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για την «επόμενη ημέρα» ο πρωτογενής τομέας 
Η καινοτομία στον 

αγροτικό τομέα, οι νέες 
τάσεις στην Αγροδι-
ατροφή, η Αγροτική 

Ανάπτυξη στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση 
και καλές πρακτικές 

στον πρωτογενή τομέα, 
είναι ορισμένες από 
τις θεματικές που θα 

συζητηθούν στις διαδι-
κτυακές εκδηλώσεις με 
τη συμμετοχή σημαντι-

κών προσωπικοτήτων 
από την πολιτική, την 

αυτοδιοίκηση, την 
επιχειρηματική και την 
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον 
πρωτογενή τομέα, εξαιτίας της πανδημίας, ξε-
κινάει αύριο το e-Forum Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2021, που διοργανώνει ο «Σ.Ε». 
Στις συνεδρίες θα αποτυπωθούν οι αλλαγές 
αλλά και το μέλλον του αγροτικού τομέα, ενώ 
θα δοθούν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτή-
ματα που αφορούν την παραγωγή, τόσο σε 
επίπεδο περιφέρειας όσο και πανελλαδικά. 
Στην εναρκτήρια εκδήλωση, με πρωτοβουλία 
του ΓΕΩΤΕΕ, θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τη συμ-
μετοχή, μεταξύ άλλων, του Γιάννη Οικονόμου 
Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, του Σταύρου 
Αραχωβίτη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πρ. υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Νίκου Αν-
δρουλάκη Ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ.

Οι Δικηγόροι ζητούν 
δίκες με ασφάλεια 
Παράσταση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποίησαν χθες οι δικηγόροι 
της Πάτρας, διεκδικώντας ένα 
ξεκάθαρο πλαίσιο (υγειονομικό 
και χρονικό) στις δίκες.

Πρεμιέρα για το mega 
εμβολιαστικό κέντρο 
Λειτουργεί από χθες το Mega εμ-
βολιαστικό κέντρο στο λιμάνι της 
Πάτρας, που θα συμβάλλει σημα-
ντικά στην επιτάχυνση των εμβο-
λιασμών στην περιοχή.

Νέες συνήθειες 
που εγκυμονούν 
κινδύνους 

Σελ. 5 Σελ. 8 Άρθρο του Παν. Γιαλένιου σελ. 2 

> Αρχίζει το Σάββατο το πολυσυνέδριο e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021

Αφιέρωμα σελ. 11-14

Υποτονική 
η κίνηση

Με το βλέμμα στις πασχαλινές 
αγορές βρίσκονται οι έμποροι 
της Πάτρας, καθώς η κίνηση της 
πρώτης εβδομάδας, μετά το άνοιγ-
μα των καταστημάτων τους την 
περασμένη Δευτέρα, δεν ήταν 
ικανοποιητική. Οι καταναλωτές, 
τηρώντας όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, προχώρησαν μόνο 
σε περιορισμένες αγορές.

Σελ. 7

ΑΑΔΕ: Ξεκινά
ελέγχους
Συνολικά 158.000 ελέγχους και 
διασταυρώσεις σκοπεύει να πραγ-
ματοποιήσει το 2021 η Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σελ. 3

Ανοιχτή αγορά 
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Τ 
ο έχουμε γράψει πάλι εδώ, ότι με την πανδημία, 
(που πλέον έχει μπει στο δεύτερο χρόνο παρου-
σίας της σε παγκόσμιο επίπεδο και όλα δείχνουν 
ότι ήλθε για να παραμείνει, με διάφορες μεταλ-

λάξεις του ιού που την προκαλεί) έχουν δημιουργηθεί νέα 
δεδομένα που αφορούν σε καινούργιες συνήθειες στην 
κοινωνία, αλλά και σε νέες προτεραιότητες σε ευαίσθητους 
τομείς της. 

«Ο λύκος στην αναμπουμπούλα 
χαίρεται…» 
Προφανώς σε έναν πόλεμο, όπως εύστοχα έχει χαρακτη-
ριστεί η περίοδος αντιμετώπισης με τον αόρατο εχθρό τον 
κορωνοϊό, και πολλές συνήθειες της καθημερινότητας αλ-
λάζουν αλλά και μεγάλες ανακατατάξεις στις προτεραιότη-
τες σε όλα τα επίπεδα συμβαίνουν.
Ο προβληματισμός εδώ έγκειται στο ότι επειδή η πανδημία 
και οι συνέπειές της μακροημερεύουν, κάποιες συνήθειες 
μονιμοποιούνται και πολλές προτεραιότητες για παρεμβά-
σεις στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο τείνουν 
να οπισθοχωρήσουν, πολύ πέραν των επιτρεπτών ορίων.
Ορισμένα παραδείγματα που δείχνουν τις κόκκινες γραμ-
μές που δεν πρέπει να υπερβούμε, ανεξαρτήτως του χρό-
νου που θα κρατήσει η πανδημία, φωτίζουν περισσότερο 
τις πιο πάνω διαπιστώσεις μας:
Στον πλέον ευαίσθητο, αυτήν την περίοδο, χώρο της 
υγείας
Την επόμενη πενταετία η θνησιμότητα στους πιο συχνούς 
καρκίνους (μαστό, πνεύμονα, παχύ έντερο, τράχηλο) μπο-
ρεί να αυξηθεί έως και 15%, λόγω πανδημίας. Και είναι 
κάτι πράγματι θλιβερό που αποτελεί μεγάλη οπισθοδρό-
μηση, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες η θνησιμότητα του 
καρκίνου μειωνόταν. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξη του 
(στο Πρακτορείο FM) ο καθηγητής Παθολογίας - Ογκο-
λογίας του ΕΚΠΑ, διευθυντής της Γ΄ Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής στο «Σωτηρία», και υπεύθυνος του 
Κέντρου Κλινικών Μελετών του Νοσοκομείου, Κωσταντί-
νος Συρίγος.
Ο καθηγητής μιλώντας για τις παράπλευρες απώλειες της 
πανδημίας σε σχέση με τους ογκολογικούς ασθενείς, ανέ-
φερε ότι αυτό που θα έχει μεγάλη επίπτωση είναι η δια-
κοπή των θεραπειών, η διακοπή των προληπτικών εξε-
τάσεων,  (μαστογραφία, παπ τεστ, κωλονοσκόπηση) των 
θεραπευτικών ιατρικών πράξεων (χειρουργεία, ακτινοθε-
ραπείες, χημειοθεραπείες) και το follow up. «Το πρόβλημα 
δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι παγκόσμιο. Οι λόγοι είναι 
ότι δεν υπήρχαν ή ακόμη δεν υπάρχουν σε μερικά μέρη, 
υπηρεσίες υγείας, γιατί έχουν στραφεί σε άλλες προτεραι-
ότητες, υπάρχει έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί οι 
γιατροί ασχολούνται κυρίως με τη νόσο Covid, αλλά και οι 
ίδιοι οι ασθενείς φοβούνται να πηγαίνουν στα προγραμμα-
τισμένα ραντεβού τους, ή τις επισκέψεις στα νοσοκομεία».
Μιλώντας ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, την παραπάνω 
διαπίστωση την έχουμε κάνει λίγο ως πολύ όλοι, με απτά 
παραδείγματα από το οικογενειακό και φιλικό μας περι-
βάλλον. Ειδικότερα μάλιστα στη χώρα μας οι προτεραιότη-
τες στο χώρο της υγείας είχαν ήδη διαφοροποιηθεί σε βά-
ρος των αναγκών της κοινωνίας καθόλη την προηγούμενη 
περίοδο των μνημονίων και των περικοπών. Σε σημείο 
που λόγω οικονομικής αδυναμίας πέραν του ότι αναβλή-
θηκαν και ακυρώθηκαν δράσεις σε αναγκαίες υποδομές 

και ανθρώπινο προσωπικό, υποβαθμίστηκε σε πολύ με-
γάλο βαθμό και η ιατροφαρμακευτική φροντίδα των ασθε-
νούντων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα περικοπών στη 
λήψη αναγκαίων για τη ζωή τους φαρμάκων ακόμη και σε 
πάσχοντες από σοβαρά μακροχρόνια νοσήματα.
Στον επίσης ευαίσθητο χώρο της οικονομίας
Ο πολύπαθος χώρος της οικονομίας και ιδίως αυτός των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στη χώρα μας αλλά και πα-
γκοσμίως) έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από τον 
κορωνοϊό, ως χαριστική βολή, μετά και τη δεκάχρονη οι-
κονομική περιπέτεια των μνημονίων. 
Στην οικονομία εκτός από τις διαφορετικές προτεραιότη-
τες που έχουν προκύψει -κάποιες τολμούμε να πούμε σε 
θετική κατεύθυνση όπως η ψηφιακή μετάβαση που λόγω 
κορωνοϊού επιταχύνθηκε- έχουν συμβεί και σημαντικές 
δομικές αλλαγές στη βασική κινητήριο δύναμη, τον κατα-
ναλωτισμό, που ωθεί την επιχειρηματική ανάπτυξη στις 
οικονομίες του λεγόμενου Δυτικού κόσμου, όπου κατατάσ-
σεται και η χώρα μας. 
Οι συνήθειες αυτές αφορούν -θεωρούμε με μόνιμο πλέον 
τρόπο- τις καταναλωτικές δαπάνες αλλά και τον τρόπο που 
αυτές γίνονται, μέσω των έως πρότινος δομημένων δικτύ-
ων διανομής των αγαθών και υπηρεσιών. 
Η οικονομική κρίση σε πρώτη φάση αλλά κυρίως ο φόβος 
που εμφύσησε στις κοινωνίες ο κορωνοϊός, επιτάχυναν 
κατά πολύ αυτές τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, 
με αποτέλεσμα να συγκλίνουν πλέον οι απόψεις των ειδι-
κών ότι η μετά κορωνοϊό περίοδος θα βρει τις κοινωνίες 
και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα σημαντικά 
διαφορετικό και επικίνδυνα θολό νέο τοπίο. 
Σε αδρές γραμμές μέσα από πολλές έρευνες και αξιόλογες 
αναλύσεις η επόμενη ημέρα έχει περιγραφεί για πολλούς 
οικονομικούς τομείς, που αφορούν και στη χώρα μας εκα-
τομμύρια πολίτες της*. 
Στο κοινωνικό πεδίο
Ορατές είναι πλέον οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κα-
θημερινότητας των πολιτών, σε ότι αφορά αυτό που συ-
γκροτεί τον «ελεύθερο χρόνο τους». Εδώ ο κορωνοϊός έχει 
καταλυτική επίδραση με τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία 

όλων των μορφών να έχουν υποστεί καθίζηση. Οι οικο-
νομικές συνέπειες όλων των παραπάνω αφορούν σε τερά-
στιο βέβαια βαθμό και την μικρομεσαία επιχειρηματικότη-
τα, που περιγράφουμε παραπάνω. Ακουμπούν όμως και 
τις νέες συνήθειες που μονιμοποιούνται στην κοινωνία και 
υπό την επήρεια του φόβου για μαζικές συναναστροφές, 
πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί κυρίως όλο το πολιτιστι-
κό, ψυχαγωγικό και αθλητικό οικοδόμημα. 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις, που καλύπτουν το σύνολο 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καταγράφουν το κρίσι-
μο σταυροδρόμι στο οποίο θεωρούμε ότι βρίσκεται πλέον 
η πορεία μας. 
Προφανώς η βασικότερη επιλογή αφορά το συντομότερο 
δρόμο για να λυτρωθούμε από την υγειονομική κρίση, που 
είναι μεν ο μαζικός εμβολιασμός αλλά αυτός επηρεάζεται 
από μια σειρά άλλων παραμέτρων, που οφείλουν να λη-
φθούν υπόψη, από όσους παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. 
Όμως παράλληλα είναι τώρα η ώρα να προσανατολιστούμε 
όλοι και στις υπόλοιπες επιλογές, που αφορούν αλλαγές 
σε θεσμούς και οικονομικές δομές σε συλλογικό αλλά και 
ατομικό επίπεδο. Με το βλέμμα στο καλό και την πρόοδο 
της κοινωνίας των πολλών και όχι στο κέρδος των ολίγων. 
Ο κίνδυνος είναι ορατός γιατί ήδη και σε αυτήν την μεί-
ζονα κρίση πολλοί «λύκοι χαίρονται» και επηρεάζουν απο-
φάσεις.

* Αρκετή συνεισφορά στην περιγραφή της επόμενης ημέ-
ρας για δεκάδες τομείς της κοινωνίας μας είχαν οι σχε-
τικά πρόσφατες εκδηλώσεις της εφημερίδας μας στο 23ο 
Forum Ανάπτυξης (σελ. 4) αλλά και με αφορμή την ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ τον περασμένο Φεβρουάριο. Ειδικότερα για 
έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, τον 
πρωτογενή τομέα και την επόμενη μέρα του, θα έχουν όσοι 
ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν σημαντικά πράγματα 
στο e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 που διοργανώ-
νει ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» από αύριο Σάββατο και 
μέχρι τέλος της επόμενης εβδομάδας, σε συνεργασία με 
σημαντικούς φορείς του Αγροτικού τομέα. Αναλυτικό πρό-
γραμμα σελ. 13)

Νέες συνήθειες και προτεραιότητες 
που εγκυμονούν κινδύνους 

Εσωτερική χειραφετηση
Σε αυτό το σταυροδρόμι των κρίσιμων απο-
φάσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 
που περιγράφουμε στο άρθρο μας, η δεύτερη 
ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου της βραβευμέ-
νης διεθνούς Coach Βαρβάρας Ασημακοπούλου 
«Εσωτερική Χειραφέτηση: Coaching, Ηγεσία & 
Φιλοσοφία» μπορεί να έχει καθοριστική συμβο-
λή. Η φίλη Βαρβάρα έπειτα από πολυετή έρευνα 
και εμπειρία στα μοντέλα και τα εργαλεία που 
βοηθούν όλους τους ανθρώπους, στελέχη, 
επαγγελματίες και οργανισμούς, να εξελιχθούν, 
παρουσιάζει σε 10 βήματα τον τρόπο να “χειρα-
φετηθούμε εσωτερικά” δηλαδή να αποκτήσουμε 
τον έλεγχο του εαυτού μας, την εσωτερική 
ηγεσία ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση 

από περιοριστικές πεποιθήσεις και συμβάσεις με σκοπό μια ζωή με ουσία και νόημα.
Βασισμένο στην αρχαία φιλοσοφία, αλλά και στις αρχές του σύγχρονου coaching, με απλό και παράλληλα επιστημονικό λόγο, το 
βιβλίο συμβάλλει στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων του κάθε ανθρώπου και στην αξιοποίηση του coaching για μια λειτουργική 
καθημερινότητα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Το βιβλίο υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, ενώ για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε με την ίδια της συγγραφέα στο email: ba@hre.gr
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> Κλ. Μπάρλος: «Η επένδυση θα δημιουργήσει νέα αναπτυξιακά δεδομένα»

> Στους στόχους η διασύνδεση ταμειακών με το Taxis και λειτουργία του MyData

Να καταγράψει τις ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών 
που θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα φυ-
σικού αερίου επιδιώκει ο Σύνδεσμος Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανικών Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδος. Στόχος να δώσει 
ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η επένδυση για 
την έλευση του φυσικού αερίου στην πε-
ριοχή είναι βιώσιμη, θα μειώσει το κόστος 
παραγωγής και θα καταστήσει τις επιχειρή-
σεις ανταγωνιστικές.
Όπως σημειώνει στoν «Σ.Ε.» ο Κλεομένης 
Μπάρλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ ΠΔΕ: «Κά-
νουμε μια προσπάθεια να αποδείξουμε ότι 
η έλευση του φυσικού αερίου στην περιο-
χή μας είναι βιώσιμη. Κακά τα ψέματα, εάν 

δεν είναι βιώσιμη δεν πρόκειται να έρθει 
ποτέ. Όλη η προσπάθειά μας θα γινόταν 
βιώσιμη εάν προσελκούσαμε μια εμβλημα-
τική επένδυση στην περιοχή μας. Άρα το 
πρόβλημα της περιοχής είναι η έλλειψη μι-
ας εμβληματικής επένδυσης. Μια οποιαδή-
ποτε επένδυση που δεν χρειάζεται να έχει 
μεγάλες ανάγκες ενέργειας. Θα καταστή-
σει σαφές ότι μπορούν να δημιουργηθούν 
υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη. Αν 
έρθει η πρώτη μεγάλη επένδυση θα ακο-
λουθήσουν μικρότερες ή μεγαλύτερες».
Για τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι και 
σήμερα και το κατά πόσο είναι αισιόδοξος 
για το μέλλον, δηλαδή να γίνεται πραγματι-
κότητα μια τέτοια επένδυση ο κ. Μπάρλος 
αναφέρει ότι: « Έχουμε κάνει προσπάθειες 
μαζί με το Πανεπιστήμιο όχι μόνο για το 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και για άλλα ζη-
τήματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει 
να γίνουν και μάλιστα συντονισμένα ώστε 
το ένα να ευνοεί το άλλο. ΄Ένα παράδειγμα: 
Γίνεται θεωρητικά η αναστήλωση της Ολυ-
μπίας. Αυτόματα οι υπεύθυνοι του τρένου 
θα σπεύσουν να φτιάξουν μια γραμμή, δε-
δομένου ότι εκεί πάνε τα κρουαζιερόπλοια 
μέχρι την Ολυμπία. Αυτόματα θα τεθεί το 

ζήτημα, μήπως συμφέρει να αναβαθμιστεί 
το τοπικό αεροδρόμιο; Οπότε θα βρεθούν 
και άλλοι που θα σπεύσουν να κάνουν 
πράγματα στην περιοχή. Το κάθε έργο μόνο 
του δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσμα-
τα αλλά μόνο συντονισμένα. Ένα τέτοιο σχέ-
διο συντονισμένο για την ανάπτυξη της πε-
ριοχής δεν υπάρχει. Και όταν αναφέρομαι 
σε σχέδιο δεν μιλάω για αύξηση ή μείωση 
των φόρων. Είναι προϋπόθεση η ανάπτυ-
ξη. Όπως και η έλευση του φυσικού αερίου 
δεν είναι η ανάπτυξη μόνο, αλλά είναι προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να 
προσελκυστούν και οι επιχειρήσεις εκείνες 
που με τις προϋποθέσεις που έχουν να λει-
τουργήσουν, να παράγουν και να αναβαθμί-
σουν λειτουργικά την περιοχή. Εκείνο που 
δεν αντιλαμβάνεται ο πολύς κόσμος είναι 
ότι μια τέτοια εμβληματική επένδυση αυξά-
νει την περιουσία οποιουδήποτε. Δηλαδή 
η περιουσία του καθενός έχει την αξία που 
έχει το Ακαθάριστο Προϊόν της περιοχής. 
Δηλαδή και ο τελευταίος που έχει ένα οικό-
πεδο σε μια τέτοια περιοχή, θα δει την αξία 
του να αυξάνει. Και γι αυτό απαιτείται αυτό 
το σχέδιο και ήδη θα αυξηθεί η αξία της πε-
ριουσίας του».

Περισσότερους σπό 158.000 
φορολογικούς και τελωνεια-
κούς ελέγχους, έρευνες και δι-
ασταυρώσεις, σκοπεύει να 
πραγματοποιήσει το 2021 η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σε ό,τι αφορά 
τους οφειλέτες της Εφορίας θα 
εφαρμοστούν αυτοματοποιη-
μένες διαδικασίες ενημέρωσης 
τους ενώ για την πληρωμή των 
φόρων σύντομα θα γίνονται 
αποδεκτές και οι κάρτες εξω-
τερικού. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ 
για εφέτος περιλαμβάνει επί-
σης τη διασύνδεση των ταμει-
ακών μηχανών με το Taxis και 
τη λειτουργία του MyData, με τα 
ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία γί-
νονται υποχρεωτικά από την 1η 
Ιουλίου 2021.
Ενδεικτική για τους στόχους της 
ΑΑΔΕ για το 2021 είναι η έκθε-
ση απολογισμού πεπραγμένων 
της για το 2020 την οποία παρέ-
δωσε χθες ο Διοικητής της ΑΑ-
ΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στον πρό-
εδρο της Βουλής.

Η ΑΑΔΕ, στοχεύει εφέτος 
στην είσπραξη φόρων ύψους 
49,685 δισ. ευρώ και τουλάχι-
στον 2,1 δισ. ευρώ από παλαιές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,3 
δισ. ευρώ από διασταυρώσεις.
Παράλληλα ετοιμάζει νέες ψη-
φιακές υπηρεσίες για πολίτες 
και επιχειρήσεις
Ενδεικτικά, το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 
περιλαμβάνει:
• Εισπράξεις προ επιστροφών 
φόρων 49,685 δισ. ευρώ.
• Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 

δισ. ευρώ έναντι του παλαιού 
ληξιπρόθεσμου χρέους της Φο-
ρολογικής Διοίκησης.
• Αυτοματοποιημένο συστήμα-
τος ενημέρωσης οφειλετών για 
τήρηση ρυθμίσεων.
• Προσαρμογή Πληροφορια-
κών Συστημάτων της ΑΑΔΕ, 
TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, 
ELENXIS και διασύνδεση με 
το νέο πληροφοριακό σύστημα 
αυτοματοποίησης της είσπρα-
ξης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(EISPRAXIS).
• Ολοκλήρωση τουλάχιστον 

23.000 φορολογικών ελέγχων 
από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
• Συνολική βεβαίωση από δι-
ενεργηθέντες ελέγχους και δι-
ασταυρώσεις εντός του έτους 
2021 1,3 δισ. ευρώ, εξαιρουμέ-
νων των αυτοτελών φορολογι-
κών προστίμων.
• Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ 
τουλάχιστον 800 υποθέσεων 
ερευνών.
• Έκδοση 15.000 πράξεων δι-
οικητικού ή εκτιμώμενου προσ-
διορισμού φόρου κατόπιν 
διενέργειας ηλεκτρονικών δια-
σταυρώσεων.
• Διενέργεια διασταυρώσεων 
για εντοπισμό αδήλωτων εισο-
δημάτων.
• Διενέργεια 46.720 μερικών 
επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ 
και ΥΕΔΔΕ.
• Ολοκλήρωση λειτουργίας 
myDATΑ
• Υποστήριξη της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης
• Διασύνδεση Ταμειακών με 
ΑΑΔΕ

Ο ΣΕΒ&ΠΔΕ για το φυσικό αέριο

Ελέγχους και διασταυρώσεις 
προγραμματίζει η ΑΑΔΕ

Συνάντηση Φαρμάκη-Μπαρή 
Μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στον Δήμο Ερυμάνθου 

είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Περιφερειάρχη Δυτική 

Ελλάδος, Νεκτάριο Φαρμάκη ο Δήμαρχος, Θεόδωρος Μπαρής 

σε συνάντηση που είχαν, παρουσία και του Διευθυντή της Πε-

ριφέρειας, Γιάννη Μάκκα και του τεχνικού συνεργάτη, Χρήστου 

Μητρογιώργου. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η 

παραχώρηση από την Περιφέρεια, χώρων στο Λεόντιο για την 

κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και στο Σταυροδρόμι για την 

επέκταση του σχολείου, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την Οικο-

νομική Επιτροπή και βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ τέθηκε και 

το θέμα της υπογραφής των νέων προγραμματικών συμβάσεων 

μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για την κατασκευή δύο μεγάλων 

και σημαντικών έργων, αυτού του αποχετευτικού δικτύου σε Φα-

ραί και Βασιλικό και της εκτεταμένης παρέμβασης στο δίκτυο 

ύδρευσης σ’ όλο τον Δήμο. Όπως ανέφερε ο κ. Φαρμάκης ολο-

κληρώνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες οι τελευταίες διαδικασίες 

προκειμένου σύντομα να υπογραφούν οι προγραμματικές συμβά-

σεις και να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.

Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ 
ο αγωγός υψηλής πίεσης 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από συνεργασία με τις αρ-

μόδιες αρχές επιδιώκει ο αγωγός υψηλής πίεσης να φθάσει στην 

Δυτική Ελλαδα και ειδικότερα στην Πάτρα και τη Βιομηχανική 

Περιοχή. Και αυτό γιατί η ΡΑΕ ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες 

το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 του ΔΕΣΦΑ στο οποίο συ-

μπεριλαμβάνεται και αγωγός υψηλής πίεσης, διαμέτρου 16’’ και 

μήκους 120 χλμ, ο οποίος θα ξεκινά από σημείο που θα συνδέει 

την Κόρινθο με την Μεγαλόπολη και θα καταλήγει σε δύο μετρη-

τικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς, ο ένας στα όρια της Πάτρας 

και ο άλλος στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Ο εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ. Το έργο 

θα είναι συμβατό με το ήδη ενταγμένο έργο του υγροποιημένου 

αερίου (LNG) και των υποδομών του.

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινο-

τομίας, Φωκίων Ζαΐμης, αναφέρει ότι

«Με στοιχεία, μελέτη, λογική και πείσμα, αποδείξαμε πως η 

Δυτική Ελλάδα αξίζει και πρέπει να έχει φυσικό αέριο, καθώς 

οι ενεργειακές και αναπτυξιακές της προοπτικές είναι τεράστιες. 

ΔΤίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν προσπαθείς σοβαρά γι’ αυτό»

Η Ολυμπία Οδός υπέγραψε 
τη Χάρτα Διαφορετικότητας 

Η Ολυμπία Οδός ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή της υπέρ της 

ισότητας στον χώρο εργασίας, υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορε-

τικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 Η Ολυμπία Οδός από την έναρξη της επιχειρηματικής της δρα-

στηριότητας, με την κοινωνική της δράση που αντανακλάται στο 

μήνυμα «Ένα έργο, πολλοί πρωταγωνιστές», επενδύει συνεχώς 

σε μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα που αφορά όχι μόνο τους 

χρήστες και τους κατοίκους των περιοχών κατά μήκος της, αλλά 

και τους ανθρώπους της, που εργάζονται καθημερινά σε αυτήν. 

Οι ίσες ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης, η συμμετοχή και ο 

σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που 

ενσωματώνονται στον σκοπό της εταιρείας αλλά και στο όραμά 

της για έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς αποκλεισμούς και διακρί-

σεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της Ολυμπίας Οδού στη Χάρτα 

Διαφορετικότητας της Ελλάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της και 

παράλληλα θέτει μία πρόκληση για τη διατήρηση και την έμπρα-

κτη ενδυνάμωση των προσπαθειών της.
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H ανησυχία για την επόμενη μέρα του μι-
κρομεσαίου επαγγελματία κυριάρχησε στην 
προχθεσινή τηλεδιάσκεψη των μελών του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιο-
δυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.).
Στην διαδικτυακή συνάντηση από την μεριά 
της Ο.Ε.ΕΣ.Π. εκφράστηκε ο εύλογος προ-
βληματισμός του Προέδρου Γεωργίου Βαγε-
νά και των μελών Βασιλείου Γεώργαρη (Γ΄ 
Aντιπρόεδρος Ο.Ε.ΕΣ.Π.), Αντωνίου Καλο-
θέου (Γεν. Γραμματέας Ο.Ε.ΕΣ.Π.), Νικολά-
ου Χαβέλη (Αν. Γεν. Γραμματέας Ο.Ε.ΕΣ.Π.) 
και Παναγιώτη Φλώρου (Αν. Οικον. Επό-
πτης Ο.Ε.ΕΣ.Π.), με τον Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.
Ο κ. Βαγενάς ζήτησε την αρωγή του Περι-
φερειάρχη για την στήριξη του κλάδου μας 
προκειμένου να ξεπεράσουν όσες περισσό-
τερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

τον σκόπελο της ύφεσης αυτή την δύσκολη 
περίοδο. «Είναι ανάγκη να βοηθηθούν οι 
ευάλωτοι για να περιοριστούν οι απώλειες 
και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις», ανέφερε.
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης κα-
τέγραψε τα ζητήματα που έχουν προκύψει 
λόγω του κορωνοϊού και δεσμεύτηκε να 
βοηθήσει στο βαθμό του δυνατού, ώστε η 
κοινωνία μας να καταφέρει να ορθοποδή-
σει και να βαδίσει προς μια κανονικοποί-
ηση. Ακόμα μας ενημέρωσε ότι μέχρι τις 
25 Απριλίου 2021 αναμένονται τα αποτε-
λέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση Μι-
κρών και Πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και με-
τά το Πάσχα θα ξεκινήσουν οι εκταμιεύ-
σεις για τους δικαιούχους. Επιπροσθέτως, 
ο Περιφερειάρχης έκανε γνωστό ότι η Πε-
ριφέρεια στο πλαίσιο της στήριξης της επι-
χειρηματικότητας και της ανάπτυξης νέων 

καινοτόμων τεχνολογιών, πρόκειται, μέσω 
του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, να 
διαθέσει 122.000 ευρώ για τη δημιουρ-
γία πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληροφό-
ρησης για θέματα εμπορίου, την οποία θα 
διαχειρίζεται η Ομοσπονδία μέσω μνημο-
νίου συνεργασίας. Η εν λόγω πλατφόρμα 
θα αποτελείται από έξυπνες εφαρμογές και 
συστήματα, τα οποία θα μπορούν οι χρή-
στες να χρησιμοποιούν δωρεάν. Τέλος, ο 
Περιφερειάρχης πρόσθεσε πως η Περιφέ-
ρεια αναμένει προτάσεις, στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ΕΣΠΑ, 
από το οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν 
σημαντικοί πόροι για την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας και του εμπορίου.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν από την με-
ριά της Ο.Ε.ΕΣ.Π. μέχρι να εξευρεθούν 
οι καλύτερες δυνατές λύσεις και να στηρι-
χθούν όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματί-
ες, καταλήγει η ΟΕΣΠ.

Ανησυχία για την επόμενη μέρα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
πραγματοποίησαν χθες οι δι-
κηγόροι της Πάτρας έξω από το 
Δικαστικό Μέγαρο, τηρώντας 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προ-
στασίας κατά του κορωνοϊού.
Με κεντρικό σύνθημα «Ασφα-
λής υγειονομική και δικονομι-
κή λειτουργία της Δικαιοσύνης- 
Η αξιοπρέπεια των δικηγόρων 
είναι αδιαπραγμάτευτη» διατρά-
νωσαν την αντίθεσή τους στα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν λόγω της πανδημίας.
Εκαναν λόγο για «αντιφατική 
και κακή νομοθέτηση, που δη-
μιουργεί ανασφάλεια δικαίου, 
αιφνιδιάζει τους παράγοντες 
της δίκης και φαλκιδεύει δικαι-
ώματα Ελλήνων πολιτών κα-
θώς επίσης και για τη συνεχιζό-
μενη αδράνεια της Κυβέρνησης 
ως προς την οικονομική στήρι-
ξη του κλάδου».
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πα-
τρών Θάνος Ζούπας σε δηλώ-
σεις του τόνισε πως η συμβολι-
κή διαμαρτυρία των δικηγόρων 
αφορά για την έκδοση των ΚΥΑ 
του Σαββατοκύριακου. 
«Διαμαρτυρόμαστε γι΄αυτό το 
συνεχιζόμενο φαινόμενο που 
αντιμετωπίζουμε. Κάθε Πα-

ρασκευή δεν ξέρουμε τι δικα-
στήρια θα γίνουν την επόμενη 
εβδομάδα. Αυτό έχει δημιουρ-
γήσει μια φοβερή ανασφάλεια 
σε όλους τους εμπλεκόμενους 
με τη δικαιοσύνη, δικηγόρους 
δικαστές και εισαγγελείς, αλ-
λά κυρίως και στον κόσμο, ο 
οποίος έχει κάποιο δικαστήριο 
και δεν γνωρίζει εάν θα γίνει» 
ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. 
Ζούπας.
Και προσέθεσε: «Η δικαιοσύ-
νη δεν μπορεί να αποφασίζεται 
αν θα ανοίξει σε μια μέρα, για-
τί όλες οι διαδικασίες απαιτούν 
δικονομικούς κανόνες, προδι-
κασία, προετοιμασία, απαιτούν 
μετακίνηση μαρτύρων και δι-
αδίκων, και είναι αδύνατον να 

μην ξέρεις την Παρασκευή τι 
θα γίνει την επόμενη εβδομά-
δα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας 
ορίζοντας μεγαλύτερος, να μπο-
ρούμε για έναν μήνα να ξέρου-
με ποιες δίκες θα γίνονται και 
ποιες όχι, για να υπάρχει μια 
ασφάλεια δικαίου». ¨
Επίσης, οι δικηγόροι διαμαρτυ-
ρήθηκαν και για την κακή νο-
μοθέτηση, γιατί ολες αυτές οι 
ΚΥΑ που γίνονται υπό την πί-
εση του βάρους του χρόνου, 
δημιουργούν ασάφειες και δη-
μιουργούν ασφάλεια δικαίου 
πανελλαδικά. 
«Δίκες που γίνονται στην Πά-
τρα μπορεί να μην γίνονται στη 
Θεσσαλονίκη και οι διαδικα-
σίες που γίνονται στην Αθήνα 

μπορεί να μην γίνονται σε άλ-
λες περιοχές. Αυτό πρέπει να 
σταματήσει. Το έχουμε ζητήσει 
επανειλημμένα και πιστεύου-
με κάποια στιγμή ότι το υπουρ-
γείο θα καταλάβει και όλη η 
κυβέρνηση, ότι η δικαιοσύνη 
δεν μπορεί να αποφασίζεται τε-
λευταία στιγμή αν θα ανοίξει ή 
όχι», κατέληξε ο κ. Ζούπας.
Να αναφερθεί πως η συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας των δι-
κηγόρων μπροστά από την εί-
σοδο του Δικαστικού Μεγάρου 
έγινε με ολα τα ενδεδειγμένα 
υγειονομικά μέτρα, με μάσκες 
και αποστάσεις.

Στο πλευρό τους 
και η Δημοτική Αρχή
Η Δημοτική Αρχή της Πά-
τρας εξέφρασε τη στήριξή της 
τον αγώνα των δικηγόρων, 
για την ικανοποίηση των δί-
καιων αιτημάτων τους. Το 
«παρών» στην κινητοποίηση 
έδωσε η αντιδήμαρχος Ανα-
στασία Τογιοπουλου, όπου 
καταγγέλθηκε η αντιφατική 
και κακή νομοθέτηση, καθώς 
επίσης και η συνεχιζόμενη 
αδράνεια της Κυβέρνησης ως 
προς την οικονομική στήριξη 
του κλάδου.

