Δυναμική αντίδραση
από πατρινούς dj

Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στα Ψηλαλώνια από πατρινούς dj που ζητούν οικονομική
στήριξη από την κυβέρνηση.
Σελ. 6

Αποζημιώσεις
για τις φωτιές
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Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πληρωθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τις
ζημιές από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού 2021.
Σελ. 18

Μηνύματα φίλων,
με νοήματα
«Ολογραφία» σελ. 2
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Αφιέρωμα «Σ.Ε.»
Έτος νέων
προκλήσεων

Μια χρονιά γεμάτες προκλήσεις είναι το 2022 και ο «Σ.Ε.» συνεχίζει
την καταγραφή απόψεων. Σήμερα
μιλούν: ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρ. Μπούρας,
ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Οδ.
Ζώρας, η Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών Ά. Μαστοράκου
και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας, Αθ. Πετρόπουλος.
Σελ. 12-13

Σε δύο χρόνια
η διασύνδεση

Σε δύο χρόνια η διασύνδεση
περιοχών που είναι εκτός από
τον Βιολογικό.
Σελ. 7

> Αιφνιδιαστική απόφαση της κοινοπραξίας να μην προχωρήσει στην υλοποίηση

το έργο της ανάπλασης της Κάτω Πόλης
Πρόκειται για έργο 12
εκατομμυρίων ευρώ
που περιλαμβάνει πολλές πεζοδρομήσεις με
κυριότερη αυτής της
οδού Μαιζώνος,
από Κολοκοτρώνη
μέχρι και Γούναρη.
Προβλέπει δυνατότητα
περιήγησης στο σύνολο των μνημείων της
πόλης μέσω πεζοδρόμων και δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας.
Επίσης έχει προβλεφθεί και ένα
πυκνό δίκτυο
ποδηλατοδρόμων.

Σημαντική καθυστέρηση στο έργο της ανάπλασης της Κάτω Πόλης, που περιλαμβάνει και πολλούς δρόμους του κέντρου, θα
επιφέρει η απόφαση της κοινοπραξίας
εταιρειών να μην προχωρήσει στην υλοποίησή του, επικαλούμενη αύξηση των
τιμών των πρώτων υλών.
Η σχετική σύμβαση με τον Δήμο επρόκειτο να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών, όμως αιφνιδιαστικά οι εκπρόσωποι
της εταιρείας ενημέρωσαν την δημοτική
αρχή ότι δεν θα προχωρούσαν στην παράταση της εγγυητικής που είχαν καταθέσει.
Η εξέλιξη αυτή γεννά πολλά ερωτηματικά,
αφού το έργο αφενός θα μετατεθεί για τους
επόμενους μήνες, αφετέρου τινάζει στον
αέρα και τον διαγωνισμό.
Σελ. 3
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Μηνύματα φίλων, με νοήματα...

Η

Ομάδα των φίλων του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων» διευρύνεται με εκλεκτές
συμμετοχές. Στον χρόνο που επιτρέπουν οι πολλές άλλες υποχρεώσεις μου
παρακολουθώ τις πολύ ενδιαφέρουσες αναρτήσεις των Φίλων της Ομάδας
και αρκετές εξ αυτών -που αναδεικνύουν επίκαιρα θέματα, μεταφέρουν φρέσκιες ιδέες, δίνουν χαμόγελό στη ζωή μας αλλά και θέτουν το «δάκτυλο επί τον τύπον
των ήλων» στοχεύοντας να μας προβληματίσουν δημιουργικά- τις κοινοποιώ, με κάποια σχόλια, ελπίζω χρήσιμα στην ομάδα, δημιουργώντας μια όμορφη συλλογή εικόνων
και λέξεων. Όπως υποσχέθηκα κάποιες επιλογές από αυτές τις καθημερινές αναρτήσεις
αναρτούμε τακτικά εδώ στη σελίδα του «Σ.Ε.», γιατί είμαστε βέβαιοι ότι κοσμούν με το
περιεχόμενό τους την ύλη της εφημερίδας και αξίζουν να διαβαστούν.

> «ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ». Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο κλασικό πέτρινο ανατολικό μονοπάτι
προς το Γεφύρι Πλάκας έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά κάγκελα για την ασφάλεια των
επισκεπτών. Είναι γνωστό επίσης ότι παρόμοιες παρεμβάσεις απαιτούνται και στο δυτικό
μονοπάτι (πλευρά Μονολιθίου) όσον αφορά τη βατότητα και ασφάλεια του «Μονοπατιού
Βίδρας» αλλά και τη σηματοδότηση τουλάχιστον της αφετηρίας του υπάρχοντος «πέτρινου» μονοπατιού από Μονολίθι (Μαχαλάς) προς Γεφύρι. Επίσης στην περιοχή του Γεφυριού
είναι γνωστό ότι εκκρεμεί η περισυλλογή των εναπομεινάντων από την κατάρρευση λιθοσωμάτων στις παρυφές του Ραφτανίτικου και η ανάδειξή τους με κάποιο τρόπο όπως έχει
ειπωθεί πολλές φορές και από παράγοντες της περιοχής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης
και η μελλοντική κατασκευή των υδραυλικών έργων κοντά στο Γεφύρι.
Τέλος η ανάδειξη και αξιοποίηση της χαράδρας του Αράχθου με κάποιο μονοπάτι προς το
«Στενό» είναι πλέον καιρός να πραγματοποιηθεί.
Η νέα χρονιά ελπίζουμε να φέρει καλά νέα για την περιοχή (φωτ: Δημήτρης / Μονολίθι).

> Δεν είναι εικόνα από το «παιχνίδι» των
λεγόμενων μεγάλων ομάδων!!! Είναι πρωτοβουλία μήνυμα της ομάδας του Παναιτωλικού !!!! Επαρχιακής αλλά έντιμης ομάδας !!!
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές!!!
Το μήνυμα είναι Ισχυρό!!!

> Στις 11 Ιανουαρίου 2015 άφησε
την τελευταία του πνοή ο Μπάμπης Γκολές, ο πατρινός καλλιτέχνης που συνέβαλε
καθοριστικά στην αναβίωση του ρεμπέτικου στη χώρα μας. Η δημιουργία ενός
μουσείου που θα φιλοξενήσει μια πλούσια
συλλογή μουσικών οργάνων και των παρακαταθηκών που μας κληρονόμησε, ενώ
μέσω της δημοτικής αρχής της γενέτειράς
του έχει πάρει το δρόμο της, εντούτοις
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η πόλη του
δεν τον έχει τιμήσει ακόμη όσο του αξίζει.
Εμείς, που ανήκουμε σε μια γενιά που τον
ακολούθησε επί δεκαετίες στις μουσικές
του διαδρομές στην Πάτρα αλλά και στην
Αθήνα θα θυμίζουμε αυτήν την απουσία.
Σε πολλούς από εμάς, τους «Γκολεϊκούς»
έχει αφήσει ανεξίτηλες μνήμες, τις εποχές που αυτές ήταν συναίσθημα και βίωμα και όχι
ένα απλό ψηφιακό αποτύπωμα στο κινητό.
Σε ανάμνηση της μεγάλης απώλειας αναρτούμε σήμερα ένα video από τη θαυμάσια εκπομπή «Χάριν ευφωνίας», που επιμελείτο ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο «Σούκας» της γενιάς
μας της παρέας των «Παιδιών της Πάτρας», που η συνύπαρξή τους με το Μπάμπη Γκολέ
στο περίφημο «Χάραμα» στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 έχει αφήσει ιστορία.

> …Η προστασία του περιβάλλοντος ακούγεται
από πολλούς επίδοξους σωτήρες πράσινους μπλέ ή
κόκκινους σαν το must της εποχής. Ποιού περιβάλλοντος ? Μα του φυσικού περιβάλλοντος φυσικά.
Μάλιστα. Ε, και ?
Ημουν πολύ κοντά στην ευχή ή μάλλον προτροπή προς τους φοιτητές μου που θα συναντούσα
σε λίγες μέρες. Αφορά στην προστασία του προσωπικού τους περιβάλλοντος. Του όποιου
προσωπικού περιβάλλοντος. Μου αρέσει αυτή η ευχή. Ισως γιατί συμπυκνώνει τις αρχές μια
ιδιότυπης οικολογίας που πιστεύω ότι θα γίνει πολύ επίκαιρη το επόμενο διάστημα…
> ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ο … ΒΡΑ-

ΧΝΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ! Επειδή έχει «φύγει» από την πολιτική ατζέντα…
δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε!
Είναι εδώ και αλυσοδένει την χώρα για έναν αιώνα. Φθάσαμε τα 388,49 δις ευρώ, έναντι 374,06 δισ. ευρώ, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2020! Μέσα σε επτά μήνες δηλαδή αυξήθηκε κατά 14,49 δις ευρώ! Βαδίζουμε μαθηματικά ώστε το επόμενο διάστημα
να βρεθούμε με ένα χρέος κοντά στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ ! (Πηγή: ΟΟΣΑ). Και το
σημαντικότερο, κατέχουμε πλέον τον υψηλότερο δείκτη (είμαστε πρώτοι) διεθνώς, στην
σχέση χρέους προς ΑΕΠ (236% του ΑΕΠ, έναντι 233% της Ιαπωνίας που έχει τον επόμενο χειρότερο δείκτη)! Και διερωτάται ο σκεπτόμενος πολίτης… βαδίζουμε… υπνωτισμένοι
προς ένα βάραθρο… όπου για έναν αιώνα σχεδόν, η χώρα αιχμάλωτη στους μονεταριστές
και στο παγκόσμιο κεφάλαιο, απαγορεύεται να έχει κοινωνικό κράτος; Θα ανεχθούμε, τα
πενήντα χρόνια ασυδοσίας, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, να υποθηκεύσουν ολόκληρο
τον 21ο αιώνα;

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στον «αέρα» η ανάπλαση

εταιρεία μια επιστολή και ζητούσαμε την παράταση της εγγυητικής. Τελικά η απάντηση
που μας δόθηκε ήταν αρνητική
και ο εργολάβος επικαλέστηκε
την αύξηση των τιμών στα υλικά» αναφέρει ο κ. Κορδάς.

Το έργο
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάπλαση περιλαμβάνει
την περιοχή από Τριών Ναυάρχων μέχρι την Αράτου και
από τα όρια Ανω–Κάτω πόλης
μέχρι την παραλιακή ζώνη.
Βασική ιδέα της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης των εργασιών, είναι
η χάραξη τριών διαδρομών περιπάτου, όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν –μέσω πεζοδρόμων
και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας– στο σύνολο των μνημείων

της πόλης.
Έχουν μελετηθεί αρκετές πεζοδρομήσεις με κυριότερη
της οδού Μαιζώνος (από Κολοκοτρώνη έως Γούναρη).
Επίσης, έχει προβλεφθεί πυκνό δίκτυο ποδηλατοδρόμων.
Οι δε κάθετοι δρόμοι με ποδηλατική διαδρομή θα τέμνονται
-βάσει μελέτης- με τον μεγάλο
παραλιακό ποδηλατόδρομο.
Το έργο χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη» και είναι προυπολογισμού 12 εκ. Ευρώ.

Η ανακοίνωση του Δήμου
Η ανακοίνωση της δημοτικής
αρχής, αναφέρει: «Αιφνιδίως
και παρόλο που σε λίγες μέρες
θα υπογραφόταν η σύμβαση με
τον Δήμο Πατρέων, για το έργο

ανάπλασης της Κάτω Πόλης και
του ιστορικού Κέντρου της Πάτρας, η Κοινοπραξία Εταιρειών
εγκαταλείπει την κατασκευή του
έργου, προϋπολογισμού περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο λόγος, όπως ισχυρίζεται η
Κοινοπραξία, είναι η μεγάλη
μεταβολή των τιμών των υλικών σε σχέση με το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Φαίνεται ακόμα μία φορά, ότι
η κατασκευή των έργων μέσω
ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες, ο ανταγωνισμός μεταξύ
τους όχι μόνο δεν διευκολύνει -όπως θέλουν να μας πείσουν- στην πραγματοποίηση
των έργων, αλλά αντίθετα βάζει
εμπόδια, δημιουργεί σοβαρές
καθυστερήσεις έως και ακυρώσεις διαγωνισμών, λειτουργεί σε βάρος και της ποιότητάς
τους.
Η αιτία γι’ αυτό δεν είναι άλλη,
από το γεγονός πως κάθε εργολάβος, κάθε εταιρεία, θέλει να
αποκομίσει το μέγιστο δυνατό
κέρδος από κάθε έργο, από κάθε εργολαβία.
Ο Δήμος θα επαναλάβει όσο το
δυνατόν συντομότερα τον διαγωνισμό για την ανάπλαση της
Κάτω Πόλης και του Ιστορικού
Κέντρου».

> Ο Γ. Αλεξόπουλος ενημερώνει σήμερα τους επικεφαλής των παρατάξεων

Δημοπρατείται το Εργοστάσιο
Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Για την πορεία των έως τώρα διαδικασιών δημοπράτησης του έργου κατασκευής
του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα ενημερώσει σήμερα τους
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού
Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Ο κ.
Αλεξόπουλος αναφέρει πως η δημοπράτηση του σημαντικού έργου θα έχει γίνει
μέχρι τον προσεχή Μάρτιο και αναμένεται να παρουσιάσει διεξοδικά τα βήματα
που πρέπει να γίνουν.
Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις
10.30 το πρωί στα γραφεία του ΣΥΔΙΣΑ,
Ερμού 51 και Μαιζώνος (3ος όροφος),
στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Αλεξόπουλος θα ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί απ’ τον
ΣΥΔΙΣΑ με σκοπό την κατάργηση της
εφαρμογής του τέλους ταφής απορριμμάτων. Η σύσκεψη θα γίνει με αυστηρή
τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων
(μάσκες, αποστάσεις, επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού ράπιντ
τεστ κ.λπ.).
Το δε επόμενο διάστημα ο κ. Αλεξόπουλος θα ενημερώσει σχετικά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας.

Επιστολή Δημάρχου
Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος Πατρέων,
Κώστας Πελετίδης, απέστειλε χθες στον
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συν-
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Πόσοι εργαζόμενοι
στον Δήμο νοσούν;

> Ένα σημαντικό έργο της Πάτρας θα καθυστερήσει σημαντικά

Αιφνιδιαστική εξέλιξη για την
ανάπλαση της Κάτω Πόλης,
που περιλαμβάνει και σημαντικό τμήμα του κέντρου, όπως η
Μαιζώνος και άλλους κεντρικούς δρόμους. Και ενώ ο Δήμος επρόκειτο να υπογράψει
σχετική εργολαβία με τον ανάδοχο, ο τελευταίος δήλωσε
αδυναμία εκτέλεσης του έργου,
λόγω της ραγδαίας αύξησης
των τιμών των υλικών. Έτσι το
έργο αναμένεται και πάλι να δημοπρατηθεί, όμως θα χαθεί σημαντικός χρόνος.
Μιλώντας «Σ.Ε.» o αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς, τονίζει
ότι από την πλευρά της η δημοτική αρχή θα επισπεύσει την
διαδικασία και σε ένα σύντομο
χρονικό διάστημα μέσω διαγωνισμού θα οριστεί καινούργιος
ανάδοχος.
«Όταν μια εταιρεία δίνει μια
προσφορά δίνει και μια εγγυητική που ονομάζεται «συμμετοχή». Στην περίπτωση που δεν
ολοκληρωθεί η προσφορά την
οποία η εταιρεία δίνει θα υπάρξει κάποια ποινή. Η ισχύς της
είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το χρονικό διάστημα
επρόκειτο να παρέλθει στις 15
Ιανουαρίου. Αποστείλαμε στην
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δέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) νέα επιστολή, με την
οποία επανέρχεται στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ζητά άμεσα
συζήτηση για το θέμα.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής: «Επανερχόμαστε στο από
09/12/2021 αίτημά μας για συζήτηση
στο Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ, του σχεδιασμού
της εκτελεστικής επιτροπής, που αφορά
τα βραχυπρόθεσμα- μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα βήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το θέμα όπως
καταλαβαίνετε επείγει. Ο Δήμος Πατρέων ετοιμάζει το σχεδιασμό του, που πρέπει να παίρνει υπ’ όψιν του, αυτό του
ΣΥΔΙΣΑ. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημέρωση για το θέμα, περιμένουμε τις εισηγήσεις σας».

Στην ανακοίνωση του «Σπιράλ», σύμφωνα με την οποία 160 εργαζόμενοι στον Δήμο Πατρέων νοσούν, απαντά η δημοτική αρχή.
Ειδικότερα αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι στο Δήμο που νόσησαν με covid, για ολόκληρο το 2021 δεν
ξεπέρασαν τους 115.
Το 2022, μέχρι στιγμής, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει από τον covid, είναι 12 και από
αυτούς ορισμένοι έχουν επιστρέψει, μετά την περίοδο της καραντίνας, στην εργασία τους με αρνητικά μοριακά τεστ.
Η Δημοτική Αρχή έχει σχέδιο αντιμετώπισης τυχόν έξαρσης των
κρουσμάτων, όπως έχει ανακοινωθεί, επίσημα, με δήλωση του
αρμόδιου Αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα και θα αντιμετωπίσει
με ετοιμότητα και ευθύνη την κατάσταση, εάν υπάρξει ανάγκη.
Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας covid, η Δημοτική Αρχή έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων στο Δήμο και ολόκληρου του πατραϊκού λαού.
Διεκδικήσαμε, μαζί με τους φορείς του λαϊκού κινήματος, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τις προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού στα νοσοκομεία και στην Α’βάθμια Υγεία.
Απαιτήσαμε να ανοίξει και να επαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος, που έκλεισε η κυβέρνηση του «Συριζα» και
να επιταχθεί το ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Ολύμπιον».
Ζητήσαμε τη διενέργεια, δωρεάν από το κράτος, επαναλαμβανόμενων μαζικών τεστ και την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.
Προβάλαμε την ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού, ως όπλο της
επιστήμης απέναντι στην πανδημία.
Οι εργαζόμενοι του Δήμου δίνουν καθημερινά τη μάχη και σε
συνθήκες πανδημίας, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πατραϊκού λαού, παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
Η παράταξη όμως του «Σπιράλ», που τα περισσότερα μέλη της,
με πρώτο τον επικεφαλής της, αποτέλεσαν μέλη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που φεύγοντας άφησε πίσω της συντρίμμια, στην πιο καταστροφική για την πόλη τετραετία 2010
– 2014, δεν βγάζουν άχνα και δεν στηρίζουν το δίκαιο αίτημα
της Δημοτικής Αρχής για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και
για τη χρηματοδότηση από το κράτος όλων των λειτουργιών του
Δήμου, για να μη χαρατσώνονται, δεύτερη φορά, οι δημότες για
έργα και υπηρεσίες, που ήδη έχουν πληρώσει με τη βαριά και
άδικη φορολόγησή τους.
Τους λέμε λοιπόν να σταματήσουν να «ανησυχούν» γιατί «έχουν
γνώση οι φύλακες».

3ος κύκλος πιστοποίησης
λογιστών και δικηγόρων
Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου ξεκινά ο 3ος κύκλος πιστοποίησης
λογιστών και δικηγόρων με επιπλέον 1.200 συμμετέχοντες, με
στόχο να ενταχθούν άμεσα στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, δίνεται
η δυνατότητα εκ νέου εξέτασης σε περισσότερους από 2.000 λογιστές και δικηγόρους, που για διάφορους λόγους δεν πιστοποιήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. Εφόσον επιτύχουν, θα
εγγραφούν και αυτοί στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών
για την έκδοση των συντάξεων. Οι ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες (δήλωση συμμετοχής/εξαίρεσης) που θα
δοθούν από την επιτροπή εξετάσεων, οι οποίες θα αναρτηθούν
τις επόμενες ημέρες στη σχετική πλατφόρμα με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.

