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τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης της Δυτ. Ελλάδας 
Ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΔΕΔΑ Μάριος 

Τσάκας τόνισε ότι το 
έργο είναι πρωτοπο-

ριακό όχι μόνο για τα 
ελληνικά δεδομένα, 

αλλά και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.

Στο μεταξύ με παρέμ-
βασή του ο πρ. Περι-

φερειάρχης Απόστολος 
Κατσιφάρας υπενθυμί-
ζει ποιες ενέργειες είχε 
ξεκινήσει από το 2011 

προκειμένου το έργο 
να ωριμάσει και «η 

σημερινή περιφερει-
ακή αρχή να το βρει 

έτοιμο». 

Σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί η έναρξη 
του έργου ανάπτυξης δικτύων φυσικού αε-
ρίου χαμηλής και μέσης τάσης, που θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. 
Παρόντος του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Κώστα Σκρέκα, δόθηκε το χρονοδιάγραμμα, 
σύμφωνα με το οποίο η Δυτική Ελλάδα βγαί-
νει από την ενεργειακή απομόνωση, καθώς 
η ΔΕΔΑ εφαρμόζει για πρώτη φορά τη σύγ-
χρονη τεχνολογία του υγροποιημένου αερίου. 
Ικανοποίηση από Περιφερειάρχη Νεκ. Φαρ-
μάκη καθώς υπερδιπλασιάστηκαν οι χρήστες 
σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Το δίκτυο 
θα έχει μήκος 208 χιλιόμετρα, θα συνδέσει 
8000 καταναλωτές σε Πάτρα, Αγρίνιο και 
Πύργο και χρηματοδοτείται με 42 εκ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα
της «Συμμαχίας»
Συνολικά 12.382 θετικά τεστ επί 
189.978 rapid test εντοπίστη-
καν στο Επιμελητήριο Αχαΐας 
στο πλαίσιο της δράσης «Συμ-
μαχία για την Υγεία».

Καλάβρυτα: Βήματα 
τόνωσης τουρισμού 
Τα βήματα που θα ακολουθηθούν 
ώστε τα Καλάβρυτα να αναβαθ-
μιστούν τουριστικά αναδείχτη-
καν σε ημερίδα από την υφ. 
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. 

Καθημερινότητα 
και εκλογές...

Σελ. 5 Σελ. 12-13 Άρθρο του Παν. Γιαλένιου σελ. 2

> Το 2023 έτοιμο το δίκτυο για το φυσικό αέριο σε Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο

Σελ. 7, 8, 9

H ακύρωση
της ρήτρας

Οι σοβαρές οι επιπτώσεις που 
έχει για τις επιχειρήσεις η ρήτρα 
αναπροσαρμογής και γενικότερα 
το ενεργειακό κόστος, ήταν η κοι-
νή συνισταμένη της ενημερωτικής 
ημερίδας στα γραφεία του ΕΕΣΠ, 
παρουσία φορέων. Προγραμματίζε-
ται συλλογική αντίδραση με κατάθε-
ση αγωγών. Οι έμποροι νοιώθουν 
αδικημένοι διότι εξαιρούνται από 
τα μέτρα που εξήγγειλε κυβέρνηση.

Σελ. 5

Τέλος 
οι μάσκες
Από 1η Ιουνίου οδηγούμαστε 
στην σχεδόν πλήρη απελευθέ-
ρωση από τις μάσκες.

Σελ. 3

Εμπορικός
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Κ
ακά τα ψέματα!!! Τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 
στις τοπικές κοινωνίες έχουμε εισέλθει σε προεκλο-
γική περίοδο (ανεξάρτητα αν θα γίνουν φέτος ή του 
χρόνου οι εθνικές εκλογές) και με δεδομένο ότι το 

2023 (εκτός κάποιου απροόπτου) θα έχουμε και εκλογές στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. Αυτά εξηγούν πολλά 
από όσα γίνονται ή εξαγγέλλονται. Οι όποιες εξαιρέσεις ξε-
φεύγουν από αυτόν τον κανόνα, είναι ελάχιστες και απλώς τον 
επιβεβαιώνουν. 

Στο πεδίο των εθνικών εκλογών… 
Αν δεχτούμε την παραπάνω διαπίστωση, που πηγάζει και 
από την εμπειρία του πως λειτουργούν διαχρονικά πολιτι-
κή & πολιτικοί στον τόπο μας, εξηγούμε με λογική σειρά 
τόσο τις διάφορες κυβερνητικές εξαγγελίες αυτής της πε-
ριόδου όσο και τη στάση της αντιπολίτευσης στην κεντρι-
κή πολιτική σκηνή, αλλά και το πώς δραστηριοποιούνται 
και τοποθετούνται περιφερειακές και δημοτικές αρχές και 
οι αντίστοιχες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, για τα δικά τους θέματα.
«Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν» ακούγεται από όλες τις 
πλευρές σε τέτοιες περιόδους και κυρίως η φράση αυτή 
έχει τώρα μεγαλύτερη πέραση σε όσους κινούνται στο 
χώρο της αντιπολίτευσης, λόγω των πολλών προβλη-
μάτων στην καθημερινότητα που έχουν προκαλέσει οι 
απανωτές κρίσεις που συμβαίνουν στον κόσμο και γύρω 
μας. Η ακρίβεια για παράδειγμα σε βασικά αγαθά, που 
όλα δείχνουν ότι θα επιδεινώνεται για αρκετό διάστημα, 
επηρεάζει μεγάλες μάζες πληθυσμού (και ψηφοφόρων) 
που δεν ικανοποιούνται πλέον από λόγια αλλά αναζητούν 
ποιός στην πράξη θα συμβάλλει στο να μπορούν να ζουν 
αξιοπρεπώς. 
Όλοι αυτοί ελάχιστα έως καθόλου επηρεάζονται από τη λα-
μπρή υποδοχή του Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του 
στην Αμερική, από τον πολλαπλάσιο αριθμό μελών (πιθα-
νόν μιας χρήσης) που ενέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ή από το αν 

η επιστροφή του ήλιου του ΠΑΣΟΚ σημαίνει αυτόματα και 
επιστροφή της «ζεστασιάς» που εξέπεμπε αυτό το κόμμα, 
πριν κάποιες δεκαετίες στην κοινωνία. 
Όταν τα λεφτά στο πορτοφόλι σου δεν φτάνουν ούτε για να 
πληρώσεις τις βασικές σου ανάγκες, όταν οι δόσεις παντού 
σε κυνηγούν, όταν αδυνατείς να ικανοποιείς με αξιοπρέ-
πεια τις ανάγκες των παιδιών σου και βλέπεις και τα ίδια 
στην ενηλικίωσή τους πλέον να αδυνατούν να απεξαρτη-
θούν για οικονομικούς κυρίως λόγους από τα παιδικά τους 
δωμάτια, ή ξενιτεύονται, τότε δεν σε επηρεάζουν πλέον τα 
«ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα». 
Πόσο μάλλον όταν αυτοί που σου τα λένε και σου ζητάνε να 
τους εμπιστευθείς, εκμεταλλευόμενοι αυτήν τη σχέση εμπι-

στοσύνης που απλόχερα τους έχεις προσφέρει, φροντίζουν 
να έχουν λύσει τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντί-
στοιχα προβλήματα και απλώς δεν είναι «σαν και εσένα». 
Τέτοια παραδείγματα, όπως της ακρίβειας στην καθημερι-
νότητά μας, υπάρχουν πλέον πολλά. Και θεωρούμε περί-
που βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην κρίση 
όσων ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ οφεί-
λουμε να προσθέσουμε (σε συνέχεια και όσων γράφαμε σε 
προηγούμενο άρθρο μας για την πολιτική κινητικότητα της 
περιόδου αυτής) ότι όλο και περισσότερο πλέον ακούγε-
ται στο εσωτερικό των λεγόμενων κομμάτων εξουσίας ένας 
υγιής προβληματισμός, που αναζητά επανακαθορισμό των 
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες για την επίλυση 
των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους.

…και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Με έναν αντίστοιχο τρόπο οι ίδιοι πολίτες κρίνουν τα έργα 
και τις εξαγγελίες όσων διεκδικούν την ψήφο τους στις δη-
μοτικές και περιφερειακές εκλογές. Βλέπουν τριγύρω τους 

στην πόλη και στις γειτονιές τους στα μικρά και τα μεγαλύ-
τερα έργα υποδομών που γίνονται. Στις λακκούβες στους 
δρόμους, στην καθαριότητα, στα σχολεία, στις αναπλάσεις, 
στην ανταπόκριση στα αιτήματά τους, στην εξυπηρέτησή 
τους όταν ζητούν κάτι από τις υπηρεσίες. Κρίνουν και όσα 
γίνονται σε επίπεδο πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου 
τους.
Αποκωδικοποιώντας την κινητικότητα αυτής της περιόδου 
για παράδειγμα στο Δήμο της Πάτρας, διαπιστώνουμε ότι 
έχουν ξεκινήσει και «ζεσταίνονται» οι προεκλογικές μηχα-
νές. Μάλιστα βλέπουμε ότι αυτοί που κινούνται ήδη από 
την αντιπολίτευση στο Δήμο με συστηματικό τρόπο, ποντά-
ρουν σημαντικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Είναι 
εξάλλου ένα πεδίο στο οποίο κρίθηκε με επιτυχία στην 
πρώτη της θητεία η νυν δημοτική αρχή και εξακολουθεί να 
«ποντάρει» ως «όπλο» για δεύτερη ανανέωση στις εκλογές 
το 2023. Αντίθετα θα λέγαμε ότι η εστίαση των περισσοτέ-
ρων από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε θέματα «ιδε-
ολογικού» προσανατολισμού της νυν δημοτικής αρχής ως 
εμπόδια στο έργο της, δεν είχαν αποτέλεσμα στις προηγού-
μενες τουλάχιστον εκλογές, έστω και αν έχουν ουσιαστικά 
επιχειρήματα για να στηριχθούν.
Αυτές τις ημέρες στην Πάτρα έχουμε πολλά παραδείγματα 
καθημερινότητας που βλέπουμε ότι δημιουργούν προνομι-
ακό πεδίο για πολιτική αξιοποίηση, τόσο από τη δημοτική 
αρχή όσο όμως και από τις αντιπολιτευόμενες ενεργές δυ-
νάμεις στο Δήμο. Ενδεικτικά αναπλάσεις σε γειτονιές από 
τη μια και επικίνδυνοι δρόμοι από την άλλη, δίνουν περι-
εχόμενο στο δημόσιο διάλογο στο δήμο. Και όλα δείχνουν 
ότι σε αυτήν την κατεύθυνση η αντιπαράθεση θα ενταθεί 

τον επόμενο καιρό.
Θέλουμε όμως με αφορμή τα παραπάνω να σταθούμε και 
σε ένα παράδειγμα, με δύο διαφορετικές όψεις, που βιώ-
νουμε ως πολίτες της Πάτρας αυτές τις ημέρες και που είναι 
ενδεικτικό και των ορίων που έχει η αξιοποίηση πολιτικά 
της καθημερινότητας των πολιτών από κάθε πλευρά. 
Τόπος το παραλιακό μας μέτωπο, την καθημερινότητα του 
οποίου για μεγάλο ακόμη διάστημα θα βιώνουν οι πολίτες 
με τη σημερινή του μορφή, μέχρι να γίνει πράξη η ριζική 
ανάπλασή του. 
Από τη μια πλευρά αυτές τις ημέρες, στο ύψος της ιχθυό-
σκαλας και στο κτίριο της κάποτε εκεί ακμάζουσας ψαροτα-
βέρνας, γίνεται μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική παρέμβαση, 
που μάλιστα από τη Δευτέρα θα στεγάσει το Διεθνές Συ-
μπόσιο Γλυπτικής που οργανώνει ο Δήμος της Πάτρας. Η 
ανάπλαση που γίνεται από τους εργαζόμενους του Δήμου 
είναι εντυπωσιακή και ελπίζουμε να προσφέρει έναν νέο 
χώρο πολιτισμού στην πόλη, στη θέση ενός «σκουπιδό-
τοπου» έως τώρα, με ευθύνη μάλιστα κυρίως ορισμένων 
συγκεκριμένων οικογενειών ρομά.
Λίγο ανατολικότερα και στο ύψος του μώλου της Αγίας Νι-
κολάου υπάρχει το γνωστό γωνιακό κτίριο, που μάλιστα 
πριν λίγα μόνο χρόνια είχε ανακαινιστεί και φιλοξένησε την 
οργανωτική επιτροπή διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων στην 
Πάτρα. Η τωρινή εικόνα του κτιρίου και της γύρω περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του χώρου του Μώ-
λου (που προς το παρόν απαλλάχτηκε από τα εκατοντάδες 
ΙΧ που τον είχαν καθημερινά καταλάβει) είναι αυτή μιας 
«υγειονομικής βόμβας». Μάλιστα με κύρια συμβολή και εδώ 
από τις ίδιες σχεδόν οικογένειες ρομά (που προβαίνουν και 
σε απειλές σε όποιον πολίτη τολμά να πει κάτι έστω και 
αν αυτό είναι μια απλή φωτογράφιση, με τον γράφοντα να 
είναι πρόσφατα δέκτης τέτοιων απειλών). Η κατάσταση απε-
ρίγραπτη, μάλιστα ενεργός πολίτης μόλις τις προηγούμενες 
ημέρες τόλμησε να τραβήξει και ανάρτησε στο διαδίκτυο ένα 
συγκλονιστικό video.
Εδώ, όσες εξηγήσεις και αν υπάρχουν, φαίνεται μια αναπο-
τελεσματικότητα πολιτείας και δήμου. Ένα κτίριο που πριν 
λίγα χρόνια φιλοξένησε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση 
εξελίχτηκε σε υγειονομική βόμβα. Γιατί;
To παραπάνω διπλό παράδειγμα, που ήδη γίνεται αξιοποι-
ήσιμο και πολιτικά από τις διάφορες πλευρές στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, αφενός όπως είπαμε δείχνει τα όρια της πο-
λιτικής αξιοποίησης της καθημερινότητας (που είναι σαν 
την Λερναία Ύδρα) από την άλλη όμως θεωρούμε ότι επί 
αυτής θα στηριχθεί η τοπικοαυτοδιοικητική αντιπαράθεση 
στις προσεχείς εκλογές από τους διάφορους διεκδικητές 
και «ηρακλείς» του «στέμματος».
Όποιοι αντιληφθούν εγκαίρως και με επάρκεια τα όρια και 
τα περιθώρια αυτής της μορφής αντιπαράθεσης θα κόψουν 
πρώτοι και το νήμα της.

