
Πολιτεία να τα αγνοήσει, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ανα-
λαμβάνουν το ρίσκο και την ευθύνη να μην ανοίξει καν το 
θέμα για όσους νοσούν ή θα νοσήσουν στην Ελλάδα. Έχουν 
δικαίωμα να ρισκάρουν;»

To ρίσκο της «αισιοδοξίας»
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> Τι αναφέρεται στο ψήφισμα που εκδόθηκε μετά την σύσκεψη

> Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι έμποροι στην Αχαΐα

Ζητάμε επιτακτικά από την κυβέρνηση μέ-
χρι την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 το 
άνοιγμα του λιανεμπορίου και των επιχει-
ρήσεων όλων των εμπόρων και επιχειρη-
ματιών, με αυστηρή τήρηση των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων.
Επίσης, ζητάμε από την πολιτεία να βοη-
θηθούν οι επιχειρήσεις με ουσιαστικά μέ-
τρα, όπως γενναία κρατική ενίσχυση, μη 
επιστρεπτέες προκαταβολές χωρίς τραπεζι-
κά κριτήρια και αυστηρούς όρους υπαγω-
γής σε αυτές, διαγραφή όλων των χρεών 
(εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.) που δη-
μιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της παν-
δημίας, σχεδιασμό νέας ρύθμισης μεγαλύ-
τερης των 120 δόσεων για όλα τα χρέη των 
επιχειρήσεων και οποιαδήποτε άλλα εργα-
λεία και ρυθμίσεις που θα δώσουν μια ανά-

σα στις επιχειρήσεις και θα τις σώσουν από 
το αδιέξοδο. 
Σε διαφορετική περίπτωση όλοι οι φορείς 
σε ένα ενιαίο μέτωπο θα προχωρήσουμε σε 
νέες μορφές αντιδράσεων και κινητοποιή-
σεων. Δεν μας αφήνετε άλλα περιθώρια. 
Μην προσπερνάτε τις κραυγές απόγνωσης 
και αγωνίας που νιώθουμε όλοι.
 Οι υπογράφοντες Φορείς:
1. Ο.Ε.ΕΣ.Π.
2. Τμ. Μεταποίησης Επιμελητηρίου Αχαΐας
3. Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Ελλάδος
4. ΣΚΕΑΝΑ
5. ΟΕΒΕΣΝΑ
6. Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Αχαΐας, 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας
7. Εμπορικός-Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών
8. Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών – Ιδιοκτη-

τών Τυπογράφων και Κατεργασίας Χάρτου 
Ν. Αχαΐας
9. Εμπορικός & Επαγγελματοβιοτεχνικός 
Σύλλογος Δύμης
10. Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώ-
πων και Διανομέων Δυτικής Ελλάδος – Πε-
λοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων Ιονίου
11. Εμπορικός Εισαγωγικός και Επιχειρη-
ματικός Σύλλογος Αιγιάλειας
12. Σύλλογος Εμπορικής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας
13. Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκτυο 
Καλαβρύτων
14. Ένωση Καπνοπωλών Περιπτερούχων 
& Καταστημάτων Ψιλικών Παντοπωλείων 
& Συναφών Ειδών 
15. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλά-
δος 

Το μήνυμα ότι η αγορά δεν 
αντέχει άλλο έστειλαν οι τοπικοί 
παραγωγικοί φορείς στην προ-
χθεσινή σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
της Ομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας Πελο-
ποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλά-
δος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.). 
Μάλιστα ανοικτό είναι το εν-
δεχόμενο να προχωρήσουν σε 
δυναμικές κινητοποιήσεις, σε 
μια προσπάθεια πίεσης προς 
την κυβέρνηση, διεκδικώντας 
το άνοιγμα των επιχειρήσεων. 
Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ 
άλλων το Επιμελητήριο Αχα-
ΐας, η ΟΕΒΕΣΝΑ και η ΕΣΕΕ 
περιέγραψαν με τα πιο μελανά 
χρώματα την κατάσταση που 
επικρατεί στην αγορά του Νο-
μού. 
• Ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας, Γ. Βαγενάς ζήτησε τη συ-
γκρότηση ενός αραγούς μετώ-
που για την διεκδίκηση των 
όρων επιβίωσης του εμπορι-
κού κλάδου «Ζητάμε κρατική 
ενίσχυση χωρίς κριτήρια, απο-
ζημίωση των εμπορευμάτων 
μας που έμειναν στα χαρτόκου-
τα, μία ρύθμιση για όλα τα χρέη 
και διαγραφή οφειλών, αναθε-
ώρηση του πτωχευτικού κώδι-
κα. Πρέπει από εδώ και πέρα 
να κάνουμε στοχευμένες κινή-

σεις να καταδείξουμε ότι έχου-
με φθάσει στο απροχώρητο 
και είμαστε αποφασισμένοι για 
αντιδράσεις» σημείωσε χαρα-
κτηριστικά. 
• Εκ μέρους της ΟΕΒΕΣΝΑ, ο 
κ. Ταξιάρχης Κάππας δήλωσε 
πως «αυτό που φοβίζει είναι 
πως οι οικονομικοί πόροι στε-
ρεύουν, ενώ σε κάθε περίπτω-
ση με επιδόματα δεν κρατιού-
νται τα νοικοκυριά».
• Ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας, Πλ. Μαρλαφέκας 
ανέφερε πως «στην οικονομία 
επικρατούν συνθήκες πολέμου. 
Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, 
συνεπώς οι απώλειες δεν είναι 
ακόμη ξεκάθαρες».
• Ο Σταύρος Κάτσενος από το 
τμήμα μεταποίησης του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας αναρωτήθηκε 
γιατί ακόμη δεν έχουν διατεθεί 
τα 35 δις. ευρώ που αντιστοι-

χούν στη χώρα μας από την Ε.Ε 
• Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, 
Γιώργος Ρώρος επεσήμανε πως 
απαιτείται άμεσα να ληφθούν 
μέτρα ενίσχυσης του λιανεμπο-
ρίου και η Ελλάδα να ακολου-
θήσει το οικονομικό μοντέλο 
διαχείρισης της πανδημίας άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών. 
• Από το 10ο Π.Τ. του Οι-
κονομικού Επιμελητηρίου, ο 
αντιπρόεδρος, Στέλιος Τσιβγι-
νίδης επεσήμανε ότι προέχει 
η διασφάλιση της ρευστότητας 
στις επιχειρήσεις με αναστολή 
πληρωμών και ρύθμιση των 
χρεών.
• Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, 
Σπύρος Στεργίου ανέφερε πως 
«τα αιτήματά μας είναι γνωστά 
στην κυβέρνηση η οποία πρέ-
πει να αντιληφθεί ότι δεν θα 
αντέξουμε με τα ψίχουλα που 
έχουμε πάρει».

• Ο αντιπρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Ανατ. Αιγιάλειας, 
Οδυσσέας Καλύβας επεσήμανε 
πως οι επιχειρήσεις βυθίζονται 
στην αβεβαιότητα και εκτίμησε 
πως η αγορά έπρεπε να μείνει 
ανοικτή. «Έχουμε μία θηλιά στο 
λαιμό που μας την σφίγγουν 
καθημερινά…», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά.
• Από τους εμπορικούς αντι-
προσώπους και διανομείς, ο κ. 
Τρύφωνας Παπαδόπουλος τό-
νισε πως «η αναστολή δεν βοη-
θά και τα προβλήματα παραπέ-
μπονται για το μέλλον».
• Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βι-
βλιοχαρτοπωλών Νίκος Καρα-
πάνος είπε πως «η οικονομική 
βοήθεια είναι ασαφής. Αφού 
λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ 
θα μπορούσαν με την ίδια λο-
γική να λειτουργούν και τα υπό-
λοιπα καταστήματα».
• Ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Κ. Αχαΐας, Κώστας 
Ρέλλος τόνισε πως «τα μέτρα 
στήριξης πρέπει να είναι ριζο-
σπαστικά, διαφορετικά δεν θα 
αντέξουμε με κυρίαρχο την δι-
αγραφή χρεών».
Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν 
ακόμα οι Βουλευτές του Νομού 
Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου 
και Άγγελος Τσιγκρής που δή-
λωσαν ότι θα μεταφέρουν τα αι-
τήματα στην κυβέρνηση.

«Ενίσχυση για να σταθούμε όρθιοι»

«Ζούμε σε συνθήκες πολέμου 
στην Οικονομία»

Δραματική η κατάσταση
στην εστίαση 

Κραυγή αγωνίας, βγάζουν καταστηματάρχες και εργαζόμενοι 

στον τομέα της εστίασης, του κλάδου που έχει πληγεί, εν-

δεχομένως περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, από το 

παρατεταμένο lockdown που έχει επιβληθεί στη χώρα, ελέω 

κοροναϊού.

Οι επαγγελματίες της εστίασης, ειδικά οι πιο μικρές επιχει-

ρήσεις, καλούνται να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια, 

αφού οι διαρκείς αναστολές λειτουργίας και οι περιορισμοί σε 

συνδυασμό με τα έξοδα που «τρέχουν», δημιουργούν μια κα-

τάσταση ασφυκτική, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που βρίσκονται 

μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας και του λουκέτου.

Την ώρα που συζητείται το άνοιγμα των εμπορικών καταστη-

μάτων, η εστίαση συνεχίζει να μαραζώνει, καθώς θα περιμένει 

για αρκετές μέρες ακόμη, το πράσινο φως για να επανέλθει 

στην κανονικότητα, με το delivery και το take away να είναι η 

μόνη διέξοδος.

Πριν ακόμη, εμφανιστούν οι φόβοι για ένα τρίτο κύμα κορονα-

ϊού, το άνοιγμα της εστίασης, προσδιοριζόταν για το Φεβρουά-

ριο, και μετά από σχολεία, λιανεμπόριο. Και όταν οι αρμόδιοι 

μιλούσαν για άνοιγμα της εστίασης εννοούσαν καφετέριες και 

εστιατόρια και σε καμία περίπτωση μπαρ και κέντρα νυχτε-

ρινής διασκέδασης τα οποία για να ανοίξουν πρέπει να έχει 

εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Όλα, εξαρτώνται από την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας 

και από τις αποφάσεις των ειδικών, που αυτή την εβδομάδα, θα 

συνεδριάσουν για να εξετάσουν αν θα δώσουν το πράσινο φως 

στο άνοιγμα του λιανεμπορίου την Δευτέρα.

Κατόπιν αυτού, επιστήμονες, όπως ο Μανώλης Δερμιτζάκης, 

ήδη, έχουν αρχίσει να μιλούν για άνοιγμα της εστίασης, μόνο 

σε εξωτερικούς χώρους, σε τρεις εβδομάδες. 

Απειλή λουκέτου 
για τις μισές επιχειρήσεις 
Η κατάσταση στην εστίαση είναι δραματική, με χιλιάδες επι-

χειρήσεις να βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπί-

ας και του λουκέτου. «Εχουμε 80.000 επιχειρήσεις εστίασης 

και οι μισές απειλούνται με λουκέτο», σημείωσε, μιλώντας στο 

Open, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, τονίζοντας 

πως «η εικόνα θα τη δούμε καθαρή όταν ξανά ανοίξει η εστία-

ση, τότε θα δούμε και πόσα λουκέτα θα έχουμε».

Στον αέρα ένα εκατ. εργαζόμενοι
Την ίδια ώρα, «στον αέρα», και με πολλούς να αντιμετωπί-

ζουν θέμα επιβίωσης, βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην εστίαση. 

«Οι εργαζόμενοι στην εστίαση είναι 330.000, με τον κλάδο 

να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το Δημόσιο», 

ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτοί, καθώς «είναι μία σειρά κλάδων 

από πρωτογενή μέχρι τριτογενή τομέα, που επηρεάζει τουλάχι-

στον 1.000.000 εργαζόμενους. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία 

καταστροφή. Ο κλάδος ζητεί από την Πολιτεία στήριξη γιατί 

έχει λάβει την μικρότερη σ’ όλο αυτό το διάστημα. Ο κλάδος 

της εστίασης έχει συμβολή στο ΑΕΠ, έχει συμβολή στον του-

ρισμό, κι έχει πληγεί όσο κανείς άλλος» τόνισε, ο πρόεδρος της 

ΓΣΕΒΕΕ, αναφέροντας ότι υπάρχει την ερχόμενη εβδομάδα συ-

νάντηση με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τον υπουργό 

Ανάπτυξης για το θέμα της εστίασης.
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Να γίνει συμπαραστάτης στα δί-
καια αιτήματά τους και αρωγός 
στην προσπάθεια στήριξης των το-
πικών μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων και της τοπικής οικονομίας ζή-
τησαν από τον τέως Πρωθυπουργό 
και Βουλευτή Αχαΐας Αλέξη Τσίπρα 
ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλο-
γος Πατρών. 
«Ο εμπορικός και επιχειρηματικός 
κόσμος της πόλης μας όπως και 
όλης της χώρας βρίσκεται σε από-
γνωση. Η υγειονομική κρίση λόγω 
και των κυβερνητικών χειρισμών 
έχει μετατραπεί σε βαθιά οικονομι-
κή με θύματά της κυρίως τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι 
αντιφάσεις, οι παλινωδίες, οι «πει-
ραματισμοί» τύπου click away, οι 
εκ των υστέρων αποκαλύψεις και 
η εμμονή σε ένα ανύπαρκτο κα-
τά τα άλλα lockdown που αφορά 
αποκλειστικά το λιανεμπόριο και 
την εστίαση καθώς και η ανυπαρ-
ξία ουσιαστικών μέτρων στήρι-

ξης οδηγούν χιλιάδες μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις στην καταστροφή. 
Οι συνέπειες για την εθνική οικο-
νομία και την κοινωνία θα είναι 
μη αναστρέψιμες καθώς η ραχο-
κοκαλιά της που με θυσίες άντεξε 
10 χρόνια κρίσης και 3 μνημόνια 
οδηγείται σε βίαιο θάνατο. Όλα τα 
μέτρα που παίρνονται για την αγο-
ρά ευνοούν μια χούφτα πολυεθνι-
κές και αλυσίδες. Σε συνδυασμό 
με την έκθεση Πισσαρίδη όπου ξε-
κάθαρα αναφέρεται η ανάγκη «εκ-
καθάρισης» της αγοράς πιστεύου-
με ότι αποτελούμε πλέον φανερά 
τον στόχο μιας επίθεσης αφανι-
σμού μας. Η Πανδημία αποτελεί 
την αφορμή και το άλλοθι γι’ αυτό. 
Είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη 
πρωτοβουλιών των συνδικαλιστι-
κών μας οργάνων για άμεση σθε-
ναρή αντίδραση του κόσμου των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλ-
λά και του πολιτικού κόσμου με το 
μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην 

αξιωματική αντιπολίτευση για να 
σταματήσουμε αυτή την καταστρο-
φή. Ζητάμε την δυναμική ενεργο-
ποίησή σας στην κατεύθυνση της 
υποστήριξης των αιτημάτων μας 
που αποτελούν απαραίτητη προϋ-
πόθεση επιβίωσής μας.
1. Άμεση επαναλειτουργία της αγο-
ράς με φυσική παρουσία στα κα-
ταστήματα τηρώντας όλα τα αυστη-
ρά υγειονομικά πρωτόκολλα όπως 
έχουμε αποδείξει. Ζούμε το παρά-
δοξο περιόδου εκπτώσεων με κλει-
στή την αγορά.
2. Η επιστρεπτέα προκαταβολή να 
αποτελεί στο σύνολό της επιδότηση 
και όχι δάνειο. Επέκτασή της για το 
σύνολο των πληττόμενων επιχειρή-
σεων.
3. Διαγραφή χρεών προς το Δημό-
σιο και Ασφαλιστικά Ταμεία που 
δημιουργήθηκαν στην περίοδο της 
πανδημίας.
4. Αποζημίωση προμηθειών που 
έχουν γίνει πιστεύοντας τις Πρωθυ-

πουργικές διαβεβαιώσεις ότι τα λια-
νεμπόριο δεν αποτελεί εστία μετά-
δοσης και θα παραμείνει ανοικτό 
ακόμη και στις κόκκινες περιοχές. 
Οι συνάδελφοί μας επένδυσαν τα 
τελευταία ταμειακά και ψυχικά τους 
αποθέματα ενόψει της εορταστικής 
περιόδου για προϊόντα που παρα-
μένουν αδιάθετα στα ράφια και τις 
αποθήκες τους.
5. 100% επιδότηση ενοικίου για 
την περίοδο της πανδημίας με κά-
λυψη των εκμισθωτών.
6. Γενναίο κούρεμα με βάση την γε-
νική οικονομική κατάσταση χρεών 
και δανείων με πλήρη διαγραφή 
τόκων και προσαυξήσεων και με-
ταφορά τους στο τέλος των συμβά-
σεων.
7. Χρηματοδότηση μέσω των Τρα-
πεζών άτοκα και χωρίς αυστηρά 
Τραπεζικά κριτήρια για την κάλυψη 
των επιταγών – αξιογράφων και κε-
φαλαίου κίνησης.
8. Νέες ρυθμίσεις 120 δόσεων μετά 

το τέλος της πανδημίας για το σύνο-
λο των προηγούμενων χρεών.
9. Πλήρης κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος και προκαταβολής 
φόρου και αφορολόγητο όριο όπως 
όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες.
10. Κατάργηση του εξοντωτικού Νέ-
ου Πτωχευτικού Κώδικα. 
11. Θεσμοθέτηση του ακατάσχετου 
επαγγελματικού λογαριασμού για 
την κάλυψη των λειτουργικών ανα-
γκών μισθοδοσίας, λογαριασμών 
ΔΕΚΟ, ενοικίων, φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, κά-
λυψη προμηθευτών κλπ. 
12. Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ της 
πλήρους απασχόλησης και όχι των 
ελαστικών μορφών εργασίας και 
ανεργίας για να μην βιώσουμε μία 
νέα έκρηξη της ανεργίας στη χώρα. 
Οι επιδοτήσεις να καταβάλλονται 
απ’ ευθείας από τον ΟΑΕΔ στους 
εργαζόμενους για να μην επωμίζο-
νται οι επιχειρήσεις το κόστος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα».

Υπόμνημα από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών

Η ρύθμιση του ιδιωτικού 
χρέους που δημιουργήθη-
κε την περίοδο του κορωνο-
ϊού, που έχει σωρευτεί πάνω 
από 8,5 δις ευρώ, αφορά κυ-
ρίως τους ΜμΕ είναι ένα από 
τα κρίσιμα κεφάλαια στην συ-
ζήτηση για την επόμενη μέ-
ρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλ-
λά και σε όλη την Ε.Ε.
Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας 
στην σύσκεψη που είχε με 
τους εκπροσώπους των πα-
ραγωγικούς φορείς της Αχα-
ΐας, προχθές το μεσημέρι, 
στην αίθουσα του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας, στη διάρκεια 
της οποίας έγινε αποδέκτης 
της κραυγής αγωνίας των εκ-
προσώπων των παραγωγι-
κών τάξεων.
«Οι ΜμΕ και οι αυταπασχο-
λούμενοι χρειάζονται στήρι-
ξη με επιδότηση της εργασί-
ας και όχι της αναστολής της 
εργασίας αλλά και να μπει στο 
τραπέζι η ρύθμιση του ιδιω-
τικό χρέους την περίοδο του 
κορωνοϊού, που έχει σωρευ-
τεί πάνω από 8,5 δις ευρώ, 
αφορά κυρίως τους ΜμΕ. 
Επίσης, η επιστρεπτέα ενί-
σχυση να γίνει μη επιστρε-
πτέα και δεύτερο βήμα ρύθ-
μιση του ιδιωτικού χρέους 
στα πρότυπα της ρυθμισης 
στα ασφαλιστικά ταμεια, με 
120 δοσεις και μερική ρύθ-
μιση» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, 
ασκώντας επίθεση στην κυ-
βέρνηση για τις ολέθριες οι 

επιλογές της κυβέρνησης για 
τη μικρομεσαία επιχειρηματι-
κότητα.
«Η αναδιάρθρωση της αγοράς 
με τη συρρίκνωση και τα χιλι-
άδες λουκέτα δηλαδή στις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την άποψή μου είναι μία 
πολιτική επιλογή», ανέφερε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον 
οποίο συνόδευαν η κα Αχτσι-
όγλου και ο κ. Χαρίτσης.
Τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης υποδέχθηκε 
οπρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρ-
λαφέκας, ο οποίος στην το-
ποθέτησή του τόνισε πως η 
Δυτική Ελλάδα είναι η Πε-
ριφέρεια με το χαμηλότε-
ρο ΑΕΠ, γι’ αυτό πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικές πολι-
τικές, ενδεχομένως να δημι-
ουργηθεί και Υπουργείο Ιο-

νίων, ώστε να αξιοποιηθούν 
όλα τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα. 
«Οραματιζόμαστε την Αχαΐα 
ως τον τρίτο πόλο ανάπτυξης 
στη χώρα μέσα από τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό, την 
ενέργεια, τα πιστοποιημένα 
προϊόντα, το διεθνές διαμε-
τακομιστικό κέντρο, τη σύν-
δεση με την επιχειρηματικό-
τητα», επεσήμανε και ζήτησε 
από τον κ. Τσίπρα να στηρίξει 
το αίτημα για την δημιουργία 
στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο 
του αυτοκινητοδρομίου.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ 
Δυτ. Ελλάδος, Βασίλης Αϊ-
βαλής επεσήμανε την ανάγκη 
στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας και επανάκαμψης της 
οικονομίας, έκανε λόγο για τα 
μεγάλα λάθη στα προγράμμα-
τα της επιστρεπτέας προκατα-

βολής και στον αποκλεισμό 
μικρών επιχειρήσεων που 
δεν έχουν εργαζόμενους, στα 
όσα έγιναν με το πρόγραμ-
μα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, 
κ.ά. Εξέφρασε την αγωνία του 
για τα έργα υποδομής που εί-
ναι στο τέλμα λέγοντας πως 
«η κυβέρνηση τιμωρεί τη Δυτ. 
Ελλάδα ακυρώνοντας το έργο 
της Πατρών- Πύργου και της 
ανάπλασης του Λαδόπουλου 
και καθυστερώντας την έλευ-
ση του σιδηροδρόμου». 
Ο πρόεδρος του 10ου Π.Τ. 
του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου, Γιώργος Παππάς τόνι-
σε την αναγκαιότητα για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση 
μετά την Covid εποχή, στην 
ενίσχυση των επιχειρήσεων, 
στην παροχή κινήτρων για 
την απασχόληση νέων επι-
στημόνων και στην αξιοποίη-

ση των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της περιοχής. 
Να ανοίξουν άμεσα τα κα-
ταστήματα, ζήτησαν τόσο ο 
πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Πατρών, Κώστας 
Ζαφειρόπουλος, όσο και ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Γιώργος Βαγενάς υπο-
γραμμίζοντας ότι «το λιανε-
μπόριο δεν στηρίχτηκε από 
την κυβέρνηση, ενώ επανέ-
λαβαν πως πρέπει να δοθεί 
κεφάλαιο κίνησης στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, να 
μεταφερθούν τα στεγαστικά 
και επαγγελματικά δάνεια, να 
ενισχυθούν μέσω των προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ για τον εκ-
συγχρονισμό τους, κ.ά.»
Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, 
Παναγιώτης Σκέντζος εκτί-
μησε πως η ανάκαμψη με θα 
γίνει με πολύ αργούς ρυθ-
μούς, ενώ ανέφερε μεταξύ 
άλλων πως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις πρέπει να στη-
ριχθούν με επιδότηση Ειδι-
κού Σκοπού βάσει εισοδη-
μάτων – τζίρου της περιόδου 
προ κορωνοϊού, να υπάρξουν 
ρυθμίσεις για τη στήριξη της 
απασχόλησης με στόχο τον 
περιορισμό της ανεργίας, να 
προχωρήσουν τα έργα υπο-
δομών και η έλευση του φυ-
σικού αερίου.
«Η εστίαση ακροβατεί σε τε-
ντωμένο σχοινί και εκτιμού-
με πως η ώρα μηδέν πλησιά-
ζει» ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΣΚΕΑΝΑ, Σπύρος Στεργί-

ου, ζητώντας την στήριξη της 
πολιτείας για να μπορέσει να 
ανακάμψει ο κλάδος και να 
συνεχίσουν να υφίστανται οι 
επιχειρήσεις με τα πολλαπλά 
οφέλη που αυτές παρέχουν 
στο κράτος. 

Συνάντηση 
με καταστηματάρχες
Την δραματική κατάσταση 
που βιώνουν οι ίδιοι οι επαγ-
γελματίες περιέγραψαν στον 
κ. Τσίπρα κατά τη συνάντη-
ση που είχαν στο κατάστημα 
«Ναύτ-οικο» στο Ρίο. Επιχει-
ρηματίες της εστίασης και της 
ένδυσης, βιβλιοπώλες πολι-
τισμού του μετέφεραν τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
λόγω της υγειονομικής κρί-
σης, καταθέτοντας την αγωνία 
τους για την επόμενη μέρα 
και την βιωσιμότητα πολλών 
καταστημάτων και μικρών 
επιχειρήσεων. 

Και στο ΠΓΝΠ
Πρώτος σταθμός της επίσκε-
ψης του κ. Τσίπρα ήταν το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
της Πάτρας όπου ενημερώ-
θηκε για την διαχείριση της 
πανδημίας και το πρόγραμμα 
του εμβολιασμού από τη Δι-
οίκηση του Ιδρύματος και της 
6ης ΥΠΕ, αλλά και από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους, οι 
οποίοι του μετέφεραν τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
και αφορούν την έλλειψη 
προσωπικού

Ρύθμιση χρεών λόγω πανδημίας
> Ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα κατά τη σύσκεψη του Επιμελητηρίου Αχαΐας
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Έτοιμες οι μελέτες για τη ΜΕΒ
Συνάντηση για τα 
έργα της ΕΡΓΟΣΕ

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΡΓΟΣΕ» Χρή-
στο Βίνη επισκέφθηκε ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐ-
ας της ΝΔ, με σκοπό να ενημερωθεί για τις δράσεις και τα έρ-
γα της εταιρείας που έχουν δρομολογηθεί στον νόμο Αχαΐας. 
Ο κ. Βίνης παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα και αφορούν τον Νομό Αχαΐας όπως το τμήμα από 
Κιάτο μέχρι Αίγιο της γραμμής Αθήνα – Πάτρα. Στο επίκεντρο 
βρέθηκαν κυρίως τα μελλοντικά έργα της «ΕΡΓΟΣΕ», ιδίως 
το έργο το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή της επιδομής 
της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 32 χλμ. 
στο τμήμα Ροδοδάφνης – Πάτρας (περιοχή Μποζαΐτικα) της 
γραμμής Αθήνας – Πάτρας με Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση 
και Ηλεκτροκίνηση καθώς και στο έργο σχετικά με την κανο-
νικοποίηση και την αναβάθμιση (βελτίωση των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών, όπου αυτό είναι εφικτό) της υφισταμένης 
μονής σιδηροδρομικής γραμμής αντίστοιχα στα τμήματα Πά-
τρα – Πύργος.

Μαζικά τεστ 
χθες στη ΔΕΥΑΠ 

Η ΔΕΥΑΠ, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης με-
τάδοσης του κορωνοϊού, θα διενεργήσει σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ, μαζικά τεστ Covid-19 σε όλους τους εργαζόμενους 
της Δημοτικής Επιχείρησης. Τα τεστ έγιναν χθες στο χώρο 
των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΠ. Στόχος της κίνη-
σης αυτής, είναι να προφυλαχθούν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο 
και οι δημότες που προσέρχονται καθημερινά στις υπηρεσί-
ες της ΔΕΥΑΠ.

Θ. Μπαρής: Χρονιά 
Ορόσημο το 2021 

Σε περιορισμένο κύκλο και τηρώντας όλα τα προβλεπόμε-
να μέτρα, παρουσία του δημάρχου, των αντιδημάρχων, επι-
κεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των εργαζομένων 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον 
Δήμο Ερυμάνθου. Ο δήμαρχος Θεόδωρος Μπαρής στον χαι-
ρετισμό του αφού ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με οικογε-
νειακή και προσωπική υγεία και ευτυχία, τόνισε πως το 2021 
είναι ένα έτος-ορόσημο, όχι μόνο γιατί συμπίπτει με τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και γιατί η χώρα 
μας θα «απελευθερωθεί» από τον ύπουλο εχθρό του κορωνο-
ϊού χάρη στο εμβόλιο. Όπως είπε, ο Δήμος Ερυμάνθου στά-
θηκε όρθιος στην υγειονομική κρίση και πλέον έχει μπροστά 
νέες προκλήσεις στις οποίες θα ανταποκριθεί προς όφελος 
της τοπικής κοινωνίας με σχέδιο και όραμα. 