στο www.

forumanaptixis.gr

Επίσηµη Εκδήλωση
∆ιοργανωτών

Εκδήλωση συνδιοργανωτών
για “Έρευνα Καινοτοµία και
Επιχειρηµατικότητα
στη ∆υτική Ελλάδα”

6η Υγειονοµική Περιφέρεια
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων
-Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας

Εκδήλωση Βουλευτού
Σίας Αναγνωστοπούλου

Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Ινστιτούτο Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Επιµελητήριο Αχαΐας
Εκδήλωση Βουλευτού
Κώστα Μάρκου
Ινστιτούτο Βιοµηχανικών
Συστηµάτων
«Νηρέας»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

10o Περ. Τµ. Οικονοµικού
Επιµελητηρίου
Πανεπιστήµιο Πατρών

ΠΟΜΙ∆Α-Ένωση Ιδιοκτητών
Ακινήτων Ν. Αχαΐας

Σοροπτιµιστικός Όµιλος
Πάτρας «∆ανιηλίς»

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συµµαχία Αχαΐας

Τεχνικό Επιµελητήριο
∆υτικής Ελλάδας

«Χτίζοντας το αύριο»

ήταν το ζητούµενο των δεκάδων υβριδικών

και digital συνεδριών του 24ου Forum Ανάπτυξης

και ο απολογισµός τους φανερώνει ότι υπάρχει διάθεση
Τµήµα Χηµικών Μηχανικών
Πανεπιστηµίου Πατρών

και προτάσεις για να στηριχθεί το νέο «οικοδόµηµα»

Εκδήλωση Βουλευτού
Άγγελου Τσιγκρή

σε στέρεες βάσεις, όµως ο δρόµος είναι µακρύς
και χρειάζονται συνεργασίες παντού.
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Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στην Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας

Νέο σχήμα διοίκησης
Χ. Μπονάνος

Β. Γιαννόπουλος

Π. Παπαδόπουλος

Φ. Ζαΐμης

Μ. Σαλμά

Α. Φίλιας

Θ. Βασιλόπουλος

Ν. Κοροβέσης

Δ. Νικολακόπουλος

Π. Σακελλαρόπουλος

Μ. Γούδας

Χρ. Μπιλίρης

Αγ. Χαλιμούδρα

Αμ. Βούλγαρη – Πολονύφη

Γ. Κοντογιάννης

Σε διαρθρωτικές αλλαγές προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, κοινοποιώντας το νέο
διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, το νέο σχήμα έχει ως εξής:
Χωρικοί
αντιπεριφερειάρχες
ορίζονται οι: Π.Ε. Αχαΐας: Χαράλαμπος Μπονάνος, Π.Ε.
Ηλείας: Βασίλειος Γιαννόπουλος και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Μαρία Σαλμά.
Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες:
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Λάμπρος Δημητρογιάννης. Συντονισμού,

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: Παναγιώτης
Παπαδόπουλος.
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας: Φωκίωνας Ζαΐμης.
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου: Ανδρέας Φίλιας. Υποδομών και
Έργων: Αθανάσιος Μαυρομμάτης. Αγροτικής Ανάπτυξης:
Θεόδωρος Βασιλόπουλος.
Πολιτισμού και Τουρισμού: Νικόλαος Κοροβέσης. Αθλητισμού, Εθελοντισμού και
Ολυμπισμού: Δημήτριος Νικολακόπουλος.
Επίσης, ως Εντεταλμένοι Σύμ-

βουλοι / Βοηθοί Περιφερειάρχη, αναλαμβάνουν οι εξής:
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος: Με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Αγροδιατροφής, συντονισμού
των παραγωγικών τάξεων για
θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και
υπεύθυνος για θέματα Εγγείων
Βελτιώσεων εντός των ορίων
της Π.Ε. Αχαΐας
Μιχαήλ Γούδας: Με αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού
των παραγωγικών τάξεων και

Λ. Δημητρογιάννης

Αθ. Μαυρομμάτης

συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών
για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Χρήστος Μπιλίρης: Με αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού
των παραγωγικών τάξεων και
συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών
για την Π.Ε. Ηλείας.
Αγγελική Χαλιμούδρα: Με
αρμοδιότητες συντονισμού του
προγράμματος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, με
στόχο την κάλυψη έκτακτων ή/
και επειγουσών αναγκών αυτών,
προς διασφάλιση της ασφάλειας
των πολιτών και της προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος.
Αμαλία Βούλγαρη – Πολονύφη: Με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε
θέματα ισότητας, άρσης κοινωνικών ανισοτήτων και φυλετικών διακρίσεων. Στις αρμοδιότητές της υπάγεται η συνεργασία
με την Περιφερειακή Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων και η αποδοχή παροχής κοινωνικής εργασίας σε υπηρεσίες της - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους
κατάδικους σε περίπτωση μετατροπής της ποινής τους από το
δικαστήριο.
Γεώργιος Κοντογιάννης: Με
αρμοδιότητες σε θέματα Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε. Αιτ/
νίας και της Π.Ε. Ηλείας, καθώς
και για τον συντονισμό των δράσεων ανάπτυξης των Εγγείων
Βελτιώσεων και των φορέων
τους σε περιφερειακό επίπεδο.
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Επανασυνδέσεις ρεύματος
σε ευάλωτα νοικοκυριά
Ο Δήμος Πατρέων καλείται, διά μέσου της αντιδημαρχίας Υγείας
και Πρόνοιας καλείται να υλοποιήσει -στο σκέλος της εξέτασης
των αιτημάτων και της επικύρωσής τους, στις περιπτώσεις που
πληρούν τις προϋποθέσεις-την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
για επανασυνδέσεις της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την παροχή
εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.
Σημειωτέον, επισημαίνεται ότι η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας δημιούργησε έγκαιρα τον κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου
και έγκρισης των αιτήσεων, ούτως ώστε να προωθούνται άμεσα
-ακόμη και αυθημερόν- στη ΔΕΔΗΕ, για δρομολόγηση της επανασύνδεσης του ρεύματος. Ήδη έχουν προωθηθεί οι πρώτες εγκεκριμένες αιτήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή της αίτησής τους, όπως και για λοιπές πληροφορίες: Στην
Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών αρ.
15 - 3ος όροφος και στα τηλέφωνα 2610 462053, 2610 450283
- E-mail: antipronoias@yahoo.gr.

Επιστολή Β. Αϊβαλή
στον Κ. Σκρέκα
Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων στο
πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», ζητά με επιστολή του, στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, το ΤΕΕ
Δυτικής Ελλάδος.
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης
Αϊβαλής, επισημαίνεται ότι τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ισχύουν μέχρι τις 17 Ιανουαρίου, έχουν
δημιουργηθεί προβλήματα και στο χώρο των μηχανικών όχι μόνο
για την υποβολή της αίτησης γενικότερα, αλλά και από το γεγονός
ότι δραστηριοποιούνται και πρόσωπα που ανήκουν στις ομάδες
αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκπόνηση
αντίστοιχων προτάσεων στα οποία απαιτείται και η φυσική παρουσία για την άρτια εκπόνηση του έργου.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αλλά και τα σενάρια για παράταση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για μια ακόμη τουλάχιστον
εβδομάδα, το ΤΕΕ ζητά να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων κατά ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της τήρησης των νέων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας ήτοι τουλάχιστον μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Κτηματολόγιο: Ανάρτηση
έως τις 8/3 για Αίγιο - Ερινεό
Παράταση για τη διαδικασία της Ανάρτησης που αφορά περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας ανακοίνωσε χθες το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνοντας όσες και όσους είναι κάτοχοι ακίνητης
ιδιοκτησίας στους Προκαποδιστριακούς Δήμους Αιγίου, Ερινεού
(πρώην κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμάρων) και τις Προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητροπούλου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης,
Σελιανιτίκων, Σελινούντος, Τέμενης του Καλλικρατικού Δήμου
Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ότι με απόφαση του ΔΣ, δόθηκε παράταση έως
την 8η Μαρτίου 2022 στην Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων.
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Συνάντηση Αγ. Τσιγκρή
με Γ. Παππά
Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Γιώργο Παππά και συζήτησαν για ζητήματα που αφορούν στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης της Αχαΐας.
Ο Αχαιός βουλευτής ζήτησε από τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, να έχουν διαρκή
συνεργασία, με σκοπό την προώθηση των καλύτερων λύσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νομού.

Μέτρα προστασίας
από σεισμό
Στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ το επόμενο διάστημα, θα
διανεμηθεί φυλλάδιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα πρόληψης
και προστασίας που πρέπει να πάρουν οι πολίτες για ν’
αντιμετωπίσουν καταστάσεις που θα προκύψουν σε περίπτωση σεισμού, καθώς και στους χώρους που μπορούν να
συγκεντρωθούν, για να γίνει η οργανωμένη απομάκρυνσή τους.
Στο φυλλάδιο δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για το πώς
μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση σεισμού, μέσα
στο σπίτι τους, αλλά και έξω από αυτό, με φωτογραφίες και
γραπτές οδηγίες.
Επίσης, στο site του Δήμου μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν αναλυτικά για το πώς μπορούν να προστατευθούν, σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις ανάγκης.

Σε κίνδυνο περιουσίες
Με αφορμή τη συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πατρέων για τις γνωμοδοτήσεις – οριοθετήσεις
ρεμάτων – χειμάρρων από τη Ροδινή έως τον Καστελόκαμπο που πραγματοποιούνται με αιτήματα ιδιωτών και μπορεί να διασφαλίζουν την προστασία της περιουσία των αιτούντων όχι όμως το σύνολο της περιοχής, ο δημοτικός
σύμβουλος, Θεόδωρος Ξυλιάς επισημαίνει πως «σήμερα είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί αντιπλημμυρική θωράκιση
των περιοχών παρεμβάσεις -οριοθετήσεις σε όλο το μήκος
από τα όρια του αιγιαλού έως τη Ν.Ε.Ο. ούτως ώστε να αποφευχθούν πλημμύρες - καταστροφές που είναι ορατές με τα
ακραία καιρικά φαινόμενα που προκύπτουν κυρίως τη χειμερινή περίοδο τόσο λόγω της κλιματικής αλλαγής όσο και
των προβλημάτων που άφησε το έργο της Ν.Ε.Ο. Πατρών –
Αθηνών στο παραπάνω τμήμα της οδού».

Ανοικτό το Υπνωτήριο
Από το Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισμό έγινε γνωστή η έναρξη της λειτουργίας του Υπνωτηρίου για τη
φιλοξενία όλων των άστεγων πολιτών έως και σήμερα λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διανυκτερεύσουν
σε χώρο του κτιρίου, επί της Μπουκαούρη 100 και Γούναρη. Η υποδοχή θα γίνεται κατά τις ώρες 7μμ έως 9μμ και
η φιλοξενία των Άστεγων θα είναι δυνατή έως τις 9:00 το
πρωί της επόμενης. Η διαμονή στο χώρο παρέχει τη δυνατότητα για μπάνιο και σίτιση.
Οι ενδιαφερόμενοι απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί
τους τουλάχιστον κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας και νόμιμης διαμονής στη χώρα (ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα
ασύλου κλπ).
Όλοι οι φιλοξενούμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα
μέτρα προστασίας και πρόληψης κατά της διασποράς του
covid -19, όπως αυτά προβλέπονται από τη δομή, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες όποιος πολίτης αντιληφθεί
κάποιον που χρειάζεται στέγη μπορεί να επικοινωνεί κατά τις ώρες 8:00 - 21:00: στα τηλέφωνα 2610342995 &
2614400300.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ηχηρή… διαμαρτυρία στα Υψηλά Αλώνια

Κραυγή απόγνωσης
από τους Πατρινούς Dj

Την αντίδρασή τους στην απαγόρευση μουσικής στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής που είχε ως συνέπεια να
χάσουν την δουλειά τους, εξέφρασαν οι dj’s της Πάτρας.
Προχθές το μεσημέρι, πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μετά
μουσικής στην πλατεία Υψηλών
Αλωνίων, θέλοντας να εκφράσουν με ηχηρό τρόπο τις επιπτώσεις που βιώνουν οι ίδιοι
και οι οικογένειές τους.
Όπως ανέφεραν, η πολιτεία δεν
μερίμνησε ώστε να μπορούν να
τεθούν σε αναστολή εργασίας,
λαμβάνοντας το επίδομα ειδικού
σκοπού καθώς εξαιρέθηκαν από
τους πληττόμενους ΚΑΔ οι επιχειρήσεις που δεν έχουν αποκλειστικά νυχτερινή λειτουργία
(ντισκοτέκ, κέντρο νυχτερινής
διασκέδασης), παρά το γεγονός
ότι απασχολούν επαγγελματίες
για την επιλογή της μουσικής.
«Ζητάμε τα αυτονόητα, δηλαδή, να μπούμε σε αναστολή εργασίας, αλλά και να επιστρέψει
η μουσική στα καταστήματα με
κανόνες και μέτρα, τα οποία τηρούνταν στη συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων» δήλωσε ο Θεόδωρος Πίγκας.
«Παραμένουμε εγκλωβισμένοι,
δεν έχουμε αντικείμενο εργασίας μετά την απαγόρευση της
μουσικής και παράλληλα μας
έχουν αποκλείσει απ’ όλα τα
μέτρα στήριξης. Απαιτούμε να
βρεθεί μία λύση. Αντιμετωπίζουμε σοβαρό ζήτημα επιβίωσης», προσέθεσε ο Κωνσταντίνος Βάγιας.
«Ζητάμε να ληφθούν άμεσα μέτρα μέχρι να μας επιτραπεί να
δουλέψουμε ξανά», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, τονίζοντας πως «είναι λυπηρό το γεγονός ότι μας έχουν
αφήσει χωρίς κάλυψη».

«Πώς θα επιβιώσουμε με τις οικογένειές μας όταν για το επίσημο κράτος δεν υπάρχουμε;»
διερωτήθηκε ο Τάκης Νιάρος
σημειώνοντας πως «είμαστε
επαγγελματίες djs και δεν δουλεύουμε από χόμπι. Δυστυχώς
ενώ η Πολιτεία αποφάσισε να
μας καταδικάσει στην φτώχεια,
μας ξέχασε… Παραμένουμε για
πολλοστή φορά ξεκρέμαστοι».

Και πορεία στο κέντρο
Μετά την επιτυχημένη συγκέντρωση στα Ψηλά Αλώνια, πορεία στη Ρήγα Φεραίου με τα
ακουστικά ανά χείρας, πραγματοποίησαν χθες το βραδυ οι Dj
της Πάτρας. Με τον τρόπο αυτό
θέλησαν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον για τα αιτήματά τους.

Τα αιτήματα
Οι dj’s διεκδικούν: 1) Αποζημίωση από την πρώτη ημέρα απαγόρευσης της μουσικής έως την
ημέρα άρσης του μέτρου, 2) Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από το Κράτος για το εν λόγω διάστημα
και 3) Επιδότηση ενοικίου για
όσους αποδεδειγμένα έχουν
πληγεί από το μέτρο της απαγόρευσης μουσικής.

Στήριξη από
τους καταστηματάρχες
Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής
Ν. Αχαΐας σε ανακοίνωσή του
εξέφρασε τη στήριξή τους στον
κλάδο αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Οι dj’ s είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιχει-

ρήσεών μας.» Στηρίζουμε την
κινητοποίησή τους, γιατί πρόκειται για έναν ακόμη κλάδο
που βρίσκεται στο χείλος του
γκρεμού και ασφυκτιά οικονομικά εδώ και δύο χρόνια».
Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής της «Εστίασης Πάτρας»
ο Κώστας Μπουρδόπουλος εξέφρασε τη συμπαράστασή τους
στους dj’ s. «Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του κλάδου, ο
οποίος έχει επίσης δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Υπάρχουν άνθρωποι
που βρέθηκαν χωρίς δουλειά
και που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Πρέπει να τεθούν σε αναστολή
εργασίας τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα», δήλωσε ο κ. Μπουρδόπουλος.

Το Εργατικό Κέντρο
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με επικεφαλής τον Σωτήρη Μόσχο, ο
οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων
ότι «είναι αδιανόητο να καταδικάζονται στην ανεργία και να
μην λαμβάνονται μέτρα για τη
στήριξή τους. Πρέπει άμεσα να
στηριχτούν οικονομικά για να
μπορέσουν να επιβιώσουν».

Παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα ακόμα
Την παράταση των μέτρων για τουλάχιστον
μία εβδομάδα ανακοίνωσε προχθές το απόγευμα το υπουργείο Υγείας, μετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Επιδημιολόγων,
εξετάζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 23/1 θα εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:
• Ωράριο στη λειτουργία των καταστημάτων
εστίασης και διασκέδασης έως τις 12.00,
μόνο για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων,
χωρίς ορθίους. Η μουσική θα απαγορεύεται.
• Απαγόρευση οργανωμένων πάρτι σε ιδιωτικούς ή και δημόσιους χώρους.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προ-

στασίας (FFP2/KN95), ή διπλής από τους
εργαζομένους στην εστίαση, στα Μέσα Μεταφοράς, σούπερ μάρκετ και όπου υπάρχει
συνωστισμός.
• Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων
θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με πλαφόν τα 1.000 άτομα.
• Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με pcr test 48 ωρών,
ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύονται οι ιατρικοί επισκέπτες και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα επισκεπτήρια.
• Τηλεργασία έως και 50% σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα και κυλιόμενο ωράριο.

> Κινητοποίηση στην Περιφέρεια από το Σωματείο της Δυτικής Ελλάδας

«Αποζημιώστε τους μουσικούς»

Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα πραγματοποίησαν την Δευτέρα τα μέλη του Σωματείου Επαγγελματιών Μουσικών Δυτικής
Ελλάδος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την
απαγόρευση της μουσικής στους χώρους
εστίασης. «Τα οριζόντια μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση καθιστούν αδύνατη την
εργασία του μουσικού – για μια ακόμη φορά», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.
«Διαμαρτυρόμαστε για τον εμπαιγμό εκατοντάδων συναδέλφων μας, που μένουν ξεκρέμαστοι, χωρίς καμία προοπτική εισοδή-

ματος και επιβίωσης, ενώ έχουν προηγηθεί
πέντε μήνες με τους χώρους μας να υπολειτουργούν και χωρίς καμία μέριμνα από το
κράτος. Διεκδικούμε:
• Να ενταχθούν στην αναστολή όλοι οι
ΚΑΔ και όλοι οι κωδικοί ειδικοτήτων που
αφορούν τον κλάδο.
• Να σταματήσει ο αυθαίρετος διαχωρισμός σε κλάδους που κλείνουν με κυβερνητική απόφαση και σε κλάδους που κλείνουν χωρίς απόφαση λόγω έξαρσης των
κρουσμάτων.
• Αποζημίωση άμεσα για τους μήνες Αύ-

γουστο έως Δεκέμβρη.
• Να ενταχθούν άμεσα στο Μητρώο όλοι οι
συνάδελφοι που έχουν τις προϋποθέσεις
που η ίδια η κυβέρνηση όρισε και που αποκλείστηκαν λόγω προθεσμίας.
• Να εξασφαλιστεί το εισόδημα και η επιβίωση για το σύνολο των συναδέλφων μας.
• Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με
ευθύνη του κράτους, για να σταματήσει το
απαράδεκτο φαινόμενο, οι χώροι εργασίας
να είναι εστίες υπερμετάδοσης. Μαζικά δωρεάν τεστ rapid και PCR σε όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη και έξοδα κράτους.

Θέματα
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> Αυτοψία Περιφερειάρχη στο εργοτάξιο της Κανελλοπούλου

Υπό κατασκευή ο κόμβος

Σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις
που βελτιώνουν τις συνθήκες κυκλοφορίας ξεκίνησαν στην οδό Κανελλοπούλου της Πάτρας. Για τον
προγραμματισμό των εργασιών
και την εξέλιξή τους ενημερώθηκε
από τους υπηρεσιακούς παράγοντες την Τρίτη (11/1) ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, που επισκέφθηκε
την περιοχή συνοδευόμενος από
τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών
και Έργων, Θανάση Μαυρομμάτη
και τον εκτελεστικό γραμματέα της
ΠΔΕ, Γιώργο Σύρμο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που
έχει γίνει, από τον ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο με τη ΝΕΟ Αθηνών - Πατρών έως την περιοχή του
έλους της Αγυιάς εκτελούνται εργασίες για την ανακατασκευή της οδού
προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας σε έναν δρόμο
που δέχεται αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο, καθώς συνδέει της ΝΕΟ
Πατρών – Αθηνών με την παραλιακή οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώ

γειτνιάζει με κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ευρέως και από πεζούς.
Ωστόσο, βασική τροποποίηση της
οδού είναι η κατασκευή κεντρικής
νησίδας, πλάτους 2 μ. με πλάκες
πεζοδρομίου, διατηρώντας το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας με δύο λωρίδες.
Επιπλέον στην διασταύρωση με
την οδό Αυστραλίας θα γίνει διαπλάτυνση της Κανελλοπούλου προς

νότο, παρέμβαση που κρίνεται ως
απαραίτητη έπειτα από την κατάργηση της πεζογέφυρας. Στο τμήμα
της διαπλάτυνσης θα γίνουν και μετατοπίσεις των υφιστάμενων ιστών
οδοφωτισμού καθώς και των φρεατίων υδροσυλλογής.
Η συνολική διαμόρφωση της περιοχή θα διευκολύνει την κυκλοφορία των πεζών και θα αναβαθμίσει
την ασφάλεια της διερχόμενης κυκλοφορίας.

Σημειώνεται τέλος, ότι τα πεζοδρόμια της οδού Αυστραλίας έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα κι έχουν
προστεθεί ράμπες ΑμΕΑ στα σημεία των διαβάσεων πεζών.
«Στο πλαίσιο του συνολικού και μεγάλου έργου συντήρησης και αποκατάστασης των εισόδων και εξόδων των μεγάλων πόλεων της
Δυτικής Ελλάδας, υλοποιείται και
το έργο αναβάθμισης της οδικής
ασφάλειας στην οδό Κανελλοπούλου, με βάση τις βέλτιστες λύσεις
που προέκυψαν, βάσει της μελέτης
που προηγήθηκε. Όλοι γνωρίζουμε
πόσο μεγάλη σημασία έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας που συνδέει την εθνική οδό με την παραλιακή
οδό της Ηρώων Πολυτεχνείου και
γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία
η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των εποχούμενων αλλά και των
πεζών συμπολιτών μας. Όπως έχει
μεγάλη σημασία επίσης, η Πάτρα
να διαθέτει λειτουργικές και όμορφες εισόδους και εξόδους» δήλωσε
ο κ. Φαρμάκης.

> A. Kατσανιώτης: «Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα»

14,1 εκατ. ευρώ για την Αχαΐα

Την υλοποίηση
τεσσάρων κρίσιμων έργων
υποδομής και
αστικής αναζωογόνησης συνολικού ύψους
14,1 εκατ. ευρώ
για τους Δήμους
Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας ενέκρινε το Υπουργείο
Εσωτερικών μετά από στενή συνεργασία και συντονισμό του Υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή Αχαΐα Ανδρέα Κατσανιώτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.
H νέα απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
προβλέπει την ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» και την χρηματοδότηση των εξής έργων:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
• Αστική αναζωογόνιση προσφυγικών κατοικιών. Το έργο αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης και
αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στην οικιστική ενότητα των «Προσφυγικών» του Δήμου
Πατρέων, μιας μεγάλης “ιστορικής γειτονιάς” με

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 10.767.000,00 ευρώ
• Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης.
Η Πράξη κατανέμεται σε 4 υποέργα συνολικού
προϋπολογισμού 1.297.501,90 ευρώ.
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
• Βελτίωση πρόσβασης - ασφαλτοστρώσεις σε
αγροτικές περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Η πρόταση περιλαμβάνει 3 υποέργα συνολικού
προϋπολογισμού:
Υποέργο 1: Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (1.050.000,00€).
Υποέργο 2: Προμήθεια υλικών λατομείου για
την επισκευή αγροτικών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (1.000.000 €). Υποέργο 3: Αμοιβή για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
• Ψηφιακή ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον
Δήμο Αιγιαλείας. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης
πράξης προβλέπεται η ανάδειξη ιστορικού περιεχομένου και σημαντικών γεγονότων του έπους
του 1821 που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Αι-

γιαλείας, μέσω τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Το προτεινόμενο έργο
περιλαμβάνει εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο
για μαθητές και σχολεία καθώς και εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για ξεναγήσεις τουριστών και μαθητών.
Υπενθυμίζεται πως στην συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου 2021 οι κ.κ. Κατσανιώτης και Πέτσας
συμφώνησαν στην επιτάχυνση απαραίτητων έργων για την περιοχή μεταξύ των οποίων και η
αναβάθμιση των αγροτικών δικτύων.
Αναφορικά με την νέα έγκριση υλοποίησης σημαντικών έργων για την Αχαΐα, ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε: «Η κυβέρνηση προωθεί έργα υποδομής που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Από
την θέση μου ως Υφυπουργός Εξωτερικών και
ως βουλευτής Αχαΐας συνεργάζομαι με όλα τα
αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οριστικά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που ταλαιπώρησαν το νομό μας τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για την άμεση ανταπόκρισή του».