Καθημερινότητα και εκλογές... 
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> Προβληματισμός στον επιχειρηματικό κόσμο για το μέλλον 

> Μάσκα μόνο σε νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αστικές συγκοινωνίες 

Για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η 
Αχαΐα το επόμενο διάστημα αναφέρθη-
κε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες 
το πρωί ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Τόνισε 
ότι: «Η Αχαΐα είναι σε δεινή κατάσταση 
λόγω της θέσης που είναι στο κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ. Είμαστε στην 23η θέση, αντι-
λαμβάνεστε ότι είμαστε σε δεινή θέση σε 
σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Δεν 
έχουμε Τουρισμό, κάτι που θα μας έδινε 
μια ανάσα και από εκεί και πέρα θεωρώ 
ότι αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο δι-
άστημα θα είναι η χειρότερη κρίση μέχρι 
τώρα. Εάν δεν βρεθούν λύσεις άμεσα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει όλη την 
κοινωνία νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβριο 
ή το επόμενο εξάμηνο θα αρχίσει μια δύ-
σκολη περίοδος για όλη την κοινωνία». 
Σε σχέση με την Ρήτρα Αναπροσαρμο-

γής ο κ. Μαρλαφέκας ανέφερε ότι: «Οι 
εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, 
προφανώς είναι προς την θετική κατεύ-
θυνση, όμως ζητούμενο είναι να τις δού-
με και στους λογαριασμούς. Και αυτό το 
λέω διότι δεν είναι μόνο η εξαγγελία αλ-
λά να το δει και η επιχείρηση και το νοι-
κοκυριό στους λογαριασμούς που θα πα-
ραλάβει. Και αυτό το λέω διότι εάν οι 
αυξήσεις συνεχιστούν και τα μέτρα δεν 
οδηγήσουν σε ανακούφιση, τότε προ-
φανώς δεν καταφέραμε τα αναμενόμενα. 
Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι πρέπει να 
τα περιμένουμε όλα από την κυβέρνηση 
και το κράτος. Το ενεργειακό είναι ένα 
παγκόσμιο και πολύπλοκο πρόβλημα». 
Εν τω μεταξύ, ο κ. Μαρλαφέκας μετείχε 
στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δας (Κ.Ε.Ε.Ε.) που φιλοξενήθηκαν στο 

Ναύπλιο.
Ο κ. Μαρλαφέκας έλαβε μέρος στο πά-
νελ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και 
βιωσιμότητα Επιμελητηρίων». Μεταξύ 
άλλων τόνισε στην τοποθέτησή του ότι 
η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού κό-
σμου αποτελεί εγγύηση για να εξασφαλι-
στεί και η βιωσιμότητα του επιμελητηρι-
ακού θεσμού. Επίσης, με την παράλληλη 
ιδιότητα του προέδρου του Ενδιάμεσου 
Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματι-
κότητας (ΕΦΕΠΑΕ) υπενθύμισε ότι ο 
εν λόγω φορέας πρόσφερε στην αγορά 
ρευστότητα ύψους 1,6 δισ. ευρώ το τε-
λευταίο έτος, στηρίζοντας έμπρακτα τις 
επιχειρήσεις σε μία εξαιρετικά δύσκολη 
οικονομική περίοδο. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας 
πρόσθεσε ότι: «είναι καθήκον της Κυβέρ-
νησης να στηρίξει από κοινού με τον επιμε-
λητηριακό κόσμο της επιχειρήσεις να πα-
ραμείνουν όρθιες και να αντιμετωπίσουν 
τα οξύτατα προβλήματα που τις απειλούν». 
Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. είχε 
το μήνυμα: «Στηρίζουμε, Αναπτύσσου-
με, Καινοτομούμε» και τις εργασίες της 
παρακολούθησαν ο υπουργός Οικονο-
μικών, κ. Χρήστος Σταΐκούρας, Ανάπτυ-
ξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο περιφερει-
άρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης 
Νίκας, γενικοί γραμματείς Υπουργείων, 
βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και 180 σύ-
νεδροι επιχειρηματίες από όλη τη χώρα.

Kαταργείται η υποχρεωτικό-
τητα της χρήσης μάσκας σε 
όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους από την 
1η Ιουνίου έως και τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2022, όπως ανα-
κοίνωσε σήμερα υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης. 
Μιλώντας για τις αποφάσεις 
της επιτροπής εμπειρογνωμό-
νων, ο υπουργός είπε ότι η 
μάσκα καταργείται και στα αε-
ροπλάνα αλλά και στις υπε-
ραστικές συγκοινωνίες όπου 
υπάρχει αριθμημένη θέση, 
όπως τα τρένα και τα υπερα-
στικά λεωφορεία. Η μάσκα κα-
ταργείται και για τους εργαζό-
μενους στους χώρους αυτούς. 

Η μάσκα παραμένει στις νο-
σοκομειακές μονάδες και στις 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμέ-
νων, αλλά και σε άλλες δομές 
Υγείας όπου η παρουσία της 
κρίνεται απαραίτητη προς το 
παρόν, ενώ με μάσκα θα πρέ-

πει να μετακινούνται όσοι χρη-
σιμοποιούν αστικές συγκοι-
νωνίες όπως είναι τα αστικά 
λεωφορεία, το μετρό, τα τρό-
λεϊ, το τραμ και ο ηλεκτρικός. 
Όσον αφορά τις δομές εκ-
παίδευσης, ο υπουργός Υγεί-

ας είπε ότι η επιτροπή θα 
αποφασίσει την ερχόμε-
νη εβδομάδα για το τι ακρι-
βώς θα εφαρμοστεί αφού με-
λετήσει όλα τα δεδομένα. 
Ο Κ. Πλεύρης έκανε ξεκάθα-
ρο ότι η άρση της υποχρεω-
τικότητας της μάσκας σημαί-
νει ότι δεν θα επιβάλλεται το 
διοικητικό πρόστιμο. Όποιοι 
επιθυμούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τη μάσκα θα 
μπορούν να το κάνουν και συ-
στήνεται να γίνεται ιδίως από 
άτομα που ανήκουν στις ομά-
δες υψηλού κινδύνου αλλά και 
σε χώρους όπου ο κάθε πολί-
της κρίνει ότι θα μπορούσε να 
υπάρξει διασπορά του ιού. 

Καμπανάκι Πλ. Μαρλαφέκα 
για την επερχόμενη κρίση 

Aπό 1η Ιουνίου τα νέα μέτρα
ΣΥΡΙΖΑ: Τα νέα μέλη 
της Κ.Ε. από τη Δυτ. Ελλάδα

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ πανελλαδικά και τοπικά για την ανάδειξη των νέων μελών 

της Κεντρικής Επιτροπής. Η Αχαϊα έβγαλε 8 μέλη στην ΚΕ, σε 

σύνολο είκοσι, ενώ 8 έβγαλε επίσης η Αιτωλοακαρνανία και 4 η 

Ηλεία. Σε επίπεδο σταυροδοσίας, ο Θάνος Μωραϊτης κατέλαβε 

με διαφορά την πρώτη θέση. 

Συγκεκριμένα, από τη Δυτική Ελλάδα εκλέγονται στη ΚΕ του ΣΥ-

ΡΙΖΑ – ΠΣ, κατά σειρά προτίμησης οι:

Θάνος Μωραϊτης, Μίλτος Ζαμπάρας, Σία Αναγνωστοπούλου, Δι-

ονύσης Καλαματιανός, Μιχάλης Σιδηρόπουλος, Μάκης Θεοφι-

λάτος, Κώστας Ταφλανίδης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Ιωάννα 

Λάγιου, Μαρία Τριανταφύλλου, Βασιλική Δεσποτοπούλου, Ελέ-

νη Συμεωνίδου, Ηρώ Ζαβογιάννη, Σοφία Σίδερη, Βίκυ Βασιλο-

πούλου, Ανδριάννα Λάκκα, Σπύρος Λαμπρινός, Γιώργος Κυρια-

κόπουλος, Κώστας Βουκελάτος, Γιώτα Παναγοπούλου.

Η Πανσπουδαστική πρώτη 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μεγάλη έκπληξη επιφύλασσαν οι φετινές φοιτητικές εκλογές, μετά 

από δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις του εκλογικού αποτελέσματος, 

πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναδεικνύεται για πρώ-

τη φορά η Πανσπουδαστική που πρόσκειται στον πολιτικό χώρο 

του ΚΚΕ. Σύμφωνα με την Πανσπουδαστική, σε 21 απο 29 τμή-

ματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η ΠΚΣ λάμβανε 1261 ψήφους 

και ποσοστό 30,36% έναντι 980 ψήφων και ποσοστού 23,59% 

της ΔΑΠ. Ακολουθούσε η ΠΑΣΠ με 968 ψήφους και 23,30%.

Η Λουξ στο Thessaloniki 
Street Food Festival

Η Λουξ αποτελεί αποκλειστικό χορηγό αναψυκτικών του 

Thessaloniki Street Food Festival, το οποίο ξεκίνησε την Πα-

ρασκευή 13 Μαΐου και θα είναι «ανοιχτό» για το κοινό για ένα 

ακόμα τριήμερο, υποδεχόμενο τους επισκέπτες στον προαύλιο 

χώρο της ΔΕΘ, μέχρι τις 12 το βράδυ.

Συγκεκριμένα, το Thessaloniki Street Food Festival διεξάγεται 

για 5η χρονιά με μεγάλη επιτυχία, ενώ για πρώτη φορά μετα-

τρέπει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε τόπο συνάντησης 

των foodies της χώρας και του εξωτερικού. Η μεγαλύτερη γιορτή 

φαγητού δρόμου φιλοξενεί περισσότερα από 40 περίπτερα με 

δελεαστικές Streetfood επιλογές, που συνοδεύονται ιδανικά από 

τα αναψυκτικά λουξ, όλες τις ώρες της ημέρας. Το κοινό θα έχει 

την ευκαιρία για αυτό το τριήμερο να επισκεφτεί ένα «γευστικό 

χωριό» με πολλές και διαφορετικές κουζίνες, να απολαύσει την 

εορταστική ατμόσφαιρα της εκδήλωσης και να συνοδεύσει τη 

βόλτα του με μια λουξ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παναγιώτης Γιαλένιος

και συνεχίζουµε ….

ΠΟΛΥΣΥΝΕ∆Ρ ΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ
∆ΙΚΤΥΟ

• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο 
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή συµµετοχή µε φυσικά ή ψηφιακά περίπτερα 
• Άλλος τρόπος συµµετοχής κατόπιν συνεννόησης

Τρόποι συµµετοχήςΤρόποι συµµετοχής
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόγραµµα Δράσεων 2022

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ

3D

ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ &

DIGITAL

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Η σημαντική συμβολή στον έλεγχο, 
τον περιορισμό της διασποράς και τη 
θωράκιση της τοπικής κοινωνίας στη 
δύσκολη περίοδο της πανδημίας με 
τη δράση «Συμμαχία για την Υγεία», 
υπογραμμίστηκε στη συνέντευξη τύ-
που που παραχώρησαν από κοινού ο 
διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρ-
βέλης και ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας 

στο χώρο του Επιμελητηρίου. Συνο-
λικά, μέχρι σήμερα έχουν διενεργη-
θεί 189.878 rapid test, ενώ το σύνολο 
των θετικών κρουσμάτων που έχουν 
εντοπιστεί είναι 12.382, συνολικά.
«Αντιλαμβανόμενοι εγκαίρως την ανα-
γκαιότητα υγειονομικής επαγρύπνη-
σης στην περιοχή της Πάτρας, μετά την 
εμφάνιση του πρώτου και του δεύτε-
ρου κύματος, προχωρήσαμε στη σύ-

ναψη συνεργασιών με φορείς της πό-
λης. Ένας εξ αυτών των φορέων ήταν 
η Διοίκηση του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ο κ. Καρβέλης και 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου για την στενή συνεργασία και 
τη θετική ανταπόκριση.
«Από την πρώτη στιγμή που παρουσι-
άστηκε αυτή η μεγάλη ανάγκη για τη 
διενέργεια ελέγχων, παραχωρήσαμε 
τις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας για τη συγκεκριμένη δράση. 
Ξεκινήσαμε στην αρχή, από κάποιες 
ώρες και κατόπιν πάντα σε συνεργασία 
με την 6η ΥΠΕ, γίνονται καθημερινά, 
όλη την εβδομάδα, πρωί και απόγευ-
μα», σημείωσε από την πλευρά του κ. 
Μαρλαφέκας.
Τονίστηκε από τον κ. Καρβέλη πως 
σημαντική ήταν η συμβολή της Συμ-
μαχίας όταν τα καταστήματα βγήκαν 

από το αυστηρό lock down, είχε δο-
θεί προτεραιότητα στους εργαζόμενους 
και στους ιδιοκτήτες των καταστημά-
των να εξυπηρετούνται κατά το δίωρο 
8:30 -10:30 το πρωί, ώστε να εισέρ-
χονται στους χώρους εργασίας τους με 
μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια. Το 
ίδιο ίσχυσε και για τους εργαζόμενους 
στην εστίαση. 