Επανέναρξη
των ακαδημιών 

Τον κώδωνα του κινδύμου από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
καραντίνας σε παιδιά και εφήβους κρούει ο υπό σύσταση 
Επιστημονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού Πάτρας. Μετά από πρόσκληση της προσωρινής 
διοικούσας επιτροπής, στις 4/1 συγκεντρώθηκαν και συζήτη-
σαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα τρέχοντα εξαιρετικής σημασίας 
θέματα της πανδημίας και την ανάγκη ενεργειών για τον προ-
γραμματισμό των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. του συλλόγου.
Ο Ε.Σ.Π.Φ.Α.Α. Πάτρας έθεσε ως επιτακτική την ανάγκη επα-
ναλειτουργίας των σχολείων με όρους ασφάλειας αλλά και 
την επανέναρξη των ακαδημιών σε όλα τα αθλήματα, με τή-
ρηση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων ειδικών υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κά-
θε αθλήματος και όπως έχουν συνταχθεί από τις αντίστοιχες 
ομοσπονδίες αθλημάτων. 
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2021 θα τεθούν οι υποψηφιότητες 
για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προκύψει 
από τις εκλογές-αρχαιρεσίες, οι οποίες θα διεξαχθούν αμέ-
σως όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Θέματα

> Για τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα

> Ολοκλήρωση ενός πρωτοποριακού έργου από την ΠΕΔ

> Ζητά η δημοτική παράταξη «Ώρα Πατρών»

Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες 
και τα τεύχη Δημοπράτησης 
του έργου για την κατασκευή 
της Μονάδας Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων ΜΕΒ στην Ξε-
ρόλακκα, που θα παράγει κο-
μπόστ υψηλής ποιότητας για 
χρήση σε καλλιέργειες και κή-
πους.
Οι Μελέτες και τα τεύχη Δη-
μοπράτησης παραδόθηκαν 
στο Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙ-
ΣΑ) Ν. Αχαΐας, για να κατα-
τεθεί αίτηση χρηματοδότησης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μετά την έγκριση χρηματο-
δότησης της πράξης «Χωρι-
στή συλλογή και μεταφορά 

προδιαλεγμένων Βιοαποβλή-
των και ενημέρωση των πο-
λιτών στο Δήμο Πατρέων», 
θα αναπτυχτεί δίκτυο καφέ 
κάδων στην Πόλη. Επίσης, 

θα γίνει προμήθεια εξοπλι-
σμού για την αποκομιδή των 
καφέ κάδων και τον θρυμμα-
τισμό των κλαδιών, ώστε να 
τροφοδοτούνται τόσο ή πα-
ραπάνω μονάδα Βιοαποβλή-
των και η αντίστοιχη μονάδα 
του ΦΛΟΚΑ.
Με τα έργα αυτά και τον εξο-
πλισμό συλλογής οργανικών 
γίνεται ένα ιδιαίτερα σημα-
ντικό βήμα με ανακύκλωση 
με την Διαλογή στη Πηγή των 
αστικών αποβλήτων, για την 
προστασία του περιβάλλοντος 
και τον δραστικό περιορισμό 
των απορριμμάτων που θά-
βονται στους ΧΥΤΑ.

Σήμανση σε επιλεγμένα αξιοθέατα

Σύγκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

Μια πολύ σημαντική δράση της ΠΕΔ.
ΔΕ ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2020 
και εντός των προβλεπόμενων χρονικών 
ορίων, ενταγμένη στο πρόγραμμα PATH 
που χρηματοδοτείται από το Interreg. 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η ομάδα 
που είχε αναλάβει το έργο ολοκλήρω-
σε την ανάρτηση των πινακίδων QR σε 
επιλεγμένα αξιοθέατα, σε όλους τους Δή-
μους της Περιφέρειάς μας, όπως ανέφερε 
σε ανακοίνωσή της η ΠΕΔ ΔΕ. 
«Με αυτόν τον τρόπο είμαστε από τις 
πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που σε τέ-
τοια έκταση έχει ολοκληρωθεί ένα τέτοιο 
πρωτοποριακό έργο, που συμβαδίζει με 
τις πιο σύγχρονες Ευρωπαϊκές μεθοδο-
λογίες προβολής Τουριστικών Αξιοθέ-

ατων, κάνοντας χρήση νέων ψηφιακών 
εργαλείων. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες 
με την χρήση των κινητών τους τηλεφώ-
νων και μια απλή εφαρμογή που διαθέ-
τουν, θα μπορούν να έχουν στην διάθεση 
τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για κάθε αξιοθέατο. 
Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι πινα-
κίδες QR έχουν αναρτηθεί σαν πινακί-
δες “οδηγοί κατεύθυνσης” προκειμέ-
νου να διευκολύνουν τους επισκέπτες να 
ακολουθούν, τις προσχεδιασμένες από 
την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστη-
μίου της Πάτρας,” Τουριστικές Διαδρο-
μές “που καλύπτουν όλη την έκταση της 
περιφέρειάς μας. Στα πλαίσια της Τοπι-
κής Τουριστικής Προβολής, θα μπορού-

σε στην συνέχεια να επεκταθεί σε ακόμα 
μεγαλύτερο αριθμό “ σημείων ενδιαφέ-
ροντος” του κάθε Δήμου. Πολύ σύντο-
μα θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε 
και για τις υπόλοιπες, πολύ ενδιαφέρου-
σες και πρωτοποριακές δράσεις του Προ-
γράμματος, που βρίσκονται πλέον σε στά-
διο ολοκλήρωσης». 
Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυ-
χή ολοκλήρωση της δράσης αυτής, σύμ-
φωνα με την ΠΕΔ ΔΕ, υπήρξε η αντα-
πόκρισή των Δήμων και των λοιπών 
εμπλεκομένων φορέων, στην υποστήρι-
ξη των συνεργατών μας κατά την υλοποί-
ηση της απαιτητικής αυτής δράσης, που 
χωρίς την βοήθειά τους δεν θα ήταν δυ-
νατόν να ολοκληρωθεί.

Με πλειοψηφία 25 ψήφων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο έναντι 21 
«καταδικάστηκε» η πρακτική 
του κ. Πελετίδη να μην υλοποι-
εί την απόφαση του Ανώτατου 
οργάνου της πόλης, αναφέρει 
η ανακοίνωσή της η παράταξη 
του Γ. Ρώρου «Ώρα Πατρών» 
ζητώντας την άμεση σύγκληση 
της Επιτροπής Διαβούλευσης, 
η οποία ψηφίστηκε «έστω και 
αν σύρθηκε σε αυτό, η Λαϊκή 
Συσπείρωση».
Σύμφωνα με την «Ώρα Πα-
τρών», «η Επιτροπή Διαβού-
λευσης είναι μία σπουδαία θε-
σμική και δομική αλλαγή που 
φέρνει τις δημιουργικές δυ-
νάμεις, επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς, συλ-
λόγους εργαζομένων, πολιτι-
στικούς συλλόγους αλλά και 
τους πολίτες σε μία ευρύτερη 
συμμετοχή στα κέντρα λήψης 

των αποφάσεων των Δήμων. 
Για την «Ώρα Πατρών» απο-
τελεί μία δημοκρατική αλλα-
γή πού δείχνει την εμπιστο-
σύνη μας, όχι μόνο στα λόγια 
όπως κάνει η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση αλλά εμπράκτως στις 
αστείρευτες δυνάμεις της κοι-
νωνίας. Η Λαϊκή Συσπείρωση 
δεν συγκάλεσε ούτε μία φορά 
την επιτροπή διαβούλευσης 
στο διάστημα των πλέον των 5 
ετών που είναι στο τιμόνι του 
Δήμου. Καλούμε το Δήμαρχο 
Πατρέων κ. Πελετίδη και τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Μελά να προβεί 
άμεσα στις απαιτούμενες ενέρ-
γειες και να συγκαλέσει άμεσα 
την Επιτροπή Διαβούλευσης 
ώστε να εκφέρει γνώμη όπως 
ορίζει ο νόμος, επί του Τεχνι-
κού Προγράμματος και του 
Προϋπολογισμού».

Κ. Πελετίδης: «Είμαστε 
ένα με τον λαό»
«Η Δημοτική Αρχή είναι «ένα» 
με τον λαό» ήταν η απάντηση 
που έδωσε ο δήμαρχος Πατρέ-
ων, Κώστας Πελετίδης, στην 
τοποθέτησή του, στην τελευταία 
συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (7/1), αναφερό-
μενος στην Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης.
Όπως ανέφερε, «η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης, που 
παρουσιάζεται από τον κ. Ρώ-
ρο και την αντιπολίτευση ως 
«κατάκτηση των πολιτών, των 
κοινωνικών κινημάτων, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης» και 
ως «βαθιά δημοκρατική μεταρ-
ρύθμιση», δεν είναι τίποτα άλ-
λο παρά ένα γνωμοδοτικό όρ-
γανο που θεσμοθετήθηκε για τη 
δήθεν συμμετοχή των δημοτών 
και των εκπροσώπων των τοπι-

κών φορέων στη διοίκηση του 
Δήμου».
Ανέφερε πως η παρούσα Δη-
μοτική Αρχή συνεργάζεται με 
όλους, ανταλλάσσει απόψεις με 
προτεραιότητα την ικανοποίη-
ση των λαϊκών αναγκών. «Έτσι 
θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε 
αντίρρηση η συζήτηση, η ανα-
ζήτηση λύσεων, να γίνει και με 
άλλες μορφές, ακόμα και με αυ-
τή που προτείνει η αντιπολίτευ-
ση, ελπίζοντας ότι δε θα έχει 
την τύχη όσων γνωρίσαμε έως 
σήμερα. Η Δημοτική Αρχή εί-
ναι «ένα» με τον πατραϊκό λαό, 
γι’ αυτό και εναντιώνεται στο 
σύνολο της αντιλαϊκής πολιτι-
κής, όπως αυτή εκφράζεται και 
στους Δήμους. Δεν πρόκειται 
για λόγια του αέρα, αλλά για μία 
πραγματικότητα και πορεία έξι 
(6) χρόνων», ανέφερε ο Κ. Πε-
λετίδης. 
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Περιορισμοί 
στα δικαστήρια 

Με περιοριστικά μέτρα θα λειτουργούν μέ-
χρι και την Δευτέρα (18/1) τα Δικαστήρια 
και της Πάτρας καθώς σύμφωνα με το ΦΕΚ 
διατηρείται ο μέγιστος αριθμός των 15 ατό-
μων ανά δικαστική αίθουσα, προβλέπεται η 
τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου, 
καθώς και η δυνατότητα του αρμοδίου ορ-
γάνου διοίκησης του κάθε δικαστηρίου να 
ρυθμίζει τα ζητήματα που ανάγονται στη λει-
τουργία του.
Ως προς την λειτουργία των ποινικών δικα-
στηρίων, εκδικάζονται:
1) τα κακουργήματα με προσωρινά κρατού-
μενους για τους οποίους συμπληρώνεται το 
ανώτατο όριο κράτησης
2) κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι 
και τις 31.12.2023
3) τα πλημμελήματα που παραγράφονται μέ-
χρι και τις 31.12.2022 και
4) οι αιτήσεις αναστολής, αναβολής ή δια-
κοπής εκτέλεσης.
Ακόμη, προβλέπεται η διεξαγωγή των ποι-
νικών δικών για υποθέσεις των οποίων οι 
αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται 
προς νέα εκδίκαση.
Σχετικά με την λειτουργία των πολιτικών 
δικαστηρίων από τη γενική αναστολή θα 
προβλέπεται η εξαίρεση των υποθέσεων 
εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού στις οποίες δεν θα εξετάζονται 
μάρτυρες, καθώς επίσης οι υποθέσεις που 
αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται 
με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσί-
ας.
Ακόμη, θα επιτρέπεται η εκδίκαση των υπο-
θέσεων ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες 
δεν θα εξετάζονται μάρτυρες.

Παράταση για υπαγόμενους 
στον ν. Κατσέλη

Τροπολογία με την οποία δίνεται δεκαπεν-
θήμερη παράταση για τις υποθέσεις υπερ-
χρεωμένων νοικοκυριών που αφορούν σε 
οφειλέτες υπαγόμενους στο νόμο Κατσέλη, 
κατατέθηκε σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα.
Μιλώντας στο Mega, ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό μειώνεται 
ο κίνδυνος για την πρώτη κατοικία όλων 
των πολιτών και πρόσθεσε: «Δε γίνεται να 
μένουν εγκλωβισμένοι οι πολίτες σε έναν 
νόμο που πλέον δεν ωφελεί κανέναν».
Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η προ-
σπάθεια του υπουργείου έχει στόχο την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας όλων όσων τη 
δικαιούνται. «Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο 
βήμα σε μια κρίσιμη περίοδο με μια καινού-
ρια διαδικασία που θα προστατεύσει τον δα-
νειολήπτη που δικαιούται την προστασία», 
δήλωσε και τόνισε πως υπάρχει περιθώριο 
60 ημερών για να συγκεντρωθούν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σεισμική διέγερση στον Δυτ. Κορινθιακό 

Θέματα

> Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρακολουθεί την ακολουθία

Στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευ-
τικού ελέγχου, 
ο βουλευτής 
Αχαΐας της Νέ-
ας Δημοκρατί-
ας Άγγελος Τσι-
γκρής κατέθεσε 
ερώτηση προς 
τους Υπουργούς 
Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Παιδείας, με την οποία ζητά τη δημι-
ουργία Γεωργικής Σχολής (αγροτικής και κτηνο-
τροφικής) στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευ-
τή: «Η Αχαΐα αποτελεί νομό με μεγάλη αγροτική 
και κτηνοτροφική παραγωγική βάση, αλλά και 
τόπο που παράγει εξαιρετικής ποιότητας αγροτι-
κά και κτηνοτροφικά προϊόντα (λάδι, κρασί, λε-
μόνια, πορτοκάλια, σταφίδα, σταφύλια, πατάτες, 
καρπούζια, μήλα, βερίκοκα, κεράσια, τυριά, γά-

λα, κλπ). 
Ενδεικτικά, η Αιγιάλεια φημίζεται για τα κρα-
σιά της, το λάδι, τα εσπεριδοειδή και φυσικά τη 
μαύρη κορινθιακή σταφίδα. Η περιοχή των Κα-
λαβρύτων φημίζεται για την κτηνοτροφική της 
παραγωγή, τη μοναδικής ποιότητας φέτα και γε-
νικότερα της υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά 
προϊόντα. Η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας φημί-
ζεται για τα εξαιρετικά της κηπευτικά, τα αμπέλια, 
τις πατάτες και τα καρπούζια μοναδικής ποιότη-
τας. Ωστόσο, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός το-
μέας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ουσια-
στικά στάσιμος για δεκαετίες. 
Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και οι νέες 
συνθήκες σε ολόκληρο το φάσμα της παραγω-
γικής αλυσίδας, καθιστούν απαραίτητη την ειδί-
κευση και τη συνεχή ενημέρωση στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής. Η ανάπτυξη νέων δε-
ξιοτήτων σε συνδυασμό με την έμφαση στις σύγ-
χρονες και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, θα 
δώσουν υπεραξία στα τοπικά αγροτικά και κτη-

νοτροφικά προϊόντα, ενισχύοντας την ανταγω-
νιστικότητα και διευκολύνοντας την προώθηση 
τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, αναμένε-
ται να επιταχυνθεί και η απορροφητικότητα των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία δίνουν ιδιαί-
τερη έμφαση στην ευφυή γεωργία, την κυκλική 
οικονομία, την ορθολογική χρήση και εξοικο-
νόμηση των φυσικών πόρων, τις εναλλακτικές 
μεθόδους καλλιέργειας και την περιβαλλοντική 
προστασία. Τα παραπάνω επιχειρήματα καθι-
στούν εύλογο και απόλυτα δίκαιο το συλλογικό 
αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων του νο-
μού Αχαΐας, για τη δημιουργία γεωργικής σχο-
λής (αγροτικής και κτηνοτροφικής), που να πα-
ρέχει εξειδικευμένες γνώσεις αμπελουργίας και 
οινολογίας σε πρώτο στάδιο».
Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τους 
αρμόδιους Υπουργούς: α) σε ποιες ενέργειες 
θα προβούν με σκοπό τη δημιουργία γεωργι-
κής σχολής (αγροτικής και κτηνοτροφικής) στην 
Αχαΐα και β) πότε αναμένεται η λειτουργία της.

Δημιουργία Γεωργικής Σχολής
> Ζητά ο Α. Τσιγκρής με ερώτησή του στην Βουλή

Ανησυχία έχει προκαλέσει σ’ όλη τη 
Δυτική Ελλάδα η σεισμική δραστη-
ριότητα που εκδηλώθηκε μετά τις 
δύο ισχυρές δονήσεις μεγέθους 4,7 
και 4,3 Ρίχτερ που σημειώθηκαν κο-
ντά στη Ναύπακτο με διαφορά δευ-
τερολέπτων λίγο μετά τα μεσάνυχτα 
της Τρίτης.
Ο πρώτος σεισμός ήταν 4,7 Ρίχτερ 
και έγινε αισθητός δέκα λεπτά μετά 
τα μεσάνυχτα (00:10) της Τετάρτης 
13 Ιανουαρίου 2021, στον Μαρα-
θιά Φωκίδας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστι-
τούτο Αθηνών ο σεισμός είχε επί-
κεντρο 20 χιλιόμετρα ανατολικά της 
Ναυπάκτου και 20 χιλιόμετρα βό-
ρεια του Αιγίου, με εστιακό βάθος 
4,7 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δέκα 
μετασεισμοί, οι οποίοι έγιναν ιδιαί-
τερα αισθητοί στην Δυτική Ελλάδα. 
Στο επίκεντρο του Εργαστηρίου Σει-
σμολογίας του Πανεπιστημίου Πα-
τρών αλλά και όλων των σεισμολο-
γικών φορέων της χώρας έχει μπει 
ο Δυτικός Κορινθιακός μετά από την 
έντονη σεισμική ακολουθία που κα-
ταγράφηκε πρόσφατα 
Ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογί-
ας Ευθύμιος Σώκος, υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, εξηγεί την σει-

σμική διέ-
γερση της 
περιοχής, 
επισημαί-
νοντας 

πως, το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα (περίπου από αρχές Δεκεμβρί-
ου 2020) η περιοχή του Δυτικού 
Κορινθιακού βρίσκεται σε μια κα-
τάσταση έντονης σεισμικής δραστη-
ριότητας. Η δραστηριότητα αυτή εκ-
δηλώνεται με σεισμούς μικρού έως 
μεσαίου μεγέθους οι οποίοι εντοπί-
ζονται κυρίως στη βόρεια ακτή του 
Δυτικού Κορινθιακού (Μοναστηρά-
κι, Μαραθιάς, Σεργούλα, Τριζόνια). 
«Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του 

Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών, παρακολουθεί 
την εξέλιξη της σεισμικότητας στην 
περιοχή μέσω του δικτύου σεισμο-
γράφων που διαθέτει και τα αποτε-
λέσματα από την ανάλυση των στοι-
χείων του δικτύου έχουν ως εξής: 
Από 20 Δεκεμβρίου 2020, η σεισμι-
κότητα εκδηλώνεται στην περιοχή 
ανάμεσα σε Μαραθιά και Τριζόνια, 
σε βάθος 5-15 km. Κατά τους μήνες 
που προηγήθηκαν υπήρξαν σεισμι-
κές ακολουθίες στις περιοχές Αντιρ-
ρίου και Ευπαλίου, οι οποίες έχουν 
εξασθενίσει. Η σεισμικότητα στην 
περιοχή του Μαραθιά σχετίζεται με 
το ομώνυμο ρήγμα και βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Αν και οι σεισμοί είναι μι-
κρού-μεσαίου μεγέθους, η σεισμική 
διέγερση εμφανίζει πολύπλοκα χα-
ρακτηριστικά. Έως τώρα, και από τη 
στιγμή της έναρξης της συγκεκριμέ-
νης ακολουθίας, δεν παρατηρείται 
ενεργοποίηση κάποιου άλλου ρήγ-
ματος στην ευρύτερη περιοχή».
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Σει-
σμολογίας, η περιοχή του Δυτικού 
Κορινθιακού βρίσκεται σε διαρκή 
διέγερση και ενδέχεται να έχει αυ-
ξημένη επιδεκτικότητα σε επιρρο-
ές από μεγάλους σεισμούς στην ευ-
ρύτερη περιοχή, όπως υποδηλώνει 
η αύξηση της μικρο-σεισμικότητας 
αμέσως μετά τον σεισμό της Κροα-
τίας στις 29/12/2020.
Η ευρύτερη περιοχή του Δυτικού 
Κορινθιακού έχει υψηλό σεισμικό 
δυναμικό και στο παρελθόν έχουν 
σημειωθεί ισχυροί σεισμοί. Ωστό-
σο, για τη στενή περιοχή όπου εκτυ-
λίσσεται η τρέχουσα δραστηριότητα 
δεν υπάρχουν σαφείς ιστορικές ή 
ενόργανες σεισμολογικές πληροφο-
ρίες για προηγούμενη γένεση ισχυ-
ρού σεισμού. Το Εργαστήριο Σει-
σμολογίας, σε συνεργασία με όλους 
τους Σεισμολογικούς φορείς της χώ-
ρας παρακολουθεί την εξέλιξη της 
ακολουθίας.
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Αντιπαράθεση για Φράγμα
Συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπα-
ράθεση το Φράγμα Πείρου Παραπείρου. Με 
χθεσινή του ανακοίνωση ο Δήμος Πατρέων 
τονίζει ότι είχε παραδοθεί στον Δήμο προσχέ-
διο από τον Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη για το 
φράγμα το οποίο βρισκόταν στη λογική της 
«ανταπόδοσης», στη μετακύλιση δηλαδή του 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης στους δη-
μότες, κάτι με το οποίο ο Δήμος διαφωνούσε 
και το απέρριψε. Και αυτό γιατί με ανακοίνωσή 
της η παράταξη «Ωρα Πατρών» υποστήριξε ότι 
κατά την έλευσή του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε 
ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε συζητήσει 
με τους Δημάρχους και φορείς, όλα εκείνα τα 
μέτρα, ώστε να διασφαλίσει το δημόσιο χαρα-
κτήρα μέσω της ίδρυσης διαδημοτικού φορέα 
και να διανέμεται στους πολίτες ως πρώτιστο 
κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό».

Επερώτηση στο Περιφερειακό
για την επένδυση της «Next.e.Go» 
Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με τις πρωτοβου-
λίες που πρέπει να αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών οχη-
μάτων, κατέθεσε η περιφερειακή σύμβουλος και τομεάρχης 
Υποδομών και Δικτύων για την παράταξη «Δυτική Ελλάδα-Δι-
καίωμα στην Πρόοδο», Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα.
Η πρότασή της γίνεται με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελί-
ες της κυβέρνησης σχετικά με την επένδυση ύψους 100 εκ. 
ευρώ της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας «Next.e.Go» στη 
χώρα μας που θα δημιουργήσει 1.000 άμεσες θέσεις εργασί-
ας και περίπου 5.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
Ερωτά τον Περιφερειάρχη εάν έχει ασχοληθεί με το θέμα, σε 
ποιες επαφές έχει έρθει με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, 
ώστε να πληροφορηθεί λεπτομέρειες των προϋποθέσεων που 
συνοδεύουν το επενδυτικό project και ποια είναι τα σχέδια 
της Περιφέρειας για την επένδυση.
Μάλιστα, προτείνει την συγκρότηση μιας διαπαραταξια-
κής επιτροπής με στόχο την διεκδίκηση του συγκεκριμέ-
νου project.

Συμβουλευτικά

Στα κάγκελα οι Αιγιώτες
Την πάγια θέση της κοινωνίας 
της Αιγιάλειας για επαρκή στε-
λέχωση σε ανθρώπινο δυναμι-
κό και αποτροπή οποιασδήποτε 
υποβάθμισης του Γενικού Νο-
σοκομείου Ανατολικής Αχαΐας 
(Αιγίου), μετέφερε ο δήμαρχος 
Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερό-
πουλος, κατά την τοποθέτησή του 
στην παράσταση διαμαρτυρίας 

του ιατρικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου Αιγίου που πραγ-
ματοποιήθηκε το μεσημέρι της 
Δευτέρας. Αφορμή αποτέλεσε η 
μετακίνηση και δεύτερης αναι-
σθησιολόγου στο Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείο του Ρίου. Μαζί με 
τον Δήμαρχο ήταν εκπρόσωποι 
της Δημοτικής Αρχής καθώς επί-
σης αρχών και φορέων.

Μια πολύ διαφορετική -προσαρμοσμένη στους καιρούς της πανδημίας- θα είναι η φετινή τελετή έναρξης που προετοιμάζει 
για φέτος ο Καρναβαλικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων το Σάββατο 23/1, στην πλατεία Γεωργίου. Χωρίς την παρουσία 
κοινού αλλά με πολλές εκπλήξεις για ένα πάρτι που θα μεταδώσει τον ιό της διασκέδασης σε όσους την παρακολουθήσουν 
τηλεοπτικά ή διαδικτυακά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελετή θα γίνει στο θέατρο Απόλλων, όπου προγραμματίζεται να 
ξεδιπλωθεί ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικών δρώμενων, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από το τοπικό δυναμικό. Παράλληλα, το 
Θέατρο θα «συνδεθεί» με κομβικά σημεία και ανθρώπους του Καρναβαλιού, που θα μεταφέρουν το κλίμα της γιορτής και 
της χαράς. Το σήμα της εκκίνησης θα δώσουν οι 2 (πλέον) τελάληδες που δε θα είναι άλλοι από την Μαρία Αγουρίδη και τον 
Γιώργο Λογαρά. Μέσα από βίντεο και ζωντανές συνδέσεις θα επιχειρηθεί μια γρήγορη αναδρομή σε βασικούς σταθμούς του 
Καρναβαλιού, από τα Μπουρμπούλια και τους χορούς μέχρι τα δρώμενα και τα έθιμα στην Άνω Πόλη, ενώ την έναρξη θα 
κηρύξει ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. 

Το μαρτύριο 
της σταγόνας 
Τελικά θα ανοίξει η αγορά της Πάτρας και με ποιους όρους; 
Η απάντηση θα δοθεί σήμερα το απόγευμα μετά την επεξερ-
γασία των στοιχείων από τους επιδημιολόγους, που με την 
σειρά τους θα προχωρήσουν σε σχετικές εισηγήσεις προς την 
κυβέρνηση. Μια αβεβαιότητα που έχει οδηγήσει σε απόγνω-
ση χιλιάδες καταστηματάρχες, οι οποίοι βιώνουν για δεύτερη 
εβδομάδα το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους και δεν γνωρί-
ζουν τι τους ξημερώνει. 
Το μετέφεραν άλλωστε και στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη 
Τσίπρα, κατά την έλευση του στην πόλη μας την Τετάρτη το 
πρωί. Τα στοιχεία που κόμισαν στον αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης δεν άφηναν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας: 
όσα καταστήματα λειτούργησαν με το click away κατάφεραν 
μόνο το 15% του περσινού τζίρου τους. 
Η τοποθέτηση του κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα σε σύσκεψη που 
ακολούθησε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, υπό τον πρώην Πρω-
θυπουργό, έδωσε ανάγλυφα την εικόνα που επικρατεί σε τοπι-
κό επίπεδο: είμαστε από τις τελευταίες περιοχές σε ανάπτυξη 
και θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Η πανδημία ήρ-
θε και έδωσε τη χαριστική βολή στην τοπική οικονομία, που 
προσπαθεί να βρει το βηματισμό της σε εξαιρετικά ασφυκτι-
κές συνθήκες.
Συνεπώς, το μαρτύριο της σταγόνας με το άνοιγμα-κλείσιμο 
των καταστημάτων θα πρέπει να λάβει ένα τέλος. Αναγνωρί-
ζουμε ότι οι υγειονομικές συνθήκες είναι εκείνες που καθορί-
ζουν τις εξελίξεις, από την άλλη όμως το να σωθεί ο πληθυ-
σμός αλλά και να καταστραφεί ολοσχερώς η Οικονομία δεν θα 
αποτελεί δα και κάποιον μεγάλο άθλο. 
Άλλωστε και στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου ακούστηκε πολλές φο-
ρές η κραυγή αγωνίας για το μέλλον της επιχειρηματικότητας. 
«Βρισκόμαστε σε πόλεμο», μια από τις πιο χαρακτηριστικές 
φράσεις που ακούστηκαν. «Με θύματα τη μεσαία επιχείρηση» 
θα προσθέταμε και εμείς από την σειρά μας. 
Θα πρέπει συνεπώς η κυβέρνηση να δώσει έναν πλήρη οδι-
κό χάρτη για το πού θα οδηγηθεί η χώρα το επόμενο διάστη-
μα. Διότι περίπου 170 εκατ. ευρώ την ημέρα ή 5,1 δισ. ευρώ 
για έναν μήνα υπολογίζεται ότι κοστίζει στη χώρα το κλείδω-
μα της οικονομίας που βαθαίνει την ύφεση, ανοίγει μεγαλύτε-
ρη τρύπα στα κρατικά ταμεία και καθιστά αβέβαιο το στοίχημα 
της ανάκαμψης για το 2021. Με το δεύτερο lockdown o τζίρος 
των επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει πάνω από 
40 δισ. ευρώ μέσα στη φετινή χρονιά. Ετσι, μέσα σε ένα έτος, 
θα χαθεί σχεδόν το 20% των συνολικών πωλήσεων. 
Κάτι που δεν συνέβη ούτε στα χρόνια της κρίσης και των 
Μνημονίων...