Κλίμα ανασφάλειας στη Δικαιοσύνη
> Συμβολική διαμαρτυρία δικηγόρων χθες, μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο

> Προβληματισμός στην τηλεδιάσκεψη των μελών της ΟΕΣΠ

Ετοιμότητα για την 
αντιπυρική περιόδου 

Πραγματοποιήθηκε προχθές συνεδρίαση του Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής 

Ενότητας Αχαΐας, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Χα-

ράλαμπο Μπονάνο, με αντικείμενο τόσο τον απολογισμό της 

χειμερινής περιόδου 2020-2021, όσο και τον συντονισμό και 

τις δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρ-

καγιών, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. 

Κατά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η εφαρμογή προγραμ-

μάτων εκτέλεσης έργων αντιπυρικής προστασίας σε δάση και 

δασικές εκτάσεις, προγραμμάτων προστασίας και μείωσης κιν-

δύνου πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς και η δρομολόγηση μέτρων 

πρόληψης. 

Επίσης, αποφασίστηκε η ενημέρωση κοινού και εμπλεκόμενων 

φορέων, η προληπτική συμμετοχή των εθελοντικών οργανώ-

σεων σε δράσεις επιτήρησης δασών, η ετοιμότητα δυναμικού 

και μέσων στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, η λήψη 

αποφάσεων και δράσεις ετοιμότητας για την αποτελεσματική 

διαχείριση των συνεπειών των σεισμών και τέλος η σύγκληση 

ΣΟΠΠ, όποτε και όταν χρειαστεί.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος τόνισε: «Ο αποτελεσματικός 

σχεδιασμός των υπηρεσιών μας όσον αφορά την πυροπρο-

στασία και τους σεισμούς, είναι το μεγάλο μας στοίχημα για 

αυξημένη ετοιμότητα ώστε να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις 

από έντονα απειλητικά φαινόμενα. Επιπρόσθετα, η συντονισμέ-

νη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι το 

σημαντικό μας όπλο για την αποτελεσματική προστασία της 

ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας περι-

βάλλοντος».

Βραχνέικα: Αποκαταστάθηκε 
η παραλιακή οδός

Αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του ο παραλιακός δρόμος 

στο ύψος των Βραχνεΐκων και μάλιστα νωρίτερα κατά 15 περίπου 

ημέρες, από την ημερομηνία που η ΔΕΥΑΠ είχε δώσει, σε συνά-

ντηση που είχε, με εκπροσώπους κατοίκων και καταστηματαρχών 

της περιοχής, όπως ανακοίνωσε χθες η Δημοτική Αρχή.

Οι εργασίες αποκατάστασης με την ρίψη τσιμέντου, θα ολοκλη-

ρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα και θ’ ακολουθήσει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα και η ασφαλτόστρωση, σε ημερομηνία, που 

θα εξυπηρετεί καλύτερα τους καταστηματάρχες και κατοίκους της 

συγκεκριμένης περιοχής των Βραχνεΐκων.

Εγκατάσταση φωτισμού
στην πλατεία Δεμενίκων 

Από εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Πατρέων, είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης φωτισμού στην 

πλατεία που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Ειρήνης και Φιλίας 

στα Δεμένικα.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερό 

τους εαυτό ώστε παρά τις δυσκολίες των… καιρών, η καθημερινό-

τητα των κατοίκων του Δήμου, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη.
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Έπεσαν οι υπογραφές για 
το Κέντρο Ημέρας Αυτισμού 

Στον Χατζηδάκη για
τους συμβασιούχους

Συνάντηση με τον κ. Κ. Χατζηδάκη ζητά με επιστολή του 

ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, για να αναζη-

τηθούν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τους συμβασι-

ούχους εργαζόμενους του Δήμου μέσω των προγραμμά-

των της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ καθώς επίσης 

για τις θερινές παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου.

 Ο κ. Πελετίδης επισημαίνει ότι «αντικειμενικά, είναι 

αδύνατον να καλύπτει ο Δήμος πλέον τα σχετικά κονδύ-

λια και όσα θα ακολουθήσουν, διότι, όπως γνωρίζετε, 

οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες και 

θα αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα όχι μόνο στη μι-

σθοδοσία, αλλά στη συνολική δραστηριότητα και το πρό-

γραμμα των Υπηρεσιών μας. Χρειάζεται συνολική αύξη-

ση της χρηματοδότησης των Δήμων και άμεση έκτακτη 

επιχορήγηση για τα καταβληθέντα ποσά που αναφέρο-

νται παραπάνω. Επίσης, η μισθοδοσία των συμβασιού-

χων, που με δικαστικές αποφάσεις παραμένουν στη θέ-

ση τους, πρέπει να είναι ευθύνη τους Κράτους και όχι 

των Δήμων».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος επανέρχεται στο αίτημα επέκτα-

σης των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, από 8 

σε τουλάχιστον 12 μήνες. 

Τελευταίο ζήτημα που τίθεται από τον Δήμαρχο, είναι 

αυτό των Ημερήσιων Κατασκηνώσεων του Δήμου, θε-

σμό που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, με την ονομασία 

«Θερινά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης» διεκδικώ-

ντας ετήσια χρηματοδότηση της τάξης των 200.000€, 

ώστε να είμαστε σε θέση να συνεχίσει ο Δήμος την προ-

σπάθεια.

Παράταση σε πρόγραμμα
της Κοινωφελούς 

Στο Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην τελευταία του συνεδρίαση εξέ-

δωσε ψήφισμα ζητώντας την παράταση του προγράμματος 

της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και στηρίζοντας τα αι-

τήματα των εργαζομένων. Ακόμη, ζητά να γίνουν οι απαραί-

τητες ενέργειες από τα συναρμόδια Υπουργεία για την έναρ-

ξη του νέου κύκλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 

έτους 2021-2022.

Απαγόρευση στον Μόλο 
Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στη σήμανση για την 

απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στο χώρο 

του μόλου της Αγίου Νικολάου, ώστε να μετακινούνται 

ανεμπόδιστα οι διερχόμενοι πολίτες και να διευκολύνε-

ται, επίσης, η επιβίβαση στα πλοία της γραμμής Πάτρα 

– Κεφαλονιά. «Παρακαλούνται οι δημότες να σταθμεύ-

ουν τα οχήματά τους στα δύο δημοτικά πάρκιν στην Ακτή 

Δυμαίων και στο πάρκιν που διαμόρφωσε ο Δήμος στον 

χώρο του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο», αναφέρει η ανακοί-

νωση του Δήμου.

Ενεργειακή αναβάθμιση 
για το Πανεπιστήμιο 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράση 4.c.1.1-α3: Επενδύ-

σεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και 

την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» της Περιφέρει-

ας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώθηκε η ένταξη στον προ-

σωρινό πίνακα αξιολογημένων προτάσεων των παρακάτω 

έργων του Πανεπιστημίου Πατρών:

• Ενεργειακή αναβάθμιση πολυώροφου κτιρίου του Τμή-

ματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών & κτι-

ρίου Βαρέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών, ύψους 2.772.660,60 ευρώ.

• Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ύψους 843.650,99 ευρώ

Θέματα

> Από τον Κ. Πελετίδη και Γ. Λαδόπουλο της Α.Τ.Ε.

> Ανακοίνωση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας:

> Ανακοίνωση Απ. Κατσιφάρα - Απάντηση Χ. Μπονάνου

Υπογράφηκε από τον Δήμαρ-
χο Πατρέων Κώστα Πελετίδη 
και τον Γιώργο Θεμ. Λαδόπου-
λο Α.Τ.Ε., η σύμβαση του έργου 
κατασκευής κτιρίου, που περι-
λαμβάνει Κέντρο Ημέρας και 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβί-
ωσης για τα άτομα με Αυτισμό.
Η δομή θα αναγερθεί σε οι-
κόπεδο του Σταθακοπουλεί-
ου Κληροδοτήματος, θα είναι 
διώροφη, με τμήμα υπογείου 
και κολυμβητική δεξαμενή, με 
χρήση κέντρου διημέρευσης, 
ημερήσιας φροντίδας και υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης, προ-
ϋπολογισμού 3.083.880 ευρώ.
Παρόντες στην υπογραφή, ήταν 
η Διευθύντρια Αρχιτεκτονι-
κού Έργου του Δήμου Πατρέ-
ων, Ελένη Αλεξοπούλου και ο 

Θωμάς Γκορίλας, Πρόεδρος του 
Σωματείου Γονέων και Φίλων
Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ».
Ο Δήμαρχος, εξήρε για μια ακό-
μα φορά την προσπάθεια των 
εργαζομένων του Δήμου, αφού 
όπως είπε «σ’ αυτούς βασίζε-
ται ο Δήμαρχος και η Δημοτι-
κή Αρχή, αυτοί είναι που χτί-

ζουν την πόλη και μας βγάζουν 
ασπροπρόσωπους». Δεν παρέ-
λειψε όμως να αναφερθεί και 
στον κ. Γκορίλα, χαρακτηρίζο-
ντάς τον, «κινητήριο μοχλό» της 
συγκεκριμένης προσπάθειας 
που πλέον υλοποιείται.
Δεδομένου ότι το κοινωνικό 
κράτος στην χώρα μας πάσχει 

και η έλλειψη δομών και κατάλ-
ληλων υπηρεσιών μπορεί να 
έχει καταστροφικές συνέπειες 
για τα άτομα με αυτισμό, η Δη-
μοτική Αρχή, από την πρώτη 
στιγμή και με τη συμβολή των 
αρμόδιων επιστημόνων, έθεσε 
στόχο την ανάπτυξη στην περι-
οχή μας, δομών πρώιμης διά-
γνωσης και θεραπευτικής φρο-
ντίδας για τα παιδιά αυτά και 
τις οικογένειες τους, καθώς και 
υποστηρικτικών δομών για την 
ενήλικη ζωή, όταν η οικογένεια 
αδυνατεί. Γι’ αυτό και στηρίζει με 
κάθε τρόπο το Σύλλογο Γονέων 
Κηδεμόνων και Φίλων των Ατό-
μων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ» για τη 
δημιουργία δομών και υπηρεσι-
ών για τα άτομα στο φάσμα του 
Αυτισμού της περιοχής μας.

«Όχι σε πανεπιστημιακή αστυνομία»

Αντιπαράθεση για εμβολιασμούς

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας εκφράζο-
ντας την αντίθεσή της για την 
απόφαση της κυβέρνησης για 
συγκρότηση σώματος αστυνό-
μευσης στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, ενώ οι φοιτητές είναι 
απόντες. 
«Η αδιαφορία των κυβερνό-
ντων για τις πραγματικές ανά-
γκες της ανώτατης εκπαίδευ-
σης είναι από καιρό γνωστή. 
Άλλωστε η προσπάθεια απαξί-
ωσης καθετί δημοσίου αποτε-

λεί θεμελιώδη αρχή της νεοφι-
λελεύθερης πολιτικής τους. Οι 
πραγματικές ανάγκες των ΑΕΙ 
είναι οι προσλήψεις διδακτι-
κού προσωπικού, η έρευνα, οι 
υποτροφίες, η συντήρηση των 
κτιρίων, ο εμπλουτισμός των 
βιβλιοθηκών και των εργαστη-
ρίων, η φοιτητική μέριμνα. Αντί 
όλων των παραπάνω η κυβέρ-
νηση επιλέγει να δαπανήσει 30 
εκατομμύρια ευρώ για την δημι-
ουργία σώματος πανεπιστημια-
κής αστυνομίας εν μέσω πανδη-

μίας», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Σε άλλο σημείο, τονίζεται πως 
«η αυταρχική λογική διαπνέει 
συνολικά το νομοσχέδιο που 
εκτός από τη μόνιμη παρουσία 
ένοπλων αστυνομικών στα πα-
νεπιστήμια προωθεί την εγκα-
τάσταση καμερών εντός των 
πανεπιστημιακών χώρων, την 
τοποθέτηση μηχανημάτων ανί-
χνευσης «απαγορευμένων αντι-
κειμένων και ουσιών», τον 
έλεγχο ταυτοτήτων και την κα-
ταγραφή των στοιχείων στην 

είσοδο των σχολών. Όλα αυτά 
μεταλλάσσουν το δημόσιο, δη-
μοκρατικό πανεπιστήμιο σε ένα 
χώρο αυταρχισμού που δεν χω-
ρά στα όνειρα και στις προσδο-
κίες της γενιάς μας. Λέμε όχι σε 
αυτή τη δυστροπία που διαβρώ-
νει την ακαδημαϊκή ελευθερία 
και τασσόμαστε υπέρ του αγώ-
να της ακαδημαϊκής κοινότητας 
απέναντι στην πανεπιστημιακή 
αστυνομία και την κυβερνητική 
αλαζονεία.Είναι ζήτημα Δημο-
κρατίας και μας αφορά όλους!

Στοιχεία που δείχνουν ότι η Δυτική Ελλάδα 
υστερεί κατά πολύ από το πανελλαδικό πο-
σοστό εμβολιασμού έδωσε στη δημοσιότητα 
ο πρώην Περιφερειάρχης, Απόστολος Κα-
τσιφάρας.
Όπως αναφέρει ο κ. Κατσιφάρας «οι αριθ-
μητικοί είναι αμείλικτοι. Η Αιτωλοακαρνα-
νία υστερεί κατά 3.6% από το πανελλαδι-
κό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης (27% 
σχετική απόκλιση) και κατά 3.7% (55% σχε-
τική απόκλιση) ως προς το ποσοστό εμβο-
λιασμού 2ης δόσης. Η Αχαΐα υστερεί κατά 
3.0% από το πανελλαδικό ποσοστό εμβο-
λιασμού 1ης δόσης (22% σχετική απόκλι-
ση) και κατά 1.0% (14% σχετική απόκλι-
ση) ως προς το ποσοστό εμβολιασμού 2ης 
δόσης. Η Ηλεία υστερεί κατά 3.5% από το 
πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δό-
σης (26% σχετική απόκλιση) και κατά 2.1% 
(30% σχετική απόκλιση) ως προς το ποσο-
στό εμβολιασμού 2ης δόσης.
Κύριοι της Κυβέρνησης και της Περιφερεια-

κής Αρχής έστω και τώρα, υλοποιήστε έναν 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχεδιασμό 
εμβολιασμού για τους πολίτες της Περιφέ-
ρειάς μας. Διαμορφώστε, το ταχύτερο δυνα-
τόν, αντίστοιχης δυναμικής εμβολιαστικά κέ-
ντρα σε Αγρίνιο και Πύργο». 

Μπονάνος: «Οι αριθμοί 
δείχνουν την πραγματικότητα»
Σε ανακοίνωσή του ο αντιπεριφερειάρχης 
Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος «απάντησε» 
στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πορεία 
του εμβολιασμού και αναφέρονται στην Πε-
ριφερειακή Αρχή, λέγοντας, μεταξύ άλλων, 
τα εξής: «Η Περιφερειακή μας Αρχή με σο-
βαρότητα και ευθύνη έχει αναδείξει εδώ και 
αρκετές ημέρες τα ζητήματα και τις ανάγκες 
που έχουν προκύψει. Ας μη βιάζεται και ας 
μην προσεγγίζει μικροπολιτικά τόσο σημα-
ντικά ζητήματα, όπως το θέμα των εμβολια-
σμών ο κ. Κατσιφάρας, μια και, αντίθετα με 

ό,τι πιστεύει ή έστω αντιλαμβάνεται, οι εξελί-
ξεις τον προσπερνούν καθημερινά. Για παρά-
δειγμα, αν χθες έκανε ένα κλικ στην επίσημη 
ιστοσελίδα των εμβολιασμών, θα έβλεπε ότι 
η Π.Ε. Αχαΐας βρίσκεται κατά 8.000 εμβόλια 
πάνω από τη Λάρισα, 15.000 περίπου πάνω 
από τα Ιωάννινα και φυσικά πολύ πιο μπρο-
στά από τη Μαγνησία και τα Χανιά, στο σύ-
νολο εμβολιασθέντων για την πρώτη δόση. 
Χωρίς να υπολείπονται και οι άλλες δύο ΠΕ 
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Δεύτερον, 
συστήνουμε σε όλους να κάνουν λίγες ώρες 
υπομονή. Η Περιφερειακή Αρχή, αν και όχι 
καθ’ ύλην αρμόδια για το ζήτημα, συνεργάζε-
ται άψογα με την Πολιτική Προστασία, τα συ-
ναρμόδια υπουργεία και την 6η ΥΠΕ και έχει 
κάνει παρεμβάσεις και προτάσεις περαιτέρω 
βελτίωσης για το χτίσιμο του ανοσολογικού 
τείχους. Περιθώρια λαϊκισμών και αντιπολι-
τευτικών οίστρων, απλά δεν υπάρχουν. Γιατί 
δεν εκφράζουν και δεν εκπροσωπούν κανέ-
ναν στην πραγματική κοινωνία».
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Ελπίδες για την πασχαλινή περίοδο 

Θέματα

> Στις δύο επόμενες εβδομάδες έχουν εναποθέσει τις προσδοκίες τους, οι έμποροι της Πάτρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα δρά-
ση του Επιμελητηρίου Αχαΐας 
και της 6ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Ελλάδας στο πλαίσιο 
της «Συμμαχίας για την Υγεία» 
που έχουν συνάψει οι δύο 
φορείς σε συνεργασία με τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας. Με αφορμή το άνοιγ-
μα του λιανεμπορίου θα διε-
νεργούνται καθημερινά δειγ-
ματοληπτικοί έλεγχοι για την 
πανδημία με rapid test στα μέ-
λη του εμπορικού κόσμου και 
τους εμποροϋπαλλήλους της 

Πάτρας.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
που έχουν κάνει η 6η ΥΠΕ και 
το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο 
διάστημα από 8:30 π.μ. έως 
11:00 π.μ. θα εξυπηρετούνται 
αποκλειστικά οι έμποροι και το 
προσωπικό των επιχειρήσε-
ών τους (με σειρά προτεραιό-
τητας). Στη συνέχεια θα γίνεται 
ελεύθερη δειγματοληψία στους 
πολίτες. 
«Συνεχίζουμε με την 6η ΥΠΕ 
και τον ΕΟΔΥ τις δειγματο-
ληψίες με rapid test στους 

χώρους του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας, προκειμένου να συν-
δράμουμε το ομαλό άνοιγμα 
της αγοράς από σήμερα. Τα 
rapid test διενεργούνται από 
δύο ομάδες και πιστεύουμε 
ότι είναι σημαντικό να γίνεται 
έλεγχος στους καταστηματάρ-
χες και το προσωπικό κάθε 
τοπικής επιχείρησης, ώστε να 
αισθάνονται ασφαλείς οι ίδι-
οι και οι καταναλωτές» τόνισε 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλα-
φέκας και απηύθυνε έκκληση 

στους πολίτες να προσέρχονται 
για rapid test μετά τις 11:00 
π.μ., όταν θα ολοκληρώνονται 
οι δειγματοληψίες για τα μέλη 
του εμπορικού κόσμου και τους 
εμποροϋπάλληλους.
«Επεκτείναμε την συνεργασία 
μας με το Επιμελητήριο Αχαΐ-
ας και προσωπικά με τον Πρό-
εδρό του, κ. Μαρλαφέκα, για 
τον έλεγχο των καταστηματαρ-
χών και των εμποροϋπαλλή-
λων, έτσι ώστε να διαπιστώ-
σουμε εάν υπάρχουν ανάμεσά 
μας ασυμπτωματικά περιστατι-

κά covid» δήλωσε ο διοικητής 
της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης 
και τόνισε ότι ο στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφα-
λείας τόσο για τα καταστήματα 
και το προσωπικό τους όσο και 
για το αγοραστικό κοινό. «Θεω-
ρούμε ότι είναι μία κίνηση πο-
λύ σημαντική που θα βοηθήσει 
στον έλεγχο της αγοράς και θα 
κάνει τον κόσμο να αισθανθεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια. Ήταν 
μια δράση που την είχαμε σχε-
διάσει από καιρό με το Επιμε-
λητήριο Αχαΐας και εκτιμώ ότι 

συνέβαλε στην απόφαση που 
έλαβε η επιτροπή των λοιμω-
ξιολόγων για να ανοίξει η αγο-
ρά» επισήμανε ο Διοικητής της 
6ης ΥΠΕ.
Ο κ. Καρβέλης πρόσθεσε ότι 
ο χώρος του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας έχει επιλεγεί ως κεντρι-
κή δομή (παράλληλα με όλες 
τις δημόσιες υγειονομικές δο-
μές), ώστε σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται θετικό κρούσμα 
από τα self test να προσέρχεται 
ο πολίτης για επιπλέον εξέταση 
από τα στελέχη του ΕΟΔΥ.

Καθημερινά test σε εμπόρους και υπαλλήλους
> Από την 6η ΥΠΕ και το Επιμελητήριο Αχαΐας για την προστασία από την πανδημία

Το βλέμμα και τις ελπίδες τους στις 
πασχαλινές αγορές έχουν εναποθέσει 
οι έμποροι της Πάτρας, οι οποίοι με-
τά από σχεδόν τρεις μήνες, άνοιξαν 
και πάλι τα καταστήματά τους την πε-
ρασμένη Δευτέρα.
Όλη η εβδομάδα κύλησε σε υποτο-
νικά αγοραστικούς ρυθμούς και με 
έντονη την αίσθηση της ανάγκης για 
προσαρμογή της αγοράς στα νέα δε-
δομένα της αγοράς.
Ωστόσο, οι καταναλωτές συνδύασαν 
βόλτα στο εμπορικό και ιστορικό κέ-
ντρο αλλά και ψώνια τόσο με τη μέθο-
δο click away όσο και με click inside, 
εφαρμόζοντας νέα δεδομένα της αγο-
ράς.
Οι έμποροι με χαρά άνοιξαν τα κατα-
στήματά τους την περασμένη Δευτέρα 
και περίμεναν με χαμόγελο τους κατα-
ναλωτές να τους εξυπηρετήσουν. Εί-
χαν ανανεώσει άλλωστε τις βιτρίνες 
τους και τα ράφια τους προκαλώντας 
τους καταναλωτές να τα επισκεφθούν, 
τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
για την ασφάλεια ιδιοκτητών, εργαζο-
μένων και καταναλωτών.

Αλλαγές στο ωράριο
Μάλιστα, ο Εμπορικός και Εισαγωγι-
κός Σύλλογος Πατρών αποφάσισε να 
τροποποιήσει το ωράριο λειτουργίας 
των εμπορικών καταστημάτων ώστε 
να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. 
O πρόεδρος του Εμπορικού και Εισα-
γωγικού Συλλόγου Πατρών Κωνστα-
ντίνος Ζαφειρόπουλος επισημαίνει 
ότι λόγω της απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας στις 9 το βράδυ τα καταστήμα-
τα θα λειτουργούν ως εξής: Από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. 
– 3 μ.μ. και τα απογεύματα της Τρίτης, 
της Πέμπτης και της Παρασκευής από 
5 π.μ. – 8 μ.μ., ενώ τα Σάββατα από 
τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ. 
Πλέον οι καταναλωτές, μπορούν να 
βγουν για ψώνια στην αγορά (με εξαί-
ρεση τα καταστήματα τροφίμων και 
σούπερ μάρκετ) με την αποστολή 
SMS μόνο στον αριθμό 13032, μια 

φορά την ημέρα αλλά έχουν ένα χρο-
νικό περιθώριο τριών ωρών για να 
κάνουν τις αγορές τους, είτε με παραγ-
γελία και αγορά εντός του καταστήμα-
τος, είτε με παραγγελία και παραλαβή 
εκτός του καταστήματος.

Ζαφειρόπουλος: Διερευνητική 
 πρώτη εβδομάδα
 «Ξεκινήσαμε σιγά σιγά, υπήρχε κινη-
τικότητα στην αγορά, οι καταναλωτές 
κατέβηκαν στο κέντρο, έκαναν διερευ-
νητικές ματιές στις βιτρίνες και κάποι-
οι προχώρησαν στις πρώτες αγορές. 
Κάποιοι έδειξαν ενδιαφέρον για τα 
εκπτωτικά προϊόντα, κάποιοι για τις 
νέες παραλαβές ενόψει του Πάσχα, 
περίοδο που περιμένουμε για να δου-
λέψουμε. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι για 
να υποδεχθούμε τους πελάτες μας με 
ασφάλεια στα καταστήματά μας για να 
κάνουν τις πασχαλινές τους αγορές», 
αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΣΠ Κων-
σταντίνος Ζαφειρόπουλος. 
Οι έμποροι δηλώνουν αποφασισμέ-
νοι να τηρήσουν όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα υγειονομικής προφύλαξης γιατί 
προέχει η δημόσια υγεία και η ασφά-
λεια στην λειτουργία της αγοράς.
«Έχει αποδειχθεί πως το λιανεμπόριο 
δεν αποτελεί εστία μετάδοσης του κο-
ρωνοϊού. Εμείς, όμως θα τηρήσουμε 
τα μέτρα με απόλυτο τρόπο και θα εί-

μαστε αυστηροί σε όποιον συνάδελ-
φο δεν τα τηρήσει», σημείωσε ο κ. 
Ζαφειρόπουλος. Και είναι γεγονός ότι 
η αγορά λειτουργεί χωρίς συνωστι-
σμούς και με κανόνες υγιεινής. 

Γ. Βαγενάς: 
«Ο αγώνας μας δικαιώθηκε»
Για το άνοιγμα της αγοράς ο πρόεδρος 

της Ο.Ε.ΕΣ.Π. και Αν. Γεν. Γραμματέ-
ας της ΕΣΕΕ Γιώργιος Βαγενάς έκανε 
λόγο για δικαίωση των προσπαθειών 
που κατέβαλε η Ομοσπονδία. «Φυσι-
κά ακόμα δεν μπορούμε να κατανοή-
σουμε την άδικη απόφαση της περα-
σμένης βδομάδας, ωστόσο νιώθουμε 
μεγάλη ανακούφιση που έστω και μια 
βδομάδα μετά από την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, θα σηκώσουν οι επιχειρηματί-
ες τα ρολά των καταστημάτων τους. 
Ευτυχώς η κυβέρνηση κατανόησε 
το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε ο 
κλάδος στην Περιφερειακή Ενότητα 
Αχαΐας εάν δεν επαναλειτουργούσαν 
τα καταστήματα, δεδομένου ότι οι επι-
χειρηματίες είχαν παραγγείλει και εί-
χαν πληρώσει το εμπόρευμά τους για 
την πασχαλινή περίοδο», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. Και διαμηνύει ότι «η 
Ο.Ε.ΕΣ.Π. θα συνεχίσει να αγωνίζεται 
για τα δικαιώματα των μελών της και 
δεν θα σταματήσει μέχρι η κυβέρνη-
ση να δώσει την ουσιαστική στήριξη 
που απαιτείται σε αυτή την πολύ δύ-
σκολη συγκυρία που επικρατεί. Όλοι 

οι επιχειρηματίες θα τηρήσουν στο 
ακέραιο τα υγειονομικά μέτρα, εξυ-
πηρετώντας τους πελάτες με ασφάλεια 
και αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά 
ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν αποτε-
λούν εστία μετάδοσης». 

Χωρίς το πλαφόν 20 ατόμων 
Υπενθυμίζουμε ότι με καθυστέρηση 
μιας εβδομάδας σήκωσε ρολά το λι-
ανεμπόριο στην Αχαΐα σε σχέση με 
άλλες περιοχές της χώρας (πλην της 
Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης). 
Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση, 
το λιανεμπόριο συνεχίζει την λειτουρ-
γία του, αλλά αλλάζει το όριο ατόμων 
στα καταστήματα, καθώς αίρεται το 
πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η 
αναλογία έχει ως εξής:
• Για επιφάνειες καταστημάτων έως 
500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τε-
τραγωνικά
• Για επιφάνειες άνω των 500 τετρα-
γωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά 
πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πε-
λάτης.

Επίσκεψη στα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας πραγ-
ματοποίησε, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτά-
ριος Φαρμάκης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Τάκη Πα-
παδόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπο 
Μπονάνο και τους επόπτες δημόσιας υγείας οι οποίοι 
μοίρασαν φυλλάδια με συμβουλές για την υγεία και την 
ασφάλεια. «Aς βοηθήσουμε όλοι, ώστε ό,τι ανοίγει να 
μην ξανακλείσει πια. Και ο μόνος τρόπος για να συμβεί 
αυτό, είναι να κρατήσουμε τον ιό μακριά από τα καταστή-
ματα και τα σπίτια μας, τηρώντας τα μέτρα» ανέφερε ο κ. 
Φαρμάκης, ο οποίος δήλωσε πως είναι στο πλευρό τους.

Οι ΜμΕ ζητούν μέτρα στήριξης 
Οι έμποροι πάντως ζητούν μέτρα στήριξης καθώς έχουν 
«ματώσει» από τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις. Στις 
αρχές της εβδομάδας ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε πως σύντομα 
θα δοθεί η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, μια σημαντική 
ένεση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Έδειξε να κατα-
νοεί την ανησυχία και η αγωνία του εμπόρων γιατί υπάρ-
χει αβεβαιότητα λόγω της μη ρευστότητας.

Δύο εργαλεία στο κεφάλαιο κίνησης 
Επίσης, για την πρόταση του προέδρου του Εμπορικού 
Συλλόγου της Πάτρας να εφαρμοστεί και στο εμπόριο το 
σχέδιο στήριξης που ισχύει για τον κλάδο της εστίασης, ο 
υπουργός δήλωσε ότι τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου θα 
δοθούν δυο εργαλεία στο κεφάλαιο κίνησης. Τόνισε δε, 
πως κατά την περίοδο της κρίσης τα νοικοκυριά έχουν 
αποταμιεύσει περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ στις τρά-
πεζες το οποίο θα ξαναπέσει στην αγορά. 
«Όλες οι επιστρεπτέες, που είναι το μεγαλύτερο οικο-
νομικό μέτρο που έχει ληφθεί, ανέρχονται σε 8,5 δισ. 
ευρώ», σχολίασε.

Δίπλα στους εμπόρους της Πάτρας ο Περιφερειάρχης
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«Ας το ζυγίσει ο πολίτης»
Σαφή θέση υπέρ του εμβολίου της Johnson and 
Johnson παίρνει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Πατρών και αντιπρόεδρος του Πανελλήνι-
ου Ιατρικού Συλλόγου Άννα Μαστοράκου.
Η ίδια υπογραμμίζει ότι «η παρενέργεια εί-
ναι σπάνια. Μιλάμε για μόνο 6 περιστατικά σε 
7.000.000 εμβολιασμούς. Γνωρίζουμε λοιπόν 
ότι έχουμε να κάνουμε με ένα είδος θρομβωτι-
κού συνδρόμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστι-
κά αλλά δεν υπάρχει τρόπος πρόβλεψης ποια 
άτομα θα εμφανίσουν τελικά θρομβωτικά επει-
σόδια. Αυτό που ξέρουμε προς το παρόν είναι 
ότι αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Και 
καταλήγει, λέγοντας πως το πιο σημαντικό είναι 
ότι η πιθανότητα από θρόμβωση ενώ νοσεί κά-
ποιος από covid-19 είναι 16,5% ενώ από εμ-
βόλιο Astrazenca ή Johnson & Johnson, είναι 
μόλις 0,0004%. Ας το ζυγίσει λοιπόν ο πολίτης».

«Γκολ» ανθρωπιάς 
για τα παιδιά της «Φλόγας» 
Γκολ αγάπης και αλληλεγγύης για τα παιδιά που δίνουν 
μάχη με τον καρκίνο αποφάσισε να βάλει η ΠΑΕ ΠΑΝΑ-
ΧΑΪΚΗ, κάνοντας μια κατάθεση ψυχής. Στο πλαίσιο λοιπόν 
της αγαστής συνεργασίας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ 1891 με 
τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 
«Φλόγα» ενημερώνονται οι φίλαθλοι πως μπορούν στο link 
http://bit.ly/panachaiki-floga  να καταθέτουν ηλεκτρο-
νικά, χρήματα, ώστε να στηριχθεί το σπουδαίο έργο που 
επιτελεί η «Φλόγα». 
Κάθε μια συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των 5€. Στο πεδίο «πα-
ρατηρήσεις» θα συμπληρώνετε «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891». 
Σε κάθε αγώνα της ομάδας της ομάδας θα πραγματοποι-
είται κλήρωση για όλους τους συμμετέχοντες με δώρο μια 
αυθεντική-συλλεκτική αγωνιστική εμφάνιση της ΠΑΕ ΠΑ-
ΝΑΧΑΪΚΗΣ 1891.
«Μπορούμε όλοι να στηρίξουμε το έργο της «Φλόγας» με 
μια δωρεά. Όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε το πιο νικηφό-
ρο γκολ στη μάχη κατά του καρκίνου στα παιδιά» αναφέ-
ρουν οι υπεύθυνοι της ομάδας, στο κάλεσμά τους.

Συμβουλευτικά

Προβληματισμοί για το νομοσχέδιο
Συνάντηση με εκπροσώπους του 
Κυνοφιλικού Ομίλου Αχαΐας είχε ο 
πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Δυτικής Ελλάδος Τάκης 
Παπαδόπουλος όπου συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν κυρίως τις δι-
ατάξεις του επερχόμενου νομοσχε-
δίου «Πρόγραμμα Άργος».
Στη διάρκεια της συζήτησης με την 
πρόεδρο του Ομίλου Ιωάννα Γιαν-
νακοπούλου, τον Ανδρέα Ζάγκλα 
μέλος του ΔΣ και τον πρόεδρο του 

1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών 
Φώτη Καρβέλη τέθηκαν οι προβλη-
ματισμοί τους για τα μέσα περιορι-
σμού του αριθμού των αδεσπότων 
ζώων συντροφιάς αλλά και μέσα 
από το θεσμό της οργανωμένης κα-
θαρόαιμης κυνοφιλίας.
Ο κ. Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε να 
μεταφέρει σε αυτούς που νομοθε-
τούν, τις τεκμηριωμένες προτάσεις 
τους, που βασίζονται πρωτίστως 
στην αγάπη τους για τα ζώα.