Και δράσεις αιμοδοσίας 
Ο κ. Καρβέλης, παράλληλα τόνισε ότι 
η συνεργασία των δύο φορέων, δεν 
περιορίζεται μόνο στην υγειονομική 
επαγρύπνηση για τον εντοπισμό των 
ενεργών κρουσμάτων του νέου κορο-
νοιού, αλλά εξαπλώνεται και στην μέ-
ριμνα για τους συμπολίτες που έχουν 
ανάγκες σε αίμα. Από τον Ιούνιο του 
2021 η αίθουσα Αιμοδοσίας λειτουρ-
γούσε εβδομαδιαία με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Μέχρι τον Φεβρουάριο 

είχαν προσέλθει 404 αιμοδότες, εκ 
των οποίων οι 372 κρίθηκαν κατάλ-
ληλοι και αιμοδότησαν, ενώ πλήθος 
συμπολιτών μας ενημερώθηκε για την 
προσφορά αίματος, αιμοπεταλίων και 
μυελού και οστών. Κατά τους εαρινούς 
μήνες η εθελοντική αιμοδοσία στον 
χώρο του Επιμελητηρίου έχει διακο-
πεί, προσωρινά. Η επανεκκίνηση της 
δράσης θα γίνει τον Ιούνιο.
Ο κ. Μαρλαφέκας ανακοίνωσε επί-
σης ότι το κτήριο του Επιμελητηρίου 
θα ανακαινιστεί εκ βάθρων καθώς έχει 
ενταχθεί σε πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης. 
«Οι δύο παραχωρημένες αίθουσες για 
την αιμοδοσία θα παραμείνουν στη δι-
άθεση του κοινού, μέχρι την έναρξη 
των εργασιών ανακαίνισης του κτιρί-
ου», συμπλήρωσε ο κ. Μαρλαφέκας, 
δηλώνοντας απόλυτη στήριξη και στη 
συγκεκριμένη παράλληλη δράση. 

Σημαντική η συμβολή της «Συμμαχίας για την Υγεία»

Κραυγή αγωνίας για τις σοβα-
ρές επιπτώσεις που έχει στις 
επιχειρήσεις η ρήτρα αναπρο-
σαρμογής και το ενεργειακό 
κόστος που έχει καταστεί βρα-
χνάς για την λειτουργία τους, 
στην ενημερωτική ημερίδα 
που πραγματοποιήθηκε προ-
χθές στα γραφεία του Εμπορι-
κού και Εισαγωγικού Συλλόγου 
Πατρών.
Ο πρόεδρος του ΕΕΣΠ και της 
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλ-
λόγων Πελοποννήσου Γιώργος 
Βαγενάς στην εισήγησή του μί-
λησε για την αδικία της εξαί-
ρεσης των επιχειρήσεων από 
τα έστω ανεπαρκή μέτρα που 
εξήγγειλε η κυβέρνηση, για το 
στέγνωμα της αγοράς λόγω της 
αφαίμαξης των καταναλωτών 
μέσω των εξωφρενικών λογα-
ριασμών ρεύματος, για τον κίν-
δυνο νέων λουκέτων και την 
ανάγκη συλλογικής, συντονι-
σμένης δράσης φορέων και 
κοινωνίας. Ανακοίνωσε ότι 
ανάλογες ημερίδες και πρωτο-
βουλίες θα γίνουν και σε άλλες 
πόλεις και συλλόγους της Ομο-
σπονδίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Πατρών ανέφε-
ρε τα εξής: «Όλοι οι φορείς που 
συμμετείχαν αναφέρθηκαν στο 
τεράστιο πρόβλημα που δημι-
ουργεί σε επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά η εκτόξευση του ενερ-
γειακού κόστους. 
Στην παράνομη επιβολή της 
«ρήτρας αναπροσαρμογής» μέ-
σω του «Χρηματιστηρίου Ενέρ-
γειας» που εδρεύει στην Ολ-
λανδία και μέσω της οποίας 
κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα οι 
πάροχοι. Στην ανυπαρξία ελέγ-
χων από την ΡΑΕ που ουσια-

στικά στηρίζει τα κερδοσκοπι-
κά τους παιχνίδια σε βάρος του 
λαού. Στην ανεπάρκεια και τον 
επικοινωνιακό χαρακτήρα των 
μέτρων στήριξης της Κυβέρνη-
σης από τα οποία μάλιστα εξαι-
ρούνται οι επιχειρήσεις. Στην 
ανάγκη η ενέργεια που απο-
τελεί κοινωνικό αγαθό να έχει 
δημόσιο χαρακτήρα και να μην 
αποτελεί πεδίο πλουτισμού για 
λίγους και εξαθλίωσης για τους 
πολλούς. Για την ανυπαρξία σο-
βαρής ενεργειακής εθνικής πο-
λιτικής και σχεδιασμού. Κοινή 
διαπίστωση ότι η αντίδραση 

μας πρέπει να είναι συλλογική. 
Η κυβέρνηση πρέπει να πιεστεί 
να δώσει λύση με νομοθετική 
παρέμβαση». 
Αναφορικά με τη συλλογική 
αγωγή που ετοιμάζει το Ινστι-
τούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), 
αναφέρθηκε πως πέραν των 
ασφαλιστικών μέτρων που θα 
επιτύχει για την αναστολή της 
‘ρήτρας αναπροσαρμογής’ συμ-
βάλλει και προς αυτή την κατεύ-
θυνσή.
«Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελ-
φοι με πολύ χαμηλό κόστος 
μπορούν να συμμετέχουν στην 

Συλλογική Αγωγή του ΙΝΚΑ 
και να ενημερωθούν αναλυτικά 
για αυτή στην διεύθυνση www.
syllogiki-inka.gr και στο τηλέ-
φωνο 2110135199. Η αίτη-
ση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 
28 Μαΐου διότι η εκδίκαση έχει 
οριστεί στις αρχές Ιουνίου».¨

Τοποθετήσεις
Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών Θάνος Ζού-
πας, ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γι-
ώργος Λεχουρίτης, ο Πρόεδρος 
του 10ου Περιφερειακού Τμή-
ματος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Γιώργος Παππάς, 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Δυτικής 
Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής, ο 
αντιπρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας Αριστείδης Τηλι-
γάδης, ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Δύμης Βασίλης 
Καρβουνιάρης, οι βουλευτές 
Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου 
και Κώστας Μάρκου ενώ επι-
στολή έστειλε και ο κ. Τσιγκρής.

Παρεμβάσεις
«Η χώρα μας δεν έχει ενεργει-

ακή στρατηγική» παρατήρη-
σε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτι-
κής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής 
υπογραμμίζοντας πως το κρά-
τος πρέπει να προφυλάσσει τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
καθώς το ρεύμα είναι κοινωνι-
κό αγαθό.
Ο κ. Παππάς συμπλήρωσε πως 
«από την πολιτεία δεν υπήρξε 
καμία μέριμνα για τις επιχειρή-
σεις, οι οποίες έχουν υποστεί 
σοβαρές επιπτώσεις. Χρειάζε-
ται άμεση παρέμβαση του κρά-
τους τόσο για το ενεργειακό ζή-
τημα όσο και για το κόστος των 
καυσίμων το οποίο έχει εκτο-
ξευτεί με μεγάλες επιπτώσεις σε 
όλους τους κλάδους. Την ίδια 
ώρα καταγράφεται αύξηση των 
κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ 
και τους φόρους, δηλαδή έχου-
με αφαίμαξη των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων».
Αναγκαία είναι τα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων, όπως πρό-
γραμμα εξοικονόμησης ενέργει-
ας και συλλογικές δράσεις επε-
σήμανε από την πλευρά του ο 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αριστείδης Τηλιγάδης.

Ρήτρα: Λύση με νομοθετική παρέμβαση
> Σε απόγνωση οι επαγγελματίες από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους

> Θετικά συμπεράσματα από τη συνεργασία 6ης ΥΠΕ και Επιμελητηρίου κατά την περίοδο της πανδημίας
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Επεκτείνεται ο Βιολογικός 
Η πορεία των μελετών
για το θαλάσσιο μετωπο 

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής και υπηρεσιακών 
παραγόντων του Δήμου με τις τρεις βραβευθείσες με-
λετητικές ομάδες του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για 
την Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο 
Δημαρχείο. 
Στη συνάντηση, από την πλευρά του Δήμου, παρόντες 
ήταν ο Δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, Αντιδήμαρχοι, 
υπηρεσιακοί παράγοντες, μηχανικοί και νομικοί εκπρό-
σωποι. Οι τρεις βραβευθείσες ομάδες, οι οποίες θα συ-
γκροτηθούν σε ενιαία μελετητική ομάδα, αποτελούνται 
από τους αρχιτέκτονες Αλέξανδρο Βαζάκα, Ελευθερία 
Δισλή, Δημήτριο Ζησιμόπουλο, Αναστασία Παπαδοπού-
λου, Κωνσταντίνο Πετράκο, Αλέξιο Τζομπανάκη και Βε-
νετία Τσακαλίδου.
Τη συζήτηση απασχόλησε το χρονοδιάγραμμα ετοιμασί-
ας των μελετών, ώστε να επισπευσθεί όσο είναι δυνατόν 
η διαδικασία χρηματοδότησης, τόσο των μελετών όσο 
και των έργων. 
Εκφράστηκε η ενιαία θέληση όλων, ώστε να ξεκινήσουν 
πολύ σύντομα τα πρώτα έργα αυτής της μεγάλης και ση-
μαντικής ανάπλασης.
Απ’ όλες τις πλευρές, υπήρχε ενθουσιασμός για τη 
συμμετοχή σ’ αυτό το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δε-
δομένα έργο, τόσο από άποψη μεγέθους, όσο και από 
άποψη χαρακτήρα, καθώς στη μελέτη θα υλοποιηθούν 
οι κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, για λειτουργική και αισθητική σύνδε-
ση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας με τον πολε-
οδομικό ιστό, κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, 
σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της 
πόλης. 
Η υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου θα συμβάλει ση-
μαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πατραϊκού 
λαού και των επισκεπτών.

Πρέσβειρα του αγώνα
«Φ. Τσιμιγκάτος» 

Η κορυφαία Ελληνίδα 
Μαραθωνοδρόμος Μαρία 
Πολύζου αποδέχτηκε, με-
τά τον Σπύρο Ανδριόπου-
λο, την πρόταση του Δη-
μάρχου Πατρέων, Κώστα 
Πελετίδη, να είναι Πρέ-
σβειρα του Νυχτερινού 
Ημιμαραθωνίου Πάτρας 
2022 «Φάνης Τσιμιγκά-
τος», που θα πραγματο-

ποιηθεί εφέτος το Σάββατο 15 Οκτωβρίου.
Η Πατρινή Μαρία Πολύζου είναι η πρώτη Ελληνίδα Μα-
ραθωνοδρόμος που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες (Ατλάντα 1996), είναι κάτοχος του Πανελληνίου ρε-
κόρ Μαραθωνίου, κατέχει την καλύτερη επίδοση στην 
κλασσική διαδρομή Μαραθώνας – Αθήνα, είναι η 1η 
Ελληνίδα που πήρε χρυσό μετάλλιο στο Μαραθώνιο σε 
Βαλκανικούς Αγώνες, έχει καταρρίψει 14 Πανελλήνια 
ρεκόρ σε διάφορες αποστάσεις κι έχει πετύχει το Φιδιπ-
πείδιο άθλο.
Η Μαρία Πολύζου δήλωσε πως αποτελεί μεγάλη τιμή η 
πρόσκληση του Δημάρχου και τονίζει: «Πιστεύω ότι ο 
αγώνας αυτός θα στηρίξει και θα αναπτύξει τον αθλη-
τισμό της πόλης και όχι μόνο. Οι αγώνες δρόμου απο-
τελούν ιδανικό τουριστικό και αθλητικό προορισμό για 
κάποιον, που θέλει να συνδυάσει το τρέξιμο και την επί-
σκεψη σε έναν τόπο. Δηλώνω παρούσα στον αγώνα και 
στέκομαι στο πλευρό της πόλης μου» και καταλήγει: «Πι-
στεύω ότι αυτός ο αγώνας μπορεί και πρέπει να γίνει θε-
σμός και να προσελκύσει δρομείς από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό».

Θέματα

> Σε μια 2ετία θα συνδεθούν και άλλες περιοχές της Πάτρας 

> Κατέθεσε ο Κ. Πελετίδης προς την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Το έργο επέκτασης του Βιο-
λογικού Καθαρισμού της Πά-
τρας, που θα συνδέσει περιο-
χές που σήμερα εν έτη 2022 
εξυπηρετούνται με βόθρους, 
επισκέφθηκε στις αρχές της 
εβδομάδας ο Δήμαρχος Πατρέ-
ων, Κώστας Πελετίδης, με τον 
πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα 
Παπανικήτα και αρμόδιους 
διευθυντές των τεχνικών υπη-
ρεσιών της ΔΕΥΑΠ.
Πρόκειται για ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα υποδομής που 
έχει ανάγκη η πόλη μας και που 
θα συμβάλλει σημαντικά στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζω-
ής των κατοίκων και την προ-
στασία του περιβάλλοντος.
Πριν την αυτοψία στο έργο, ο 
Δήμαρχος συναντήθηκε με στε-
λέχη των αρμοδίων για το έργο 
υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ, προ-
κειμένου να ενημερωθεί για την 
πορεία των εργασιών.
 «Βρισκόμαστε στο σημείο που 
γίνεται ένα μεγάλο έργο υπο-
δομής για τον Δήμο μας, αυ-
τό της αποχέτευσης. Δυστυχώς 
χτίζαμε πόλεις, χωρίς τα βασι-
κά, όπως αυτό του δικτύου της 
αποχέτευσης. Μετά από πολύ 

καιρό, πολλές προσπάθειες και 
άλλες τόσες δυσκολίες, φτάσα-
με σήμερα να είναι σε εξέλιξη 
αυτό το σημαντικό έργο που θα 
συνδέσει τα δίκτυα αποχέτευ-
σης κι άλλων περιοχών στο Βι-
ολογικό Καθαρισμό. Ωστόσο, 
μπορεί στο μέλλον να αντιμετω-
πίσουμε τεράστια προβλήματα, 
γιατί απαγορεύονται οι προσλή-
ψεις και οι έμπειροι τεχνικοί 
που σήμερα εργάζονται στο έρ-
γο αυτό, θα συνταξιοδοτηθούν 
και δεν θα υπάρχει κανείς να 
τους αντικαταστήσει. Εμείς θα 
συνεχίσουμε τις προσπάθειές 
μας να ολοκληρωθούν τα έργα 
και παράλληλα θα διεκδικού-
με ν’ αποκτήσει η ΔΕΥΑΠ, τους 

εργαζόμενους που της αναλο-
γούν, για να φέρει σε πέρας ένα 
τεράστιο έργο», ανέφερε σε δη-
λώσεις του ο Κ. Πελετίδης. 
Ο Δήμαρχος, για μια ακόμα 
φορά συνεχάρη τους εργαζό-
μενους της ΔΕΥΑΠ, καθώς και 
την διοίκησή της, «γιατί δίνουν 
τον καλύτερό τους εαυτό, προ-
κειμένου να είμαστε σήμερα σ’ 
αυτό το καλό σημείο προόδου 
του έργου».