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας

Aρ. Φύλλου 1187 | Παρασκευή 15 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
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Δεν θα έχουμε 100% της 
λειτουργίας της αγοράς 
Το στίγμα του τι θα επακολουθήσει 
δίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδω-
νις Γεωργιάδης με δηλώσεις που 
έκανε για την λειτουργία των κατα-
στημάτων. 
«Έχουμε συστήσει ομάδα εργασίας 
και παρακολουθούμε 
κάθε χώρα της Ευρώ-
πης, πότε άνοιξαν τις 
αγορές τους, με τι κα-
νόνες και τι επίπτωση 
είχε αυτό στην εξέλι-
ξη της πανδημίας στη 
δική τους χώρα» ανέ-
φερε και προσέθεσε: 
«Έχουμε κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ευκρινή ει-
κόνα, του πώς και με 
ποιον τρόπο οι απο-
φάσεις επηρεάζουν. 
Έχουμε το σχέδιο, έχουμε βρει 
τους κανόνες, ξέρουμε τι θέλουμε 
να κάνουμε και θα πάμε με ασφά-
λεια εκεί που πρέπει. Δεν θα έχου-
με το 100% της λειτουργίας της 
αγοράς προφανώς, αλλά δεν θα 
έχουμε και το 100% του κλεισίμα-
τος». Που σημαίνει ότι εάν τελικά 
ανοίξουν τα καταστήματα θα γίνει 
με ειδικό τρόπο, που ουδείς ακόμη 

μπορεί να προσδιορίσει.

Τους ξάφνιασε 
Τη γνωστή πατρινή αλυσίδα καφέ 
Coffee Island επισκέφθηκε στον 
πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου ο κ. 
Τσίπρας. Ξάφνιασε τους υπαλλή-
λους η εμφάνισή του πρώην πρω-
θυπουργού, ο οποίος 
είχε ολιγόλεπτη συνο-
μιλία, αλλά δεν κάθι-
σε για καφέ. Πάντως 
ο πρώην πρωθυπουρ-
γός φρόντισε να τη-
ρήσει με αυστηρότη-
τα το πρόγραμμά του. 
Έφθασε στο ΠΓΝΠ 
στις 10.30 το πρωί 
χωρίς να καθυστερή-
σει, σε αντίθεση με 
άλλες πολιτικές επι-
σκέψεις που έχουν 
καταγραφεί όπου το μισάωρο κα-
θυστέρησης θεωρείται δεδομένο. 
Σε σύσκεψη πάντως που είχε στο 
Επιμελητήριο με τοπικούς φορείς 
συνοδευόταν από δύο πρώην κο-
ρυφαία στελέχη του: τον κ. Αλέξη 
Χαρίτση, υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξςη και την κ. Έφη Αχτσι-

όγλου, υπουργό Εργασίας. Θέλησε 
με τον τρόπο αυτό να καταγράψει τις 
εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο, ώστε 
να καταστρώσει το σχέδιο του για 
το επόμενο διάστημα. Όσο για την 
υποδοχή του κ. Τσίπρα στο Επιμε-
λητήριο, εκτός από τον πρόεδρο κ. 
Πλάτωνα Μαρλαφέκα, τον υποδέ-

χτηκε και ο Πρόεδρος 
του ΣΚΕΑΝΑ Σπύρος 
Στεργίου. Μάλιστα 
μετά την ολοκλήρω-
ση της σύσκεψης στο 
Επιμελητήριο ακο-
λούθησε επίσκεψη 
στο κατάστημα του κ. 
Στεργίου στο Ρίο όπου 
συζητήθηκαν και πάλι 
τα προβλήματα σε πιο 
χαλαρό όμως τόνο.

Γ.Η.

Δια ζώσης
Mε τον πρόεδρο της ΟΕΣΠ&ΝΔΕ 
Γιώργο Βαγενά είχε τη δυνατότητα 
να μιλήσει αναλυτικά ο Αλέξης Τσί-
πρας κατά την έλευσή του στην Πά-
τρα. Ο κ. Βαγενάς του εξήγησε ότι 
οι τζίροι των καταστημάτων έπεσαν 
κατακόρυφα και μόλις που κατάφε-
ραν να καταγράφουν το 15% των 
περσινών. Μια εικόνα ζοφερή για 
την τοπική οικονομία. Μάλιστα εί-
χαν τη δυνατότητα να συζητήσουν 
και δια ζώσης προβλήματα που 
αφορούν τους εμπόρους στην πε-
ριοχή μας, περπατώντας κατά μή-
κος της Ρήγα Φεραίου για μερικά 
λεπτά οι δυο τους. Πάντως ο πρώ-
ην πρωθυπουργός έτυχε θερμής 
υποδοχής και από αρκετούς περα-

στικούς. Μια γυναίκα 
μάλιστα τον πλησίασε 
και του ζήτησε φωνα-
χτά «να κάνει προσπά-
θεια να επανεκλέγει 
και πάλι». Πάντως η 
έλευση του κ. Τσίπρα 
δεν είναι τυχαία και 
γίνεται μερικές ημέρες 
μετά τον ανασχηματι-
σμό. Και φαίνεται ότι 
στην Κουμουνδούρου 
γνωρίζουν από τώρα 
ότι το επόμενο διά-

στημα θα είναι προεκλογικό, οπό-
τε κινούνται από τώρα με προσεκτι-
κές κινήσεις.

Γ.Η.
Παραμένει ο γρίφος 
Τελικά τι θα γίνει με το άνοιγμα των 
καταστημάτων; Προσπαθούσα-
με να ανιχνεύσουμε το τοπίο αλλά 

μάταια, αφού κανείς δεν μπορού-
σε να μας απαντήσει από τα μέλη 
του Εμπορικού Συλλόγου. Τελικά 
αύριο Παρασκευή θα οριστικοποι-
ηθούν οι αποφάσεις της Επιτρο-
πής Επιδημιολόγων για το άνοιγμα 
της αγοράς, ανέφερε ο αναπληρω-
τής υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, σε 
συνέντευξή του, ενώ τόνισε πως 
υπάρχει πιθανότητα, αλλά δεν εί-
ναι σίγουρο να λειτουργήσουν τα 
καταστήματα και με ραντεβού. 

Άνοιγμα σε 3 εβδομάδες 
«βλέπει» ο Δερμιτζάκης
Στο μεταξύ, ο καθηγητής Γενετικής 
στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης, 
Μανώλης Δερμιτζάκης, τάχθηκε 
υπέρ του ανοίγματος της εστίασης, 
μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε 
τρεις εβδομάδες, εξηγώντας ότι 
«ένας από τους λόγους που λέμε 
ότι είναι καλό να ανοίξουν κάποι-
ες δραστηριότητες, είναι γιατί η δι-
οχέτευση της δραστηριότητας των 
ανθρώπων είναι καλύτερο να γί-
νει συντεταγμένα και ελεγχόμενα, 
όπως το να πάει κάποιος να ψωνί-
σει σε ένα μαγαζί με ραντεβού, σε 
αντίθεση με το να βγει να πάει να 
δει τον φίλο του στο σπίτι».
Όπως είπε ο κ. Δερμιτζάκης, την 
εστίασην δεν πρέπει να τη συνδέ-
ουμε μόνο με τα μπαρ. «Εάν η εστί-
αση μπορεί να εξυπηρετήσει μό-
νο σε εξωτερικούς χώρους και με 
θερμάστρες, τις οποίες διαθέτει ού-
τως ή άλλως λόγω των καπνιστών, 
μπορούμε να συζητήσουμε για το 
άνοιγμα της σε τρεις εβδομάδες. 
Μόνο έξω όμως», υπογράμμισε. 

Τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα-
τέγραψε η βιομηχανική παραγωγή της 
Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2020, όπως 
προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε 
η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. H 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε στην 
Ελλάδα 6,3% σε σχέση με τον Οκτώ-
βριο και κατά 8,8% σε σύγκριση με 
τον Νοέμβριο του 2019. Στην ΕΕ αυξή-
θηκε 2,3% και σε μηνιαία βάση, ενώ σε 
σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 ήταν 
μειωμένη κατά 0,4%.

!
Η συμπλήρωση ενός έτους με την πανδημία συμπίπτει με 
την έναρξη του εμβολιασμού στη χώρα μας αλλά και σε 
πολλές άλλες χώρες. 
Πολλές κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα σε χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, έχουν ρίξει όλο το βάρος τους στην αξιοποίη-
ση του όπλου αυτού για την ταχύτερη εξάλειψη του λοιμού. 
Τα παρατεταμένα lockdowns συντρίβουν την ψυχολογία 
των πολιτών, καταστρέφουν την κοινωνική και πολιτιστι-
κή ζωή και γκρεμίζουν την οικονομία και την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα. Οι πολίτες μοιάζουν να παρακο-
λουθούν φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι έναν ιδιότυπο 
αγώνα ping-pong μεταξύ κυβέρνησης και επιστημόνων. Σε 
αυτό τον αγώνα ηττημένοι είναι όλοι.
Κατά τη γνώμη μου το εμβόλιο, της όποιας μορφής και 
εταιρείας, δεν είναι ικανό από μόνο του να μας επαναφέρει 
στα δεδομένα του 2019 αν δεν περάσουν δεκάδες μήνες. 
Ήδη ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η φυσική ανοσία, αν αποκτη-
θεί, δεν θα αποκτηθεί εντός το 2021. Συνεπώς η συντεταγ-
μένη Πολιτεία χρειάζεται επιδημιολογική στρατηγική και 
όλα τα όπλα που διαθέτει η φαρέτρα των επιστημόνων. 
Στην παγκόσμια βιβλιογραφία προτείνονται λύσεις, φαρ-
μακευτικές και συμπληρωματικές, ώστε να μπορούμε με 
βεβαιότητα να πούμε ότι ο χρόνος που πέρασε κάτι μας 
άφησε ως παρακαταθήκη γνώσης.
Το επόμενο τρίμηνο, τα στοιχεία που συλλέγονται από ελ-
ληνικά και διεθνή εργαστήρια και δημοσιεύονται σε έγκρι-
τα διεθνή περιοδικά, θα καταδείξουν ότι είναι διαφορετική 
οντότητα η λοίμωξη και διαφορετική οντότητα η βαριά νό-
σος από τον κορωνοϊό. 
Η βαριά νόσος, που συνθλίβει τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (ηλικιωμένοι, συνάνθρωποι με υποκείμενα 
νοσήματα/συννοσηρότητες) ενδεχομένως να μην αντιμε-
τωπίζεται με τα εμβόλια.  Το θέμα των μεταλλάξεων που 
απασχολεί διεθνώς το ενδιαφέρον, με ιδιαίτερη προσοχή 
να δίνεται από τη Μεγάλη Βρετανία, σίγουρα θα διαλευ-
κάνει άγνωστες πτυχές του ιού.  Οι μεταλλάξεις ωστόσο 
προσθέτουν περισσότερους αγνώστους στην εξίσωση της 
πανδημίας σε βαθμό που μπορεί να την κάνουν αδύνατη 
να λυθεί. 
Αυτή ακριβώς τη δύσκολη στιγμή χρειαζόμαστε όλα τα 
όπλα και αλίμονο αν τα εξειδικευμένα βιοτεχνολογικά 
φάρμακα, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, δεν έχουν 
θέση. Όχι αδιάκριτα για όλα τα κρούσματα, αλλά επιλεκτι-
κά και προσεκτικά.
Σε περίπτωση που εμπειρογνώμονες εισηγούνται στην Πο-
λιτεία να τα αγνοήσει, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλαμ-
βάνουν το ρίσκο και την ευθύνη να μην ανοίξει καν το θέμα 
για όσους νοσούν ή θα νοσήσουν στην Ελλάδα. 
Έχουν δικαίωμα να ρισκάρουν;

Έχουν δικαίωμα 
να ρισκάρουν;

Eπωνύμως

O κ. Αλέξης 
Τσίπρας

Kατέρρευσαν οι πωλήσεις 
Κατάρρευση των πωλήσεων στο χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 
έφεραν τα lockdown το 2020. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία 
πωλήσεων της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ), το 
2020 έκλεισε με συρρίκνωση των πωλήσεων στο κανάλι χονδρικής κατά 
52%. Το σύνολο των πωλήσεων του κλάδου αλκοολούχων ποτών για το 
2020 παρουσίασε πτώση 32% σε σύγκριση με το 2019Την πτώση συ-
γκράτησε μόνο μερικώς με αύξηση 2% το κανάλι της λιανικής (σούπερ 
μάρκετ) και Cash and Carry, όντας και το μόνο που παρέμεινε σε λειτουρ-
γία, σε αντίθεση με την επιτόπια κατανάλωση (bars, εστιατόρια κ.ά.) που 
μηδενίστηκε τελώντας σε lockdown σχεδόν το ήμισυ της χρονιάς.

Πάνω από 25.000 
είναι οι επισκέψεις των 
φορολογούμενων στη 
νέα ηλεκτρονική εφαρμο-
γή myCAR, για ηλε-
κτρονικές «παραδόσεις» 
πινακίδων των ΙΧ. 

Φέτος ήταν η πρώτη 
φορά που μπήκε μαχαίρι 
στις ουρές στις Εφορίες.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Αυτή ακριβώς τη δύσκολη στιγμή 

χρειαζόμαστε όλα τα όπλα και αλί-

μονο αν τα εξειδικευμένα βιοτεχνο-

λογικά φάρμακα, όπως τα μονοκλω-

νικά αντισώματα, δεν έχουν θέση. 

Όχι αδιάκριτα για όλα τα κρούσμα-

τα, αλλά επιλεκτικά και προσεκτικά.

του Κωνσταντίνου Πουλά

O κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης 

Ο Κωνσταντίνος Πουλάς είναι αναπληρωτής καθηγητής 
Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής

του Πανεπιστημίου Πατρών,
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Συναγερμός 
στα Καλάβρυτα 
Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων κορωνοϊού στο 
«Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο», όπου 
εντοπίστηκαν 36 θετικά πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευ-
τέρα στο Δημαρχείο Καλαβρύτων με τη συμμετοχή του Αντιπερι-
φερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, αρμόδιου για θέματα δημόσιας υγείας 
Χαράλαμπου Μπονάνου. Εκτιμήθηκε η κατάσταση και δόθηκαν 
κατευθύνσεις για την καλύτερη διευθέτηση του ζητήματος, με 
σκοπό την ασφάλεια τροφίμων και εργαζομένων, ενώ τονίστηκε η 
ιδιαίτερα η μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται για τον περιορι-
σμό της διασποράς. Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης 
παρενέβη στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ για την άμεση αποστολή 
συνεργείου προκειμένου να διενεργηθούν μοριακά τεστ. Παράλ-
ληλα δρομολογήθηκε και ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών 
των κρουσμάτων. Στον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδό-
πουλο και στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων παραδόθηκε 
υγειονομικό υλικό και μέσα προστασίας από την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι 
Σπύρος Καούρης και Νικόλαος Σφαραγγούλιας, η Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Γεωργία Πλώτα, η Προϊσταμένη ς Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αχαΐας Σοφία Συμεωνίδου, η 
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών – Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Μαρία Παππά.

Εμβολιασμός στις 
δομές του ΚΟΔΗΠ
Με σκοπό να θωρακιστούν περισσότερο οι κοινωνικές δομές του 
Δήμου Πατρέων και του Κοινωνικού Οργανισμού, που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή, ιδιαίτερα στον καιρό της πανδημίας, 
ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, απέστειλε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή, στην οποία ζητά τον άμεσο 
προγραμματισμό εμβολιασμών, εργαζομένων, αλλά και ωφελού-
μενων, στις κοινωνικές του δομές.
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Στο πλαίσιο της προσπά-
θειας που διενεργείται στη χώρα για τον εμβολιασμό του πλη-
θυσμού κατά του κορονωϊού (covid-19) για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, σας γνωρίζουμε ότι το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικού χαρακτήρα απο-
κλειστικά (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, 
ΚΑΠΗ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και ως εκ 
τούτου χρήζουν άμεσου εμβολιασμού οι εργαζόμενοι καθώς και 
κάποιοι ωφελούμενοι των δομών του ΚΟΔΗΠ. Παρακαλούμε για 
την επίσπευση της διαδικασίας και κοινοποίηση άμεσα συγκε-
κριμένου προγράμματος εμβολιασμού των εργαζομένων και ωφε-
λούμενων των δομών του φορέα μας, βάσει της προβλεπόμενης 
διαδικασίας, καθότι ως Κοινωνική Υπηρεσία, υπαγόμαστε στις 
ομάδες προτεραιότητας εμβολιασμού»..

Δήμος: Προσοχή 
στις στάχτες 
Την προσοχή των δημοτών εφιστά η υπηρεσία Καθαριότητας του 
Δήμου Πατρέων, στην απόρριψη των υπολειμμάτων στάχτης από 
τα τζάκια και τις ξυλόσομπες. Όπως αναφέρει ο Δήμος σε ανακοί-
νωσή του, «τα υπολείμματα αυτά δεν πρέπει να καταλήγουν στους 
κάδους απορριμμάτων γιατί συχνά διατηρούν ενεργές εστίες και 
προκαλούν πυρκαγιά καθώς αναμιγνύονται με τα υπόλοιπα εύ-
φλεκτα υλικά. Το αποτέλεσμα είναι να καταστρέφονται ολοσχε-
ρώς οι κάδοι απορριμμάτων είτε να υπόκεινται σε σημαντικές 
φθορές που οδηγούν στην απόσυρσή τους.
Ένας κάδος με κρυφή ενεργή εστία πυρκαγιάς που θα καταλήξει 
στο απορριμματοφόρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ερ-
γαζομένων στην καθαριότητα και να προκαλέσει την καταστροφή 
του οχήματος. Κατά το 2020, καταστράφηκαν από πυρκαγιά που 
προήλθε είτε από υπολείμματα τζακιών είτε από εμπρησμό, 60 
πράσινοι κάδοι και 32 μπλε κάδοι ανακύκλωσης.
Η καταστροφή του εξοπλισμού καθαριότητας και η αντικατάστα-
σή του με νέο, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και τους 
δημότες. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η προσοχή όλων μας».

Θέματα

Σημαντική συμβολή του Ε.Α.Π.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο είναι ένα εξωστρεφές 
Ίδρυμα που προωθεί συνεργα-
τικές και επιτυχημένες δραστη-
ριότητες στην ακαδημαϊκή κοι-
νότητα της χώρας.
Η φιλοδοξία του Προέδρου 
του, να το θεωρήσει όχι μό-
νο ως ένα ακαδημαϊκό Ίδρυ-
μα «δεύτερης ευκαιρίας» αλλά 
ως ένα Πανεπιστήμιο «πρώ-
της ευκαιρίας» που ισούται με 
όλα τα άλλα Πανεπιστήμια της 
χώρας.
Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων 
η Έκθεση Πιστοποίησης του 
Εσωτερικού Συστήματος Δια-
σφάλισης Ποιότητας του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (ΕΑΠ) την οποία 
ολοκλήρωσε και απέστειλε 
πρόσφατα στη διοίκηση του, η 
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαί-
δευσης (ΕΘΑΑΕ) της χώρας.
Η έκθεση συνοδεύεται από 
σειρά θετικών σχολίων γύρω 
από την λειτουργία του Ιδρύ-
ματος, καθώς και από μια πρό-
ταση για περαιτέρω δημοσιό-
τητα των δράσεων του.
Στα θέματα έρευνας και καινο-
τομίας, η Έκθεση ξεχωρίζει ότι 
το ΕΑΠ σχεδιάζει την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του με την δημι-

ουργία νέου ερευνητικού κέ-
ντρου στις υποδομές του, για το 
οποίο έχει την υποστήριξη της 
ελληνικής κυβέρνησης. Συμμε-
τέχει δε ενεργά με εκθέσεις και 
διαγωνισμούς καινοτομίας και 
βοηθάει ποικιλοτρόπως στα 
θέματα οικονομικής ανάπτυ-
ξης της Δυτικής Ελλάδας.
Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλ-
λων, στην Έκθεση Αξιολό-
γησης του ΕΑΠ, στις καλές 
πρακτικές του Ιδρύματος ξε-
χωρίζουν είναι οι παρακάτω:
• Η αδιαμφισβήτητη ηγεσία 
του στα θέματα της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης. «Το Ίδρυ-
μα πέτυχε σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα να καθιε-
ρωθεί ως κορυφαίο πανεπι-

στήμιο στις εξ αποστάσεως με-
θόδους εκπαίδευσης» τονίζεται 
σε μια αναδρομή της ιστορίας 
του. «Η εμπειρία και οι πόροι 
του δε, ήταν ανεκτίμητες αξίες 
για τα παραδοσιακά εκπαιδευ-
τικά συστήματα κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας» αναφέρε-
ται στην Έκθεση.
• Οι στρατηγικοί στόχοι του 
ιδρύματος για την περίοδο 
2020-2024 όπως περιγρά-
φονται σε σχετικό έγγραφο, το 
οποίο συντάχθηκε από το Γρα-
φείο Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης. «Η Σχολή, οι 
φοιτητές και οι ενδιαφερόμε-
νοι για το ΕΑΠ είναι πολύ εν-
θουσιώδεις και ειλικρινείς» 
τονίζεται, ενώ «οι προβλέψεις 

είναι πολύ ευνοϊκές για την 
αξία και το μέλλον του. «Πα-
ράλληλα, η ηγεσία του Ιδρύ-
ματος έχει όραμα και εργάζε-
ται σχεδιάζοντας ένα λαμπρό 
μέλλον γι αυτό».
• Το εσωτερικό σύστημα δια-
σφάλισης ποιότητας είναι σα-
φώς καθορισμένο και καλά 
τεκμηριωμένο.
• Η διαδικασία αυτοαξιολόγη-
σης των ακαδημαϊκών και διοι-
κητικών μονάδων του, καθώς 
και συνολικά ο σχετικός Ιστό-
τοπος της ΜΟΔΙΠ είναι επαρ-
κώς οργανωμένος και περιέχει 
επαρκές υλικό για τα στοιχεία 
διασφάλισης ποιότητας.
• Το οικονομικό μοντέλο με 
το οποίο λειτουργεί το Πανε-
πιστήμιο «το οποίο φαίνεται 
να λειτουργεί πολύ καλά, συσ-
σωρεύοντας τελικά και πλεο-
νάσματα κεφαλαίων στο τέλος 
του έτους». «Μπορεί δε να λει-
τουργήσει ως ένας εναλλακτι-
κός τρόπος χρηματοδότησης 
ενός αυτόνομου εκπαιδευτικού 
συστήματος» αναφέρεται. 
Επίσης προτείνονται τρόποι 
επένδυσης και απορρόφησης 
των πλεονασμάτων του Ιδρύ-
ματος με στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη του.

> Σύμφωνα με την Έκθεση Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Άνοιγμα σχολείων με ασφάλεια

Στο ίδιο ύψος τα τέλη ύδρευσης

Κάλεσμα στους συλλόγους διδασκόντων 
για την υιοθέτηση ψηφίσματος με θέμα: 
«Άμεσα ασφαλές άνοιγμα των σχολείων» 
απευθύνει η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας. 
Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Α΄ ΕΛ-
ΜΕ Αχαΐας Σπύρος Ψαρράς ανέφερε πως 
από την Παρασκευή 8/1/2021 ξαναγυρί-
σαν μαζί με τους μαθητές μας στις πλατφόρ-
μες της webex για να συνεχίσουν την τη-
λεκπαίδευση, όπως έκαναν τις τελευταίες 7 
εβδομάδες πριν τις διακοπές των εορτών. 

«Απαιτούμε 15μελή τμήματα, διορισμούς 
εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαρι-
ότητας και όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 
να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία με 
ασφάλεια. Για ένα μεταβατικό στάδιο μέ-
χρι να αποκλιμακωθεί η πίεση της παν-
δημίας, θεωρούμε απαραίτητο η κυβέρ-
νηση και το υπουργείο να προχωρήσουν 
άμεσα στην εκ περιτροπής λειτουργία των 
σχολείων, όπως τον Μάιο της περσινής 
χρονιάς. Επιπλέον ζητάμε τη διενέργεια 

μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, και την κα-
τάργηση της τράπεζας θεμάτων, ιδιαίτερα 
για φέτος», αναφέρει το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ 
Αχαΐας, το οποίο θα έρθει σε επαφή με 
τους συλλόγους των γονέων, τα υπόλοιπα 
πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής, τις 
υπόλοιπες ΕΛΜΕ, την ΟΛΜΕ, ώστε συ-
ντονισμένα να αναδείξουν το ζήτημα και 
να παλέψουν στην κατεύθυνση υλοποίη-
σης της απόφασης αυτής.

Τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το 
2021 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Δυμαίων (ΔΕΥΑΔ).
Στις σχετικές χρεώσεις δεν επήλθαν αλλα-
γές αφού αυτές παρέμειναν στο ίδιο ύψος 
με τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τα 
τέλη αποχέτευσης και συντήρησης δικτύων 
ενώ η τιμολόγηση του νερού κινείται κλι-
μακωτά και ανάλογα με τον όγκο της κατα-
νάλωσης.
Η σχετική απόφαση ορίζει τα εξής:
• Καθορίζει το τέλος χρήσης αποχέτευσης 
στο ποσό των 48,78 € τον χρόνο ανά ορι-
ζόντια ιδιοκτησία, στην τιμή αυτή προστίθε-
ται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 11,22 € διαμορ-

φώνοντας έτσι την χρέωση στο συνολικό 
ποσό των 60,00 € ανά έτος..
• Το τέλος χρήσης αποχέτευσης καταβάλλε-
ται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
για οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν με 
τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, εφόσον 
υπάρχουν στην περιοχή.
• Καθορίζει το τέλος συντήρησης δικτύ-
ων στο ποσό των 15,00 € ανά παροχή 
τον χρόνο, στην τιμή αυτή προστίθεται ο 
Φ.Π.Α. 23%, ποσού 3,45€, διαμορφώνο-
ντας έτσι την χρέωση στο συνολικό ποσό 
των 18,45 € ανά έτος..
•Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης που θα ισχύ-
ουν για τα τιμολόγια της ΔΕΥΑ Δυμαίων 
κατά το οικονομικό έτος 2021 με βάση την 

παρακάτω κλίμακα τιμολόγησης:
0 έως 100 κυβικά/εξάμηνο 0,17 €.
101 έως 200 κυβικά/εξάμηνο 0,19 €.
201 έως 300 κυβικά/εξάμηνο 0,22 €.
301 έως 400 κυβικά/εξάμηνο 0,25 €.
401 έως 500 κυβικά/εξάμηνο 0,28 €.
501 έως 750 κυβικά/εξάμηνο 0,39 €.
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο Φ.Π.Α. 
13 %. Επίσης στις παραπάνω τιμές επιβάλ-
λεται ειδικό τέλος σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 11 του Νόμου 1069/80, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 
παράγραφος 3 του Νόμου 2065/1992 και 
με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του Νόμου 
3013/2002, καθώς και ο Φ.Π.Α. 23% επί 
του ειδικού αυτού τέλους.

> Ζητά η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας από του υπουργείο Παιδείας

> Με απόφαση της ΔΕΥΑΔ για το 2021 στη Δυτικής Αχαΐας
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7 στα 10 νοικοκυριά ξοδεύουν 
το 80% του εισοδήματος τους

Επτά στα δέκα νοικοκυριά ξο-
δεύουν μηνιαία άνω του 80% 
του εισοδήματος τους. Το 50% 
των δαπανών πλέον για τρόφι-
μα, ενώ 1 στους 2 καταναλωτές 
θα μειώσει τις δαπάνες για αγο-
ρά προϊόντων το επόμενο εξά-
μηνο. 
Ήδη, το καταναλωτικό κλίμα το 
τελευταίο εξάμηνο παραμένει 
αρνητικό και με χαμηλές προσ-
δοκίες για το επόμενο 6μηνο.
Τα παραπάνω συμπεράσματα 
προκύπτουν από την 3η μελέτη 
καταγραφής των καταναλωτικών 
τάσεων στο λιανεμπόριο μέσω 
της εξαμηνιαίας έρευνας κατα-
ναλωτικού κλίματος λιανεμπο-
ρίου που πραγματοποιείται από 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & 
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος 
με την επιστημονική υποστή-
ριξη του εργαστηρίου ELTRUN 
του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. 