> Μέσα σε 24 μήνες θα έχουν συνδεθεί οκτώ περιοχές

Επεκτείνεται ο Βιολογικός Καθαρισμός
Ξεκίνησαν οι εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 9.915.000 ευρώ.
Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης είναι 24
μήνες και οι περιοχές που θα συνδεθούν είναι:
Αγ. Βασίλειος – Ρίο - Βραχνέικα – Μιντιλόγλι –
Μονοδένδρι – Ροΐτικα – Χατζηλιάκου – Αγ. Στέφανος Σαραβαλίου.
Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
πόλης μας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο ήταν έτοιμο προς δημοπράτηση από το
2017 αλλά λόγω αλλεπάλληλων καθυστερήσεων, που προέκυψαν από την αλλαγή του νομικού
πλαισίου για τα δημόσια έργα και τον ανταγωνισμό και τις διαμάχες των εργολάβων, οι εργασίες
του άρχισαν τώρα. Το έργο χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ 2007-2014.
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Τα πρώτα εργοτάξια
στην Πατρών – Πύργου
Μέσα στο 2021 μπήκαν οι βάσεις για πολύ
σημαντικά έργα και το 2022 σε αρκετά θα
στηθούν εργοτάξια, ενώ άλλα θα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Υφυπουργός
Υποδομών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης.
Έκανε ιδιαίτερη μνεία στον αυτοκινητόδρομο
«Πάτρα – Πύργος» τονίζοντας τα εξής: «Αρχές
Φεβρουαρίου θα μπουν τα πρώτα εργοτάξια.
Είναι ένα οδικό έργο για το οποίο στήθηκε
μία μηχανή λάσπης εναντίον του Υπουργείου Υποδομών. Εμείς, όμως, όλο αυτό το
διάστημα δεν έχουμε κάνει αναφορά στο
παρελθόν, γιατί η δική μας λογική είναι να
κοιτάμε μπροστά, στο μέλλον». «Δύο έργα, το
‘‘Πάτρα – Πύργος’’ και το μετρό της Θεσσαλονίκης στοιχειώθηκαν από εμμονές της προηγούμενης κυβέρνησης και τη λογική που είχε
να κοιτάζει πίσω» σχολίασε χαρακτηριστικά.
Υπογράμμισε ότι, πλέον έχουν μπει οι βάσεις
και σε λιγότερο από τρία χρόνια τα πρώτα
56χλμ. θα είναι έτοιμα. «Θα παραδώσουμε
στους πολίτες έναν αυτοκινητόδρομο που θα
εγγυάται την ασφάλεια, γιατί για εμάς το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι υψηλά. Μένουμε συνεπείς σε αυτά που λέμε».

Επιστολή Ν. Φαρμάκη
σε Βορίδη
Στηρίζει το αίτημα του Δήμου Ερυμάνθου
να υπαχθεί σε καθεστώς ορεινών Δήμων ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος σε επιστολή του
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, που κοινοποιείται και στον Αναπληρωτή
Υπουργό, Στέλιο Πέτσα, σημειώνει την ανάγκη άρσης των στρεβλώσεων και των παραλείψεων που έχουν εντοπιστεί στο σχέδιο
«Καλλικράτης».
«Όπως σας είναι γνωστό, με την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ορεινοί δήμοι ενσωματώθηκαν στους πεδινούς και ως
εκ τούτου δεν ισχύουν αντισταθμιστικά οφέλη, ικανά να διαμορφώσουν συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης.
Ειδικότερα για το Δήμο Ερυμάνθου, παρότι
τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν σε ορεινό, μειονεκτικό Δήμο, δεν υπάγεται στο καθεστώς των ορεινών Δήμων, με αποτέλεσμα να
εξαιρείται από αναπτυξιακές δράσεις. Πέραν
των γεωμορφολογικών του στοιχείων και της
οικονομικής δραστηριότητας που στηρίζεται
κατά βάση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό
τομέα, οι 27 από τις 34 Κοινότητες του Δήμου
Ερυμάνθου είναι χαρακτηρισμένες ορεινές
και ο μόνιμος πληθυσμός βαίνει μειούμενους
(κάτω των 10.000 κατοίκων), με ορατό τον
κίνδυνο ερημοποίησης σε ορισμένες τοπικές
κοινότητες» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας τη σημασία
προστασίας και ενίσχυσης των ορεινών περιοχών.
«Είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ευνοϊκά το αίτημα
για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Ερυμάνθου
ως ορεινός, στο οποίο συνηγορεί με απόφασή της και η ΚΕΔΕ. Ευελπιστούμε ότι σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σας
θα προχωρήσουν στην επεξεργασία των στοιχείων για τη διεκπεραίωση του αιτήματος»
καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Φαρμάκης.
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Aπόψεις

Η έκρηξη
της ακρίβειας
Νέα πληθωριστική «έκρηξη» καταγράφηκε τον περασμένο μήνα, λόγω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει
επηρεάσει πλέον το σύνολο των τιμών των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε προxθες ότι ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο «σκαρφάλωσε» στο 5,1%, σε ετήσια
βάση, με τις κυριότερες αυξήσεις τιμών να καταγράφονται στο
φυσικό αέριο 135,7%, στον ηλεκτρισμό 45%, στο πετρέλαιο
θέρμανσης 34,1%, στα καύσιμα -λιπαντικά 21,7%, σε αρνιά
και κατσίκια 19,7%. (αναλυτικά σελ. 20).
Η ουσία όμως είναι ότι το μέσο νοικοκυριό και η μέση επιχείρηση βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα διογκούμενο κύμα ακρίβειας. Όλοι είναι ακόμη πιο επιφυλακτικοί για το μέλλον και
το κυριότερο βυθίζεται η κατανάλωση στο ναδίρ, αφού εκ των
πραγμάτων πολλά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Σε επιχειρηματικό επίπεδο οι λογαριασμοί του ρεύματος κυριολεκτικά καίνε τις επιχειρήσεις. Λογαριασμοί αυξημένοι κατά
50%, της τάξεως των 3000 με 5000 ευρώ είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, κυρίως
όμως στην εστίαση. Εκεί τα νούμερα προκαλούν σοκ στους
ιδιοκτήτες για τους οποίους πλέον τίθεται ζήτημα επιβίωσης.
Είναι πασιφανές ότι οι ενισχύσεις που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα μέσω των επιστρεπτεών προκαταβολών και οι
οποίες οφείλονται μέχρι σήμερα, πάρθηκαν πίσω μέσω των
λογαριασμών του ηλεκτρικού, κατά μέσο όρο από δύο ή και
τρεις φορές απ’ ότι αρχικά είχαν δοθεί. Το επισημαίνουμε αυτό γιατί το πρόβλημα διογκώνεται όσο περνούν οι μήνες, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «βοήθειας στους επιχειρηματίες».
Από την άλλη πλευρά η έκρηξη ακρίβειας στο ρεύμα για τα νοικοκυριά έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες ή ένοικοι να
αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους αναβάθμισης των σπιτιών
τους για να μειώσουν το κόστος. Για παράδειγμα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για το νέο «ΕξοικονομώΑυτονομώ», προκειμένου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να θωρακίσουν ενεργειακά τα σπίτια τους και να μειώσουν -όσο βέβαια
μπορούν- το κόστος του ηλεκτρικού.
Κατά τα λοιπά, το 5,1% της αύξησης του πληθωρισμού για
το Δεκέμβριο δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέο. Είναι
ένα υψηλό ποσοστό που συνυπάρχει και με την έκρηξη των
κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας συνθήκες
ασφυξίας στην κοινωνία. Διότι μπορεί η αγορά να παραμένει
ανοικτή, εν αντιθέσει με πέρυσι τέτοιο καιρό που υπήρχαν
περιορισμοί κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, όμως το να
μην πατάει πελάτης λόγω έλλειψης χρημάτων μοιάζει και αυτό
με άτυπο lockdown στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1237 | Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

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

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων έδωσε πνοή στην περιοχή των Καλαβρύτων, η οποία προσέλκυσε μεγάλο αριθμό
επισκεπτών. Όχι μόνον οι λάτρεις του σκι αλλά και οι άνθρωποι που θέλησαν να απολαύσουν το λευκό τοπίο και να κάνουν
Χριστούγεννα στα ορεινά, απόλαυσαν την ζεστή φιλοξενία των Καλαβρυτινων. Μάλιστα, τα Καλάβρυτα επέλεξε και ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος βρέθηκε οικογενειακώς στα χιονισμένα Καλάβρυτα.
Μπορεί να άφησε για λίγο τις υποχρεώσεις του στο Υπουργείο, αλλά συναισθανόμενος την βαρύτητα του χαρτοφυλακίου
του, έκανε μια ανάρτηση, προβάλλοντας το χειμερινό θέρετρο της Αχαΐας. Σε ανάρτησή του έγραψε: «Οι χειμερινές διακοπές στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα! Τα Καλάβρυτα προσφέρουν μοναδικές ταξιδιωτικές και τουριστικές εμπειρίες. Το
χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Χελμός, με υψόμετρο 2.355 μέτρα, είναι μια εξαιρετική εμπειρία για άθληση, ψυχαγωγία και
διασκέδαση. Η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα προχωρούν δυναμικά, αναπτύσσονται συνεχώς, προσφέροντας ξεχωριστές
ταξιδιωτικές εμπειρίες». Ήταν αδιαμφισβήτητα η καλύτερη διαφήμιση για την Αχαΐα…

Συμβουλευτικά

Το χειροκρότημα του Δημάρχου Δίπλα στους πυρόπληκτους
Σε μοτοπορεία προχώρησαν οι διανομείς φαγητού στην Πάτρα ζητώντας τη λήψη μέτρων προστασίας για όλους τους εργαζόμενους καθώς και
ενίσχυση του ΕΣΥ. Αφορμή για την κινητοποίηση στην 6η ΥΠΕ ήταν η επιβολή προστίμων για
τη μη δήλωση rapid test γεγονός για το οποίο,
όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν ευθύνη οι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Α΄
ΔΟΥ ζητώντας την ανάκληση των προστίμων
και επέστρεψαν έξω από το Εργατικό Κέντρο απ’
όπου και ξεκίνησε η μοτοπορεία. Ωστόσο, την
ίδια ώρα γινόταν και κινητοποίηση των μουσικών, στην οποία παραβρέθηκε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και οι παρευρισκόμενοι
με θερμά χειροκροτήματα χαιρέτησαν κι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους συμμετέχοντες
στη μοτο-πορεία. Ο Κ. Πελετίδης θέλησε να τους
επιβραβεύσει για την αγωνιστικότητά τους προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντά τους.

Αντιπροσωπεία
του Οργανισμού
με επικεφαλής της
πρόεδρο Κατερίνα Γεροπαναγιώτη
παρέδωσε στους
κατοίκους
των
πυρόπληκτων χωριών είδη πρώτης
ανάγκης, δώρα
και ευχητήριες

κάρτες για τα παιδιά.
Επίσης, σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα «Ήθος Ποιεί» από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λεύκας, παρουσίασαν σε
Βασιλικά, Ιστιαία και Μαντούδι την παράσταση του Αλέκου
Σακελάριου «Τα κίτρινα Γάντια».
Συμβολικά δώρα (κεραμικά – ζωγραφιές - κάρτες) δημιουργήθηκαν από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου αλλά
και από μαθητές των παιδικών τμημάτων οι οποίοι έφτιαξαν
ζωγραφικά έργα και έγραψαν ευχές σε κάρτες που κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό.

Βγήκε νικητής ο Αντώνης Χαροκόπος
Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε το τελευταίο δεκαήμερο δίνοντας
μάχη με τον κορωνοϊό, έλαβε προχθές ο περιφερειακός σύμβουλος και
Πρόεδρο της Π.ΟΜ. ΑμεΑ Δυτικής
Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων,
Αντώνης Χαροκόπος. «Μετά από ένα
δύσκολο δεκαήμερο κατάφερα, με τη
βοήθεια του Θεού και της επιστήμης,

να νικήσω τον κορωνοϊό. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή
Παθολογίας- Λοιμώξεων, Διευθυντή
Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Π., Μάρκο Μαραγκό, την Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, κα Καρολίνα Ακινόσογλου
καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά τους», ανέφερε
στο μήνυμά του.
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Το πετρέλαιο μπορεί να φθάσει τα 100$

ορισμένου χρόνου που λήγει σε λίγους μήνες- χωρίς ειδικευόμενους
«Τις τελευταίες πέντε μέρες έχου- ιατρούς. Την ίδια ώρα που οι ίδιοι
με δει ότι υπάρχει μια χαρακτηρι- ιατροί καλούνται να καλύψουν και
στική μείωση στον ρυθμό αναπα- το εμβολιαστικό κέντρο σε διπλοραγωγής όπου έχει πέσει περίπου βάρδια με την εφημερία και μάλιαπό το 2,6 που ήταν πριν μια στα με χρωστούμενες εφημερίες.
εβδομάδα στο 1,12 σήμερα. Εί- Η κατάσταση αυτή αποτελεί άλλη μια
απόδειξη της υποστεναι πάρα πολύ σηλέχωσης των νοσοκομαντικό αυτό γιατί αν
μείων και της λειτουρακολουθήσουμε αυτή
γίας τους στη λογική
την πορεία κι αύριο
του κόστους. Με το
θα μπορούσαμε να
«νέο ΕΣΥ» να προοιωπέσουμε επισήμως
νίζει ακόμα χειρότερες
σε ύφεση, δηλαδή
ημέρες για τους ασθεκάτω από τη μονάνείς με μίνιμουμ παδα» τόνισε ο καθηγηροχές, συγχωνεύσεις,
τής Περιβαλλοντικής
κλείσιμο νοσοκομείων
Μηχανικής του ΑΠΘ
O κ. Δημοσθένης
και γενίκευση της ελαΔημοσθένης ΣαρηγιΣαρηγιάννης
στικής εργασίας για το
άννης μιλώντας στην
προσωπικό».
ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι

Κ. Σκρέκας: Θα
συνεχιστεί η στήριξη

Η στήριξη της κυβέρνησης προς
την επιχειρηματική κοινότητα θα
συνεχιστεί για όσο διαρκέσει η κρίση, διαβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και
Να επαναλειτουργήσει
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίη κλινική στο Αίγιο
ου Αθηνών Γιάννη ΧατζηθεοδοσίΕπαναλειτουργία της χειρουργικής ου σε συνάντηση εργασίας.
κλινικής του Νοσοκομείου Αιγίου Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωμε το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό ση του επιμελητηρίου, στο επίκεπροσωπικό ζητά με ερώτησή του ο ντρο της συζήτησης, η οποία έγινε
βουλευτής του ΚΚΕ Αχαΐας Νίκος σε πολύ θετικό κλίμα, βρέθηκε το
Καραθανασόπουλος.
θέμα της ενεργειακής κρίσης και
Όπως τονίζει: «Τη στιγμή που τα των αυξήσεων, με τον κ. Χατζηθενοσοκομεία του νοοδοσίου να ενημερώμού μετατρέπονται σε
νει τον κ. Σκρέκα για
μονοθεματικά για άλτις συνέπειες των αναλη μια φορά την τετιμήσεων στη λειτουρλευταία τριετία και που
γία της αγοράς και για
μειώνεται η χρηματοτη δύσκολη θέση που
δότηση από τον κραβρίσκονται οι επιχειτικό προϋπολογισμό
ρήσεις εξαιτίας του
των νοσοκομείων, το
υψηλού λειτουργικού
νοσοκομείο του Αιγίτους κόστους.
ου υπολειτουργεί σε
Ο υπουργός διαβεO κ. Νίκος
βάρος των αναγκών
βαίωσε τον πρόεδρο
Καραθανασόπουλος
των κατοίκων της Αιτης ΚΕΕΕ και του ΕΕΑ
γιαλείας και του προότι η στήριξη της κυσωπικού του, το οποίο εργάζεται με βέρνησης προς την επιχειρηματιεξουθενωτικά ωράρια.
κή κοινότητα θα συνεχιστεί για όσο
Τελευταία εξέλιξη η αναστολή της διαρκέσει η κρίση. Ο κ. Χατζηθεοτακτικής λειτουργίας της Χειρουρ- δοσίου επισήμανε ότι παρά την κυγικής Κλινικής λόγω έλλειψης προ- βερνητική ενίσχυση οι επιχειρήσωπικού, μιας και έχουν απομείνει σεις αδυνατούν να απορροφήσουν
4 ιατροί ειδικευμένοι -εκ των οποί- ένα τόσο μεγάλο κόστος, ενώ παων ο ένας εργάζεται με σύμβαση ράλληλα μειώνεται και το διαθέ-

Δύο χρόνια
στασιμότητας...
των Η. Θεοδωρόπουλου, Κ. Λοτσάρη, Β. Μπαρδάκη

‘‘

Η νέα Διοίκηση πέρασε κάτω από τον πήχη και
δεν αφουγκράστηκε τις ανάγκες των Μελών μας.
Δυστυχώς, περιορίζεται στον χειρισμό των θεμάτων της καθημερινότητας (και αυτό χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία) χωρίς όραμα, χωρίς νέες ιδέες
και κυρίως χωρίς ουσιαστική προσφορά στους
συναδέλφους μας.

σιμο εισόδημα των καταναλωτών,
παράγοντας ο οποίος επίσης προκαλεί πρόβλημα στο επιχειρείν. Και
όλα αυτά σε μία περίοδο που η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να
αντιμετωπίσει και τις οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας.

Συνεργασία ΕΒΕΑ και
Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, προχώρησαν σήμερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
τον προγραμματισμό των συνεργειών μεταξύ των δύο θεσμών.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν στη διερεύνηση
μεταξύ τους συμπράξεων για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων, μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της συνδιοργάνωσης
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και της
αμοιβαίας συμμετοχής σε δράσεις
δικτύωσης και mentoring.
Κατά το χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη σημασία της
συνεργασίας μεταξύ των δύο ζωτικών για την επιχειρηματικότητα θεσμών, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη
της έμπρακτης συμμαχίας τους.
«Όταν δύο τέτοιοι αναπτυξιακοί φορείς συνασπίζονται, το οφέλη είναι
πλούσια. Και με αυτήν ακριβώς την
προσδοκία, δεσμευόμαστε σήμερα
να υπηρετήσουμε, μαζί, τους κοινούς μας στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος.

‘‘

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 3-9
Ιανουαρίου, το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 43.386, αποτελώντας το 18% (από 12% την προηγούμενη
εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων.
Το ποσοστό θετικότητας ήταν 9.43%
σε σύνολο 2.541.216 εργαστηριακών
ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 2.70%
σε σύνολο 1.643.264 αυτοδιαγνωστικών
ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 5.67%.

‘‘

Covid-19: Μείωση του
ρυθμού αναπαραγωγής

«αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα μπορέσουμε να πούμε
ότι έχουμε περάσει τα ανώτατα
σημεία κρουσμάτων». Παράλληλα σημείωσε ότι «τώρα υπάρχει
το ερώτημα του ανοίγματος των
σχολείων καθώς περιμένουμε να
δούμε πώς αυτό θα μεταφερθεί σε
πραγματικά κρούσματα».

Eπωνύμως

Οι τιμές του πετρελαίου που έκαναν ράλι 50% το 2021 θα κινηθούν περαιτέρω ανοδικά φέτος, όπως προβλέπουν οι αναλυτές, που υποστηρίζουν
ότι η έλλειψη παραγωγικής δυναμικότητας και οι περιορισμένες επενδύσεις στον κλάδο μπορεί να οδηγήσουν το αργό πάνω από τα 100 δολάρια
το βαρέλι. Αν και το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον οδήγησε τα κρούσματα της COVID-19 πολύ πάνω από τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα,
αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα βρουν στήριξη
στην απροθυμία πολλών κυβερνήσεων να επαναφέρουν τους αυστηρούς
περιορισμούς του 2020. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το
πετρέλαιο μπρεντ κινούνταν πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι σήμερα.