Πρεμιέρα έκανε χθες το mega εμβολιαστικό κέντρο στο λιμάνι της Πάτρας με οκτώ εμβολιαστικές γραμμές και αναμένε-
ται την προσεχή Δευτέρα να προστεθούν άλλες οκτώ. Τις δύο πρώτες ώρες είχαν γίνει 51 εμβολιασμοί. Στη λειτουργία του 
κέντρου καθοριστική είναι η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων (καθώς από εκεί προέρχεται το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό που το στελεχώνει), ενώ στη φύλαξή του θα συμβάλλει και το προσωπικό του Λιμεναρχείου Πατρών. Επικε-
φαλής και υπεύθυνη λειτουργίας είναι η επισμηναγός, Μαρία Κουράκου. Το εμβολιαστικό κέντρο θα λειτουργεί από τις 8 
το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και σε κάθε ιατρείο (box) εκτελούνται περίπου 4 εμβολιασμοί την ώρα (ανά 14 λεπτά). Δύο 
μέρες πριν την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του βρέθηκε και πάλι στην Πάτρα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας 
Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επιθεώρησε τους χώρους και έδωσε το σύνθημα για την επιχείρηση «Ελευθερία»!

Να αρπάξουμε
την ευκαιρία
Θα επιστρέψουμε άραγε στην κανονικότητα και πότε; 

Το ερώτημα βασανίζει όλους μας όσο οι ημέρες του Πάσχα 

πλησιάζουν και με δεδομένο ότι η συνεχής καραντίνα εδώ και 

πέντε μήνες έχει περιορίσει σημαντικά τον τρόπο ζωής μας, η 

απάντησή του γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. 

Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δρομολογεί να ανοίξει ολοένα και 

περισσότερους κλάδους το επόμενο διάστημα. Μάλιστα είναι 

πιθανό την Τρίτη του Πάσχα (αν και είναι νωρίς προς το πα-

ρόν να το συζητάμε) να οδηγηθούμε με πολύ αυστηρά μέτρα 

και στο άνοιγμα της εστίασης. Σαφώς και δεν πρόκειται να κά-

νουμε καμία πρόβλεψη από τώρα. Όμως εκείνο που διαισθά-

νεται κανείς είναι ότι το Μάιο, επιτέλους, θα έχουμε επιστρέ-

ψει σε έναν στοιχειώδη τρόπο ζωής, διαφορετικό από αυτόν 

που ζήσαμε όλο το χειμώνα. Ίσως να μπορούμε να περπατά-

με ανέμελα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ακόμη και χωρίς 

sms και να κάνουμε δραστηριότητες που μέχρι σήμερα δεν 

μπορούσαμε, όπως για παράδειγμα το να πάμε μια εκδρομή. 

Το δεύτερο όμως κρίσιμο ερώτημα είναι ότι, με δεδομένο ότι 

θα υπάρξει επιστροφή στον κανονικό τρόπο ζωής, μέχρι πότε 

θα μπορούμε να απολαύσουμε την ελευθερία μας; 

Διότι κατά πολλούς το τέταρτο κύμα της πανδημίας στατιστικά 

παραμονεύει τον Οκτώβριο. Και όταν λέμε στατιστικά αναφε-

ρόμαστε στους ρυθμούς με τους οποίους θα έχουν προχωρή-

σει οι εμβολιασμοί μέχρι εκείνο το διάστημα και κυρίως με τον 

τρόπο που θα ανταποκρίνεται η ελληνική κοινωνία στο πρό-

γραμμα που έχει καθοριστεί. 

Τότε -και ας διαψευστούμε- θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η επι-

βολή νέων περιοριστικών μέτρων, αφού ο κόσμος δεν πρό-

κειται να πειθαρχήσει σε νέο lockdown. Θα έχουμε κλείσει 

δύο χρόνια, σχεδόν, από την εμφάνιση της πανδημίας και 

ακόμη δεν θα έχουμε ξεμπερδέψει. 

Αυτό είναι που θα πρέπει να σκεφθεί από τώρα η κυβέρνηση 

και να αξιοποιήσει τον χρόνο που απομένει. Να εξοπλιστεί με 

ΜΕΘ, καθώς στην Αθήνα υπάρχουν διασωληνωμένοι σε κοι-

νούς θαλάμους, και να φροντίσει να κάνει έναν οδικό χάρτη 

για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε με το κακό σενά-

ριο, της επιδημιολογικής επιδείνωσης. 

Δεν θα αντέξει θεωρούμε η Οικονομία διότι τα αποθέματα του 

κράτους έχουν στερέψει. Γι αυτό λοιπόν θα πρέπει ξεκάθαρα 

να υπάρξει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 

αφού υπάρχει η μέχρι σήμερα εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. Το 

απαιτεί η χώρα, το απαιτεί η κοινωνία, που δεν αντέχει άλλο 

να ζει στην ασφυξία. Όχι μόνο οικονομική, αλλά και αυτή που 

πηγάζει από το κλείσιμο σε τέσσερις τοίχους.

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας

Aρ. Φύλλου 1200 | Παρασκευή 16 Απριλίου 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
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Hλεκτρονική έκδοση: www.symboulos.gr
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Σε καλό κλίμα 
Το Δημαρχείο Αιγιαλείας επισκέ-
φθηκε το πρωί της περασμένης Τρί-
της ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, στο πλαί-
σιο της επίσκεψής του στο εργοστά-
σιο των Ελληνικών Αμυντικών Συ-
στημάτων στο Αίγιο. 
Ο κ. Στεφανής, συνο-
δευόμενος από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο 
των ΕΑΣ κ. Νίκο Κω-
στόπουλο, είχε σύντο-
μη συνάντηση με τον 
δήμαρχο Αιγιαλείας 
κ. Δημήτρη Καλογερό-
πουλο, όπου και επι-
βεβαίωσε το σχέδιο 
ενίσχυσης και ανα-
βάθμισης των ΕΑΣ, 
τον σχεδιασμό για 
την παραγωγή του νέ-
ου Εθνικού Οπλισμού, ενώ ανα-
φέρθηκε και στην προωθούμενη 
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
ενεργειακή αναβάθμιση των εγκα-
ταστάσεων και τη στελέχωση του 
εργοστασίου, καθώς και στην κα-
τάρτιση της συλλογικής σύμβασης 
των εργαζομένων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
επισφραγίστηκε η καλή συνεργα-
σία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και Δήμου Αιγιαλείας προς την κα-
τεύθυνση της ενίσχυσης του εργο-
στασίου. 
Στη συνάντηση, το παρών έδωσαν 
επίσης ο αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας κ. Νίκος Καραΐσκος, ο εντε-
ταλμένος σύμβουλος Τεχνικής Υπη-
ρεσίας, Δόμησης & Ανάπτυξης κ. 
Βασίλης Χριστόπου-
λος και ο πρόεδρος 
του σωματείου εργαζο-
μένων του εργοστασί-
ου των ΕΑΣ στο Αίγιο 
κ. Γιώργος Σαζακλής.

Βγαίνουμε από 
το βαθύ κόκκινο; 
Αισιόδοξα τα μηνύ-
ματα που μας μετέ-
φερε η Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου 
Πατρών Άννα Μα-
στοράκου, σε σχέση με την κατά-
σταση που επικρατεί στην Αχαΐα. 
Ο δείκτης θετικότητας περιορίζε-
ται στο 0,7% αρκετά χαμηλός σε 
σχέση με άλλες περιοχές και ο 
αριθμός των θετικών ατόμων ανά 
100.000 κατοίκους, έπεσε από 
250 θετικά κρούσματα στα 190.

«Σιγά-σιγά βγαίνουμε από το βα-
θύ κόκκινο» παρατήρησε η κ. 
Μαστοράκου, η οποία συστήνει 
ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρ-
χει προσοχή στα ακολουθούμε-
να μέτρα. Και αυτό γιατί δεν θέλει 
και πολύ για την επιστροφή στα 
προηγούμενα σοβαρά υγειονομι-

κά δεδομένα. Τώρα 
ως προς το τι θα γί-
νει το Πάσχα κανείς 
δεν μπορεί να πει με 
σιγουριά, αν και οι 
διαρροές για «χαλα-
ρά» μέτρα έχουν ξε-
κινήσει. Είναι μά-
λιστα πιθανό να 
ανοίξει η εστίαση με 
πολύ αυστηρά μέτρα 
την Τρίτη του Πάσχα, 
σενάριο ιδιαίτερα αι-
σιόδοξο δεδομένου 
ότι συνολικά η επι-

δημιολογική εικόνα δεν φαίνεται 
να είναι και η καλύτερη για την 
χώρα μας. Οι επόμενες δύο εβδο-
μάδες θα μας το επιβεβαιώσουν.

Γ.Η.

Σταθερό το ιικό φορτίο 
Την ημέρα που έφθανε στην Πά-
τρα ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας Νίκος Χαρδαλίας, 
επιβεβαιώθηκαν και ενθαρρυ-
ντικά στοιχεία για το ιικό φορτίο 
από τα λύματα της πόλης. Ειδι-
κότερα, δεν παρατηρήθηκε αξι-
οσημείωτη μεταβολή (+7%) στο 
ιικό φορτίο των αστικών λυμά-
των της Πάτρας, σε σχέση με την 
προηγούμενη εβδομάδα. Πά-

ντως χθες ξεκίνησε 
τη λειτουργία του το 
νέο εμβολιαστικό κέ-
ντρο με εμβόλια της 
Astrazeneca και της 
Moderna. Oι ρυθ-
μοί ωστόσο εμβολια-
σμού στην Αχαΐα μέ-
χρι στιγμής δεν ήταν 
ιδιαίτερα αισιόδοξοι 
Αυτό οφείλεται αφε-
νός στα λίγα εμβό-
λια που διατέθηκαν 
για την περιοχή και 

το κυριότερο στις δυσλειτουργί-
ες των ραντεβού που απώθησαν 
αρκετούς από το να κλείσουν τις 
ημερομηνίες που επιθυμούσαν. 
Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χα-
ράλαμπος Μπονάνος, που θε-
ωρεί ότι μπορούν να γίνουν και 

άλλα βήματα το επόμενο διάστη-
μα για να κερδηθεί η παρτίδα των 
εμβολιασμών.

Επιτροπή Συντονισμού 
Βιομηχανικής Πολιτικής 
Τη σημασία του συντονισμού των 
δράσεων όλων των εμπλεκόμε-
νων υπουργείων για ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο βιομηχανικής 
πολιτικής, επεσήμανε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
‘Αδωνις Γεωργιάδης που παρέστη 
στη συνεδρίαση της κυβερνητικής 
επιτροπής Βιομηχανίας.
Ο κ. Γεωργιάδης, όπως αναφέ-
ρει ανακοίνωση του υπουργείου, 
παρουσίασε την πρότασή του για 
ένα μηχανισμό διακυβέρνησης, ο 
οποίος, με τη συντονισμένη συ-
νεργασία όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων και με βάση μια νέα 
εταιρική σχέση του δημόσιου με 
τον ιδιωτικό τομέα, θα αναλά-
βει την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιομηχανία. 
Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό 
αυτό, όπως είπε, θα έχει η Επι-
τροπή Συντονισμού Βιομηχανι-
κής Πολιτικής, που θα συσταθεί 
το αμέσως προσεχές διάστημα, θα 
αποτελείται από γενικούς γραμμα-
τείς των εμπλεκόμενων υπουργεί-
ων και, σε συνεργασία με τους φο-
ρείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, θα αναλάβει την επιχειρη-
σιακή μέριμνα για την υλοποίηση 
του σχεδίου δράσης και τη συστη-
ματική παρακολούθηση των απο-
τελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγι-
κής για τη Βιομηχανία.

Προχθές η χώρα μας παραλαμβάνει τις 
πρώτες 33.600 δόσεις του μονοδοσικού 
εμβολίου της Johnson & Johnson και 
η Ελλάδα αναμένει από την εταιρεία 1,3 
εκατ. δόσεις εμβολίων μέχρι τον Ιούνιο. 
Η εταιρεία ωστόσο ανακοίνωσε ότι θα 
καθυστερήσει τις παραδόσεις των εμβο-
λίων της για την Covid-19 στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και εξετάζει, σε συνεργασία 
με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας, τις 
περιπτώσεις πολύ σπάνιων θρομβοεμβο-
λών σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί. 

!
Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει έντονα εθνικές, 
δημοκρατικές ρίζες. αποτελεί βασικό στοιχείο για τη θεμελί-
ωση και τη διεύρυνση της δημοκρατίας και τη δημοκρατική 
ανάπτυξη της χώρας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να είναι 
ουσιαστική οφείλει να αποκτήσει περιεχόμενο που να την 
καθιστά δημοκρατικό θεσμό στους χώρους δράσης της αλλά 
και σε εθνική κλίμακα.
Οι πολίτες μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σκόπι-
μο να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των τοπικών 
προβλημάτων, στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων 
για θέματα που τους αφορούν άμεσα. Αποτελεί τον κοντινό-
τερο βαθμό εξουσίας, που βοηθά τους πολίτες να συμμετέ-
χουν και να συνδιαμορφώνουν θέσεις για ευρύτερα τοπικά, 
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά προβλήματα. Τα παρα-
πάνω προϋποθέτουν να αποδοθούν οι απαραίτητες διοικητι-
κές και άλλες αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τη βελτίωση 
των όρων ζωής δήμων και κοινοτήτων και τη συμμετοχή στη 
σχεδιαζόμενη εθνική πολιτική.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι θεμελιώδης ανάγκη να απο-
κτήσει πλήρη διοικητική αυτοτέλεια, χωρίς την κυβερνητική 
κηδεμονία· φυσικά, χρειάζεται να εξασφαλιστούν σταθεροί 
και επαρκείς πόροι. Για να λειτουργήσει η συμμετοχική δη-
μοκρατία χρειάζεται ένα εκλογικό σύστημα δημοκρατικό, 
ανάδειξης των κοινωνικών δυνάμεων, με αυτά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που εμπεριέχει η απλή αναλογική. Ο «Κλει-
σθένης» κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, έδωσε τη δυνα-
τότητα να εκφραστούν οι κοινωνικές δυνάμεις με ένα δίκαιο 
εκλογικό σύστημα.
Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης, η Νέα Δημο-
κρατία φρόντισε να καταργήσει τον «Κλεισθένη» με νόμους 
που έδιναν υπερεξουσίες στις επιτροπές (οικονομική, ποι-
ότητα ζωής) και αλλοίωνε την νωπή βούληση, καταργώντας 
στην ουσία το εκλογικό αποτέλεσμα. Προτού να εφαρμοστεί η 
απλή αναλογική, διατυπώθηκε η άποψη περί ακυβερνησίας.
Το γεγονός είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν είδε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση με καλό μάτι· την ήθελε σε ασφυκτικό 
εναγκαλισμό με την κεντρική εξουσία και απλό διεκπεραι-
ωτή των πολιτικών της. Τις τερατογενέσεις των προηγού-
μενων εκλογικών νόμων τις έχουμε ζήσει, ο δεύτερος της 
πρώτης Κυριακής, με διαφορά 15-20% από τον πρώτο, τη 
δεύτερη Κυριακή να αποκτά συντριπτική πλειοψηφία σε 
έδρες... Αυτό από ποια δημοκρατική νομιμότητα πηγάζει; 
Δεν αλλοιώνεται η λαϊκή βούληση; Δεν πραγματοποιούνται 
ανίερες συμμαχίες και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι; Η 
απλή αναλογική είναι το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα, γιατί 
διασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου και αποδίδει στους συν-
δυασμούς ό,τι τους αναλογεί.
Η κατάργηση της απλής αναλογικής, η μείωση των δημο-
τικών συμβούλων, η επιβολή του 3% ως πλαφόν εισόδου 
και η κατάργηση των κοινοτήτων, ακριβώς, αποδεικνύουν 
τα φοβικά σύνδρομα της Νέας Δημοκρατίας. Η υπερσυγκέ-

Συμμετοχική 
Δημοκρατία ή όχι; 

Eπωνύμως

Η κα Άννα 
Μαστοράκου

Και φοιτητές της ιατρικής στη «μάχη» 
Τη δυνατότητα συμμετοχής και φοιτητών ιατρικής σε εξετάσεις για την 
ανίχνευση του κορωνοϊού προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε. Με την 
προτεινόμενη διάταξη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, θα είναι δυνατό οι 
δειγματοληψίες μέσω ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, καθώς και οι λοιπές 
εξετάσεις για την ανίχνευσή του, οι οποίες λαμβάνουν χώρα με ευθύνη 
και εποπτεία του ΕΟΔΥ, να πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή 
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος φοί-
τησής τους, έχοντας ταυτόχρονα εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 24 
υποχρεωτικά μαθήματα. 

Τελικά δεν ήταν και 
τόσο ενθαρρυντικά τα 
μηνύματα από την αγορά, 
καθώς η κίνηση εμφανίζε-
ται μειωμένη. Οι έμποροι 
ελπίζουν σε αναθέρμανση 
τη Μ. Εβδομάδα, ωστόσο 
η εικόνα των ανοικτών 
καταστημάτων από μόνη 
της δίνει ένα μήνυμα αι-
σιοδοξίας για το μέλλον.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Τις τερατογενέσεις των προηγούμενων 

εκλογικών νόμων τις έχουμε ζήσει, ο 

δεύτερος της πρώτης Κυριακής, με 

διαφορά 15-20% από τον πρώτο, τη 

δεύτερη Κυριακή να αποκτά συντρι-

πτική πλειοψηφία σε έδρες... Αυτό 

από ποια δημοκρατική νομιμότητα πηγάζει; 

του Γιώργου Ρώρου 

O κ. Αλκιβιάδης 
Στεφανής

Συνέχεια στη σελ. 20
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Self test σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα 
Με αρνητικά self tests θα προσέρχονται στη δουλειά τους από 
τη Δευτέρα 19 Απριλίου εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους κλά-
δους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως ανακοινώθηκε 
την Τετάρτη από τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη.
Η κυβέρνηση, που κρίνει ως επιτυχές για την ανίχνευση κρου-
σμάτων κορωνοϊού το εργαλείο των self tests, το οποίο εφαρμό-
στηκε από την Δευτέρα στα σχολεία, αποφάσισε να επεκτείνει 
τη χρήση του και στους χώρους εργασίας, καθώς αποτελούν 
πολύ σημαντική πηγή υπερμετάδοσης του ιού.
Στον ιδιωτικό τομέα αφορά τις παρακάτω δραστηριότητες: -Λι-
ανεμπόριο, σούπερ μάρκετ και καταστήματα πώλησης ποτών 
και τροφίμων.
• Εστίαση.
• Μεταφορές χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές.
• Υπηρεσίες καθαρισμού.
• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής.
• Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.
Τα self tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των ερ-
γαζομένων στους παραπάνω χώρους εργασίας και θα πρέπει 
να γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα τα 
παραλαμβάνουν από την προσεχή Δευτέρα 19 Απριλίου από τα 
φαρμακεία δωρεάν, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ τους.
Το Υπουργείο θα στείλει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων 
όσων απασχολούνται στους παραπάνω κλάδους, μέσω του συ-
στήματος ΕΡΓΑΝΗ. Και κάθε εβδομάδα, θα επικαιροποιεί τα 
στοιχεία, για τυχόν μεταβολές.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν τα αποτελέσματα ηλε-
κτρονικά. Στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr θα πηγαίνουν 
στην κατηγορία που αφορά στους εργαζόμενους. Εκεί θα μετα-
φέρονται αυτόματα στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr.
και θα πατούν στη «Δήλωση αποτελεσμάτων για ΕΡΓΑΝΗ».
Σε περίπτωση που βγει θετικό το self-test του εργαζομένου, τότε 
πρέπει να ξανακάνει τεστ κορωνοϊού, είτε σε δωρεάν δημόσια 
δομή, είτε με δικά του έξοδα σε ιδιωτική δομή. Αν βγει πάλι 
θετικό το δεύτερο τεστ, τότε θα λαμβάνει μια βεβαίωση για 
να μπορεί να εξαιρεθεί από την εργασία του και να μπει σε 
καραντίνα.
Εάν το αποτέλεσμα του δεύτερου τεστ είναι αρνητικό, εκδίδεται 
πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία. Οι δηλώσεις 
αποτελεσμάτων self test θα είναι ανοιχτές από τις 19 έως τις 
25 Απριλίου.

Πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν
Ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε πως ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να 
απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία, αν δεν έχει κά-
νει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Επίσης, 
είναι υποχρεωτικό ο εργοδότης να ενημερώσει τους εργαζομέ-
νους του για το self test.
Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώ-
σει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί 
την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.
Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλ-
λεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.
Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης, που απασχολεί ερ-
γαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρό-
στιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Αν βρεθεί εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self 
test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Στο Δημόσιο Τομέα 
Με αρνητικό self test θα προσέρχονται στην εργασία τους και 
εργαζόμενοι συγκεκριμένων κλάδων και του δημόσιου τομέα.
Πρόκειται για τους εξής εργαζόμενους:
• Υπάλληλοι των ΚΕΠ.
• Υπάλληλοι των ΟΤΑ Α’ βαθμού, που μετέχουν στο πρόγραμ-
μα Βοήθεια στο Σπίτι.
• Εργαζόμενοι του τομέα καθαριότητας.
• Δικαστικοί λειτουργοί.
• Δικαστικοί υπάλληλοι.
Όλοι οι παραπάνω θα είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται 
στην εργασία τους με αρνητικό self test.

Θέματα

Ιατρική φροντίδα για τους 
2000 εργαζομένους της ΒΙΠΕ 

Η δημιουργία ενός ιατρείου 
για τους 2000 εργαζόμενους 
που απασχολούνται στη Βιο-
μηχανική Περιοχή της Πάτρας 
γίνεται πράξη το επόμενο διά-
στημα, μετά την υπογραφή των 
συμβάσεων μεταξύ Ελληνική 
Τράπεζας Βιομηχανικής Ανά-
πτυξής (ΕΤΒΑ), Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών Πελοποννήσου και 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας. 
Την σύμβαση υπέγραψαν το 
μεσημέρι της περασμένης Πα-
ρασκευής ο Αθανάσιος Ψα-
θάς, Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ, ο πρόεδρος 
του ΣΕΒ ΠΔΕ Κλεομένης 
Μπάρλος και ο διοικητή της 
6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης. 
Η έκταση που παραχωρεί-
ται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ είναι 
1.104 τ.μ. και βρίσκεται κοντά 
στο Διοικητήριο και την Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία της ΒΙΠΕ. 
Το κόστος για την κατασκευή 
του ιατρείου που θα είναι 35 
με 40 τ.μ., θα ανέλθει περί-
που στα 20.000 ευρώ μαζί με 
τα μηχανήματα υποστήριξης, 
χρήματα που θα διαθέσει ο 
ΣΕΒ. Το ιατρείο θα παραχωρη-
θεί στη συνέχεια στην 6η ΥΠΕ 
προκειμένου να λειτουργήσει.

Αθ. Ψαθάς: «Στόχος μας 
η ανάπτυξη υποδομών»
Ο κ. Ψαθάς σε δηλώσεις του 
υπογράμμισε τα εξής: «Εμείς 
ως ΕΤΒΑ με μεγάλη χαρά πα-
ραχωρήσαμε την έκταση για 
να ιδρυθεί αυτό το ιατρείο, το 

οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα 
για να νοιώσουν οι εργαζόμε-
νοι της ΒΙΠΕ ασφάλεια. Είναι 
ένα από τα έργα που σε συ-
νεργασία με τον ΣΕΒ Δυτικής 
Ελλάδας και Πελοποννήσου 
έχουμε στα πλάνα μας για την 
ανάπτυξη των υποδομών της 
Βιομηχανικής Περιοχής που 
θα τα δείτε σύντομα».

Κλ. Μπάρλος: 
«Ήταν το αυτονόητο» 
Ο Κλεομένης Μπάρλος εξέ-
φρασε τη χαρά του για το έρ-
γο αυτό, λέγοντας πως «θεω-
ρώ αυτονόητο ότι ένα από τα 
πρώτα ιατρικά κέντρα θα έπρε-
πε να γίνονται στις βιομηχανι-
κές περιοχές. Μονάχα η δική 
μας περιοχή απασχολεί 2000 
άτομα, ξέχωρα τα πέριξ χω-
ριά και κοινότητες. Άρα αυτό 
το ιατρείο ήταν αυτονόητο. Η 
ΕΤΒΑ παραχωρεί το οικόπε-
δο και ο ΣΕΒ και οι υπόλοιποι 
εγκατεστημένοι θα προχωρή-
σουν στην ανέγερση των κα-

τάλληλων κτιρίων σε εγκατα-
στάσεις».
Μια από τις επιδιώξεις , όπως 
ανακοίνωσε ο κ. Μπάρλος, εί-
ναι να δημιουργηθεί και παιδι-
κός σταθμός στην περιοχή για 
τους εργαζόμενους: «Προσπα-
θούμε να βρούμε το κατάλληλο 
οικόπεδο. Θα φανεί περίεργο, 
αλλά δυστυχώς δεν το βρί-
σκουμε. Για εμένα ο παιδικός 
σταθμός, ο πρώτος της περιο-
χής, έπρεπε να γίνει εδώ. Σε 
αυτή την περιοχή έπρεπε ο ερ-
γαζόμενος να αφήνει το παιδί 
του, να εργάζεται, να το παίρνει 
και να πηγαίνει σπίτι του. Δεν 
μπορεί να λειτουργεί με παιδι-
κούς σταθμούς και με ωράριο 
δημοσίων υπαλλήλων, γιατί ο 
ίδιος δεν έχει αυτή τη δυνατό-
τητα. Άρα τον εξαναγκάζουμε 
ή να χαλάει επιπλέον χρήματα 
ή να μην έχει το παιδί του την 
κατάλληλη φροντίδα», ανέφερε 
μεταξύ άλλων, ενώ υπογράμμι-
σε πως είναι ανάγκη για τη δια-
σύνδεση με το κέντρο, την Πά-

τρα και την Κ. Αχαΐα, κ.ά. 

Γ. Καρβέλης 
«Ιστορική στιγμή»
Για «ιστορική στιγμή για τη βι-
ομηχανική περιοχή της Πά-
τρας» έκανε λόγο ο διοικητής 
της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέ-
λης. «Κάνουμε την απαρχή για 
την ίδρυση και τη λειτουργία 
ενός περιφερειακού ιατρείου, 
το οποίο θα είναι ενταγμένο 
στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχα-
ΐας με στόχο την άμεση πα-
ρέμβαση σε οτιδήποτε περι-
στατικό χρειαστεί και για την 
εξυπηρέτηση των συμπολιτών 
της περιοχής. «Δημιουργούμε 
ένα ακόμη υγειονομικό δίχτυ 
προστασίας προς τους εργα-
ζόμενους. Δημιουργούμε επί-
σης τις συνθήκες αμεσότητας 
σε οτιδήποτε χρειαστεί. Θα εί-
ναι άμεση η διασύνδεση με 
Κέντρο υγείας Κάτω Αχαΐας, 
όπως προείπα. Θα δημιουργή-
σουμε και τις συνθήκες έντα-
ξης στο ΕΚΑΒ για οτιδήποτε 
χρειαστεί. Στόχος μέσα από τη 
συνέργεια που κάνουμε σήμε-
ρα, να προχωρήσουμε και σε 
άλλες ενέργειες και συμπρά-
ξεις που έχουν σκοπό τη φρο-
ντίδα του κοινωνικού συνόλου 
και τη διασφάλιση του δημόσι-
ου συμφέροντος», ανέφερε ο κ. 
Καρβέλης.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στη στε-
λέχωση του ιατρείου ανέφερε 
θα γίνει προκήρυξη επικουρι-
κού προσωπικού και μόνιμου 
γιατρού.

> Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΕΤΒΑ, ΒΙΠΕ και 6η ΥΠΕ 

Τέσσερις δημιουργικοί κόμβοι
Ξεκινάει η διαδικασία ανακαίνισης κτιρια-
κών υποδομών και προσαρμογής τους σε 
δημιουργικούς κόμβους, στη Δυτική Ελλά-
δα και στις Περιφέρειες της Ηπείρου, των 
Ιονίων Νήσων και της Απουλίας (Ιταλία). 
Πρόκειται για δράση που εντάσσεται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού έρ-
γου εδαφικής συνεργασίας «Interreg Ελ-
λάδα-Ιταλία 2014- 2020» Creative@Hubs 
- Ολιστική δικτύωση δημιουργικών μι-
κρομεσαίων μέσω συνεργατικών χώρων 
δημιουργικών επιχειρήσεων.
Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, στη Δυ-
τική Ελλάδα, έχουν δρομολογηθεί τεχνι-
κές παρεμβάσεις για την ανακαίνιση του 
κτιρίου της πρώην Γεωργικής Σχολής Πά-
τρας, όπου θα διαμορφωθεί ένα σύγχρο-
νος και λειτουργικός συνεργατικός χώρος 
για τις δημιουργικές επιχειρήσεις. 
Επίσης, ο 2ος όροφος του διατηρητέου νε-
οκλασικού «Χρυσόγελου» στο Μεσολόγγι, 
στο Αγρίνιο ο 2ος όροφος στις εγκαταστά-

σεις του Επιμελητηρίου, αλλά και ο παρα-
χωρημένος χώρος στο διοικητήριο του 
Πύργου, έχουν διαμορφωθεί και σύντομα 
θα αποκτήσουν τεχνολογικό εξοπλισμό, 
δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες 
δημιουργικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν 
ένα σημείο συνάντησης, δημιουργικότητας 
και δικτύωσης. 
Στη Ζάκυνθο, στις εγκαταστάσεις του Μου-
σικού Λυκείου θα αναπτυχθεί ένα από τα 
πλέον σύγχρονα στούντιο ηχογράφησης 
της Ελλάδας, που θα χρησιμεύσει και ως 
μέρος ανάπτυξης του δημιουργικού και 
πολιτιστικού κλάδου της ευρύτερης περι-
οχής. Ταυτόχρονα στα Ιωάννινα έμφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου φο-
ρέων με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριο-
τήτων συμπλέγματος μεταξύ διαφόρων το-
μέων της βιοτεχνίας, όπως η κεραμική, η 
αργυροχοΐα, η ξυλουργική, τα υφαντά και 
η σκαλιστική πέτρα. Η ιδέα είναι να πα-
ρέχονται κοινές υπηρεσίες, δράσεις υπο-

στήριξης της ανάπτυξης, κατάρτιση, σχεδι-
ασμός και πιλοτικές μέθοδοι παραγωγής, 
αλλά και εκθέσεις και δραστηριότητες μάρ-
κετινγκ για τους προαναφερθέντες τομείς 
της τοπικής οικονομίας.
Σημαντικό παράγοντα εκσυγχρονισμού, 
θα αποτελούν τα ICT εργαλεία που ανα-
πτύσσονται για την τεχνολογική υποστήρι-
ξη των ΜμΕ δημιουργικών επιχειρήσεων, 
τα σεμινάρια και θεματικά εργαστήρια που 
θα διοργανωθούν ενδυναμώνοντας συ-
νεργαζόμενες δραστηριότητες και δικτύω-
ση των 8 συνεργατικών χώρων, μέσω της 
στοχευμένης διαχείρισης τους από τους 
διαχειριστές των κόμβων. 
Η δεύτερη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του έργου Creative@Hubs, 
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, βεβαίωσε 
τη σταθερή πορεία υλοποίησης των δρο-
μολογημένων εργασιών, στις τέσσερις πε-
ριφέρειες Ελλάδας- Ιταλίας.

> Σε Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Πύργο
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Η εκδήλωση διοργανώνεται 
από τον «Σύμβουλο Επιχει-
ρήσεων» και εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πολυετών ανα-
πτυξιακών δράσεων του Δι-
κτύου Forum Ανάπτυξης της 
εφημερίδας. 
Το e-Forum Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2021 συνδιοργα-
νώνεται με το Γεωτεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε) και την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος ενώ 
οι εργασίες του υποστηρίζο-
νται από το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο, το Επι-
μελητηρίου Αχαΐας και το 
Ινστιτούτο Έρευνας και 
Καινοτομίας IRIS. 
Το σύνολο των συνεδριών θα 
πραγματοποιηθούν διαδικτυα-
κά. Ο σχεδιασμός για τη χώρα 
μας της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, η καινοτομία στον 
αγροτικό τομέα, οι νέες τάσεις 
στην Αγροδιατροφή, όπως 
επίσης η Αγροτική Ανάπτυξη 
και η διασυνδεση με την Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, είναι 
ορισμένες από τις θεματικές 
που θα συζητηθούν σε ξεχωρι-
στές διαδικτυακές εκδηλώσεις 
με τη συμμετοχή σημαντικών 
προσωπικοτήτων από την πο-
λιτική, την αυτοδιοίκηση, την 
επιχειρηματική και την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα.