Η έρευνα έλαβε χώρα τον Δε-
κέμβριο του 2020 μέσω Πανελ-
λήνιας Έρευνας σε δείγμα 916 
καταναλωτών. Καταγράφονται 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπε-
ράσματα και τάσεις σε σχέση με 
τις αγοραστικές συνήθειες του 
κοινού από την επίδραση της 
πανδημίας, ενώ περιλαμβάνει 
και τον δείκτη καταναλωτικού 
κλίματος λιανικής.
Καταρχάς, ο δείκτης κατανα-
λωτικού κλίματος λιανικής, τον 
Δεκέμβριο του 2020 διαμορ-
φώθηκε στο -39, σαφώς μειω-
μένος σε σχέση με τον μήνα βά-
σης, τον Οκτώβριο του 2019 και 
ελαφρώς μειωμένος σχέση με 
τη μέτρηση του Ιουνίου 2020. 
Όπως φαίνεται, η συγκεκρι-
μένη εξέλιξη δεν έχει να κάνει 
τόσο με τις μέχρι σήμερα οικο-
νομικές εξελίξεις, αλλά κυρίως 
λόγω των μειωμένων προσδο-
κιών των καταναλωτών για το 

προσεχές διάστημα. Συγκεκρι-
μένη η μείωση στον υπο-δείκτη 
παρούσας κατάστασης ήταν πε-
ριορισμένη στο -31, ενώ αντί-
θετα ο υπό-δείκτης προσδοκιών 
παρουσίασε μεγάλη πτώση και 
έπεσε στο -51.

Χειρότερη η κατάσταση 
λόγω Covid -19
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σή-
μερα η διαχείριση του οικονο-
μικού σκέλους της κρίσης του 
COVID-19 οδήγησε σε μία οι-
κονομική κατάσταση των κατα-
ναλωτών σαφώς χειρότερη σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, 
αλλά που προκαλεί μεγαλύτερη 
ανησυχία σε σχέση στο κατανα-
λωτικό κοινό για το επερχόμενο 
χρονικό διάστημα. 
Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και 
στις επί μέρους ερωτήσεις όπου 
φαίνεται ότι τόσο τον προηγού-
μενο χρόνο η οικονομική κατά-

σταση μεγάλου μέρους του κατα-
ναλωτικού κοινού χειροτέρεψε 
(πτώση ποσοστού από 32% σε 
11%), όσο και ότι το επόμενο 
6μηνο η εκτίμηση μεγάλου μέ-
ρους του καταναλωτικού κοινού 
είναι ότι θα χειροτερέψει ακόμα 
περισσότερο για τους ίδιους και 
τη χώρα (πτώση από 30% σε 
12% και από 27% σε 8%).
Καταγράφεται επίσης η οικονο-
μική πίεση που ήδη αντιμετω-
πίζει το Ελληνικό καταναλωτικό 
κοινό. Όπως φαίνεται, το 70% 
του κοινού ξοδεύει πάνω από το 
80% του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος του σε μηνιαία βάση, ενώ το 
9% ξοδεύει πάνω από 100%, 
πρακτικά δηλαδή δανείζεται με 
κάποιον τρόπο για να καλύψει 
τις ανάγκες του.
Οι δαπάνες για αγορές προϊ-
όντων αντιπροσωπεύουν πε-
ρίπου το 31% των συνολικών 
δαπανών. Στην κατανομή των 

λιανικών αγορών στις παρα-
πάνω δαπάνες αποτυπώνε-
ται η επίδραση της κρίσης του 
COVID-19. 
Όπως καταγράφεται, η κύρια κα-
τηγορία αγορών όσον αφορά τις 
δαπάνες, οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν περίπου τη μισή αξία, 
είναι τα τρόφιμα και ποτά με πο-
σοστό 49% με αύξηση από 41% 
το 2019. Η εστίαση η οποία πέ-
ρυσι βρισκόταν στη δεύτερη θέ-
ση υποχωρεί από 12% σε 5% 
και τα εισιτήρια ξενοδοχεία από 
5% σε μόλις 1%. 
Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν 
τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη 
από 7% σε 15%, κάτι που αντι-
κατοπτρίζει τις αγορές της περιό-
δου Black Friday.

Αρνητικές οι προσδοκίες 
Οι προσδοκίες για τις δαπάνες 
είναι επίσης αρνητικές. Όπως 
καταγράφεται στην έρευνα, το 

44% εκτιμά ότι οι δαπάνες για 
αγορές προϊόντων το πρώτο 
εξάμηνο 2021 θα είναι μειω-
μένες, ενώ μόλις το 10% ότι θα 
είναι αυξημένες. Το ίδιο ισχύ-
ει για τις υπηρεσίες (εισιτήρια, 
εστίαση) για τα οποία επίσης 
εκτιμάται από το 30% του κοι-
νού μείωση – παρότι είναι ήδη 
κλειστοί οι κλάδοι αυτοί – και 
μόλις 18% αύξηση. 
Αυξητική τάση καταγράφεται 
όμως για τις πάγιες δαπάνες 
όπως λογαριασμοί (20% αύξη-
ση έναντι 8% μείωση) και φο-
ρολογία (19% αύξηση έναντι 
8% μείωση). 
Τα αποτελέσματα της έρευνας 
καταγράφουν τη σημαντική αλ-
λαγή που επήλθε στο κατανα-
λωτικό κοινό το τελευταίο 6μή-
νο και την μεγάλη επίδραση της 
κρίσης του COVID-19 στο κατα-
ναλωτικό κλίμα και στην αγορά 
της λιανικής στην Ελλάδα.

> Αρνητικό καταναλωτικό κλίμα το 6μηνο σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας

Έξι στους 10 Έλληνες αγοράζουν μέσω διαδικτύου
Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα αποτελέσμα-
τα και συμπεράσματα προκύπτουν από 
την τακτική διερεύνηση των κατανα-
λωτών της Περιφέρειας της Αθήνας, 
από την Pulse RC σε συνεργασία και 
για λογαριασμό του Επαγγελματικού 
Επιμελητήριου Αθηνών.
Η έρευνα αποτυπώνει αξιόλογες δια-
φοροποιήσεις στην διάθεση, στις επι-
λογές και στις καταναλωτικές συνήθει-
ες – όπως καταγράφονται μέσα από 
την οπτική των ίδιων των καταναλω-
τών – λόγω της πανδημίας και των οι-
κονομικών συνεπειών της, στο τέλος 
του 2020 και στην αυγή του 2021.
Από την πρώτη ανάγνωση της έρευ-
νας, συνοπτικά:
Σχεδόν όλοι οι Έλληνες (το 89%) χρη-
σιμοποιούν πλέον τακτικά το Ίντερνετ 
(από «κάποιες φορές την εβδομάδα» 
έως «κάθε μέρα» – η συντριπτική πλει-
ονότητα: 77%). 
Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι 
οι μισοί συνταξιούχοι (και οι μισοί της 
ηλικιακής ομάδας «60 ετών και άνω») 
μπαίνουν στο Ίντερνετ κάθε μέρα (και 

πάνω από 7 στους 10, μπαίνουν τακτι-
κά). Οι 6 στους 10 από αυτούς (58%), 
πλέον, αξιοποιούν και τα ηλεκτρονι-
κά καταστήματα / e-shop, παραγγέλνο-
ντας/αγοράζοντας προϊόντα και υπη-
ρεσίες! Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 
(εκτός της «60 και άνω») και σε όλους 
τους εργαζόμενους, το αντίστοιχο πο-
σοστό είναι «πλειοψηφικό».
Αποκαλυπτική είναι η χρονοσειρά του 
ερωτήματος αυτού (χρονική εξέλιξη: 
«πριν από την πανδημία», τον «Απρί-
λιο 2020» και τον «Δεκέμβριο 2020»), 
όπως προκύπτει από τις τακτικές έρευ-
νες του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών: από 40% πριν από την 
πανδημία, στο 58% σήμερα, μιάμιση 
φορά επάνω: +18%.
Αναφορικά με το αν οι Έλληνες ξοδεύ-
ουν τώρα (την περίοδο της πανδημί-
ας) και σε σύγκριση με πριν από την 
εμφάνιση του νέου κορωνοϊού, περισ-
σότερο ή λιγότερο, προκύπτει ότι (και 
στις τρεις βασικές κατηγορίες που με-
τρήθηκαν: «αγορές-ψώνια», «αποταμί-
ευση», «ασφάλειες») οι περισσότεροι 

μείωσαν τα χρήματα που ξοδεύουν.
Μόνο το 11% αύξησε τα χρήματα που 
ξοδεύει για «αγορές και ψώνια» – ενώ 
το 31% τα κράτησε σταθερά
Μόνο το 21% αύξησε την «αποταμίευ-
σή» του – ενώ το 31% την διατήρησε 
στα ίδια επίπεδα
Μόλις το 6% αύξησε τα χρήματα που 
διαθέτει για «ασφάλειες και ασφαλι-
στικά προγράμματα» – ενώ το 34% τα 
κράτησε σταθερά
Μια από τις λίγες «καταναλωτικές συ-
νήθειες» που καταγράφει σημαντική 
αύξηση είναι οι παραγγελίες και αγο-
ρές από ηλεκτρονικά καταστήματα, 
επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα του 
αρχικού γενικού ερωτήματος! Το 56% 
(όλων όσοι παραγγέλνουν / αγορά-
ζουν από e-shop), δήλωσαν ότι αύξη-
σαν («κάπως» ή «πολύ») τις ηλεκτρονι-
κές παραγγελίες τους.
Γενικό Συμπέρασμα: Όχι μόνο έχει αυ-
ξηθεί το ποσοστό των καταναλωτών 
που αξιοποιούν το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, αλλά και όσοι το χρησιμοποιούν, 
ξοδεύουν περισσότερα σε αυτά.

Από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες 
που μετρήθηκαν στην έρευνα, τα προϊ-
όντα που καταγράφουν την μεγαλύτερη 
αύξηση παραγγελιών μέσα από ηλε-
κτρονικά καταστήματα είναι οι «ηλε-
κτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές» 
(όπου συναντάμε και ορισμένα από τα 
πιο άρτια και οργανωμένα e-shop στην 
χώρα μας αλλά και διεθνώς).
Από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσμα-
τα της έρευνας, καταγράφονται στους 
επαναλαμβανόμενους δείκτες ικανο-
ποίησης και αξιολόγησης της «ποικι-
λίας – ποιότητας» και της «ποιότητας 
εξυπηρέτησης» από τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα – e-shop, όπως αυτά δι-
ερευνώνται στις τακτικές έρευνες του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών. Αν και το πλήθος το πελατών 
τους, όπως και οι παραγγελίες αυτών, 
αυξήθηκαν εντυπωσιακά την περίοδο 
της πανδημίας, η ικανοποίηση και η 
αξιολόγησή τους επιδεινώθηκαν ση-
μαντικά. Η «ικανοποίηση από την ποι-
ότητα εξυπηρέτησης» (ίσως κυρίως 
λόγω των προβλημάτων μεταφοράς 

και παράδοσης) καταγράφει σχεδόν 
ισοπαλία υψηλής και χαμηλής αξιολό-
γησης (28% – 25%)!
Εν κατακλείδι: Η αγορά, οι επαγγελμα-
τίες και οι επιχειρηματίες έχουν δεχτεί 
σημαντικότατο πλήγμα από την παν-
δημία και τις οικονομικές συνέπειές 
της. Στη μεγάλη μείωση της κατανά-
λωσης, όπως αποτυπώνεται και μέσα 
από τα μάτια των καταναλωτών – και 
παράλληλα με κάθε άλλη υποστηρικτι-
κή προσπάθεια – προβάλουν ως ση-
μαντικό βοήθημα και διέξοδος και τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα!
Οι προοπτικές είναι εντυπωσιακές, 
όχι μόνο στην τρέχουσα περίοδο της 
πανδημίας, αλλά εξίσου και μετά! Τα 
επιμελητήρια μπορούν να έχουν αξι-
όλογο ρόλο και λόγο σε αυτή την κα-
τεύθυνση.
Πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν και 
τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν 
κατά τη «βίαιη» ενηλικίωση του ηλε-
κτρονικού εμπορίου στη χώρα μας, μέ-
σα σε – κατά γενική ομολογία – πρωτό-
γνωρα δύσκολες συνθήκες.

> Ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών το 2020 σύμφωνα με έρευνα της Pulse RC
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Η πρόταση για δημιουργία Δι-
αδημοτικού Φορέα σημαίνει 
ότι θα συμμετάσχουν σε αυτόν 
οι Δήμοι  Πατρέων, Ερυμάν-
θου και Δυτικής Αχαΐας. Πως 
όμως υποδέχονται τη συγκε-
κριμένη εξέλιξη; 
Όπως τονίζει στον «Σ.Ε.» η 

Αναστασία 
Τογιοπού-
λου,  Αντι-
δήμαρ-
χος  Δη-
μοτικών 
Ενοτή-

των  Μεσσάτιδας, Παραλίας 
και Βραχνεΐκων, που θα υδρο-
δοτηθούν από το Φράγμα: 
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος 
σύστασης φορέα από τώρα. 
Το έργο δεν είναι περαιωμέ-
νο, ούτε μας πιέζει ο χρόνος. 

Δεν είναι αυτό που θα δώσει 
τώρα λύση στο πρόβλημα της 
υδροδότησης της πόλης. Η σύ-
σταση του φορέα τώρα απαιτεί 
εταιρικό κεφάλαιο του κάθε 
Δήμου που θα συμμετάσχει και 
που θα πρέπει να το καταθέσει. 
Ακολούθως πρέπει να υπάρξει 

Διοικητικό Συμβούλιο, να ορι-
στεί πρόεδρος και να πληρώ-
νονται έξοδα παράστασης του 
ιδίου και των ειδικών συνερ-
γατών του. Θα τρέχουν υπο-
χρεώσεις οικονομικές χωρίς 
όμως το έργο να είναι ολοκλη-
ρωμένο». 

Η ίδια εκτιμά ότι υπάρχει χρό-
νος ώστε να γίνουν οι ανάλο-
γες κινήσεις και να συσταθεί 
ο Φορέας Διαχείρισης με τους 
όρους που χρειάζεται ένα τέ-
τοιο έργο. Το γεγονός ότι θα 
αποδοθεί το έργο σε ιδιωτική 
εταιρεία να το διαχειρίζεται για 
τα επόμενα πέντε χρόνια, δεν 
δημιουργεί κατά την ίδια «τε-
τελεσμένα» ούτε αποτελεί λόγο 
για να επισπευστούν οι διαδι-
κασίες. Μάλιστα είχε προχω-
ρήσει και σε σχετική αρθρο-
γραφία για το ζήτημα. 
Ανήσυχοι ωστόσο εμφανίζο-
νται οι δήμαρχοι Δυτικής Αχα-
ΐας και Ερυμάνθου για την συ-
γκεκριμένη εξέλιξη. 
Μιλώντας στον «Σ.Ε.» ο Δή-
μαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύ-
ρος Μυλωνάς τονίζει ότι: 

«Φοβάμαι 
ότι υπάρχει 
πιθανότητα 
ιδιωτικοποί-
ησης. Είναι 
όλα τα σενά-
ρια ανοικτά. 

Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση 
είναι απούσα και βάζει στό-
χους που δεν μπορούν να υλο-
ποιηθούν, ο κίνδυνος να ξε-
φύγει από τα χέρια μας το έργο 
και να πάει οπουδήποτε, είναι 
ορατός και ρεαλιστικός». 
Και συνεχίζοντας επισημαίνει 
ότι «υπάρχει κίνδυνος από την 
ανυπαρξία της Αυτοδιοίκησης 
να παίξει ένα ρόλο. Εάν είμα-
στε αρνητικοί και αναζητούμε 
τη μάξιμουμ ιδεατή λύση, δεν 
είναι και ρεαλιστικό. Θα έλεγα 
οδηγεί τα πράγματα σε μια κα-

Οι προσεγγίσεις του κάθε Δήμου για τον τρόπο 
> Η είσοδος ιδιώτη στη διαχείριση και ο τρόπος αλλαγής των δεδομένων 

Για το θέμα παρενέβη με ρα-
διοφωνική του συνέντευξη ο 
Υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών κ. Κώστας Καρα-
μανλής, υποστηρίζοντας ότι 
η κυβέρνηση με τις επιλογές 
της έδωσε λύση σε ένα χρό-
νιο πρόβλημα. Στην τοποθέ-
τηση του υπουργού απάντησε 
ο Δήμαρχος Πατρεών Κώστας 
Πελετίδης τονίζοντας ότι μέ-
λημα του Δήμου είναι να μην 
φορτωθούν οι πολίτες το επι-
πλέον κόστος. Ανακοίνωση 
εξέδωσε χθες και η παράτα-
ξη του Γρηγόρη Αλεξόπου-
λου (αναλυτικά οι δηλώσεις 
σελ. 14).
Και όπως ήταν αναμενόμενο, 
ο διαγωνισμός προκάλεσε το 
ζωηρό ενδιαφέρον μεγάλων 
εταιρειών του κατασκευαστι-
κού κλάδου. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι η αποσφράγι-
ση των προσφορών έγινε στις 
23 Δεκεμβρίου για την επι-
λογή του αναδόχου. Όμως το 
ποια εταιρεία έχει επιλεγεί δεν 

είναι γνωστό, μιας και απαι-
τείται ένα εύλογο χρονικό δι-
άστημα για τη μελέτη του κά-
θε φακέλου. Την περασμένη 
εβδομάδα το συγκεκριμένο 
ζήτημα προκάλεσε σοβαρές 
πολιτικές αντιπαραθέσεις σε 
τοπικό επίπεδο σε μια θυελ-
λώδη συζήτηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Πάτρα. 
Ο «Σ.Ε.» προσπαθεί με ψύ-
χραιμη ματιά και πέρα από 
την πολιτική φόρτιση, να κα-
ταγράψει σε ποια φάση βρί-
σκεται σήμερα το έργο και 
ποιες οι ουσιαστικές εξελίξεις. 

Το έργο 
Όπως προαναφέραμε το εν-
διαφέρον για την τελική φά-
ση κατασκευής αλλά και δια-
χείρισης του Φράγματος ήταν 

μεγάλο. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι έχουν εκδηλώσει εν-
διαφέρον τρία σχήματα για το 
υπόλοιπο των εργασιών του 
έργου, που φθάνουν τα 24, 3 
εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται 
για τις κοινοπραξίες:
• Intrakat - Γκολιόπουλος ΑΤΕ 
• Τεχνική Εταιρεία Χριστόφο-
ρος Κωνσταντινίδης -  Εργο-
δυναμική Πατρών ΑΤΕ 
• Μεσόγειος Ανώνυμη Τεχνι-
κή Εμπορική Κτηματική Εται-
ρεία - ΔΤ Μεσόγειος ΑΕ. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
η Intrakat, συμφερόντων οι-
κογένειας Κόκκαλη, κατασκεύ-
ασε και ήδη έχει αναλάβει τη 
λειτουργία και τη συντήρηση 
του διυλιστηρίου και των αγω-
γών υδροδότησης στο φράγμα 
του Αστερίου, οπότε δεν θα εί-

χε κανένα λόγο να μην προ-
χωρήσει στην κατάθεση προ-
σφοράς, γνωρίζοντας εκ του 
σύνεγγυς τις ιδιαιτερότητες 
του έργου. 
Οι ίδιες πληροφορίες επί-
σης αναφέρουν ότι φέρεται 
να προηγείται στο διαγωνισμό 
ως προς τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί για το συγκε-
κριμένο έργο. 
Από τον διαγωνισμό πάντως 
λείπει η εταιρεία «Μηχανική», 
η οποία ήταν ο εργολάβος των 
βασικών εγκαταστάσεων του 
φράγματος, που ήδη έχει τε-
θεί σε λειτουργία. Για τους πα-
ράγοντες του κατασκευαστικού 
κλάδου μια τέτοια απουσία εί-
ναι ηχηρή, ωστόσο άγνωστοι 
είναι οι λόγοι για τους οποί-
ους το συγκεκριμένο σχήμα 

αποφάσισε να απόσχει από 
τον διαγωνισμό. 

Τι θα αναλάβει 
ο ανάδοχος 
Μεταξύ άλλων η εταιρεία που 
θα επιλεγεί θα αναλάβει τη 
συντήρηση του φράγματος, 
δεδομένου ότι αυξομειώνεται 
ο όγκος του νερού ορισμένες 
εποχές του χρόνου, κάτι που 
δημιουργεί νέα δεδομένα. Η 
εταιρεία που θα επιλεγεί, θα 
αναλάβει την ευθύνη για την 
επόμενη πενταετία, διάστημα 
που θεωρείται εύλογο ώστε να 
διαφανούν ορισμένες αστο-
χίες ή ατέλειες. Στα πλαίσια 
της δοκιμαστικής λειτουργίας 
του φράγματος ένας μεγάλος 
όγκος νερού μεταφερόταν από 
το φράγμα στα διυλιστήρια 
του Δήμου της Πάτρας. Αυτό 
έγινε φέτος το καλοκαίρι που 
η βροχόπτωση ήταν ελάχιστη 
με αποτέλεσμα στην Πάτρα να 
υπάρξει σοβαρή έλλειψη νε-
ρού. Έτσι αποφασίστηκε να 
γίνει μεταφορά νερού από το 
φράγμα Πείρου-Παραπείρου. 
Πάντως ως προς το σκέλος 
των εργασιών, αυτές χωρίζο-
νται σε τρεις φάσεις: 
1ο τμήμα εργολαβίας: 
Περιλαμβάνει τις συμπληρω-
ματικές εργασίες, που απαι-
τούνται να εκτελεστούν για την 
ασφαλή λειτουργία των κατα-
σκευασμένων έργων φράγμα-
τος Αστερίου, την ύδρευση της 
βορειοδυτικής περιοχή ύδρευ-
σης του νομού Αχαΐας, διυλι-

Οι εξελίξεις για το Φράγμα
Πολιτικές αντιπαραθέσεις και πλήθος 

συζητήσεων προκάλεσε την περασμένη 
εβδομάδα το έργο του Φράγματος Πείρου-Πα-

ραπείρου, ένα έργο που μετά από 60 και πλέον 
χρόνια από την αρχική ιδέα, φθάνει στην τελική 

ευθεία. Ήδη το Υπουργείο Υποδομών 
έχει προχωρήσει σε δημοπράτηση 

της τελευταίας φάσης του έργου 
που περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου 

για όσους οικισμούς της Αχαΐας δεν έχουν 
συνδεθεί για την ύδρευση από τους ποταμούς 

Πείρο και Παραπείρο. 



15 Ιανουαρίου 2021 13ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      Το θέμα

τάσταση που είναι έξω από τις 
δικές μας αρμοδιότητες». 
Όπως εξηγεί ο κ. Μυλωνάς, 
το διάστημα που απομένει εί-
ναι αρκετό ώστε να μπορέσουν 
οι Δήμοι να καταλήξουν έγκαι-
ρα και να αποφασίσουν ποιο 
μοντέλο θα ακολουθήσουν οι 

Δήμοι, ως διαχειριστές πλέον 
του έργου. 
Σε σχέση με τη χρηματοδό-
τηση του Φορέα, ο ίδιος εξη-
γεί ότι: «Για εμάς αυτό είναι 
ζητούμενο, εφόσον πρόκειται 
για εξοπλισμό, υπηρεσίες κλπ. 
Πρέπει να χρηματοδοτηθούν 

από το κράτος και ένα μεγάλο 
κομμάτι των εξόδων να πλη-
ρωθούν από τους Δήμους. Για 
παράδειγμα η κατανάλωση του 
ρεύματος από τον Δήμο Δυτι-
κής Αχαΐας και  Πατρέων  για 
την υδροδότηση φθάνει τα 3 
εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το πο-
σό αυτομάτως θα το κερδίσου-
με. Δεν μπορούμε όταν έχουμε 
ένα τέτοιο ποσό διαθέσιμό ότι 
δεν θα μπόρέσουμε να χρημα-
τοδοτήσουμε το έργο». 
Από την πλευρά του ο Δή-
μαρχος Ερυμάνθου Θεόδω-
ρος  Μπαρής  αναφέρει ότι 
«είναι εύλογος ο φόβος τη ιδι-
ωτικοποίησης όταν το χειρίζε-
ται ιδιώτης. Δεν είναι άμεσος 
ο κίνδυνος, όμως δημιουρ-
γούνται συνθήκες και είναι ένα 
πρώτο βήμα. Ουσιαστικά μιλά-

με για δύο 
ζητήματα: 
την επέκτα-
ση και την 
διαχείριση. 
Αυτός είναι 
και ο λόγος 

που έγινε η προκήρυξη του δι-
αγωνισμού». Ο κ. Μπαρής ση-
μειώνει ότι «η τοπική αυτοδι-
οίκηση πρέπει να αναλάβει το 
ρόλο της. Έτσι και αλλιώς ο δι-
αγωνισμός τρέχει και θεωρώ 
ότι έχουμε το χρόνο για να συ-
νεννοηθούμε, όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα, για να διαχειρι-
στούμε το συγκεκριμένο θέμα. 
Σεβόμαστε τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις όμως η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανα-
λάβει το έργο της διαχείρισης 
με τη βοήθεια της Πολιτείας». 

λειτουργίας του νέου Φορέα 

στηρίων Αστερίου και αγωγού 
μεταφοράς αδιύλιστου νερού, 
από το φράγμα Αστερίου στα 
διυλιστήρια της Πάτρας. 
2ο τμήμα εργολαβίας: 
Περιλαμβάνει την κατασκευή 
των έργων επέκτασης των δι-
κτύων ύδρευσης στους υπό-
λοιπους οικισμούς του Ν. 
Αχαΐας.  Τα έργα αποτελούν 
επεκτάσεις των ήδη κατασκευ-
ασμένων έργων υδροδότησης 
Πάτρας, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και οι-
κισμών. Με τα έργα αυτά ολο-
κληρώνεται το σχέδιο υδρο-
δότησης από τον ταμιευτήρα 
Αστερίου. Ειδικότερα περι-
λαμβάνεται η κατασκευή αγω-
γών υδροδότησης στο φράγμα 
Αστερίου για το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Πάτρας, τη 
βιομηχανική περιοχή της πό-
λης και των δήμων Ερυμάν-
θου και Δυτικής Αχαΐας. 
 3ο τμήμα εργολαβίας: 
Περιλαμβάνει τις εργασί-
ες 24ωρης και επί επτά ημέ-
ρες την εβδομάδα συνεχούς 

λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου, δηλαδή η δοκιμα-
στική και αποδοτική λειτουρ-
γία και συντήρηση των εγκα-
ταστάσεων, η λειτουργία και 
συντήρηση υδραγωγείων, και 
η παρακολούθηση, λειτουρ-
γία και συντήρηση των φραγ-
μάτων και ταμιευτήρων Αστε-
ρίου και  Βαλμαδούρας, και 
των υπολοίπων εγκαταστάσε-
ων. Το διάστημα θα είναι πέ-
ντε χρόνια. 
Ως προς το χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών προβλέπεται 
οι εγκαταστάσεις να έχουν τε-
θεί σε πλήρη λειτουργία στις 
αρχές του 2024, εφόσον δεν 
υπάρξουν καθυστερήσεις και 
άλλες δυσκολίες που θα αλλά-
ξουν το πλάνο. 

Η χρηματοδότηση 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
το συγκεκριμένο έργο θα χρη-
ματοδοτηθεί με 16 εκατομμύ-
ρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης, ενώ περίπου άλλα 
8,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν 
δεσμευθεί από το πρόγραμ-
μα δημοσίων επενδύσεων, 
δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 
συντήρησης και λειτουργίας 
δεν χρηματοδοτούνται από το 
ΕΣΠΑ. 
  