‘‘

Γαλλικό δικαστήριο διέταξε αποζημίωση 40.000
ευρώ σε εργαζόμενο
επειδή η δουλειά του
ήταν... βαρετή. Ξαφνικά
άλλαξε αντικείμενο και τα
καθήκοντά του ήταν απλά
να κάνει θελήματα. Εργαζόταν μόλις 40 λεπτά την
ημέρα και υποστηρίζει ότι
έπαθε κατάθλιψη.
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Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από την ανάληψη της Διοίκησης του
Οικονομικού Επιμελητηρίου ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας από τη δεύτερη και την τρίτη παράταξη που ανέδειξαν οι συνάδελφοι Οικονομολόγοι στις τελευταίες εκλογές. Η θεσμική εκτροπή
του αποκλεισμού της πρώτης Παράταξης (Δημοκρατική Κίνηση
Οικονομολόγων - ΔΗΚΙΟ) που αποκαλύπτει την πεμπτουσία των
αρχών των δύο εν λόγω παρατάξεων για περιφρόνηση του εκλογικού αποτελέσματος και έλλειψη σεβασμού στην ψήφο των συναδέλφων Οικονομολόγων, έχει αναδειχθεί έντονα στους κόλπους
του Οικονομικού Επιμελητηρίου και στην τοπική κοινωνία.
Ωστόσο και επί του πρακτέου, οι αντιλήψεις, οι θέσεις και τα πεπραγμένα της νέας Διοίκησης έχουν επιβεβαιώσει τις προβλέψεις μας για οπισθοδρόμηση του περιφερειακού Οικονομικού
Επιμελητηρίου. Αρκεί μόνο η επικοινωνία με τους συναδέλφους
Οικονομολόγους της ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για
το αντιληφθεί κανείς αυτό. Η νέα Διοίκηση πέρασε κάτω από τον
πήχη και δεν αφουγκράστηκε τις ανάγκες των Μελών μας. Δυστυχώς, περιορίζεται στον χειρισμό των θεμάτων της καθημερινότητας
(και αυτό χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία) χωρίς όραμα, χωρίς νέες ιδέες
και κυρίως χωρίς ουσιαστική προσφορά στους συναδέλφους μας.
Εν μέσω πανδημίας, με τις ανάγκες των Μελών μας να έχουν αυξηθεί σημαντικά, η ανεπάρκεια της Διοίκησης καθιστά επιτακτική
την ανάγκη για αλλαγές προκειμένου να αναπληρωθεί το χαμένος
έδαφος και το Οικονομικό Επιμελητήριο να αναδειχθεί εκ νέου
πρωταγωνιστικός Φορέας. Είναι αδήριτη ανάγκη να στηριχθεί ο
συνάδελφος Οικονομολόγος (λογιστής-φοροτεχνικός, μελετητήςσύμβουλος-εσωτερικός ελεγκτής, μισθωτός του Δημόσιου και
Ιδιωτικού τομέα) με παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της εργασιακής καθημερινότητας και της ενίσχυσης του
εισοδήματός του.
Επιβάλλεται το περιφερειακό Οικονομικό Επιμελητήριο να
συνεργάζεται με τους τοπικούς εκπροσώπους του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τους λοιπούς επίσημους Φορείς.
Ωστόσο, χρειάζεται πρωτίστως να υπάρχει πρόγραμμα με σαφείς
στρατηγικούς στόχους και προκαθορισμένη τακτική στην υλοποίηση τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επίτευξη
των καλύτερων αποτελεσμάτων προς όφελος των συναδέλφων
Οικονομολόγων και της τοπικής κοινωνίας.
Η Διοίκηση που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές δεν αντικατοπτρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει και δεν ικανοποιεί τους συναδέλφους Οικονομολόγους. Τα
Μέλη μας, χρειάζονται και απαιτούν ικανή Διοίκηση. Η έλευση
της πανδημίας πρέπει να χαρακτηρισθεί ως καταλύτης για ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών υπέρ των συναδέλφων Οικονομολόγων, καθώς και προγραμμάτων ενίσχυσης του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνοχής και σίγουρα όχι δικαιολογία για
απραξία και στασιμότητα. Ας μην ψάχνουν κάποιοι το δάχτυλο για
να κρυφτούν πίσω από αυτό.
Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Λοτσάρης
και Βασιλική Μπαρδάκη είναι εκλεγμένα Μέλη του Ο.Ε.Ε.
10ου Π.Τ ΒΔ Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδας
με τη Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΗΚΙΟ)
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Θέματα

14 Ιανουαρίου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Τι αναφέρει η απόφαση του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη

Ανακατανομή στον Δήμο Πατρέων

Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων,
Κώστα Πελετίδη έγινε ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων στους νυν αντιδημάρχους για την επόμενη διετία. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει μεταξύ
άλλων τα εξής: «Ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, από 12/01/2022, οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:
1. Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών,
Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και
Νομικής Υπηρεσίας, Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων &
Δημοτικής Περιουσίας, εξαιρουμένου
του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.
δ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας.
ε) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών
Συμβούλων.
ζ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και των αιτημάτων και
προτάσεων ανάληψης δαπανών των
υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και
την υπογραφή όλων των χρηματικών
ενταλμάτων, των υπερωριών και των
μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού αυτών των υπηρεσιών.
θ) Την υπογραφή αποφάσεων που
αφορούν καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
ι) Την υπογραφή των χρηματικών
ενταλμάτων και των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία –αποδοχές
(υπερωρίες, επιδόματα κλπ): του Τακτικού-Δημοσίου Δικαίου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, των επί σχέσεις Ιδιωτικού Δικαίου εργαζομένων
στο Δήμο, του εκτάκτου προσωπικού,
των ασκούντων πρακτική άσκηση τελειοφοίτων των ΑΕΙ- ΤΕΙ, του ΟΑΕΔ,
των Νομικών Συμβούλων καθώς και
των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου
Πατρέων.
κ) Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών
καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, τα
οποία έχουν εκκαθαρισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
λ) Τον έλεγχο του προσωπικού, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, δια-

χείριση ανθρώπινου δυναμικού (απουσίες, υπερωρίες, άδειες, εξαιρέσιμα,
εντολές μετακίνησης προσωπικού
εντός και εκτός έδρας, ρεπό κλπ) που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του.
μ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για
την τέλεση πολιτικών γάμων.
2. Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου –
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ)
και Έργων Υποδομής, Χρήστος Κορδάς, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου –
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Έργων Υποδομής.
γ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των
αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
δ) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του. (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
ε) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για
την τέλεση πολιτικών γάμων.
3. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Μελετών
Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού,
Νικόλαος Ασπράγκαθος, ο οποίος θα
ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
β) Την εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, το Τμήμα
Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και
το Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
δ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των

αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου,
για την τέλεση πολιτικών γάμων.
4. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων, Μιχαήλ Αναστασίου, ο οποίος θα ασκεί τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας.
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου.
δ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των
αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου,
για την τέλεση πολιτικών γάμων.
5. Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Δημοτικής Περιουσίας & Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας
και Βραχνεΐκων, Αναστασία Τογιοπούλου, η οποία θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης.
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Περιουσί-

ας της Δ/νσης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.
γ) Την υπογραφή όλων των συμβολαίων του Δήμου Πατρέων που αφορούν
αγορές και προσκυρώσεις ακινήτων.
δ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες
Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχνεϊκων.
ε) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των
αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
στ) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
ζ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για
την τέλεση πολιτικών γάμων.
6. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Παναγιώτης Πετρόπουλος,
ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Σχολείων της Δ/νσης
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
του Τμήματος Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και
Νέας Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
δ) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των
αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου,
για την τέλεση πολιτικών γάμων.
7. Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας,
Ακριβή Σαμούρη, η οποία θα ασκεί
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
του Τμήματος Υγείας της Δ/νσης Παι-

δείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
β) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Δ/νσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Εθελοντισμού της Δ/
νσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
δ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας
του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής
Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων της Δ/
νσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
ε) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των
αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου,
για την τέλεση πολιτικών γάμων.
8. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας
Ρίου, Ευάγγελος Κατσακούλης ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ρίου.
β) Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των
αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης
δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων
των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
ε) Τον έλεγχο του προσωπικού που
αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό,
εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου,
για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Θέματα
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Οι επιτροπές
στον Δήμο Ερυμάνθου

> Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Αλλαγή στο προεδρείο
με... άρωμα γυναίκας

Προεδρείο γένους θηλυκού στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, καθώς κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτάσεις
των παρατάξεων.
Κατόπιν αυτού, η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Ηλείας,
Μαρία Μπίλια, (που αποτέλεσε πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης «Όλα από την
αρχή»), εκλέχτηκε νέα Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, η
Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε.
Αχαΐας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, (που αποτέλεσε πρόταση της παράταξης
«Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα
στην Πρόοδο») εκλέχτηκε νέα
Αντιπρόεδρος, ενώ η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευθυμία Γρίνου,
(που ήταν η πρόταση της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά») ανανέωσε την θητεία της
ως Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης,
αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο, Τάκη Παπαδόπουλο και τον απερχόμενο
Αντιπρόεδρο, Δημήτρη Δριβίλα, σημειώνοντας πως ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στα καθήκοντά τους και μάλιστα, υπό
τις πολύ ιδιαίτερες και αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου
προεδρείου, κάνοντας λόγο

για μία δυναμική και αισιόδοξη διαδικασία. «Κάπου διάβασα ότι αυτός που διακονεί την
πολιτική, συνομιλεί με την ιστορία. Και επειδή αυτό είναι κάτι
που το πιστεύω βαθιά, γνωρίζω
ότι ο τρόπος που θα χειριστείτε τις ευθύνες που αναλαμβάνετε, ισοδυναμεί με το αποτύπωμα
που θα αφήσει το Περιφερειακό
μας Συμβούλιο στο σύνολο της
κοινωνίας που εκπροσωπούμε.
Εύχομαι και πιστεύω πως αυτό
το αποτύπωμα θα συνεχίσει να
είναι θετικό» ανέφερε ο Περιφερειάρχης.
Ευχαριστίες προς το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν
τα νεοεκλεγέντα μέλη του Προεδρείου, ενώ λίγο νωρίτερα, τόσο ο απερχόμενος Πρόεδρος,
Τάκης Παπαδόπουλος, όσο και
ο απερχόμενος Αντιπρόεδρος,
Δημήτρης Δριβίλας, εξέφρασαν
τις ευχαριστίες τους προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συνεργασία και την
πεποίθηση ότι ακόμα και υπό
τις πολύ δύσκολες συνθήκες
που δημιουργήθηκαν κατά την
προηγούμενη διετία, το Συμβούλιο παρέμεινε ένα ανοικτό
και δημοκρατικό βήμα διαλό-

γου και αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας.
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα η νέα Πρόεδρος του Σώματος, μεταξύ άλλων τόνισε: «Με
πλήρη επίγνωση της χρονικής συγκυρίας και των συνθηκών που επικρατούν, αλλά και
της επιτυχημένης θητείας όλων
όσων υπηρέτησαν τον θεσμό
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι σήμερα, σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια που
θα προάγει την συναδελφικότητα, την αλληλεγγύη, το ομαδικό πνεύμα και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προσδοκώ να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας σε ένα στόχο
κοινό για όλους, να γίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αυτοδιοικητικό πρότυπο, σημείο
αναφοράς για κάθε πολίτη, αιτία και έμπνευση για τη συμμετοχή στο θεσμό».

Εκλογή μελών
Οικονομικής Επιτροπής
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την εκλογή των
μελών της Οικονομικής Επι-

τροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την
κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ όσων ισοψήφησαν, η νέα
σύνθεση ανά συνδυασμό έχει
ως εξής:
«Όλα από την Αρχή»
Τακτικά μέλη: Βασίλης Γιαννόπουλος, Λάμπρος Δημητρογιάννης, Χαράλαμπος Μπονάνος
Αναπληρωματικά μέλη: Αμαλία Βούλγαρη – Πολονύφη, Γιώργος Κοντογιάννης, Δημήτρης
Νικολακόπουλος.
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Δικαίωμα
στην πρόοδο»: Τακτικά μέλη:
Κωνσταντούλα Κατσαρή – Μαυραγάνη, Διονύσιος Καπλάνης,
Κωνσταντίνος Καρπέτας. Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτρης
Δριβίλας, Ιωάννης Λύτρας, Γιώργος Αγγελόπουλος.
«Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ»:
Τακτικό μέλος: Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος, Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Κωστακόπουλος.
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»: Τακτικό μέλος: Νικόλαος Μωραϊτης, Αναπληρωματικό μέλος: Γρηγόριος
Συμεωνίδης.
Στην Οικονομική Επιτροπή
συμμετέχουν ακόμη ως Πρόεδρος ο Περιφερειάρχης ή ένας
Αντιπεριφερειάρχης που ο ίδιος θα ορίσει και δύο ακόμη
Αντιπεριφερειάρχες, ως μέλη.
Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης το Περιφερειακό Συμβούλιο έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του και τα μέλη του Σώματος αντάλλαξαν ευχές για το νέο
έτος.

> Στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών

Ανανέωση της εμπιστοσύνης

Χωρίς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Πατρέων, για την
εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
Στην συνεδρίαση που έγινε δια ζώσης, στην αίθουσα
«Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, επανεξελέγησαν στη θέση τουΠροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Παναγιώτης
Μελάς, στη θέση της Αντιπροέδρου η Κατερίνα Σολωμού

και στη θέση του Γραμματέατου Σώματος, ο Ανδρέας Νικολάου.
Ακολούθως εξελέγησαν τα μέλη των παρακάτω Επιτροπών:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθανάσιος Μοδές, Ιουλία Γι-

αννιτσοπούλου,
Παναγιώτης Μελάς, Χρήστος Κορδάς,
Θόδωρος Ξυλιάς, Αθανάσιος
Αθανασόπουλος, Γιάννης Τσιμπούκης και Πέτρος Ψωμάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
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Χρήστος Κορδάς, Δημήτρης
Πελεκούδας, Αναστασία Τογιοπούλου, Ήρα Κουρή, Χρήστος Μπακαλάρος, Κωνσταντίνος Σβόλης, Ιωάννης
Λάμπρου, Αθανάσιος Δούρος.
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, επίσης, όρισε
τους αντιδημάρχους στις Επιτροπές:
Για την Οικονομική Επιτροπή,
τον Διονύση Πλέσσα (Πρόεδρο), την Βίβιαν Σαμούρη και
τον Τάκη Πετρόπουλο.
Για την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, τον Μιχάλη Αναστασίου (Πρόεδρο), τον Διονύση
Πλέσσα και τον Νίκο Ασπράγκαθο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Eρυμάνθου στην ειδική
συνεδρίαση της περασμένης Κυριακής ανέδειξε νέο προεδρείο,
καθώς και τα μέλη που θα μετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή. Τόσο στη σύνθεση του προεδρείου, όσο και στην Οικονομική Επιτροπή είναι σημαντική η παρουσία γυναικών.
Πρόεδρος εξελέγη και πάλι ο Γιώργος Κουραχάνης, αντιπρόεδρος η Γεωργία Μπαρδούτσου από την παράταξη της μείζονος
μειοψηφίας από την οποία και προτάθηκε βάσει του Νόμου και
γραμματέας η Μαρία Σταματοπούλου.
Στην Οικονομική Επιτροπή εκτός από το Δήμαρχο Θεόδωρο
Μπαρή που προεδρεύει και τους αντιδημάρχους Δημήτρη
Παρασκευόπουλο και Σοφία Ταλαγάνη, εκλέχτηκαν επίσης οι
Αθανάσιος Παπαναγιώτου, Μαρία Σταματοπούλου, Εύα Μπερδένη και Διαμαντής Κανελλόπουλος με αναπληρωματικούς
τους, Διονύσιο Γεωργαντόπουλο, Παναγιώτη Λαλιώτη, Γιώργο
Παρασκευόπουλο και Κωνσταντίνο Κωστόπουλο.

Οι επιτροπές
στην Δυτική Αχαΐα
Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη συνεδρίαση της περασμένης Κυριακής πρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης
Γκοτσόπουλος), αντιπρόεδρος ο Ηλίας Οικονομόπουλος και
γραμματέας ο Άγγελος Στεργιόπουλος. Στην Οικονομική Επιτροπή εκτός από το Δήμαρχο που προεδρεύει και τους αντιδημάρχους
Σπύρο Σταυρογιαννόπουλο και Κυριάκο Ορλώφ, εκλέχτηκαν επίσης οι Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Θανάσης Πουλίδας, Σπύρος
Τραχάνης και Άκης Μπαχράς. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
που προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Κυριάκος Ορλώφκαι μετέχουν
επίσης οι αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Μάλλιαρης και Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος, εκλέχτηκαν και οι Βασίλης Γκοτσόπουλος, Θανάσης Πουλίδας, Άκης Μπαχράς και Αλέκος Ορδίτης.

Οι επιτροπές
στον Δήμο Καλαβρύτων
Με την ίδια σύνθεση θα εξακολουθήσει και για την επόμενη διετία το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο
Καλαβρύτων. Κατά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν
το πρωί της περασμένης Κυριακής, επανεξελέγη πρόεδρος ο
Θεόδωρος Νασιώτης, στην θέση του αντιπροέδρου παρέμεινε ο
Ευθύμιος Τζόβολος από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας του πρώην Δημάρχου Γιώργου Λαζουρά και γραμματέας
του σώματος ο Κώστας Παπασπυρόπουλος από την ελάσσονα
μειοψηφία, την παράταξη «ΑΝΑΣΑ» του Σπύρου Θεοχάρη.

Οι επιτροπές
στον Δήμο Αιγιάλειας
Η συμβολαιογράφος και πρώην αντιδήμαρχος Μαρία Γιδά εξελέγη νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Στη
θέση του αντιπροέδρου παρέμεινε ο Παναγιώτης Τσερεντζούλιας από την παράταξη του Χρ. Γούτου, ενώ τη θέση της γραμματέως πήρε η κα Παναγιώτα Γκρέμου από την παράταξη της Β.
Ψυχράμη. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε
ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος, ενώ εξελέγησαν από την παράταξη “Αιγιάλεια Τώρα” οι Παναγιώτης
Ανδριόπουλος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, από
την παράταξη “Αιγιάλεια Αύριο” οι, Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, Χρήστος Γούτος. από την παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” η Βασιλική Ψυχράμη, από την παράταξη “Μπροστά
για την Αιγιάλεια” ο Γεώργιος Κουβαράς, ενώ συμμετέχουν οι
αντιδήμαρχοι Μαρία Σταυροπούλου και Νίκος Καραΐσκος.
Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας αναδείχθηκε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος, από την παράταξη
“Αιγιάλεια Τώρα” οι Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Γεώργιος
Ντίνος, από την παράταξη “Αιγιάλεια Αύριο” οι Βασίλειος
Τομαράς και Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, από την παράταξη
“Ποιοτική Αιγιάλεια” ο Παναγιώτης Μαρινόπουλος, από την
παράταξη “Μπροστά για την Αιγιάλεια” η Μαρία Ιατροπούλου, ενώ συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι Ευστράτιος Βαρδάκης
και Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος.
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Oι κρίσιμες αποφάσεις και οι
Μια χρονιά γεμάτες προκλήσεις είναι το 2022,
το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα έτος κρίσιμων
αποφάσεων. Οι εξελίξεις στην πανδημία, η εκτόξευση των κρουσμάτων και κυρίως η αβεβαιότητα που δημιουργείται για το μέλλον είναι τα
χαρακτηριστικά των όσων βιώνουμε μέχρι και
σήμερα. Ο «Σ.Ε.» ζήτησε από εκπροσώπους του
επιστημονικού φάσματος την δική τους άποψη
για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς
και το τι αυτή σηματοδοτεί.
Στον χώρο των Πανεπιστημίων μεγάλο αγκάθι παραμένει η
έλλειψη χρηματοδότησης, ενώ
επίσης ζητούμενο είναι η ενίσχυση της έρευνας αλλά και η
εξοικείωση με τη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα.

Χρ. Μπούρας: «Αγκάθι
η χρηματοδότηση»

Όπως αναφέρει στον «Σ.Ε.» ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πατρών Χρήστος Μπούρας «η
μεγαλύτερη πρόκληση κατά την
άποψή μου είναι να υλοποιηθεί
το στρατηγικό σχέδιο για την αλλαγή του Πανεπιστημίου όπως
επίσης και να προχωρήσει η
διεθνοποίησή τού με την δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτε-

ρικό». Με τον τρόπο αυτό, κατά
τον κ. Μπούρα, θα αλλάξουν
πολλά και το Πανεπιστήμιο θα
αποκτήσει τον ρόλο που πρέπει
να έχει. Ωστόσο απαιτούνται και
άλλα βήματα, πιο πρακτικά, για
να μπορέσει να λειτουργήσει η
πανεπιστημιακή κοινότητα στις
σωστές βάσεις.
«Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να λυθεί το πρόβλημα με
τα αδέσποτα που μας ταλανίζει
εδώ και χρόνια όπως επίσης
και το Πανεπιστήμιο να αναπτύξει τη Γεωπονική του Σχολή» σημειώνει. Κατά τον ίδιο,
προαπαιτούμενο ωστόσο είναι
η εξασφάλιση χρηματοδότησης
και η επίλυση του κτηριολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζει και το οποίο διογκώνεται χρόνο με το χρόνο.

«Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για το
κτηριολογικό πρόβλημα γιατί
υπάρχουν τμήματα χωρίς κτήρια ή υπάρχουν και κτήρια τα
οποία χρίζουν μεγάλων ανακαινίσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπούρας. Το πρόβλημα πάντως της έλλειψης
χρηματοδότησης είναι διαχρονικό και αφορά πολλά πανεπιστήμια της χώρας. Σε σχέση με
την δυσκολία χρηματοδότησης
καθοριστικό ρόλο παίζει η έλλειψη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
«Κοιτάξτε, αυτή την στιγμή δεν
υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων και γενικά υπάρχει μια στενότητα και λόγω της
Covid. H πανδημία έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές μας όχι

όμως σε μεγάλο βαθμό. Σαφώς
και η κατάσταση θα ήταν καλύτερη εάν δεν υπήρχε, όμως η
έλλειψη της χρηματοδότησης
είναι διαχρονική. Για παράδειγμα θέλουμε να εφαρμόσουμε
ένα πρόγραμμα εστίασης στο
Πανεπιστήμιο όμως δυστυχώς
δεν υπάρχει στην παρούσα φάση η χρηματοδότηση που προβλέπαμε», εξηγεί ο κ. Μπούρας.

Οι αποφάσεις
του υπουργείου
Πάντως για το ζήτημα της χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας θέσπισε συγκεκριμένα
κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία
το 80% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων με
στόχο την κάλυψη των πραγ-

ματικών αναγκών κάθε Ιδρύματος, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του.
Συγκεκριμένα, εδώ και δύο
χρόνια, προσμετρώνται:
• Ο αριθμός Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών του ΑΕΙ
προς το σύνολο των Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών
όλων των ΑΕΙ της χώρας.
• Ο συνολικός αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών
• Η διάρκεια των προγραμμάτων α’ κύκλου σπουδών
• Οι απαιτήσεις εργαστηριακού
εξοπλισμού Τμημάτων
• Η γεωγραφική διασπορά
• Το μόνιμο Προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και
διοικητικό προσωπικό)
• Το κόστος λειτουργικών δαπανών (φύλαξη, καθαριότητα,
ηλεκτροδότηση, ύδρευση, θέρμανση κλπ)
• Η κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν
μεγάλες διαφοροποιήσεις στη
χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους με τα τρία πρώτα
έτη εφαρμογής της νέας διαδικασίας κατανομής.
Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται από το
νέο οικονομικό έτος με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ,
που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων
κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις.
Ειδικότερα: Συνεχής βελτίω-

> Αθανάσιος Πετρόπουλος, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Πελοπ. & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας

αφιέρωμα

Η κλιματική αλλαγή κατέστρεψε μοναδικά

«Το 2021 ήταν μια δύσκολη
χρονιά για την Ελληνική ύπαιθρο. Ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και κρίσεις πέραν από κάθε σχεδιασμό και
πρόβλεψη» σημειώνει ο Αθανάσιος Πετρόπουλος, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου και
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Άλλωστε η περιοχή μας δοκιμάστηκε σημαντικά την περίοδο
του καλοκαιριού από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ η

κλιματική αλλαγή επιβεβαίωσε τους φόβους ότι οι εξελίξεις
επιταχύνθηκαν προς το χειρότερο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά και η πανδημία είναι
εκείνη που κυριαρχεί σε όλο το
φάσμα της ζωής μας.
Οπως αναφέρει ο κ. Πετρόπουλος: « Η υγειονομική κρίση

συνεχίστηκε με την απώλεια
χιλιάδων ανθρώπινων ζωών,
με περιορισμούς στις μετακινήσεις και στις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Η περιβαλλοντική κρίση αποτέλεσμα της
κλιματικής αλλαγής, εκδηλώθηκε με πυρκαγιές καταστρέφοντας μοναδικά δασικά οικο-

συστήματα και με πλημμύρες,
ανεμοθύελλές και χαλαζοπτώσεις που κατέστρεψαν μεγάλο
μέρος του πάγιου γεωργικού
κεφαλαίου και της παραγωγής.
Και τέλος η ενεργειακή κρίση
που προέκυψε ως αποτέλεσμα
των γεωπολιτικών παιχνιδιών των ισχυρών κρατών, αύξησε το κόστος παραγωγής της
αγροδιατροφής, συμπίεσε την
παραγωγική βάση και τα εισοδήματα των οικονομικά ευάλωτων πολιτών».
Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, ο κ. Πετρόπουλος τονίζει
πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να εμφανιστεί επισιτιστική κρίση, κάτι το οποίο βέβαια
πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε απίθανο. Και να που σήμερα μπορεί να συμβεί όσο ποτέ άλλοτε.