Οι συνεδρίες
Αύριο Σάββατο 17 Απριλίου 
η έναρξη του πολυσυνεδρί-
ου θα γίνει με την εκδήλωση 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος και τη συμμετοχή 
του Προέδρου του Σπύρου 
Μάλαμη και του Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Γι-
άννη Οικονόμου. Θα γίνει 
ένας αναλυτικός διάλογος σε 
σχέση με την χάραξη της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
για την οποία θα μιλήσουν οι: 

Ανδρέας Κατσανιώτης βου-
λευτής Αχαΐας της ΝΔ και γε-
ωπόνος, Σταύρος Αραχωβί-
της βουλευτής Λακωνίας του 
ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός 
Ανάπτυξης, Νίκος Ανδρου-
λάκης, Ευρωβουλευτής του 
ΚΙΝΑΛ και Θανάσης Πετρό-
πουλος, Πρόεδρος Παραρ-
τήματος Πελοποννήσου και 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
• Την Δευτέρα 19 Απριλίου 
θα αναλυθούν οι προοπτικές 
και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι νέοι αγρότες, 
σε μια συνεδρία που οργα-
νώνεται από την Πανελλή-
νια Ένωση Νέων Αγροτών. 
Ειδικότερα θα γίνει εκτενής 
αναφορά στα προγράμματα 
των νέων αγροτών που εί-
ναι σε εξέλιξη και θα υπάρξει 
πλήρη καταγραφή των δυνα-
τοτήτων και των προοπτικών 
που αυτά δημιουργούν.
• Την Τρίτη 20 Απριλίου το 
μεσημέρι θα παρουσιαστούν 
επίσης από την Πανελλήνια 
Ένωση Νέων Αγροτών οι 
προτάσεις για την ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα με τη συμ-
μετοχή εξαίρετων ομιλητών.
• Αργά το απόγευμα της ίδι-
ας ημέρας, θα παρουσια-
στούν καλές πρακτικές από 
τον πρωτογενή τομέα που έγι-
ναν μέσα από το Εργαστήριο 

Μοριακής Βιολογίας και 
Ανοσολογίας του Τμήμα-
τος Φαρμακευτικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών καθώς 
επίσης από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.
• Την Τετάρτη 21 Απριλίου το 
απόγευμα θα γίνει μια πλή-
ρη αναφορά για τη σύμπρα-
ξη Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
μια εκδήλωση που πραγμα-
τοποιείται από το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο με 
συντονιστή και ομιλητή τον 
Δρ. Ιωάννη Καλαβρουζιώ-
τη, καθηγητή ΕΑΠ, κοσμήτο-
ρα Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίας.
Στη συνεδρία ομιλητές θα εί-
ναι επίσης οι: Δημήτρης 
Σάββας, καθηγητής Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Άγγελος Πατάκας, καθηγη-
τής Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων Αγροτικών Προϊ-
όντων και Τροφίμων, Χρυσή 
Καραπαναγιώτη Αν. Καθη-
γήτρια Χημείας Παν. Πατρών, 
Δημήτρης Παπαϊωάννου, 
Εργαστήριο Τεχ. Αειφορικής 
Ανάπτυξης του ΕΑΠ, Σπύρος 
Κυρίτσης πτυχιούχος Πληρο-
φορικής.
• Τέλος, την Παρασκευή 23 
Απριλίου, θα πραγματοποι-
ηθεί η εκδήλωση του Εργα-
στηρίου Γεωργικής Γενετι-

κής και Βελτιώσεων Φυτών 
του Τμήματος Γεωπονίας 
του Πανεπιστήμιου Πα-
τρών, όπου θα αναδειχτεί η 
καινοτομία και οι νέες τάσεις 
στην Αγροδιατροφή.
Συντονιστής θα είναι ο Βασί-
λης Σωτηρόπουλος, Καθη-
γητής στο Τμήμα Γεωπονίας 
Πανεπιστημίου Πατρών.
Ομιλητές θα είναι οι: Νίκος 
Μαλάμος Καθηγητής Γεωπο-
νίας Πανεπιστήμιου Πατρών, 
Αθανάσιος Μολασιώτης, 
Αν. Καθηγητής, Διευθυντής 
Εργαστηρίου Δενδροκομίας 
ΑΠΘ, Φίλιππος Βερβερίδης, 
Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας 
Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, Αγγελική Καυ-
γά, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα 
Γεωπονίας Πανεπιστημίου 
Πατρών, Δημήτριος Μπιλά-
λης, Καθηγητής Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Πατρών. Πα-
νεπιστήμιο Πατρών. 
Για το συνέδριο μιλούν εκ μέ-
ρους των συνδιοργανωτών οι 
Θεόδωρος Βασιλόπουλος, 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και ο Θανά-
σης Πετρόπουλος, Πρόεδρος 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Πελοποννήσου & Δυτικής Στε-
ρεάς Ελλάδας (σελ. 12). 
Η προβολή των διαδικτυακών 
εκδηλώσεων θα γίνει live από 
το επίσημο site της διοργάνω-
σης www.forumanaptixis.gr 
και από πολλά συνεργαζόμενα 
social media.
Χορηγοί επικοινωνίας εί-
ναι το Ionian Channel, 
το PressGreece.gr και το 
symboulos.gr.
(Αναλυτικά το πρόγραμμα στη 
σελίδα 13)

Το παρόν και το μέλλον 
του πρωτογενούς τομέα

Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον αγροτικό 
τομέα, ξεκινάει αύριο Σάββατο 17 Απριλίου το 

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021, που θα 
αποτυπώσει όλες τις εξελίξεις που έχουν συντε-
λεστεί μέχρι και σήμερα και θα δώσει απαντή-

σεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

> Όλες οι εξελίξεις και οι προοπτικές στο διαδικτυακό πολυσυνέδριο
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Πρωταγωνιστικό ρόλο θα πρέπει να έχουν οι Περιφέρειες στις αλλαγές 

που έρχονται με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027. Είναι αναγκαίο να ισχυροποιη-

θεί ο ρόλος των αντιπεριφερειαρχών ώστε να γίνουν «άμεσοι σύμβουλοι» 

της νέας ηγεσίας του υπουργείου σε θέματα που άπτονται των κοινών τους 

αρμοδιοτήτων. 

Η κοινή προσπάθεια θα φέρει αποτέλεσμα, επιμένω ότι θα πρέπει τόσο 

με συνολικό σχέδιο λόγω της κρίσης που έχει επιφέρει η πανδημία, όσο 

και καθημερινά να απαντάμε στα προβλήματα των αγροτών μας. Πρέπει να 

προστατεύσουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας να τους δώσουμε 

εκείνη την ασπίδα ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να παράγουν. 

Δεν μπορούν να περιμένουν μόνο από τις κορωνοενισχύσεις, που όντως 

είναι μια τόνωση του εισοδήματός τους, αλλά είναι αναγκαίο να δοθούν 

κίνητρα για να αναπτύξουν περισσότερο τις αγροτικές τους καλλιέργειες. 

Πρέπει να πάμε σε μια γεωργία πιο πράσινη απαιτούνται πλέον επενδύσεις 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα γι αυτό να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για την 

συνένωση των μικροπαραγωγών. 

Η νέα ΚΑΠ αναζητά συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών θα πρέπει να 

είμαστε έτοιμοι να απορροφήσουμε το δεύτερο κομμάτι της. 

Επίσης οφείλουμε να κυνηγήσουμε μεθοδικά τις «έξυπνες καλλιέργειες» 

με αξιοποίηση σύγχρονων μέσων γι αυτό όσες επιχειρήσεις ασχολούνται 

με την καινοτομία να ρίξουν το βάρος τους στην πρωτογενή παραγωγή, 

διότι σε άλλη περίπτωση θα είναι μια αγορά που θα εκμεταλλευτούν οι 

ξένες δομές. 

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα επικεντρωθώ κυρίως σε 

μια εξαιρετικά σημαντική δράση που θα βάλει σε νέες στέρεες βάσεις την 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. 

Η σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων από τους ΤΟΕΒ και τους ΟΤΑ σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια μέσω της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας αφενός επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας 

που απαιτείται για την άρδευση των καλλιεργειών και αφετέρου, οι ΤΟΕΒ 

ως προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούν να εξοφλήσουν σε βάθος 

μερικών ετών τις παλαιές και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τη ΔΕΗ. 

Με το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Μεσολόγγι διασφαλίζουμε ένα 

υγιές και βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Με την επίτευξη αυτού 

του στόχου θα μειωθεί το κόστος της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα 

οι ΤΟΕΒ να μπορούν να προχωρήσουν σε έργα συντηρήσεων και εκσυγ-

χρονισμού των αρδευτικών δικτύων, αλλά και οι αγρότες να εξοικονομούν 

χρήματα και τα προϊόντα να είναι περισσότερο ανταγωνιστικά. 

Επίσης σε ότι αφορά ένα από τα κορυφαία προϊόντα της Περιφέρειάς μας 

την σταφίδα (καλύπτει χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών από την Αιγι-

άλεια μέχρι τον Κακόβατο στην Ηλεία) οι προθέσεις της νέας πολιτικής 

ηγεσίας του υπουργείου όπως αυτές εκφράστηκαν στην τηλεδιάσκεψη με 

τους αντιπεριφερειάρχες αγροτικού τομέα είναι η ένταξη του προγράμματος 

αναδιάρθρωσης σταφίδας στο Ταμείο Ανάκαμψης που θα ενισχύσει μεταξύ 

άλλων και δράσεις για τον αγροτικό χώρο και τον αγροδιατροφικό τομέα. 

Δεν μένουμε εγκλωβισμένοι στα όρια της Περιφέρειάς μας ενισχύουμε 

την διαπεριφερειακή συνεργασία για τα κοινά αγροτικά ζητήματα που μας 

απασχολούν. 

Με τις όμορες Περιφέρειες έχουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα 

προβλήματα που απασχολούν τους καλλιεργητές της κορινθιακής σταφίδας, 

τους ελαιοπαραγωγούς, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλιείς μας και όλους 

όσους βάζουν το λιθαράκι τους για να κάνουμε εξωστρεφή και ανταγωνιστι-

κό τον πρωτογενή μας τομέα. 

Υπό την αιγίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και με θεσμικό συνδιορ-

γανωτή το παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, 

πραγματοποιείται το e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021.

Ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την χώρα μας καθώς συμβάλει 

σημαντικά στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή, στην επισιτιστική ασφάλεια και 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, ο τομέας της αγροδιατροφής (γεωργία και μεταποίηση) την 

προηγούμενη χρονιά ανήλθε στο 6,7% του ΑΕΠ (12 δισ. €) και απασχολεί περίπου 

το 15% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Ειδικότερα στην Αχαΐα, υπάρχουν περισσότερες από 22.000 γεωργικές εκμεταλ-

λεύσεις που απασχολούν 43.000 άτομα ως κατόχους ή μέλη οικογενειών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι εποχιακοί εργάτες που 

απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα και ανέρχονται σε 38.000 περίπου.

Η Ελληνική γεωργία την προηγούμενη δεκαετία βρέθηκε και αυτή αντιμέτωπη με τη 

χρηματοπιστωτική κρίση. Αναγκάστηκε βίαια να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι αντιμέτωπος με μια διαφορετική κρίση, την 

υγειονομική. Τα δίκτυα που δημιούργησαν οι Ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις στη 

διάρκεια της πρώτης κρίσης, αξιοποιήθηκαν πέρυσι με επιτυχία. Και τα αποτελέσμα-

τα ήταν ενθαρρυντικά. Το 2020 είναι η πρώτη χρονιά μετά από 36 χρόνια, όπου το 

ισοζύγιο τον ελληνικών γεωργικών εξαγωγών κλείνει με θετικό πρόσημο.

Η πανδημία ανέδειξε αυτονόητες αλήθειες.

Η εργασία στο χωράφι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τηλεργασία, και οι αγροτι-

κές εργασίες δεν έχουν περιθώρια αναβολής. Οι νέες πρακτικές που εισήγαγε στην 

εργασία, άλλαξαν νοοτροπίες χρόνων, βοήθησαν να εξοικειωθούν οι Έλληνες με τις 

διαδικτυακές εφαρμογές. Η γεωργία οφείλει να προσαρμοστεί για να επιβιώσει. Στην 

περιοχή μας υπάρχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην καινοτομία. Η αγροδιατροφή είναι το πεδίο εκείνο, όπου 

καινοτόμες εφαρμογές ευφυούς γεωργίας μπορούν να βρουν εφαρμογή.

Ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν να είναι ένας κρίκος στην 

αδύναμη αλυσίδα της Ελληνικής Οικονομίας. Όταν ένας κρίκος σπάσει, συμπαρασύ-

ρει και τους υπόλοιπους. Το καλοκαίρι που πέρασε, έσπασε ο κρίκος της τριτογενούς 

παραγωγής και επηρέασε και τους άλλους τομείς. Εξ αίτιας των περιορισμών στην 

εστίαση και τον τουρισμό υπήρξαν γεωργικά προϊόντα που δέχτηκαν αρκετά μεγάλη 

πίεση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το κρασί και το ψάρι που καταναλώνονται 

κυρίως μέσω της εστίασης.

Μέχρι στιγμής η υγειονομική κρίση μας έχει διδάξει για την ανάγκη ολιστικής προ-

σέγγισης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της οικονομίας. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς 

τομέα δεν γίνεται με ευχές. Θέλει γενναία χρηματοδότηση.

Σήμερα, βρίσκονται σε διαβούλευση και σε εφαρμογή πολλά σχέδια οικονομικής 

ανάκαμψης: Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, η Πράσινη Συμφωνία, η μελέτη Πισσαρίδη, τα 

Περιφερειακά σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή. Είναι μεταβατική 

περίοδος, και οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα διαμορφώσουν τη νέα εποχή.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχουν χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που 

αναζητούν λύσεις. Η απουσία αρδευτικών δικτύων, ο κατακερματισμός του αγροτικού 

κλήρου, ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός, η απουσία δικτύων διακίνησης προϊ-

όντων, το χαμηλό επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης, η απουσία της καινοτομίας είναι 

μερικά από αυτά. Το 2021 είναι χρονιά διεκδικήσεων και σχεδιασμού αξιοποίησης 

των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 μας προσφέρει την ευκαιρία να ανταλλάξου-

με απόψεις για όλα αυτά και πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον 

της Ελληνικής Γεωργίας. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα, μας παρέχει τη δυνατότητα 

να έχουμε ομιλητές και ακροατές, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν δύσκολο 

να βρεθούν στην ίδια συζήτηση. Ας αδράξουμε την ευκαιρία.

Θεόδωρος Βασιλόπουλος 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θανάσης Πετρόπουλος 
Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Πρωταγωνίστρια η Περιφέρεια
με εξωστρεφή και ανταγωνιστικό 
πρωτογενή τομέα

Η πανδημία ανέδειξε 
αυτονόητες αλήθειες που πρέπει 
όλοι να αφουγκραστούμε 
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Σπύρος Μάλαμης, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε 
Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας (ΝΔ)
Σταύρος Αραχωβίτης, Βουλευτής Λακωνίας 
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων
Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής (ΚΙΝ.ΑΛ)
Αθανάσιος Πετρόπουλος, Πρόεδρος Παραρτή-
ματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Συντονιστής: Παναγιώτης Γιαλένιος, Εκδότης 
εφ. «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Σωτήρης Κουτσομήτρος, Σύμβουλος Αγροτικής 
Πολιτικής 
Νίκος Παυλονάσιος, Αγρότης, Πρόεδρος ΠΕΝΑ 
Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης, Μηχανολόγος, 
Ελαιοπαραγωγός,
Στέλιος Βογιατζής, Κτηνοτρόφος αιγοπροβάτων, 
Γενικός γραμματέας ΠΕΝΑ 
Γιάννης Σδρόλιας, Νέος Αγρότης
Γιώργος Καπνιάς, Γεωργοκτηνοτρόφος, Μελισ-
σοκόμος 
Παύλος Τσακίρης, Νέος Αγρότης, Ευρωπαϊκό 
βραβείο αειφόρου εκμετάλλευσης 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Σωτήρης Κουτσομήτρος, Σύμβουλος Αγροτικής 
Πολιτικής
Νίκος Παυλονάσιος, Αγρότης, Πρόεδρος ΠΕΝΑ 
Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης, Μηχανολόγος, 
Ελαιοπαραγωγός
Στέλιος Βογιατζής, Κτηνοτρόφος αιγοπροβάτων 
Γενικός γραμματέας ΠΕΝΑ 
Γιάννης Σδρόλιας, Νέος Αγρότης
Δημήτρης Τσίλιας, Νέος Αγρότης 
Γιάννης Δακανάλης, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Νέ-
ος Γεωργοκτηνοτρόφος 
Βασίλης Ζαμπετάκης, Γεωπόνος, Νέος Γεωργο-
κτηνοτρόφος 
Μανώλης Καρατζής, Νέος κτηνοτρόφος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
• Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσο-
λογίας Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστη-
μίου Πατρών
Θέμα: Ο φυσικός χυμός της Ελιάς (ΛΙΟΖΟΥΜΟ) - 
άριστο υλικό για λίπανση 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Παναγιώτης Κάτσαρης, Γεωπόνος Βιοτεχνολό-
γος ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ιωάννης Ε. Λαγωγιάννης, Γεωπόνος, MSc, cPhD 
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φαρμακευτικής, Ερ-
γαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας
• Spin off Foodoxys
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και founder της spin off
Θέμα: Foodoxys: μια spin off του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και πως έδωσε προστιθέμενη αξία στα 
ελληνικά τρόφιμα 
• Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσο-
λογίας Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστη-
μίου Πατρών
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
Δρ. Σπυρίδων Μαντζούκας, Γεωπόνος-Εντομο-
λόγος
Θέμα: Εντομοπαθογόνοι μύκητες ως αποτελεσματι-
κό μέσο βιολογικής καταπολέμησης εντόμων: ση-
μερινή κατάσταση, δυνατότητες και προοπτικές
Συντονιστής: Γιώργος Ηλιόπουλος, Δημοσιογρά-
φος εφ. «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής ΕΑΠ, 
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τε-
χνολογίας 
Θέμα: «Νέες Ακαδημαϊκές προκλήσεις της εξ απο-
στάσεως και δια βίου εκπαίδευσης για τον πρωτο-
γενή τομέα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»
Δημήτρης Σάββας, Καθηγητής Γ.Π.Α., Κοσμήτο-
ρας Σχολής Επιστημών των Φυτών
Θέμα: «Υδροπονική Καλλιέργεια: Μία σύγχρονη 
μορφή παραγωγής στα θερμοκήπια»
Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής ΔΕΑΠΤ, Πανεπι-
στημίου Πατρών
Θέμα: «Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στην άρδευ-
ση καλλιεργειών»
Χρυσή Καραπαναγιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια, 
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Θέμα: «Ανάπτυξη νέων υλικών από αγροτικά πα-
ραπροϊόντα»
Δημήτρης Παπαϊωάννου, Εργαστήριο Τεχνο-
λογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων – 
Ε.Α.Π.
Θέμα: «Μικροπλαστικά στα καλλιεργούμενα εδά-
φη»
Σπύρος Κυρίτσης, Πτυχιούχος πληροφορικής, 
Μεταπτυχιακός ‘Διαχείρισης αποβλήτων’
Θέμα: «Λογισμικό για την ασφαλή επαναχρησιμο-
ποίηση υγρών αποβλήτων και βιοστερεών στην γε-
ωργία»
Συντονιστής: Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, 
Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Νίκος Μαλάμος, Επικ. Καθηγητής Τμήμα Γεωπο-
νίας ΠΠ
Θέμα: «Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη 
διαχείριση άρδευσης»
Αθανάσιος Μολασιώτης, Αν. Καθηγητής, Διευ-
θυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας ΑΠΘ 
Θέμα: «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ: ένα εργαλείο για τον μετασχη-
ματισμό της ελληνικής  δενδροκομικής παραγω-
γής.» 
Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής Τμήμα Γεωπο-
νίας ΕΛΜΕΠΑ 
Θέμα: «Cluster A.I.M.-H.Q. OIL: Καινοτόμος Ολι-
στική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και 
Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού 
Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στά-
δια Αλυσίδας παραγωγής μέσω Τεχνητής Νοημο-
σύνης και State of the Art Τεχνολογίας»
Αγγελική Καυγά, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπο-
νίας ΠΠ
Θέμα: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ρομποτικού 
Συστήματος Διαχείρισης Θερμοκηπιακών Μονά-
δων Βασισμένο σε ΙοΤ Τεχνολογίες»
Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Θέμα: «Καινοτομία και Βιολογικές Καλλιέργειες»

Συντονιστής: Βασίλης Σωτηρόπουλος, Καθηγη-
τής, Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Σάββατο 17 Απριλίου

18:00-20:00 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)

Σχεδιάζοντας για την Ελλάδα 
τη Νέα ΚΑΠΘ

ΕΜ
Α

Τρίτη 20 Απριλίου

17:00-18:00 Πανελλήνια Ένωση 
Νέων Αγροτών

Οι προτάσεις της ΠΕΝΑ για την ανά-
πτυξη του αγροτικού τομέαΘ

ΕΜ
Α

Τρίτη 20 Απριλίου

18:30-20:00 
Καλές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τομέα

Δευτέρα 19 Απριλίου

18:00-19:30 Πανελλήνια Ένωση 
Νέων Αγροτών

«Το καινούριο πρόγραμμα 
των νέων αγροτών»Θ

ΕΜ
Α

Τετάρτη 21 Απριλίου

18:00-20:00
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αγροτική Ανάπτυξη 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Θ

ΕΜ
Α

Παρασκευή 23 Απριλίου

18:00-20:00 Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής 
και Βελτίωσης Φυτών. Τμήμα Γεωπονίας 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καινοτομία και νέες τάσεις 
στην ΑγροδιατροφήΘ

ΕΜ
Α

Πρόγραµµα

e-
17-25 Απριλίου

2021

LIVE στο  www.forumanaptixis.gr
17-25 Απριλίου 2021

∆ηµόσια συζήτηση για τις βασικές
προτεραιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης
στη ∆υτική Ελλάδα και στη χώρα µας

Τρίτη 20/4

18:30-20:00 Καλές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τοµέα

Τετάρτη 21/4

18:00-20:00 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Θέµα: «Αγροτική Ανάπτυξη και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»

Παρασκευή 23/4

18:00-20:00 Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών.

Τµήµα Γεωπονίας Πανεπιστήµιο Πατρών

Θέµα: «Καινοτοµία και νέες τάσεις στην Αγροδιατροφή»

Σάββατο 17/4

18:00-20:00 Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)

Θέµα:«Σχεδιάζοντας για την Ελλάδα τη Νέα ΚΑΠ»

∆ευτέρα 19/4

18:00-19:30 Πανελλήνια Ένωση  Νέων Αγροτών

Θέµα: «Το καινούριο πρόγραµµα των νέων αγροτών»

Τρίτη 20/4

16:30-18:00 Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών

Θέµα: «Οι προτάσεις της ΠΕΝΑ για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα»

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Online

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr 
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Σίγουρα όλα τα προϊόντα δεν 
είχαν ανάλογες επιδόσεις, 
ωστόσο το γενικό πρόσημο 
κινήθηκε με θετικό ρυθμό.
Με γνώμονα ότι η πανδημία 
εξακολουθεί να αποτελεί τη 
βασική πρόκληση και κατά 
το τρέχον έτος, είναι αρκού-
ντως δύσκολο να προβλεφθεί 
η δυνητική επίπτωση που 
θα έχει και στον συγκεκρι-
μένο κλάδο. Παρ’ όλα αυτά, 
ήδη από το τέλος της περσι-
νής χρονιάς οι διεθνείς ορ-
γανισμοί έχουν προσπαθήσει 
να σκιαγραφήσουν τις μακρο-
πρόθεσμες προοπτικές.
Σε πρόσφατη έκθεσή του ο 
Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ) υπογραμμίζει 
πώς η βραδύτερη οικονομι-
κή ανάπτυξη θα μπορούσε να 
επηρεάσει την επισιτιστική 
ασφάλεια, το βιοτικό επίπε-
δο, τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και το εμπόριο. 
Το μέγεθος αυτών των επι-
πτώσεων εξαρτάται, μεταξύ 
άλλων, από τη σοβαρότητα 
της πτώσης του παγκόσμιου 
ΑΕΠ. Με βάση δύο σενάρια 
ανάκαμψης της διεθνούς οι-
κονομίας, αυτή η σύντομη πε-
ριγραφή απεικονίζει πώς το 
οικονομικό σοκ από την παν-
δημία θα μπορούσε να αντη-
χήσει στον γεωργικό τομέα 
την επόμενη δεκαετία. 

Τα βασικά σενάρια 
και οι επιπτώσεις
Ειδικότερα, ο διεθνής οργα-
νισμός εξετάζει δύο βασικά 
σενάρια: ένα θετικό και ένα 
δυσμενές. Το θετικό σενάριο 
προϋποθέτει επιτυχείς εκ-
στρατείες εμβολιασμού, απο-
τελεσματικές κυβερνητικές 
πολιτικές και καλύτερη συ-
νεργασία μεταξύ των χωρών, 
που θα οδηγήσουν στην οι-
κονομική ανάκαμψη.
Στο δυσμενές σενάριο εξετά-
ζονται ενδεχόμενες καθυστε-
ρήσεις στην πορεία των προ-
γραμμάτων του εμβολιασμού 
αλλά και οι δυσκολίες στον 
έλεγχο των νέων κρουσμά-

των, εξέλιξη η οποία θα απο-
τελέσει τροχοπέδη για την 
ανάκαμψη της διεθνούς οικο-
νομίας.
Επιπτώσεις στη ζήτηση: Τα 
χαμηλότερα εισοδήματα μετά 
το ξέσπασμα του COVID-19 
αναμένεται να μειώσουν τη 
μικτή υψηλής ποιότητας δι-
ατροφική ζήτηση (calorie 
demand), παρά τις χαμηλό-
τερες γεωργικές τιμές. Σύμ-
φωνα με το θετικό σενάριο, 
η ακαθάριστη ζήτηση αγροτι-
κών προϊόντων υψηλής δια-
τροφικής αξίας κατά κεφαλή 
αναμένεται να είναι 0,85% 
κάτω από το μέσο φυσιολο-
γικό επίπεδο για τη διετία 
2020-21 και 0,7% κάτω από 
αυτό έως και το 2029. Η ακα-
θάριστη ζήτηση αυτού του εί-
δους των προϊόντων προ-
βλέπεται να μειωθεί κατά 0,3 
ποσοστιαία μονάδα καθ’ όλη 
την περίοδο προβολής στο 
δυσμενές σενάριο.
Επιπτώσεις στις τιμές: Το 
γεγονός ότι ο σχεδιασμός 
για την παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων δεν αποτελεί ένα 
δεδομένο το οποίο αποφα-
σίζεται με βραχυπρόθεσμες 
προοπτικές, οδηγεί σε αρκε-
τά προβλήματα τον κλάδο. Η 
εμφάνιση του κορωνοϊού και 
η επακόλουθη πτώση της ζή-
τησης έχεικαταστήσει αρνητι-
κό το ισοζύγιο προσφοράς - 
ζήτησης, με δεδομένο ότι η 
πρώτη αυξάνει και η δεύτερη 
μειώνεται. 
Όπως γίνεται εύκολα αντιλη-
πτό, η υπερ-προσφορά οδη-
γεί χαμηλότερα τις τιμές και 
φυσικά τα έσοδα των παρα-
γωγών. Βάσει των στοιχείων 
του ΟΟΣΑ προβλέπεται ότι οι 
τιμές αγροτικών προϊόντων 
θα υποχωρήσουν 10% από 

τον κινητό μέσο όρο των τε-
λευταίων ετών στο διάστημα 
2020-2021. Μετά το 2022 
θα υπάρξει σταδιακή ανά-
καμψη των τιμών, αλλά όχι 
επιστροφή τους στα επίπεδα 
που βρίσκονταν πριν από την 
πανδημία.
Αντίκτυπος στη γεωργική 
παραγωγή της χώρας μας: 
Η πτώση της ζήτησης για γε-
ωργικά προϊόντα και η επα-
κόλουθη πτώση των τιμών 
οδηγούν σε μείωση της γεωρ-
γικής παραγωγής. Ο αντίκτυ-
πος στη συνολική παραγωγή 
αναμένεται να είναι σχετικά 
μικρός βραχυπρόθεσμα κα-
θώς χρειάζεται χρόνος για 
τους γεωργικούς παραγω-
γούς να ανταποκριθούν στη 
χαμηλότερη ζήτηση των κα-
ταναλωτών. Μεσοπρόθεσμα, 
αναμένεται μεγαλύτερη μείω-
ση της συνολικής γεωργικής 
παραγωγής. Μέχρι το 2029 η 
συνολική παραγωγή προβλέ-
πεται να είναι κατά 0,9% και 
1,2% χαμηλότερη από τα βα-
σικά επίπεδα στα δύο σενά-
ρια αντίστοιχα. 
Η αντίδραση της παραγωγής 
είναι πιο έντονη στο αρνητικό 
σενάριο, καθώς η ζήτηση θα 
επηρεαστεί περισσότερο εάν 
η οικονομική ανάκαμψη είναι 
πιο αργή. Συνολικά, ο μέσος 
αντίκτυπος στην παραγωγή 
εμπορευμάτων όπως δημη-
τριακά, ελαιούχοι σπόροι και 
προϊόντα ελαιούχων σπόρων, 
ζάχαρη, κρέας, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, ψάρια, βιοκαύσιμα 
και βαμβάκι αναμένεται να εί-
ναι περιορισμένος.
Ωστόσο, η προσφορά άλλων 
γεωργικών προϊόντων (π.χ. 
φρούτα και λαχανικά) θα επη-
ρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό.
Επιπλέον, καθώς η ζήτηση 

των καταναλωτών αναμένεται 
να μειωθεί περισσότερο για 
τα ζωικά προϊόντα υψηλής 
αξίας από ό,τι για τα βασικά 
τρόφιμα, η μείωση της ζωι-
κής παραγωγής αναμένεται 
να είναι ισχυρότερη σε σύ-
γκριση με την παραγωγή δη-
μητριακών. 
Η παραγωγή δημητριακών 
αναμένεται ακόμη και να αυ-
ξηθεί ελαφρά το 2020-21 σε 
σύγκριση με το μέσο επίπεδο, 
καθώς τα μέτρα αποκλεισμού 
προκαλούν πρόσθετη ζήτηση 
για βασικά τρόφιμα. Εκτιμά-
ται ότι η υποχώρηση της ζω-
ικής παραγωγής θα επιφέρει 
αντίστοιχη πτώση στη ζήτηση 
ζωοτροφών και ως εκ τούτου 
αυτό θα έχει αρνητική επί-
δραση σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα και στην παραγωγή 
των δημητριακών.
Η ζωική παραγωγή αναμένε-
ται να μειωθεί κατά 1,1% και 
1,3% το 2020-21 στα δύο σε-
νάρια αντίστοιχα. Τα επόμενα 
χρόνια η ζωική παραγωγή 
αναμένεται να μειωθεί ακόμη 
περισσότερο, αν και με χαμη-
λότερο ρυθμό.
Επίδραση στην εξαγωγική 
δραστηριότητα: Η επιβολή 
περιοριστικών μέτρων μετα-
κίνησης τόσο πολιτών όσο 
και μεταφορών όπως είναι 
φυσικό πλήττει τις εξαγωγές, 
με τον διεθνή οργανισμό να 
εκτιμά ότι θα υποχωρήσουν 
κατά 1% σε όρους δολαρίου 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
και στα δύο σενάρια που εξε-
τάζει. Οι επιπτώσεις, πάντως, 
θα είναι διαφορετικές ανά γε-
ωγραφική περιοχή, ενώ ανα-
μένεται ότι από το 2022 και 
μετά θα υπάρξει ανάκαμψη 
και μάλιστα σε επίπεδα ανά-
λογα με αυτά που είχαν κα-

ταγραφεί προ της πανδημίας. 
Έως το 2029 αναμένεται ότι 
οι διεθνείς εξαγωγές αγροτι-
κών προϊόντων θα κυμαν-
θούν από τρία έως τέσσε-
ρα δισ. δολάρια χαμηλότερα 
από τον μέσο όρο. 

Βελτίωση του εμπορίου 
ενδοπεριφερειακά
Από την πλευρά του ο Οργα-
νισμός Τροφίμων και Γεωρ-
γίας του ΟΟΣΑ (FAO), ανα-
λύοντας τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στον γεωργικό το-
μέα αναμένεται ότι η παραγω-
γή λαχανικών θα γίνει πολύ 
πιο τοπική, αλλά δεν περι-
μένει αλλαγές στις κινήσεις 
των βασικών τροφίμων (ρύ-
ζι, αραβόσιτος), φρούτα, κρέ-
ας, τα οποία αποτελούν ήδη 
τα είδη διατροφής με τη με-
γαλύτερη κινητικότητα σε δι-
εθνές επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο ένας από 
τους τομείς που εκτιμά ότι θα 
βελτιωθεί είναι το ενδοπερι-
φερειακό εμπόριο, το οποίο 
θα οδηγήσει σε μικρότερες 
τροφικές αλυσίδες, θα δημι-
ουργήσει περισσότερες αγο-
ρές για τους αγρότες και θα 
βελτιώσει την πρόσβαση τό-
σο στις εισροές (σπόρους, λι-
πάσματα) όσο και στις εκροές 
(τρόφιμα).
Αναφορικά με τον ρόλο που 
θα μπορούσαν να διαδραμα-
τίσουν οι μεγάλες διεθνείς 
εταιρείες τροφίμων στην 
αντιμετώπιση της επικείμε-
νης έλλειψης πρόσβασης σε 
τρόφιμα σε χώρες με χαμηλό 
και μεσαίο εισόδημα, ο FAO 
πρότεινε στις χώρες να δημι-
ουργήσουν μια«επιτροπή κρί-
σης» για να αντιμετωπίσουν 
τον αντίκτυπο της επιδημίας 
COVID-19 στον εφοδιασμό 
με τρόφιμα, που περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, υπουρ-
γεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και Τροφίμων, Μεταφορές, 
Οικονομία, Εμπόριο. Για να 
διασφαλιστεί ότι οι στρατη-
γικές εφαρμόζονται επαρκώς 
και πλήρως από τους διαχει-
ριστές της αγοράς, είναι ζωτι-
κής σημασίας η εν λόγω επι-
τροπή κρίσης να εμπλέξει τον 
ιδιωτικό τομέα, μέσω μιας ευ-
ρύτερης συμβουλευτικής επι-
τροπής πολλών ενδιαφερο-
μένων που θα περιλαμβάνει 
εκπροσώπους όλων των πα-
ραγόντων στην αλυσίδα εφο-
διασμού τροφίμων.