Ποιος θα αναλάβει 
τον φορέα; 
Το γεγονός ότι ιδιωτική εται-
ρεία θα αναλάβει για τα 
επόμενα πέντε χρόνια τη 
διαχείριση του φράγματος δη-
μιούργησε ζωηρές συζητήσεις 
και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της Πάτρας που συνεδρί-
ασε την περασμένη εβδομά-
δα. Εκτοξεύθηκαν βολές περί 
«μη σεβασμού της Δημοκρα-
τίας» αλλά και άλλες κατηγο-
ρίες σε βάρος της δημοτικής 
αρχής που απάντησε σχετικά. 
Αφορμή στάθηκε το γεγονός 
ότι από τον περασμένο Μάρ-
τιο το Δημοτικό Συμβούλιο 
της Πάτρας είχε λάβει απόφα-
ση για σύσταση διαδημοτικού 
φορέα. Ο Δήμος θεωρεί ότι 
με τη σύσταση διαδημοτικού 
φορέα η κυβέρνηση θα μετα-
θέσει την ευθύνη είσπραξης 
του κόστους κατασκευής του 
φράγματος στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση και εκείνη ανα-
γκαστικά στους πολίτες. Αυ-
τό σημαίνει πρακτικά ότι θα 
αυξηθούν υπέρογκα τα δημο-
τικά τέλη. Κατά την δημοτική 
αρχή, η ανάθεση σε ιδιώτη 
της συντήρησης του φράγμα-

τος δεν συνεπάγεται ότι θα 
αναλάβει ιδιωτική εταιρεία 
και την χρήση του. Υπάρχουν 
φωνές που ξεκαθαρίζουν ότι 
δεν υπάρχει κανένας λόγος 
βιασύνης, δεδομένου ότι το 
διάστημα που απομένει είναι 
αρκετό ώστε βήμα -βήμα να 
ξεκινήσει η σύσταση του φο-
ρέα έπειτα από σχετικό διάλο-
γο. Από την άλλη η αντιπολί-
τευση σχετίζει την παρουσία 
ιδιώτη στο φράγμα με το ότι 
θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το 
έργο το επόμενο διάστημα. 
Ο Δήμος απαντά ότι δεν ανοί-
γεται «κερκόπορτα» για να πα-
ραδοθεί εξ ολοκλήρου το έρ-
γο σε ιδιωτικά συμφέροντα, 
όπως κατηγορείται. Η απόφα-
ση για την σύσταση του φορέα 
είχε ληφθεί στις στις  4 Μαρ-
τίου 2020. Σε εκείνη τη συ-
νεδρίαση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο είχε αποφασίσει ότι 
ο Δήμος  Πατρέων  θα μετείχε 
στον υπό σύσταση Διαδημοτι-
κό Φορέα Διαχείρισης και Λει-
τουργίας του φορέα του φράγ-
ματος Πείρου - Παραπείρου με 
εκπροσώπηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο «με στόχο την πα-
ροχή άφθονου, ποιοτικά καλύ-
τερου και φθηνότερου νερού». 
Επίσης, στο ψήφισμα αναφε-
ρόταν ότι δεν θα συμμετέχει 
ιδιώτης. Στη μετοχική σύνθε-
ση κατά 51% τουλάχιστον θα 
συμμετείχαν οι Δήμοι  Πατρέ-
ων, Ερυμάνθου και Δυτικής 
Αχαΐας, όπως και η Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Πείρου-Παραπείρου Η ιστορία 
του Φράγματος 

Η πρώτη φορά που μπήκε το φράγμα Πείρου στις διεκδικήσεις 
του νομού ήταν ήταν το 1963, επί κυβερνήσεως του Γεωργίου 
Παπανδρέου. Στόχος όμως ήταν τότε η αξιοποίηση των νερών 
του φράγματος μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση. Πρέπει 
να σημειωθεί επίσης ότι εκείνη την περίοδο το πολιτικό προ-
σωπικό της περιοχής διεκδικούσε τη δημιουργία Φράγματος 
στην περιοχή της Θέας, όμως στην πορεία διαπιστώθηκε ότι οι 
μελέτες των νερών δεν ήταν ρεαλιστικές και έπρεπε το φράγμα 
να διακδικηθεί σε άλλο σημείο. Τελικά έγινε μελέτη που ανέ-
φερε για φράγμα και υποδείκνυε ως υποψήφιες περιοχές για 
φράγμα τον Σελινούντα, την Αρλα και ανέφερε και τον Πείρο. 
Τελικά τη διετία 1977-78, δεύτερη κυβερνητική θητεία Καρα-
μανλή, ακολούθησε μια ακόμη μελέτη Δάλλα Νικολόπουλου, 
που έθεσε τις βάσεις για το έργο. Το ερώτημα όμως που δεν 
είχε απαντηθει ήταν εάν θα δινόταν το νερό για ύδρευση ή για 
άρδευση. Το ζήτημα απασχόλησε διαχρονικά όλες τις κυβερνή-
σεις και αποφασίστηκε ότι μπορεί να διατεθεί μόνο για ύδρευ-
ση, μιας και η Ευρωπαική Ένωση δεν επέτρεεπε την άρδευση. 
Η κατασκευή του φράγματος υδροδότησης της Πάτρας ξεκίνη-
σε από τη Μηχανική το 2006 και χρειάστηκαν περισσότερα 
από 14 έτη για να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο κόστισε περί-
που 100 εκατομμύρια ευρώ. 
Με μεγάλη καθυστέρηση ολοκληρώθηκαν και τα έργα 
της Intrakat που είχε αναλάβει το δυλιστήριο τα οποία ξεκίνη-
σαν πριν από 10 χρόνια. Οι εργασίες για την κατασκευή του 
διυλιστηρίου και των αγωγών στο φράγμα Αστερίου, με συνο-
λικό κόστος 50 εκατομμυρίων ευρώ, σταμάτησαν για χρονικό 
διάστημα πέντε ετών λόγω έλλειψης πόρων. Επί της ουσίας το 
έργο σήμερα, 60 χρόνια μετά την αρχική ιδέα, οδηγείται στην 
τελική του φάση για να αποδοθεί στους πατρινούς. 
Τελικά τον Αύγουστο του 2019 ξεκίνησε η διαδικασία γεμί-
σματος της περιοχής με νερό.  Για να πραγματοποιηθεί αυτό 
το μεγαλεπήβολο έργο, έπρεπε να θυσιαστεί το χωριό Τόσκες, 
της περιοχής, το οποίο απαλλοτριώθηκε, ερημώθηκε και εγκα-
ταλείφθηκε υποχρεωτικά από τους κατοίκους του το 2009. 
Ακόμη και τα λίγα ερείπια που έχουν απομείνει από το χω-
ριό καθώς και τα δύο εκκλησάκια του θα πλημμυρίσουν, αφού 
ολοκληρώνονται οι εργασίες γεμίσματος του φράγματος με νε-
ρό. Φέτος την Ανοιξη αναμένεται να έχει καλυφθεί το μεγαλύ-
τερο μέρος της περιοχής. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο 2014 το ΤΕΕ Δυτικής Ελλά-
δος είχε πραγματοποιήσει ειδική ημερίδα για το φράγμα και 
τον τρόπο λειτουργίας του. Και όπως είχε τονιστεί: 
Από τεχνική άποψη πρόκειται στην ουσία για δύο ξεχωριστά 
φράγματα: α) το μικρό Φράγμα Βαλματούρας και β) το εκτενές 
χωμάτινο Φράγμα Αστερίου 
Το κυρίως Φράγμα Παραπείρου αποφασίστηκε να κατασκευ-
αστεί στις ανατολικές απολήξεις του Koμποβουνίου κοντά στις 
νότιες περιοχές του κάμπου των Φαρών. Το φυσικό αντικείμε-
νο του όλου έργου περιλάμβανε την κατασκευή μεγάλου χω-
μάτινου φράγματος ταμίευσης κοντά στο χωριό Αστέρι, χα-
μηλό φράγμα υδροληψίας κατασκευασμένο από σκυρόδεμα 
στην περιοχή της Βαλμαντούρας και κατασκευασμένο από χα-
λυβδοσωλήνες με εσωτερική και εξωτερική προστασία αγωγό 
μεταφοράς της συλλεγόμενης ποσότητα νερού από τον Πείρο 
ποταμό και το Φράγμα της Βαλματούρας στον ταμιευτήρα του 
φράγματος Παραπείρου 
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Για το δρόμο Πάτρα – Πύρ-
γος, το φράγμα Πείρου – Πα-
ραπείρου και το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο, τρία μεγάλα έργα 
υποδομών, τα οποία αφο-
ρούν την Αχαΐα αλλά και γε-
νικότερα την περιφέρεια της 
Δυτικής Ελλάδας, μίλησε ο 
Υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών κ. Κώστας Καρα-
μανλής, στον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Πάτρας Max FM 
και τον κ. Αλέξανδρο Κογκό-
λη. 
Ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών τόνισε ότι τα έρ-
γα υποδομών αποτελούν, όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, έναν από τους βραχίο-
νες του Ταμείου Ανάκαμψης. 
«Και αυτό διότι για κάθε ένα 
ευρώ που ξοδεύεται σε αυτόν 
το τομέα, επιστρέφει στην οι-
κονομία το διπλάσιο», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Καρα-
μανλής. 

«Βρήκαμε λύση 
για το φράγμα»
Ο κ. Καραμανλής αφού χαρα-
κτήρισε το φράγμα Πείρου – 
Παραπείρου «γεφύρι της Άρ-
τας», καθώς η κατασκευή του 
έργου ξεκίνησε πριν από 15 
χρόνια, τόνισε ότι έχει βρεθεί 
λύση, μετά από τόσα χρόνια 
που ταλαιπωρείται η περιοχή 
με το θέμα της ύδρευσης.
Μάλιστα, ο Υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών ανέφε-
ρε ότι έχουν ήδη δεσμευθεί 
24,3 εκατ. ευρώ από τα οποία 
τα 8,7 εκατ. τα χρηματοδοτεί 
το Υπουργείο για τη λειτουρ-
γία και συντήρηση του έργου. 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 
αναμένεται να έχει υπογραφεί 
η σύμβαση και να έχει δοθεί 
λύση και στο θέμα λειτουργί-
ας και συντήρησης του έργου 
για 5 χρόνια. Το έργο θα ανα-
λάβει ιδιωτικός φορέας, αλλά 
όπως επισήμανε ο κ. Καρα-
μανλής την τιμολογιακή πο-
λιτική δεν θα την ασκεί ο ιδι-
ώτης.
«Η σύσταση φορέα διαχεί-
ρισης και λειτουργίας εί-
ναι απαραίτητη για να έχου-
με ύδρευση στην Πάτρα και 
απορώ πως είναι δυνατόν επί 
πολλά χρόνια, να τσακώνο-
νται οι τοπικοί φορείς αν θα 
είναι κρατικός φορέας, αν θα 
είναι διαδημοτικός ή ιδιωτι-
κός», είπε ο Υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών. Τό-
νισε ότι «ιδιωτικός φορέας 
στη λειτουργία δεν είναι ιδι-
ωτικοποίηση» και πρόσθεσε: 
«Ας ανοίξουμε τα μάτια μας 
σε αυτή τη χώρα και ας δού-
με πως λειτουργούν τα φράγ-
ματα σε όλη την Ευρώπη και 
καλό θα είναι να ξεφύγουμε 

από αυτές τις ιδεοληψίες και 
αντιπαραθέσεις χωρίς νόημα 
που καθυστερούν τα έργα και 
βάζουν σε κίνδυνο τη χρημα-
τοδότηση». 

Για το Πατρών-Πύργου
Για τον δρόμο Πάτρα – Πύρ-
γος ο κ. Καραμανλής εξέφρα-
σε την αισιοδοξία του ότι θα 
ξεκινήσει μέσα στο 2021 
και εντός μια τριετίας το έρ-
γο θα έχει ολοκληρωθεί. Μά-
λιστα, είπε ότι οι διαδικασί-
ες προχωρούν κανονικά με 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπή, ση-
μειώνοντας ότι είναι θετικό το 
γεγονός πως δεν υπάρχουν 
ενστάσεις αυτή τη στιγμή. 
«Το έργο αυτό, δυστυχώς, 
έπεσε θύμα μιας ΣΥΡΙΖΑϊ-
κής εμμονής να δοθεί σε έναν 
εργολάβο που ήθελαν να τον 
κάνουν καναλάρχη. Οπότε 
στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν λερωμέ-
νη τη φωλιά τους», σχολίασε 
και πρόσθεσε: «Το έργο, πλέ-
ον, έχει μπει στο πρόγραμμα 
«γέφυρα» 2021- 2027 και με 

μεθοδική δουλειά εντός του 
2021 θα ξεκινήσει από τον 
παραχωρησιούχο αφού θα 
έχουμε λάβει και την έγκρι-
ση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού».
Ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών τόνισε ότι πα-
ράλληλα προχωρά η υλοποί-
ηση άμεσων παρεμβάσεων 
για να γίνει πολύ πιο ασφα-
λής ο υφιστάμενος δρόμος, 
μέχρι την κατασκευή του νέ-
ου. «Δεν θα περιμένουμε τρία 
χρόνια με σταυρωμένα τα χέ-
ρια να γίνονται ατυχήματα, 
αλλά υλοποιούμε ένα πρό-
γραμμα στοχευμένων σημει-
ακών παρεμβάσεων προϋπο-
λογισμού 30 εκατ. ευρώ». 
Οι παρεμβάσεις αυτές αφο-
ρούν, διαχωρισμό των κα-
τευθύνσεων κυκλοφορίας, 
τοποθέτηση στηθαίων, δια-
γράμμιση του οδοστρώματος, 
φωτεινή σηματοδότηση, κα-
τασκευή διαβάσεων πεζών.

«Προχωρούν οι μελέτες για 
το σιδηροδρομικό δίκτυο»
Όσον αφορά το σχεδιασμό 
της υπογειοποίησης 5,16 χλμ 
της σιδηροδρομικής γραμ-
μής, ο υπουργός ανέφερε 
ότι η διαδικασία δημοπράτη-
σης θα ξεκινήσει το β’ εξάμη-
νο του τρέχοντος έτους, αφού 
δεν έχουν αλλάξει τα χρονο-
διαγράμματα. 
«Ο σιδηρόδρομος είναι ένα 
σημαντικό στοίχημα της χώ-
ρας και επειδή έχουμε μείνει 
δεκαετίες πίσω προσπαθού-
με τώρα να κερδίσουμε έδα-
φος», κατέληξε ο κ. Καρα-
μανλής.

«Οριστική λύση για 
το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου»

> Τοποθέτηση του Υπουργού για το έργο μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Το θέμα

Ο δήμαρχος Πατρέων απάντησε 
στον υπουργό ότι: «Η Δημοτική 
Αρχή αγωνίστηκε και αγωνίζε-
ται να μη φορτωθεί στο λαό της 
Πάτρας, αλλά και της Δυτικής 
Αχαΐας και του Ερυμάνθου, το 
κόστος συντήρησης και λειτουρ-
γίας του φράγματος Πείρου - 
Παραπείρου, που ανέρχεται ετη-
σίως στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό μέχρι σήμερα έχει γίνει 
κατορθωτό και για τα 5 επόμενα 

χρόνια ο λαός των τριών (3) Δήμων θα γλιτώσει 20 εκατομ-
μύρια ευρώ. Είναι επιτυχία να μην επιβαρυνθούν εκ νέου για 
το νερό που θα φτάνει στο διυλιστήριο της Πάτρας και στις 
δεξαμενές των γειτονικών Δήμων.
Χάρη στους αγώνες μας, διασφαλίστηκαν όλα τα παραπάνω. 
Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Όταν το δί-
κιο είναι με το μέρος μας, θα ξεπερνάμε συνεχώς εμπόδια 
που θα παρουσιάζονται».

O Γρηγόρης Αλεξόπουλος 
Επικεφαλής της παράταξης 
«Πρωτεύουσα ξανά!», τονίζει: 
«Από τις δηλώσεις του Υπουρ-
γού Μεταφορών και Υποδο-
μών κ. Κώστα Καραμανλή, 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι αν ο 
Διαδημοτικός Φορέας Διαχεί-
ρισης του Φράγματος είχε συ-
γκροτηθεί και δεν καθυστε-
ρούσε τόσα χρόνια με ευθύνη 
της Δημοτικής Αρχής της Πά-

τρας, τώρα δεν θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ιδιώτη στη 
διαχείριση του νερού των Πατρινών. Καλούμε έστω και τώρα 
τον Δήμαρχο να αναλάβει τις ευθύνες του, εφόσον ήδη ο κ. 
Υπουργός απέκλεισε την προοπτική συγκρότησης Δημόσιου 
Φορέα για τη Διαχείριση του Φράγματος, όπως επιζητούσε ο 
κ. Πελετίδης. Επιμένουμε ότι κάθε τι άλλο πέρα από τον Δια-
δημοτικό Φορέα Διαχείρισης, θα αποτελέσει τεράστιο πλήγ-
μα για την Πάτρα και το μέλλον της».

Κ. Πελετίδης«Να μην φορτωθούν 
οι πολίτες το κόστος»

Γρ. Αλεξόπουλος: Μόνη λύση για
δωρεάν νερό, ο Διαδημοτικός Φορέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), προκηρύσσει Ηλεκτρο-
νικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για την 
ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κυκλοφοριακή Αναμόρ-
φωση Νότιου Λιμένα Πατρών», εκτιμώμενης αξίας 260.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Κωδικοί CPV : 45233141-9 – Εργασίες συντήρησης οδών, 45233221-4 – Ερ-
γασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών, 45233290-8 – Εγκατάσταση οδικών 
πινακίδων, 44211000-2 – Προκατασκευασμένα κτίρια.
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL632
Αντικείμενο του έργου «Κυκλοφοριακή Αναμόρφωση του Νότιου Λιμένα Πα-
τρών» είναι η κυκλοφοριακή αναμόρφωση του Νότιου Λιμένα Πατρών σύμφω-
να με τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Master Plan. Περιλαμβάνει ένα πλή-
ρες σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας και των σημείων ελέγχου εισόδου 
στο εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και της από-επιβίβασης των οχημάτων από 
τα πλοία, με κύριο στόχο την ασφαλή και πιο λειτουργική διακίνηση επιβατών, 
οχημάτων και φορτίων στους χώρους του Λιμένα.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσε-
λίδα του αναθέτοντα φορέα www.patrasport.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
στην οποία ο παρών Διαγωνισμός έλαβε Α/Α Συστήματος 95311. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29-01-2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03-02-
2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφο-
ρές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιία και κατηγορίας Οικοδο-
μικά που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγρά-
φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα, είτε ως μέ-
λος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 του ν. 4412/2016 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβο-
λή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδι-
κού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (λόγοι αποκλεισμού, καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονο-
μική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), περιγράφοντα αναλυτικά 
στο τεύχος της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομι-
κούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, 
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους, ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙ-
ΑΚΟΣΙΩΝ, (5.200,00) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα (30) ημε-
ρών μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 29/08/2021
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
Έτους 2020, με κωδικό ΣΑΕ 189 (Ενάριθμος 2020ΣΕ18900003), άνευ δαπάνης 
Φ.Π.Α. Η δαπάνη του αναλογούντος Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ιδίους πό-
ρους του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρ-
θρο 150, παρ. 3 και το άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα 
στο άρθρο 16 της Διακήρυξης
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες δέκα 
ημέρες (210) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης.
Η παρούσα προκήρυξη, (περίληψη διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.patrasport.gr, καθώς και στον 
ελληνικό τύπο
Η Έγκριση των όρων δημοπράτησης έγινε με την 111/2020 απόφαση του Δ.Σ. 
Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://sites.diavgeia.
gov.gr/olpa), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗ-
ΜΔΗΣ), στον διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ Α.Ε. (www.patrasport.gr), ενώ θα 
δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία περιφερειακή και σε δύο ημερήσιες περιφερει-
ακές εφημερίδες, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Τσώνης

ΕΡΓΟ: Κυκλοφοριακή Αναμόρφωση 
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Όταν ο Γέρος του Μωριά ήταν 
φυλακισμένος στην Ύδρα το 
1825, γνώρισε μία πρώην μο-
ναχή που τον φρόντιζε. Την έλε-
γαν Μαργαρίτα και ήταν κόρη 
του Βαγγέλη Βελισσάρη. Τότε ο 
Κολοκοτρώνης ήταν 55 ετών. 
Δεν άργησε να γοητευθεί από τη 
γυναίκα που τον φρόντιζε. Ένας 
θαυμασμός που εξελίχθηκε σε 
μεγάλο έρωτα. Καρπός αυτού 

του έρωτα ήταν γιος ο οποίος 
γεννήθηκε αρκετά χρόνια με-
τά το 1836. Πήρε το όνομα του 
πρωτότοκου γιου του Κολοκο-
τρώνη Πάνου, που σκοτώθηκε 
στο δεύτερο Εμφύλιο το 1824.
Τον Μάιο του 1841 στο κτήμα 

του στο Ναύπλιο, κάλεσε τον 
συμβολαιογράφο και συνέτα-
ξε την διαθήκη του, την οποία 
ο ιστορικός Τάκης Κανδηλώ-
ρος δημοσίευσε στην εφημε-
ρίδα «Αρκαδική Επετηρίς» το 
1906. Στη διαθήκη κανόνιζε τις 

εκκρεμότητες με την περιουσία 
του, αλλά κυρίως εξασφάλιζε το 
παιδί του, που γεννήθηκε εκτός 
γάμου, το οποίο αναγνώρισε 
με λεβεντιά και το συμπεριέλα-
βε στη διαθήκη, καθώς και την 
Μαργαρίτα. Ο μικρός Παναγιώ-
της μεγάλωσε και ακολούθησε 
την παράδοση της οικογένειας 
των Κολοκοτρωναίων.
Αντιτάχθηκε στην πολιτική του 
Όθωνα και συμμετείχε στις επα-
ναστατικές κινήσεις εναντίον 
του, με αποτέλεσμα να φυλακι-
στεί. Μετά την έξωση του Όθω-
να διετέλεσε διευθυντής της 
Αστυνομίας Αθηνών και Πει-
ραιά και στη συνέχεια υπασπι-
στής του Βασιλιά Γεωργίου Α’.
Ήταν στο Επιτελείο Στρατού κα-
τά την εκστρατεία της Θεσσα-
λίας και πήρε μέρος στον Σερ-
βοτουρκικό πόλεμο στον οποίο 
τραυματίστηκε. Για την προ-

σφορά του παρασημοφορήθη-
κε από την Σερβική κυβέρνηση.
Αξιομνημόνευτη είναι και η 
θητεία του στην Σχολή Ευελ-
πίδων. Αναδιοργάνωσε την 
σχολή με τη θητεία του ως διοι-
κητής την περίοδο 1881-1885, 
θέτοντας τις βάσεις για τη δημι-
ουργία ισχυρού στρατού. Καθιέ-
ρωσε την υποχρεωτική θητεία, 
λειτούργησε σχολεία ανωτέρων 
και κατωτέρων στελεχών και 
φρόντιζε να σταλούν για εκπαι-
δευτικούς λόγους αξιωματικοί 
στην Ευρώπη.
Η περίοδος που ήταν διοικη-
τής της σχολής, θεωρείται από 
τις καλύτερες περιόδους της Ευ-
ελπίδων. Στον χώρο της σχο-
λής υπάρχει προτομή του. Πέ-
θανε το 1893 στην Αθήνα με 
τον βαθμό του συνταγματάρχη 
εν ενεργεία και τιμήθηκε με τον 
Ταξιάρχη του Σωτήρος.

Ο μικρότερος γιος του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, Παναγιώτης

> Κείμενα του Χαρ. Δ. Ασημακόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
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Ενόψει των επίσημων εορτασμών 
των 200 χρόνων από την έναρξη 

της Επανάστασης του 1821, ο «Σ.Ε» δημοσιεύει περι-
οδικά «κείμενα συμβολής στην 

Εθνική αυτογνωσία» του συγγραφέα 
Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου. 

Στόχος τους η ευρύτερη γνώση 
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων 

και προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία του 
νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Ήταν κόρη του Υδραίου πλοιάρχου 
Σταυριανού Πινότση και της επίσης 
Υδραίας Σκεύως Κοκκίνη που καταγό-
ταν από οικογένεια εφοπλιστική. Γεννή-
θηκε στις 11 Μαΐου 1771 στις φυλακές 
της Κωνσταντινούπολης, όπου ο πατέ-
ρας της κρατείτο για συμμετοχή στα Ορ-
λοφικά.
Δεκαεπτά ετών παντρεύτηκε τον Σπετσι-
ώτη πλοίαρχο Δημήτριο Γιάννουζα. Το 
1797 ο σύζυγος σκοτώθηκε σε συμπλο-
κή με Αλγερινούς πειρατές και η Λασκα-
ρίνα σε ηλικία 26 ετών μένει χήρα με 
τρία παιδιά (Γιάννη, Γιώργο και Μαρία). 
Το 1801 σε δεύτερο γάμο με τον Σπετσι-
ώτη καραβοκύρη Δημήτριο Μπούμπου-
λη και έγινε γνωστή ως Μπουμπουλίνα. 
Και ο δεύτερος σύζυγός σκοτώθηκε σε 
σύγκρουση με Αλγερινούς πειρατές το 
1811 μεταξύ Μάλτας και Ισπανίας. Μαζί 
του απέκτησε άλλα τρία παιδιά (Ελένη, 
Σκεύω και Νικόλαο). 
Με την περιουσία του συζύγου που ξε-
περνούσε τα 300.000 τάλληρα η Μπου-
μπουλίνα ασχολήθηκε με τα ναυτιλιακά 
και έγινε μέτοχος σε διάφορα Σπετσιώ-
τικα πλοία. Το 1816 οι Οθωμανοί επι-
χείρησαν να κατάσχουν την περιουσία 
της επειδή τα πλοία του συζύγου της με-
τείχαν υπό Ρωσική σημαία στον Ρωσο-
τουρκικό Πόλεμο το 1806. Με την με-
σολάβηση του Ρώσου πρεσβευτή στην 
Κωνσταντινούπολη Στρουγκάνωφ και 
της μητέρας του Σουλτάνου Βαλιντέ, κα-
τόρθωσε να διασώσει την περιουσία της.
Η Μπουμπουλίνα, στην Κωνσταντινού-
πολη φαίνεται ότι μυήθηκε στην Φιλι-
κή Εταιρεία το 1819, αλλά το γεγονός 
αυτό αμφισβητείται, καθώς είναι γνω-

στό, ότι η οργάνωση δεν έκανε ποτέ μέ-
λη της γυναίκες. Μόλις η Μπουμπουλί-
να επέστρεψε στις Σπέτσες διέταξε την 
ναυπήγηση του πλοίου «Αγαμέμνων», 
για το οποίο δαπάνησε 25.000 δίστηλα. 
Με μήκος 34 μέτρα και εξοπλισμένο με 
18 κανόνια, το πλοίο καθελκύστηκε το 
1820 και ήταν το μεγαλύτερο που έλαβε 
μέρος στην Επανάσταση.
Ο Εθνικός Ξεσηκωμός βρήκε την 
Μπουμπουλίνα «πεντηκοντούτιδα, 
ωραία, αρειμάνιον ως αμαζόνα, επιβλη-
τικήν καπετάνισσαν, προ της οποίας ο 
άνδρος ησχύνετο και ο ανδρείος υπε-
χώρει», όπως την σκιαγράφησε ο δημο-
σιογράφος και ιστορικός Ιωάννης Φι-
λήμων. Ξόδευε την περιουσία της, όχι 
μόνο για τη διατήρηση των πλοίων της, 
αλλά και για τα στρατεύματα στην ξηρά. 

Συμμετείχε με το πλοίο της «Αγαμέμνων» 
στον αποκλεισμό του Ναυπλίου και 
ανεφοδίασε με δικές της δαπάνες τους 
υπερασπιστές του Άργους. Σε μία έφο-
δο των Τούρκων υπό τον Κεχαγιάμπεη 
σκοτώθηκε ο γιος της Ιωάννης Γιάννου-
ζας. Έλαβε μέρος στον αποκλεισμό της 
Μονεμβάσιας, στην πολιορκία και την 
άλωση του Ναυπλίου και της Τρίπολης 
όπου έσωσε τα χαρέμια του Χουρσίτ Πα-
σά από την μήνη των πολιορκητών.
Μετά την άλωση του Ναυπλίου, τον 
Νοέμβριο του 1822, η Μπουμπουλί-
να εγκαταστάθηκε εκεί (έδρα της προ-
σωρινής κυβέρνησης), όπου έζησε ως 
τα μέσα του 1824. Εκδιώχθηκε από το 
Ναύπλιο κατά την διάρκεια του Εμφυ-
λίου πολέμου, όταν πήρε το μέρος του 
φυλακισμένου Θεόδωρου Κολοκοτρώ-

νη, με τον οποίο είχε συγγενέψει, από 
το γάμο της κόρης της Ελένης με τον γιο 
του Πάνο. Οι κυβερνητικοί σκότωσαν 
τον γαμπρό της και από την ίδια αφαίρε-
σαν το κομμάτι γης που της είχαν δώσει 
για τις υπηρεσίες της στον Αγώνα. Έτσι η 
Μπουμπουλίνα επέστρεψε στις Σπέτσες 
και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του δευτέ-
ρου συζύγου της, μόνη με τα υπολείμ-
ματα της περιουσίας της μέχρι το τέλος 
της, που δεν άργησε να έρθει. Τον Μάιο 
του 1825 ο γιος της Γεώργιος Γιάννου-
ζας, κλέφτηκε με την Ευγενία Κούτση, 
κουνιάδα του ετεροθαλούς αδελφού της 
Μπουμπουλίνας Λάζαρου Ορλώφ. Ο 
Ορλώφ συνοδευόμενος από μέλη της 
οικογένειας Κούτση πήγε στο σπίτι της 
Μπουμπουλίνας σε αναζήτηση της Ευγε-
νίας. Στην λογομαχία που ακολούθησε, 
κάποιος πυροβόλησε και χτύπησε την 
Μπουμπουλίνα, που έπεσε νεκρή 22 
Μαΐου 1825. Δεν έχει διαλευκανθεί αν 
ήταν τυχαίο ή δολοφονία. Τα οστά της 
εναποθέτησαν στον ιδιόκτητο ναΐσκο 
του Αγίου Ιωάννου στις Σπέτσες.
Οι απόγονοι της Μπουμπουλίνας δώρη-
σαν το πλοίο «Αγαμέμνων» στο νεοσύ-
στατο κράτος, το οποίο έγινε η ναυαρχί-
δα του Ελληνικού Στόλου με το όνομα 
«Σπέτσαι».
Το αρχοντικό σπίτι της Μπουμπουλίνας 
στις Σπέτσες είναι σήμερα Μουσείο. Πε-
ριλαμβάνει πορτρέτα της, προσωπικά 
της αντικείμενα, έπιπλα και διακρίσεις 
που της είχαν απονείμει κυρίως ξένες 
κυβερνήσεις.
Μεταθανάτια έλαβε τον τίτλο του ναυάρ-
χου από τη Ρωσία, πρωτοφανής τιμή για 
γυναίκα.