« Οι κρίσεις που κληρονομεί
το νέο έτος εγκυμονούν έναν
σοβαρό κίνδυνο. Την εμφάνιση επισιτιστικής κρίσης. Η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος
επηρεάζει τη χρήση του νερού
άντλησης για άρδευση και το
κόστος λειτουργίας των σταβλικών και θερμοκηπιακών
εγκαταστάσεων. Η άνοδος
της τιμής του πετρελαίου επιδρά άμεσα στις εκτατικές καλλιέργειες, ενώ η ανοδική τάση
στις τιμές πώλησης των λιπασμάτων και των φυτοπραστατευτικών προϊόντων αυξάνουν
τρομακτικά το κόστος παραγωγής. Αναμφίβολα αυτές οι συνθήκες οδηγούν σε μείωση των
παραγόμενων ποσοτήτων τροφίμων.
Σίγουρα όσοι εμπλεκόμαστε
με την πρωτογενή παραγωγή,

Το θέμα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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προκλήσεις της νέας χρονιάς

ση των βασικών ακαδημαϊκών
δραστηριοτήτων του ΑΕΙ, Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, Διασύνδεση με την
κοινωνία, την αγορά εργασίας,
και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, Διεθνοποίηση,
Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Ο. Ζώρας: Οι τρεις προκλήσεις της νέας χρονιάς

Οπως σημειώνει ο Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου: «Η νέα χρονιά
από τις πρώτες μέρες της, μάς

απευθύνει τρείς μεγάλες προ(σ)
κλήσεις, μέσα από την ευκαιρία
και την αφορμή για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων μας τόσο ως μεμονωμένα
άτομα -ατομικές μονάδες- όσο
και ως μέλη ενός ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου της «κοινωνίας των πολιτών». Έτσι και
υπό την παρούσα εξαιρετική
συνθήκη που βιώνει ο πλανήτης οι προ(σ)κλήσεις μπορούν
να αποτυπωθούν ως εξής:
Η πρώτη αφορά αυτή της ενίσχυσης του υγειονομικού μας
συστήματος μέσω της θωράκισης των δομών υγείας, της
επαρκούς επάνδρωσής τους
αλλά κυρίως της εφαρμογής
της κτηθείσας, πλέον, εμπειρίας μας για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Διότι κάθε κρίση σε οποιοδήποτε
τομέα και αν υπάρχει, μας οδηγεί τόσο σε ανάπτυξη νέας γνώσης όσο και στην απόκτηση σημαντικής εμπειρίας διαχείρισης
και προετοιμασίας για μελλοντι-

κή εφαρμογή».
Η δεύτερη πρόκληση, όπως
σημειώνει ο κ. Ζώρας, αφορά
τη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα λόγω των εξελίξεων σε
ένα ευρύ φάσμα.
«Η δεύτερη αφορά αυτή της
εξοικείωσης με την νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα. Είναι
σαφές ότι η ταχεία ανάπτυξη/
εξέλιξη των προηγμένων συστημάτων, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αλλά και των
ηλεκτρονικών μέσων, έχουν
επιφέρει μια επανάσταση σχεδόν σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Η τεχνολογία
και η κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων επικρατεί στην
τηλεπικοινωνία και τη διασκέδαση αλλά πλέον με όλο και μεγαλύτερη ένταση, και σε τομείς
όπως η εργασία, η εκπαίδευση,
ή ακόμα και στην εξέλιξη των
ηλεκτρονικών πλατφορμών για
την ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ενημέρωσης κτλ. Η
πρόσκληση αυτή έγκεινται στην
εξομάλυνση της ψηφιοποίησης
της ζωής μας, στην ορθή χρήση
των ηλεκτρονικών μέσων, στην
ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού της χώρας σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες και στην προστασία των συστημάτων μας
από ηλεκτρονικές υποκλοπές
και απάτες, μέσω της ενημέρωσης και της ισχυροποίησης των
τειχών ασφαλείας των συστημάτων».

Και καταλήγοντας ο κ. Ζώρας
τονίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την ενίσχυση της
έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είναι και
το ζητούμενο για όλα τα ιδρύματα της χώρας. «Τέλος, η τρίτη
και βασικότερη όλων πρόκληση αφορά στην ενίσχυση της
βασικής έρευνας, η οποία υλοποιείται και συντελείται κυρίως
από και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και αποτελεί την γενέτειρα ή καλύτερα τη
θεμελίωση του γενικότερου οικοδομήματος της έρευνας. Ουσιαστικά μέσω της ενίσχυσης
της βασικής έρευνας, θεμελιώνονται όλοι οι πυλώνες ανάπτυξης ενός σύγχρονου κράτους.
Ας μην ξεχνάμε ότι αποτέλεσμα βασικής έρευνας αποτελεί τόσο η τεχνολογική επανάσταση και η ευρεία χρήση των
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
υψηλών αποδόσεων όσο και
η ανάπτυξη αποτελεσματικών
εμβολίων, οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, η εξέλιξη του
ανθρώπινου είδους, η βελτίωση των υποδομών, η αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων
όπως αυτό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης ή των εναλλακτικών
μορφών ενέργειας κτλ. Η ενίσχυση και θωράκιση της έρευνας είναι αυτή που δημιουργεί
υγιή ερωτήματα και αμφισβητήσεις αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζει και λειαίνει το έδαφος
για εξεύρεση απαντήσεων και
λύσεων».

δασικά οικοσυστήματα

οφείλουμε να εργαστούμε για
την επάρκεια του πληθυσμού
με ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα και για τη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και μετρίασης των επιπτώσεων από
ακραία καιρικά φαινόμενα με
στόχο την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος.

Το 2022 αν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να μετατραπεί
σε χρονιά ευκαιριών. Υπάρχουν δύο σημαντικές χρηματοδοτικές προκλήσεις: η εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ) και η υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου
Ανάκαμψης. Τα δύο αυτά ισχυ-

ρά χρηματοδοτικά εργαλεία
προσφέρουν ευκαιρίες και
πρέπει με κατάλληλη καθοδήγηση οι αγρότες μας να τα αξιοποιήσουν. Χρειάζονται όμως
οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να εφαρμοστούν από
την Ελληνική Κυβέρνηση με
κατευθύνσεις που δεν θα διευρύνουν τις ανισότητες.
Στην Ελλάδα οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν αξιοποιούνται σε
τεχνολογίες αιχμής και εκσυγχρονισμού της γεωργικής εκμετάλλευσής αλλά στην κάλυψη των αναγκών βιοπορισμού
των γεωργικών νοικοκυριών,
ενώ υπάρχουν κοινωνικοί και
οικονομικοί περιορισμοί που
εμποδίζουν τους ανθρώπους
της υπαίθρου στην υιοθέτηση
της καινοτομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γεωτεχνι-

κό Επιμελητήριο τα προηγούμενα χρόνια είχε ως κεντρικό
θέμα διεκδίκησης την εφαρμογή του προγράμματος παροχής γεωργικών συμβουλών.
Το 2022 είναι η χρονιά που
ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος θα μπορεί να έχει δίπλα του τον γεωπόνο και κτηνίατρο για να τον καθοδηγήσει
και να υποστηρίξει την παραγωγή του.
Στην Ευρώπη ο αγροτικός τομέας έχει ενσωματώσει την
καινοτομία και τη συνεργασία
μεταξύ των εμπλεκόμενων σε
όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας. Η επιλογή και για
τη χώρα μας είναι ξεκάθαρη.
Το 2022 να αποτελέσει χρονιά
καινοτομίας, συνεργειών και
Ευφυούς Γεωργίας».

«Συμμόρφωση στο υγειονομικό πρωτόκολλο»
Από την πλευρά της η Άννα
Μαστοράκου, Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
σημειώνει πόσο οδυνηρή είναι η πραγματικότητα που ζούμε εξαιτίας της εμφάνισης της
μετάλλαξης «Όμικρον» και τι
αυτή σηματοδοτεί για το επόμενο διάστημα.
«Το νέο έτος 2022 ξεκίνησε
θεαματικά με την εισβολή της μετάλλαξης «Όμικρον» στη χώρα
μας σε λιγότερο από δύο μήνες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε σε χώρες της Νότιας Αφρικής. Από το 2020 ζούμε μία νέα
πραγματικότητα, η οποία ανατρέπει διαρκώς τον τρόπο ζωής
μας, τη σκέψη μας, τους σχεδιασμούς μας. Η νέα χρονιά 2022
μας δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τον κλοιό της υγειονομικής κρίσης εφόσον υπάρξει ενιαία και συντεταγμένη συμμόρφωση των πολιτών στο εκάστοτε υγειονομικό πρωτόκολλο.
Η πολιτεία από την άλλη, πρέπει να φροντίσει να προβεί σε
ένα σταθερό πλαίσιο υγειονομικής λειτουργίας του κοινωνικού
συνόλου, χωρίς κενά, παλινωδίες, αστάθειες και δυσβάσταχτα,
μη εφαρμόσιμα μέτρα» τονίζει η κ. Μαστοράκου.
Κατά την ίδια τη νέα χρονιά μπορεί να μας δοθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των στόχων και χάραξη μιας νέας πολιτικής.
«Η νέα χρονιά θα πρέπει να ιατρέψει τις πληγές της πανδημίας
και να αφιερώσει τις δυνάμεις της στην αναθεώρηση στόχων
και στη χάραξη πολιτικής επανόρθωσης των υγειονομικών κενών και των οικονομικών απωλειών. Η ανασύσταση της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θεμελιώδη αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ανανέωση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Η εξωστρέφεια πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της έναντι της
κλειστοφοβικής κοινωνίας, της επικυριαρχίας του ατομικισμού
και των ακραίων βίαιων συμπεριφορών που κατακλύζουν την
καθημερινότητά μας. Η πόρτα του διχασμού του κοινωνικού
συνόλου πρέπει να κλείσει, η κοινή λογική να επιστρέψει και
να πρυτανεύσει η συναισθηματική ισορροπία του ατόμου στο
σύνολο της κοινωνίας. Η απώλεια του ελέγχου της ζωής μας
ήταν το βαθύτερο πλήγμα από το πέρασμα της πανδημίας».
Και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «τα γεγονότα συνεχώς μας
προσπερνούν χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης. Όλα γίνονται ερήμην μας. Τα όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον χάθηκαν
από τους νέους ανθρώπους και ο ιός υφάρπαξε το σχεδιασμό
από την ανθρωπότητα. Και εκτός αυτού, ανέδειξε με θορυβώδη τρόπο τις δομικές αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, την
τάση προς την καταστροφικότητα και την καταλυτική επίδραση
της κοινωνικής αδικίας. Με την έλευση του νέου έτους, η απαραίτητη ενδοσκόπηση ας προσδιορίσει τα νέα βήματα της χρονιάς. Το έτος 2022 ας είναι έτος υγειονομικής απελευθέρωσης,
ψυχοσυναισθηματικής ίασης, πολιτικής ανάταξης και οικονομικής ανάκαμψης».
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Ευρωπαϊκό Βραβείο
για τη Νεολαία 2022
Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2022 ο διαγωνισμός για το ετήσιο Ευρωπαϊκό Βραβείο
Καρλομάγνου για τη Νεολαία, με έπαθλο 7.500 ευρώ.
Απονέμεται σε έργα που διαχειρίζονται νέοι και τα οποία προωθούν την κατανόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το
βραβείο θεσπίστηκε το 2008 και αναδεικνύει το καθημερινό
έργο των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή τους στη χάραξη του μέλλοντος της Ευρώπης. Το διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν.
«Είσαι 16-30 ετών και δουλεύεις πάνω σε κάποιο έργο που
συμβάλλει στην αλλαγή της Ευρώπης; Τότε μπορείς να γίνεις ο νέος νικητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία! Το βραβείο στηρίζει έργα που διαχειρίζονται νέοι και προωθούν τη συνεργασία και την κατανόηση
τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Κάνε τώρα αίτηση
με το έργο σου, λάβε έως 7.500 ευρώ και εξασφάλισε τη
βοήθεια που χρειάζεσαι για να αναπτύξεις περαιτέρω την
πρωτοβουλία σου» αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα: https://epprizes.secure.europarl.europa.eu/epprizes/
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία, στηρίζει από το 2008 έργα που εμπνέουν, υπό την ηγεσία νέων από όλη την ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Region of Western
Greece, στην Πάτρα (Αιγίου 23 & Αμερικής, 261 362 0100,
info@europedirect.pde.gov.gr), ή να αντλήσουν λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιστημονικός τόμος
για την καινοτομία
«Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού για την Περιφερειακή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Οπτικές από τη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία», είναι το αντικείμενο του επιστημονικού τόμου για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
στην Δυτική Ελλάδα και την Απουλία που εξέδωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Η έκδοση είναι στην αγγλική γλώσσα και φέρει τον τίτλο «Special Issues on Regional
Entrepreneurship & Innovation Planning: Perspectives
from Western Greece and Apulia». Φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα και αναλύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και
την καινοτομία που εστιάζουν στη Δυτική Ελλάδα και την
Απουλία, περιοχές που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου
EGOV_INNO. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι:
• Προκλήσεις οικονομικής πολιτικής για τη Δυτική Ελλάδα
μετά την ύφεση: χωρικός κατακερματισμός, παραγωγή, ευημερία, αναπτυξιακές προοπτικές
• Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας
• Περιφερειακή ανάπτυξη υπό το πρίσμα της εισοδηματικής
ανισότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
• Αναπτύσσοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συλλογές δεδομένων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη
Δυτική Ελλάδα
• Βαρόμετρο Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας (Innobarometer): ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία
Στο σύνολό του το υλικό συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EGOV_INNO, του οποίου επικεφαλής εταίρος ήταν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με επιστημονικό συντονιστή συνεδρίων και εκδηλώσεων το ΚΕΠΕ.
Η ψηφιακή μορφή του βιβλίου είναι άμεσα προσπελάσιμη
στην σελίδα του Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.ptapde.gr

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Πατρέων

Παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου

Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για
την έκτακτη ρύθμιση οφειλών
προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί, που
κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων και των
απωλειών ρυθμίσεων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Δημοτικής Αρχής, το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω
διάταξης έχει ως εξής: «Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία,
προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν
βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021, όπως και
οφειλών προς τους δήμους και
τα νομικά τους πρόσωπα που
κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων
των
απωλειών ρυθμίσεων, από
15.2.2020 έως 30.11.2021,
ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του
προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να
πραγματοποιείται με απαλλαγή
κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, κα-

θώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή
μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους.
Το ποσοστό απαλλαγής των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (Ν.
4611/19) καθορίζεται ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με
απαλλαγή κατά 100%,
β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %
γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως
48 δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 70%,
δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως
72 δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 60%)
ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως
100 δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και
ισόποσες πλην της τελευταίας
που μπορεί να είναι μικρότερη
των υπολοίπων.
Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ για οφειλέτες
φυσικά πρόσωπα και των 50
ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.
Δικαιούχοι υπαγωγής στην
ανωτέρω ρύθμιση είναι σύμφωνα με το άρθρο 165 του
ν.4764/20 τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα
έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19.
Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης,
να υπάγονται και οφειλές, που
κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικη-

τική ή εκ του νόμου,
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής, η οποία
είναι σε ισχύ, με απώλεια των
ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η
υπαγωγή τους να συνεπάγεται
επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική
αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε
βαθμό, εφόσον, στην τελευταία
περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το
ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει
και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου
εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει
υποβληθεί παραίτηση.
δ) Επίσης υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς
ρύθμισης και αυτή διακόπηκε
για οποιονδήποτε λόγο».
Οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον πληροφορίες μπορούν
να απευθύνονται στο τμήμα
Ταμείου στα τηλέφωνα 2613
610248 & 2613 610246.

> Για την διετία 2022-2023

Νέο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Με μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων - Εκπροσώπων των
14 Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., διεξήχθησαν την περασμένη Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης»
(Παλαιό Νοσοκομείο), οι προβλεπόμενες από τον νόμο εκλογικές διαδικασίες
για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του
Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο
ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2022-2023.
Για το αξίωμα του Προέδρου υποψήφιοι
ήταν οι: Ιωάννης Νταουσάνης, Δημοτικός

Σύμβουλος Ναυπακτίας και ο απερχόμενος Πρόεδρος Σταμάτης Χαλβατζής, Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων.
Με την προβλεπόμενη μυστική ψηφοφορία πρόεδρος εξελέγη για τρίτη συνεχόμενη θητεία ο Σταμάτης Χαλβατζής, δημοτικός σύμβουλος Θηβαίων. Για το αξίωμα
του αντιπροέδρου μετά από εισήγηση του
εκλεγέντος Προέδρου το Σώμα ομόφωνα επέλεξε τον Σωτήριο Πέρρα, Δημοτικό
Σύμβουλο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.
Θεοδώρων.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή με μυστική
ψηφοφορία εξελέγησαν ως τακτικά μέλη
οι: Αποστόλου Ιωάννης, Δ.Σ. Λεβαδέων,

Δρίκος Γεώργιος, Δ.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Παπαδημητρίου Θεοφάνης, Δ.Σ. Βέλου-Βόχας, Πάστρας Ιωάννης, Δ.Σ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και ως
αναπληρωτικά μέλη οι: Βαρδάκης Ευστράτιος, Δ.Σ. Αιγιαλείας, Ρουμπέκας Γεώργιος, Δ.Σ. Σικυωνίων.
Πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα από
τον απερχόμενο Πρόεδρο Σταμάτη Χαλβατζή και τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης Δημήτριο Καλογερόπουλο, Δήμαρχο Αιγιαλείας. Ο τυχερός που κέρδισε το
φλουρί ήταν ο Ιωάννης Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος Λεβαδέων.

> Συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Εκδήλωση για τον λαό της Αιτής

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο
Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο είχε ο
πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή την ενημερωτική συνάντηση που οργανώνει αύριο ο
Δήμος Καλαβρύτων για τον λαό της Αϊτής.
Ο κ. Τασούλας συνεχάρη τον κ. Παπαδόπουλο για τις εν γένει προσπάθειες του Δήμου ώστε να συγκεντρωθούν πόροι με σκοπό την ανέγερση μια δομής κοινωφελούς

χαρακτήρα στην Αϊτή, ως κίνηση ανταπόδοσης και ευγνωμοσύνης για το γεγονός ότι
η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε έμπρακτα την Επανάσταση του 1821.
Όπως είναι γνωστό, στις 15 Ιανουαρίου
2022 συμπληρώνονται 200 χρόνια απ’ την
αναγνώριση της Ελληνικής Επανάστασης
απ’ την Δημοκρατία της Αϊτής. Έτσι, αύριο
Σάββατο 15 Ιανουαρίου, στις 6 μ.μ., στο
Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο στα Κα-

λάβρυτα, ο Δήμος Καλαβρύτων οργανώνει
συνάντηση, με δυνατότητα συμμετοχής και
μέσω Τηλεδιάσκεψης, με σκοπό τον συντονισμό δράσεων Κυβέρνησης, φορέων Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων και οργανώσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
που έχει αναληφθεί ώστε, σ’ ένδειξη ανταπόδοσής προς τον λαό της Αϊτής, η Ελλάδα
να χρηματοδοτήσει την κατασκευή εκεί μιας
δομής κοινωφελούς χαρακτήρα.
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> ΑΓΡΙΝΙΟ: Στην εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, θητείας από 9 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 προχώρησε το Σώμα στην ειδική συνεδρίαση της
περασμένης Ξυριακής. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Νίκος Καζαντζής, Αντιπρόεδρος ο Ν. Θεοδωρόπουλος και Γραμματέας ο Δ.
Κουρουμπλής.
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι: Π. Γιαννιώτης, Χρ. Ζαρκαβέλης, Σπ. Φλώρος, Π. Καψάλης, Χρ. Κουτρομάνος, Σπ. Μολώνης. Αναπληρωματικά μέλη: Ι. Φαρμάκης,
Ευθ. Γρίβας, Δ. Σκορδόπουλος, Σ. Κολοβός, Π. Μαρνέζος, Κ.
Σοφρώνης Ελ. Αραχωβίτης, Γ. Μπελεβώνης, Π. Ζέρης.
Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι: Μ.
Παπαγεωργίου, Κ. Καλαντζής, Σ. Κολοβός, Χρ. Κορδολαίμης, Β.
Καραγκούνη, Α. Κοντονάσιος. Αναπληρωματικά μέλη: Χρ. Ζαρκαβέλης, Κ. Κιτσοπάνος, Β. Καρακώστας, Π. Γιαννιώτης, Β.Φωτάκης,
Κ. Ζώης, Ευ. Κραβαρίτη, Η. Παπαχρήστος, Στ. Καμμένος.

> ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Ανανεώθηκε η θητεία του Γιάννη Τσώλου
στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου κατά την ειδική, διά ζώσης, συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου. Το σώμα ενέκρινε
την πρόταση του Δημάρχου, Κώστα Λύρου και ο Γιάννης Τσώλος επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για
τα επόμενα δύο έτη (έως 31 Δεκεμβρίου 2023). Στην θέση του
Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Αναστάσιος Σκαρμούτσος και Γραμματέας ο Παναγιώτης Νούλας. Ακολούθησε η εκλογή των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ως εξής: Σωτηρακόπουλος Γεώργιος, Μελαχρή Περσεφώνη. Καραπαπάς Γεώργιος. Κότσαλος Αγαθάγγελος. Σκαρμούτσος
Παντελής, Τέγας Χρήστος. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι:
Παλιούρας Γεώργιος, Λαγούδης Γεώργιος, Σκαρμούτσος Αναστάσιος, Καραδήμας Δημήτριος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
Ράπτης Δημήτριος.

> δημοσ αγρινιου: Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει ότι
προκειμένου να δοθεί το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει οι καταναλωτές
με χαμηλά εισοδήματα να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι
και τις 31-12-2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο μέχρι τις 15-02-2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
2) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
3) εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού
4) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού
5) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με
αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
7) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου
ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού
8) αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου: Δ.
Γληνού 1 (26410/46990) & Παράδρομος Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων (26413/60560).