Α. Παπανικήτας: 
«Ζωτικής σημασίας έργο»
Από την πλευρά του, ο Πρό-
εδρος της ΔΕΥΑΠ, δήλωσε: 
«Πρόκειται για ένα ζωτικής ση-
μασίας έργο αποχέτευσης, το 

οποίο με την ολοκλήρωσή του, 
θα εξυπηρετήσει χιλιάδες νοι-
κοκυριά του Δήμου μας, που 
σήμερα εξυπηρετούνται από 
βόθρους, με δυσμενείς οικονο-
μικές και περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις. Πρέπει να δώσουμε 
συγχαρητήρια στους εργαζόμε-
νους και τα στελέχη της ΔΕΥ-
ΑΠ, διότι κατασκευάζουμε έρ-
γα άριστης ποιότητας, που θα 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και 
των επόμενων γενιών. Το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
δύο χρόνια και θα συνδεθούν 
τα δίκτυα αποχέτευσης των πε-
ριοχών Αγίου Βασιλείου, Ρίου, 
Καστελλοκάμπου, Αγ. Στεφά-
νου Σαραβαλίου, Μιντιλογλί-
ου, Ροϊτίκων, Μονοδενδρίου, 
Βραχνεΐκων. Τα συγκεκριμένα 
έργα, αλλά και οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισμού, λειτουργούν με 
την άριστη επιστημονική κάλυ-
ψη των συναδέλφων της ΔΕΥ-
ΑΠ, ενώ εκατομμύρια ευρώ 
έχουν δαπανηθεί, για την βελ-
τίωση και την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων, για να μην πα-
ρουσιάζονται περιβαλλοντικά 
προβλήματα και οχλήσεις».

Ολοκληρωμένη πρόταση 
για συνέχιση της ανακύκλωσης 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετί-
δης, με επιστολή του, προς την Ελληνική 
Εταιρεία Aξιοποίησης Ανακύκλωσης, την 
οποία κοινοποίησε στον Ελληνικό Οργανι-
σμό Ανακύκλωσης, αναφέρεται στον σχεδι-
ασμό της ανακύκλωσης στην περιοχή και 
καταθέτει νέα πρόταση του Δήμου για την 
συνέχιση της ανακύκλωσης.
«Επειδή η θέληση για την συνέχιση και 
βελτίωση των αποτελεσμάτων της ανακύ-
κλωσης στην Πάτρα είναι αμοιβαία κάνου-
με την ακόλουθη πρόταση: Ο Δήμος της 
Πάτρας θα παραχωρήσει το ΚΔΑΥ ιδιοκτη-
σίας του Δήμου Πατρέων στην Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕ-
ΑΑ) Α.Ε. για μακροχρόνια χρήση, που η 
διάρκεια της θα καθορισθεί. Στο ΚΔΑΥ του 
Δήμου Πατρέων γίνεται διαλογή των ανα-
κυκλώσιμων συσκευασίας, επί μία εικοσαε-
τία, τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και πολ-
λών Δήμων της Περιφέρειας, χωρίς την 
καταβολή αποζημίωσης ή ενοικίου εκ μέ-
ρους της ΕΕΑΑ, με αντάλλαγμα την αποκο-
μιδή των μπλε κάδων μόνο στη Δημοτική 
Ενότητα Πάτρας, ενώ στις άλλες Δημοτικές 
Ενότητες η αποκομιδή εκτελείται από συ-
νεργεία του Δήμου Πατρέων. Με το ΚΔΑΥ, 
θα παραχωρηθεί για χρήση και ο χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης ανακτώμενων 
και το parking. Ο Δήμος θα συνεχίσει να 
εφοδιάζει όλα τα οχήματα που εκτελούν την 
αποκομιδή και χρησιμοποιούνται στη λει-

τουργία του ΚΔΑΥ με καύσιμα και να συ-
ντηρεί τους μπλε κάδους», υπογραμμίζει ο 
κ. Πελετίδης.
Παράλληλα, γνωστοποιεί πως ο Δήμος Πα-
τρέων έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρό-
γραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, σε 
συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, τράπε-
ζες, Πανεπιστήμια και κυρίως με σχολεία. 
Τα ανακυκλώσιμα συλλέγονται και παραδί-
δονται στο ΚΔΑΥ. Παράλληλα, σε συνερ-
γασία με τις διευθύνσεις Α/βάθμιας και 
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, διενεργείται ένα 
πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίη-
σης των μαθητών και πρακτικής εφαρμο-
γής της ανακύκλωσης. Τα αποτελέσματα της 
χωριστής συλλογής καθαρού έντυπου χαρ-
τιού στα σχολεία είναι πολύ καλά και οι πο-
σότητες αναμένεται να αυξηθούν. 
Τα παραπάνω παραχωρούνται στην ΕΕΑΑ 
χωρίς αντίτιμο και η ΕΕΑΑ, σε ανταπόδο-
ση, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ΚΔΑΥ 
και την αποκομιδή των μπλε κάδων στη 
Δ.Ε. Πάτρας. Στις λεπτομέρειες για την υπο-
γραφή της σύμβασης θα συζητηθούν και 
τρόποι παραπέρα βελτίωσης της λειτουργί-
ας και των αποτελεσμάτων της ανακύκλω-
σης συσκευασιών και έντυπου χαρτιού».
Επίσης, τονίζει πως «ο Δήμος της Πάτρας 
έχει εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για 
την εγκατάσταση άνω των 70 γωνιών ανα-
κύκλωσης με ημιυπόγειους κάδους μεγά-
λης χωρητικότητας, για τη χωριστή συλλο-

γή ανακυκλώσιμων και έντυπου χαρτιού, 
όπως επίσης για την κατασκευή πράσινου 
σημείου. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται 
και χρηματοδότηση για ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση των δημοτών όσον αφορά 
στην ανακύκλωση. Είναι ανάγκη να ορισθεί 
άμεσα συνάντηση των δύο μερών για την 
συζήτηση επί της ως άνω πρότασής μας».
Υπενθυμίζει ο Δήμαρχος ότι ο Δήμος για τη 
συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου Πα-
τρέων με την  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί-
ησης ΑνακύκλωσηςΑ.Ε., έχει κάνει πάρα 
πολλές ενέργειες προς τον Ελληνικό Οργανι-
σμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και τον αρμόδιο 
Υπουργό, επισημαίνοντας την ανάγκη κυ-
βερνητικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλι-
σθεί η απόδοση των εισφορών για τη συλ-
λογή και ανακύκλωση συσκευασιών, όπως 
έχουν υποχρέωση από τη νομοθεσία, οι 
εταιρείες που παράγουν και διαθέτουν στην 
εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα. 
Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφά-
σισε να μην δεχθεί το σχέδιο σύμβασης, 
που έστειλε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίη-
σης Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων κα-
λώντας την Κυβέρνηση, να εφαρμόσει τη 
νομοθεσία, ενώ και το Δ.Σ. της Περιφερει-
ακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελ-
λάδας, ομόφωνα εξέδωσε ψήφισμα, που 
αφορά στην άρνηση της Ελληνικής ΕΕΑΑ 
Α.Ε., να ανανεώσει τη σύμβαση με το Δήμο 
Πάτρας, Αγρινίου και άλλους Δήμους.
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Σειρά παρεμβάσεων
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας σε δήλωσή του στον «Σ.Ε.» 
είπε σχετικά με το έργο που είναι σε εξέλιξη 
τα εξής: «208 χιλιόμετρα αγωγού φυσικού 
αερίου που θα προμηθεύει με φυσικό αέριο 
8.000 καταναλωτές και χρηματοδοτείται με 
42 εκ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2023 θα 
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου 
και θα βοηθήσουμε καταναλωτές να έχουν 
πρόσβαση σε πιο καθαρό καύσιμο. Ακόμα 
και με τις σημερινές ακριβές τιμές, το φυσι-
κό αέριο είναι πιο φθηνό από άλλα καύσι-
μα, όπως για παράδειγμα το πετρέλαιο. Το 
φυσικό αέριο εκπέμπει πολύ λιγότερο διο-
ξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 
με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε το περι-
βάλλον από την κλιματική αλλαγή. Η κυβέρ-
νηση υλοποιεί μια σειρά από παρεμβάσεις 
στον ενεργειακό τομέα. 
Από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε απευθείας 
επιδοτήσεις σε λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος, κυρίως των νοικοκυριών και της 
πρώτης κατοικίας μέχρι 400 κιλοβατώρες. 
Από 1η Ιουλίου προχωράμε σε μια δραστι-
κή παρέμβαση και αποσυνδέουμε την τιμή 
της χονδρικής από την τιμή του φυσικού 
αερίου και βάζουμε πλαφόν στη χοντρική 
αγορά και την λιανική, ώστε όλες οι κα-
τοικίες, όλα τα νοικοκυριά να δούνε πολύ 
χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Με 
την παρέμβαση που κάνουμε συνολικά 1 
εκατομμύριο επιχειρήσεις θα δούνε πολύ 
χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος. Προω-
θούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
είναι η μόνιμη λύση, καθώς κάθε 1000 με-
γαβάτ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μας 
γλυτώνουν από 200 εκατομμύρια ευρώ με 
σημερινές τιμές και έτσι θωρακίζουμε την 
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και 
στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, διασφαλίζοντας προσιτές τιμές».

«Καταργούμε τη 
ρήτρα από 1η Ιουλίου» 
Για την προσφυγή ιδιωτών αλλά και επι-
χειρηματιών κατά της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι: « Από 1η 
Ιουλίου και μετά τη θεσμική παρέμβαση και 
τροποποίηση της λειτουργίας της εκκαθάρι-
σης της χονδρικής της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, καταργούμε τη ρήτρα για όσο δι-
άστημα λειτουργεί αυτός ο έκτακτος μηχα-
νισμός».

Στήριξη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων 
Για το κατά πόσο η κυβέρνηση σχεδιάζει 
και άλλη ενίσχυση των ιδιοκτητών ΙΧ μέσω 
και άλλου επιδόματος, ο κ. Σκρέκας ανέφε-
ρε ότι: «Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει 
η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
απέναντι στην ηλεκτρική ενέργεια, διότι εί-
ναι κάτι τελείως ανελαστικό. Δεν μπορεί κά-
ποιος να σταματήσει να θερμαίνει το σπίτι 
του τον χειμώνα. 
Κατά πρώτο λόγο η στήριξη θα γίνει στην 
ηλεκτρική ενέργεια, κατά δεύτερο στα καύ-
σιμα. Επιδοτούμε με 15 λεπτά στην αντλία 
για όλη την κατανάλωση το πετρέλαιο κί-
νησης, υπάρχει η ειδική πλατφόρμα που το 
κάναμε αυτό. Εφόσον βρεθεί επιπλέον δη-
μοσιονομικός χώρος ή η Ευρώπη αποφα-
σίσει να στηρίξει τα κράτη μέλη, έχει πει ο 
Πρωθυπουργός ότι όσα επιπλέον χρήματα 
έχουμε από την Ευρώπη θα διατεθούν γι’ 
αυτού του είδους την στήριξη»

Η Δυτική Ελλάδα βγαίνει από 
την ενεργειακή απομόνωση 

Θέματα

> Παρουσία Σκρέκα η έναρξη του έργου για την κατασκευή των δικτύων φυσικού αερίου

Τα πρώτα νοικοκυριά και οι πρώτες επιχειρήσεις 
θα μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού 
αερίου, σε λίγους μήνες, σύμφωνα με όσα ανα-
κοίνωσε ο Περιφερειάρχης. 

Πρόκειται για ένα έργο που μέσω της Περιφέ-
ρειας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσό περί-
που 22,5 εκ. ευρώ και προβλέπει την κατασκευή 
ενός δικτύου 208 χλμ, που θα συνδέσει χιλιά-
δες οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς 
χρήστες με το φυσικό αέριο στις τρεις μεγάλες 
πόλεις, δηλαδή την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον 
Πύργο. Συγκεκριμένα, βάσει του σχεδιασμού, 
προβλέπονται οι εξής συνδέσεις:
• Για την πόλη της Πάτρας προβλέπεται η σύν-
δεση 5.747 οικιακών χρηστών αντί για 3.747 
του παλαιού προγράμματος καθώς επίσης, 178 
εμπορικών και 20 βιομηχανικών χρηστών. 

• Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται η σύν-
δεση 2.824 οικιακών χρηστών αντί για 724, κα-
θώς επίσης 232 εμπορικών και 3 βιομηχανικών 
χρηστών. 
• Για την πόλη του Πύργου προβλέπεται η σύν-
δεση 607 οικιακών χρηστών αντί για 347, κα-
θώς επίσης 51 εμπορικών χρηστών.
«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» υπογράμμισε ο Πε-
ριφερειάρχης και κατέληξε: «Και δεν γυρίζει πί-
σω, ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα, που μέρα με τη 
μέρα γίνεται πια ο τόπος που θα έπρεπε ήδη να 
είναι, δηλαδή ένας τόπος ισχυρής αναπτυξιακής 
προοπτικής, ένας τόπος εξωστρέφειας, ένας τό-
πος καλύτερος για όλους», τόνισε ο κ. Φαρμάκης.

Το χρονοδιάγραμμα των συνδέσεων 

Με την αρχή μιας νέας εποχής συ-
νέδεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, 
την έναρξη κατασκευής του έργου 
«Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αε-
ρίου χαμηλής και μέσης πίεσης», 
που παρουσιάστηκε την περασμέ-
νη Τρίτη σε ειδική εκδήλωση που 
συνδιοργάνωσαν στην Πάτρα (πο-
λυχώρος Royal) η ΔΕΔΑ και η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρου-
σία του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.
Ο Υπουργός στη διάρκεια της ομι-
λίας του χαρακτήρισε σημαντικό 
βήμα για την περιφερειακή ανά-
πτυξη την επέκταση του δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου στη Δυ-
τική Ελλάδα. «Φέρνουμε ένα καθα-
ρό και φθηνό καύσιμο σε πολίτες 
που μέχρι σήμερα δεν έχουν πρό-
σβαση. Ένα καύσιμο που διευκο-
λύνει τη λειτουργία συστημάτων 
θέρμανσης και βοηθάει ιδιαίτερα 
την επιχειρηματικότητα και ειδι-
κότερα τις παραγωγικές μονάδες. 
Έτσι οι επιχειρήσεις της Δυτικής 
Ελλάδας θα αποκτήσουν ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα ώστε να μπο-
ρούν με ίσους όρους να ανταγωνί-
ζονται άλλες επιχειρήσεις εντός και 
εκτός Ελλάδας» τόνισε μεταξύ άλ-
λων ο κ. Σκρέκας, κάνοντας προ-
σωπική αναφορά στον Περιφερει-
άρχη σε σχέση την μεθοδικότητα 
και επιμονή που επέδειξε για την 
υλοποίηση του έργου. 
Από την πλευρά του ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάρι-
ος Τσάκας, αναφέρθηκε στο στό-
χο για ισότιμη πρόσβαση όλων 
των Ελλήνων στο μεγάλο αγαθό 
της ενέργειας και έκανε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στις αλλαγές που ση-
ματοδοτεί για τη Δυτική Ελλάδα η 
προμήθεια υγροποιημένου αερίου. 
Συγκεκριμένα τόνισε, μεταξύ άλ-
λων, στην ομιλία του:
«Με μεγάλη υπερηφάνεια, εγκαινι-

άζουμε από την πόλη της Πάτρας, 
το έργο επέκτασης του δικτύου δια-
νομής φυσικού αερίου στην Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένα έργο 
μοναδικό και πρωτοποριακό τόσο 
για τη χώρα μας όσο και για την 
Ευρώπη, που βγάζει από την ενερ-
γειακή απομόνωση μια από τις πιο 
σημαντικές και παράλληλα, πιο 
αδικημένες γεωγραφικά ζώνες της 
χώρας. Είναι γνωστό ότι η Πάτρα, 
όπως και το σύνολο των πόλεων 
της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπεί-
ρου, βρίσκεται μακριά από την 
όδευση του αγωγού μεταφοράς του 
αερίου και, συνεπώς, είναι απο-
κλεισμένη από την τροφοδοσία με 
φυσικό αέριο για περισσότερα από 
20 χρόνια. Αυτόν τον αποκλεισμό 
έρχεται να άρει η ΔΕΔΑ, εφαρμό-
ζοντας για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα τη σύγχρονη τεχνολογία του 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, 
η οποία είναι ασφαλής, καινοτό-
μος και περιβαλλοντικά πιο ήπια. 
Με το εμβληματικό αυτό έργο, χι-
λιάδες νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις στην Πάτρα, το Αγρίνιο και 
τον Πύργο θα αποκτήσουν πρό-
σβαση στο φυσικό αέριο, ενώ θα 
κινητοποιηθούν μεγάλες επενδύ-
σεις που θα συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας και 
τη μείωση της ανεργίας με τη δη-

μιουργία πολλών νέων θέσεων ερ-
γασίας».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑ, Πολιτικός 
Μηχανικός ΕΜΠ, Βασίλης Κο-
τρώνης υπογράμμισε: «Η σημε-
ρινή ημέρα σηματοδοτεί για την 
Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο, 
την έναρξη του μεγαλύτερου ενερ-
γειακού έργου, με άμεσο όφελος 
στον πολίτη, από την εποχή της 
ηλεκτροδότησης τους. Επενδύσεις 
σε δίκτυα φυσικού αερίου ύψους 
42,3 εκατ. ευρώ για τις πόλεις αυ-
τές έως το 2023, έρχονται να αλ-
λάξουν το ενεργειακό αποτύπωμα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα, 
η οποία μέσω της διοίκησης της 
και προσωπικά του Περιφερειάρ-
χη κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, έτρεξε 
να ενστερνιστεί το όραμα της εται-
ρείας μας, συγχρηματοδοτώντας τα 
έργα από το ΕΣΠΑ και να το κάνει 
μέρος του δικού της οράματος για 
τον τόπο σας».
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας Νεκτάριος Φαρμάκης έκα-
νε λόγο για μια «μέρα δικαίω-
σης για όλους μας» τονίζοντας τα 
εξής: «Μία μέρα νέας ελπίδας για 
το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας, 
αφού το όραμά μας για έναν τό-
πο στον οποίο το φυσικό αέριο 
θα φτάνει παντού, δεν ακυρώνε-
ται και δεν αναστέλλεται. Αντίθε-

τα, εργαστήκαμε σκληρά και με 
σχέδιο για να είμαστε σε θέση να 
λέμε ότι τα τοπικά δίκτυα φυσι-
κού αερίου θα αποτελέσουν την 
πολύτιμη βάση πάνω στην οποία 
θα στηθεί αργότερα ένα πολύ πιο 
εκτεταμένο δίκτυο ροής φυσικού 
αερίου, που δεν θα φτάνει πλέον 
με βυτιοφόρα σε δεξαμενές, αλλά 
μέσω αγωγού».
Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης 
παρατήρησε: «Όπως βλέπετε λοι-
πόν, όχι μόνο δεν αφήσαμε τίποτα 
να πέσει κάτω και δεν εγκαταλεί-
ψαμε το παραμικρό, αλλά αυτό που 
βρήκαμε ως μία πρωτόλεια σκέψη, 
το μετατρέψαμε σε συγκεκριμένο 
σχεδιασμό και σε έργο» τόνισε ο 
κ. Φαρμάκης κάνοντας εκτενή ανα-
φορά στις συντονισμένες ενέργει-
ες που ξεκίνησαν από το 2019 και 
έφτασαν έως του σημείου, αφενός 
να υπερδιπλασιαστούν οι αρχικώς 
προβλεφθέντες οικιακοί χρήστες 
των τοπικών δικτύων και αφετέ-
ρου, η ΔΕΣΦΑ να εντάξει στο σχέ-
διο ανάπτυξής της, την κατασκευή 
αγωγού υψηλής πίεσης προς τη 
Δυτική Ελλάδα.

Χαιρετισμοί
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του 
ο υφυπουργός Εξωτερικών Αν-
δρέας Κατσανιώτης τόνισε μετα-
ξύ άλλων ότι «Περιφέρεια και ΔΕ-
ΔΑ έκαναν τεράστιες προσπάθειες 
για να φθάσουμε στην υλοποίηση 
ενός τόσο σημαντικού έργου και 
παρατήρησε ότι μία – μία οι εκκρε-
μότητες της Δυτικής Ελλάδας αντι-
μετωπίζονται».
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύ-
θυναν οι Δήμαρχοι Πύργου Τάκης 
Αντωνακόπουλος, Αγρινίου Γιώρ-
γος Παπαναστασίου, όπως επίσης 
οι βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλε-
ξοπούλου, Ιάσων Φωτήλας καιΆγ-
γελος Τσιγκρής, του οποίου ανα-
γνώστηκε μήνυμα.
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Πρωτοποριακό έργο
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γυρίζει σελίδα, 
περνώντας σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Ξεκινώ-
ντας από την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο, 
η ΔΕΔΑ υλοποιεί ένα μοναδικό έργο, εφαρμόζο-
ντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σύγχρονη 
τεχνολογία του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. 
Το έργο είναι πρωτοποριακό όχι μόνο για τα ελ-
ληνικά δεδομένα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, αφού η Βαρκελώνη είναι η μόνη ευρωπαϊκή 
πόλη, με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Πάτρα, 
που τροφοδοτείται με LNG», δήλωσε ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, στην 
εκδήλωση για το Φυσικό Αέριο.
«Η ΔΕΔΑ εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες και πιο 
αυστηρές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας το 
υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και ασφάλειας 
του έργου και ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες 
στο περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής των 
κατοίκων» υπογράμμισε ο κ. Τσάκας. 

Σ. Σκιαδαρέσης: Υποψήφιος 
για το ΔΣ του Ερυθρού Σταυρού 

Tην υποψηφιότητά του για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού 
Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού ανα-
κοίνωσε ο Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, Θε-
ολόγος  M.A.Th  Αρσακείων Σχολείων 
Πάτρας και Περιφερειακός Σύμβουλος 
με την παράταξη Κατσιφάρα «Δικαίω-
μα στην Πρόοδο». Όπως αναφέρει: «Στο 
άκουσμα και μόνο των δύο λέξεων «ΕΡΥ-

ΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», ο νους του καθενός στρέφεται στις έννοιες: 
«Φιλανθρωπία», «Εθελοντισμός», «Διακονία», «Αλληλεγγύη», 
«Συνάνθρωπος», «Βοήθεια», «Πρώτες Βοήθειες», «Σαμαρείτες», 
«Ερυθροσταυρίτες» κ.ά. 
Με κανόνα ζωής και πραγματικό πιστεύω μου την προσφο-
ρά στον συνάνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς αντάλλαγμα, 
παρά μόνο την ανακούφιση του πάσχοντα και του εμπερίστατου 
συνανθρώπου μου, υπέβαλα προ ημερών την υποψηφιότητά 
μου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος 
του «ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ» Πάτρας. Ένα ιστορικό Σωματείο με 
ενεργή δράση στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία».

Συμβουλευτικά

Οι Djs της Πάτρας δίπλα στην «Κιβωτό»
Ο νεοσύστατος Σύλλογος 
Δισκοθετών Πάτρας την 
Τρίτη 17 Μαϊου 2022, 
διοργάνωσε ένα φιλαν-
θρωπικό event στο Disco 
Room παίζοντας μουσική 
προκειμένου να μαζέψει 
τα χρήματα για τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες για το 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Κι-

βωτός της Αγάπης». 
Την ιδέα του Συλλόγου 
αγκάλιασαν αρκετοί συ-
μπολίτες και έτσι μαζεύτη-
κε ένα σημαντικό ποσό.
Αυτή ήταν η πρώτη συλλο-
γική δράση του Συλλόγου 
Δισκοθετών Πάτρας και 
σύμφωνα με το ΔΣ θα ακο-
λουθήσουν και άλλες.

Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κάτω πόλης. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί από το ποσοστό της 
έκπτωσης και αναμένεται μέσα στον Ιούνιο να «κλειδώσει» το έργο και να ανοίξει ο δρόμος για να υπογραφεί η σύμβαση έτσι 
ώστε να έχει ολοκληρωθεί το έργο εντός του 18μήνου. Το έργο περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις στην Μαιζώνος από το ύψος της 
Κολοκοτρώνη έως στην Γούναρη, δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, παρεμβάσεις που αφορούν την αισθητική και την 
λειτουργικότητα του ιστορικού κέντρου της Κάτω πόλης. Οι εργασίες για την πρώτη εργολαβία που αφορά την ανάπλαση της 
Άνω πόλης συνεχίζονται και προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, με τα συνεργεία να μπαίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα μετά 
την Παντοκράτορος (από το ύψος της Ρούφου έως στην Λόντου) που πεζοδρομήθηκε, στον δρόμο μπροστά από του Παλαιό 
Δημοτικό Νοσοκομείο και ευρύτερα. Η Πάτρα θα αλλάξει όψη τα επόμενα χρόνια και όλοι ελπίζουν να προσελκύει περισσό-
τερους επισκέπτες και να τονωθεί η τοπική οικονομία μέσα από τις αισθητικές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον. 