Ανέπτυξε ισχυρά... αντισώματα 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας

> Οι επιδόσεις και τα επόμενα βήματα του πρωτογενούς τομέα 

Ο πρωτογενής τομέας αποτέλεσε έναν από τους 
ελάχιστους παραγωγικούς κλάδους που εμφάνι-

σαν ισχυρά αντισώματα στην εν εξελίξει πανδημία 
του κορωνοϊού, επιτυγχάνοντας να συγκρατήσει 
τη δυναμική του και σε κάποιες περιπτώσεις να 

ενδυναμώσει την εξωστρέφειά του. 
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Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφια-
κών Δεξιοτήτων- International 
Digital Transformation & 
Digital Skills Center της Cisco 
υπέγραψε μνημόνια συνεργασί-
ας με 9 δήμους, εκπαιδευτικούς 
φορείς, μεταξύ τους και το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών και Επιμε-
λητήρια ανά την Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριμένα, μνημόνια 
συνεργασίας υπέγραψαν οι δή-
μοι Πυλαίας-Χορτιάτη και Αλε-
ξανδρούπολης, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και τα Πανεπιστήμια Μακεδο-
νίας και Πάτρας, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης, το Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης, καθώς 
και το CITY College-University 
of York Europe Campus.
Τα μνημόνια συνεργασίας προ-
βλέπουν μεταξύ άλλων:
• Εκπόνηση ερευνών και μελε-
τών και ανάπτυξη καινοτόμων 
προγραμμάτων και πιλοτικών 
τεχνολογικών εφαρμογών.
• Δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τεχνολογί-
ες αιχμής και δημιουργική οι-
κονομία.
• Αξιοποίηση διεθνών δικτύ-
ων για την ανάπτυξη συνεργα-
σίας μεταξύ τοπικών εταιρει-
ών και των ομολόγων τους στο 
εξωτερικό.
• Διοργάνωση εθνικών και διε-
θνών εκδηλώσεων.
• Συν-διοργάνωση σεμιναρί-
ων κατάρτισης και άλλων εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων 

με σκοπό την ανάπτυξη εξει-
δικευμένων γνώσεων και δε-
ξιοτήτων σύμφωνα με τις μελ-
λοντικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας.
• Συμμετοχή σε ερευνητικά έρ-
γα που σχετίζονται με το μέλ-
λον της εργασίας, της επιχειρη-
ματικότητας, της εκπαίδευσης 
και του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού.
Το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη εκ-
προσώπησε ο Δήμαρχος, Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης, το Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης εκπροσώπησε 
ο Δήμαρχος, Γιάννης Ζαμπού-
κης, το ΑΠΘ ο Αντιπρύτανης, 
Ευστράτιος Στυλιανίδης, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ο 
Πρύτανης, Στυλιανός Κατρανί-
δης, το Πανεπιστήμιο Πάτρας 
ο Πρύτανης, Χρήστος Ι. Μπού-
ρας (διαδικτυακά), το ΕΒΕΘ ο 
Πρόεδρος, Γιάννης Μασούτης, 
το ΕΕΘ ο Πρόεδρος, Μιχάλης 
Ζορπίδης, το Ελληνο-Ιταλικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
ο Πρόεδρος, Σαραντόπουλος 
Χρήστος και το CITY College-
University of York Europe 
Campus ο Πρόεδρος του ΔΣ, 

Γιώργος Στρατηγάκης
H εταιρεία «Lever – Σύμβου-
λοι Ανάπτυξης Α.Ε», μέλος του 
Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργά-
τες» υποστηρίζει τη λειτουργία 
του Κέντρου και συμμετέχει στη 
διοργάνωση υπογραφής των 
μνημονίων συνεργασίας.
Σε Δελτίο Τύπου το Πανεπιστή-
μιο Πατρών αναφέρεται τόσο 
στους σκοπούς της υπογραφής 
του συγκεκριμένου ΜoU όσο 
και στην υπογραφή μιας σειράς 
ακόμη μνημονίων συνεργα-
σίας με στόχο την από κοινού 
προώθηση της εκπαιδευτικής, 
επιστημονικής και ερευνητι-
κής συνεργασίας με τους συ-
νυπογράφοντες φορείς. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση στόχος του Πανεπιστημίου 
Πατρών είναι ο σαφής προσα-
νατολισμός στον διεθνή χαρα-
κτήρα, την εξωστρέφεια και τις 
αυξανόμενες απαιτήσεις για 
αριστεία, διάκριση, έρευνα και 
καινοτομία.
Εικδότερα για το Μνημόνιο Συ-
νεργασίας μεταξύ του Πανεπι-
στημίου Πατρών και της Digital 
Transformation and Digital 

Skills (DT&S) της Cisco Hellas 
αναφέρεται ότι σκοπός της συ-
νεργασίας είναι η ενίσχυση της 
καινοτομίας, η επιτάχυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού, η 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιο-
τήτων καθώς και η από κοινού 
ανάπτυξη ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων
Με το ΜoU με την Συμμετοχές 
5G Α.Ε. στόχος είναι η ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας και η στήρι-
ξη επιχειρηματικών σχημάτων 
που αναπτύσσουν προϊόντα και 
λύσεις για την εκμετάλλευση της 
τεχνολογίας 5G. 
Η συγκεκριμένη συνεργασία 
ενθαρρύνει την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα και 
προωθεί την αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας μας και τη διασύνδεσή 
του με την ευρύτερη αγορά. Η 
συμφωνία αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής της Συμμετοχές 5G 
Α.Ε. για τη δημιουργία 5G οι-
κοσυστήματος στην Ελλάδα σε 
συνεργασία με επιχειρήσεις και 
την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 
Τέλος το Μνημόνιο Συνεργασί-
ας επιστημονικού και ερευνητι-
κού επιπέδου που υπέγραψε το 
Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Γε-
νική Γραμματεία Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών είναι 
στο πλαίσιο επίτευξης κοινών 
στόχων δημιουργίας και μετά-
δοσης της αναλυτικής σκέψης, 
της διαρκούς αναβάθμισης και 
επένδυσης στο ανθρώπινο κε-
φάλαιο και της ενσωμάτωσης 
τεχνολογιών αιχμής ερευνη-
τικής πολιτικής στο σύγχρονο 
Ευρωπαϊκό χώρο.

Οι 3 Δημιουργικές Ομάδες Εργασίας –
Creative Leadership Teams του Ευρω-
παϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 
CHOICE της ΠΔΕΔΕ έχουν «σηκώσει τα 
μανίκια» και δημιουργούν ανοιχτούς εκ-
παιδευτικούς πόρους (Open Educational 
Resources) βασισμένους στην STEM εκ-
παίδευση με STE(A)M προσέγγιση. Επί της 
ουσίας, Έλληνες εκπαιδευτικοί και μαθητές 
συν διαμορφώνουν εκπαιδευτικά σενάρια 
τα οποία έχουν στο επίκεντρο τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών, με τον κεντρικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων να βρίσκεται στους 
μαθητές. Στη συνέχεια, τα παραγόμενα των 
ομάδων θα συναντήσουν αντίστοιχους εκ-
παιδευτικούς πόρους οι οποίοι διαμορφώ-
νονται παράλληλα από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές της Ιταλίας, της Κύπρου και της 
Ισπανίας στο πλαίσιο του Erasmus+ έρ-
γου «CHOICE» και θα αποτελέσουν υλικό 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μαθητών 
σε όλη την Ευρώπη. Οι Ηγετικές Ομάδες 
Εργασίας “CHOICE” αποτελούνται από εκ-
παιδευτικούς και μαθητές των σχολικών 
μονάδων ΓΕΛ Ανδρίτσαινας (Ηλεία), Πει-
ραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πα-
τρών (Αχαΐα) και Εκπαιδευτηρίων “Πανα-
γίας Προυσιώτισσας” (Αιτωλοακαρνανία) 
καθώς και πρότυπα (role-models) από την 
Αγορά Εργασίας και Πανεπιστημιακούς 
Φορείς. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές του 
Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου 
Πατρών που είναι μέλη της Δημιουργικής 
Ομάδας Εργασίας είναι κατά αλφαβητική 
σειρά οι: Πούλου Παρασκευή (καθηγήτρια 
Βιολογίας), Σουλιώτη Σπυριδούλα (καθη-
γήτρια Μαθηματικών), Σταυρόπουλος Πέ-
τρος (καθηγητής Πληροφορικής), Αναστα-
σίου Αναστασία (μαθήτρια Α’ Γυμνασίου), 
Κουστουμπάρδης Νικόλαος (μαθητής Α’ 

Γυμνασίου), Μετάι Ορέστης (μαθητής Β’ Γυ-
μνασίου) και Πετροπούλου Μαρία (μαθή-
τρια Β’ Γυμνασίου). Την ομάδα του ΠΓΠΠ 
συντονίζει η επιστημονικά υπεύθυνη του 
έργου CHOICE για την ΠΔΕΔΕ κ. Αθανα-
σία Μπαλωμένου.
Aυτήν την περίοδο, οι μαθητές και εκπαι-
δευτικοί της ομάδας του έργου CHOICE, 
συνδημιουργούν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 
λέξεων σε κινητή συσκευή που αφορά ένα 
ζήτημα παγκόσμιας αιχμής: τους 17 στό-
χους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη. 
Το παιχνίδι αυτό εντάσσεται σε μια προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης μαθητών σε αυτό το σημαντικό και 
φλέγον ζήτημα για όλο τον πλανήτη, με 
χρήση κινητών συσκευών που είναι το κυ-
ρίαρχο μέσο που χρησιμοποιούν και επι-
κοινωνούν στην εποχή μας οι μαθητές. 

ΕΑΠ: Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην 511η/12-4-
2021 Συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το 
Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί την ύψιστη 
τιμητική διάκριση, σε προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, 
στον Δρα Άλμπερτ Μπουρλά, ως αναγνώριση για τη συμβο-
λή του στην προαγωγή και τη μετάδοση της επιστημονικής 
γνώσης και για την άξια εκπροσώπηση της Χώρας μας στο 
εξωτερικό για πολλά χρόνια υπό τις πολλαπλές ιδιότητές του.. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο τιμώμενος, εκτός από τη δια-
χρονική δράση του στον τομέα της καινοτομίας και της έρευ-
νας, έχει συμβάλει, από τη θέση ευθύνης που κατέχει, στην 
αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας.
Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 
2021 στην Αθήνα.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟλΟΓΙΑΣ: Το πρώτο αντιμάθημα στο Βιολο-
γικό Πάτρας πραγματοποίησαν φοιτητές, στο πλαίσιο δράσε-
ων και κινητοποιήσεων με αίτημα την επαναλειτουργία των 
σχολών με όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Σε σχετική 
ανακοίνωση τους αναφέρουν: «Έναν και παραπάνω χρόνο 
μετά από το κλείσιμο των σχολών μας λόγω της πανδημίας 
του covid-19, και λίγο πριν έρθει η πανεπιστημιακή αστυνο-
μία στις σχολές μας, εμείς προχωράμε σε αντιμαθήματα και 
δράσεις επανοικειοποίησης των σχολών μας! Μετά από συ-
νεννόηση με καθηγητές του τμήματός μας, πραγματοποιήθηκε 
το πρώτο αντι-μάθημα με τίτλο «Η ζωή ενός ιού και η ζωή του 
ξενιστή του» την Τρίτη 13.4, στη 13.00 στο Αίθριο του Βιολο-
γικού ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί και επόμενα αντιμαθή-
ματα! Καθώς οι κανονικές αίθουσες διαλέξεων είναι ακατάλ-
ληλες εν καιρώ Covid, εμείς αντιπροτείνουμε τον εξωτερικό 
χώρο, δηλώνοντας την ανάγκη μας για δια ζώσης μάθημα».

Συνεργασίες με επιχειρηματικούς 
και αυτοδιοικητικούς φορείς

Δημιουργικές Ομάδες “CHOICE”

> Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία

> Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (ΕΑΨ)
στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με απόφαση από την υπ’ αριθ. 510/06.04.2021 
Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει συνολικά 75 θέσεις (Κατηγορία Α: 
30, Κατηγορία B: 30, Κατηγορία Γ: 15 · βλ. λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην 
ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.: www.eap.gr) φοίτησης στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολο-
γία» με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΔΑ: 6Μ3Δ46ΨΖΣΘ-2ΨΠ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τη
15η Απριλίου 2021 και ώρα 12.00μ.μ. έως την 31η Μαΐου 2021 και ώρα 12.00μ.μ..

 Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 
των 100 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021 και ώρα 12.00μ.μ.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον 
ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π..
• Το διδακτικό υλικό προσφέρεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή.
• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλι-
κίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του 
αριθμού θέσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
• Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον 
χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων 
χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. 
• Οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πρώτους 75 υποψηφίους και οι υπόλοιπες 25 θέσεις (Κα-
τηγορία Α: 10, Κατηγορία B: 10, Κατηγορία Γ: 5) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά 
που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε περίπτωση που σε μία κατηγορία δεν συμπληρωθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός θέσεων, δύναται να καλυφθούν οι θέσεις από τις λοιπές κατηγορίες 
ή αντιστρόφως. 
• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (ως αυτές 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20.09.2019, ΦΕΚ 3557/τ. Β’/2019) και υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής. 
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2552/1997 (Α’ 266).
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμ-
μετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο), όπως και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
ηλεκτρονικής αιτήσεως.
• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/04.08.2017).
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και 
των απορριφθέντων στο Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 1η 
Ιουλίου 2021.
• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για την εγγραφή υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.: www.eap.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.: www.eap.gr 
για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην 
παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για 
προγραμματισμένο ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr 
και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

Πάτρα, 12 Απριλίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
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Ο αγροδιατροφικός τομέας σε 
συνεργασία με τον τουρισμό 
μπορούν να δώσουν μεγάλη 
δυναμική και να ανοίξουν νέ-
ους δρόμους μεταξύ της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας και 
της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων. Τα οφέλη που θα προκύ-
ψουν από αυτή την συνεργα-
σία συζήτησαν την Παρασκευή 
9 Απριλίου 2021, στην Κεφα-
λονιά ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδω-
ρος Βασιλόπουλος με τον χω-
ρικό Αντιπεριφερειάρχη Κε-
φαλονιάς και Ιθάκης, Σταύρο 
Τραυλό και τον Αντιπεριφερει-
άρχη Αγροτικής Οικονομίας 
και Ανάπτυξης- Υπαίθρου, Σω-
τήρη Κουρή.
Η επίσκεψη του κ. Βασιλόπου-
λου στην Κεφαλονιά έρχεται 
ως συνέχεια των επαφών που 
είχε με την περιφερειακή αρ-

χή και φορείς της Ζακύνθου 
με σκοπό τον συντονισμό των 
ενεργειών για τα ανοικτά αγρο-
τικά ζητήματα. Όπως τόνισε ο 
κ. Βασιλόπουλος, χρήσιμο εί-
ναι να δημιουργηθεί δίαυλος 
επικοινωνίας ακόμα και σε κα-
θημερινή βάση ώστε η διαπε-
ριφερειακή συνεργασία να φα-

νεί στην πράξη, φέρνοντας για 
παράδειγμα την προώθηση 
των αγροτικών προϊόντων στις 
τουριστικές περιοχές, τις προ-
τάσεις για την επόμενη προ-
γραμματική περίοδο και την 
δακοκτονία.
Σε δηλώσεις του ο κ. Βασιλό-
πουλος μετά το πέρας της συ-

νεργασίας του επέμεινε ότι με 
την συνένωση περιφερειακών 
δυνάμεων θα πετύχουμε πε-
ρισσότερα και πρόσθεσε: «Με-
τά την Ζάκυνθο επισκέφθηκα 
και την Κεφαλονιά όπου συν-
δέομαι με τα φοιτητικά μου 
χρόνια. Με χαρά συζήτησα με 
τους φίλους αντιπεριφερειάρ-
χες τα κοινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε. Καταθέσαμε 
τις προτάσεις μας και θα είμα-
στε καθημερινά σε επικοινωνία 
για την υλοποίησή τους».
Ο κ. Βασιλόπουλος επισκέφθη-
κε ακόμα την Ένωση Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Κεφαλλη-
νίας και Ιθάκης, καθώς επίσης 
τις πρότυπες εγκαταστάσεις 
στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονι-
άς όπου ενημερώθηκε για την 
ποιοτική υπεροχή των προϊό-
ντων στις απαιτητικές αγορές 
ψαριών και θαλασσινών.

> ΜΕΣΟλΟΓΓΙ: Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσο-
λογγίου Κώστας Λύρος, προκειμένου να επιδώσει ιδιοχείρως 
την Πρόσκληση για τις Εορτές Εξόδου. Συνομιλώντας με τον 
Αρχιεπίσκοπο, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου ανέφερε: « Το 
Μεσολόγγι είναι Πόλις Ιερή. Είναι Ιδέα, είναι σύμβολο. Και η 
κοινωνία μας σήμερα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιους 
συμβολισμούς. Η μεγάλη Θυσία των Εξοδιτών υπενθυμίζει με 
τον πιο δυνατό τρόπο, ότι η Πίστη σε ένα Θεό και μια Πατρί-
δα μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τον πιο ισχυρό στρατό. Το 
μικρό Αλωνάκι της Ελευθερίας, έμελε με το παράδειγμά του 
να φωτίσει τον κόσμο. Αυτόν τον τόπο σας προσκαλούμε να 
λαμπρύνετε με την παρουσία σας την Κυριακή των Βαΐων 25 
Απριλίου». Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε για την πρόσκλη-
ση, ενώ κατά την διάρκεια της συζήτησης εκδήλωσε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να ενημερωθεί σχετικά με το Δήμο Ι.Π. Μεσο-
λογγίου, για τις πολιτιστικές δραστηριότητές του και για τον 
υγροβιότοπο της Λιμνοθάλασσας.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Το πράσινο φως για τις 25 Μαΐου πήρε η δη-
μοπράτηση του έργου της «Ανάπλασης του Παπαστράτειου 
Πάρκου Αγρινίου». Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτρο-
πή οι όροι Διακήρυξης και ο ορισμός επιτροπής του ανοι-
κτού διαγωνισμού του έργου προϋπολογισμού 2.191.371,26 
€ ευρώ. «Γυρίζουμε σελίδα με ένα έργο που φιλοδοξεί, όχι 
απλά να επιτρέψει στους Αγρινιώτες να χαρούν ξανά το μεγα-
λύτερο πάρκο της πόλης τους, αλλά να δημιουργήσει ένα νέο 
κύτταρο πολιτισμού, μια εστία συνάντησης, ένα σημείο ανα-
φοράς. Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και προχωρούμε 
στη δημοπράτηση του έργου», ανέφερε ο δήμαρχος Αγρινίου 
Γιώργος Παπαναστασίου.

> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 
2021, η προσωρινή ένταξη του Δήμου Ναυπακτίας στο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων 
Χώρων στις πόλεις 2018» για την απαλλοτρίωση ενός εκ των 
σημαντικότερων ακινήτων εντός της πόλης της Ναυπάκτου, 
του οικοπέδου Παπαχαραλάμπους. Στην παρούσα φάση, 
όπως προβλέπεται, ο Δήμος Ναυπακτίας εντάσσεται στο Πρό-
γραμμα ως προσωρινός δικαιούχος προκειμένου να ακολου-
θήσουν οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι, για το συγκεκριμένο οικόπεδο που βρίσκε-
ται μεταξύ των οδών Πλαστήρα και Καρακουλάκη, η αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου είχε συγκεντρώσει το σύνολο των απαι-
τούμενων στοιχείων για την υποβολή του σχετικού αιτήματος 
στο Πράσινο Ταμείο, με την επιλογή του να προκρίνεται λόγω 
των βασικών προϋποθέσεων που έθετε το Πρόγραμμα. Μετα-
ξύ αυτών των προϋποθέσεων ήταν τα προτεινόμενα ακίνητα 
να έχουν αποχαρακτηριστεί με δικαστικές αποφάσεις άρσης 
απαλλοτρίωσης. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η 
πόλη της Ναυπάκτου θα αποκτήσει ένα σημαντικό χώρο ανα-
ψυχής και πρασίνου που δύναται να αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς για τους δημότες και τους επισκέπτες της. Σημαντικό 
είναι δε το γεγονός ότι βρίσκεται εντός του αστικού της ιστού 
και μάλιστα στο κέντρο του. Χώροι, όπως το οικόπεδο Πα-
παχαραλάμπους, αποτελούν βασικά εργαλεία στην πορεία του 
Δήμου Ναυπακτίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

> ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟλΟΓΓΙΟΥ: Ανακοίνωση εξέδωσε ο αντι-
δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεσολογγίου Νίκος Καρα-
πάνος εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1 Μαΐου έως 
31 Οκτωβρίου 2021. Καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επι-
καρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που 
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και 
σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρε-
ούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην 
απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκατα-
λελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων 
που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου 
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη 
λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην 
αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ύψους 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνε-
ται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που 
δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερί-
να Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε ο Δή-
μαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασί-
ου προκειμένου να την προσκαλέσει να 
παραστεί στις εκδηλώσεις εορτασμού της 
11ης Ιουνίου.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου είχε την ευκαιρία 
να παρουσιάσει στην Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας το σχεδιασμό του Δήμου Αγρινί-
ου για τις επετειακές εκδηλώσεις για την 
απελευθέρωση του Αγρινίου αλλά και το 
πρόγραμμα δράσεων του Δήμου με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 200 ετών από την 
αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και την 
έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώ-
να των Ελλήνων. Η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας ευχαρίστησε για την πρόσκληση 
και υπογράμμισε ότι εξετάζει θετικά το εν-
δεχόμενο, εφόσον επιτρέψουν οι συνθή-
κες και το πρόγραμμα της, να παραστεί 
στις εκδηλώσεις εορτασμού στο Αγρίνιο. 

Και στον Μ. Βορίδη
Ακολούθως, ο Δήμαρχος επισκέφθηκε 
τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, 
στον οποίο παρέδωσε την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου σχετικά 

με την καθιέρωση της 11ης Ιουνίου ως 
δημόσιας εορτής τοπικής και ιστορικής 
σημασίας και ημέρα αργίας για το Αγρί-
νιο. Ο Δήμαρχος Αγρινίου ενημέρωσε 
τον Υπουργό Εσωτερικών για τις ενέρ-
γειες που έχουν προηγηθεί από τον Δή-
μο Αγρινίου και ζήτησε θετική εισήγηση 
ώστε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. 
Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στην 
ιστορική αξία της επετείου της 11ης Ιου-
νίου για το Αγρίνιο, για την ιδιαίτερη επι-
σημότητα που αποδίδεται στη συγκεκρι-
μένη ημέρα και την απόφαση του Δήμου 
για την ανάδειξη της με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Δήμαρ-
χος Αγρινίου εξέφρασε την ελπίδα ότι 
θα υπάρξει θετική έκβαση στο αίτημα του 
Δήμου Αγρινίου.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του 
1ου Γυμνασίου-Λυκείου Ναυ-
πάκτου, μετά και τη σχετική 
υπογραφή του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας κ.Νεκτάριου 
Φαρμάκη, περιλαμβάνεται 
πλέον στον προσωρινό πίνα-
κα κατάταξης των αξιολογημέ-
νων προτάσεων προς ένταξη 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Δυτική Ελλάδα».
Το έργο υπάγεται στον Άξο-
να Προτεραιότητας «Προστα-
σία του Περιβάλλοντος-Μετά-

βαση σε μία οικονομία φιλική 
στο περιβάλλον» που έχει ως 
κύριο στόχο την υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια οικονο-
μία χαμηλών εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα και ως εκ 
τούτου στη βελτίωση του ενερ-
γειακού αποτυπώματος των 
δημόσιων κτηρίων και υπο-
δομών.
Ο προϋπολογισμός του συ-
γκεκριμένου ανέρχεται σε 
478.503,00 ευρώ και πρόκει-
ται για συγχρηματοδότηση από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Οι προβλεπόμενες εργασί-
ες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ-
λων, εξωτερικές μονώσεις 
στους τοίχους και τη στέγη, 
αντικαταστάσεις κουφωμάτων 
και φωτιστικών, αισθητήρες 
φωτισμού, καθώς και φωτο-
βολταϊκούς συλλέκτες για την 
κάλυψη των ιδίων αναγκών.
Και αυτή η παρέμβαση εντάσ-
σεται σε μία από τις βασικό-
τερες στοχεύσεις του Δήμου 

Ναυπακτίας, την αναμόρφωση 
και βελτίωση των υποδομών 
μέσω της αξιοποίησης των δι-
αθέσιμων χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίδεται στον εκσυγχρονισμό 
των σχολικών μονάδων. Με 
τη σταδιακή προσαρμογή αυ-
τών στις σύγχρονες προδια-
γραφές εξοικονομούνται ενερ-
γειακοί και οικονομικοί πόροι, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στις 
νέες γενιές ένα υγιές περιβάλ-
λον εκπαίδευσης.

Διαπεριφερειακά

Συνεργασία με τα Ιόνια Νησιά 
στον αγροδιατροφικό τομέα 

> Επίσκεψη Θ. Βασιλόπουλου στην Κεφαλονιά

Πρόσκληση στην 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση

> Από τον δήμαρχο Αγρινίου για την επέτειο της 11ης Ιουνίου

> Στα κτήρια του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Ναυπάκτου
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Τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Π.Ε Ηλείας, στην περιοχή της Τριανταφυλ-
λιάς, επισκέφθηκαν προχθές ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε Ηλείας Βασίλης Γιαννόπου-
λος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χω-
ροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης, ενό-
ψει της έναρξης λειτουργίας της, η οποία θα 
δώσει την ενδεδειγμένη επιστημονική λύ-
ση, στο χρόνιο πρόβλημα διαχείρισης των 
απορριμμάτων στην Ηλεία, για πολλές δε-
καετίες.
Την ξενάγηση στους χώρους της Μονά-
δας, έκαναν οι Γενικοί Διευθυντές της κα-
τασκευάστριας εταιρείας και της εταιρείας 
που έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μονά-
δας, Τζούλη Γκαμαράζη και Θεόδωρος Τι-

μπλαλέξης αντίστοιχα, με συνεργάτες τους. 
Οι δυο Αντιπεριφερειάρχες ξεναγήθηκαν 
στις υποδομές της Μονάδας και ενημερώ-
θηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του έργου, 
τα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων 
καθώς και για τα θετικά αποτελέσματα που 
θα έχει η λειτουργία της, στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Ηλείας.
Παρόντες ήταν τα στελέχη της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Π.Δ.Ε Λυκούργος Σταματελάτος και Ζώ-
ης Σπηλιόπουλος, του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Ηλείας 
Σπυρίδων Τσεπενέκας και Ελένη Αντωνο-
πούλου, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα 
για την αδειοδότηση και επίβλεψη του έρ-
γου, καθώς επίσης ο Χρήστος Παπαγεωρ-

γίου από τον Δήμο Ήλιδας. Μάλιστα, ο κ. 
Τιμπλαλέξης, αναφέρθηκε στο πολύ καλό 
επίπεδο συνεργασίας με τις δυο Υπηρεσίες, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον 
της Περιφερειακής Αρχής στο σύνολό της, 
για την λειτουργία της Μονάδας.
Πρόκειται για μια σύγχρονη Μονάδα, η 
οποία εντάσσεται στην λογική της κυκλικής 
οικονομίας, η 5η στην Ελλάδα, και η μονα-
δική τέτοιων προδιαγραφών, στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, με τους κ.κ Γιαννό-
πουλο και Δημητρογιάννη να κάνουν λόγο 
για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδο-
μής, αναγνωρίζοντας και επισημαίνοντας τα 
πολλαπλά σημαντικά οφέλη που θα έχει για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ανοίγει ο δρόμος για την αξι-
οποίηση του παλιού μοτέλ 
«Ξένιος Ζευς» στην Αρχαία 
Ολυμπία, έπειτα και από την 
απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για την αποδοχή από 
το Δήμο της παραχώρησης 
του ακινήτου «της Εταιρείας 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ 
ΑΕ). Κατά την έκτακτη συνε-
δρίασή του την Τετάρτη 14 
Απριλίου 2021, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπί-
ας ενέκρινε την σχετική εισή-
γηση του Δημάρχου Γιώργου 
Γεωργιόπουλου. 

Μεταξύ άλλων αναφέρονται 
τα εξής: «Κρίναμε σκόπιμο να 
αιτηθούμε από την Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ 
ΑΕ) την παραχώρηση του 
κτηρίου πρώην Μοτέλ «Ξέ-
νιος Ζευς», προκειμένου να 
αξιοποιηθεί και να καταστεί 
λειτουργικό με τη δημιουρ-
γία χώρων που θα μπορούν 
να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις 
πολιτισμού, εκπαιδευτικές δο-
μές, συμπόσια, συνέδρια κλπ.
Το νέο στοιχείο που έρχεται 
στο προσκήνιο, μετά τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, είναι η κατ’ αρχήν Τε-
χνική Έκθεση του Δήμου για 
αξιοποίηση του εμβληματικού 
αυτού κτιρίου του κορυφαίου 
αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντι-
νίδη. Σύμφωνα με την έκθεση 
αυτή, που έγινε από την Τεχνι-
κή Υπηρεσία και από ειδικούς 
συνεργάτες του Δήμου, το κτί-
ριο διαρθρώνεται με τέσσερις 
πτέρυγες, ανεξάρτητες άλλα 
λειτουργικά συνενωμένες, γύ-
ρω από ένα τετράπλευρο αί-
θριο, σε δυο επίπεδα. Το έργο 
έχει εξασφαλισμένους πόρους 
υλοποίησης και θα ενταχθεί 

στη νέα ΟΧΕ της Αρχαίας 
Ολυμπίας, για την οποία έχει 
συμφωνήσει και η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πα-
ραχώρηση του «Ξένιος Ζευς» 
στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 
είναι το αποτέλεσμα μιας πο-
λύμηνης συνεργασίας της Δη-
μοτικής Αρχής με την ΕΤΑΔ 
Α.Ε. που αλλάζει τα δεδομέ-
να των υποδομών στην πόλη 
και θέτει τις βάσεις ανάπτυξης 
σημαντικών δραστηριοτήτων 
παιδείας και πολιτισμού, ακό-
μη και διεθνών απαιτήσεων.

Συνάντηση με τον Υφυπουρ-
γό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής είχε ο δήμαρχος 
Πύργου και πρόεδρος του Λι-
μενικού Ταμείου Κατακόλου 
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος 
όπου παρευρέθηκαν ο διευθυ-
ντής γραφείου του Υφυπουργού 
και ανώτεροι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες του Υπουργείου
Ο κ. Αντωνακόπουλος ενημέ-
ρωσε την ηγεσία του Υπουργεί-
ου για όλα όσα έχουν ως τώρα 
υλοποιηθεί στο λιμένα Κατα-
κόλου, ώστε αυτός σήμερα να 
είναι σε θέση να έχει σε πλή-
ρη ετοιμότητα όλες τις απα-
ραίτητες λειτουργίες του, με 
τις σχετικές άδειες, έτσι ώστε 
για πρώτη φορά ο λιμένας να 
έχει ταυτόχρονα όλα αυτά που 
απαιτούνται προκειμένου να 
είναι έτοιμος να υποδεχτεί με 
άρτιο τρόπο την κρουαζιέρα 
(όταν αυτή επανεκκινήσει).

Επίσης, όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο δήμαρχος και πρό-
εδρος του ΔΛΤΠ «έγινε μια 
μεγάλη προσπάθεια και κά-
τω από τις αντίξοες συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν λόγω 
της πανδημίας, αλλά και χωρίς 
ουσιαστικά το Ταμείο να έχει 
έσοδα για όλο το 2020, ώστε 
επιτέλους να καταφέρουμε το 
λιμάνι να παρέχει στους παρό-
χους του όλες τις πιστοποιημέ-
νες λειτουργίες».

Ακόμα, ενημέρωσε τους συ-
νομιλητές αναλυτικά για τα έρ-
γα που έχουν σχεδιαστεί προς 
υλοποίηση εντός της τρέχου-
σας χρονιάς 2021, καθώς και 
για την εξέλιξη του πολύ ση-
μαντικού έργου αναβάθμισης 
της Χερσαίας Ζώνης Κατακό-
λου, που σε λίγες μέρες πλέ-
ον θα αρχίσουν οι σχετικές ερ-
γασίες.
Από την πλευρά του ο κ. Κα-
τσαφάδος ευχαρίστησε τον δή-

μαρχο που αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του και τόνισε ότι 
βλέπει με ικανοποίηση πως 
πλέον το λιμάνι Κατακόλου 
γίνεται ένα εκσυγχρονισμένο 
και οργανωμένο λιμάνι κρου-
αζιέρας, προσθέτοντας πως το 
Υπουργείο ανταποκρίνεται και 
συνεπικουρεί τις προσπάθειες 
της διοίκησης. 
Ειδικότερα, στην επανεξέταση 
των μέτρων φύλαξης του ISPS 
λόγω του covid και των επικεί-
μενων έργων στο λιμάνι.
Τέλος, ο κ. Αντωνακόπουλος 
προσκάλεσε τον Υφυπουργό 
να επισκεφτεί κι ο ίδιος το Κα-
τάκολο και να διαπιστώσει την 
πρόοδο που συντελείται στο λι-
μάνι. Κάτι που ήδη σημειώθη-
κε στην «ατζέντα» του κ. Κατσα-
φάδου ώστε να κριθεί και το 
προσεχές διάστημα ανάλογα 
και με την εξέλιξη της γενικό-
τερης κατάστασης λόγω covid.

> ΑΡΧΑΙΑ ΟλΥΜΠΙΑ: Το πρώτο Ολυμπιακό Μουσείο 
στην Ελλάδα, αυτό που εμπνεύστηκε και ίδρυσε το 1961 ο 
ο φίλαθλος, φιλότεχνος και φιλοτελιστής Γεώργιος Παπα-
στεφάνου – Προβατάκις, εδώ και μερικά χρόνια παραμένει 
κλειστό. Για χρόνια δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια αναβάθ-
μισής του και οι δυνατότητες ανάδειξης των 4000 αντικειμέ-
νων της ιστορίας των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων ήταν 
στην αφάνεια. Η πρωτοβουλία που έλαβε η δημοτική αρχή 
της Αρχ. Ολυμπίας σε συνεργασία με την ΕΟΕ, έδωσε ελπίδα 
στο πρώτο Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας… Με την ένταξη 
του έργου αναβάθμισης και αποκατάστασης στην Ολοκλη-
ρωμένη Χωρική Επένδυσης Πύργου Κατακόλου Ολυμπίας, 
εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και πλέον το έργο “τρέχει” 
με καλούς ρυθμούς. Στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες στις αρχές του καλοκαιριού και καλώς εχόντων των 
πραγμάτων να εγκαινιαστεί από τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας 
Μπαχ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την τελετή αφής 
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, φέτος το 
φθινόπωρο.

> ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥλλΗΝΗΣ: Συ-
νεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του 
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, πραγματοποίησαν εργασίες 
καθαρισμού στη περιοχή των Ιαματικών Λουτρών Κυλλήνης. 
Οι εργαζόμενοι στο τομέα καθαριότητας, όλους αυτούς τους 
δύσκολους μήνες της πανδημίας, έχουν καταβάλλει τε-
ράστιες προσπάθειες πραγματοποιώντας σπουδαίο έργο, 
αλλάζοντας την εικόνα εγκατάλειψης που υπήρχε σε πολλές 
περιοχές του Δήμου μας. Ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 
κ. Λέντζας Γιάννης δήλωσε: «Το καθαρό περιβάλλον είναι 
δείγμα πολιτισμού. Θέλω να εκφράσω Δημόσια το ευχαριστώ 
μου, σε όλες τις Υπηρεσίες, στους Αντιδημάρχους, και ιδίως 
στους εργαζόμενους Καθαριότητας, και Πρασίνου για τη 
συνεισφορά τους, στην καθαρή εικόνα του Δήμου μας. Η 
εργασία που προσφέρουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος 
της κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ είναι πολύτιμη, καθώς 
με τις υπηρεσίες που παρέχουν δίνουν «ανάσα» στο πρόβλη-
μα έλλειψης προσωπικού του Δήμου μας».

> ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ: Με την αποδοχή της πρόσκλησης 
από το Σύλλογό Νεολαίας και Άθλησης Νέας Φιγαλείας του 
αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Αθλητισμού, Εθελοντι-
σμού και Ολυμπισμού Δημήτρη Νικολακόπουλου επισφραγί-
στηκε και επίσημα η συνεργασία του Συλλόγου με τις αρμόδιες 
περιφερειακές αρχές στον τομέα αθλητισμού & εθελοντισμού. 
Ο κ. Νικολακόπουλος βρέθηκε στη Νέα Φιγαλεία και συμμε-
τείχε μαζί με τα μέλη και τους εθελοντές του συλλόγου, στη 
δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανά-
πτυξη και την Ειρήνη. Δράση που περιλάμβανε συμβολική 
δενδροφύτευση σε σημεία που υπέδειξε η Δασική Υπηρεσία 
Ελλάδος. Έσκαψε, φύτεψε και συνομίλησε με τους νέους της 
περιοχής για το μέλλον του τόπου τον οποίο αποκάλεσε ιστο-
ρικό και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, ο Σύλλο-
γος παρέδωσε ως αναμνηστικό δώρο στον κ. Νικολακόπου-
λο το νέο βιβλίο για την ιστορία της πόλης της Ζούρτσας, το 
οποίο εκδόθηκε πρόσφατα εν’ όψη των εορτασμών για τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

> ΕλΙΑ ΚΑλΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ: Πρόταση, η οποία θα κινεί-
ται πάνω σε τρεις άξονες επεξεργάζεται και είναι έτοιμο να κα-
ταθέσει προς τους ενδιαφερόμενους, το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επίλυση του θέματος που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.
Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου στο 
Best ΤV, πρόκειται να κατατεθεί στις ενδιαφερόμενες πλευρές 
πριν εκδικαστεί την 1η Ιουνίου στο ΣτΕ – μετά και την εκ νέου 
σημερινή αναβολή – η προσφυγή του Συλλόγου Υπέρ των 
Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ) για ακύρωση της από-
φασης (του Αποστόλου -2018) ένταξης του όρου «Καλαμάτα» 
ως συνώνυμο της ελιάς ποικιλίας «Καλαμών». Η λύση που 
φαίνεται ότι θα προωθήσει το ΥπΑΑΤ κινείται σε τρεις άξονες, 
της προστασίας από την εκμετάλλευση από τις τρίτες χώρες και 
προώθηση, διαφύλαξη του ΠΟΠ με τη μεγαλύτερη διεύρυνσή 
του, και, να μην στερηθεί η δυνατότητα προβολής και προώ-
θησης του προϊόντος που παράγεται εκτός Μεσσηνίας.

Διαπεριφερειακά

Έτοιμη η ΜΕΑ στην Τριανταφυλλιά

Πολυχώρος Παιδείας-Πολιτισμού

Το λιμάνι Κατακόλου έτοιμο
για την νέα τουριστική σεζόν

> Ενημέρωση Αντωνακόπουλου στο Υπ. Ναυτιλίας 

> Επίσκεψη Β. Γιαννόπουλου και Λ. Δημητρογιάννη

> Η πρόταση του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας για το «Ξένιος Ζευς» 
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Ο Τουρισμός παραμένει ο δυναμικός 
πυλώνας της Εθνικής μας Οικονομί-
ας και για ένα ακόμη καλοκαίρι οι ελ-
πίδες για οικονομική ανάπτυξη βα-
σίζονται σε αυτόν. Ακόμη κανείς δεν 
μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πρό-
βλεψη για την έκβαση της τουριστι-
κής χρονιάς, λόγω των υγειονομικών 
συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας.
Ωστόσο το προηγούμενο διάστημα 
είχε υλοποιηθεί ένα σημαντικό έρ-
γο στην περιοχή της Δυτικής Ελλά-
δος, θέλοντας να δώσει ώθηση στο 
τουριστικό προϊόν που είναι και το 
ζητούμενο για τις περισσότερες χώ-
ρες της Μεσογείου. Έτσι, στη δημι-
ουργία στρατηγικής ατζέντας για την 
καινοτομία στον κλάδο του τουρι-
σμού στην περιοχή της Αδριατικής 
– Ιονίου (ADRION), αποσκοπούσε 
το έργο «InnoXenia: Καινοτομία στον 
Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια 
Αδριατικής – Ιονίου» στο οποίο με-
τείχε και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
λίγο πριν την έλευση της πανδημί-
ας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από 
το πρόγραμμα INTERREG-ADRION 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο 
είχε τη βελτίωση των παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών. Ένα χρό-
νο μετά βέβαια τα δεδομένα άλλαξαν 
άρδην και ο τουρισμός υπέστη σημα-
ντικό πλήγμα στη χώρα μας. Η υλο-
ποίησή του του έργου, που ολοκλη-
ρώθηκε το φθινόπωρο του 2019, 
είχε ως στόχο την αλλαγή εκ βάθρων 
του τουριστικού προϊόντος, καθώς ο 
τουρισμός παραμένει το μεγάλο ζη-
τούμενο για τις περισσότερες χώρες, 
σε μια προσπάθεια ανάτασης της το-
πικής οικονομίας.
«Η αλήθεια είναι ότι ένα βασικό ση-
μείο έχει να κάνει με την πανδημία. 
Το έργο ολοκληρώθηκε και δημιουρ-
γήθηκε μια πλατφόρμα σε συνεργα-
σία με το ερευνητικό κέντρο Αθηνά 
στο Ερευνητικό Πάρκο. Στην πλατ-
φόρμα αυτή καταχωρούνταν στοι-
χεία για την τουριστική κίνηση και 
γενικότερα δεδομένα που επηρεά-
ζουν την επιχειρηματικότητα γύρω 
από τον τουρισμό. Είχαμε καταχω-
ρίσει δεδομένα τόσο για την περιο-
χή της Πάτρας όσο και της Ολυμπί-
ας. Όμως το κυριότερο παραδοτέο 
ήταν η διαμόρφωση μιας στρατηγι-
κής ατζέντας για τον Τουρισμό και 
την Καινοτομία σε επίπεδο Περιφέ-
ρειας και Αδριατικής. Τα ευρήματα 

διαμόρφωσαν προτάσεις για το πώς 
θα μπορούσαμε στη νέα προγραμμα-
τική περίοδο να κινηθούμε σε σχέ-
ση με το τι θα ζητούν από την Ευρω-
παϊκή Ένωση για καινούργια έργα. 
Υπάρχει μια διασύνδεση αυτών που 
μετείχαν στο έργο με το πώς θα μπο-
ρούσαν να διαμορφωθούν νέες πο-
λιτικές στον Τουρισμό, την Καινοτο-
μία αλλά και το βιώσιμο τουρισμό» 
εξηγεί στον «Σ.Ε.» ο Κωνσταντίνος 
Τζαμαλούκας από το Τμήμα Τουρι-
σμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και 
Απασχόλησης Π.Ε. Ηλείας που με-
τείχε και αυτός στην υλοποίηση του 
έργου, αποκομίζοντας μια σφαιρική 
εικόνα για τις υποδομές.
Και όπως εξηγεί, επί της ουσίας 
υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ του 
τρόπου που κινούνται σε επίπεδο 
πολιτικής οι Περιφέρειες της Αδρι-
ατικής για να υπάρχει μια ευθυγραμ-
μισμένη πολιτική με το τι θα ζητηθεί 
σε λίγο διάστημα μόλις ξεκινήσει η 
καινούργια περίοδος.
Ένα βασικό στοιχείο του έργου ήταν 
και η καινοτομία, κάτι που κατά τον 
κ. Τζαμαλούκα συνοψίζεται στο ότι 
«στόχος ήταν η καταγραφή καινοτο-
μιών που έχουν καταγραφεί στην πε-
ριοχή μας ή σε όλη την Αδριατική. 
Η πλατφόρμα αυτή που δημιουργή-
θηκε για καταχώρηση στοιχείων και 
αξιολόγηση προορισμών αποτελού-
σε ένα καινοτόμο εργαλείο». Σε πρώ-
τη φάση η συγκεκριμένη πλατφόρμα 
απευθύνεται στους φορείς που μετεί-
χαν στο έργο και τους παρέχεται η 
κατάλληλη πληροφόρηση.
«Η ουσία είναι ότι καταγράφηκαν οι 
καινοτομίες της κάθε περιοχής. Οι 

Κροάτες για παράδειγμα έχουν μια 
περιοχή, το Ζαντάρ, που νόμιζες 
ότι ήσουν στην Ελλάδα. Το θέμα εί-
ναι πώς μια χώρα τεσσάρων εκατομ-
μυρίων κατοίκων, όπως η Κροατία, 
έχει αντιμετωπίσει την καινοτομία 
και τις επενδύσεις. Και μιλάμε για 
απλά πράγματα. Καινοτομία είναι το 
Seatrac, το σύστημα που διευκολύνει 
την πρόσβαση ατόμων στη θάλασσα. 
Σε άλλες χώρες αυτό είναι δεδομένο, 
στην δική μας πάλι όχι. Στη Δυτική 
Ελλάδα δεν υπάρχει και το κάνου-
με είδηση όταν μπαίνει μια τέτοια τε-
χνολογία σε μια περιοχή» εξηγεί ο κ. 
Τζαμαλούκας.
Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι 
διαμορφώθηκε ένα κοινό κείμενο για 
τη στρατηγική του Τουρισμού στην 
Αδριατική που δίνει κατευθύνσεις 
για το μελλοντικό προγραμματισμό.
Σε σχέση με το κατά πόσο η πανδη-
μία είναι πιθανό να έχει αλλάξει τα 
δεδομένα του προγράμματος, ο κ. 
Τζαμαλούκας εξηγεί ότι «δεν υπάρχει 
μεγάλη διαφοροποίηση στα δεδομέ-
να. Το έργο είχε εξ ορισμού στόχευ-
ση στο βιώσιμο τουρισμό και σε θέ-
ματα που απασχολούν γενικότερα τις 
τοπικές κοινωνίες, όπως η υπερφόρ-
τωση και υπερσυγκέντρωση τουρι-
στών, δηλαδή αντιμετώπιζε ζητήματα 
αειφορίας. Δεν άγγιζε βέβαια το έργο 
ζητήματα χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων».
Εκείνο επίσης που είναι σημαντι-
κό για τις επιχειρήσεις που συμμε-
τείχαν είναι ότι έδινε τη δυνατότητα 
προσαρμογής τους στις διεθνείς τά-
σεις, κάτι που και σήμερα αποτελεί 
σημαντικό ζητούμενο στη μετά-Covid 

εποχή.
«Οι Σλοβένιοι για παράδειγμα είναι 
μπροστά σε πολλά πράγματα στον 
τουριστικό τομέα. Διότι οι τουρίστες 
έρχονται από την κεντρική Ευρώπη 
στη συγκεκριμένη περιοχή και εί-
ναι διαφορετικό επίπεδο. Υπάρχει 
μια αλλαγή στην τεχνολογία με νέες 
τεχνολογίες και καινούργιες ιδέες» 
εξηγεί ο κ. Τζαμαλούκας.
Σε σχέση με το επίπεδο της καινοτο-
μίας στη χώρα μας, ο κ. Τζαμαλούκας 
παρατηρεί ότι υπάρχουν ιδιώτες που 
έχουν κάνει σημαντικά βήματα όμως 
υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα σε σχέ-
ση με το σύνολο των πρωτοβουλιών 
του ιδιωτικού τομέα, εν συγκρίσει με 
τις άλλες χώρες. Οι Ιταλοί είναι εκεί-
νοι που συνολικά έχουν κάνει τα με-
γαλύτερα άλματα στον τουρισμό. Η 
περιοχή του Ρίμινι που μετείχε στο 
πρόγραμμα κατέδειξε τη δυναμι-
κή που έχει κατακτήσει στο επίπεδο 
των τουριστικών παροχών σε σχέ-
ση με τη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο και 
οι Κροάτες και οι Σλοβένιοι φαίνε-
ται ότι έχουν κάνει σημαντικά άλματα 
στο επίπεδο του τουρισμού. 

Το έργο «InnoXenia»
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Εδαφικής Συ-
νεργασίας  Interreg ADRION 2014 
– 2020  και χρηματοδοτήθηκε από 
το Regional Development Fund – 
Instrument for Pre-Accession II 
Fund. Σε αυτό συμμετείχαν ακόμα το 
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 
Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ιν-
στιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων 

(Ελλάδα), η Κοινοπραξία Ευρωπα-
ϊκό Σημείο του Τέραμο (Ιταλία), το 
Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, (Ιτα-
λία), το Ταμείο Αλβανικής Ανάπτυ-
ξης (Αλβανία), ο Δήμος του Μόσταρ 
(Βοσνία – Εζεργοβίνη), το Ίδρυμα 
για την ανάπτυξη Ανταγωνιστικότη-
τας, Καινοτομίας και Εξειδίκευσης 
στην Κοινότητα του Ζαντάρ (Κροα-
τία), η Περιφερειακή Αναπτυξιακή 
Εταιρεία  -  Green Karst (Σλοβενία) 
και η Επαρχία του Ρίμινι (Ιταλία). 
Οι στόχοι του έργου ήταν η ενίσχυση 
της καινοτομίας στον τουριστικό κλά-
δο στην περιοχή Αδριατικής – Ιονί-
ου (ADRION), που αποτελεί την οδό 
για την διασφάλιση της κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης της περι-
οχής, καθώς ο Τουρισμός αποτελεί 
μια από τις πιο σημαντικές βιομηχα-
νίες παγκοσμίως. 
Στο έργο προβλεπόταν η δικτύω-
ση μεταξύ των μελών της λεγόμενης 
«τετραπλής έλικας», (δημόσιος τομέ-
ας, ιδιωτικός τομέας, φορείς έρευνας 
και ανάπτυξης και κοινωνικοί φο-
ρείς).που αποτελούν την τουριστική 
κοινότητα στον γεωγραφικό χώρο 
ADRION, μέσω μίας Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας για τον Τουρισμό. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου ανερχόταν σε 1.055.190,00 
€ (ΕΤΠΑ 875.190.00 €, ΜΠΒ II 
180.000,00 €)) και είχε συνολι-
κή διάρκεια 21 μήνες (01.01.2018 
-30.09.2019). Ο εγκεκριμένος προ-
ϋπολογισμός για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας ήταν 155.000,00 
€, ο οποίος σε ποσοστό 85% 
(131.750,00 €) χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κα-
τά 15% (23.250,00 €) από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

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 δί-
πλα μας» είναι ανεξάρτητα από τις απόψεις 
της ΕΕ και το περιεχόμενο δεν αντικατο-
πτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης

Καινοτόμες λύσεις στον Τουρισμό 
και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

> Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής με το έργο ΙnnoXenia 
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Οι περισσότεροι πολίτες, όταν 
ακούν για προγράμματα ΕΣΠΑ ή 
για κοινοτικούς πόρους, συνήθως 
σκέφτονται έργα υποδομών, ενι-
σχύσεις σε επιχειρήσεις και ανέρ-
γους, κοινωνικές δράσεις και άλ-
λα που αφορούν τη σημαρινή μας 
ζωή και την οικονομική δραστηρι-
ότητα. Ωστόσο υπάρχει ένας τομέ-
ας που πραγματικά η ΕΕ δίνει όχι 
μόνο ώθηση αλλά αποτελεί τον κύ-
ριο χρηματοδότη – και δεν είναι ευ-
ρέως γνωστό: ο τομέας του πολιτι-
σμού. Και ειδικότερα ο απίστευτος 
και μοναδικός ιστορικός και αρ-
χαιολογικός πλούτος της χώρας, ο 
οποίος με την βοήθεια κυρίως της 
πολιτικής Συνοχής της ΕΕ περνά τα 
τελευταία χρόνια στην ηλεκτρονική 
εποχή, μέσα από την ψηφιοποίηση 
αρχείων, τις εικονικές περιηγήσεις 
μουσείων και τη ψηφιακή διάθεση 
τεκμηρίων, συλλογών και εκθεμά-
των, που γίνονται έτσι διαθέσιμα σε 
όλους, όπου γης.
Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός 
άλλωστε, μαζί με τον Ρωμαϊκό, 
αποτελούν τις πολιτιστικές, πολιτι-
κές, φιλοσοφικές, νομικές και επι-
στημονικές καταβολές της σύγχρο-
νης Ευρώπης και η ΕΕ επενδύει 
στο ψηφιακό του μέλλον.
Τα προηγούμενα χρόνια πόροι της 
ΕΕ και ειδικά της Πολιτικής Συνο-
χής, μέσα από τα Ευρωπαϊκά Δι-
αρθρωτικά ταμεία, έχουν χρημα-
τοδοτήσει πληθώρα δράσεων για 
την ψηφιοποίηση πολλών συλλο-
γών μουσείων αλλά και του συνό-
λου σχεδόν των βιβλιοθηκών της 
χώρας. Παράλληλα η ΕΕ έχει συν-
δράμει στην κατασκευή ή ναβάθμι-
ση δεκάδων μουσείων ανά τη χώ-
ρα, αλλά αυτήν την περίοδο της 
κρίσης της πανδημίας, όπου όλοι 
μας στερούμαστε πολλών πολιτι-
στικών αγαθών λόγω των απαγο-
ρεύσων, αξίζει να δούμε πως η ΕΕ 
έχει βοηθήσει να μπορούμε όλοι οι 
άνθρωποι να απολαύσουμε τα επι-
τεύγματα του Αρχαίου Ελληνικού 
Πολιτισμού από τα ψηφιακά μας 
μέσα.

Το Ψηφιακό Μουσείο 
Ακρόπολης 
Το Μουσείο Ακρόπολης είναι το 
εμβληματικότερο και πιο γνωστό, 
πλέον, μουσείο της χώρας, που κα-
τασκευάστηκε με τη συνδρομή των 
πόρων της Πολιτικής Συνοχής της 
ΕΕ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνδράμει πλέον ώστε να μπει δυ-
ναμικά στον κόσμο της ψηφιακής 
τεχνολογίας και τους τελευταίους 
μήνες έχει ανοίξει νέους δρόμους 
επικοινωνίας με το κοινό του. 
Το πλήθος των εφαρμογών που 
αναπτύχθηκαν με το πρόγραμμα 

«Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου 
Ακρόπολης» αναδεικνύει τις πολύ-
πλευρες πτυχές των εκθεμάτων του, 
προσφέρει μοναδικές εμπειρίες 
στους μουσειακούς του χώρους και 
δημιουργεί έναν νέο, συναρπαστικό 
κόσμο για μικρούς και μεγάλους. 
Παράλληλα, ο καινούριος διαδικτυ-
ακός του τόπος αποτυπώνει με σύγ-
χρονο τρόπο τη λειτουργία και τις 
δράσεις του, παρέχει πολυδιάστα-
τη ενημέρωση και ψυχαγωγία, κα-
θιστά το σύνολο των συλλογών του 
ανοιχτό και προσβάσιμο στην πα-
γκόσμια κοινότητα και διαμορφώ-
νει ένα ελκυστικό περιβάλλον, σχε-
διασμένο ειδικά για παιδιά.
Ο νέος ιστοχώρος www.theacrop-
olismuseum.gr που δημιουργήθη-
κε στο πλαίσιο του προγράμματος, 
είναι μια Διαδικτυακή Πύλη σύγ-
χρονης αισθητικής που αποτυπώ-
νει τη λειτουργία και τις δραστηρι-
ότητες του Μουσείου και παρέχει 
πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυ-
χαγωγία. Παρουσιάζει το Μουσείο 
και τους εκθεσιακούς του χώρους, 
δίνει πληροφορίες για την επίσκε-
ψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις 
δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολι-
κές και οικογενειακές δραστηριότη-
τες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις 
νέες τεχνολογίες.
Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφι-
ακού Μουσείου Ακρόπολης» χρη-
ματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ «Αττική 
2014-2020» με περισσότερα από 
1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ακολου-
θώντας τις διεθνείς τάσεις και πρα-
κτικές, το πολυσύνθετο και πολυδι-
άστατο αυτό έργο έφερε σε πέρας 
τους παρακάτω στόχους:
Τη λειτουργία ενός αλληλεπιδρα-
στικού χώρου ψηφιακών εκθεμά-
των στο Μουσείο με την εκπόνηση 
ψηφιακών, ανοιχτών και επανα-
χρησιμοποιούμενων παραγωγών 
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και 
τουριστικού περιεχομένου.
Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού 
τόπου, ο οποίος αποτελεί τον πυρή-
να επικοινωνίας του Μουσείου με 
το κοινό του, παρέχει ισότιμη, ελεύ-
θερη και χωρίς περιορισμούς πρό-
σβαση στις συλλογές και τα εκθέμα-
τα, στη γνώση και την πληροφορία.
Την προβολή των πολλαπλών δια-
στάσεων των εκθεμάτων που συν-
θέτουν τις συλλογές του Μουσείου 
με την αξιοποίηση των δυνατοτή-
των της πολυμεσικής τεχνολογίας.
Την πολλαπλή αξιοποίηση του ψη-
φιακού υλικού για την ενίσχυση 
της ψυχαγωγίας και της βιωματικής 
εμπειρίας του φυσικού και διαδι-
κτυακού επισκέπτη.
Τη μακρόχρονη ψηφιακή διατήρη-
ση του πολιτιστικού αγαθού μέσω 
της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίη-
σης του αρχαιολογικού υλικού που 
αφορά στα ευρήματα της Ακρόπο-

λης, των Κλιτύων της και της ανα-
σκαφής του οικοπέδου Μακρυγι-
άννη.
Τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα 
και εύκολη διαχείριση του υλικού 
για την προώθηση της επιστημονι-
κής έρευνας και της εμπειρίας του 
επισκέπτη.
Την προμήθεια και εγκατάσταση 
στους χώρους του Μουσείου του 
κατάλληλου εξοπλισμού για την 
υποστήριξη του ψηφιακού έργου.
Οι εργασίες καταχώρησης, ψηφιο-
ποίησης, φωτογράφησης και τρισ-
διάστατης σάρωσης που πραγμα-
τοποιήθηκαν, διασφαλίζουν τη 
μακροχρόνια διατήρηση πολύτι-
μου αρχειακού υλικού και προ-
σφέρουν νέες δυνατότητες στη δι-
αχείρισή του, στην εξαγωγή στο 
διαδίκτυο, στη διοργάνωση εκθέσε-
ων, στην παραγωγή διαδραστικού 
υλικού, παιχνιδιών και εκδόσεων.
Στο Σύστημα Διαχείρισης Συλλο-
γών του Μουσείου (MuseumPlus) 
καταχωρήθηκαν 27.755 ψηφιακά 
αρχεία που συνδέονται με 10.557 
αντικείμενα, ψηφιοποιήθηκαν 
496 χειρόγραφα ημερολόγια ανα-
σκαφής, 110.000 φωτογραφίες, 
18.410 δελτία καταγραφής κινητών 
ευρημάτων και 7.500 δελτία συντή-
ρησης. Επίσης, φωτογραφήθηκαν 
500 εκθέματα από όλες τις όψεις, 
ενώ 60 από αυτά σαρώθηκαν με τη 
μέθοδο της ψηφιακής φωτογραμ-
μετρίας.
 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θήβας
Μία μοναδική ψηφιακή περιήγη-
ση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θή-
βας είναι πλέον διαθέσιμη για τον 
«ιντερνετικό» επισκέπτη. Υπενθυμί-
ζεται, ότι έχουν διατεθεί περί τα 4,1 
εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά 
κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής 
της ΕΕ για την προβολή πολιτιστι-
κής κληρονομίας και την επανέκθε-
ση προϊστορικών, κλασσικών και 
βυζαντινών αρχαιοτήτων στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Θήβας έχο-
ντας έτσι καταστεί ένα από τα πλέ-
ον σύγχρονα μουσεία που διαθέτει 
η Ελλάδα, ενώ φιλοξενεί πλήθος 
εκθεμάτων που αποτυπώνουν τη 
συνεχή ανθρώπινη παρουσία στη 
Βοιωτική γη εδώ και πολλές χιλι-
ετίες.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε δεκαο-
κτώ συνολικά ενότητες, έντεκα από 
τις οποίες ακολουθούν χρονολογι-
κή σειρά από την Παλαιολιθική πε-
ρίοδο έως και το τέλος της Οθωμα-
νικής κυριαρχίας και παρουσιάζεται 
διαχρονικά ο πολιτισμός, η καθη-
μερινή ζωή, η πολιτική και κοινω-
νική εξέλιξη στη Βοιωτία.
Τους πρώτους νεολιθικούς οικιστι-
κούς πυρήνες αντικαθιστούν οι τε-
χνολογικά αναπτυγμένοι οικισμοί 

της Εποχής του Χαλκού, στο τέλος 
της οποίας ακμάζουν τα μυκηναϊκά 
ανακτορικά κέντρα της Θήβας και 
του Ορχομενού.
Έπεται μια περίοδος εσωστρέφειας 
και μετασχηματισμού (Πρωτογεω-
μετρικοί και Γεωμετρικοί χρόνοι), η 
οποία οδηγεί στην Αρχαϊκή περίο-
δο και στην ίδρυση της Βοιωτικής 
Ομοσπονδίας. Οι Κλασικοί χρόνοι 
σημαδεύονται από τη θηβαϊκή ηγε-
μονία, ενώ οι ατέρμονες πολεμικές 
συγκρούσεις της Ελληνιστικής πε-
ριόδου αποδυναμώνουν την περιο-
χή και σταδιακά τη θέτουν στο περι-
θώριο (Ρωμαϊκή περίοδος).
Aκολουθεί η ακμή της Βοιωτίας 
στους Πρωτοβυζαντινούς και Βυ-
ζαντινούς χρόνους , όταν η Θήβα 
ορίζεται πρωτεύουσα του “Θέματος 
της Ελλάδος”. Η Ύστερη Βυζαντινή 
περίοδος βρίσκει την περιοχή υπό 
την κυριαρχία Δυτικών ηγεμόνων, 
ως τμήμα του Δουκάτου των Αθη-
νών με έδρα τη Θήβα . Το ταξίδι στο 
παρελθόν ολοκληρώνεται με ανα-
φορά στην περίοδο της οθωμανι-
κής κυριαρχίας στη Βοιωτία και μέ-
χρι την ίδρυση του νέου Ελληνικού 
κράτους (1830).
Σε εξειδικευμένες ενότητες παρου-
σιάζεται η ιστορία του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θηβών και των 
πρώτων αρχαιολογικών ερευνών 
στην περιοχή (προθάλαμος-υποδο-
χή), οι μύθοι που σχετίζονται με τη 
Βοιωτία και η πνευματική ακτινο-
βολία της Βοιωτίας από την αρχαιό-
τητα έως και τη σύγχρονη εποχή, με 
ιδιαίτερη αναφορά στις τραγωδίες 
του θηβαϊκού μυθολογικού κύκλου.
Ο εξώστης λειτουργεί και ως σύντο-
μη διαδρομή για τον επισκέπτη που 
διαθέτει περιορισμένο χρόνο, ενώ 
επιπλέον οδηγεί στον στεγασμένο 
αρχαιολογικό χώρο στα θεμέλια 
του μουσείου. Εκεί διατηρείται τμή-
μα οικίας της 3ης χιλιετίας, τάφοι 
του 17ου αι. π.Χ. και η θεμελίωση 
του μυκηναϊκού τείχους της Καδμεί-
ας (13ος αι. π.Χ.).Τμήμα των μνη-
μείων είναι ορατό και από την έκ-
θεση, στην αίθουσα της αρχαϊκής 
περιόδου.
Στον εξώστη φιλοξενείται η απτι-
κή και εκπαιδευτική συλλογή, με 
επιλεγμένες αρχαιότητες. Εκπαι-
δευτικά προγράμματα για σχολικές 
ομάδες υλοποιούνται στο χώρο εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων .
Η επίσκεψη συμπληρώνεται με πε-
ριήγηση στον αύλειο χώρο όπου 
εκτίθενται λίθινα μνημεία και ολο-
κληρώνεται με την επίσκεψη στον 
μεσαιωνικό πύργο. 
 

«Kύρτου πλέγματα»
Δεν είναι μόνο τα μουσεία που 
ενισχύονται από πόρους της Πο-
λιτικής Συνοχής της ΕΕ για να 
αναδείξουν τον αρχαίο Ελληνικό 

Πολιτισμό στη σύγχρονη ψηφια-
κή εποχή, ενώ ταυτόχρονα προ-
ωθούν την επιστημονική γνώση 
και την κοινή αντίληψη για τον 
αρχαίο κόσμο….
Κύρτου πλέγμα (δίχτυ δικτύων) 
ονομάζει ο Πλάτων το κυκλοφο-
ριακό σύστημα που διαχέει ζωή 
και θερμότητα στο σύνολο του 
οργανισμού (Τίμαιος, 79d). Το 
νεοπαγές Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, επιχείρησε να μελετή-
σει τη συγκρότηση και τις λειτουρ-
γίες των ποικίλων δικτύων που 
αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώ-
ρο, από την προϊστορία έως τους 
καθ΄ ημάς χρόνους και να εκτιμή-
σει τη συμβολή τους στη διαμόρ-
φωσή του.
Στόχος του προγράμματος είναι η 
μελέτη, τεκμηρίωση και ερμηνευ-
τική χαρτογράφηση της συγκρό-
τησης και των λειτουργιών ποικί-
λων δικτύων που αναπτύχθηκαν 
ιστορικά και η εκτίμηση της επί-
δρασής τους στη διαμόρφωση 
των εκάστοτε εννοιολογήσεων 
του ελληνικού χώρου. Η ένταξη 
ιστορικών φαινομένων από την 
αρχαιότητα έως σήμερα στη λογι-
κή της θεωρίας των δικτύων συ-
νιστά μία καινοτόμο προσέγγιση, 
που θα αναδείξει τη θέση του ελ-
ληνικού χώρου στα ευρύτερα συ-
στήματα ανταλλαγών και επιδρά-
σεων τόσο στον μεσογειακό, όσο 
και τον ασιατικό ή τον ευρωπαϊ-
κό κόσμο.
Κεντρική υπόθεση εργασίας που 
διέπει το πρόγραμμα αυτό του Ιν-
στιτούτου Ιστορικών Ερευνών εί-
ναι ότι ο ελληνικός χώρος δεν 
αποτελεί ενιαίο και στατικό σύνο-
λο, ούτε είναι απλό αποτέλεσμα 
ιστορικών επεκτάσεων, κυριαρ-
χιών ή διασποράς του ελληνικού 
στοιχείου, αλλά ότι πρέπει να δι-
ερευνηθεί σε συνάρτηση με τη 
λειτουργία περισσότερο σύνθε-
των μηχανισμών που ορίζουν συ-
γκεκριμένες λειτουργίες και πρα-
κτικές των ιστορικών κοινωνιών 
στον ευρύτερο ζωτικό τους ορίζο-
ντα. 
Για τον λόγο αυτό προκρίθηκε το 
ερμηνευτικό σχήμα των δικτύων. 
Τα ποικίλα δίκτυα που λειτουρ-
γούν στον ελληνικό χώρο έχουν 
ως αφετηρία τους την οικονομία, 
ωστόσο επιτρέπουν την ανάπτυξη 
αλληλεξαρτήσεων, συσχετισμών 
και αμοιβαιοτήτων, που επηρεά-
ζουν σταδιακά το σύνολο των εκ-
δηλώσεων της κοινωνίας και του 
πολιτισμού.
Μελετήθηκαν και παρουσιάστη-
καν τα ακόλουθα Δίκτυα:
1. Δίκτυα χερσαίων και θαλάσσι-
ων δρόμων
2. Δίκτυα αγορών

3. Δίκτυα θεσμών
4. Δίκτυα γνώσης και πολιτισμού
Το έργο χρηματοδοτήθηκε και 
ολοκληρώθηκε στην Προγραμμα-
τική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, 
«Ανταγωνστικότητα και Επιχειρη-
ματικότητα» με προϋπολογισμό 
€1.200.000 και συγχρηματοδό-
τηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης.
Για πρώτη φορά τεκμήρια απ’ όλο 
το χρονικό φάσμα της ελληνικής 
ιστορίας μελετήθηκαν και χαρτο-
γραφήθηκαν σε ένα δυναμικό άτ-
λαντα με ενιαία οπτική. Εκπονή-
θηκαν 42 επιστημονικές μελέτες 
και περισσότερα από 33 επιστη-
μονικά δημοσιεύματα.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των επι-
μέρους μελετών ήταν η αναλυτική 
τεκμηρίωση των ανωτέρω δικτύ-
ων, η ερμηνευτική τους χαρτογρά-
φηση και η δημιουργία μιας βα-
σικής ερευνητικής υποδομής για 
τη μελέτη της συγκρότησης και 
των λειτουργιών του ελληνικού 
χώρου. Τα δίκτυα που προκύ-
πτουν από τις στοχευμένες μελέ-
τες αποτυπώνονται σε έναν ελεύ-
θερα διαθέσιμο ψηφιακό άτλαντα 
πολλαπλών θεματικών, μέσω μι-
ας διαδικτυακής πλατφόρμας που 
επιτρέπει όχι μόνο την επανάχρη-
ση των δεδομένων αλλά και την 
ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη 
με επιλογή του χωρικού και του 
χρονικού πλαισίου.
Οι ερευνητές του Ιδρύματος Ιστο-
ρικών Ερευνών και οι συνεργάτες 
του έργου παρήγαγαν για πρώτη 
φορά και με κοινή οπτική, ενιαία 
ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά 
με τις διαφορετικές εκφάνσεις του 
ελληνικού πολιτισμού διαχρονι-
κά. Μέρος των αποτελεσμάτων 
του έργου παρουσιάστηκαν σε δι-
εθνές επιστημονικό συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2015 με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων Ελλήνων και ξέ-
νων επιστημόνων.