> ΨΗΦΙΣΜΑ: Το Δημοτικό συμβούλιο της Ι.Π. Μεσολογγίου
μετά την είδηση του θανάτου του Φωτίου Κασσαβέτη, τέως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης και αφού έλαβε υπόψη την προσωπικότητα του εκλιπόντος, την πλούσια δράση και
προσφορά του στα κοινωνικά, πολιτιστικά και αναπτυξιακά θέματα του Δήμου ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: 1. Να εκφράσει τη
βαθιά του θλίψη στην οικογένεια του εκλιπόντος. 2. Να επιδοθεί
το παρόν ψήφισμα στους οικείους του. 3. Να παραστεί αντιπροσωπεία του στην Εξόδιο Ακολουθία.4. Να γίνει αναφορά στην
ζωή και το έργο του εκλιπόντος και απόδοση τιμής και μνήμης σε
μελλοντική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ζητά ο δήμαρχος Ναυπακτίας Β. Γκίζας για τη διευκόλυνση των κατοίκων

Eπίσπευση αποκατάστασης
της Γέφυρας Ευήνου

Mε επιστολή του προς τους
Υπουργούς Υποδομών και
Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
και τους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας o δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας ζητά
την επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης της Γέφυρας Ευήνου που κατέρρευσε
στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες.
Ο κ. Γκίζας επισημαίνει ότι,
η επίλυση του ζητήματος κρίνεται αναγκαία και επιτακτική λόγω των σοβαρών
προβλημάτων που έχουν ανακύψει στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της ΔΕ
Χάλκειας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων. Για
το θέμα, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμοδίους και έχει προγραμματίσει
σειρά συναντήσεων με τους
Υπουργούς και τον Περιφερειάρχη.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: «Ο Δήμος
Ναυπακτίας ζητά την επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης της Γέφυρας του Ευήνου
που κατέρρευσε στις καταστροφικές πλημμύρες της 11ης Δεκεμβρίου 2021, λόγω των
σοβαρών προβλημάτων που
έχουν ανακύψει στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας
Χάλκειας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων.
Η ικανοποίηση του αιτήματος
κρίνεται αναγκαία και επιτακτι-

κή και αυτό γιατί σε καθημερινή βάση δεκάδες συμπολίτες μας καλούνται να διανύουν
μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, όντες υποχρεωμένοι
να κάνουν αποκλειστικά χρήση της Ιονίας Οδού, που είναι
πλέον η μοναδική οδός πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
(γιατρούς, Νοσοκομείο Μεσολογγίου), στα σχολεία και τα
φροντιστήρια των όμορων δήμων, αλλά και στις αγροτικές
καλλιέργειες που αποτελούν
τη βασική πηγή εισοδήματός
τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι,
μόνο για να προσεγγίζει κάποιος τις καλλιέργειές του ενώ
πριν θα χρειαζόταν να διανύσει μόλις 4 χλμ., αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να διανύει σε
καθημερινή βάση 30 χλμ.
Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των
αγροτικών μηχανημάτων διαμέσου της Ιονίας Οδού καθότι αυτό δεν επιτρέπεται. Όπως
αντιλαμβάνεστε, οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στην

τοπική οικονομία μίας κατ’
εξοχήν αγροτικής περιοχής.
Ζητούμε λοιπόν, από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση
ανταπόκριση στο αίτημά μας
ώστε σύντομα να επιλυθεί το
σοβαρό αυτό θέμα».

Οικονομική ενίσχυση
ζητά ο Κ. Λύρος
Επιστολή στον Αν. Υπουργό
Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα με
κοινοποίηση στα συναρμόδια
Υπουργεία, απέστειλε ο Δήμαρχος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, σχετικά με την άμεση οικονομική
ενίσχυση του Δήμου, ώστε να
συνεχιστεί η λειτουργία της
Αστικής Συγκοινωνίας προς
τους οικισμούς Γαλατά και
Κρυονερίου. Ειδικότερα, αναφέρει πως λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 3ης
Δεκεμβρίου 2021 που έπληξαν τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, υπέστη τεράστια ζημιά η
γέφυρα του ποταμού Ευήνου
που είχε ως αποτέλεσμα την
διακοπή επικοινωνίας των οικισμών Γαλατά και Κρυονερίου με το Μεσολόγγι. Συνέ-

πεια αυτής της καταστροφής
ήταν η διοίκηση του Αστικού
ΚΤΕΛ να αποφασίσει την διακοπή των δρομολογίων προς
τα Δ.Δ. Γαλατά και Κρυονέρι,
κρατώντας μόνο τα μαθητικά
αντίστοιχα δρομολόγια, δεδομένου ότι η διαδρομή για τον
ίδιο προορισμό από την Ιόνια
Οδό είναι η διπλάσια απόσταση (ήτοι 44 χλμ είναι από την
παλιά εθνική οδό και 80 χλμ
από την Ιόνια).
«Το γεγονός ότι διοικητικά οι
δύο οικισμοί ανήκουν στον
Δήμο Ναυπακτίας δεν αναιρεί το ενδιαφέρον και την παρέμβαση του Δήμου μας, μιας
και οι κάτοικοί τους είναι απόλυτα συνδεδεμένοι κοινωνικά και οικονομικά με το Μεσολόγγι, που εκτός από έδρα
του Νομού, των δικαστηρίων, των σχολικών μονάδων,
του Νοσοκομείου, δημοσίων
υπηρεσιών, είναι και πλήθους
άλλων καθημερινών ασχολιών.» αναφέρει στην επιστολή
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος,
Κώστας Λύρος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Δήμαρχος ζητάει από τον Υπουργό την
άμεση οικονομική ενίσχυση του Δήμου με το επιπλέον κοστολόγιο λειτουργίας της
γραμμής, ποσού της τάξεως
των 236.520,00 ευρώ, ώστε
να συναφθεί προγραμματική
σύμβαση του Αστικού ΚΤΕΛ
με το Δήμο για την διατήρηση
της συγκοινωνίας και την άρση της απομόνωσης των κατοίκων των οικισμών Γαλατά
και Κρυονερίου.

> Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση Δήμου με καταστηματάρχες

Ξεκινά η ανάπλαση της
κεντρικής πλατείας Μεσολογγίου

Ξεκινάει η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μεσολογγίου, «ένα έργο που θα αναβαθμίσει αισθητικά το κέντρο της πόλης»
σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου.
Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή αναφέρει τα εξής: «Έπειτα από χρόνια αναμονής και αλλεπάλληλων κωλυμάτων λόγω
αστοχιών και παραλείψεων στη φάση μελέτης του έργου, ξεκινάει ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει το κέντρο της Ι.Π.
Μεσολογγίου, αισθητικά και λειτουργικά.
Πρόκειται για την ανάπλαση της Κεντρικής
Πλατείας Μ. Μπότσαρη, από πόρους του
προγράμματος Leader. Αφού ξεπεράστηκαν οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις και θεραπεύτηκαν

οι βασικές αστοχίες υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Στις 12 Ιανουαρίου 2022 η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε
την διαβούλευση με τους καταστηματάρχες
της πλατείας και το έργο επιτέλους παίρνει
σάρκα και οστά».
Ο Δήμαρχος, Κώστας Λύρος στην συνάντηση, παρουσία του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάνου Βάσση,
του Αντιδημάρχου Καραπάνου Νικόλαου, των επικεφαλής των παρατάξεων και
των καταστηματαρχών, ενημέρωσε για τις
τεχνικές λεπτομέρειες και καθησύχασε τις
ανησυχίες των επιχειρηματιών κατά την
εκτέλεση του έργου, υπογραμμίζοντας ότι
η όχληση θα είναι η ελάχιστη δυνατή όσο
και η διάρκεια κατασκευής του.

Ο Κώστας Λύρος είπε ακόμη ότι: «Το έργο θα αναβαθμίσει την καρδιά της πόλης
μας και σε συνδυασμό με την έτερη εργολαβία, της μετεγκατάστασης του σταθμού ταξί, θα αποτελέσει μια συνολική πρόταση αισθητικής αξιοποίησης και μετατροπής της
πλατείας σε πόλο έλξης. Η αναγκαιότητα
να βελτιωθεί η εικόνα ενός σημείου αναφοράς για το Μεσολόγγι ήταν προφανής.
Η δημοτική αρχή άνοιξε τον διάλογο και
είμαστε εδώ και μετά την ολοκλήρωση του
έργου να υλοποιήσουμε τις προτάσεις των
επιχειρηματιών, ώστε το έργο στην ολοκλήρωσή του να λειτουργήσει επ’ ωφελεία τόσο
των επιχειρηματιών όσο και των κατοίκων
που δικαίως επιζητούν έναν σύγχρονο και
όμορφο χώρο ξεκούρασης και αναψυχής”.
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> Ξεκινούν τα έργα που θα αλλάξουν το λιμάνι της Καλαμάτας

Πόλος τοπικής ανάπτυξης

Με στόχο να καταστεί πόλος
τοπικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξησης της
εμπορικής κίνησης σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και να
αποτελέσει την νότια πύλη της
ηπειρωτικής χώρας για εμπόριο και τουρισμό, μπαίνει στην
τελική ευθεία η αξιοποίηση του
λιμανιού της Καλαμάτας.
Στο master plan της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής του έργου, σύμφωνα
με το capital.gr, η διαβούλευση της οποίας θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, προβλέπεται δημιουργία
στην κεντρική προκυμαία χώρου για ελλιμενισμό περίπου
25 mega yacths, λειτουργία
υδατοδρομίου, κατεδάφιση των
αποθηκών και ανέγερση κτιρίου 300 τμ για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής,
χωροθέτηση εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας,

ανέγερση νέας αποθήκης στη
νοτιοδυτική πλευρά, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού στον
προλιμένα και αποχετευση ομβρίων υδάτων.
Επίσης προβλέπεται αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών
του λιμένα (συμπεριλαμβανομένης και της κατεδάφισης
υφιστάμενων μη κατάλληλων
κτιρίων), η διαμόρφωση του
εσωτερικού οδικού δικτύου

και θέσεων στάθμευσης καθώς
και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Παράλληλα για τμήμα του παραλιακού μετώπου, που αφορά
στην περιοχή των ναυταθλητικών ομίλων, έχει εκπονηθεί μελέτη ανάπλασης με τίτλο
«Μελέτη ανάπλασης τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας», ενώ για την ευρύτερη περιοχή του αστικού ιστού
που γειτνιάζει με τον λιμένα
έχουν εκπονηθεί μελέτες για

την «Ανάπλαση τμήματος της
παραλιακής οδού Ναυαρίνου
(από οδό Φαρών έως Ακρίτα)»
και για την «Ανάπλαση οδικού
άξονα Φαρών». Το κόστος της
επένδυσης εκτιμάται στα 41,8
εκατ ευρώ. Ο Λιμένας Καλαμάτας με την υλοποίηση των έργων θα έχει σημαντικές άμεσες
και έμμεσες θετικές επιπτώσεις
στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της πόλης, αλλά και
της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότερα η συνολική λειτουργία του λιμένα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας με την ενίσχυση
του τουρισμού που θα επέλθει
από τις σύγχρονες υποδομές
του λιμένα.
Επίσης, θετική συμβολή θα
έχει η κατασκευή των έργων
του λιμένα και στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ με την κατασκευή των έργων και η εν συνεχεία λειτουργία του λιμένα θα
συμβάλει στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.

> Αναβαθμίζεται ο Βιολογικός Καθαρισμός Πύργου

Σύγχρονη λειτουργία

Ολοκληρώθηκε ακόμη ένα μεγάλο σημαντικό έργο της ΔΕΥΑΠ για την καλύτερη και
πιο σύγχρονη λειτουργία του Βιολογικού
καθαρισμού Πύργου. Το κλειστό κύκλωμα
παρακολούθησης εισόδου-εξόδου βυτίων
μεταφοράς βοθρολυμάτων τέθηκε σε εφαρμογή για την πιο σύγχρονη και άμεση πρόσβαση στο χώρο, χωρίς καθυστερήσεις.
Το χώρο του Βιολογικού καθαρισμού της
πόλης επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/1) η πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Ρούλα Αλικάκη-Τζανέτου με τον διευθυντή της
υπηρεσίας Νίκος Καλαμπρέζο, τον τεχνικό
διευθυντή Δημήτρη Βασιλόπουλο και τον
προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας κι
επιβλέποντα μηχανικό της λειτουργίας του

Βιολογικού, Γιάννη Βένδρα.
Μιλώντας για το νέο αυτοματοποιημένο
σύστημα παρακολούθησης, η κ. Τζανέτου
δήλωσε: «Μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα βυτιοφόρα που έρχονται
για να αδειάσουν τα λύματα στο χώρο του
Βιολογικού. Και φυσικά τα έργα δεν σταματούν εδώ. Ακολουθούμε με σταθερό βηματισμό το πρόγραμμά μας. Όπως έχει τονίσει και ο δήμαρχος κ. Αντωνακόπουλος,
η ΔΕΥΑΠ εκσυγχρονίζεται. Οφείλω δε, να
τονίσω και την ουσιαστική συμβολή του
αντιπροέδρου Γιώργου Καραστέργιου στις
προσπάθειες που κάνουμε».
Η πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ αναφέρθηκε επίσης και στα έργα που θα ακολουθήσουν.

Ήδη έχει κατατεθεί ολοκληρωμένος φάκελος και αναμένεται η χρηματοδότηση από
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις εγκαταστάσεις ώστε να αυτονομηθεί ενεργειακά
ο βιολογικός και να μειωθεί σημαντικά το
κόστος λειτουργίας του. Επίσης σύντομα
συμβασιοποιείται η τοποθέτηση επιπλέον
ηλεκτρονικών ρολογιών καταγραφής κατανάλωσης (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ), και
από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» θα χρηματοδοτηθεί το έργο ελέγχου της ποιότητας νερού.
«Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικά τα έργα
που διεκδικούμε ώστε να προχωρήσουμε
σε ακόμη ανώτερο επίπεδο την υπηρεσία
μας» κατέληξε η κ. Τζανέτου.

> Οι νέοι τομείς ευθύνης στο Δημοτικό σχήμα

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Αγρίνιο

Με απόφαση του Δημάρχου
Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου με θητεία ενός
έτους και μεταβιβάζονται οι τομείς ευθύνης ως εξής:
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.
2. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
χωρίς αντιμισθία: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορική, Υπηρεσία Δόμησης
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

και Τμήματος Συγκοινωνιών
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ θα
συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε
θέματα Πολιτικής Προστασίας.
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ:
Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
5. ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Δ/
νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου,
Τμ. Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
6. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:
Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Τμήματος Παι-

δείας, της Δ/νσης Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς.
7. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων
Έργων και Εγκαταστάσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμ. Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του
Τμήματος Διαχείρισης και Συ-

ντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
χωρίς αντιμισθία: Δ/νση ΚΕΠ
και Δημοτικής Αστυνομίας.
10. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
11. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αγροτικής Παραγωγής.
12. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, χωρίς αντιμισθία:
Βιβλιοθήκων και Αρχείων της
Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της
Δια Βίου Μάθησης.
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> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Το νέο εργαλείο των πολιτών που έφερε σε λειτουργία ο Δήμος Πύργου, το sense city, αποδεικνύεται καθημερνά ένα εύχρηστο μέσο επικοινωνίας και επίλυσης
προβλημάτων. Η εφαρμογή που τέθηκε σε επαναλειτουργία
από τον περασμένο Οκτώβριο, μέχρι σήμερα έχει δεχτεί πάνω
από 50 αιτήματα πιστοποιημένων πολιτών. Η πλειοψηφία αυτών έχει επιλυθεί. Το sense city, το οποίο λειτουργεί πιλοτικά,
είχε παρουσιαστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά
η λειτουργία του ήταν βραχεία. Η νυν δημοτική αρχή, όπως
είχε δηλώσει και ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος αποφάσισε την επαναλειτουργία του. «Εμείς ότι καλό
βρήκαμε στον Δήμο, το συνεχίζουμε. Είναι μια εφαρμογή η
οποία είχε προσπαθήσει προηγούμενος αντιδήμαρχος να την
εφαρμόσει αλλά δεν ξεκίνησε” είχε δηλώσει χαρακτηριστικά
στην παρουσίαση της εφαρμογής από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο δημιούργησε και
ανέπτυξε την εφαρμογή. Το sense city δέχεται μόνο επώνυμες αναφορές καθώς όπως πληροφορεί και το Πανεπιστήμιο
Πατρών που έχει αναπτύξει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι
ανώνυμες καταγγελίες καταλήγουν στα spam του Πανεπιστημίου (δηλαδή στα ανεπιθύμητα μηνύματα). Η κάθε επώνυμη
καταγγελία δρομολογείται κατ’ ευθείαν στην ανάλογη υπηρεσία
από τον κεντρικό χρήστη η οποία και δρομολογείται προς επίλυση. Για κάθε αίτημα υπάρχει φόρμα πιστοποίησης στοιχείων
η οποία είναι μοναδική για τον κάθε χρήστη.
Ο δήμος Πύργου ευχαριστεί τους πολίτες για τη χρήση της
εφαρμογής και υπογραμμίζει ότι η όποια καθυστέρηση μπορεί
να έχει σημειωθεί στην επεξεργασία των αιτημάτων, οφείλεται
στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω πανδημίας. Πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων που οι πολίτες δεν ακολούθησαν τα
σωστά βήματα της όλης διαδικασίας...

> ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Με απόφαση του δημάρχου Ήλιδας
Γιάννη Λυμπέρη ορίστηκαν οι επτά αντιδήμαρχοι του δήμου
Ήλιδας.
• Ο Παναγιώτης Παναγιωτάρας είναι το νέο πρόσωπο στους
αντιδημάρχους και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Δ.Ε.
Αμαλιάδας, Τεχνικών Υπηρεσιών, υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων
και Αποκαταστάσεων.
• Ο Ευγένιος Αστερής αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνεχίζοντας στο ίδιο πόσο από
τον Οκτώβριο του 2020.
• Ο Θανάσης Γεωργόπουλος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες
Αγροτικών Θεμάτων, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ενίσχυσης
της απασχόλησης, συνεχίζοντας στο ίδιο πόστο από το 2019.
• Ο Βασίλης Παπαδόπουλος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της
Δ.Ε. Πηνείας, συνεχίζοντας στο ίδιο πόστο από το 2019.
• Ο Βαγγέλης Χριστοφόρου αναλαμβάνει τις αρμόδιότητες της
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου,
καθώς και την Πολιτική Προστασία του δήμου, συνεχίζοντας
στο ίδιο πόστο από το 2019.
• Ο Χρήστος Παλυβός αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Πρόνοιας, του ΚΕΠ, του δημοτικού αλιευτικού καταφυγίου και των αδέσποτων ζώων, συνεχίζοντας
στο ίδιο πόστο εδώ και ένα χρόνο περίπου.
• Τέλος ο Ανδρέας Παπαδάκος έχει τις αρμοδιότητες Απόδημου Ελληνισμού, Εθελοντισμού και Τρίτης ηλικίας, Ομογένειας, Λαϊκής Παράδοσης, προαγωγής της δημόσιας υγείας. Επίσης θα είναι αναπληρωτής δημάρχου, συνεχίζοντας στο ίδιο
πόστο από το 2019.
> ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Κλειστό θα είναι και σήμερα Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 το Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας
προκειμένου να πραγματοποιηθεί απολύμανση στους χώρους
του, έπειτα από τη διαπίστωση επιβεβαιωμένου κρούσματος
covid-19 σε εργαζόμενο του Δήμου. Προβλέπεται επίσης να
διενεργηθεί εκ νέου έλεγχος ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
covid-19 στο προσωπικό του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, την
ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, τις ώρες 9:00 – 14:30.

> Δήμος Πύργου: Ο Δήμος Πύργου και η Οικονομική
Υπηρεσία ενημερώνουν τους δημότες ότι το ταμείο του Δήμου
θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου
2022 λόγω εσωτερικών εργασιών και θα επαναλειτουργήσει
τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.
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> Οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα το 50% της επιχορήγησης.

Ξεκινούν οι αποζημιώσεις
για τις φωτιές στην Αιγιάλεια
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
θα πληρωθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων
για τις ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού
2021, σε φυτικά μέσα παραγωγής,
όπως δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια,
όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους
τα υπουργεία Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αφιέρωμα

Ωστόσο στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου κάηκε μεγάλο
μέρος της παραγωγής, στην
περιοχή της Ζήριας, επικρατεί
προβληματισμός για την πρόοδο των αποζημιώσεων.
Σύμφωνα με τον Γιάννη
Μποδιότη, Πρόεδρο του
Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου
«Μπακόπουλος-Ντρίνιας», το
γεγονός ότι θα δίνονται κάποια χρήματα προκαταβολικά δεν μας ικανοποιεί. Υπάρχουν πολλές καλλιέργειες με
ελιές και με λεμόνια που δεν
δηλώθηκαν ποτέ στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Υπάρχουν
πολλοί που δεν έχουν κληρο-

νομικά δικαιώματα.
Αυτός είναι και ο λόγος που
ζητάμε τα χρήματα των αποζημιώσεων να δοθούν ανεξαρτήτως ΟΣΔΕ. Η διαδικασία θα
καθυστερήσει σημαντικά. Μέχρι την Άνοιξη θα ξεκαθαρίσει
πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που
έγινε. Επιπρόσθετα θεωρούμε
ότι έπρεπε να δοθούν χρήματα στους παραγωγούς για την
απώλεια του εισοδήματός τους
όχι μόνο για τις καλλιέργειες
που έχασαν. Πρέπει να εκτιμηθεί η ζημιά και σε βάθος χρόνου. Σε ότι αφορά τον ΟΣΔΕ
τονίσουμε ότι κάποιοι δεν είχαν κληρονομικά δικαιώματα για να τα δηλώσουν, οπότε
προκύπτουν σημαντικά ζητήματα»
Σύμφωνα με πρόσφατη νομο-

θετική πρωτοβουλία, εισήχθη
νέο άρθρο στον ν.4797/2021
για την κρατική αρωγή, με την
οποία θεσπίστηκε ειδική διαδικασία για την επιχορήγηση
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής (όπως δενδρώδεις
καλλιέργειες και αμπέλια) που
δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό ασφάλισης φυτικής
παραγωγής του ΕΛΓΑ.
Η αρχική εκτίμηση των ζημιών ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατική
Αρωγής στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και στα
2/3 της τιμής αυτής για τις
λοιπές πολυετείς καλλιέργειες.
Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της
εκτιμώμενης ζημίας, που σημαίνει ότι οι πληγέντες θα λάβουν άμεσα το 50% περίπου
της τελικής δικαιούμενης επιχορήγησης. Κατά συνέπεια, οι
πληγέντες θα λάβουν άμεσα
περίπου 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές πολυετείς καλλιέργειες, με τη διαδικασία της
προκαταβολής.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι:
• Η προκαταβολή της επιχορήγησης θα υπολογιστεί στη
βάση των διαθέσιμων στοιχεί-

ων του ΕΛΓΑ και της ως άνω
αρχικής εκτίμησης, ενώ θα
εξειδικευτεί ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
• Δικαιούχοι σε αυτή τη φάση
είναι οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες που έχουν υποβάλει
τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης
στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς στον
ΕΛΓΑ.
Σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η σχετική διαδικασία για τους μη κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι,
όμως, πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις.
• Η εκτίμηση και καταγραφή
των ζημιών και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται από τον ΕΛΓΑ και όχι από τις επιτροπές
κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, οι οποίες -όσον αφορά
τις αγροτικές εκμεταλλεύσειςθα περιοριστούν στα λοιπά
στοιχεία του ενεργητικού που
έχουν υποστεί ζημιές.
• Η προκαταβολή της επιχορήγησης θα συνυπολογίσει και
την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω του arogi.gov.gr.

• Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
για τυχόν διευκρινίσεις θα
πρέπει να απευθυνθούν στον
ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.
Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η τελική εκτίμηση των
ζημιών, εξειδικευμένη ανά
αγροτική εκμετάλλευση, βάσει
αυτοψιών και εκτιμήσεων του
ΕΛΓΑ και βάσει τελικής τιμής
εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς.
Στη βάση της τελικής αυτής
εκτίμησης θα καθοριστεί και η
τελική επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις
ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, στην οποία θα συνυπολογιστεί και η χορηγούμενη
προκαταβολή.
Τέλος, σε επόμενο στάδιο,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τους ειδικούς γεωτεχνικούς διαδικασία, θα
ακολουθήσει η τελική εκτίμηση των ζημιών, εξειδικευμένη
ανά αγροτική εκμετάλλευση,
βάσει αυτοψιών και εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά
είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς. Στη βάση της τελικής αυτής
εκτίμησης θα καθοριστεί και η
τελική επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για τις
ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, στην οποία θα συνυ-

πολογιστεί και η χορηγούμενη
προκαταβολή.
Τον περασμένο Αύγουστο είχε
βρεθεί στην Αχαϊα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές
και να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την ανακούφιση
των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στη Ζήρια.
Τον κ. Πέτσα συνόδευε ο γενικός γραμματέας Οικονομικής
Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας
Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης
και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Μετά την αποστολή των τεχνικών δελτίων από τους δήμους, προβλέπεται η καταβολή
από το υπουργείο Εσωτερικών, χρηματικού ποσού 600
ευρώ στους πληγέντες που
προβλέπεται για την άμεση
ανακούφιση και τις πρώτες βιοτικές ανάγκες όσων επλήγησαν από τη φωτιά και έως 6
χιλιάδες ευρώ για την αντικατάσταση της οικοσκευής.
Τις ζημιές στο οδικό δίκτυο
και τις υποδομές θα αναλάβει
να αποκαταστήσει το υπουργείο Υποδομών.
Ο ΕΛΓΑ θα καταγράψει τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή
και θα δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίου και τον αντίστοιχο πλήρη φάκελο, η ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας θα
προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση
άδειας επισκευής και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής
ή τον καθορισμό δικαιούχου
ανακατασκευή του κτηρίου.
Αν από τις αυτοψίες στα πληγέντα κτήρια διαπιστωθεί η
ύπαρξη άστεγων νοικοκυριών, θα συνταχθεί νέα ΚΥΑ για
τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου στους μόνιμους κατοίκους ύψους 300-500 € ανάλογα με τον αριθμό των μελών
της οικογένειας.

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

Ο αγωνιστής Μήτρος Καθάριος
Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Επανάστασης του 1821,
ο «Σ.Ε» δημοσιεύει περιοδικά «κείμενα συμβολής
στην Εθνική αυτογνωσία» του συγγραφέα
Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου.
Στόχος τους η ευρύτερη γνώση
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων
και προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία του
νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Αν και η Επανάσταση του
1821 είχε ξεσπάσει στον
Μωριά, στην Ανατολική Στερεά επικρατούσε διστακτικότητα. Αυτό οφειλόταν κυρίως
στον τοπικό οπλαρχηγό Μήτσο Κοντογιάννη, που παρά
τις πιέσεις από τους Διάκο,
Δυοβουνιώτη και Πανουργιά, θεωρούσε άκαιρη την
εξέγερση των Ελλήνων κατά
του Τούρκου δυνάστη.
Οι τρεις υπέρ της Επανάστασης οπλαρχηγοί συγκεντρώθηκαν στο χωριό Κομποτάδες και αποφάσισαν να
προσβάλουν την Υπάτη που
ονομαζόταν τότε Πετρατζίκι. Μη έχοντας άλλη επιλογή
συμφώνησε και ο Κοντογιάννης. Πράγματι οι Έλληνες
επιτέθηκαν στην Υπάτη στις
18 Απριλίου 1821 και σύντομα την κατέλαβαν, αποκλείοντας τους εκεί Τούρκους
στα σπίτια τους. Οι Τούρκοι τελικά συνθηκολόγησαν
αλλά την ίδια ώρα ισχυρή
Τουρκική δύναμη 8.000 ανδρών υπό τον Κιοσέ Μεχ-

μέτ και Ομέρ Βρυώνη έφτασε
στο γειτονικό Λειανοκλάδι.
Αδυνατώντας να αντιπαραταχθούν στη δύναμη αυτή οι
Έλληνες αποχώρησαν.
Στη συνέχεια από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, ο ίδιος ο Μακρυγιάννης
αναφέρει για το περιστατικό
και για τον Μήτρο Καθάριο,
που είναι ο αγωνιστής του
θέματος.
“Αυτούς τους μήνες, Απρίλη και Μάγη, έγινε ένα σκέδιον να πάμε να κυργέψωμε
το Πατρατζίκι και να κινηθούν όλα τα γειτονικά μέρη
και συνφώνως να χτυπήσουμε όλοι μαζί. Συνάχτηκαν τ’
αναγκαία εις το Μαυρολιθάρι, εις το χωριόν και είπαμε
να συναχτούμε όλοι να βα-

ρέσουμε συνφώνως. Τα χαράματα ζυγώσαμεν απόξω
την Πάτρα (η Υπάτη ονομαζόταν Νέαι Πάτραι στους Βυζαντινούς χρόνους) όλοι, ως
τρεις-χιλιάδες μεραστήκαμε
από δυο μέρη, προχωρέσαμε
ως την άκρη την χώρα, πιάστη ο πόλεμος καμπόσον. Η
δύναμη των Τούρκων πολλή,
και χωρίς σκέδιον καλό να
κάμωμε εμείς, χαλαστήκαμε.
“Σκοτώθηκαν
καμπόσοι
Τούρκοι κι’ από μάς το-ίδιο,
σκοτωθήκαμε και πληγωθήκαμε… Θα σας ειπώ κι’ ένα
γενναίον πολύ περιστατικόν:
Ένας ατρόμητος άντρας από
τους Κολοβάτες (είναι του
Σαλώνου χωριόν), τον λένε
Μήτρο Καθάριον (αλήθεια
καθάριος κι ατίμητος είναι),

αφού τζακιστήκαμε στην χώρα και τραβηχτήκαμε εις το
ψήλωμα, οι εδικοί μας όλοι
κι’ εμείς φκιάσαμε ταμπούρι και πολεμούσαμε. Αυτός ο
δυστυχής ήταν μέσα εις την
χώρα σε σπίτι μπασμένος.
Αφού φύγαμε εμείς, αυτός
έμεινε μόνος του κλεισμένος.
“Τόφυγαν οι συντρόφοι του
κι’ έμεινε μόνος του. Του
ρίχτηκαν οι Τούρκοι απάνου του, παίρνει ένα γιαταγάνι τούρκικον και σκοτώνει τέσσερους. Κι εκεί οπού
τον πολεμούσαν του δίνουν
μίαν μαχαιριά εις την κοιλιά. και σκοτώνει τον Τούρκον και με το μαχαίρι εις την
κοιλιά ήρθε εκεί οπού ήμαστε εμείς, εις το ταμπούρι.
Και δεν του πειράξαμεν το

μαχαίρι. με τούτο εις την κοιλιά τον πήγαμε εκεί οπούταν
οι εδικοί μας και ήταν ο γιατρός. και τόβγαλε το μαχαίρι και με των μερμήγκων τα
κεφάλια τόραψε την κοιλιά.
Και τράβησε ο καημένος κοντά ένα χρόνον να γιατρευτή.
Γέρευε και πάλε ξηλώνεταν,
κι’ έβγαιναν οι κοπριές από
την κοιλιά οπούταν η πληγή.
Και ζη τώρα και δεν έχει ψωμί να φάγη.
“Σταθήκαμεν εκεί ως το δειλινό και πολεμούσαμε αποκόβαμε τους Τούρκους να
πηγαίνουν και να ‘ρχωνται
εις το κάστρο. Ηύραν καιρό,
έφυγαν με γερούσι ο Ρούκης
κι ο Ρουμάνης και σώθηκαν.
Τότε πήγαμε και εμείς απάνου, οπού ήταν οι άλλοι ξαποστάσαμε. Τότε, από το δεξιόν του κάστρου είναι ένα
βουνάκι και βήκαν καμμιά
διακοσιαριά Τούρκοι και το
έπιασαν. Αρχίσαμε να τους
πολεμήσουμε από-μπρός.
Πήρε καμπόσους ο Γκούρας
συντρόφους και πήγε κρυφά
και τους πήρε τις πλάτες και
τους βαρούσε εκείνος από τις
πλάτες και εμείς από μπρός.
Και τους τελειώσαμεν όλους,
τους στείλαμε εις την άλλη
ζωή και με την ορμή εκεινών, οπού τους σκοτώσαμε,
πήραμε και το κάστρο με γερούσι και σκοτώσαμε κι εκεί
καμπόσους οι περισσότεροι
φύγαν από τ’ άλλο το μέρος”.
Πηγές: Βικιπαίδεια

αφιέρωμα

Ο Κων/νος Λεβίδης (1790 - 1868)

Ο Κωνσταντίνος Λεβίδης Ιερολοχιτης,
λόγιος και δημοσιογράφος, σπούδασε
στη Βιέννη πολιτικές επιστήμες, ιστο-

ρία και φιλοσοφία. Με την κήρυξη της
Επανάστασης στη Μολδοβλαχία από
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη έσπευσε να

καταταγεί στον Ιερό Λόχο και πολέμησε στο Δραγατσάνι.
Ο Κωνσταντίνος Λεβίδης γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1790,
σπούδασε στη Βιέννη πολιτικές επιστήμες, ιστορία και φιλοσοφία και αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της Ελληνικής
πολιτικής αρθρογραφίας. Συνεργάστηκε στενά με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη
και τον ακολούθησε όταν πέρασε τον
Προύθο. Όταν κηρύχθηκε επίσημα η
επανάσταση (24 Φεβ. 1821) ονομάστηκε χιλίαρχος του Ελληνικού στρατεύματος. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση
του Ιερού Λόχου, στρατιωτικό σώμα
που συγκρότησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης από εθελοντές σπουδαστές των
Ελληνικών παροικιών (10 Μαρτίου
1821). Μετά τη μάχη στο Δραγατσάνι
όπου ο Ιερός Λόχος αποδεκατίστηκε, ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης κατέφυγε στην
Αυστρία μαζί με τα αδέλφια του Γεώρ-

γιο και Νικόλαο (15 Ιουνίου 1821),
καθώς και με μερικούς οπαδούς του
και στις 14 Ιουλίου τον φιλάκισαν.
Ο Κωνσταντίνος Λεβίδης στάθηκε στο
πλευρό του Υψηλάντη μέχρι το θάνατο
του. Ήρθε στην Ελλάδα το 1828. Πολέμησε στη Θήβα και στην Πέτρα Βοιωτίας. Υπηρέτησε ως γενικός επιθεωρητής
του στρατού της Ανατολικής Ελλάδας.
Διορίστηκε πρώτος Νομάρχης Αττικής
και Βοιωτίας και διετέλεσε Γραμματέας
Οικονομικών (1836-1837). Πήρε το
βαθμό του συνταγματάρχη και το 1868
ονομάστηκε υποστράτηγος.
Έγραψε δύο θεατρικά έργα, ένα δράμα με τίτλο «Ο Αρνησίθρησκος του
Μωριά». Επίσης ποιήματα πατριωτικού περιεχομένου. Ιδιαίτερη σημασία
έχουν τα πολιτικά κείμενα και τα ιστορικά δοκίμιά του.
Πέθανε στην Αθήνα το 1868.
Πηγές: Βικιπαίδεια και Επίτομο Λεξικό
της Ελληνικής Ιστορίας.
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Δωρεάν PCR test με
τη συμβολή του στρατού
Ο στρατός θα συνδράμει για να αυξηθούν τα σημεία όπου οι
πολίτες θα μπορούν να διενεργούν δωρεάν PCR test, όπως
ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης. Ειδικότερα ο υπουργός Υγείας δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «στις ήδη υπάρχουσες δομές του ΕΟΔΥ και του ΕΣΥ θα προστεθούν, με τη συμβολή
του στρατού, άλλα 50 σημεία και θα φτάσουν τα 100. Εκεί, οι
πολίτες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν PCR test.
Ειδικότερα μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι σε τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες μεταξύ των
αξιωματούχων των υπουργείων Υγείας και Άμυνας, αποφασίστηκε ο στρατός να συμβάλλει στη διενέργεια δωρεάν PCR
test στον πληθυσμό της χώρας.
Ο κ. Πλεύρης σε σχέση με την συζήτηση που έχει ανοίξει το
τελευταίο διάστημα για την συνταγογράφηση των μοριακών
τεστ εξήγησε ότι στην χώρα μας έχει επιλεγεί ένα μοντέλο
που περιλαμβάνει την δωρεάν διάθεση πολλών self test,
πολλά σημεία για να γίνονται δωρεάν rapid και pcr, με το
μοριακό τεστ όπως κάνουν όλες οι χώρες, να συνδέεται κυρίως με επιβεβαίωση νόσησης και σε ανεμβολίαστους.
«Όταν είσαι η πρώτη χώρα στους διαγνωστικούς ελέγχους
σημαίνει ότι ελέγχεις πολύ περισσότερο τον πληθυσμό και
έχεις πολύ περισσότερα ύποπτα κρούσματα. Έχουμε επιλέξει αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστες μέθοδοι και
επειδή θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά
στην Όμικρον, που κατά βάση η νόσηση και σε πληθυσμό
νεότερο, είναι νόσηση που δεν εγκυμονεί κινδύνους όπως
τα άλλα στελέχη, είναι για εμάς πιο σημαντικό να τα βρίσκουμε και να κάμπτουμε την μεταδοτικότητα παρά να αναλωθεί
ένα ολόκληρο σύστημα στην πλήρη θετικοποίηση των πάρα
πολλών κρουσμάτων που βρίσκονται».

Επίταξη ιδιωτών γιατρών
«Πράγματι ξεκίνησε η επίταξη υπηρεσιών από την 3η και
4η ΥΠΕ από την Βόρεια Ελλάδα και στο κομμάτι της Αθήνας και του Πειραιά, έχουμε ζητήσει από τους επικεφαλής
των ΥΠΕ, να μας υποδείξουν τις ανάγκες που υπάρχουν
ώστε να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί για την επίταξη υπηρεσιών», σημείωσε.
Η ιδιαιτερότητα που έχει το λεκανοπέδιο, εξήγησε, είναι
ότι επειδή υπάρχει μια στενή συνεργασία με τις ιδιωτικές
κλινικές που έχουν παραχωρήσει περίπου 300 κλίνες
αλλά και με κάποιες κλινικές που δεν μπορούν να διαχειριστούν περιστατικά covid υπάρχει συνεργασία προκειμένου να παρέχουν το προσωπικό τους για το δημόσιο
σύστημα, η επιθυμία του υπουργείου είναι να μην υπάρξει αυτή η αναγκαιότητα στο λεκανοπέδιο, ωστόσο πρέπει
να είναι γνωστοποιημένες οι ανάγκες.

Δεν υπάρχουν δυνατότητες για παραπάνω ΜΕΘ
«Η μεγαλύτερη πίεση που θα δεχθούμε, είναι τι περιστατικά από αυτά που νοσηλεύονται μπορεί να χρειαστούν
ΜΕΘ, που εκεί οι δυνατότητες έχουν εξαντληθεί, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν παραπάνω
από τις 1300 που έχουμε. Ενώ η Όμικρον δεν έχει δώσει
μέχρι τώρα περιστατικά ΜΕΘ, υπάρχει όμως αυτή την
στιγμή ακόμα η Δέλτα, που αφορά το 50% των νοσηλειών» σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Τι ισχύει με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού
Τι ισχύει σε σχέση με τους εμβολιασμένους και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης διευκρίνισε, τέλος,
ο Υπουργός Υγείας. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι για τους
εμβολιασμένους με 2 δόσεις, καθώς γεννάται υποχρεωτικότητα για την τρίτη δόση, σε περίπτωση νόσησης, μετά
το πέρας της, ο πολίτης θα έχει το πιστοποιητικό νόσησης 3μηνης ισχύος, για να προχωρήσει μετά την λήξη
του στον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση. «Δηλαδή
όποιος έχει κάνει 2 δόσεις και νοσήσει, θα καθυστερήσει τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση όσο θα διαρκεί το
πιστοποιητικό νόσησης. Ο εμβολιασμένος με τις 3 δόσεις που νοσεί, θα χρησιμοποιεί μετά την νόσηση και
την λήξη της καραντίνας κανονικά το πιστοποιητικό εμβολιασμού του».

Θέματα
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> Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ προήλθε από μεταβολές σε αγαθά και υπηρεσίες

Αύξηση 5,1% για τον πληθωρισμό
τον περασμένο Δεκέμβριο

Συνέχισε την ανοδική πορεία
του ο πληθωρισμός, καθώς αυξήθηκε 5,1% τον περασμένο
Δεκέμβριο, από αύξηση 4,8%
τον Νοέμβριο και μείωση 2,3%
τον Δεκέμβριο 2020. Με αποτέλεσμα, σε μέσα επίπεδα πέρυσι να καταγραφεί άνοδος του
πληθωρισμού κατά 1,2%, από
μείωση 1,2% το 2020.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα έτος (Δεκέμβριος
2021-Δεκέμβριος 2020), το
φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 135,7%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 45%, το πετρέλαιο
θέρμανσης κατά 34,1% και τα
καύσιμα κατά 21,7%. Παράλληλα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν
σε όλα τα είδη (πλην χοιρινού
και αλλαντικών) που απαρτίζουν το λεγόμενο «καλάθι της
νοικοκυράς» και ειδικότερα καταγράφηκαν οι εξής: Αρνί- κατσίκι (19,7%), ‘Αλλα βρώσιμα έλαια (17,1%), Ελαιόλαδο
(17%), Πατάτες (14,2%), Ζυμαρικά (7,6%), Νωπά ψάρια
(6,7%), Πουλερικά (6,6%),
Τυριά (5,5%), Νωπά φρούτα (5,5%), Νωπά λαχανικά
(5,5%), Ψωμί (4,9%), Μοσχάρι (4,2%) και Καφές (3,4%).
Ωστόσο, μεταξύ Δεκεμβρίου και
Νοεμβρίου πέρυσι παρατηρήθηκε μια μικρή αποκλιμάκωση
στις τιμές του φυσικού αερίου
(-16,2%), του πετρελαίου θέρμανσης (-3%) και της βενζίνης
(-1,5%). Αντίθετα, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε Ηλεκτρικό
ρεύμα (5,2%), Μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα (11,5%), Καινούργια αυτοκίνητα (1,3%), Ψω-

μί (0,7%), Ζυμαρικά (6,6%),
Μοσχάρι (2,3%), Ψάρια νωπά
(1,7%) και Τυριά (1,6%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η
αύξηση κατά 5,1% του γενικού
δείκτη τιμών καταναλωτή τον
περασμένο Δεκέμβριο προήλθε
κυρίως από τις μεταβολές στις
ακόλουθες ομάδες αγαθών και
υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 4,3% στην ομάδα «Διατροφή
και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε:
ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι,
πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα
έλαια, λαχανικά, πατάτες, σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε
από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά, γάλα νωπό πλήρες, γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι.
• 3% στην ομάδα «Ένδυση και
υπόδηση», λόγω αύξησης των
τιμών στα είδη ένδυσης και

υπόδησης.
• 18% στην ομάδα «Στέγαση»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών,
ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
• 2,3% στην ομάδα «Διαρκή
αγαθά- είδη νοικοκυριού και
υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και
διακοσμητικά είδη, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης
κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.
• 10,9% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά,
αεροπορικά εισιτήρια.
• 0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 1,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- καφέ- εστιατόρια».
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 0,1% στην ομάδα «Υγεία»,
λόγω μείωσης κυρίως των τι-

μών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής
αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.
• 2,5% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές
υπηρεσίες.
• 0,6% στην ομάδα «Αναψυχή- πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως
των τιμών σε: οπτικοακουστικό
εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής
αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά
είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα.
• 0,6% στην ομάδα «‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας,
ασφάλιστρα οχημάτων.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης
παρουσίασε αύξηση 0,7% τον
Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση
με τον Νοέμβριο 2021, έναντι
αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 4,4% τον Δεκέμβριο πέρυσι,
από αύξηση 4% τον Νοέμβριο
και έναντι μείωσης 2,4% τον
Δεκέμβριο 2020. Ενώ, μεταξύ
Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου πέρυσι, ο εναρμονισμένος δείκτης
αυξήθηκε 0,5% έναντι αύξησης
0,2% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

> Στα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος

Τρεις νέες γενικές γραμματείες

Συστήνονται τρεις νέες γενικές γραμματείες και θέσεις γεν. γραμματέων στα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος.
Αναλυτικότερα, στο υπουργείο Οικονομικών συστήνεται ειδική γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και αντίστοιχη
θέση γενικού γραμματέα. Η νέα αυτή ειδική
γραμματεία υπάγεται στον γενικό γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής και μεταφέρονται σε αυτή το σύνολο των αρμοδιοτήτων,
οργανικών θέσεων και το προσωπικό: α)
της γενικής διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Ελέγχων και β) της γενικής διεύθυνσης
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Ακόμη, στο υπουργείο Εργασίας συστήνεται γενική γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης, καθώς και
αντίστοιχη θέση γενικού γραμματέα.