Οι τάσεις στον 
τομέα εργασίας
Η «Μεγάλη Παραίτηση», το κύμα που πυροδοτήθηκε μετά την 
έναρξη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, παραμένει ση-
μαντική τάση, χωρίς να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, όπως 
προκύπτει από την έρευνα της παγκόσμιας εταιρείας ανθρώπι-
νου δυναμικού Randstad και αφορά και την χώρα μας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν το 1/3 των νέων που συμ-
μετείχαν στην έρευνα αναζητούν ενεργά την επόμενη επαγγελ-
ματική τους ευκαιρία, ενώ το 74% των Ελλήνων εργαζομένων 
είναι ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την εταιρεία που 
εργάζονται αυτό το διάστημα. Το θετικό στοιχείο για τις εται-
ρείες είναι ότι το 62% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην 
έρευνα δήλωσαν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στην εται-
ρεία τους, εφόσον οι εργοδότες ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κύμα της αλλαγής επαγγλε-
ματικής πορείας είχε ξεκινήσει την περίοδο της πανδημίας και 
μάλιστα και σε άτομα ηλικίας και άνω των 40 που θεωρητικά 
η εξεύρεση εργασίας θεωρείται δύσκολη. Σε αυτό ίσως συντεί-
νουν και τα ευρήματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία το 
47%, θεωρεί ότι μπορεί να βρει γρήγορα μια νέα επαγγελματι-
κή θέση, σε περίπτωση απώλειας της εργασίας του.
Η τελευταία έρευνα της Randstad, με συνολικό δείγμα 35.000 
εργαζομένους, σε 34 αγορές, διεξήχθη το διάστημα 21 Φε-
βρουαρίου – 13 Μαρτίου 2022, ενώ στην Ελλάδα η συμμετο-
χή ξεπέρασε τους 800. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μία αναδυόμενη τάση, ιδιαίτε-
ρα στις νεότερες γενιές, συνδέει την προσωπική με την επαγ-
γελματική ζωή, με το 59% του δείγματος να θέτει ως βασική 
του προτεραιότητα την προσωπική του ζωή έναντι της επαγ-
γελματικής. Μάλιστα, το 40% θα επέλεγε να μην εργαστεί κα-
θόλου σε περίπτωση που οι οικονομικές του αποδοχές δεν 
αποτελούσαν τροχοπέδη για την προσωπική του διαβίωση 
(48% παγκοσμίως).
Το 95% δήλωσε ότι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προ-
σωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική τόσο 
στην τρέχουσα όσο και στη μελλοντική του απασχόληση. Το 
46% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι θα προτιμού-
σε να παραιτηθεί από την εργασία του, αν αυτή τους εμπόδιζε 
να απολαύσουν τη ζωή τους, και το 28% των εργαζομένων θα 
προτιμούσε να παραμείνει χωρίς εργασία παρά να είναι δυσα-
ρεστημένο σε μια θέση εργασίας. Είναι συμπεράσματα που θα 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι επιχειρηματίες και γενι-
κότερα οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού. Και δείχνει τε-
λικά ότι παρά την διεθνή κρίση, εκείνο που τίθεται ως προ-
τεραιότητα είναι η προσωπική υγεία, ψυχική και σωματική.; 

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
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Κίνδυνος για 
χιλιάδες οικόπεδα
Άμεσος ο κίνδυνος υποβάθμισης 
των περιουσιών για χιλιάδες ιδιο-
κτήτες στην Αχαΐα. Καλούνται μέ-
χρι αρχές Δεκεμβρίου να βγάλουν 
υποχρεωτικά οικοδομική άδεια, δι-
αφορετικά το ακίνητό 
τους θα αποχαρακτη-
ριστεί και δεν θα τους 
δίνεται η δυνατότητα 
οικοδόμησης. Πρό-
κειται για οικόπεδα 
που είναι εκτός σχε-
δίου όμως μέχρι σή-
μερα είχαν κατ’ εξαί-
ρεση τη δυνατότητα 
δόμησης. Ειδικότερα 
τα οικόπεδα αυτά αν 
και έχουν εμβαδόν 
κάτω από 4 στρέμμα-
τα, που είναι το όριο 
για την εκτός σχεδίου δόμηση, θε-
ωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα 
επειδή πληρούν ειδικές προϋποθέ-
σεις (όπως το να έχουν π.χ. «πρό-
σωπο» σε εθνικές, επαρχιακές και 
δημοτικές οδούς).
«Δυστυχώς δεν φθάνουν τα τόσα 
βάρη που έχουν να αντιμετωπίσουν 
οι ιδιοκτήτες, θα πρέπει αυτή την 
περίοδο να σπεύσουν για την έκ-
δοση αδείας, που είναι αδύνατον 
και χρονικά αλλά και οικονομικά 
να επιτευχθεί» τονίζει στον «Σ.Ε.» 
η Κυριακή Αθανασιάδη, Πρόε-
δρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινή-
των Αχαΐας. Εκείνο που ζητείται εί-
ναι η κατάργηση του συγκεκριμένου 
μέτρου που επιβαρύνει υπέρμετρα 
τις περιουσίες.

Α. Κατσιφάρας: «Τολμήσα-
με και ιδού το έργο» 
Παρέμβαση για το ζή-
τημα της έλευσης του 
Φυσικού Αερίου στην 
Δυτική Ελλάδα έκα-
νε ο Πρώην Περιφε-
ρειάρχης Απόστολος 
Κατσιφάρας υπενθυ-
μίζοντας ορισμένες 
κρίσιμες στιγμές του 
έργου. «Η περιφερει-
ακή Αρχή Φαρμάκη 
καθώς και η κυβέρ-
νηση της ΝΔ το βρή-
καν έτοιμο, όσο και να 
προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο 
για το αντίθετο. Πλέον, αυτή η πρα-
κτική τους είναι τόσο συνηθισμένη 
που δεν εκπλήσσει και δεν πείθει 
κανέναν.

Πελαγοδρόμησαν στην αρχή, κα-
θυστέρησαν αδικαιολόγητα και 
προσπάθησαν μεθοδικά να απα-
ξιώσουν την δουλειά μας, αλλά η 
προετοιμασία μας και ο σχεδιασμός 
μας είχαν γερά θεμέλια. Προφανώς 
πρόσθεσαν, προφανώς συνέβαλαν 
αλλά τα θεμέλια ήταν τόσο γερά και 

η στρατηγική τόσο σω-
στή που ξεπέρασε την 
όποια σκοπιμότητα.
 Η κρίσιμη απόφα-
ση πάρθηκε το 2011 
όταν τολμήσαμε μα 
πάμε απέναντι στα μέ-
χρι τότε δεδομένα πού 
έλεγαν σε όλους τους 
τόνους ότι «ο Αγωγός 
δεν είναι βιώσιμος ξε-
χάστε τον». Εμείς όμως 
αποφασισμένοι αντιτά-
ξαμε, ότι:

• Δεν συμβιβαζόμαστε με την άρνη-
ση των Αθηνών 
• Ενώνουμε δυνάμεις , προετοιμα-
ζόμαστε τεχνικά και μελετητικά άρ-
τια , συμμετέχουμε οικονομικά 
• Αλλάζουμε την μέχρι τότε Στρα-
τηγική που ήταν η έλευση μόνο με 
αγωγό».

Οι Έλληνες χρωστούν 
συνολικά 112,8 δισ. 
Σε ελαφρά χαμηλότερα επίπε-
δα διαμορφώνεται, για τον Μάρ-
τιο του 2022 σε σχέση με τον αμέ-
σως προηγούμενο μήνα, ο αριθμός 
των φορολογουμένων που έχουν 
οφειλές προς την Εφορία. Συγκε-
κριμένα σύμφωνα με στοιχεία της 
ΑΑΔΕ, 4.014.028 ΑΦΜ χρω-
στούν 112,852 δισ. Τον Φεβρου-
άριο το ληξιπρόθεσμο χρέος ήταν 
στα 113,040 δισ. και το σύνολο 

των οφειλετών στα 
4.087.432 ΑΦΜ.
Για το πρώτο 3μη-
νο του 2022 οι φό-
ροι που έμειναν απλή-
ρωτοι ανήλθαν στα 
3,326 δισ. ενώ την 
αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι είχε φτάσει τα 
2,164 δισ. (αυξημένο 
κατά 53,7%).
 Σύμφωνα με την ΑΑ-
ΔΕ η αύξηση αυτή ερ-
μηνεύεται από την 

περιορισμένη οικονομική δραστη-
ριότητα του προηγούμενου έτους 
που οδήγησε σε μείωση της βεβαί-
ωσης στις κύριες φορολογικές κα-
τηγορίες (Εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ), 

περιορισμό των εσόδων αλλά και 
περιορισμό των απωλειών δηλα-
δή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, 
σε σχέση με το 2022 που η οικονο-
μική δραστηριότητα έχει επανέλθει 
σε κανονικά επίπεδα.
Τον Μάρτιο οι ανεξόφλητοι φόροι 
ανήλθαν στα 790 εκατ. ευρώ σημει-
ώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2021 που 
είχαν φθάσει τα 626 εκατ. ευρώ.
Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο 
έφτασε τα 3,472 δισ., ενώ την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτά-
σει τα 2,310 δισ. (αυξημένο κατά 
50,2%).

Από τον Ιούλιο η αποπλη-
ρωμή της επιστρεπτέας 
Την παράταση έως το τέλος Ιουλί-
ου της προθεσμίας για την εφάπαξ 
εξόφληση ή την πληρωμή της πρώ-
της από τις 96 δόσεις της επιστρε-
πτέας προκαταβολής εξήγγειλε από 
το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενο-
δόχων ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως είπε οι 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα 
εκδοθούν τις επόμενες ημέρες, έως 
τη Δευτέρα. Μετά την έκδοση των 
αποφάσεων η ΑΑΔΕ θα προχωρή-
σει στην έκδοση των εκκαθαριστι-
κών με τα ποσά που πρέπει να επι-
στρέψουν στον κράτος οι περίπου 
700.000 επιχειρήσεις και επαγγελ-
ματίες.
Επίσης ο υπουργός Οικονομικών 
διαβεβαίωσε ότι θα διατηρηθούν 
οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ στην 
εστίαση και τις μεταφορές έως το τέ-
λος του 2022.

Να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πι-
θανές παρεκκλίσεις από την Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική προκειμένου να διατηρηθεί 
η επισιτιστική ασφάλεια υπο το φως του 
πολέμου στην Ουκρανία, ζητούν ο Πρό-
εδρος της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ 
Νορμπερτ Λινς και η πλειονότητα των πο-
λιτικών ομάδων της επιτροπής. Οι παρεκ-
κλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, «θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο 
αντιμετώπισης των παγκόσμιων ελλείψε-
ων», αναφέρεται στην επιστολή.

! Eπωνύμως

O κ. Απόστολος 
Κατσιφάρας

Οι προτεραιότητες του Αναπτυξιακού
Ικανοποιημένος για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Όπως δήλωσε : «Ήδη άνοιξε το Ταμείο 
Ανάκαμψης και δέχεται αιτήσεις για δάνεια από 10 του μηνός και εκεί 
μπορεί να πάει η κάθε επιχείρηση, να καταθέσει το επιχειρηματικό της 
σχέδιο και να λάβει δάνειο. Έτσι θα στηρίξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
και πολύ σύντομα τον Ιούνιο, εγκρίνεται το ΕΣΠΑ, που μαζί με αυτό θα 
εγκριθεί και μία ιδιαίτερη στήριξη σε ορισμένες ευαίσθητες περιοχές της 
πατρίδας μας όπως η Δ. Μακεδονία, η Κρήτη, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 
κλπ».

Όπως ανέφερε ο επι-
κεφαλής του Συνηγόρου 
του Πολίτη, Ανδρέας 
Ποττάκης η πανδημία 
και η αύξηση των τιμών 
της ενέργειας είναι οι 
πλέον καταλυτικοί παρά-
γοντες στα εμφατικά και 
δραματικά προβλήματα 
της κοινωνίας.

‘‘

‘‘

Η κα Κυριακή 
Αθανασιάδη

Όπως κάθε 19η Μαΐου, έτσι και σήμε-
ρα, τιμάμε την Ημέρα Μνήμης για τη 
Γενοκτονία των Ποντίων. 
Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας, 
συνεχίζει και έχει επίκαιρο χαρακτή-
ρα, ειδικά αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του 
τις σύγχρονες εξελίξεις, το γεγονός ότι 
αντίστοιχα γεγονότα, κάθε άλλο παρά 
ανήκουν ολοκληρωτικά στη σφαίρα του 

παρελθόντος.
Σήμερα, βρισκόμαστε και πάλι στη δίνη ενός πολέμου, 
βιώνουμε εκ νέου όξυνση των ανταγωνισμών, είμαστε 
στο κατώφλι επώδυνων συμβιβασμών στα ελληνοτουρ-
κικά. Την κατάσταση αυτή, θα την πληρώσουν πάλι οι 
λαοί της περιοχής. Γι’ αυτό και η μελέτη της ιστορίας, η 
αναζήτηση των αιτιών για τα τραγικά γεγονότα που έχει 
βιώσει ο λαός μας και οι γειτονικοί λαοί, είναι πολύ 
σημαντική για την οπτική μας σήμερα.
Ο Δήμος Πατρέων, συνεχώς, ειδικά όμως φέτος, που 
συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην 
ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης 
των προσφύγων, οργανικό στοιχείο των οποίων είναι 
οι Πόντιοι.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός ταυτίστηκε 
με το μεγαλείο αλλά και τη βαριά μοί-
ρα του Μικρασιατικου Ελληνισμού. 
Η εξόντωση του Ποντιακού στοιχεί-
ου από τους Νεότουρκους είναι τεκ-
μηριωμένη από τα Αρχεία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Αγγλίας, των 
ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής Ένωσης. 