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

Η Ελληνική Ιστορία στον 
Ψηφιακό Κόσμο με συνδρομή της ΕΕ 

> Πως τα Ελληνικά Μουσεία και ο ιστορικός πλούτος περνούν στη ψηφιακή εποχή μέσω της Πολιτικής Συνοχής 

Του Θοδωρή Καραουλάνη 
Δημοσιογράφου
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Συμμετοχική 
Δημοκρατία ή όχι; 
ντρωση εξουσιών γύρω από τον δήμαρχο και τις επιτροπές 
καθιστούν ανενεργό, αδρανές το δημοτικό συμβούλιο και 
μετατρέπουν τους δημοτικούς συμβούλους σε ρόλο παθητι-
κών ακροατών χωρίς πρωτοβουλίες.
Θα ανθίσει ο γραφειοκρατισμός και ο τεχνοκρατισμός, το 
πλαφόν εισόδου και η μείωση δημοτικών συμβούλων θα 
εμποδίσει υγιείς και ενεργούς δυνάμεις της κοινωνίας να 
ασχοληθούν και να εκπροσωπηθούν και θα δοθεί η ευκαι-
ρία μόνο για τους κατέχοντες πλούτο και επιρροή.
Η κατάργηση των κοινοτήτων θα μας στερήσει από άοκνους, 
άμισθους και ανιδιοτελείς εργάτες της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Το πρόβλημα είναι ιδεολογικό και πολιτικό, το πραγμα-
τικό δίλημμα δεν είναι ακυβερνησία ή όχι, αλλά συμμετοχι-
κή δημοκρατία ή όχι.
Η «Ώρα Πατρών», κινούμενη σε αυτή την κατεύθυνση, ότι 
δηλαδή η εξουσία θα πρέπει να ασκείται από τον ίδιο το 
λαό, έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ψήφισμα για την απλή 
αναλογική, που πλειοψήφησε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
Πάτρας. Να εναντιωθούμε απέναντι στον νόμο - έκτρωμα 
που επιδιώκει να ψηφίσει η κυβέρνηση. Αποτελεί πυρήνα 
της πολιτικής μας η αποκέντρωση της κεντρικής εξουσίας 
και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και τα όργανα που έχουν άμεση σχέση με τους πολίτες.

Θέματα - Ανακοινώσεις

Συνέχεια από τη σελ. 9

Ο Γιώργος Ρώρος είναι επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «Ώρα Πατρών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4/21
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την παροχή 
υπηρεσιών μείωσης παραγωγής ιλύος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 368.000,00 ευρώ 
πλέον του ΦΠΑ 24% 88.320,00 ευρώ συνολικού ποσού 456.320,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο διαγωνι-
σμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης 
και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyap.gr 
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:28/4/2020 και Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 108747 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11η Μαΐου 2021 , ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 7.360,00 ευρώ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥ-
ΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231 Δίνιας Παναγιώτης τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6/21
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την προ-
μήθεια χημικών απολύμανσης πόσιμου νερού και επεξεργασμένων αποβλήτων συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 299.950,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 71.988,00 ευρώ συνολικού 
ποσού 371.938,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο διαγωνι-
σμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης 
και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyap.gr 
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13-4-2021 και Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 108532. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η Μαΐου 2021, ημέ-
ρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ.
Εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των ειδών των τμημάτων της προμήθειας του διαγωνισμού 
ανέρχεται στο ποσό των 5.999,00 ευρώ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥ-
ΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231 Δίνιας Παναγιώτης τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5/21
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την παροχή 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διάθεσης αφυδατωμένης ιλύος από τις ΕΕΛ Πάτρας συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 28.800,00 ευρώ συνολικού 
ποσού 148.800,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο διαγωνι-
σμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης 
και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyap.gr 
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 9-4-2021 και Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 108709 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Μαΐου 2021, ημέ-
ρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2.400,00 ευρώ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥ-
ΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231 Δίνιας Παναγιώτης τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΝΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ: 8-4-2021 
Αρ. Πρωτ.: 4918Α

ΠΑΤΡΑ: 9-4-2021 
Αρ. Πρωτ.: 5041Α

ΠΑΤΡΑ: 9-4-2021 
Αρ. Πρωτ.: 5042Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 4981/15/4/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Πατρέων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Π.Δ 270/81, θα διενεργήσει φανερό, 
προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώπιον 
της Επιτροπής Δημοπρασιών, προκειμένου να 
εκμισθώσει ακίνητο ιδιοκτησίας του (Δημοτικό 
Περίπτερο). To εκμισθούμενο ακίνητο (Δημοτικό 
Περίπτερο) βρίσκεται στην περιοχή του Δασυλλί-
ου της Πόλης των Πατρών σε χώρο συνολικού 
εμβαδού 2.353 τμ και περιλαμβάνει αναλυτικώς: 
1. Υπόγειο εμβαδού Ε= 129,26 τμ 
2. Ισόγειο και WC Α ορόφου εμβαδού Ε= 702,39 τμ 
3. Χώρο ταράτσας με ημιυπαίθριο χώρο (κιόσκι), 
εμβαδού Ε= 606,05 τμ 

4. Περιβάλλον χώρος, εμβαδού Ε = 1.682,11 τμ 
Το μίσθιο ακίνητο θα λειτουργήσει ως κατά-
στημα μαζικής εστίασης. Η δημοπρασία θα 
διεξαχθεί την 7/5/2021 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ στο επί της οδού Μαιζώνος 108 
Δημοτικό κτήριο, αίθουσα συνεδριάσεων κ. 
Δημάρχου 1ου ορόφου.
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των Χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) πλέον χαρτοσήμου 
3,6% για το πρώτο έτος. Τα έξοδα της δημοπρα-
σίας θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Η 
κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί ποινή 
αποκλεισμού την ίδια ημέρα της δημοπρασίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες και τους υπόλοιπους 
όρους της διακήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Περι-
ουσίας Παντανάσσης αρ. 28-2ος όροφος, προκει-
μένου να παραλάβουν την διακήρυξη ή μπορούν 
να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα: 2613 610 320 & 2613610217.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟ-
ΛΕΣ, Ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό: 3.000.000 
€ μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: 
EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 156718.
2. Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας. Οι εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού των οδών, όπως 
επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, 
στηθαία ασφαλείας κλπ. Επίσης προβλέπεται, συμπλήρωση – ανακατασκευή υποδομής όπως 
επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης, 
συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση τάφρων, καθαρισμός περιοχής για αύ-
ξηση ορατότητας.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 (1:00 μ.μ.). 
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/05/2021, ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του 
ν. 4412/2016.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης. 
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
7. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/04/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 29/04/2021.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 
3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
9. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική 
και επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στην 3η τάξη 
και άνω στα έργα Οδοποιίας. 
10. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 48.380 € και πρέπει να έχει χρόνο ισχύος εννέα μηνών και τρι-
άντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως 
08/03/2022 και απευθύνονται τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ). Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι εννέα μήνες από την ημερομηνία λήξης υπο-
βολής προσφορών. 
11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 501 στην οποία εντάχθηκε με την 
16988/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Φ46ΜΤΛΡ-12Γ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με 
κωδικό 2020ΕΠ50100008. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πάτρα 15/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 96395/2408

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΣ7Λ6-9ΥΔ 

Σε τροχιά εκκίνησης τίθενται 
δύο πολύ σημαντικά έργα ενερ-
γειακής αναβάθμισης δομών 
υγείας στη Δυτική Ελλάδα μετά 
τη χθεσινή συνάντηση του Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 
Νεκτάριου Φαρμάκη με τον 
Πρόεδρο, Τιμολέων Κατσίπο, 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
Αθανάσιο Γιάνναρη και στελέ-
χη της εταιρίας «Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε» στην Αθήνα, κατά 
την οποία επισφραγίστηκε η 
διαδικασία δημοπράτησης της 
ενεργειακής αναβάθμισης του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί-
ου της Πάτρας και του Γενικού 
Νοσοκομείου Πύργου Ηλείας.

Φορέας υλοποίησης των έρ-
γων θα είναι η ΚΤΥΠ Α.Ε., 
ενώ η χρηματοδότησή τους 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλά-
δα 2014-2020». Σημειώνεται 
ότι επρόκειτο για δύο έργα που 
κινδύνευαν να χαθούν, καθώς 
κατά την παλαιότερη ένταξή 
τους στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα, οι δικαιούχοι δεν υπέ-
βαλλαν εγκαίρως τα τεύχη δη-
μοπράτησης προς έλεγχο στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος. Έτσι, η σημερινή Περι-
φερειακή Αρχή σε συνεργασία 
με την Ειδική Υπηρεσία, απο-

φάσισε την απένταξη και επα-
νένταξή τους, με δικαιούχο 
την ΚΤΥΠ Α.Ε., προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ολοκλήρω-
σή τους.
Σημειώνεται ότι τα έργα στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
της Πάτρας προβλέπουν την 
ενεργειακή αναβάθμιση των 
κτιρίων Α,B,C, και M, προϋπο-
λογισμού 6.432.684,38 ευρώ 
που μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνει οικοδομικές εργασίες 
(κατασκευή θερμοπρόσοψης, 
αντικατάσταση στεγάνωσης και 
προσθήκης θερμομόνωσης 
στα δώματα, αντικατάσταση 
του συνόλου των εξωτερικών 

πεπαλαιωμένων κουφωμά-
των), αλλά και ηλεκτρομηχα-
νολογικές.
Σε ό,τι αφορά το Γενικό Νο-
σοκομείο του Πύργου, προϋ-
πολογισμού 1.493.000 ευρώ, 
μεταξύ άλλων προβλέπονται 
οικοδομικές εργασίες (τοποθέ-
τηση εξωτερικών σκιάστρων, 
αντιμετώπιση τοπικών προ-
βλημάτων εισροής ομβρίων), 
αλλά και ηλεκτρομηχανολογι-
κές εργασίες (αντικατάσταση 
καυστήρων, λεβήτων και ατμο-
γεννητριών, ενεργειακή ανα-
βάθμιση κλιματισμού, εγκατά-
σταση κεντρικού ηλιοθερμικού 
συστήματος κ.ά).

Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα 
νοσοκομεία Πάτρας και Πύργου

> Συνάντηση Περιφερειάρχη με στελέχη εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές»
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2021: Αρχή του τέλους της πανδημίας 
και νέα οικονομική πραγματικότητα 
Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας COVID-19 και 
τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα. Η έναρξη του μαζικού 
εμβολιασμού υπήρξε ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια να τεθεί υπό 
έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί η υγειονομική κρίση. Η 
επιτάχυνση των εμβολιασμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προο-
δευτική εξασθένηση της πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση των 
οικονομιών. 
Μέχρι τότε, η πανδημία συνεχίζει να θέτει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, 
πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την εκκίνηση της 
ανάκαμψης. Ποικίλοι παράγοντες παρατείνουν την αβεβαιότητα, διαμορ-
φώνουν αρνητικές προσδοκίες, διαταράσσουν την οικονομική δραστη-
ριότητα και καθυστερούν την ανάκαμψη. Συγκεκριμένα: α) η δυσκολία 
ελέγχου της πανδημίας, β) ο φόβος των μεταλλαγμένων στελεχών και γ) 
οι καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων και στην προγραμματι-
σμένη διεξαγωγή των εθνικών εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με-
ταθέτουν την έναρξη της ανάκαμψης. 
Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης και η επαύξηση των δη-
μοσιονομικών μέτρων στήριξης από τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες, συ-
μπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation 
EU (NGEU), σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστω-
τικών συνθηκών, ενισχύουν τις προσδοκίες για στέρεη ανάκαμψη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 
Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020 αποτέλεσε ιστορικό ση-
μείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία. Οι χώρες κλυδωνίστηκαν από 
μια διπλή, απρόσμενη και οξεία κρίση, υγειονομική και οικονομική. Αξί-
ες, δικαιώματα και σταθερές δοκιμάστηκαν. Βεβαιότητες σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών και των οικονομιών, καθώς και με τον 
τρόπο άσκησης οικονομικής πολιτικής, αναθεωρήθηκαν. Η παγκόσμια 
κοινωνία υπέστη βαρύτατες ανθρώπινες απώλειες. Ήρθε αντιμέτωπη με 
τη χειρότερη, εν καιρώ ειρήνης, ύφεση των τελευταίων 100 ετών, καθώς 
το παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι κατέγραψε ιστορική πτώση 3,5%. 
Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομι-
κή πραγματικότητα. Αναδύεται ένας νέος κόσμος, κατ’ εξοχήν ψηφιακός, 
στον οποίο η γνώση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτο-
μία θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ευημερίας. 
Ενισχύεται η πίστη στην αναγκαιότητα της παγκόσμιας αλληλεγγύης και 
συνεργασίας για τη βελτίωση της συλλογικής ανθεκτικότητας σε συμμετρι-
κές διαταραχές. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των συ-
νεπειών της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του φυσικού περιβάλ-
λοντος για την ασφαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. 
Κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν την παγκόσμια και ευρωπαϊ-
κή κοινότητα στη μεταπανδημική περίοδο είναι: α) η αύξηση πτωχεύσε-
ων επιχειρήσεων, β) η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, παράλληλα 
με την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, ως επί το πλείστον χαμηλής 
εξειδίκευσης, εξαιτίας της επιτάχυνσης του αυτοματισμού και της ψηφιο-
ποίησης και γ) η αύξηση της φτώχειας και οι διευρυνόμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ νοικοκυ-
ριών εντός των χωρών. Εξάλλου, ο τρόπος διαχείρισης του διογκούμε-
νου λόγω πανδημίας ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε παγκόσμια κλί-
μακα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει σοβαρά τους ιθύνοντες της 
οικονομικής πολιτικής τα επόμενα έτη. Εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι 
η θωράκιση των συστημάτων δημόσιας υγείας και η διαχείριση των κιν-
δύνων που συνδέονται με την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών 
φαινομένων, καθώς και των προκλήσεων που συνεπάγεται η μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή. Τα μείζονα αυτά προβλήματα απαιτούν την αποτε-
λεσματική συνεργασία των κυβερνήσεων σε ζητήματα οικονομικής πο-
λιτικής (συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής) και κλιματι-
κής αλλαγής, αλλά και επιστημονική συνεργασία για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και την προώθηση της έρευνας για την αντιμετώπιση 
των πανδημιών.
 Επί του παρόντος, νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής και νέοι χρημα-
τοδοτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για την ανάσχεση των απωλει-
ών. Σε επίπεδο ΕΕ, η συντονισμένη ανταπόκριση με αναστολή του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των περιορισμών στην παροχή 
κρατικών ενισχύσεων και εγγυήσεων για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων, 
αλλά κυρίως η πρωτοβουλία, για πρώτη φορά, των ηγετών της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση, μέσω κοινής έκδοσης χρέους, του προγράμματος ανοι-
κοδόμησης της Ευρώπης, διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες για την 
αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της 
ΕΕ σε ρεαλιστικότερη και πιο ευέλικτη κατεύθυνση, ώστε να γίνει απο-
τελεσματικότερο. 
Η εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης μπορεί να χρησι-
μεύσει ως οδηγός για κάποιας μορφής μόνιμη δυνατότητα κοινής δημο-
σιονομικής στήριξης, όπως η αξιοποίηση μελλοντικά της κοινής έκδοσης 
ομολόγων ως εργαλείου χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων, 
καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής διαρθρωτικών πολι-
τικών. Πρωτίστως όμως η κρίση της πανδημίας αναδεικνύει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του υπό αναστολή Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: α) την απλοποίηση των δημοσι-
ονομικών κανόνων, ώστε να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι, ρεαλιστικοί 
και εύχρηστοι, και β) την ενίσχυση της εφαρμογής αξιόπιστων αντικυκλι-
κών δημοσιονομικών πολιτικών με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των αυτό-
ματων σταθεροποιητών και με μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους. Η συζήτηση για την αναθεώρηση των δημοσιονομι-
κών κανόνων δεν θα είναι εύκολη. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστοι, ώστε να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών, και να 
μη χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αλλαγής των ευ-
ρωπαϊκών συνθηκών, παρά μόνο πολιτική στήριξη σε επίπεδο ηγετών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αύξηση της αβεβαιότητας 
και ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη το φθινόπωρο και το χει-
μώνα του 2020 κατέστησε αναγκαία την εκ νέου εφαρμογή περιοριστι-
κών μέτρων. Κατά συνέπεια, διακόπηκε η ανάκτηση των οικονομικών 
απωλειών που είχε διαφανεί κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Η οικονομία 
της ευρωζώνης κατέγραψε, σε τριμηνιαία βάση, ήπια πτώση κατά το δ΄ 
τρίμηνο, πολύ μικρότερη από την προβλεπόμενη. Ωστόσο, σε ετήσια βά-
ση συρρικνώθηκε κατά 4,9% το δ΄ τρίμηνο του 2020 και κατά 6,6% στο 
σύνολο του έτους. 
Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των απωλειών κατά το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας είχαν η λήψη λιγότερο αυστηρών περιοριστικών μέτρων, 
με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών, η ισχυρή ανά-
πτυξη της βιομηχανίας, η ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης και η βαθμιαία 
λειτουργική προσαρμογή της οικονομίας στις έκτακτες συνθήκες. Η πα-
ράταση και κυρίως η αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων για την 
ανάσχεση του τρίτου κύματος το α΄ τρίμηνο του 2021 αναμένεται να οδη-
γήσουν εκ νέου σε πτώση, μέτρια όμως, της οικονομικής δραστηριότητας. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πανδημία σημείωσε περιοδικές αναζωπυρώ-
σεις και οδήγησε από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 σε νέο γύρο περιορι-
στικών μέτρων, τα οποία αυστηροποιήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου και 
ξανά στις αρχές Μαρτίου 2021. Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι σαφώς 
ηπιότερα, όπως προκύπτει από τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών 
και τη λειτουργία της βιομηχανίας και των κατασκευών. Έχουν όμως με-
γαλύτερη χρονική διάρκεια και, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετι-
κά με τη δυναμική της πανδημίας και την πρόοδο των εμβολιασμών δι-
εθνώς, τροφοδοτούν την οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερούν την 
ανάκαμψη. 
Εκτιμάται ωστόσο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ 

θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο τρέχον έτος, και συγκεκριμένα από το 
β΄ τρίμηνο του 2021, θα ισχυροποιηθεί από το δεύτερο εξάμηνο και θα 
συνεχιστεί το 2022. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των πρόσφατων μα-
κροοικονομικών προβολών της ΕΚΤ (Μάρτιος 2021), προβλέπεται ότι η 
οικονομία της ζώνης του ευρώ, μετά από συρρίκνωση 6,6% το 2020, θα 
μεγεθυνθεί με ρυθμό 4,0% και 4,1% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Η 
εκτίμηση αυτή τελεί υπό τέσσερις σημαντικές προϋποθέσεις: α) την επι-
τάχυνση των εθνικών εμβολιασμών, β) τη συνακόλουθη άρση των περι-
ορισμών και των απαγορεύσεων, γ) τη διατήρηση της επεκτατικής κατεύ-
θυνσης των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών και δ) τη διασφάλιση 
ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, καθώς και την έγκαιρη ενεργο-
ποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU. 
Η επαναβεβαίωση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νομισμα-
τικής πολιτικής, αλλά και ο ευέλικτος χαρακτήρας της ώστε να μην απο-
κλείεται από τα οφέλη αυτής της πολιτικής καμία χώρα-μέλος, δημιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλες τις χώρες, τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά. Η ανακοίνωση στις 11 Μαρτίου 2021 ότι οι καθα-
ρές αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω 
πανδημίας (PEPP) θα συνεχιστούν, και μάλιστα με σημαντικά υψηλότερο 
ρυθμό, διατηρεί το κόστος δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. 
Παράλληλα, το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NGEU και κυρίως ο νέος 
χρηματοδοτικός μηχανισμός μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας προσφέρουν σε όλα τα κράτη-μέλη ικανό δημοσιονομικό χώρο 
όχι μόνο για ταχύτερη ανάκτηση των απωλειών, αλλά και για ανθεκτι-
κότερη ανάπτυξη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, της μετάβασης 
στην πράσινη οικονομία και της εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Το 
NGEU λειτουργεί έμμεσα ως μηχανισμός δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, 
καθώς οι χώρες των οποίων οι οικονομίες πλήττονται βαρύτερα θα ωφε-
ληθούν περισσότερο από το σύνολο των επιχορηγήσεων και δανείων. 
Εντούτοις, η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται να είναι ανομοιογε-
νής μεταξύ χωρών και κλάδων παραγωγής. Αν και η πανδημία έπληξε 
οριζόντια όλες τις οικονομίες και όλους τους κλάδους παραγωγής, ο οι-
κονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος είναι διαφορετικός, καθώς ο το-
μέας των υπηρεσιών πλήττεται σφοδρότερα από τα περιοριστικά μέτρα 
και την καθίζηση της ζήτησης, σε σύγκριση με άλλους τομείς, όπως π.χ. 
η βιομηχανία. 
Επιπρόσθετα, η ανάγκη προστασίας από την πανδημία επιτάχυνε την εμ-
φάνιση νέων τάσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη ζήτηση, 
αλλά και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η 
τηλεργασία, η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ζωντανή μετάδο-
ση, η εξ αποστάσεως διδασκαλία, αποτελούν παραδείγματα της αυξημέ-
νης διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στις οικονομικές και κοινωνικές 
δομές. Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε επίσης την τάση της ηλεκτρονι-
κής παγκοσμιοποίησης (e-globalisation), με δυνατότητα ανάπτυξης εται-
ριών λογισμικού σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφι-
κή εγκατάσταση. 
Με δεδομένες αυτές τις νέες τάσεις, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων 
χρειάζεται επειγόντως να προσαρμοστούν στα νέα είδη της ζήτησης και 
στους νέους τρόπους λειτουργίας και άσκησης της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Η έλλειψη πρόσβασης ή η άνιση πρόσβαση στην τεχνολο-
γία και στην οικονομία της γνώσης, καθυστερήσεις, αστοχίες πολιτικής ή 
ακόμη και απροθυμία προσαρμογής είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βρα-
δεία και ασθενέστερη ανάπτυξη και να διευρύνουν τις ανισότητες τόσο 
μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ κλάδων παραγωγής. 
Η ελληνική οικονομία, ως οικονομία κυρίως υπηρεσιών με μεγάλη συμ-
μετοχή του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου, επλήγη βαρύτερα σε 
σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ από τους κραδασμούς στην εξωτερική και 
εγχώρια ζήτηση. Το 2020 η ύφεση ανήλθε σε 8,2%. Εντούτοις, παρά τις 
βαρύτατες απώλειες, έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και ικανότητα λειτουρ-
γικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 
Κρίσιμη παράμετρος υπήρξε η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση από 
την ελληνική κυβέρνηση της αναγκαίας αντικυκλικής δημοσιονομικής 
πολιτικής με λήψη μέτρων πρωτοφανούς μεγέθους και εύρους, ύψους 
11,2% του ΑΕΠ, για τη διαφύλαξη της απασχόλησης, την προστασία της 
επιχειρηματικότητας και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Σε συνδυα-
σμό μάλιστα με την πιστωτική επέκταση, τα μέτρα αναστολής πληρωμής 
δανείων για τους πληττόμενους οφειλέτες και άλλες διευκολύνσεις, τα 
έκτακτα μέτρα πολιτικής, αν και είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, 
άμβλυναν τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και 
την απασχόληση, δημιούργησαν θετικές προσδοκίες και μετρίασαν την 
πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Στόχος της πολιτικής ήταν να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος μετατροπής μιας προσωρινής ύφεσης σε μακροχρόνια οικο-
νομική κρίση. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η καταγραφή ποσοστού ύφεσης 
σημαντικά μικρότερου έναντι των προβλέψεων από εγχώριους και διε-
θνείς φορείς.

Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2021
Η ανάκαμψη της ζήτησης προβλέπεται να κερδίσει έδαφος αργότερα μέ-
σα στο έτος και συγκεκριμένα από το β΄ τρίμηνο και να οδηγήσει σε θε-
τικό και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφω-
να με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του 
πραγματικού ΑΕΠ το 2021 θα είναι 4,2%. Η πρόβλεψη αυτή εμπεριέχει 
αβεβαιότητα εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με την εξέλιξη των 
επιδημιολογικών δεδομένων και τη δυνατότητα άμεσης άρσης πολλών 
περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων, αλλά και με τα ιδιαίτερα δομι-
κά χαρακτηριστικά της οικονομίας. 
Η ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία εξαρτάται 
από τρεις βασικούς παράγοντες: 
Πρώτον, την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα ενισχύ-
σει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην προοπτική επίλυσης της υγειο-
νομικής κρίσης και θα δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην κανονικό-
τητα με άρση ταξιδιωτικών και άλλων περιορισμών, συμβάλλοντας έτσι 
στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως υπηρεσιών. Παράλλη-
λα, θα επιτρέψει την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και των εγχώ-
ριων επενδύσεων. 
Δεύτερον, τη διατήρηση σε εφαρμογή, όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι 
να εδραιωθεί η ανάκαμψη, των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των 
έκτακτων μέτρων από το τραπεζικό σύστημα, στοχευμένων σε κατηγορίες 
εργαζομένων και παραγωγικούς κλάδους που επλήγησαν βαρύτερα αλλά 
παραμένουν οικονομικά υγιείς. 
Τρίτον, την ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2021 θα ενισχύσει τη δυναμική της ανάπτυξης και θα 
διευκολύνει, μέσω της αύξησης του εθνικού προϊόντος, την αποκατάστα-
ση της δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις 
αυστηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που εγκλώβισαν την οικο-
νομία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και στασιμότητας. 
Εξάλλου, η πρόταξη των μεταρρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση εκ των 
ων ουκ άνευ που θα επιτρέψει όχι μόνο την κάλυψη του παραγωγικού 
κενού, αλλά και – σημαντικότερα – την ενεργοποίηση της συνολικής προ-
σφοράς για την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, την επέκταση 
των παραγωγικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης 
του δυνητικού προϊόντος. 
Συνεπώς, την επαύριο της πανδημίας, απαιτείται ιεράρχηση των μεσο-
πρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής γύρω από τρεις 
κεντρικούς άξονες: α) την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας 
ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας, β) την ενίσχυση του ανα-
πτυξιακού προσανατολισμού της δημοσιονομικής πολιτικής και γ) την 
επιτάχυνση της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα 

χαμηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού τους. 

Δημοσιονομική πολιτική
Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η ύφεση επέφεραν απότομη με-
ταστροφή του δημοσιονομικού πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής 
κυβέρνησης από πλεόνασμα σε έλλειμμα και, σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
πτώση του ονομαστικού προϊόντος, σημαντική αύξηση του λόγου του δη-
μόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Με βάση την αναθεωρημένη πρόβλεψη της 
Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το 2020 το πρωτογενές έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 7,0% του ΑΕΠ και το δημόσιο 
χρέος σε 205% του ΑΕΠ. 
Η συμπερίληψη των κρατικών ομολόγων, αν και εξακολουθούν να υπο-
λείπονται της επενδυτικής βαθμίδας, στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτ-
λων λόγω πανδημίας της ΕΚΤ και η αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων στις 
πράξεις αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύ-
στημα, καθώς και οι θετικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συ-
νέβαλαν στην αδιάλειπτη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διε-
θνείς αγορές με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους. 
Παρ’ όλα αυτά, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και η δημοσιονομική 
πολιτική το 2021 έχει ήδη συμπληρωθεί με νέες επεκτατικές παρεμβά-
σεις, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 5,3% του ΑΕΠ.

Τραπεζικό σύστημα 
Η δέσμη μέτρων της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων της αποδοχής των 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις πράξεις αναχρηματοδότησης 
και των μέτρων εποπτικής φύσεως, αύξησε σημαντικά τη ρευστότητα του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις της κυ-
βέρνησης, μέσω των προγραμμάτων ιδίως της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, δημιούργησαν το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιτάχυνση της 
τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρή-
σεις. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον 
ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε σε 1,2% κατά μέσο όρο το 2020, έναντι 
αρνητικού ρυθμού (-0,4%) το 2019. Οι τράπεζες αύξησαν τις πιστώσεις 
τους κυρίως προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 20,6 δισεκ. 
ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ρευστότητας, αλλά και 
της αναβολής πραγματοποίησης δαπανών τόσο για λόγους πρόνοιας όσο 
και αναγκαστικά εξαιτίας των μέτρων περιορισμού. 
Οι συνέπειες της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα αναμένεται να εντα-
θούν το 2021. Η επίπτωση αφορά κυρίως τη δημιουργία νέων ΜΕΔ, 
καθώς και την αναμενόμενη επιδείνωση του λόγου των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων προς το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει ότι το 2021 θα δημιουργηθούν 
νέα ΜΕΔ ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ. Εκτός από τα “δίδυμα” προβλήματα 
των ΜΕΔ και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι ελληνι-
κές τράπεζες αντιμετωπίζουν και μια σειρά από άλλες σοβαρές προκλή-
σεις, κοινές όμως και για τις περισσότερες τράπεζες της ευρωζώνης, όπως 
η χαμηλή οργανική κερδοφορία, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από μη 
τραπεζικά ιδρύματα, προκλήσεις που πηγάζουν από την ατελή τραπεζική 
ένωση, καθώς και λοιπές προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
Τα ΜΕΔ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 σε 47,4 δισεκ. ευρώ, 
μειωμένα κατά περίπου 21 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρί-
ου του 2019. Ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παραμένει 
υψηλός, 30,2%, έναντι μέσου όρου μόλις 2,6% στην ΕΕ. Σε σχέση όμως 
με το Μάρτιο 2016, όταν είχε καταγραφεί ο μεγαλύτερος όγκος ΜΕΔ, έχει 
επιτευχθεί μείωση κατά περίπου 60 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται ως 
επί το πλείστον σε πωλήσεις δανείων και διαγραφές και πολύ λιγότερο σε 
εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος “Ηρακλής” εντός του 2021, εκτι-
μάται ότι ο λόγος ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων θα υποχωρήσει 
περίπου στο 25% και ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας χαμηλότε-
ρα από τα σημερινά επίπεδα, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα συνολικά εποπτικά κεφά-
λαια. Σε αυτούς τους δείκτες δεν περιλαμβάνονται τα νέα ΜΕΔ που ανα-
μένεται να προστεθούν στον υφιστάμενο όγκο. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναληφθούν πρόσθετες ενέργειες οι οποίες 
θα διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή αναγνώριση των ζημιών λόγω αυ-
ξημένου πιστωτικού κινδύνου εξαιτίας της πανδημίας και την εξυγίανση 
των ισολογισμών των τραπεζών μαζί με την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό, 
συμπληρωματικά με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα “Ηρακλής”, η Τράπεζα της 
Ελλάδος έχει προτείνει προς την κυβέρνηση τη σύσταση εταιρίας διαχεί-
ρισης στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company – AMC). Η 
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος επιλύει ταυτόχρονα και το πρόβλημα 
των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η κυβέρνηση εξετάζει 
τη σκοπιμότητα της ίδρυσης εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, 
όπως έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, και παράλληλα έχει αιτηθεί 
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 
επέκταση του προγράμματος “Ηρακλής”. Στην περίπτωση που δεν επιλε-
γεί τελικά η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πρέπει να βρεθεί ένας 
εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος των αναβαλλόμε-
νων φορολογικών απαιτήσεων, συνεπής με την κείμενη νομοθεσία περί 
κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η δέσμευση σημαντικών δημόσιων πόρων 
υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων για τη στήριξη των τιτλοποιήσεων 
των ΜΕΔ των τραπεζών μέσω του προγράμματος “Ηρακλής”, που ορθώς 
έχει αποφασιστεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει την οριστική και ολιστική 
αντιμετώπιση τόσο του προβλήματος των ΜΕΔ όσο και του προβλήματος 
του πολύ υψηλού ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτή-
σεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. 

Πηγές αβεβαιότητας και κίνδυνοι 
Βασικό χαρακτηριστικό της πανδημικής περιόδου είναι η εκτίναξη της 
αβεβαιότητας διεθνώς. Το εξαιρετικά ασταθές διεθνές οικονομικό περι-
βάλλον επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες και μετριάζει την αποτελεσμα-
τικότητα της οικονομικής πολιτικής. 
Με την πανδημία να παρουσιάζει αμείωτη ένταση διεθνώς, οι καθυστερή-
σεις στην παραγωγή και διάθεση των εμβολίων εγκυμονούν το μεγαλύ-
τερο κίνδυνο. Ο εμβολιασμός στην παρούσα έκτακτη συγκυρία είναι πα-
γκόσμιο δημόσιο αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι 
οι πολίτες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. Η ανισομερής κατανομή των εμ-
βολίων μεταξύ χωρών αποτελεί τροχοπέδη στην κοινή προσπάθεια της 
ανθρωπότητας για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης και την παγκό-
σμια ανάκαμψη. Ο ίδιος κίνδυνος εξάλλου απορρέει από ανταγωνισμούς 
και αντιπαλότητες μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Όσο συντομότε-
ρα γίνουν οι εμβολιασμοί, τόσο ταχύτερα θα διαφυλαχθεί η υγειονομι-
κή ασφάλεια και θα επανέλθουν οι οικονομίες σε κανονική λειτουργία. 
Την επαύριο, ένας από τους σοβαρότερους ίσως κινδύνους συνδέεται με 
τη διεύρυνση του οικονομικού και κοινωνικού χάσματος μεταξύ ομάδων 
χωρών, γεωγραφικών περιοχών και κοινωνικών ομάδων. 
Η πανδημία επέσπευσε δομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έπληξε 
βαρύτατα τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι απασχο-
λούνται σε κλάδους που στηρίζονται σε φυσική παρουσία και σε τομείς 
υπηρεσιών διαμεσολαβητικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να αντι-
κατασταθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, τομείς που βρί-
σκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη 

έναντι πιο παραδοσιακών τομέων. 
Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας δρομολογούν αλλαγές στα εκπαιδευτι-
κά συστήματα, με αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των στα νέα είδη της ζήτησης εργασίας. Επιφέρουν επίσης αλλαγές στις 
πόλεις, καθώς η διάδοση της τηλεργασίας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης και της τηλεδιάσκεψης περιορίζει τις μετακινήσεις και αναθεωρείται 
η μέχρι σήμερα τάση συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα. 
Χώρες και κλάδοι παραγωγής με μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των 
νέων τεχνολογιών και ευκολότερη λειτουργική προσαρμογή θα προσελ-
κύσουν επενδύσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ανα-
κάμψουν ταχύτερα. 
Άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, η δι-
αχείριση του οποίου αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στο αμέσως 
επόμενο διάστημα. Εξίσου σημαντικός κίνδυνος συνδέεται με τη δυνα-
μική του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, το οποίο εκτινάχθηκε στα υψη-
λότερα μεταπολεμικά επίπεδα. Η επικράτηση ιστορικά χαμηλών επιτο-
κίων δανεισμού το καθιστά μεσοπρόθεσμα διαχειρίσιμο. Υπάρχει όμως 
ανησυχία ότι η μεγάλη και παρατεταμένη δημοσιονομική τόνωση ίσως 
οδηγήσει σε υπερθέρμανση των οικονομιών. Οι πρόσφατες ανοδικές πι-
έσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επιβεβαιώνουν 
την ανησυχία αυτή. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος μιας 
σημαντικής διόρθωσης των διεθνών κεφαλαιαγορών, καθώς οι αποτιμή-
σεις σε ορισμένα χρηματιστήρια βρίσκονται σε ιστορικώς υψηλά επίπε-
δα. Μια απότομη αύξηση όμως του κόστους χρηματοδότησης μπορεί να 
υπονομεύσει την παγκόσμια ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, κρίσιμης σημασί-
ας είναι η συνέχιση και η επέκταση, για όσο χρόνο χρειαστεί, της στήρι-
ξης μέσω των προγραμμάτων αγοράς τίτλων από τις κεντρικές τράπεζες 
και εν γένει της διατήρησης της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής. 
Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την έξαρση της παγκόσμιας αβεβαιό-
τητας και από τους παγκόσμιους κινδύνους. Αντιμετωπίζει όμως και επι-
πλέον κινδύνους, που συνδέονται με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστι-
κά της οικονομίας της, αλλά και με προβλήματα που είχε κληροδοτήσει 
η προηγούμενη κρίση. 
Με το πέρας της πανδημίας, η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει 
δύο σημαντικούς κινδύνους: την εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού πτω-
χεύσεων μη βιώσιμων επιχειρήσεων και την κατάργηση πολλών θέσεων 
εργασίας, κυρίως σε υπηρεσίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα και σε κλά-
δους εντάσεως εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης. 
Το ενδεχόμενο πτώχευσης μεγάλου αριθμού οριστικά μη βιώσιμων επι-
χειρήσεων ενέχει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους (νέα ΜΕΔ) και 
δημοσιονομικούς κινδύνους (καταπτώσεις κρατικών εγγυήσεων, οριστι-
κή διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, εισοδηματική στήριξη στους απο-
λυόμενους εργαζομένους), οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά το χρηματο-
πιστωτικό τομέα και επιβραδύνουν την επιστροφή στη δημοσιονομική 
ισορροπία.