Η νέα γενική γραμματεία θα έχει ως κύριο έργο τον συντονισμό και τη διαχείριση
προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (RRF). Στη νέα αυτή γενική
γραμματεία του υπουργείου Εργασίας μεταφέρονται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και το προσωπικό:
1) Της διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία
της γενικής διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και
Ένταξης στην Εργασία,
2) Της διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
3) Της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας,
4) Της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
5) Της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του υπουρ-

γείου Εργασίας, τομέας Απασχόλησης και
Κοινωνικής Οικονομίας.
Παράλληλα, η γενική γραμματεία Εργασίας του υπουργείου Εργασίας μετονομάζεται
σε γενική γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων
και παραμένουν όλες οι αρμοδιότητες του
τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην
Εργασία της διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορoνoϊού.
Επίσης, στο υπουργείο Περιβάλλοντος συστήνεται γενική γραμματεία Δασών και αντίστοιχη θέση γενικού γραμματέα. Στη νέα
αυτή γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων και προσωπικό, η γενική διεύθυνση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος και οι υπηρεσίες
που μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος με την από 13.8.2021 ΠΝΠ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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«ΝΑΙ σε όλα»
στο Επίκεντρο+
Το Επίκεντρο+ παρουσιάζει την τρελή κωμωδία «ΝΑΙ
σε όλα» σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα από σήμερα Παρασκευή 14 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία σπαρταριστή κωμωδία σε διασκευή - προσαρμογή του Τζίμη Πολίτη και
της Πηνελόπης Χατζή που παρουσιάζεται από πατρινούς
συντελεστές για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Διασκευή κειμένου: Τζίμης Πολίτης - Πηνελόπη Χατζή.
Σκηνοθεσία: Μίλτος Νίκας. Σκηνικά - κοστούμια: Μαρία
Βασιλάκη. Βοηθός ενδυματολόγου: Πηνελόπη Χατζή. Σχεδιασμός φώτων: Γιάννης Αναστασόπουλος. Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας. Κονσόλα φώτων - ήχου: Νίκος Γιατράκος. Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή. Τεχνικός
σκηνής: Γωγώ Νιάχου. Μακιγιάζ – κομμώσεις: Carierra
Πάτρας. Φωτογραφίες: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος.
Trailer: Κάραν Πράσσερ. Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης. Οργάνωση παραγωγής: Ίλια Ράγκου.
Παραγωγή: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+. Χορηγοί παράστασης: Ασημακόπουλος Interiors, Carierra Πάτρας, καλλυντικά NYX.
Πρεμιέρα: Παρασκευή 14 Ιανουαρίου. Προγραμματισμένες παραστάσεις: Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 1415-16 & 21-22-23 Ιανουαρίου 2022. Ώρες: Παρασκευή
& Σάββατο στις 21.15 και Κυριακή στις 20.00.

«Αχαιοί Επαναστάτες
στον Αγώνα του ’21»
Η περιοδική έκθεση με θέμα: «Αχαιοί Επαναστάτες
στον Αγώνα του ’21», που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, παρατείνεται έως τη Δευτέρα
31 Ιανουαρίου 2022. Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Μουσείο ΤύπουΈνωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου και Νήσων, τιμώντας την επέτειο των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Η είσοδος στην
έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά εκτός Τρίτης: 08:30 - 15:30
Διεύθυνση: Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 38-40,
Τ.Κ. 26442. Τηλ. Επικ.: 2613616100, 2613616177.
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: efaacha@culture.gr

» Με δύο νέες ταινίες υποδέχεται ο δημοτικός κινηματογράφος
«Απόλλων» τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Μάτριξ
έρχεται για να συναρπάσει το
κοινό και μαζί και η νέα ταινία
του μοναδικού Γουές Άντερσον
«Η Γαλλική Αποστολή».
Πρόγραμμα Παρασκευή 14 έως
και Κυριακή 16 Ιανουαρίου:
19:15: The French Dispatch

21:30: Matrix Resurrections
Δευτέρα 17 έως και Τετάρτη 19
Ιανουαρίου:
18:45: Matrix Resurrections
21:30 The French Dispatch
Γενική είσοδος: 5 ευρώ

» Παρουσία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη αποδόθηκε την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης το θραύσμα Fagan, από το
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Ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

Αναβάλλεται η Τελετή
Έναρξης του Καρναβαλιού

> Η ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας
ανακοίνωσε την αναβολή της
τελετής έναρξης του Πατρινού
Καρναβαλιού που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις
22 Ιανουαρίου χωρίς κοινό στα
Παλαιά Σφαγεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Οι εξελίξεις σε ότι αφορά την πανδημία με
τη ραγδαία, τρομερή αύξηση των κρουσμάτων και τη νόσηση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, τα νέα απαγορευτικά μέτρα και το
κλίμα αβεβαιότητας, μας αναγκάζουν να τροποποιήσουμε τον σχεδιασμό μας που αφορά τις εκδηλώσεις της ημέρας έναρξης του
Πατρινού Καρναβαλιού και τα προγραμματισμένα για τον Ιανουάριο εργαστήρια για τους
μαθητές, στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων.
Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες
φαινόταν ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε εκδηλώσεις που θα απευθύνονταν
σε όλους τους πολίτες, δίνοντας ζωή στην
πόλη μας, η πραγματικότητα μας αναγκάζει να περιορίσουμε τις δράσεις μας και να
προσαρμοστούμε στα σκληρά δεδομένα της
πανδημίας. Ενόψει της μετάλλαξης «όμικρον» και των νέων αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων από τις αρμόδιες Αρχές,
είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε
το πρόγραμμά μας, δείχνοντας σεβασμό στις
δύσκολες στιγμές που περνάει η κοινωνία
μας. Παρακολουθώντας στενά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας επαναπροσαρμόζουμε τον προγραμματισμό μας, προσπαθώντας να μην εκθέσουμε σε κίνδυνο
κανέναν συμπολίτη, συνεργαζόμενο και εργαζόμενο στο καρναβάλι. Τις τελευταίες ημέρες ο κορωνοϊός χτύπησε και τους συντελεστές της τελετής έναρξης αναγκάζοντάς μας
να αναβάλλουμε την εκδήλωση.
Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε ολοήμερες δραστηριότητες για τις 22/1/2022 με
χαρακτήρα καρναβαλικό μιας λαϊκής γιορΜουσείο Antonino Salinas του
Παλέρμο. Tο θραύσμα πρόκειται να εκτεθεί στο Μουσείο της
Ακρόπολης για διάστημα οκτώ
ετών ως μακροχρόνια κατάθεση με προοπτική να παραμείνει
σε μόνιμη βάση στο Μουσείο
Ακρόπολης, μέσω της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από την
περιφερειακή κυβέρνηση της
Σικελίας προς το Iταλικό Yπουργείο Πολιτισμού.

»

τής, σε ανοικτούς δημόσιους χώρους σε συνεργασία με φορείς της πόλης μας. Δυστυχώς όμως, αναγκαζόμαστε να αναβάλλουμε
το σύνολο των εκδηλώσεων έως ότου οι
συνθήκες επιτρέψουν την υλοποίησή τους.
Για τους ίδιους λόγους αναβάλλονται και τα
προγραμματισμένα για τον Ιανουάριο εκπαιδευτικά εργαστήρια στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων.
Η Δημοτική αρχή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Πατρινούς και γνωρίζοντας τις
τραγικές συνέπειες από τη ματαίωση για μία
ακόμη φορά των Καρναβαλικών εκδηλώσεων, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό των
βασικών εκδηλώσεων με στόχο, μόλις και
αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η πόλη να
είναι έτοιμη να γιορτάσει και να υποδεχθεί
τους επισκέπτες της.
Αυτοί που μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν το κύρος και το ήθος της Δημοτικής
αρχής, βιάστηκαν να αναπαραγάγουν μέρος
της εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο αγνοώντας το σχετικό σημείο: «Το Πατρινό Καρναβάλι του 2022 είναι για δεύτερη
συνεχή χρονιά ιδιαίτερο λόγω της πανδημίας. Μάλιστα σήμερα βρισκόμαστε σε ακόμα
πιο δύσκολη κατάσταση καθότι αναμένεται
εξαγγελία νέων Κυβερνητικών μέτρων που
ίσως αποτελέσουν ανατροπή των σχεδιασμών μας για την τελετή έναρξης.
Ωστόσο ως Κ.Ε.ΔΗ.Π. Καρναβάλι Πάτρας

Η Cube Gallery, ξεκινά το
πρόγραμμα των εκθέσεων της
καινούριας χρονιάς, με αισιοδοξία και την ατομική έκθεση
του εικαστικού Αλέξανδρου
Μάγκου. Η καινούρια, αυτή
ενότητα της δουλειάς του έχει
τον τίτλο «Doom Is A Four
Letter Word» και αποτελεί στο
σύνολό της, μια εικαστική εγκατάσταση που περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα μικτής τεχνικής

οφείλουμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διοικητικές πράξεις ώστε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση ενός θεσμού
– τελετή έναρξης- σε περίπτωση που μας
επιτραπεί από την νομοθεσία και με απόλυτο σεβασμό στην υπέρτατη αξία που είναι
η υγεία των συμπολιτών μας». Ο λαός της
Πάτρας γνωρίζει ότι ο Δήμος Πατρέων και
η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας μπροστά σε
πρωτοφανείς συγκυρίες προχωρά στη μέγιστη δυνατή διαχείριση των οικονομικών
της επιχείρησης προς όφελος της ολοκληρωμένης ψυχαγωγίας των Πατρινών αλλά
και του κάθε επισκέπτη, έχοντας εξασφαλίσει με κάθε προσπάθεια οικονομικούς πόρους (αναζήτηση κρατικών επιχορηγήσεων, έκτακτων εσόδων, ορθή διαχείριση και
εξυγίανση των ταμείων του οργανισμού).
Αυτό το γνωρίζουν και όσοι παρέδωσαν
καμένη γη στη Δημοτική Αρχή, οι οποίοι
τώρα με λαϊκισμό, παραπληροφόρηση και
ασύστολα ψέματα, εκμεταλλεύονται ξεδιάντροπα την πανδημία, θέλοντας να επιβιώσουν πολιτικά.
Με τη λογική λοιπόν, της στήριξης του κορυφαίου θεσμού της πόλης και με βάση την
επιδημιολογική εικόνα, θα προχωράμε στις
αναγκαίες διοικητικές πράξεις και θα ανακοινώνουμε με Δελτία Τύπου όσες εκδηλώσεις - δραστηριότητες μας επιτρέπεται να
υλοποιηθούν.

και γλυπτά. Η Έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, 20.00 – 22.00.

» Από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης
κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο
του Κώστα Λασκαράτου «Πολιτισμός και Εξωστρέφεια: Ο Ρόλος των Μουσείων και Άλλων
Πολιτισμικών Φορέων στην
Πολιτιστική Διπλωματία και
τη Διεθνή Αλληλοκατανόηση».

Το πρώτο βιβλίο του Δημοσιογράφου και Παρουσιαστή της
ΕΡΤ1 αποτελεί μια σύγχρονη
ματιά στην ελληνική πολιτιστική διπλωματία. Η σχέση
πολιτισμού και εξωτερικής πολιτικής, αποκαλύπτεται μέσα
από έξι παραδείγματα ελληνικών μουσείων. Ένα «εγχειρίδιο» για τους ανθρώπους που
αγαπούν τον πολιτισμό και τη
δύναμή του.
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> Δράσεις του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κ. Παλαμάς» με το Λούβρο

Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ‘24

Δημιουργική και συμβολική
επίσκεψη, πραγματοποίησε ο
Όμιλος και Σύλλογος Καλών
Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» στην Πνευματική Γαλλία, ενόψη της οργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων 2024
στο Παρίσι για κοινές Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές δράσεις που θα τιμήσουν τους
συντελεστές του οράματος και
αναβίωσης των Αρχαιο-Ελληνικών Ολυμπιακών ιδεωδών
για Ειρήνη-Δημοκρατία-Ελευθερία-Ισότητα και Αδελφοσύνη μεταξύ των λαών του
σύγχρονου Κόσμου, των οραματιστών, βαρόνου Pierre de
Coubertin και του Ευπατρίδη Δημήτρη Βικέλα, οι οποίοι ανέθεσαν στον Εθνικό μας
ποιητή Κωστή Παλαμά την
υλοποίηση του οράματος, με
την δημιουργία του Διαχρονικού και Παγκόσμιου Συμβό-

λου του Ολυμπισμού τον Ολυμπιακό Ύμνο, που μελοποίησε
ο συνθέτης Σπύρος Σαμάρας
και ανακρούεται με συγκίνηση κάθε δύο χρόνια στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου και
Συλλόγου «Κωστής Παλαμάς»
Μαλλιάς Θεόδωρος και το μέλος του Δ.Σ Γιάχου Γεωργία,
στα πλαίσια των Ολυμπιακών
Αγώνων στο Παρίσι, ενημέ-

ρωσαν την Πρόεδρο του δημοφιλέστερου και μεγαλύτερου Μουσείο του Κόσμου κα.
Laurense des Cars και την αξιοπρεπέστατη πρέσβη της Ελλάδας στην Γαλλία κα. Άγη Μπαλτά για την Ολυμπιακή Κίνηση
των Καλλιτεχνών να στηρίξουν
και να τιμήσουν με Πολιτιστικές
και Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
τους συντελεστές της αναβίωσης και προβολής των Ολυμπιακών ιδεωδών που απορρέουν

από τον Ολυμπιακό ύμνο.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή εκ’ μέρους του Συλλόγου τόσο η αφιέρωση στο Μουσείο του Λούβρου και η ευγενή αποδοχή
από την Πρόεδρο, αλλά και
στην πρέσβη της Ελλάδος στην
Γαλλία και την εκπρόσωπο της
UNESCO κα. Μαρία Διαμαντοπούλου του γνωστού δίγλωσσου βιβλίου-λευκώματος με
τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ» το οποίο είναι
βασικό κριτήριο στήριξης της
ανάδειξης από την UNESCO
του Ολυμπιακού ύμνου ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και εμπλουτίζεται από επιλεγμένα αγάλματα (Νίκη της
Σαμοθράκης-Αφροδίτη
της
Μήλου, κλπ) προσφορά του
Μουσείου στον Σύλλογο, ένεκα
του επιμορφωτικού και πολιτιστικού του περιεχόμενου.

> Από 18 Ιανουαρίου στο Θέατρο Όροφως

Πρώτος κύκλος μαθημάτων
θεάτρου και χορού

Το Θέατρο Όροφως εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων θεάτρου και χορού,
που θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 18
Ιανουαρίου!
Σύγχρονος Χορός, Ενδυνάμωση και
Stretching από την Κατερίνα Ηλιοπούλου. Κάθε Τρίτη 16:00 – 17:00
Το μάθημα βασίζεται στη τεχνική LimoRelease με στοιχεία flying-low και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος, τον συντονισμό των μελών, την
ευλυγισία και ευκινησία του σώματος μας.
Το επίπεδο είναι ανοιχτό και απευθύνεται
σε όλους όσους αγαπούν την κίνηση ανεξαρτήτου εμπειρίας.
Εργαστήρι Υποκριτικής και Αυτοσχεδιασμού από την Έφη Κεραμίδα. Κάθε
Τρίτη 18:00 – 21:00
Μέσα από ειδικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες εξερευνούν τον εαυτό τους. Στόχος

είναι η ενίσχυση της φαντασίας και της
δημιουργικότητας, η ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων, όπως η φωνή και το σώμα,
η δημιουργία επικοινωνιακών καναλιών,
η διανοητική εγρήγορση και η άνεση εκμετάλλευσης τυχαίων συμβάντων σε ευρηματικές θεατρικές δράσεις.
Η θεατρική ομάδα που θα προκύψει μέσα
από αυτό το ταξίδι θα αποκτήσει το δικό της
όνομα και τη δική της ταυτότητα παρουσιάζοντας μελλοντικά στον χώρο του Θεάτρου
Όροφως τις δικές της παραστάσεις. Επίσης, θα γίνεται προετοιμασία μονολόγων
για εισαγωγή σε δραματικές σχολές.
Κινησιολογία από την Μαρία Ζησιμοπούλου. Κάθε Τετάρτη 18:00 – 19:00
Τα μαθήματα Κινησιολογίας απευθύνονται
σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες του θεάτρου και του χορού. Στα μαθήματα οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το σώμα τους
και πώς να δουλέψουν με αυτό. Θα βοη-

θήσουν το σώμα μας να επεκτείνει τα εκφραστικά του μέσα, καθώς και να τα αποκωδικοποιήσουν.
Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά και εφήβους από τον Δημήτρη Ζαπάντη. Κάθε
Σάββατο 1η ώρα 10:30-11:30 ηλικία 5-8
χρονών. 2η ώρα 11:30 -12:30 ηλικία 9 –
16 χρονών
Η θεατρική τέχνη από τα αρχαία χρόνια εφαρμόζεται ως μέθοδος εξωτερίκευσης συναισθημάτων σε μικρούς και μεγάλους. Συγκεκριμένα, το θεατρικό παιχνίδι
ως έκφανση του θεάτρου, αποτελεί για τις
μικρές ηλικιακές ομάδες μετά την πρώτη
σχολική ηλικία και την εφηβεία, μια δημιουργική μέθοδο η οποία μέσω της δραματικής μεταφοράς, της κίνησης, της εναλλαγής ρόλων και των παιχνιδιών· βοηθά
στην ανάπτυξη των μικρών μας φίλων.
Με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων.

> Πανελλήνιος Διαγωνισμός από την ΚΕΔΗΠ

Καρναβαλικό Comics Εφήβων 2022

Η ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας
προκήρυξε πανελλήνιο διαγωνισμό Comics με τίτλο: «Ανάδειξη του καλύτερου καρναβαλικού comics Εφήβων 2022
για το Πατρινό Καρναβάλι»
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό
διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως και την 11η Φεβρουαρίου 2022.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Δι-

αγωνισμό έχουν όλοι οι έφηβοι της Ελλάδας από 11 έως
και 17 ετών εφόσον καταθέσουν την πρόταση τους εντός
της χρονικής προθεσμίας. Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο των ιδίων
των διαγωνιζόμενων και δεν
θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού.
Οι τρεις νικητές που θα επιλέ-

ξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, θα λάβουν τιμητικές
διακρίσεις –βραβεία. Το πρώτο επιλεχθέν comics θα αποτελέσει το καλύτερο καρναβαλικό comics εφήβων του 2022
για το Πατρινό Καρναβάλι και
θα λάβει ως βραβείο τα 2 τεύχη του συλλεκτικού comics «Ο
Κρυμμένος Θησαυρός των
εντόμων» του Πατρινού δημιουργού comics Γιώργου Με-

λισσαρόπουλου). Στον δεύτερο και τρίτο νικητή θα δοθούν
αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Π. Καρναβάλι Πάτρας.
Όλα τα έργα των συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν ψηφιακά στην επίσημη ιστοσελίδα
της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας carnivalpatras.gr σε έκθεση online, ξεκινώντας την περίοδο του καρναβαλιού.
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34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου
Διαδικτυακά και φέτος, για δεύτερη χρονιά, επιστρέφει
από την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου έως την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, στο
καθιερωμένο -εδώ και χρόνια- ετήσιο ραντεβού του με το σινεφίλ κοινό.

Στην πλατφόρμα CINESQUARE, όπου η πρόσβαση θα
είναι δωρεάν, θα προβληθούν συνολικά 35 ταινίες και αφιερώματα στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά
και τα βραβεία του διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ.
«Με την ελπίδα σε μία σύντομη επιστροφή στην αίθουσα, σας περιμένουμε από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι και τις 2
Φεβρουαρίου να ανακαλύψουμε μαζί όχι μόνο τι καινούργιο
έχει να μας προσφέρει ο πάντα πρωτοποριακός ευρωπαϊκός
κινηματογράφος (από τον οποίο αντλεί και εξακολουθεί να
επηρεάζεται ο υπόλοιπος κινηματογράφος) αλλά και πτυχές
από την πάντα συναρπαστική ιστορία του», τονίζει, στην πρόσκληση που απευθύνει στο κοινό, ο καλλιτεχνικός διευθυντής τού Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, Νίνος
Φένεκ Μικελίδης.

Αναβάλλεται το 8ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
Η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την πανδημική έξαρση και την αναμενόμενη κορύφωση του αριθμού
των κρουσμάτων covid-19 στην κοινότητα το προσεχές διάστημα, η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αποφάσισε, με αίσθημα ευθύνης,
να αναβάλει την 8η διοργάνωση που ήταν προγραμματισμένη
για τις 4-14 Φεβρουαρίου 2022 στην Καλαμάτα και σε άλλες
12 πόλεις του Δικτύου.
«Επειδή στόχος μας είναι η διεξαγωγή του Φεστιβάλ με
ασφάλεια και μέσα στις αίθουσες προβολών, είμαστε αναγκασμένοι να μεταθέσουμε χρονικά το φετινό Φεστιβάλ κατά
δύο μήνες, δηλαδή για τον Απρίλιο του 2022», αναφέρει σε
ανακοίνωση της η οργανωτική επιτροπή.
Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Συναυλίες από το
Podium Νέων Καλλιτεχνών
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι συναυλίες του
PODIUM Νέων Καλλιτεχνών, της Φιλαρμονικής Εταιρίας
Ωδείο Πατρών, που το έτος 2022 συμπληρώνει 130 χρόνια προσφοράς στη μουσική παιδεία και τον πολιτισμό της
Πάτρας. Ένα Θεσμό που δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να
παρουσιάσουν το πρόγραμμα των σπουδών τους, όταν βρίσκονται στο επίπεδο πριν το Πτυχίο τους ή μετά από αυτό.
Νέα παιδιά τα οποία παράλληλα με τις σπουδές τους σπουδάζουν μουσική (ένα δύσκολο και απαιτητικό αντικείμενο) και
τα καταφέρνουν.
Το φετινό 24ο PODIUM Νέων Καλλιτεχνών ξεκίνησε την
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022, στις 8μ.μ., με Ρεσιτάλ Κιθάρας
του Μιχάλη Ζήκου σε έργα των: H. Purcell, J.S. Bach, H.
Villa-Lobos, A. Barrios, R. Dyens.
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