Η εξόντωση 353 χιλιάδων ανθρώπων δεν είχε κα-
μία ψευδοεπιστημονική ή πολιτική δικαιολόγηση. 
Σκόπευε αποκλειστικά στην εκκαθάριση των αρχέγονων και 
πατρογονικων εστιών των Ποντίων από κάθε τι Ελληνικό. 
Βλέπουμε ολοένα και συχνότερα πως γίνονται κινήσεις 
διεθνώς στην πολιτική σκακιέρα για την αναγνώριση της 
γενοκτονίας.
Ακόμα όμως είμαστε μακριά και πρέπει να γίνουν πολλά. 
Προσωπικά θα είμαι αρωγός σε όποια κίνηση χρειαστεί 
που θα κινείται στην βάση της δικαίωσης των θυμάτων. 
Πάντα με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες δικαίου που 
επιμένει μέχρι και σήμερα να καταπατά η Τουρκία»

Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας Ποντίων
Με αφορμή την 18η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης για την 

Γενοκτονία των Ποντίων, ο «Σ.Ε.» δημοσιεύει δύο 

επίκαιρα κείμενα του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πε-

λετίδη και του Γεώργιου Παππά, πρόεδρου 10ου ΠΤ 

Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος του ΟΕΕ

Ο Γεώργιος Παππάς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πρόεδρος του 10ου Περ. Τμήματος του Οικονομικού Επιμε-

λητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ο Κώστας Πελετίδης είναι Δήμαρχος Πατρέων

Κώστας Πελετίδης

Γιώργος Παππάς
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Δημόσια διαβούλευση 
για το ΠΕΠ Καλαβρύτων
Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος 2021-2023, ο Δήμος Καλαβρύτων έθεσε σε δημόσια 
διαβούλευση το εγκεκριμένο, με την 37/2022 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, κείμενο του Στρατηγικού Σχε-
διασμού. Πρόκειται για την Α΄ Φάση του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος και περιλαμβάνει το όραμα, τις ανα-
πτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. 
Για το σκοπό αυτό, προσκαλούνται όλοι οι Δημότες, οι Πρό-
εδροι και τα Μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και οι 
εκπρόσωποι τοπικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτι-
στικών φορέων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου (Β΄ Φάση), που αφορά στον επιχει-
ρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης που έχει δη-
μιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καταθέτοντας προ-
τάσεις αναφορικά με τις δράσεις και τα έργα που δύνανται 
να περιληφθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και 
τα ιεραρχημένα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβού-
λευσης, θα αξιολογηθούν προκειμένου να ενσωματωθούν στο 
κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στο οποίο θα αναλυ-
θούν οι εξειδικευμένες δράσεις.

Φ. Ζαΐμης: Κυκλική 
Οικονομία στην αλιεία

Στο συνέδριο για την «Προώθηση της Κυκλικής Γαλάζιας Οι-
κονομίας στη Μεσόγειο» που έγινε στη Βαρκελώνη συμμετείχε 
διαδικτυακά, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευ-
νας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης το διάστημα 9 έως 11 
Μαΐου 2022.
Στη συνεδρίαση, συζητήθηκαν καίρια ερωτήματα αναφορικά με 
τις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού πλαισίου όσον αφορά Κυκλι-
κή Οικονομία στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια αλλά και 
των εμποδίων που παρουσιάζονται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος.
Συμπερασματικά, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι πλέον οι 
επιχειρήσεις καλούνται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζονται τη σχέση τους με το περιβάλλον και να χρησι-
μοποιήσουν τους πόρους πιο αποτελεσματικά. Τα κυκλικά επι-
χειρηματικά μοντέλα έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνουν 
βιομηχανίες. Η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία με την 
παραγωγή, τη χρήση και την απόρριψη προϊόντων είναι πιο 
επιτακτική από ποτέ.
Κατά την ομιλία του ο κ. Ζαΐμης τόνισε τα εξής: «Η Κυκλική 
Οικονομία στην Ελλάδα δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη 
και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδος πιστεύει ότι η καινοτομία και τα νέα τεχνο-
λογικά εργαλεία στην εισαγωγή μοντέλων κυκλικής οικονομίας 
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στους κλάδους της Αλιείας και 
Ιχθυοκαλλιέργειας. Η διατήρηση του επαγγέλματος του αλιέα 
είναι σημαντική όχι μόνον για να μην χαθεί μια αρχαιότατη 
τεχνογνωσία που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αλλά και για 
να συνεχίσει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε παράκτιες περιοχές αι 
να διατηρηθεί μια σημαντική πρωτογενής πηγή τροφίμων στο 
διηνεκές».
Τέλος, το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου 
BLUEfasma (Interreg MED modular project), του Προγράμμα-
τος SwitchMed και του έργου Blue Growth Community (Interreg 
MED horizontal project).

Θέματα

Πρόγραμμα - ασπίδα 
στις σύγχρονες προκλήσεις 

Το πρόγραμμα RESILOC που 
υλοποιεί ο Δήμος Δυτικής Αχα-
ΐας παρουσιάστηκε στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε το καλο-
καίρι του 2019 και θα ολοκλη-
ρωθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. 
Αφορά την ενίσχυση της τοπι-
κής κοινωνίας απέναντι στις 
σύγχρονες προκλήσεις της κλι-
ματικής αλλαγής (καύσωνες, 
πλημμυρικά φαινόμενα σε κα-
τοικημένες περιοχές, κλπ.) αλλά 
και τις λοιπές φυσικές ή και αν-
θρωπογενείς καταστροφές (συ-
νέπεια σεισμών, δασικών πυρ-
καγιών, κ.α).
Ο πυρήνας του προγράμματος 
είναι η δημιουργία και η δοκι-
μαστική εφαρμογή μιας πλατ-
φόρμας που θα στηρίζεται σε 

επικαιροποιημένα στατιστικά, 
και όχι μόνο, δεδομένα προ-
κειμένου να μπορούν οι τοπι-
κοί παράγοντες να εκτιμούν την 
τρέχουσα δυνατότητα της κοι-
νωνίας να ανταποκρίνεται και 
να ξεπερνά τις όποιες ανάλογες 
προκλήσεις.
Το RESILOC προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη εκτίμηση για 
πιθανές αδυναμίες χωρίς να 

εγκλωβίζει τους χρήστες του σε 
συγκεκριμένες λύσεις. Αποτελεί 
εργαλείο για την απόκτηση επί-
γνωσης της στρατηγικής κατά-
στασης μιας κοινωνίας απέναντι 
στις προκλήσεις-καταστροφές. 
Το πρόγραμμα παρουσιά-
στηκε από το Μάριο Διδάχο 
(project  Manager  του έργου) 
και τον Σπύρο Κίντζιο, επιστη-
μονικό συνεργάτη του ΕΚΠΑ 

ενώ ήταν παρόντες ο δήμαρχος 
Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλω-
νάς, η υπεύθυνη των ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων του Δήμου 
Βασιλική Μαργέτα, η Μαρία 
Νικολάτου από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας και η Πέγκυ 
Παπαδοπούλου από το ΕΚΠΑ.
Στην Περιφέρεια, τους υπευ-
θύνους του RESILOC υπο-
δέχθηκαν ο περιφερειάρχης 
Νεκτάριος Φαρμάκης και ο αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας Χαρά-
λαμπος Μπονάνος και στο Πα-
νεπιστήμιο ο κοσμήτορας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών Βασίλης Βουτσινάς.
Οι συναντήσεις αυτές αποτε-
λούν τμήμα της ερευνητικής 
δράσης ενώ έχουν προγραμμα-
τιστεί ανάλογες συναντήσεις με 
εμπλεκομένους φορείς.

> Παρουσίαση του RESILOC σε Περιφέρεια & Πανεπιστήμιο από τον Δήμο Δυτ. Αχαΐας

Μόνο δύο οι γαλάζιες σημαίες 

Σε νέο κτίριο το 
Τμήμα Μεταφορών Αιγίου

Η Αχαΐα διαθέτει φέτος μόνο δύο βρα-
βευμένες ακτές, τη Λακκόπετρα και την 
Καλόγρια του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύ-
σης (υπεύθυνη στην Ελλάδα για τον θε-
σμό) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, που 
φέρνουν για ακόμα μια φορά την Ελλά-
δα σε πολύ υψηλή θέση, όσον αφορά όχι 
μόνο την καθαριότητα παραλιών και
θαλασσών, αλλά και την οργάνωση των 
ακτών. Πιο συγκεκριμένα, με τη Γαλά-
ζια Σημαία βραβεύονται φέτος 581 ακτές 
(έναντι 545 πέρυσι), 15 μαρίνες (έναντι 
16 πέρυσι) και 6 τουριστικά σκάφη (μια 
κατηγορία που προστέθηκε το 2017).

Στην κορυφή βρίσκεται με μεγάλη διαφο-
ρά η  Χαλκιδική, με 87 Γαλάζιες Σημαί-
ες. Ακολουθεί η Ρόδος, που βελτίωσε την 
επίδοσή της (55 φέτος έναντι 49 πέρυ-
σι), ενώ οι υπόλοιπες θέσεις ανήκουν 
στην Κρήτη: στις Περιφερειακές Ενότητες 
Λασιθίου (41), Χανίων (36), Ηρακλείου 
(31) και Ρεθύμνου (20). Τη δεκάδα συ-
μπληρώνουν η Αττική (18), Κεφαλληνί-
ας (17) και Λέσβου (17). Οι περιοχές με 
τις λιγότερες γαλάζιες σημαίες (μόλις μία 
σε καθεμία) είναι οι Π.Ε. Άνδρου, Έβρου, 
Ιθάκης, Μυκόνου και Τήνου.
Στην Π.Ε. Αχαΐας δόθηκαν δύο στον Δή-
μο Δυτικής Αχαΐας: Καλογριά/Kalogria 

Beach και Λακκόπετρα/Lakopetra Beach, 
στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στον Δήμο 
Ναυπακτίας οι: Κάτω Βασιλική και Κρυο-
νέρι. Ωστόσο, τα σκήπτρα κατέχει η Π.Ε. 
Ηλείας καθώς κέρδισε τις περισσότερες 
γαλάζιες σημαίες ως εξής: 
Δήμος Πύργου: Σκαφιδιά/Aldemar, Δή-
μος Ήλιδας: Κουρούτα, Δήμος Πηνειού: 
Αρκούδι, Βαρθολομιό, Γλύφα, Δήμος Αν-
δραβίδας-Κυλλήνης: Κάστρο Κυλλήνης/
Olympia Golden Beach Resort, Κάστρο-
Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Beach, 
Λουτρά Κυλλήνης 1/ Grecotel Olympia 
Riviera Oasis και Λουτρά Κυλλήνης 2/
Grecotel Olympia Riviera Thalasso.

Εγκαινιάστηκε την περασμέ-
νη Τρίτη η έναρξη λειτουργίας 
του Τμήματος Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Αιγίου σε νέο 
κτίριο, στο Πάρκο Κουλούρας 
στην περιοχή των Εργατικών 

Κατοικιών, στο Αίγιο. Στην τε-
λετή αγιασμού παρευρέθηκε ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελ-
λάδας Νεκτάριος Φαρμάκης 
επισημαίνοντας την σπουδαι-
ότητα της μετεγκατάστασης για 

την ασφάλεια των υπαλλή-
λων, αλλά και των συναλλασ-
σόμενων.
Το Τμήμα Μεταφορών & Επι-
κοινωνιών Αιγίου, από το κτί-
ριο της οδού Ποσειδώνος στο 
Αίγιο μετεγκαταστάθηκε στο 
νέο χώρο που παραχωρήθηκε 
από τον ΟΑΕΔ στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη 
συνδρομή του Δήμου Αιγιά-
λειας. Στο κτίριο έγιναν ευρεί-
ας κλίμακες εργασίες ανακαί-
νισης και προσαρμογής, ενώ 
εξοπλίστηκε κατάλληλα ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες της υπηρεσίες. Διαμορ-

φώθηκε ένας χώρος λειτουρ-
γικός, ασφαλής και εύκολα 
προσβάσιμος που θα παρέ-
χει στους εργαζόμενους κατάλ-
ληλες συνθήκες εργασίας και 
στους πολίτες αναβαθμισμέ-
νες υπηρεσίες.
Στα εγκαίνια χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος. 
Παρευρέθηκαν ακόμη οι Αντι-
περιφερειάρχες Χαράλαμπος 
Μπονάνος, Ανδρέας Φίλιας, 
Τάκης Παπαδόπουλος, ο Βοη-
θός Περιφερειάρχη Παναγιώ-
τη Σακελλαρόπουλου, καθώς 
και υπηρεσιακοί παράγοντες.

> Φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Αχαΐα

> Εγκαινιάστηκε την περασμένη Τρίτη
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Και εγένετο «Εμπορική Ανανέωση» 

Ζωηρό είναι το ενδιαφέρον για 
τις εκλογές που θα διεξαχθούν 
στον Εμπορικό και Εισαγωγικό 
Σύλλογο της Πάτρας που έχουν 
προγραμματιστεί για τον προσε-
χή Ιούνιο και ήδη νέοι συνδυ-
ασμοί προστίθενται στο κάδρο.
Οι επαγγελματίες Γιάννης Ρού-
πας (ΡΟΥΠΑΣ Hairshops), 
Mιχάλης Παντελής (Autolisi 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ) και Τάκης Γουρ-
δούπης (ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ - Βι-
ομηχανικά) ανακοίνωσαν τη 
συγκρότηση ενός νέου συνδυα-
σμού με την επωνυμία «Εμπο-
ρική Ανανέωση».
Το πλήρες κείμενο της ανακοί-
νωσης αναφέρει τα εξής: «Eν 
όψει των κρίσιμων εκλογών 
στον Εμπορικό και Εισαγωγι-
κό Σύλλογο Πατρών, στις οποί-
ες θα αναμετρηθούν το ξεπε-
ρασμένο και το καινούριο και 
κυρίως, οι αναχρονιστικές αντι-

λήψεις που τα τελευταία χρόνια 
έχουν οδηγήσει σε απαξίωση 
τον ιστορικό μας σύλλογο και η 
ανανέωση, η ενεργοποίηση νέ-
ων ανθρώπων είναι μονόδρο-
μος. Οι έμποροι της Πάτρας 
χρειαζόμαστε έναν Σύλλογο 
ανοικτό, με τόλμη αλλά και με 
λογική που θα διεκδικεί ρεαλι-
στικές λύσεις στα προβλήματά 
μας, έναν Σύλλογο στον οποίο 
θα κυριαρχεί η σύνθεση κι όχι 
η αντιπαράθεση, έναν Σύλλο-
γο που θα λειτουργεί ανεξάρτη-
τα από κόμματα, έναν Σύλλογο 
που θα είναι ξανά πρωταγω-
νιστής. Η Πάτρα, είναι η πόλη 
που μεγαλώσαμε και δραστη-
ριοποιούμαστε επαγγελματικά. 
Όλοι διαγράφουμε τη δική μας 
διαδρομή και κρινόμαστε κα-
θημερινά από την κοινωνία. 
Δηλώνουμε «παρών» δυνατά 
και σταθερά κι όχι συγκυριακά. 