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 
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Με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Πρά-
σινου Ταμείου εγκρίθηκε σε 
πρώτο στάδιο η πρόταση του 
Δήμου Ναυπακτίας για τη 
χρηματοδότηση του «Σχεδίου 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των (Σ.Φ.Η.Ο.)». 
Η δράση περιλαμβάνεται 
στο Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2020» και ο Δήμος Ναυπα-
κτίας, στο πλαίσιο αυτού και 
με την εξέλιξη της διαδικασί-
ας, θα χρηματοδοτηθεί με το 
ποσό των 39.680,00 ευρώ.
Ως «Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρό-
γραμμα χωροθέτησης δημο-
σίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρονι-
κών οχημάτων κανονικής ή 
υψηλής ισχύος και θέσεων 
στάθμευσης αυτών, το οποίο 
θα εκπονηθεί από το Δήμο 
Ναυπακτίας, με στόχο την 
προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει 
υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, 

τη χωροθέτηση θέσεων στάθ-
μευσης και σημείων επανα-
φόρτισης Η/Ο:
α) σε υφιστάμενους ή νέους 
υπαίθριους/στεγασμένους 
δημοτικούς χώρους στάθμευ-
σης και υφιστάμενες παρόδι-
ες ελεύθερες ή ελεγχόμενες 
θέσεις στάθμευσης (κατ’ ελά-
χιστο ενός ανά χίλιους κατοί-
κους)
β) σε τερματικούς σταθμούς 
και σε επιλεγμένα σημεία των 
δημοτικών και αστικών συ-
γκοινωνιών, ώστε να διασφα-

λίζεται η ελάχιστη απαιτούμε-
νη αναμονή επαναφόρτισης 
για την ομαλή λειτουργία των 
λεωφορειακών γραμμών
γ) για την εξυπηρέτηση τουρι-
στικών λεωφορείων, με ελά-
χιστο απαιτούμενο αριθμό
δ) για την εξυπηρέτηση Η/Ο 
τροφοδοσίας, ομοίως με ελά-
χιστο απαιτούμενο αριθμό
ε) σε υφιστάμενα και νόμι-
μα καθορισμένα σημεία στά-
σης ή στάθμευσης (πιάτσες) 
αποκλειστικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, 
με επίσης ελάχιστο οριζόμε-

νο αριθμό
στ) για οχήματα ΑμεΑ.
Στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Σ.Φ.Η.Ο., και πριν την ολο-
κλήρωση σύνταξης του φακέ-
λου του έργου και της εφαρ-
μογής του σχεδίου, θα γίνει:
• Ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και χαρτογράφηση 
της περιοχής παρέμβασης,
• Χωροθέτηση των σημείων 
επαναφόρτισης και θέσεων 
στάθμευσης Η/Ο
• Έκθεση Διαβούλευσης
Ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτί-
ας Γιάννης Παπαϊωαννίδης, 
με αφορμή την απόφαση του 
Πράσινου Ταμείου, δήλωσε: 
«Η καθημερινότητα των πό-
λεων είναι δεδομένο ότι θα 
πρέπει να γίνει περισσότερο 
φιλική στο περιβάλλον και η 
προετοιμασία μας για την εί-
σοδο της ηλεκτροκίνησης σε 
αυτή, οδήγησε στην πρώτη 
θετική απόφαση του Πράσι-
νου Ταμείου. Οι πόλεις του 
μέλλοντος σχεδιάζονται σήμε-
ρα. Αυτό κάνει και ο Δήμος 
Ναυπακτίας».

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Ο Δήμος Αγρινίου προκηρύσσει, ύστερα από 
την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δημοπρασία για τη μί-
σθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν πολιτιστικές δρα-
στηριότητες του Δήμου Αγρινίου. Το ακίνητο πρέπει να έχει συ-
νολικούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας από 190 ως 200 τ.μ. 
περίπου και να βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης 
του Αγρινίου, κατά το δυνατό σε κεντρικό σημείο της. Η δημο-
πρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική. Οι προσφο-
ρές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου 
Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6, 2ος όροφος Τ.Κ.30131 Αγρί-
νιο ) ως την Τετάρτη 3/2/2020. Στη συνέχεια οι προσφορές 
αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 
270/81, η οποία με έκθεσή της αποφαίνεται για την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων ακινήτων, για το αν πληρούν τους 
όρους της οικείας διακηρύξεως και καθορίζει το ανώτατο τίμη-
μα ανά ακίνητο. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους.

> ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: Ο Δήμος Ναυπακτίας προκη-
ρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποί-
ηση κινητού εξοπλισμού, 110 τεμ. πλαστικών κάδων απορ-
ριμμάτων 1.100 λίτρων που θα πραγματοποιηθεί στις 19 
Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00 έως και 
14:30 στο κεντρικό Δημαρχείο, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίστηκαν με την απόφαση Ο.Ε.

> ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ: Ζημιές σε καθιζήσεις, καταπτώσεις, κατολι-
σθήσεις πρανών και υπερχειλίσεις ποταμών έχουν προκληθεί 
σε μεγάλη έκταση στον Ορεινό Βάλτο ενώ από τον Δήμο Αμ-
φιλοχίας θα ξεκινήσει καταγραφή από τους ενδιαφερόμενους 
αν υπάρχουν ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές καλλι-
έργειες, σύμφωνα με τον Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημότες 
οι οποίοι κατά το διάστημα της έντονης κακοκαιρίας (από 2 
έως 4 Ιανουαρίου 2021) υπέστησαν ζημιές στο ζωικό ή φυ-
τικό κεφάλαιο ή στις οικοσυσκευές τους, να απευθυνθούν: 
• Για δήλωση ζημιών στις οικοσυσκευές τους στο Κέντρο Κοι-
νότητας (πρώην Πρόνοια): 26420-22067 – Β. Καραπάνου, 
Αμφιλοχία
• Για δήλωση ζημιών στο φυτικό ή ζωικό τους κεφάλαιο στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας: 26423-60425 – Γε-
ωργίου Στράτου 5, Αμφιλοχία.

> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Ο Δήμος Ναυπακτίας έκανε γνωστό ότι ολο-
κληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπά-
κτου. Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 
ελαιοχρωματισμούς στο σύνολο των αιθουσών, αποκαταστά-
σεις φθαρμένων σημείων, καθαρισμούς εντός και εκτός του 
σχολικού κτηρίου, αλλά και του προαύλιου χώρου, καθώς και 
συντήρηση των κλιματιστικών. Σημειώνεται ότι, οι παρεμβά-
σεις μικρής κλίμακας, που ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστη-
μα, στα σχολικά κτήρια, συνεχίζονται, προκειμένου η πλειο-
νότητα των μαθητών, επιστρέφοντας στις τάξεις με την άρση 
των περιοριστικών μέτρων, να βρεθεί σε ένα περιβάλλον ανα-
νεωμένο και σαφώς βελτιωμένο, λειτουργικά και αισθητικά. 
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Ντίνος Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζου-
με τις παρεμβάσεις μας στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. 
Σειρά, αυτή τη φορά είχε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, 
το οποίο παρουσίαζε σημαντικές φθορές σε διάφορα σημεία 
εντός και εκτός κτηρίου, ενώ τα κλιματιστικά επί σειρά ετών 
δεν είχαν συντηρηθεί. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει αρκετές 
φορές, βασικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε το καλύτερο 
δυνατό περιβάλλον εκπαίδευσης στα παιδιά μας». 

> ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Δεν λειτούργησαν χθες και προχθές οι 
υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου (Πρωτοδι-
κείο, Εισαγγελία, Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο) για προ-
ληπτικούς λόγους μετά από σχετική απόφαση της Προέδρου 
Πρωτοδικών Μεσολογγίου, κυρίας Ελένης Λυμπεροπούλου. 
Συγκεκριμένα, λόγω επιβεβαίωσης μόλυνσης με κορωνοϊ-
ού δικηγόρου, που είχε βρεθεί στους χώρους του δικαστικού 
μεγάρου την περασμένη Παρασκευή κρίθηκε σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο η λήψη αυτής της απόφασης. Συνε-
πώς, εκτός των άλλων αναβλήθηκαν όλες οι υποθέσεις που 
ήταν προγραμματισμένες να εκδικαστούν.

Υπογράφηκε η απόφαση έγκρισης έντα-
ξης του έργου «Οριστική μελέτη αναμόρ-
φωσης αρδευτικών δικτύων παραλίμνι-
ων εκτάσεων λιμνών Λυσιμαχίας και 
Τριχωνίδας ζώνες 5-6 και 6Α» στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ολικού 
προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Πρόκει-
ται για ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής 
σημασίας για το σύνολο των αγροτών της 
Μακρυνείας, το οποίο αποτελούσε αίτη-
μα των φορέων της περιοχής, αλλά και 
του Δήμου Αγρινίου.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός ενημερώθη-
κε από τον Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Σκάλκο 
για την θετική εξέλιξη και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του επισημαίνοντας τη ση-
μασία που έχει το έργο για την αγροτική 
ανάπτυξη της περιοχής, καθώς το πρώ-

το βήμα έγινε και η υλοποίηση του έργου 
έχει πλέον δρομολογηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σπήλιος Λιβανός 
όλο το προηγούμενο διάστημα είχε συ-
νεχείς επαφές και συνεργασία, με στό-
χο την ένταξη του έργου, με τον υπουρ-
γό Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα 
Καραμανλή και τον Δήμαρχο Αγρινίου 
Γιώργο Παπαναστασίου. Πριν από πε-
ρίπου ένα χρόνο, στις 11 Φεβρουαρίου 
2020, σε συνάντηση όλων των εκπρο-
σώπων των φορέων της περιοχής στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρι-
νίου, στις Παπαδάτες Μακρυνείας ανα-
δείχθηκε η κρισιμότητα που έχει για την 
περιοχή, η υλοποίηση του έργου. Τότε ο 
κ. Λιβανός είχε αναλάβει να μεταφέρει 
στον κ. Καραμανλή το ψήφισμα που εί-
χε εκδοθεί.
Όπως επισημαίνει ο υπουργός Αγροτι-

κής Ανάπτυξης κ. Λιβανός, «ο εκσυγχρο-
νισμός των αρδευτικών δικτύων της πε-
ριοχής και η εφαρμογή ενός σύγχρονου 
σχεδίου γεωργικής αξιοποίησης, θα αυ-
ξήσει τις θέσεις απασχόλησης τόσο στη 
γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία και 
κατά συνέπεια το οικογενειακό εισόδημα 
των αγροτών και κτηνοτρόφων της πε-
ριοχής. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός 
των δικτύων θα επιτρέψει την καλύτερη 
διαχείριση και, συνεπώς, εξοικονόμηση 
νερού και θα συμβάλει γενικότερα στην 
προστασία του φυσικού αυτού πόρου. Κι 
επί πλέον θα διασφαλισθεί η προστασία 
του οικοσυστήματος των Λιμνών Τριχω-
νίδας και Λυσιμάχιας.
Πυρήνας της πολιτικής μας αποτελεί η 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πό-
ρων και η οικονομική ανάπτυξη της πα-
τρίδας μας».

Ογδόντα νέες πινακίδες σήμαν-
σης του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας παρέλαβε ο Δήμος Ι.Π. 
Μεσολογγίου από την Διεύθυν-
ση Αστυνομίας Αιτωλίας και 
την Τροχαία.
Τις πινακίδες παρέδωσε στους 
Αντιδημάρχους Νίκο Καραπά-
νο και Περσεφώνη Μελαχρή 

η Διοικητής της Τροχαίας Με-
σολογγίου Ελένη Βούρβαχη, 
ενώ η τοποθέτησή τους θα ξε-
κινήσει το επόμενο χρονικό δι-
άστημα.
Ο Δήμαρχος Κώστας Λύρος μι-
λώντας για την προσφορά των 
σημάτων Κ.Ο.Κ. αναφέρει σε 
δήλωσή του ότι «Ευχαριστούμε 

θερμά τον Διευθυντή Αστυνομί-
ας Αιτωλίας Ιωάννη Νταλαχά-
νη και την Διοικητή Τροχαίας 
Μεσολογγίου Ελένη Βούρβα-
χη για την δωρεά. Οι πινακίδες 
σήμανσης είτε θα αντικαταστή-
σουν τις παλαιές και φθαρμέ-
νες, είτε θα τοποθετηθούν σε 
σημεία όπου κρίνεται αναγκαίο, 

σύμφωνα πάντα με τις υποδεί-
ξεις των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Υποχρέωση όλων μας είναι η 
διατήρησή τους στην καλύτε-
ρη κατάσταση, καθώς αφορούν 
την ρύθμιση της καθημερινότη-
τάς μας, της οδικής συμπεριφο-
ράς αλλά και της ασφαλέστερης 
μετακίνησής μας». 

Διαπεριφερειακά

Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων

> Ο Δήμος Ναυπάκτου θα χρηματοδοτήσει το έργο

Πράσινο φως για Μακρυνεία

Δωρεά 80 νέων πινακίδων 

> Εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της μελέτης για το αρδευτικό δίκτυο

> Aπό την Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και την Τροχαία
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Την αναγκαιότητα λειτουργίας του Τμήμα-
τος Μουσειολογίας Πύργου επαναφέρει 
στο προσκήνιο ο δήμαρχος Πύργου Πανα-
γιώτης Αντωνακόπουλος, με ευρύ κάλεσμα 
προς τους Βουλευτές του Νομού, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί.
Για μια ακόμα φορά, ο Δήμαρχος Πύρ-
γου αναφέρεται και στη διεκδίκηση για την 
ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος ΤΕ-
ΦΑΑ στον Πύργο, καλώντας επίσης τους 
Βουλευτές για ενέργειες αναγκαίας στήριξης 
του αιτήματος.
Στην επιστολή του κ. Αντωνακόπουλου 
προς τους πέντε Βουλευτές Ηλείας που κοι-
νοποιήθηκε στην Υπουργό Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως και τον Πρύτανη Πανεπιστημί-
ου Πατρών Χρήστο Μπούρα, επισημαίνο-
νται μεταξύ άλλων τα εξής: «Ακόμα και το 

νέο Σχέδιο Νόμου που το Υπουργείο Παι-
δείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση (με 
τις αλλαγές που θα “εγκαινιάσουν” οι ση-
μερινοί μαθητές της Γ’ Λυκείου, δηλαδή οι 
υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στις προ-
σεχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις) θα προκα-
λέσει νέες αρνητικές εξελίξεις. Αφού όσον 
αφορά τον αριθμό εισακτέων, θεωρείται 
βέβαιο ότι οι νέες ρυθμίσεις θα αφήσουν 
πολλές κενές θέσεις στα Πανεπιστήμια, 
που σημαίνει ταυτόχρονη μείωση εισακτέ-
ων. Ήδη σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις 
οι κενές θέσεις θα είναι πάρα πολλές και 
πιθανότατα χιλιάδες. Αποτελεί επιτακτική 
πλέον ανάγκη, με όλα όσα έχουν ήδη σω-
ρευτεί, αλλά και τα άμεσα επερχόμενα, πως 
η Κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν 
θα καταργηθεί το Πανεπιστημιακό Τμήμα 
Μουσειολογίας Πύργου, ότι δεν θα δημι-

ουργηθούν με όποιο τρόπο νέα προσκόμ-
ματα στη λειτουργία του, κι ότι θα στηρί-
ξει την περαιτέρω πορεία του. Από τη δική 
της πλευρά η Σύγκλητος του Πανεπιστημί-
ου Πατρών εντός των ημερών συγκαλείται 
προκειμένου τα μέλη της να ζητήσουν από 
το Υπουργείο Παιδείας να πράξει τα δέο-
ντα ώστε να υπάρξει άμεση στελέχωση του 
Τμήματος. Επισημαίνοντας ότι το Ίδρυμα 
αδυνατεί με τα τωρινά δεδομένα να υποστη-
ρίξει τη λειτουργία του Τμήματος Μουσειο-
λογίας. Η κοινωνία του Πύργου αλλά και 
του Ν. Ηλείας θεωρούν αδιαπραγμάτευτη 
την ύπαρξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει επί-
σης να τονιστεί πως ο Δήμος Πύργου δεν 
παραιτείται και θα συνεχίσει τη διεκδίκηση 
για την ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος 
ΤΕΦΑΑ στον Πύργο». 

Με διαφορετικό τρόπο, λόγω 
των περιοριστικών μέτρων 
για την πανδημία, ο Δήμος 
Αρχαίας Ολυμπίας βράβευσε 
τους επιτυχόντες νέους σπου-
δαστές στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση.
Οι 45 νέοι σπουδαστές παρέλα-
βαν τους επαίνους και τα ανα-
μνηστικά τους δώρα από τον 
Δήμαρχο, Γιώργο Γεωργιόπου-
λο και την Αντιδήμαρχο, αρμό-
δια για θέματα Παιδείας, Ρόη 

Αντωνοπούλου. Η παραλαβή 
έγινε στο Δημαρχείο Αρχαίας 
Ολυμπίας, μέσα στο διάστημα 
των εορτών και σταδιακά, προ-
κειμένου να αποφευχθεί ο συγ-
χρωτισμός.
Ο κ. Γεωργιόπουλος είχε την ευ-
καιρία να μιλήσει με τους σπου-
δαστές και να τους συγχαρεί για 
την ευόδωση των προσπάθει-
ών τους, ευχόμενος να έχουν 
καλές σπουδές, να αποκτήσουν 
ενδιαφέρουσες εμπειρίες μέσα 

από τη φοιτητική αλλά και την 
κοινωνική ζωή στις πόλεις που 
θα ζήσουν και να σταδιοδρομή-
σουν στις επιστήμες που επέλε-
ξαν. Ευχήθηκε ακόμη να τελει-
ώσει το δυνατόν συντομότερο η 
πανδημία ώστε οι νέοι φοιτητές 
να απαγκιστρωθούν από τη δι-
αδικασία της τηλεκπαίδευσης 
και να βιώσουν την πραγματική 
εμπειρία των σπουδών στα πα-
νεπιστήμιά τους.
Από την πλευρά της η κα Ρόη 

Αντωνοπούλου, υπογράμμισε 
ότι η φοιτητική ζωή είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα περίοδος, συνι-
στώντας στους σπουδαστές να 
την αξιοποιήσουν με τον καλύ-
τερο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι 
το συμβολικό δώρο που συ-
νόδευε τους επαίνους ήταν ένα 
ζεύγος ακουστικών σύγχρονης 
τεχνολογίας, ιδανικό για τηλε-
διασκέψεις, που θα είναι χρή-
σιμο στους σπουδαστές σ’ αυτή 
τη συγκυρία.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που 
θα πρέπει να έχουν οι Περιφέ-
ρειες στις αλλαγές που έρχονται 
με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, 
καθώς και τα ανοιχτά ζητήμα-
τα που αφορούν τις ενισχύσεις 
σε βασικά αγροτικά προϊόντα, 
λόγω της πανδημίας, απασχό-
λησαν την τηλεδιάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 11 Ιανουαρίου 2021 με την 
συμμετοχή των Αντιπεριφερει-
αρχών Αγροτικής Ανάπτυξης 
της χώρας.
Η θέση που εξέφρασε ο Αντι-
περιφερειάρχηw Αγροτικής 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας Θόδωρος Βασιλό-
πουλος είναι να ισχυροποιηθεί 
ο ρόλος των αντιπεριφερειαρ-
χών ώστε να γίνουν «άμεσοι 
σύμβουλοι» της νέας ηγεσίας 
του υπουργείου σε θέματα που 
άπτονται των κοινών τους αρ-
μοδιοτήτων. Ειδικότερα, δή-
λωσε: «Η κοινή προσπάθεια 

θα φέρει αποτέλεσμα, επιμέ-
νω ότι θα πρέπει τόσο με συ-
νολικό σχέδιο λόγω της κρίσης 
που έχει επιφέρει η πανδημία, 
όσο και καθημερινά να απαντά-
με στα προβλήματα των αγρο-
τών μας. Πρέπει να προστα-
τεύσουμε τους αγρότες και τους 
κτηνοτρόφους μας να τους δώ-
σουμε εκείνη την ασπίδα ώστε 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα να 
παράγουν. Δεν μπορούν να 
περιμένουν μόνο από τις κο-

ρωνοενισχύσεις, που όντως εί-
ναι μια τόνωση του εισοδήμα-
τός τους, αλλά είναι αναγκαίο να 
δοθούν κίνητρα για να αναπτύ-
ξουν περισσότερο τις αγροτικές 
τους καλλιέργειες».
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αγροτι-
κής Ανάπτυξης τόνισαν επίσης 
ότι είναι απαραίτητο να οριστι-
κοποιηθεί συνάντηση με νέο 
υπουργό Σπήλιο Λιβανό, ενώ 
διατυπώθηκε η ανάγκη άμεσης 
συνεργασίας με τον νέο υπουρ-

γό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, 
ο οποίος είναι γνώστης των 
αγροτικών θεμάτων, προκειμέ-
νου να ενισχυθούν με το απα-
ραίτητο προσωπικό οι Διευ-
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής των Περιφε-
ρειών.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετεί-
χαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 
Αλέξανδρος Καχριμάνης και οι 
Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ανατολικής Μακε-
δονίας- Θράκης Γιώργος Ζι-
μπίδης, Ν. Αιγαίου Φιλήμονας 
Ζαννετίδης, Κεν. Μακεδονίας 
Σωτήρης Μπάτος, Δυτικής Μα-
κεδονίας Βασίλης Άμπας, Θεσ-
σαλίας Γιώργος Λαδόπουλος, 
Ιονίων Νήσων Σωτήρης Κου-
ρής, Βορείου Αιγαίου Παναγι-
ώτης Κούφελος, Κρήτης Μα-
νώλης Χάρης, Στερεάς Ελλάδας 
Δημήτρης Βουρδάνος και Δρά-
μας Ανδρέας Καραγιώρης αρ-
μόδιος σε θέμα αλιείας.

> ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Την έναρξη των εγ-

γραφών για το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που αφο-

ρά στις «Ορθές πρακτικές στη συγκομιδή, την ελαιοποίηση, 

την αποθήκευση και το φιλτράρισμα του ελαιολάδου» ανα-

κοίνωσε το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 

Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου και απευθύνεται σε 

όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην τεχνολογία παρα-

γωγής του ελαιολάδου, ενώ οι τίτλοι των θεματικών που 

θα παρουσιαστούν είναι οι ακόλουθοι: -Προσδιορισμός 

του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής, ορθές πρακτικές συ-

γκομιδής. Ορθές πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης 

ελαιοκάρπου. -Ελαιοτριβείο: Μέθοδοι και διαδικασίες πα-

ραγωγής, μηχανολογικός εξοπλισμός και ορθές πρακτικές. 

Τα κρίσιμα σημεία στο ελαιοτριβείο και η σχέση τους με 

την ποιότητα. -Φιλτράρισμα και μέθοδοι φιλτραρίσματος. 

Αποθήκευση: Τρόποι και σωστές θερμοκρασίες. Συσκευα-

σία και επισήμανση ελαιολάδων. -Κατηγορίες ελαιολάδου. 

Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου, βασικές χημικές ανα-

λύσεις, οξύτητα, υπεροξείδια, δείκτες K. Το σεμινάριο εί-

ναι συνολικής διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών και θα 

πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα μέσω της πλατ-

φόρμας ZOOM. Για εγγραφές και περαιτέρω πληροφορίες 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά 

στα 27210 25700 και 6985666456 και μέσω e-mail στο 

info@kaem.gr.

> ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: Ο δήμαρχος 

Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γ. Λέντζας πραγματοποίησε σειρά 

από συναντήσεις με Υπουργούς, και Φορείς για την προ-

ώθηση των αναπτυξιακών έργων του Δήμου. Συναντήθηκε 

με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη Μ., στο γραφείο του 

στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου έγινε ανταλλαγή απόψε-

ων σχετικά με την προώθηση και περάτωση των έργων 

που έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή. Από πλευράς 

Δήμου αναζητήθηκαν λύσεις, και εργαλεία ώστε να είναι 

ικανός να διεκδικήσει και να αξιοποιήσει έργα που σκοπό 

έχουν την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των κα-

τοίκων. Επιπλέον, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα ενταγμένα 

έργα, αλλά και στην υπερπροσπάθεια που γίνεται από όλες 

τις Υπηρεσίες του Δήμου, ιδίως της Τεχνικής Υπηρεσίας 

που πρέπει να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό για την 

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την άριστη εξυπηρέτηση 

των Συνδημοτών μας. Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα 

αιτήματα του Δήμου και υποσχέθηκε πως θα τα εξετάσει, 

και στο μέτρο του εφικτού θα είναι αρωγός σε αυτές τις προ-

σπάθειες. Τον Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνόδευε ο 

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κ. Βαρβαρέσος.

> ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Ποσό συνολικού 

ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Αρ-

χαίας Ολυμπίας μέσα από προγράμματα χρηματοδοτήσεων, 

για έργα υποδομών στις Κοινότητες, για τα οποία έχουν εκ-

πονηθεί αντίστοιχες μελέτες από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις που εγκρίθηκαν, 

αφορούν: 1) Έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας και έργα 

εξηλεκτρισμού από τη Σ.Α.Ε.Π. 401 (Ταμείο Μολυβιάτη) 

συνολικού ύψους 221.387,93 ευρώ, 2) Έργα κατασκευής 

νέων και βελτίωσης υπαρχουσών αθλητικών υποδομών 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρει-

ας Δυτικής Ελλάδας (000 ευρώ) και 3) Έργα αποκατάστα-

σης πυρόπληκτων περιοχών (000 ευρώ) από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.

> ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: Ο Δήμος 

Ανδραβίδας-Κυλλήνης κάνει γνωστό ότι η λαϊκή αγορά της 

Δημοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας από την Παρασκευή 

15/01/2021 θα λειτουργεί στον νέο χώρο επί των οδών 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Κ. Παλαμά & των καθέτων αυ-

τών Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, 28ης Οκτωβρίου 

και Κολοκοτρώνη. Η λαϊκή αγορά επί των οδών Γυμνασιάρ-

χου Μπιλάλη και των καθέτων αυτής Κολοκοτρώνη, Ρήγα 

Φεραίου, 25ης Μαρτίου και Μπουμπουλίνας καταργείται 

και η κατάληψη χώρου επί των παραπάνω οδών κρίνεται 

παράνομη.