Προκλήσεις και προϋποθέσεις ανάκαμψης 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας θέτουν την ελληνική οικονομία ενώπιον 
δύο σημαντικών προκλήσεων, που αφορούν: α) την επίσπευση του ολι-
κού μετασχηματισμού της με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και 
με κατεύθυνση την ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας και 
β) την ταυτόχρονη και ολική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ 
και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Όσον αφορά την πρώτη πρόκληση, η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων μέσω του NGEU παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την 
εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με στόχο την αλλαγή του παραγωγι-
κού προτύπου της χώρας. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόκληση, η λήξη της 
ισχύος των μέτρων στήριξης μπορεί να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο 
από νέα άνοδο των ΜΕΔ. Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν μέτρα που θα 
διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών, 
καθώς και να προβούν στην ταχεία εξυγίανση των ισολογισμών τους μέ-
σω συστημικών λύσεων όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020. Ιδιαιτέρως 
θετική εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η ενίσχυση των εποπτικών κε-
φαλαίων ορισμένων τραπεζών.
Κατά συνέπεια, κυρίαρχο ζητούμενο είναι ο τρόπος επαναφοράς της ελλη-
νικής οικονομίας σε κανονική λειτουργία. Η οικονομική πολιτική θα πρέ-
πει να στραφεί σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και να διευκολύνει 
τη διαδικασία ανακατανομής πόρων σε δυναμικούς κλάδους και επιχει-
ρήσεις με καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η διατήρηση της επιλεκτικής οικονομικής 
στήριξης προς εκείνους τους κλάδους παραγωγής και εκείνες τις ομάδες 
των εργαζομένων που επλήγησαν βαρύτερα. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει 
να είναι εξειδικευμένα και στοχευμένα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας για τις βιώσιμες επιχειρή-
σεις που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Παράλλη-
λα, πρέπει να διασφαλιστεί η κουλτούρα πληρωμής υποχρεώσεων και η 
ομαλή εξυπηρέτηση των χρεών, ενώ επίσης πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ 
προστασίας για τους εργαζόμενους στις οριστικά μη βιώσιμες επιχειρή-
σεις. Επιπλέον, είναι αναγκαία η επίσπευση της εφαρμογής πολιτικών με 
μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Το στοίχημα επομένως της οικονομικής πολιτικής είναι η καταγραφή υψη-
λών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, ούτως ώστε οι απώλειες να ανακτηθούν 
ταχύτερα, η οικονομία να τεθεί σε στέρεη τροχιά ανάπτυξης, η δημοσιο-
νομική ισορροπία να αποκατασταθεί και ο λόγος δημόσιου χρέους προς 
ΑΕΠ να τεθεί σε καθοδική πορεία. 
Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να συντρέχει ένα ελάχιστο σύνολο βασι-
κών προϋποθέσεων, όπως: 
• Αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
• Οριστική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ 
και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
• Ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης με γνώμονα την 
ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και τη δικαιότερη κατανο-
μή τους. 
• Αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών με έμφαση στις παρα-
γωγικές δαπάνες. 
• Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. 
• Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας 
και κοινωνίας. 
• Προστασία από μελλοντικές μολυσματικές ασθένειες και αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

***
Η πανδημία κλόνισε την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε επίπεδο 
κοινωνίας, επέφερε σοβαρότατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία με πο-
λύ βαριές ανθρώπινες απώλειες. Σε επίπεδο οικονομίας, προκάλεσε 
σημαντικές μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές 
επιπτώσεις, το κόστος των οποίων δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Ταυτό-
χρονα όμως, λειτούργησε ως καταλύτης αλλαγών. Επιτάχυνε τάσεις που 
είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται και συμπύκνωσε μέσα σε λίγους 
μήνες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Κατέδειξε τη σημασία των διαρθρω-
τικών πολιτικών για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και ανθεκτι-
κότητας της οικονομίας. Κατέστησε επίσης σαφές ότι η παγκόσμια και 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνεργασία, με την άσκηση ρεαλιστικών οι-
κονομικών πολιτικών, είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη συλλογική αντι-
μετώπιση συμμετρικών διαταραχών. 
Μετά την πανδημία, η Ελλάδα, μέσα από συνεκτικές πολιτικές και στρα-
τηγικές, θα πρέπει να κατορθώσει να εισέλθει σε στέρεη αναπτυξιακή τρο-
χιά, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τη μοναδική ευκαιρία που της παρέχει 
η συντονισμένη κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, 
ώστε να ανακτήσει γρήγορα τις οικονομικές απώλειες και να αντιμετωπί-
σει οριστικά τις χρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες.
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» Ξεκίνησαν τα γυρίσματα 
του ντοκιμαντέρ «Η έναρξη 
της Επανάστασης στην Πελο-
πόννησο». 
Παραχωρήθηκε και η σχε-
τική άδεια από το ΥΠΠΟΑ 
για κινηματογράφηση σε 
αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία αρμοδιότητας των 
Εφ. Α. Πόλης Αθηνών, Κο-
ρίνθου, Αργολίδας, Λακωνί-
ας και Μεσσηνίας, στο πλαί-

σιο της παραγωγής της εν 
λόγω ταινίας. Υπενθυμίζεται 
ότι το ντοκιμαντέρ γίνεται για 
λογαριασμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, είναι παρα-
γωγή και σκηνοθεσία Μα-
νούσου Μανουσάκη και μέσα 
από αυτό θα παρουσιαστούν 
οι άγνωστες πτυχές της προε-
τοιμασίας και της έναρξης της 
κορυφαίας στιγμής της νεότε-
ρης ελληνικής ιστορίας.

» Άλλο ένα ντοκιμαντέρ για 
την Επανάσταση του 21 ξεκί-
νησε γυρίσματα. Τη Δευτέρα 
12/04 ξεκίνησαν στην Πελο-
πόννησο τα γυρίσματα για το 
ντοκιμαντέρ «Ο παππούς μου 
ο Παπαφλέσσας», σε σκηνο-
θεσία Κλεώνης Φλέσσα. Πρό-
κειται για μία παραγωγή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
που υλοποιείται με ανάθεση 
από το Κέντρο Δημιουργικού 

Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.Τα 
γυρίσματα στην Πελοπόννησο 
θα διαρκέσουν 14 μέρες και 
περιλαμβάνουν τη Μάνη, την 
Καλαμάτα, τη Δημητσάνα, το 
Ναύπλιο και το Αίγιο. Επίσης 
θα γίνουν γυρίσματα σε Αθήνα 
και Κωνσταντινούπολη καθώς 
και σε Οδησσό και Ισμαήλο 
Ουκρανίας και στο Βουκουρέ-
στι της Ρουμανίας, χώρες όπου 
ο Παπαφλέσσας, ως μέλος 

της Φιλικής Εταιρείας, έδρασε 
προτού του ανατεθεί από τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη ο συντο-
νισμός για την έναρξη του ξε-
σηκωμού της Επανάστασης. Η 
σκηνοθεσία είναι της Κλεώνης 
Φλέσσα και οι ιστορικοί που 
στήριξαν την έρευνα και φώ-
τισαν άγνωστες πτυχές είναι: 
ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, 
Ιστορικός με μεγάλο ερευνητι-
κό και συγγραφικό έργο σχετι-

κά με το 1821 και πρώην Δι-
ευθυντής του Εθνικού Κέντρου 
Ερευνών, και ο Θανάσης Χρή-
στου, Επίκουρος Καθηγητής 
Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου. Την διεύθυνση 
φωτογραφίας έχει αναλάβει η 
Κατερίνα Μαραγκουδάκη, ενώ 
πρωτότυπη μουσική για το ντο-
κιμαντέρ έχει αναλάβει να συν-
θέσει ο Αρίων Γυφτάκης.

Θα προβληθούν δέκα εμβληματικές ται-
νίες μυθοπλασίας από τους Θόδωρο Αγ-
γελόπουλο «Μέρες του ‘36» (1972), Πα-
ντελή Βούλγαρη «Το προξενιό της ‘Αννας» 
(1972), Δήμο Θέο (Κιέριον, 1968), Νίκο 
Κούνδουρο «Vortex ή Το Πρόσωπο της 
Μέδουσας» (1967), Φρίντα Λιάππα «Μια 
ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις» (1977), Δη-
μήτρη Μακρή« Η καγκελόπορτα» (1978), 
Ροβήρο Μανθούλη «Πρόσωπο με πρόσω-
πο», 1966), Τώνια Μαρκετάκη «Ιωάννης ο 
βίαιος», (1973), Γιώργο Σταμπουλόπουλο 
«Ανοιχτή Επιστολή» (1967), Παύλο Τάσιο 
«Ναι μεν αλλά» (1972), και τα ντοκιμαντέρ 
(Μαρτυρίες, (2019) του Νίκου Καβουκίδη 
και «Μέγαρα» (1974) των Σάκη Μανιάτη/
Γιώργο Τσεμπερόπουλο.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αι-
γίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
Την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και τα 
χρόνια που προηγήθηκαν, στην Ελλάδα, 
σημειώνει η επιμελήτρια του προγράμμα-
τος Μαρία Κομνηνού, «αναδύθηκε ένας 
εναλλακτικός κινηματογράφος πολύ δια-
φορετικός από το κυρίαρχο μοντέλο του 
εμπορικού ελληνικού σινεμά, που κατά τη 
διάρκεια της επταετίας στάθηκε απέναντι 
στις καθεστωτικές προπαγανδιστικές ται-
νίες εθνικιστικού χαρακτήρα. Ο πολιτικός 
κινηματογράφος, όπως υπογραμμίζει και η 
Αγλαΐα Μητροπούλου, ανθίζει μέσα στην 
καταπίεση, και τα χρόνια αυτά δημιουργή-
θηκαν σημαντικές ταινίες που με έναν τρό-

πο αλληγορικό μίλησαν για την πολιτική 
κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της 
Δικτατορίας, το ραδιόφωνο και ο κινηματο-
γράφος ήταν οι χώροι που αναπτύχθηκε η 
αντιστασιακή δημόσια σφαίρα. Έχουμε την 
γέννηση αυτού που ονομάστηκε «Νέος Ελ-
ληνικός Κινηματογράφος» με καταλύτη το 
έργο του Θόδωρο Αγγελόπουλου».
O θεατής θα έχει μια σπάνια ευκαιρία να 
παρακολουθήσει αυτές τις ταινίες-ορόση-
μα, με την υπογραφή μερικών από τους ση-
μαντικότερους έλληνες σκηνοθέτες.
 «Ήδη στα μέσα της δεκαετίας του ‘60», εξη-
γεί η Μ. Κομνηνού, «εμφανίζονται νέες τά-
σεις είτε από έμπειρους κινηματογραφιστές 
σαν τον Ροβήρο Μανθούλη, που ανιχνεύει 
την βαθιά πληγή μέσα από το αστραφτερό 
πρόσωπο της νέας Αθήνας (Πρόσωπο με 
πρόσωπο), είτε από νεότερους όπως ο Αγ-
γελόπουλος, ο Βούλγαρης, η Μαρκετάκη, ο 
Κωστανταράκος, ο Πανουσόπουλος αλλά 
και ο Σφήκας, ο Φέρρης και ο Τορνές, οι 
οποίοι, μεταξύ πολλών άλλων, συνεργάζο-
νται με τον Δήμο Θέο στο πολιτικό θρίλερ 
Κιέριον.
Ο Γιώργος Σταμπουλόπουλος σκιαγραφεί 
την συνειδητοποίηση ενός νέου για τα αδι-
έξοδα της ελληνικής κοινωνίας (Ανοιχτή 
επιστολή). Ο Νίκος Κούνδουρος εξερευνά 
τις πολιτικές των ταυτοτήτων με το εμβλη-
ματικό Vortex. Με την επιβολή της δικτα-
τορίας ο Αγγελόπουλος γυρίζει την πρώτη 
ταινία της τριλογίας του πολιτικού κινημα-
τογράφου, τις Μέρες του 36. Ο Παντελής 
Βούλγαρης στο Προξενιό της ‘Αννας σκια-

γραφεί την αποτυχημένη εξέγερση μιας κα-
ταπιεσμένης «ψυχοκόρης» και κερδίζει στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου τρία βραβεία. Ο 
Παύλος Τάσιος δίνει το Γκονταρικό Ναι μεν 
αλλά. Η Τώνια Μαρκετάκη, γυρίζει από το 
Παρίσι και τολμά να σπάσει το ανδρικό κα-
τεστημένο της ανδρικής πρωτοπορίας γυ-
ρίζοντας τον ανατρεπτικό Ιωάννη τον Βί-
αιο, ενώ το άλλο μεγάλο αστέρι του ΝΕΚ, 
η Φρίντα Λιάππα, θα μας δώσει μια αυ-
τοβιογραφική σχεδόν ταινία το 1977, στο 
Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις. Λίγο αρ-
γότερα, ο εξόριστος στην Ιταλία Δημήτρης 
Μακρής θα γυρίσει μια ταινία κοινωνικού 
ρεαλισμού, την Καγκελόπορτα. Στον χώρο 
του ντοκιμαντέρ, δύο πολύ νέοι κινηματο-
γραφιστές, ο Σάκης Μανιάτης και ο Γιώρ-
γος Τσεμπερόπουλος, παρακολουθώντας 
την αντίδραση των κατοίκων των Μεγά-
ρων στην απαλλοτρίωση της γης τους, θα 
βρεθούν σε μια δίνη ιστορικών γεγονότων 
που καταλήγουν στο Πολυτεχνείο. Αυτή την 
πολυκύμαντη πορεία των κινητοποιήσεων 
εναντίον της δικτατορίας, με δικό του αλλά 
και ανέκδοτο υλικό, καταγράφει ο βετερά-
νος Νίκος Καβουκίδης στις Μαρτυρίες».
Τέλος, την Πέμπτη 22 Απριλίου στις 7 μ.μ., 
θα πραγματοποιηθεί webinar με θέμα τον 
κινηματογράφο κατά την διάρκεια της Δι-
κτατορίας. Συμμετέχουν: Παντελής Βούλ-
γαρης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Γιώργος 
Σταμπουλόπουλος, Κυριάκος Αγγελάκος, 
Νίκος Καβουκίδης, Eυάννα Βενάρδου. Συ-
ντονίζει η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της 
Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Αυτοψία στο Ρωμαϊκό Ωδείο 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκδηλώσεων του 

Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και της ένταξης των αρχαιο-

λογικών χώρων στις εκδηλώσεις του θεσμού, τη Δευτέρα 

12 Απριλίου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, επισκέφθηκε το Ρωμαϊκό Ωδείο 

από κοινού με την προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτή-

των Αχαΐας, Αννίτα Κουμούση και τον μηχανικό του Δή-

μου Πατρέων, Αντώνη Δαλαγιώργο.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, προέχει η αντικα-

τάσταση της ξύλινης κατασκευής στο χώρο της ορχήστρας 

( ημικύκλιο σκηνής). Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018, 

από τους εργαζόμενους στο Δήμο, είχε γίνει στο Ρωμαϊκό 

Ωδείο ολική ανακαίνιση των χώρων αυτών, καθώς και 

αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού δικτύου και των φω-

τιστικών σωμάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι σε πρόσφατη επιστολή προς την 

υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Στυλιανή Μεν-

δώνη, έχει ζητηθεί η έγκαιρη παραχώρηση ατελώς των 

αρχαιολογικών χώρων, προκειμένου να φιλοξενηθούν 

εκεί καλοκαιρινές εκδηλώσεις.

Για τον Πολιτιστικό Οργανισμό, ο πολιτισμός είναι κοι-

νωνικό αγαθό και δικαίωμα, γι’ αυτό ως δήμος δίνουμε 

ανάσες πολιτισμού στον πατραϊκό λαό να εμψυχώνεται, 

να ψυχαγωγείται σε συνθήκες δύσκολες που η ανεργία, η 

εντατικοποίηση της δουλειάς, τα ανύπαρκτα ωράρια είναι 

ο κανόνας στη ζωή μας.

Επαναλειτουργία 
Καρναβαλικού Περιπτέρου 

Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας ενημερώνει τους ενδια-

φερόμενους ότι από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 άνοι-

ξε και λειτουργεί το Καρναβαλικό Περίπτερο στην πλα-

τεία Τριών Συμμάχων, τηρώντας τις προβλεπόμενες από 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα προφυλάξεις. 

Στη διάθεση του κοινού υπάρχουν μπλούζες, κεραμικά, 

ομπρέλες, λάβαρα, αντίτυπα του έγχρωμου συλλεκτικού 

παιδικού κόμικς «Ο κρυμμένος θησαυρός των εντόμων», 

καπέλα και μικρός αριθμός αναμνηστικών αντικειμένων 

του Πατρινού Καρναβαλιού 2021 (υγειονομικές μάσκες 

και pins). Επίσης τα πληρώματα που συμμετείχαν στο 56ο 

Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού θα μπορούν να παρα-

λαμβάνουν τα αναμνηστικά της συμμετοχής τους. 

Ώρες λειτουργίας Καρναβαλικού Περιπτέρου από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή 09.00 – 15.00. Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας για ραντεβού: 6906758923. 

Δέκα εμβληματικές 
ταινίες για τη Δικτατορία

Θα προβληθούν από την Ταινιοθήκη Ελλάδος

> Με αφορμή την επέτειο από το 

πραξικόπημα την Τετάρτη 21ης 

Απριλίου, η Ταινιοθήκη της Ελλά-

δος συνεχίζει το online πρόγραμμά 

της με το αφιέρωμα «Μνήμες Δι-

κτατορίας» μέσα από την ψηφιακή 

της αίθουσα online.tainiothiki.gr, 

από την Τετάρτη 21/4 έως και την 

Μ. Τρίτη 27/4.
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Υπαίθριες Εκθέσεις για την 
Ελληνική Επανάσταση 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων δίνει 
στη δημοσιότητα σειρά οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο 
αποτυπώνονται οι υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις της πόλης 
μας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Στην 
πλατεία Αγίου Γεωργίου βρίσκονται αναρτημένα τα κάτωθι:

• Η σημαία του Λάμπρου Κατσώνη που ύψωσε στο Πόρτο 
Κάγιο της Μάνης, από όπου εξαπέλυε επιθέσεις σε Τουρκικά 
και Αλγερινά πλοία.

• Η σημαία των Σπετσών με σύμβολα της Φιλικής Εταιρεία 
(σταυρό, άγκυρα, λόγχη, όφις και πτηνό) και την επιγραφή 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Η σημαία αυτή υψώθηκε κατά 
την περίοδο της Επανάστασης.

• Η σημαία του Πιέρου Γρηγοράκη – Τζανετάκη, του 
σώματος της Ανατολικής Μάνης που υψώθηκε κατά 
την πολιορκία και άλωση της Μονεμβασίας. Η σημαία 
έχει μπεζ χρώμα με τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας, 
καθώς και αλληγορικές παραστάσεις.

• Η σημαία του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, με οχτώ σει-
ρές και κυανό σταυρό.

Την επιμέλεια των εκθέσεων είχαν η ιστορικός τέχνης 
Ξένια Γιαννούλη και ο εικαστικός Πέτρος Λαμπρινάκος. 
Το οπτικοακουστικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Πολιτιστικού Οργανισμού (patrasculture.gr), στο κανάλι του 
youtube στις διευθύνσεις https://youtu.be/0nWmUk92Gf8 
και https://youtu.be/cb95_2CSr6M καθώς και στην σελίδα 
του Οργανισμού στο facebook. 

Ντοκιμαντέρ για τους 
Αγωνιστές του ‘21 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Διέξοδος» της Ιερής Πόλης 
του Μεσολογγίου σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινί-
ου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα διακόσια χρόνια της 
Ελληνικής Επαναστάσεως δημιούργησε μία ταινία – ντοκι-
μαντέρ για την Ιερή Πόλη με τον τίτλο «Το Μεσολόγγι της 
Ιστορίας & του Πνεύματος». Το ντοκιμαντέρ, έχει διάρκεια 20 
λεπτών, θα προβληθεί από 12 περιφερειακούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς της Ελλάδας και της Κύπρου κατά το διάστημα από 
10 έως 24 Απριλίου 2021.

Οι πρώτες μεταδόσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 10 Απριλίου 
2021, με την έναρξη δηλαδή των εορταστικών εκδηλώσεων, 
από τον «ΑΧΕΛΩΟΣ TV» στις 8.20 μμ και από τον «ΣΥΡΟΣ 
TV1» στις 6 μμ.

Ο Ευγένιος Ντελακρουά και 
η Ελληνική Επανάσταση 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας, στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση και δράσεων συνεργασίας και εξωστρέφειας, 
εξασφάλισε την πραγματοποίηση της έκθεσης «Ο Ευγένιος 
Ντελακρουά και η Ελληνική Επανάσταση» στο Αίγιο και την 
Ακράτα. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. προγραμμάτισε τη 
φιλοξενία της επετειακής έκθεσης, η οποία διοργανώνεται 
από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (Παράρτημα Πατρών) σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η έκθεση 
περιλαμβάνει 7 έργα από Γαλλία του Ευγένιου Ντελακρουά 
(διαστάσεων 100 Χ 65 και 80Χ65 ο μικρότερος). Τα έργα 
αυτά συνοδεύονται από λεζάντες – επεξήγηση του κάθε έργου 
ξεχωριστά, σε κορνίζα Α4.

Μαζί με την έκθεση για τον μεγάλο Γάλλο ζωγράφο, θα φι-
λοξενηθεί επίσης μια διαδικτυακή έκθεση με θέμα την Ελλη-
νική Επανάσταση με τίτλο «Από αγάπη για την Ελλάδα» με 
γνώμονα την έμφαση στην Ελληνογαλλική φιλία.

Οι εκθέσεις θα φιλοξενηθούν στην πινακοθήκη Ακράτας 
το διάστημα 6-20 Αυγούστου του 2021 και στο κτίριο Πανα-
γιωτόπουλου 15-30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στις 19 Απριλίου συμπληρώνονται 30 
χρόνια, από τη φονική έκρηξη της Βότση 
όπου έχασαν τη ζωή τους έξι συμπολίτες. 
Πρόκειται για τους Γιώργο Παπασωτηρό-
πουλο 58 ετών, Βασίλη Κυριακόπουλο 
53 χρόνων ετών, Γιάννη Καυκά 25 ετών, 
Όλγα Σταγγαλινού ετών, Δημήτρη Σεϊτα-
νίδη 23 χρόνων και Γεωργία Βέρρα 24 
χρόνων. 
Επίσης σκοτώθηκε το άτομο που μετέφερε 
τη βόμβα, ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης, 
Ιμπραχήμ Χασικέχ, 26 ετών, όταν εξερ-
ράγη στα χέρια του στην οδό Βότση 14.
Ο 58χρονος Γιώργος Παπασωτηρόπου-
λος, ήταν Πρόεδρος και από τα ιδρυτικά 
μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Πατρών, 
στο οποίο χάραξε την δική του ιστορία. 
Με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό 
του και τιμώντας τη μνήμη του, ανασύ-
ραμε από το βιβλίο του Σοφοκλή Κολα-
ϊτη, επίτιμου πρόεδρου του Εμπορικού 
& Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, «Το 
χρονικό μιας προσφοράς». Ένα κείμε-
νο που αναφέρεται στην προσφορά του 
Γιώργου Παπασωτηρόπουλου και εί-
χε γραφτεί 5 χρόνια από το θάνατό του. 
Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα δημο-
σιεύουμε σήμερα: 

Γιώργος Παπασωτηρόπουλος (Η προ-
σφορά του στο Μουσείο Λαϊκής Τέ-
χνης και στον πολιτισμό της Πάτρας)
Ήταν, θυμάμαι, οι πρώτοι μήνες μετά 
την μεταπολίτευση. Στην Πάτρα την επο-
χή εκείνη υπήρχε πολιτιστική άπνοια. Κι 
ήταν δικαιολογημένη άλλωστε. 
Η επτάχρονη δικτατορία είχε μαράνει κά-
θε πνευματική δραστηριότητα. Έτσι, άλ-
λωστε δεν συμβαίνει με τους δικτάτορες; 
Απαγορεύουν την πνευματική δημιουργία 
και νεκρώνουν την πολιτιστική ζωή. Κάτι 
έπρεπε λοιπόν να γίνει για να βγούμε απ’ 
αυτό το τέλμα. 
Δεκέμβρης του 1975 ήταν που μαζευτή-
καμε μια ομάδα από συμπολίτες, φίλοι 
και γνωστοί, στη σχολή μπαλέτου του Ν. 
Καραγεωργιάδη, στην Αγίου Γεωργίου, 
από αγάπη στην Πάτρα και στον πολιτι-
σμό της και ιδρύσαμε το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Πατρών. Ανάμεσά μας κι ο Γιώργος 
Παπασωτηρόπουλος. Από τότε, μαζί με το 
Γιώργο, αρχίζει το Πολιτιστικό μας οδοι-
πορικό. Ένα οδοιπορικό ανηφορικό, αλ-
λά δημιουργικό. Το Πολιτιστικό Κέντρο 

Πατρών έγινε το επίκεντρο μιας έντονης 
πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης 
αλλά κι ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου με 
σκοπό να προβληματίσει κάθε σκεπτόμε-
νο συμπολίτη μας στο χώρο του πνεύμα-
τος της τέχνης και της επιστήμης. 
Αξέχαστες έχουν μείνει οι ομιλίες των Ευ-
άγγ. Παπανούτσου, Γιάννη Ρίτσου, Τάσου 
Αθανασιάδη, Δημήτρη Χατζή, Γιάννη Ντε-
γιάννη, Κωστή Στεφανόπουλου, Γιώργου 
Καββαδία, Νεστ. Μάτσα, Κίτσου Μακρή 
και άλλων. Η έκθεση αρχιτεκτονικής Κλη-
ρονομιάς «Η Πάτρα που χάνεται» ύστερα 
από την απόκτηση ενός πλούσιου φωτο-
γραφικού αρχείου με τα νεοκλασικά κτί-
ρια της Πάτρας. 
Οι «Εσωτερικοί Διάλογοι» ένα βήμα ελεύ-
θερης έκφρασης και προβληματισμού. 
Συναυλίες και ρεσιτάλ, όπως του Μάνου 
Χατζηδάκι και άλλων. Εκθέσεις ζωγραφι-
κής, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Ήταν μια 
συνεχής προσφορά που άλλαξε το πολιτι-
στικό σκηνικό κι άνθισε η πνευματική και 
πολιτιστική ζωή της Πόλης μας. 
Το Πολιτιστικό Κέντρο για πολλά χρόνια 
είχε γίνει το επίκεντρο κάθε Πολιτιστικής 
δημιουργίας στην Πάτρα.
Οι ανησυχίες μας δεν σταμάτησαν μόνο 
εκεί. Μαζί και με τα’ άλλα μέλη του Πολι-
τιστικού Κέντρου αναζητούσαμε να δημι-
ουργήσουμε ένα έργο πολιτισμού που να 
μείνει στην πόλη μας, να την προβάλλει 
και να έχει διάρκεια.
Καρπός αυτής της αναζήτησης ήταν το 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Ο Γιώργος είχε 
μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο λαϊκό μας 
πολιτισμό. Ήταν συλλέκτης από ένστικτο 
αλλά και παιδεία. [...]
Το Γενάρη του 1986 ο υποφαινόμενος 
παραδίδει τη σκυτάλη της προεδρίας του 
Πολιτιστικού Κέντρου Πατρών στο Γιώρ-
γο Παπασωτηρόπουλο, μένοντας μέλος 
της επιτροπής Μουσείου και συνεργάτης 

του, δίπλα του. 
Στα πέντε χρόνια της προεδρίας του μέχρι 
τον τραγικό θάνατό του, ο Γιώργος έδωσε 
μιαν άλλη διάσταση στις προοπτικές του 
Μουσείου.
Πίστευε πάντα, πως το Μουσείο πρέπει να 
πάψει να είναι ένας ψυχρός εκθεσιακός 
χώρος, αλλά πρέπει να γίνει ένας χώρος 
παιδευτικός κι ακόμη ένας χώρος ερευνη-
τικός. 
Και στους οραματισμούς του αυτούς που 
έγιναν πράξη, είχε την καλή τύχη να φέ-
ρει στο Μουσείο κι άλλους ανθρώπους με 
φλόγα και μεράκι για τη λαϊκή μας τέχνη. 
Η παρουσία και η προσφορά της υπεύ-
θυνης της ερευνητικής ομάδας κ. Πέ-
νη Γκούτη-Θεολόγη, αρχιτεκτόνισσάς και 
εθνολόγου του έδωσαν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει τους οραματισμούς του 
αυτούς. 
Μέσα στα πέντε χρόνια της προεδρίας του 
Γιώργου, το Μουσείο οργανώθηκε σε επι-
στημονική βάση και το πρόγραμμα έρευ-
νας και καταγραφής των αντικειμένων του 
Μουσείου, εργοστασίων και εργαστηρίων 
της Πάτρας υπήρξε πολύ σημαντικό και 
αναγνωρίστηκε πανελληνίως. 
Συνοπτικά, θ’ αναφερθώ ότι στη διάρ-
κεια του προγράμματος έρευνας και κα-
ταγραφής, έγιναν 500 φωτογραφίσεις 
αντικειμένων του Μουσείου και 700 φω-
τογραφίσεις στην εξωτερική έρευνα. Συ-
γκεντρώθηκαν 400 πληροφορίες για 
παραδοσιακά επαγγέλματα και έγινε η 
πλήρης καταγραφή σε τρία εργαστήρια. 
Για όλα τα αντικείμενα του Μουσείου έγι-
ναν καρτέλες με πλήρη στοιχεία για την 
καλύτερη οργάνωση τους. Επίσης έγινε 
καταγραφή των προβιομηχανικών εργα-
στηρίων στην Πάτρα και στην Αχαΐα.
Δυστυχώς ο πρόωρος χαμός του δεν τον 
άφησε να δει να ολοκληρώνεται κι ένας 
άλλος οραματισμός του, που ήταν η δημι-
ουργία του Μουσείου της πόλης, μέσα στο 
οποίο το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης θα είχε 
το χώρο του.
Είχε κάνει την πρόταση στον τότε αντι-
δήμαρχο κ. Ορέστη Σκαλτσά και την είχε 
αποδεχθεί. Στο αναπαλαιούμενο Παλαιό 
Δημοτικό Νοσοκομείο, στο θαυμάσιο 
αυτό νεοκλασικό κτίριο του Χάνσεν, να 
εγκατασταθεί και το «Μουσείο της Πόλης» 
(Σ.Σ. Το Μουσείο τελικά εγκαταστάθηκε 
στους χώρους του Παλαιού Δημοτικού 
Νοσοκομείου). 
Αυτή ήταν η πολιτιστική διαδρομή του Γι-
ώργου Παπασωτηρόπουλου από το 1975 
έως την ημέρα του θανάτου του. Μια συ-
νεχής προσφορά στο Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης, στο Πολιτιστικό Κέντρο και στον 
πολιτισμό της Πάτρας. 
Ο αναπάντεχος χαμός του άφησε ένα δυ-
σαναπλήρωτο κενό στο Μουσείο μας. 
Μαζί μ’ ένα ερώτημα που εξακολουθεί να 
μας βασανίζει, όπως έγραψε σ’ ένα σημεί-
ωμα η γνωστή συμπολίτισσα συγγραφέας 
Ρέα Γαλανάκη. 
«Έφυγε σαν έτοιμος από καιρό». Αλλά για-
τί ένα τόσο βίαιο τέλος;»

Σοφοκλής Κολαΐτης 19/4/91

Γιώργος Παπασωτηρόπουλος:
Η προσφορά του στον Πολιτισμό

> Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον άδικο χαμό του στην έκρηξη της Βότση
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∆ηµόσια συζήτηση για τις βασικές
προτεραιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης
στη ∆υτική Ελλάδα και στη χώρα µας

Τρίτη 20/4

18:30-20:00 Καλές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τοµέα

Τετάρτη 21/4

18:00-20:00 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Θέµα: «Αγροτική Ανάπτυξη και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»

Παρασκευή 23/4

18:00-20:00 Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών.

Τµήµα Γεωπονίας Πανεπιστήµιο Πατρών

Θέµα: «Καινοτοµία και νέες τάσεις στην Αγροδιατροφή»

Σάββατο 17/4

18:00-20:00 Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)

Θέµα:«Σχεδιάζοντας για την Ελλάδα τη Νέα ΚΑΠ»

∆ευτέρα 19/4

18:00-19:30 Πανελλήνια Ένωση  Νέων Αγροτών

Θέµα: «Το καινούριο πρόγραµµα των νέων αγροτών»

Τρίτη 20/4

16:30-18:00 Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών

Θέµα: «Οι προτάσεις της ΠΕΝΑ για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα»
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