Διαπεριφερειακά

Μέτωπο για το Τμ. Μουσειολογίας

Βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ

Στο επίκεντρο νέα ΚΑΠ 
και κορωνο-ενισχύσεις

> Τηλεδιάσκεψη αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης 

> Συγκαλεί ο Δήμαρχος Πύργου Τ. Αντωνακόπουλος 

> Aπό το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
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Ειδικά αυτή την περίοδο που 
η τηλεργασία στο Δημόσιο 
εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθ-
μό, το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα προσφέρει ποιοτικές 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις. 
Θα δώσει επίσης τη δυνατό-
τητα βελτίωσης των υφιστάμε-
νων υπηρεσιών και ανάπτυ-
ξης νέων. Βέβαια παραμένει 
ζητούμενο με πιο τρόπο θα 
καταπολεμηθεί η γραφειοκρα-
τία που ταλανίζει τους περισ-
σότερους πολίτες στη Δημό-
σια Διοίκηση. 
Πολλές υπηρεσίες μάλιστα 
βασίζονται στο ανθρωποκε-
ντρικό σύστημα, δηλαδή της 
ανθρώπινης παρέμβασης 
προκειμένου ο κάθε δημόσι-
ος υπάλληλος να καταχωρίσει 
στα μητρώα της υπηρεσίας 
του, πληροφορίες που αφο-
ρούν τους συναλλασσόμενους 
ή να χάσει σημαντικό χρόνο 
αναζητώντας λύσεις για το αί-
τημα που του υποβάλλεται.
Με την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών, που αναμένονται το 
2023, προβλέπεται ότι θα 
έχουν συνδεθεί περίπου 34 
000 εγκαταστάσεις και θα εί-
ναι προσβάσιμο σε 600. 000 
δημόσιους υπαλλήλους.
Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυ-
νατότητα σε όλους τους δημο-
σίους υπαλλήλους να έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε πληρο-
φορίες ανεξάρτητα από τη γε-
ωγραφική ή διοικητική θέση 
τους. Και αυτό είναι σημαντι-
κό για να αποφεύγεται η τα-
λαιπωρία της αναμονής των 
πολιτών μέχρι να εξυπηρε-
τηθούν. Με τον τρόπο αυτό 
εξαλείφεται το «ψηφιακό χά-
σμα» που επικρατούσε στον 
δημόσιο τομέα της Ελλάδας, 
η οποία παραμένει ουραγός 
σε αυτής της κατηγορίας τις 
εξελίξεις.

Μειώνονται οι δαπάνες
Ταυτόχρονα μειώνεται και το 
κόστος των δαπανών δεδο-
μένου ότι επεκτείνεται η χρή-
ση των μέσων τηλεδιάσκεψης 
του δικτύου , κάτι που συνε-
πάγεται ότι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι δεν θα χρειάζεται να τα-
ξιδεύουν πλέον για να κάνουν 
συναντήσεις. 
Άλλωστε οι «εκτός έδρας» 
αποζημιώσεις ήταν κοινό μυ-
στικό στον Δημόσιο Τομέα σε 
τι αποσκοπούσαν: στο να δί-
νεται με νομιμοφανή τρόπο 
ένα έξτρα εισόδημα στους δη-
μοσίους υπαλλήλους, ανεξαρ-
τήτως της επίλυσης ή όχι του 
ζητήματος.
Από την άλλη πλευρά οι πολί-
τες θα έχουν και εκείνοι πρό-
σβαση σε πολλές υπηρεσίες 
μέσω του δικτύου, μειώνοντας 
την ανάγκη τους να επισκέ-
πτονται υπηρεσίες όπως για 
παράδειγμα τον Δήμο. Έτσι 
κερδίζονται σημαντικές ερ-
γατοώρες, ενώ το ενεργειακό 
αποτύπωμα από τη χρήση ΙΧ 
θα είναι σημαντικό. Και αυτό 
γιατί με ένα κλικ από το σπί-
τι του ο κάθε ενδιαφερόμενος 
θα μπορεί να υποβάλλει το αί-
τημά του στην υπηρεσία και 
να λαμβάνει με ηλεκτρονικό 
τρόπο απάντηση.

Το έργο
Το Σύζευξις ΙΙ χωρίζεται 
σε  δύο μεγάλα  «τμήματα»: το 
πρώτο αφορά την παροχή τη-
λεπικοινωνιακών υπηρεσι-
ών στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση. Για να είναι μάλι-
στα πιο ευέλικτο η χώρα έχει 
χωριστεί σε οκτώ νησίδες. Η 
περιοχή της Δυτικής Ελλά-
δας μαζί με τα Ιόνια Νησιά 
είναι στη νησίδα 3 και περι-
λαμβάνει τους νομούς Άρτας, 
Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανί-
ας, Κορινθίας, Ευρυτανίας, 
Αχαΐας, Κεφαλληνίας, Λευκά-
δας. Οι ενδιαφερόμενοι πά-
ροχοι έχουν εκδηλώσει αντί-
στοιχα το ενδιαφέρον τους για 
τα τμήματα εκείνα που εκεί-
νοι θεωρούν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν καλύτερα. Ει-
δικότερα, ο όμιλος ΟΤΕ  και 
η Vodafone Ελλάδος εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον για όλες τις 
νησίδες. Αντίστοιχα οι εται-
ρείες Forthnet για τις 1, 6, 7 
και 8 και η Wind Ελλάς για τις 
1, 4 και 6.
Πρέπει να σημειωθεί ότι και 
με τις τέσσερις εταιρείες έχει 
υπογραφεί σχετική συμφωνία 
με την Κοινωνία της Πληρο-
φορίας Α.Ε., που είναι ο φο-
ρέας που έχει αναλάβει την 
υλοποίηση του έργου Σύζευ-
ξις ΙΙ. Το επόμενο διάστημα 
θα γίνονται διαγωνισμοί ανά 
νησίδα και το έργο θα ανατί-
θεται σε εκείνον που θα κατα-
θέσει τη μικρότερη οικονομι-
κά προσφορά. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι έχει καθορι-
στεί και ένα μέγιστο ποσό για 
ένα διάστημα τριών ετών. Δυ-
νιτικά το ποσό αυτό είναι κλι-
μακωτό και μπορεί να φθάσει 
κάθε πάροχο στα 408,8 εκατ. 
ευρώ για τον ΟΤΕ, τα 388,5 

εκατ. ευρώ για τη Vodafone, 
στα 256,7 εκατ. ευρώ για τη 
Forthnet και στα 205,2 εκατ 
ευρώ για τη Wind. Στοιχεία 
σύμφωνα με τους προϋπολο-
γισμούς του κάθε έργου.
Το δεύτερο τμήμα του έργου 
έχει να κάνει με τις υποδο-
μές που απαιτούνται για πα-
ροχή προηγμένων τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών. Το 
συγκεκριμένο έργο περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων υποδομές 
ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλε-
διάσκεψης και καλωδίωσης, 
κεντρική υποδομή διασύν-
δεσης δικτύου, υποδομές κέ-
ντρων δεδομένων καθώς και 
υπηρεσίες που αφορούν την 
κεντρική παροχή πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο αλλά και ποι-
ότητας παρεχόμενης υπηρε-
σίας.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 
που έχουν γίνει, δύο ανάδοχοι 
έχουν υπογράψει σχετική συμ-
φωνία για αυτή της κατηγορί-
ας τα έργα. Πρόκειται για την 
κοινοπραξία των ΟΤΕ – Space 
Hellas – Unisystems καθώς 
και της Logicom Solutions.
Ανάδοχος για το έργο που 
αφορά το κέντρο δεδομένων 
και το κέντρο διασύνδεσης 
αναδείχθηκε η ΤΙ Sparkle με 
τον προϋπολογισμό να αγγίζει 
τα 8 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια.
Τέλος, για το έργο που αφο-
ρά τις κεντρικές υπηρεσί-
ες πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
και τη διασφάλιση του επιπέ-
δου ποιότητας, ανάδοχος ανα-
δείχθηκε η κοινοπραξία των 
ΟΤΕ – Space – Unisystems – 
Intrasoft International.
Και αυτό διότι πρέπει να ανα-
φέρουμε ότι οι εργασίες για 
την υλοποίηση του δικτύου 
«Σύζευξις» χωρίζονται σε πέ-
ντε υποέργα που καλύπτουν:
• υποδομές τηλεφωνίας, τηλε-
διάσκεψης, ασφάλειας και κα-
λωδίωσης
• υποδομές διασύνδεσης κόμ-
βων του δικτύου και κέντρων 
δεδομένων
• κεντρικές υπηρεσίες
• υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, 
που υποδιαιρούνται σε οκτώ 
γεωγραφικά ξεχωριστά τμή-
ματα, και

• υπηρεσίες κινητών (ασύρ-
ματων) τηλεπικοινωνιών.
Μόνο τα τρία πρώτα λαμβά-
νουν συγχρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
υπόλοιπα χρηματοδοτούνται 
από εθνικούς πόρους. 

Το κόστος
Η συνολική επένδυση για το 
έργο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα 
“Σύζευξις ΙΙ”» είναι 173. 412. 
666 EUR, με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 
134. 834. 661 EUR μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Μεταρρύθμιση του δημό-
σιου τομέα» για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020. 
Τα συγκεκριμένα έργα είχαν 
προαναγγελθεί από την επί-
τροπο επίτροπο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης  Κορίνα Κρέ-
τσου τον Απρίλιο του 2019 
και ήταν ένα από τα 25 που 
έχουν δρομολογηθεί από το 
Ταμείο Συνοχής για όλη την 
Ευρώπη. Σύμφωνα με την Κο-
μισιόν, η Ελληνική Διαχειρι-
στική Αρχή για το πρόγραμ-
μα «Πολιτική Συνοχής για 
την έρευνα και την καινοτομία 
στον τομέα της ανταγωνιστι-
κότητας» και η «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» είναι τα προ-
γράμματα εκείνα που έχουν 
ενταχθεί στα έργα που θα χρη-
ματοδοτηθούν από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται 
στο πλαίσιο του έργου «Η Συνο-
χή δίπλα μας» με την οικονομι-
κή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα άρθρα των δημοσι-
ογράφων 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

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες της Δυτ. Ελλάδας 
αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία

> Μέσω του «Σύζευξις ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει να 
εκσυγχρονίσει τις επικοινωνίες στον 

Δημόσιο Τομέα αποτελεί το «Σύζευξις ΙΙ», το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 
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Μια από τις πιο σημαντικές και 
εμβληματικές δράσεις των πό-
ρων της Πολιτικής Συνοχής της 
ΕΕ στη χώρα μας, μέσα από το 
ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των 
δημόσιων υποδομών υγείας. 
Μάλιστα η στήριξη της Περιφε-
ρειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι 
σταθερή για το Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και 
τα προηγούμενο ΚΠΣ και αποτε-
λεί την καρδιά των επενδύσεων 
στον χώρο της υγείας.
Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει 
γίνει αυτή η χρηματοδοτική στή-
ριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε 
ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, 
όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν 
συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο 
των μονάδων ΜΕΘ των νοσοκο-
μείων όσο και σε επίπεδο καθη-
μερινών προμηθειών και εξοπλι-
σμού για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού, όπως για παράδειγ-
μα σε όλες τις κινητές μονάδες 
του ΕΟΔΥ.
Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασι-
στικά και στις σταθερές υποδο-
μές του ΕΣΥ, με επενδύσεις μα-
κροπρόθεσμης απόδοσης στον 
χώρο της υγείας. Και μια από τις 
πιο σημαντικές δράσεις που ολο-
κληρώνεται αυτήν την περίοδο εί-
ναι η ενεργειακή αναβάθμιση των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η δρά-
ση αυτή υλοποιείται κυρίως μέσα 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βα-
σικές προτεραιότητές του έχει την 
ενεργειακή εξοικονόμηση και ει-
δικά στα δημόσια κτίρια. Από 
τις πιο γνωστές και επιτυχημένες 
δράσεις του είναι αυτή για τα νο-
σοκομεία, καθώς και στο προη-
γούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα ανα-
βαθμίστηκαν πολλά νοσοκομεία, 
κυρίως της Ελληνικής Περιφέρει-
ας. Το 2020, λοιπόν έκλεισε με 
ορισμένα καλά νέα για τις επεν-
δύσεις ενεργειακής εξοικονόμη-
σης στον χώρο της υγείας, καθώς 
προχώρησαν οι διαδικασίες για 
τουλάχιστον 58 τέτοια έργα. Πιο 
συγκεκριμένα, από το 2018, που 
ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το 
τέλος του Δεκέμβρη του 2020:
Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις 
χρηματοδότησης από νοσοκο-
μεία όλης της χώρας, συνολι-
κού π/υ 235 εκατ. ευρώ περίπου 
Έχουν αξιολογηθεί θετικά και 
ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 προ-
τάσεις συνολικού π/υ 177 εκατ. 
ευρώ περίπου
Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βά-
ση τις δύσκαμπτες διαδικασίες 

του ΕΣΠΑ στις δημόσιες επεν-
δύσεις (που έχουμε ξαναναφέ-
ρει σε ρεπορτάζ μας ότι δημιουρ-
γεί καθυστερήσεις) αποτελεί κάτι 
σαν θρίαμβο των αρμόδιων και 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, κα-
θώς χρειάστηκε να ξεπεραστούν 
σημαντικά προβλήματα, να καμ-
φθούν αντιστάσεις και ανελαστι-
κές διαδικασίες αλλά και να ωρι-
μάσουν μελέτες και έργα επί της 
ουσίας.

Πως φτάσαμε ως εδώ;
Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ διέ-
γνωσε έγκαιρα, με βάση και την 
εμπειρία από αντίστοιχα, πιλο-
τικά τις περισσότερες φορές, έρ-
γα στο παρελθόν, την επιτακτική 
ανάγκη βελτίωσης του ενεργει-
ακού αποτυπώματος των ευαί-
σθητων κτιριακών υποδομών 
της υγείας, αλλά και τις τεράστιες 
ανάγκες για βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης και εξοικονό-
μηση ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα 
ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα 
όπως αυτό των νοσοκομειακών 
κτιριακών υποδομών.
Έτσι ο Τομέας Περιβάλλοντος της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Μάιο 2018 
εξέδωσε την πρόσκληση προς 
δημόσιους φορείς για υποβολή 
προτάσεων χρηματοδότησης με 
τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗ-
ΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» . Η 
πρόσκληση αυτή αντλεί πόρους 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (από τον 
άξονα προτεραιότητας 10 του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) , έχει ισχύ μέχρι 
15/02/2021, π/υ 62.933.924.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση 
απευθύνεται σε πολιτικά και 
στρατιωτικά νοσοκομεία του ΕΣΥ 
δυναμικότητας 400 κλινών και 
άνω για τις περισσότερο ανε-

πτυγμένες περιφέρειες (Αττική 
και Νοτιο Αιγαίο) και 200 κλι-
νών και άνω για όλη την υπόλοι-
πη χώρα. 
Μα πως όμως, από προϋπολο-
γισμό 63 σχεδόν εκατομμυρί-
ων φθάνουμε συνολικά σε πάνω 
από 300 εκατομμύρια ευρώ; 
Εδώ έγινε μια μεγάλη προσπά-
θεια. Και το πρώτο της σημείο 
ήταν ότι ήδη από τον Οκτώβριο 
του 2020 έχει εγκριθεί η τροπο-
ποίηση των ποσοστών δέσμευ-
σης πόρων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Εί-
ναι η λεγόμενη υπερδέσμευση 
που χρησιμοποιείται όταν ένα 
πρόγραμμα είναι επιτυχημένο 
και γνωρίζεις ότι θα απορροφη-
θούν οι πόροι, οπότε οι υπηρε-
σίες επιτρέπουν να προχωρήσεις 
πολύ παραπέρα από τον αρχι-
κό προϋπολογισμό, διότι γνωρί-
ζεις ότι κάποια άλλα έργα δεν θα 
ολοκληρωθούν εγκαίρως και θα 
κάνεις εντέλει ανακατανομή πό-
ρων. Ειδικότερα για τον Άξονα 
προτεραιότητας 10 του ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ (αυτόν για τα νοσοκομεία…) 
το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσο-
στό εντάξεων επί της συνολικής 
χρηματοδότησης ανέρχεται σε 
276,08% επί της συνολικής χρη-
ματοδότησης του άξονα, γεγονός 
που καθιστά δυνατή την ένταξη 
όλων των υποβληθεισών μέχρι 
σήμερα προτάσεων.
Παράλληλα, αξίζει να σημειώ-
σουμε ότι οι υπηρεσίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής - και ειδικά 
η Γενική Διεύθυνση Περιφερεια-
κής Πολιτικής που διαχειρίζεται 
τους πόρους της πολιτικής Συνο-
χής της ΕΕ - έχουν δείξει μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας εξαιρε-
τικά μεγάλη ευελιξία και, σύμφω-
να με τις οδηγίες των Επιτρόπων, 
δίνουν την ευχέρεια στα κράτη 
μέλη να ανακατανείμουν πόρους 
εκεί που «πονούν» τα συστήματα 

υγείας όλων των χωρών της ΕΕ.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενισχύουν 
τα νοσοκομεία και τις υποδομές 
σε αυτά, αφού παράλληλα εξε-
λίσσονται έργα αναβάθμισης, 
ανακαίνισης και εξοπλισμού σε 
πολλά νοσοκομεία της χώρας 
από τα Περιφερειακά Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα, γεγονός 
που ανεβάζει τους πόρους σε με-
γάλο ύψος και ειδικά για τα θέ-
ματα ενεργειακής εξοικονόμησης 
φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 
εκατ. σε τρέχοντα έργα.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι 
έργα περίπου 177 εκατ. ευρώ 
έχουν ήδη ενταχθεί, ακόμη 3 έρ-
γα σχεδόν 13 εκατ. ευρώ έχουν 
αξιολογηθεί και αναμένεται η 
ένταξή τους τις επόμενες ημέρες, 
ενώ με τις διαδικασίες που ανα-
φέραμε αναμένεται να ενταχθούν 
και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπο-
λογισμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ 
περίπου.
Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λί-
στα δεν τελειώνει εδώ, καθώς το 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε τον Οκτώ-
βριο 2020 και δεύτερη πρόσκλη-
ση ενεργειακής αναβάθμισης για 
νοσοκομεία μικρότερης δυνα-
μικότητας (κάτω των 100 κλι-
νών) των περιφερειών Αττικής 
και Νοτίου Αιγαίου με προϋπο-
λογισμό 2.000.000 και ισχύ έως 
20/3/21, οπότε αναμένοται μέσα 
στο έτος και άλλες εντάξεις. Στην 
δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα 
με πληροφορίες της euractiv.gr, 
έχει κάνει προς το παρόν αίτηση 
το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργι-
κό Κέντρο, με πρόταση περίπου 
ενός εκατ. ευρώ.

Τί αναβαθμίζεται 
σε κάθε νοσοκομείο;
Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε 
νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο 
πρόταση επιλέγοντας τις επενδύ-
σεις που ταιριάζουν στο καθένα 
μέσα από τις συγεκριμένες κατη-

γορίες παρεμβάσεων ή έναν απο-
δοτικό συνδυασμό τους: 
1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμ-
βάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: 
επεμβάσεις επί του κελύφους με 
προσθήκη μόνωσης, αντικατά-
σταση κουφωμάτων και υαλο-
πινάκων με νέα πιστοποιημένα, 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
αντικατάσταση συστήματος καυ-
στήρα / λέβητα / σωληνώσεων 
με σύστημα που επιτρέπει χρή-
ση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού 
συστήματος κλιματισμού, παθη-
τικά ηλιακά συστήματα, εγκατά-
σταση συστημάτων μετρήσεων, 
παρακολούθησης, καταγραφής, 
επεξεργασίας και προβολής - επι-
τόπου και διαδικτυακώς των λει-
τουργικών στοιχείων και απο-
τελεσμάτων των ενεργειακών 
συστημάτων του κτιρίου, όπως 
ολοκληρωμένων συστημάτων 
διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια 
(BEMS), παθητικά συστήματα 
φυσικού και ενεργειακού τεχνη-
τού φωτισμού κτλ. 
2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επι-
δεικτικές δράσεις εγκατάστασης 
μονάδων συμπαραγωγής ηλε-
κτρισμού – θερμότητας, (ΣΗ-
ΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) Ενδεικτικά αναφέρονται: 
εγκατάσταση ταυτόχρονης παρα-
γωγής ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας υψηλής αποδοτικότη-
τας, κατασκευή εγκατάστασης εκ-
μετάλλευσης της παραγόμενης 
θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ 
ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης 
ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γε-
ωθερμία), 
3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δρά-
σεις αντικατάστασης ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού: Συμπληρω-
ματικά σε περιπτώσεις δράσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης νοσο-
κομείων, μπορεί να χρηματοδο-
τηθεί, πλέον όσων περιγράφο-

νται παραπάνω, αντικατάσταση 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγ-
μένα σε εξοικονόμηση ενέργει-
ας άνω του 15% σε σχέση με 
την κατανάλωση του υφιστάμε-
νου εξοπλισμού που αντικαθί-
σταται. Το επιλέξιμο κόστος του 
ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέ-
πει να υπερβαίνει το ποσό των 
450.000 €. To επιτυγχανόμενο 
ποσοστό εξοικονόμησης ενέρ-
γειας θα πρέπει να προκύπτει με-
τά από τη διενέργεια ενεργειακού 
ελέγχου στο κτίριο και ενεργεια-
κού ελέγχου του εξοπλισμού. 
Επιπλέον χρηματοδοτούνται με-
λέτες ωρίμανσης των προτεινό-
μενων έργων, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες τόσο κατά την προε-
τοιμασία των προτάσεων όσο και 
κατά την υλοποίηση των δράσε-
ων καθώς και η διενέργεια των 
προ του έργου και μετά το έργο 
ενεργειακών επιθεωρήσεων και 
έκδοση των σχετικών πιστοποι-
ητικών ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων.
Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις 
που θα υλοποιηθούν μέσω των 
έργων και των 2 παραπάνω προ-
σκλήσεων θα πρέπει υποχρεω-
τικά να αναβαθμίζουν την ενερ-
γειακή απόδοση των κτιρίων 
κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες 
και υποχρεωτικά μετά την υλο-
ποίηση των παρεμβάσεων αυτά 
να κατατασσονται σε κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης Β’ και 
άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 
Σε περίπτωση κτιρίου που αρ-
χικά κατατάσσεται σε ενεργειακή 
κατηγορία Γ’ του ισχύοντος ΚΕ-
ΝΑΚ, το πλαίσιο των παρεμβάσε-
ων της ενεργειακής αναβάθμισης 
πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε η 
ενεργειακή απόδοση των προτει-
νόμενων κτιρίων να βελτιώνεται 
κατ’ ελάχιστον στην ενεργειακή 
κατηγορία Β+.

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 από-
ψεις της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις από-
ψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πάνω από 300 εκατ. ευρώ δίνονται 
για ανακαίνιση των νοσοκομείων

> Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναβαθμίζονται ενεργειακά με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Του Θοδωρή Καραουλάνη 
Δημοσιογράφου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ενταγμένη 05/06/2019 4.450.000,00

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ενταγμένη 05/06/2019 4.436.904,00

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Ενταγμένη 05/06/2019 4.215.842,02

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ Ενταγμένη 05/06/2019 4.203.652,25

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ενταγμένη 05/06/2019 4.000.000,00

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Αλεξάνδρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ενταγμένη 05/06/2019 3.942.322,92

Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ενταγμένη 05/06/2019 3.850.000,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ Γεννηματάς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ενταγμένη 05/06/2019 3.730.877,35

Ο πίνακας συνεχίζεται στη σελ. 20
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Συνέχεια από τη σελ. 19

Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
'Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ενταγμένη 05/06/2019 3.571.400,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 2.460.439,56

Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ενταγμένη 05/06/2019 2.429.495,90

Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛ-
ΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΟΛΟΥ

Ενταγμένη 05/06/2019 1.956.720,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

Ενταγμένη 05/06/2019 1.481.183,05

Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενταγμένη 05/06/2019 919.353,88

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Ιπποκράτειο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ενταγμένη 03/07/2019 3.678.161,83

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ενταγμένη 12/09/2019 4.440.490,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ενταγμένη 12/09/2019 4.420.372,32

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοση-
λευτική Μονάδα Πύργου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ενταγμένη 16/10/2019 677.353,47

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑ-
ΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ενταγμένη 08/11/2019 4.411.302,28

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού 
Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ενταγμένη 08/11/2019 3.948.163,10

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Ενταγμένη 12/11/2019 4.444.756,00

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΖΑΝΕΙΟ

Ενταγμένη 16/04/2020 1.906.381,17

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ενταγμένη 02/07/2020 5.446.200,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 'Κουτλι-
μπάνειο και Τριανταφύλειο'

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙ-
ΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

Ενταγμένη 02/07/2020 5.435.713,34

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Ενταγμένη 02/07/2020 4.255.432,98

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

Ενταγμένη 14/07/2020 3.829.360,60

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ενταγμένη 14/07/2020 2.781.683,73

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ενταγμένη 23/07/2020 4.438.429,85

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ενταγμένη 23/07/2020 3.066.869,22

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ'

Ενταγμένη 29/07/2020 2.634.919,02

Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Γ Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ενταγμένη 24/09/2020 3.125.158,36

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ Ενταγμένη 21/10/2020 2.428.779,33

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας 
Κωνσταντοπούλειο Πατησίων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Ενταγμένη 16/11/2020 3.518.885,04

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Ενταγμένη 30/11/2020 3.397.126,07

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενταγμένη 03/12/2020 3.952.844,57

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ενταγμένη 04/12/2020 4.434.744,06

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ενταγμένη 04/12/2020 2.844.081,70

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ

Ενταγμένη 14/12/2020 5.387.800,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ενταγμένη 14/12/2020 4.016.820,84

Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Ενταγμένη 14/12/2020 3.240.857,80

Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταγμένη 17/12/2020 4.914.600,28

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 21/12/2020 4.999.928,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΓΣΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 21/12/2020 4.999.818,35

Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ-
ΝΑΝΙΑΣ

Ενταγμένη 28/12/2020 3.999.369,29

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙ-
ΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ

Ενταγμένη 28/12/2020 3.929.278,50

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ενταγμένη 29/12/2020 5.450.000,00

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ενταγμένη 29/12/2020 4.450.000,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 29/12/2020 2.459.978,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αξιολογημένη 5.128.180,26

Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ

Αξιολογημένη 4.005.944,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟ

Αξιολογημένη 3.740.225,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

Υποβληθείσα 4.450.000,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Υποβληθείσα 4.449.999,50

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και 
ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υποβληθείσα 4.445.723,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υποβληθείσα 4.442.000,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και 
ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

Υποβληθείσα 4.106.541,86

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Υποβληθείσα 4.103.401,00

Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Υποβληθείσα 3.399.431,00

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

Μοναδικές εκπτώσεις 
DUR έως -50% 

Από χθες οι φίλοι της DUR μπορούν να επιλέξουν αγαπη-
μένα, κομψά και μοναδικά σε ποιότητα ενδύματα από το 
ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, www.dur.gr, επωφε-
λούμενοι από τις μεγάλες εκπτώσεις που αγγίζουν μέχρι και 
το -50%. Με την εύκολη και την ασφαλή περιήγηση που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα της DUR, το ανδρικό 
κοινό έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει τη διάθεση και την 
γκαρνταρόμπα του.
Πλεκτά ζιβάγκο, business πουκάμισα, παντελόνια σε μεγάλη 
χρωματική παλέτα αλλά και πόλο πικέ σε προνομιακές τιμές 
που φτάνουν έως -50% καθώς και έξτρα έκπτωση -10% με 
αγορές δύο τεμαχίων και άνω, συνθέτουν μοναδικά outfits 
για κάθε στιγμή της ημέρας. 
Η DUR, που συμπληρώνει 60 χρόνια επιτυχημένων δημι-
ουργιών στον χώρο της μόδας, σχεδιάζει ρούχα που αποτε-
λούν την επιτομή του στυλ, της άνεσης και της κομψότητας 
χρησιμοποιώντας υφάσματα που ξεχωρίζουν για την ποιό-
τητα και την αντοχή τους στον χρόνο. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι φέτος η περίοδος των εκπτώσε-
ων έχει ξεκινήσει ήδη από τις 11 Ιανουαρίου 2021 για 
όσα καταστήματα έχουν παρουσία στο διαδίκτυο, εφόσον 
τα φυσικά καταστήματα έχουν κατεβασμένα ρολά. Οι προ-
σφορές θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, 
όταν και τελειώνει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων 
στην Ελλάδα.

Ανοσία τιμών
στην κτηματαγορά 

Ανοσία επιδεικνύει η ελληνική κτηματαγορά στην πανδη-
μία, με τις αξίες των ακινήτων σε κάποιες περιοχές όχι μό-
νο να παίζουν άμυνα απέναντι στον αόρατο εχθρό, αλλά τα 
στοιχεία πώλησης και ενοικίασης των κατοικιών να δεί-
χνουν πως οι τιμές αυξάνονται, κυρίως, λόγω των έργων 
υποδομών. Οι αναπλάσεις αναβαθμίζουν περιοχές που για 
χρόνια χαρακτηρίζονταν είτε «ξεχασμένες» είτε «υποβαθμι-
σμένες» και ενδεικτικά παραδείγματα αυξητικής τάσης είναι 
οι συνοικίες σε Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Πειραιά, Ελληνικό 
και οι περιοχές κοντά στη γραμμή 4 του μετρό, όπως το Γα-
λάτσι και ο λόφος της Κυψέλης.
Δείκτης για την πορεία των τιμών πώλησης και ενοικίασης 
είναι επίσης οι μετακομίσεις εταιρειών σε τοποθεσίες εκτός 
κέντρου και οι επενδύσεις πολυεθνικών.

Έκκληση για τις 
χελιδονοφωλιές 

Ανοιχτή επιστολή προς την διοίκηση του ΚΤΕΛ Πάτρας 
απέστειλαν κάτοικοι της περιοχής γύρω από τα κτήρια του, 
με την οποία πραγματοποιούν έκκληση να σωθούν οι χε-
λιδονοφωλιές που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του. Ειδι-
κότερα, εκφράζουν τη χαρά τους για τη μετεγκατάσταση του 
σταθμού στην καινούρια του έδρα, σε ένα θαυμάσιο κτή-
ριο τους Μύλους του Αγίου Γεωργίου, που επί πολλά χρό-
νια ήταν παρατημένο. Ωστόσο, ζητούν «να μην καταστρέ-
ψετε, συντηρώντας το κτήριο, τις άπειρες χελιδονοφωλιές 
που μέσα στα χρόνια έχουν φτιαχτεί κάτω απ’ όλο το μήκος 
της μαρκίζας που υπάρχει στην Άστιγγος και την Σανταρό-
ζα! Τα χελιδόνια που φωλιάζουν εκεί, έχουν βρει ιδανικό 
και ασφαλές καταφύγιο και είναι ένα σήμα κατατεθέν άνοι-
ξης και χαράς για όλη την πόλη. Αν οι φωλιές χαλάσουν, 
τα χελιδόνια δεν θα ξαναφτιάξουν ποτέ φωλιές εκεί...». Την 
επιστολή υπογράφουν οι περίοικοι, Βασιλική Κασπίρη, Να-
τάσσα Μητροπούλου, Μυρσίνη Σαρδελιάνου, Αναστασία 
Ξύδη, Κώστας Μαυρικάκης, Νικόλας Μπογδανόπουλος, 
Χαρά Τσιλήρα, Φώφη Σκέντζου, Περικλής Βασιλόπουλος, 
Ανδριάνα Κορωνάκη, Θηρεσία Πολίτου, Ελένη Βανδώρου, 
Luiz Mendes, Bικτωρία Αγγελοπούλου, Τατιάνα Λοβέρδου, 
Διόνη Καρόκη, Ελένη Δανελάτου, Αλεξάνδρα Παπασταμο-
πούλου, Νικόλας Φορλίδας, Αντρέας Κασπίρης, Κωνστα-
ντίνος Τσιτσιλιάνης.





Π O Λ I T I Σ M O Σ  Ψ Y X A Γ Ω Γ I A  I Δ E E Σ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15 Ιανουαρίου 2021 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πραγματοποιείται σε συνεργασία – συμπα-
ραγωγή με την Πανελλαδική Ένωση για 
την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την 
Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και 
την πλατφόρμα AEJAA, έχει επιχορηγηθεί 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του. Η 
δράση ΑΣΥLVM, a holy space within είναι 
ένα έργο μουσικού cybertheater που μπο-
ρεί να παρουσιαστεί σε δύο εκδοχές, διαδι-
κτυακή και φυσική. Η διαδικτυακή εκδοχή 
(θέατρο του εγκλεισμού) παρουσιάζεται live 
στις 18 και 19 Ιανουαρίου στη διαδικτυα-
κή πλατφόρμα AEJAA και θα παρουσιαστεί 
ξανά το Μάρτιο.
Η δράση ΑΣΥLVM, a holy space within, 
όμως, είναι ένα μεγαλύτερο εγχείρημα 
από μια παράσταση στο διαδίκτυο. Εί-
ναι ένας διαδικτυακός καλλιτεχνικός χώ-
ρος (διαδραστική ιστοσελίδα) – digital 
installation (ψηφιακή εγκατάσταση), όπου 
έχουν συγκεντρωθεί και ακόμα συγκε-
ντρώνονται και εξελίσσονται, ως work in 
progress, αποτυπώματα των ανθρώπων 
που βιώνουν την πρωτόγνωρη συνθήκη 
του περιορισμού της κοινωνικής ζωής και 
επικοινωνίας, της κοινωνικής αποστασι-
οποίησης, της απουσίας της φυσικής πα-
ρουσίας. Εκεί ο θεατής –επισκέπτης μπο-
ρεί να περιηγηθεί στα καλλιτεχνικά υλικά 
(κείμενα, μουσικές, συζητήσεις, εικαστικά, 
βίντεο) της παράστασης, που προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια των προβών. Σε συγκε-
κριμένες ημερομηνίες (18 και 19 Ιανουα-
ρίου 2021) μπορεί να παρακολουθεί την 
παράσταση ζωντανά από το σπίτι του μέσω 
της συνεργαζόμενης πλατφόρμας AEJAA, 
και μετά τις 20 Ιανουαρίου on demand μέ-
σω της ιστοσελίδας της δράσης http://
asylum-holyspace.eu.
Το έργο ΑΣΥLVM, a holy space within θε-
ματικά εστιάζει στο στίγμα του ψυχικού νο-
σήματος και στη σύνδεσή του με τη συν-
θήκη της καραντίνας μπροστά στην οποία 
είμαστε όλοι ίσοι και χωρίς παρελθόν. Ο 
θεατής παρακολουθεί την χαλαρή και κά-
πως αφηρημένη, ποιητική αφήγηση ενός 
ανθρώπου που υφίσταται έναν ακούσιο 
και αδικαιολόγητο (γι’ αυτόν τουλάχιστον) 

εγκλεισμό και το προσωπικό εσώτερο ταξί-
δι του ανθρώπου αυτού – ενός ανθρώπου 
που στη θέση του θα μπορούσε να είναι ο 
καθένας.
Η ιδιότυπη αυτή περιήγηση στον ψυχισμό 
περνάει μέσα από κείμενα και ποιήματα του 
Franz Kafka, της Jeanette Winterson, του 
Vaslav Nijinsky, του Γιώργου Φαλελάκη, 
του Rumi, αλλά και κείμενα, ποιήματα, αυ-
τοσχεδιασμούς, συζητήσεις, ενδιαφέροντα 
και ανησυχίες των συντελεστών της παρά-
στασης, όλα μαζί επεξεργασμένα τελικά σε 
μία συνειρμική ροή λόγου, που συνοδεύε-
ται από πρωτότυπα μουσικά τοπία και τρα-
γούδια συντεθειμένα ειδικά για την παρά-
σταση.
Για αυτή την πρωτότυπη σύνθεση συνερ-
γάστηκαν ισότιμα καλλιτέχνες με ή χωρίς 
παρελθόν ψυχικής νόσου, σε ένα πλαί-
σιο όπου ο εγκλεισμός και η μοναξιά που 
επέφερε η πανδημία ανέστρεψε τους ρό-
λους που μέχρι τώρα κοινωνικά ίσχυαν 
στον τομέα του ψυχικού νοσήματος. Τώ-
ρα πιο πολύ από ποτέ είμαστε έτοιμοι να 
«ακούσουμε» και να «διδαχτούμε» από συ-
νανθρώπους μας που έχουν την εμπειρία 
της κοινωνικής απομόνωσης και αποστα-
σιοποίησης, σκύβοντας συνάμα πάνω στις 
αιτίες που δημιούργησαν όλη αυτή τη μο-
ναξιά και προσπαθώντας, αφού τις κατανο-
ήσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Τώρα πιο 
πολύ από ποτέ αισθανόμαστε ότι πρέπει να 
είμαστε όλοι μαζί, να μάθουμε ο ένας από 
τον άλλο και να προχωρήσουμε σε νέες λύ-
σεις, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που 
μας δίνει η τεχνολογία πρακτικά, δημιουρ-
γώντας μια καινούργια σελίδα στην κοινω-
νική αλληλεγγύη, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι 
να φτιάξουμε ένα μέλλον με νέους όρους, 
που πιθανώς μέχρι στιγμής δεν φανταζό-
μασταν. Τώρα πιο πολύ από ποτέ είναι ανά-
γκη να αφήσουμε την φαντασία μας να μας 
οδηγήσει.
Το έργο ΑΣΥLVM, a holy space within μι-
λάει με τη φωνή των ανθρώπων της μονα-
ξιάς για την αγωνία της μοναξιάς. Εξετάζει 

την πολυπρισματική φύση της ανθρώπι-
νης εμπειρίας, εξερευνά τους διαύλους επι-
κοινωνίας του προσωπικού κόσμου με τον 
συλλογικό, επιζητά την κατάλυση του στιγ-
ματισμού και της περιθωριοποίησης και 
αναζητά ένα δρόμο πρόνοιας και προστασί-
ας, όπου το φαντασιακό, το αγωνιώδες, το 
περιθωριοποιημένο, το επικίνδυνο ίσως, 
συνομιλεί και ενδυναμώνει το συλλογικό 
και το κοινωνικά «αποδεκτό». Τι είναι (ψυ-
χική) ασθένεια και πόσο μακριά βρίσκε-
ται από τον μέσο πολίτη; Στο πλαίσιο της 
σημερινής κατάστασης της καραντίνας και 
του εγκλεισμού που η πανδημία επιβάλλει, 
η δράση αυτή τολμά να θέσει το ερώτημα: 
μπροστά στην απόλυτη μοναξιά, πώς θα σε 
προστάτευες; Ποιος είναι αυτός ο ιερός κοι-
νός τόπος, όπου μπορούμε όλοι μαζί να συ-
ναντηθούμε;

Ταυτότητα – Συντελεστές
Ιδέα: Αναστασία Κατσιναβάκη, Ρήγας Δί-
πλας, Σκηνοθεσία: Ελένη Καλαρά, Πρω-
τότυπη μουσική σύνθεση: Ρήγας Δίπλας, 
Video art, Live video, Ιστοσελίδα, Ιδέα ψη-
φιακής εκδοχής: Δήμητρα Μητσάκη (FLP 
Athens), Δραματουργική σύνθεση, Κείμε-
νο: Αναστασία Κατσιναβάκη, Ελένη Κα-
λαρά και η ομάδα, Καλλιτεχνική συνεργα-
σία, συντονισμός ομάδων ΠΕΨΑΕΕ: Νίκη 
Λουλαδάκη, Χρήστος Βερβερούδης, Οργά-
νωση και εκτέλεση παραγωγής: Polkadot 
Productions
Εμφανίζονται οι: Ρήγας Δίπλας, Ελένη Κα-
λαρά, Μαρίλια Κατράκη, Αναστασία Κα-
τσιναβάκη, Εμμανουέλα Κίτσου, Δήμητρα 
Μητσάκη, Σωτήρης Μιχαλάκης, Έφη Πα-
παδάκη
Mε την υποστήριξη και εθελοντική συμμε-
τοχή των ομάδων της Πανελλαδικής Ένω-
σης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 
και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕ-
ΨΑΕΕ)
Με την οικονομική υποστήριξη και υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Επιστολή στους σπουδαστές 
της Δραματικής σχολής 

Σε ανοικτή επιστολή του ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Πάτρας Πέτρος Βάης αναφέρει: «Η Διοίκηση του ΔΗ.ΠΕ.

ΘΕ. Πάτρας και η Διεύθυνση της Δραματικής Σχολής 

του, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των σπουδαστών 

της Σχολής μας και στα δίκαια αιτήματά τους για σωστή 

καλλιτεχνική εκπαίδευση, υγειονομικά μέτρα και οικονο-

μική ανακούφιση, όπως κατατέθηκαν στο Υπουργείο Πο-

λιτισμού από τον Σύλλογό των Σπουδαστών.

Η εμπειρία Μαρτίου – Μαΐου, με το κλείσιμο των Δρα-

ματικών Σχολών και όλων των δομών της εκπαίδευσης, 

δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση για την οργάνωση, 

μπροστά στο αναμενόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αποσπασματικά, χωρίς 

στρατηγικό σχεδιασμό, που να προβλέπει την κάλυψη 

των χαμένων μαθημάτων, τη διασφάλιση ολοκληρωμέ-

νης κατάρτισης σε κάθε δομή, την έγκαιρη προμήθεια 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με υγειονομικό υλικό, την 

οικονομική στήριξη των σπουδαστών και τη θωράκιση 

του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας που θα διασφαλί-

σει την υποστήριξη της υγείας του κάθε απλού πολίτη.

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας από τον Μάρτιο, με τη στήριξη 

του Δήμου Πατρέων, μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο φαι-

νόμενο, οργανώθηκε έγκαιρα, πήρε όλα τα υγειονομικά 

μέτρα, απάλλαξε τους σπουδαστές από τα δίδακτρα τριών 

μηνών, αν και μέρος αυτών πραγματοποιήθηκε διαδικτυ-

ακά και παράτεινε τα μαθήματα ώστε να καλυφθούν οι 

ελλείψεις και να γίνουν οι εξετάσεις με μεγάλη επιτυχία, 

αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της Σχολής και της κα-

τάρτισης των σπουδαστών.

Η ζωντανή διδασκαλία και επικοινωνία είναι αναντι-

κατάστατες, ιδιαίτερα για τα μαθήματα, Υποκριτικής-Αυ-

τοσχεδιασμού, Αγωγής Προφορικού Λόγου, Κίνησης-

Χορού, Μουσικής- Τραγουδιού καθώς και όλων των 

τεχνικών μαθημάτων που έχει προσθέσει στο πρόγραμμα 

της η Σχολή. Ωστόσο, εξ αιτίας του υποχρεωτικού κλει-

σίματος των Σχολών, το ΔΗΠΕΘΕ και η Διεύθυνση της 

Σχολής, με την αφοσιωμένη διδασκαλία των καθηγητών, 

προετοίμασαν έγκαιρα πλήρες πρόγραμμα διαδικτυακών 

μαθημάτων για να κρατηθούν ζωντανές η επικοινωνία 

και η μάθηση. Όπως και πέρυσι, θα προγραμματιστεί η 

κάλυψη της ύλης των μαθημάτων και των τριών ετών και 

ιδιαίτερα των τελειόφοιτων του τρίτου έτους ώστε να απο-

φοιτήσουν καλά εξοπλισμένοι για τον δύσκολο στίβο της 

θεατρικής τέχνης.

Καλούμε το Υπουργείο να δώσει άμεσα απάντηση και 

λύση στα αιτήματα των Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-

σης, καλύπτοντας τις ανάγκες των σπουδαστών και δημο-

σιεύοντας τον πλήρη προγραμματισμό του ακαδημαϊκού 

έτους ώστε να ολοκληρωθούν οι σπουδές και να καλυ-

φθούν πλήρως οι μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών.

Αποτυπώματα ανθρώπων 
σε συνθήκες εγκλεισμού

Διαδικτυακή παράσταση 18 & 19 Ιανουαρίου»

> Η διαδικτυακή παράσταση 

ΑΣΥLVM, a holy space within 

είναι μία καλλιτεχνική ερευνητική 

κοινωνική δράση της Polkadot 

Productions, που εστιάζει θεματικά 

στον κοινωνικό στιγματισμό των 

ψυχικών ασθενειών. 
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Χώρος Πολιτισμού από την 
Κινηματογραφική Λέσχη 

Σε ανακοίνωσή της η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρα ανα-
φέρει «στις 31.12.2020, λίγες μόνο ώρες πριν την εκπνοή 
του στενόχωρου αυτού έτους, η Κινηματογραφική Λέσχη Πά-
τρας δια των εκπροσώπων της, υπέγραψε συμβόλαια αγοράς 
ακινήτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού 
και προβολών στην πόλη μας. Έτσι, η στενοχώρια βρήκε δι-
έξοδο και γέννησε τη χαρά! Διότι ο περιορισμός της δράσης 
μας, μάς έδωσε το χρόνο να ασχοληθούμε, να ανακαλύψου-
με, να επιδιώξουμε και τελικά να επιτύχουμε την πραγμάτω-
ση ενός ονείρου, ενός οράματος 42 χρόνων. Πετύχαμε το 
στόχο που από ετών θέσαμε και που επί μακρά σειρά ετών 
εργαστήκαμε σκληρά για αυτόν, με συνέπεια, σωστή διαχείρι-
ση και αποτελεσματικότητα.

Πρόκειται για διατηρητέο στην όψη -και ιστορικό κατά μια 
έννοια- ακίνητο στο κέντρο της Πάτρας, το οποίο βεβαίως 
χρήζει ευρείας ανακαίνισης. Έγινε όμως το πρώτο βήμα, το 
μέγιστο. Επόμενο βήμα και στόχος είναι η ανακαίνιση τού 
κτιρίου και η διαμόρφωσή του σε χώρο πολιτισμού, προβο-
λών και άλλων πολιτιστικών δράσεων. Μια προσφορά της 
Κινηματογραφικής Λέσχης στην πόλη μας, στην Πάτρα.

Μας κατακλύζει η συγκίνηση, η χαρά και η υπερηφάνεια, 
γιατί μαζί με εσάς όλους, τα στηρίγματα της λέσχης, καταφέ-
ραμε κάτι τόσο σημαντικό. Κάτι που θα μείνει στην πόλη, 
κληρονομιά και παρακαταθήκη. Την αγάπη και εμπιστοσύνη 
που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια, εσείς, η πόλη, την αντα-
ποδίδουμε και την επιστρέφουμε σε εσάς, στην πόλη, με αυτή 
την κίνηση.

Και στην επόμενη προσπάθεια, δηλαδή αυτή της διαμόρ-
φωσης του ακινήτου, θα χρειαστούμε τη συμπαράσταση 
όλων. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και στο 
επόμενο βήμα». 

Υποβολή αιτήσεων 
στο First Films First 

Το πρόγραμμα First Films First, που έχει εκπονηθεί από το 
ινστιτούτο Goethe, είναι έτοιμο και φέτος να δεχτεί αιτήσεις 
κινηματογραφιστών. Η υποβολή των προτάσεων λήγει την 
1η Μαρτίου. 

Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαί-
δευσης με σκοπό την υποστήριξη νέων σκηνοθετών από τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, που επιθυμούν να αναπτύξουν τη 
πρώτη τους ταινία μεγάλου μήκους. Θα επιλεγούν οκτώ για 
να συμμετέχουν στις δράσεις του, που απλώνονται σε τέσσε-
ρις κύκλους καλύπτοντας διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης 
ενός κινηματογραφικού σχεδίου. Αναλυτικές πληροφορίες 
ας αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο σύνδεσμο http://
firstfilmsfirst.com/. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 
είναι επίσημος συνεργάτης του First Films First. 

60 χρόνια Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος 

Στις 13 Ιανουαρίου 1961 ιδρύθηκε το Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος, η δεύτερη κρατική σκηνή που αποκτούσε 
η χώρα, με πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Σωκράτη Κα-
ραντινό. Με αφορμή την επέτειο 60 χρόνων από την ίδρυσή 
του, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το σπάνιο ντοκουμέντο του 
1979, αφιέρωμα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
τη λειτουργία του, από την εκπομπή «Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑ». 

Δείτε όλη την εκπομπή στην οποία, μεταξύ άλλων, προ-
βάλλονται αποσπάσματα από μάθημα στη Δραματική Σχολή, 
παραγωγές και πρόβες του ΚΘΒΕ, σκηνές από την καθημερι-
νότητα του θεάτρου (στήσιμο σκηνικού, ράψιμο κοστουμιών 
κ.α.) και φωτογραφίες από την ιστορία του οργανισμού, εδώ: 
https://archive.ert.gr/153034/

Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννη-
ση του συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Δραματικός μο-
νόλογος για μεσόφωνο, αφηγητή, κλαρινέ-
το, βιόλα και κιθάρα, η Κυρία του σεληνό-
φωτος (1977) συγκαταλέγεται, τεχνικά και 
εκφραστικά, στα σπουδαιότερα επιτεύγματα 
του ανεκτίμητου έργου του Γιώργου Σισιλι-
άνου (1920-2005), αδιαμφισβήτητα ενός 
από τους σοβαρότερους εκπροσώπους της 
ελληνικής μεταπολεμικής μουσικής πρωτο-
πορίας. 
Το έργο είναι βασισμένο στο ποίημα Η σο-
νάτα του σεληνόφωτος από την Τέταρτη δι-
άσταση του Γιάννη Ρίτσου.
Με αφετηρία τον αυθεντικό τίτλο της Σο-
νάτας του σεληνόφωτος του Μπετόβεν, 
«Sonata quasi una fantasia», η σκηνοθε-

σία του Κώστα Αθουσάκη και το σενάριο 
της Καλλιόπης Μπρεδολόγου ακολουθούν 
τη δομή του έργου του Σισιλιάνου και τον 
σπαρακτικό, ενίοτε παραληρηματικό, μο-
νόλογο της ηρωίδας του Ρίτσου, αποτυπώ-
νοντας με τα εργαλεία του κινηματογράφου 
τις αναμνήσεις, τις ανεκπλήρωτες επιθυμί-
ες και τις φαντασιώσεις της Γυναίκας με τα 
Μαύρα.
Μουσική διεύθυνση: Νίκος Τσούχλος, 
Σκηνοθεσία: Κώστας Αθουσάκης, Σενά-
ριο: Καλλιόπη Μπρεδολόγου, Διεύθυν-
ση φωτογραφίας: Γιάννης Καραμπάτσος, 
Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου, Μο-
ντάζ: Δημήτρης Πολυδωρόπουλος, Ήχος: 
Στέφανος Ευθυμίου, Ηχογραφήσεις-Μίξη 
ήχου: Κώστας Μπώκος, Ηχοληψία: Στέ-
φανος Ευθυμίου. 
Αφήγηση, ερμηνεία, χορογραφίες: Έλενα 

Τοπαλίδο. Τραγούδι: Ρόζα Πουλημένου-
Καπόν, μεσόφωνος. \Ερμηνεύουν οι μου-
σικοί: Γιάννης Σαμπροβαλάκης (κλαρινέ-
το), Ίρις Λουκά (βιόλα), Κορίνα Βουγιούκα 
(κιθάρα). Συμμετέχουν οι χορευτές: Χρυ-
σούλα Δημάκη, Λουκάς Θεοδοσόπουλος, 
Μαρίτα Νικολίτσα, Αναστασία Παττελάκη, 
Μιχάλης Πίνος, Στάθης Τζουβάρας
Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους 
Η προβολή γίνεται στο πλαίσιο του 3ου Δι-
αδικτυακού Φεστιβάλ της ΕΛΣ, με τίτλο «Η 
μουσική του λόγου», σε καλλιτεχνική δι-
εύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, το οποίο 
απαρτίζεται από πέντε ιδιαίτερες ιστορίες 
μικρού μήκους.
H πρεμιέρα της προβολής πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 
ενώ το έργο θα παραμείνει online έως τις 
06/02.

Σε αυτό το διαδραστικό διαδι-
κτυακό εργαστήριο, το ενδιαφέ-
ρον έχει επικεντρωθεί σε επαγ-
γελματίες που εργάζονται με 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν 
πώς να εφαρμόζουν αρχές και 
εργαλεία της θετικής διαπαιδα-
γώγησης, μιας προσέγγισης βα-
σισμένης στη θεωρία του Adler 
και των συνεργατών του, όταν 

εργάζονται με παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας. Στόχος του εργα-
στηρίου είναι να προσφέρει βα-
θύτερη κατανόηση των τρόπων 
που μαθαίνουν τα παιδιά, της 
σημασίας του να ανήκεις και 
των κοινωνικό-συναισθηματι-
κών δεξιοτήτων. 
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί σε 
πέντε δίωρες συναντήσεις. Το 
σεμινάριο απευθύνεται σε νηπι-

αγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, 
εμψυχωτές ομάδων επαγγελμα-
τίες που εργάζονται με παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, φοιτητές 
αντίστοιχων τμημάτων και γενι-
κότερα… σε όποιον/α ενδιαφέ-
ρεται τα παιδιά να μεγαλώνουν 
σε περιβάλλοντα όπου προάγο-
νται οι δεξιότητες τους. (Οι γο-
νείς θα βρουν επίσης ενδιαφέ-
ρον αυτό το εργαστήριο).

Παρουσίαση: Φωτεινή Καρα-
γρηγόρη, Παιδαγωγός Προ-
σχολικής Ηλικίας, MSSc Child 
Studies, CPDECE. Κόστος συμ-
μετοχής: 70 ευρώ / 60 ευρώ 
για φοιτητές και άνεργους.
Περιορισμένος αριθμός κρα-
τήσεων. Πληροφορίες – εγγρα-
φές: PARTS PATRAS ARTS τηλ: 
2610005252 email: p.arts@
hotmail.gr

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας 
Πελετίδης και η πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Κα-
τερίνα Γεροπαναγιώτη εκφρά-
ζουν τη βαθιά τους θλίψη για το 
θάνατο του συμπολίτη και δια-
κεκριμένου γλύπτη, Διονύση 
Γερολυμάτου, ο οποίος “έφυγε” 
από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Ο Διονύσης Γερολυμάτος, με 
καταγωγή από την Κεφαλονιά, 
γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 
1938 στην Πάτρα, όπου και 
μεγάλωσε και πέρασε το μεγα-
λύτερο κομμάτι της ζωής του. 
Ήδη από την ηλικία των 15 
ετών έλαβε τα πρώτα μαθήμα-
τα σχεδίου και εισαγωγής στην 
ιστορία της Τέχνης και της φι-
λοσοφίας από τον ζωγράφο Γε-
ώργιο Παπαδημητρίου – Φάω-
να. Το 1959 εισήχθη πρώτος 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, λαμβάνοντας σε όλα τα 
έτη σπουδών υποτροφίες από 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ). Παρακολούθησε 
τα εργαστήρια γλυπτικής με κα-
θηγητές τους Γιάννη Παππά και 
Θανάση Απάρτη.

Ο Διονύσης Γερολυμάτος αγά-
πησε και δέθηκε με την πόλη 
της Πάτρας, αποτελώντας μια 
από τις πιο σημαντικές προ-
σωπικότητές της στον χώρο του 
πολιτισμού και όχι μόνο. Διε-
τέλεσε για πολλά χρόνια μέλος 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Πατρών. Ακούραστος, παρά 
τα σοβαρά προβλήματα υγείας 
του, ακόμη και μέχρι το τέλος 
της ζωής του επιχειρούσε να 
συμβάλλει, να βοηθήσει με την 
εμπειρία και τις γνώσεις του.
Παράλληλα με την εικαστι-
κή του παραγωγή, είχε ενερ-
γό εμπλοκή στους αγώνες για 
τα δικαιώματα των εικαστικών 

καλλιτεχνών. Το 1978 ιδρύει 
μαζί με άλλους γλύπτες τον Σύλ-
λογο Ελλήνων Γλυπτών, όπου 
για μια διετία εκλέγεται Πρόε-
δρος, ενώ στο διάστημα 1982-
1985 εκλέγεται Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γλυπτών, μέλος του 
Δ.Σ. και αντιπρόεδρος του ΕΕ-
ΤΕ, το οποίο εκπροσωπεί στη 
ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και παράλληλα 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
Νεωτέρων Μνημείων.
Γλυπτικές του συνθέσεις κο-
σμούν διάφορα μέρη της Ελλά-
δας (Καρδίτσα, Καλαμάτα, Αγία 
Παρασκευή, Κιάτο, Καβάλα, 
Θεσσαλονίκη, Κηφισιά, κ.α.) 
και του κόσμου, με πιο χαρα-

κτηριστική τη μνημειακή σύν-
θεσή του σε ηφαιστειακη πέτρα, 
με τίτλο «Η Πέτρα της Γνώσης» 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Tula – Tepeji στο Μεξικό.
Έχει φιλοτεχνήσει πολλά μετάλ-
λια, χρυσά, αργυρά και χάλκι-
να, πλακέτες αναθηματικές κι 
ακόμα ταφικά μνημεία σε κοι-
μητήρια στον Πόρο Κεφαλο-
νιάς, στην Αγιά Λάρισας, στο 
Β’ κοιμητήριο Πατρών το τα-
φικό μνημείο του Καθηγητή 
Παν. Βαρώτσου. Φιλοτέχνησε 
τον ανδριάντα σε μάρμαρο του 
Αντώνη Τρίτση στο Αργοστό-
λι Κεφαλονιάς και τον χάλκινο 
ανδριάντα του Γ. Κορδούλη στο 
κοιμητήριο Δερβενίου Κοριν-
θίας, καθώς και τον αδριάντα 
του Γεράσιμου Αρσένη (2018) 
στην πλατεία του Αργοστολίου. 
Επίσης φιλοτέχνησε προτομές 
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
Παράλληλα μαζί με τα παραπά-
νω, καταγράφονται παρεμβά-
σεις του σε πολυκατοικίες του 
οικοδομικού ιστού στην Αθή-
να, την Πάτρα, την Νεάπολη 
Λακωνίας και αλλού.

Πέθανε ο διακεκριμένος γλύπτης 
Διονύσης Γερολυμάτος

Διαδικτυακό φεστιβάλ ΕΛΣ

Εργαλεία θετικής διαπαιδαγώγησης

> Αγάπησε και δέθηκε με την πόλη της Πάτρας

> Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου

> Κάθε Σάββατο έως 6 Φεβρουαρίου στο Parts -Patras Arts