Άλλωστε όσοι μας γνωρίζουν 
ξέρουν πως ουδέποτε διεκδι-
κήσαμε καρέκλες και αξιώμα-
τα. Είμαστε αποφασισμένοι να 
συγκρουστούμε με το παρελθόν 
και οτιδήποτε κρατά καθηλω-
μένο το εμπόριο και τους συ-
ναδέλφους επαγγελματίες της 
πόλης που δίνουν καθημερινά 
«μάχη» να κρατήσουν ανοικτά 
τα καταστήματά τους. Σ’ αυτόν 
λοιπόν τον έντιμο αγώνα σας 
καλούμε όλους δίπλα μας. Για 
να δώσουμε πνοή στον ιστο-
ρικό μας Σύλλογο. Όλοι μαζί 
έχουμε τη δύναμη, με όραμα, 
με φρέσκιες ιδέες, μακριά από 
κομματικές διαιρέσεις και άγο-
νες προσωπικές αντιπαραθέ-
σεις. Η Εμπορική Ανανέωση 
μπορεί να επιτευχθεί με τη συ-
νεργασία όλων των υγιών δυ-
νάμεων του εμπορικού μας κό-
σμου!».

Στήριξη από Φ. Δούβρη 
Tη στήριξή του στην «Εμπο-
ρική Ανανέωση» ανακοίνωσε 
μεταξύ άλλων και ο Πατρινός 
έμπορος ηλεκτρικών ειδών, 
Φώτης Δούβρης, αναφέρο-
ντας μεταξύ άλλων πως «υπο-
δεχτήκαμε την ανακοίνωση 
του νέου συνδυασμού με ιδι-
αίτερη ικανοποίηση και χα-
ρά, αφενός γιατί οι συνάδελ-
φοι- ιδρυτικά του μέλη είναι 
γνώστες της αγοράς με πολυ-
ετή εμπειρία κι αφετέρου για-
τί το ενδιαφέρον τους για τον 
τόπο μας είναι έμπρακτο και 
ανιδιοτελές. Tο εμπόριο έχει 
ανάγκη από καθαρές φωνές 
και ανθρώπους που μπορούν 
να εγγυηθούν την ενότητα, τη 
συνεργασία και τη σύνθεση. 
Υπό αυτό το πρίσμα στηρί-
ζω τον ανεξάρτητο συνδυα-
σμό «Εμπορική Ανανέωση» 
και όλους όσοι επιδιώκουν 
την ανανέωση και στην πρά-
ξη». Η Εμπορική Ανανέωση, 
ο συνδυασμός όλων των πα-
τρινών εμπόρων, διευρύνε-
ται και συνεχίζει δυναμικά, 
συστρατεύοντας τις δυνάμεις 
όλων, χωρίς κομματικό απο-
τύπωμα, με γνώμονα το κοι-
νό μας συμφέρον».

> Νέος συνδυασμός στο προσκήνιο με φόντο τις εκλογές στον ΕΕΣΠ

10 χρόνια ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 10/5 η 10ετής επετειακή εκδήλωση 
από την ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον Φάρο, στο Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσία 
Πολιτικών και Επιχειρηματιών.
Στην επετειακή εκδήλωση έδωσαν το «πα-
ρών» ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, εκ-
προσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη 
Κεραμέως, και ο Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης. 
Επίσης, παρευρέθηκαν Πρόεδροι Επιμε-
λητηρίων, Πρόεδροι Φορέων, ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα πε-
ρισσότερα από τα Μέλη της Πρωτοβουλίας, 
Ιδιοκτήτες εταιριών που πληρούν τα κριτή-
ρια για την ένταξή τους στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ καθώς και Δημοσιογράφοι. 
Χαιρετισμό απηύθυναν η Διευθύντρια 
Marketing και Επικοινωνίας του Κέντρου 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθη-
νά Μπαλοπούλου, ο Εμπορικός Διευθυ-
ντής της Groupama, Κωνσταντίνος Σεμερ-
τζόγλου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Ιωάννης 
Μπρατάκος και το Μέλος της Διοικητικής 
Επιτροπής του ΕΒΕΠ, Μαυρίκος Νικόλας.
Aπό τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παρουσιάστηκαν το όραμα 
των Ιδρυτών, οι αξίες και οι στρατηγικές 
δράσεις της Πρωτοβουλίας για τις συνέρ-
γειες εξαγωγών, η δημόσια παρέμβαση, η 
προβολή του σήματος εντός της Ελλάδας 
με τις συνέργειες στο λιανεμπόριο, αλλά 
και με την παρουσίαση της νέας διαφημι-
στικής καμπάνιας, καθώς και οι δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνοντας 
στους παρευρισκόμενους μια συνολική 
και αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυ-
διάστατου έργου της Κοινότητας, που συ-
μπλήρωσε 10 χρόνια «ζωής». Κεντρική 
ομιλήτρια ήταν η Μαρίκα Λάμπρου, Συγ-
γραφέας του βιβλίου: «Μυστικά Επιτυχί-

ας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα 
εποχή».

Και βραβεύσεις 
Η βραδιά περιελάμβανε επιπλέον τις βρα-
βεύσεις για την εφαρμογή του ESG πρωτο-
κόλλου, “ETHOS” που πραγματοποίησε ο 
φορέας Πιστοποίησης EUROCERT σε Μέ-
λη της Κοινότητας. Mε τη διάκριση “ETHOS 
Green” βραβεύτηκαν οι εταιρίες: Καλαμάτα 
Παπαδημητρίου, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, 
Τρικαλινός, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, 
Flexia, Elikon, 3αλφα και Coffee Island. Τη 
Gold διάκριση απέσπασαν οι εταιρίες ΕΨΑ, 
KYKNOS και Δίρφυς, ενώ την υψηλότερη 
διάκριση, Platinum, κατέκτησε η SKAG. 
Η βραδιά έκλεισε με το αισιόδοξο μήνυμα 
που έδωσε η νέα γενιά εκπροσώπων των 
εταιριών-Μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία έκανε λόγο για το μέλ-
λον της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε 
σχέση με το όραμα της Κοινότητας. Η ομάδα 
της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη Βασιλι-
κή Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον 
Θοδωρή Σκαγιά και τον Δημήτρη Σκούρα.
Παρουσιαστές-συντονιστές της εκδήλωσης 
ήταν ο δημοσιογράφος, Νίκος Υποφάντης 
και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της 
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άννη 
Καραγκιουλέ. Χορηγοί ήταν η Alpha Bank, η 
EUROBANK και η Groupama, υποστηρικτές 
οι ΕΒΕΑ και ΕΒΕΠ, ενώ χορηγοί επικοινω-
νίας οι: Alpha, Σταρ, Σταρ Κ.Ε. ,Youweekly.

> Μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση στο Ίδρυμα «Σ. Νιάρχος» 

Μειώθηκε ο τζίρος
της αγοράς τροφίμων

Μείωση της τάξης του 5,4% σημείωσε φέτος ο συνολι-

κός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων την 

εβδομάδα πριν το Πάσχα (24/04/22), σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή (2/5/21). Αυτό προκύπτει από έρευ-

να της NielsenIQ, σύμφωνα με την οποία όλες οι μεγάλες 

προϊοντικές κατηγορίες παρουσίασαν αρνητικές τάσεις, 

ενώ πιο έντονες ήταν αυτές των bazaar προϊόντων ο τζί-

ρος των οποίων μειώθηκε κατά 13,5%, καθώς και των 

προϊόντων για την φροντίδα του νοικοκυριού, που είχε 

απώλειες κατά 10,7%.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, επισημαίνεται ότι παρά τους 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο συνολικός τζίρος της 

αγοράς είναι σημαντικά ενισχυμένος σε σχέση με την 

pro-covid εποχή ήτοι κατά 12,8%.

Άνοδος στην περιφέρεια
Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών τα αστικά κέντρα της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σημείωσαν τις πιο αρνητι-

κές τάσεις, με τα ποσοστά πτώσης του τζίρου να φτάνουν 

στο 12,7% και 11,1% αντίστοιχα, καθώς έπειτα από δύο 

συνεχόμενες χρονιές με lockdowns και περιορισμούς στις 

μετακινήσεις, οι καταναλωτές φαίνεται να επέλεξαν να 

περάσουν το Πάσχα στην περιφέρεια. Το γεγονός αυτό 

ερμηνεύει και τη σημαντική ανάπτυξη, που σημείωσαν 

οι πωλήσεις στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας κατά 

9,3%, αλλά και της Πελοποννήσου κατά 11,4%.

Πτώση στα αμνοερίφια
Στα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα, για τα οποία η 

NielsenIQ πλέον διαθέτει στοιχεία σε επίπεδο κατηγορι-

ών, η πτώση του συνολικού τζίρου αποτυπώθηκε και στην 

κατηγορία του κρέατος, που έχει την τιμητική της λόγω 

της Κυριακής του Πάσχα, με τις πωλήσεις να σημειώνουν 

συνολική μείωση της τάξης του -1,7%.

Τα αμνοερίφια, στο σύνολό τους, σημείωσαν πτώση κατά 

-3,4%, και πιο συγκεκριμένα, το αρνί κατά -2,6% και το 

κατσίκι κατά -5,7%, ενώ έκπληξη αποτέλεσε το πρόβατο, 

που αύξησε τις πωλήσεις του κατά 52,4%, ωστόσο με μι-

κρή συμμετοχή στις πωλήσεις της κατηγορίας του κρέατος 

συνολικά.

Αυτό που προκύπτει από την μελέτη των τάσεων των επι-

μέρους κατηγοριών είναι ότι ο καταναλωτής φέτος μάλ-

λον προτίμησε να αντικαταστήσει τον οβελία με άλλα 

κρεατοσκευάσματα, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν 

κατά 4,7%, ενώ παράλληλα η αύξηση των πωλήσεων του 

μοσχαρίσιου κρέατος ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της 

τιμής του και όχι του όγκου πωλήσεων, αφού κινήθηκε 

ναι μεν θετικά σε τζίρο, στο +8,3%, αλλά ήταν πτωτικό 

σε όγκο κατά -4,6%.

Κέρδισε έδαφος το κοτόπουλο
Τέλος, όσον αφορά στις λοιπές κατηγορίες των φρέσκων-

χύμα προϊόντων, παρατηρήθηκε μια αυξητική τάση για τα 

πουλερικά και το κοτόπουλο, τα οποία σημείωσαν υψη-

λότερες πωλήσεις κατά 5,5% και 5,7% αντίστοιχα, ενώ 

τα λαχανικά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι για 

τα οποία καταγράφηκε μια οριακά αυξημένη τάση στο 

+0,6%, με τις ντομάτες (+11,6%), τα αγγούρια (+17,2%), 

αλλά και τα μαρούλια (+33,2%) να συγκρατούν, λόγω 

ανατιμήσεων, τον συνολικό τζίρο των λαχανικών.

Στις 30/5 το Σεμινάριο 
Creative@HUBS

Το 2ο σεμινάριο του έργου CREATIVE@HUBS, του Προ-

γράμματος Interreg Greece-Italy 2014-2020, που είχε 

προγραμματιστεί από το Επιμελητήριο Αχαΐας, να πραγ-

ματοποιηθεί στις 16/05, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 

30/05, ώρα 17:00-19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας. 

Ο κ. Γιάννης Ρούπας Ο κ. Mιχάλης Παντελής Ο κ. Τάκης Γουρδούπης
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Καλάβρυτα: Τόπος χειμερινού
Σημαντικές δεσμεύσεις τόνωσης της επι-
σκεψιμότητας στους ορεινούς – χειμερινούς 
προορισμούς αλλά και ουσιαστικής ενίσχυ-
σης εναλλακτικών μορφών τουρισμού ανα-
δείχτηκαν κατά την διάρκεια της παρουσία-
σης του έργου InnoXenia PLUS στο πλαίσιο 
σχετικής ημερίδας με θέμα «Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό μέσα 
από τις δράσεις του έργου InnoXenia PLUS» 
στα Καλάβρυτα στις 11 Μαϊου
Εκείνο που τονίστηκε είναι η ανάγκη να λη-
φθούν υπόψη τα συμπεράσματα της παν-
δημίας αλλά και των τάσεων των ταξιδιω-
τών ώστε ο Τουρισμός στη χώρα μας να 
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά του, κυρί-
ως μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού. Ο ταξιδιώτης πλέον αναζητά ολοένα 
και περισσότερο τις διαφορετικές, αυθεντι-
κές, μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να του 
δώσει ένας προορισμός και αυτό τη δυνα-
τότητα την παρέχει η χώρα μας ποικιλο-
τρόπως. H ημερίδα μεταδόθηκε απευθείας 
από το Forumanaptixis.gr.

> Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού 

> Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

«Προτεραιότητά μας η αναβάθμιση»

«Πρωτεύουσα του χειμερινού τουρισμού»

Στην διάρκεια της ημερίδας παρέμβα-
ση μέσω τηλεδιάσκεψης έκανε η Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη 
που τόνισε ότι «για πρώτη φορά φέτος 
η κυβέρνηση ετοίμασε και έτρεξε ειδι-
κή καμπάνια προώθησης του χειμερι-
νού τουρισμού» επισημαίνοντας μάλι-
στα πως ενώ το σχετικό σποτ «Greece 
does have a winter» βραβεύθηκε ως 
ένα από τα καλύτερα βίντεο τουριστι-
κής προβολής μιας χώρας, παγκόσμια.
«Πήρε το ασημένιο μετάλλιο που ανέ-
φερε ότι «η Ελλάδα έχει και χειμώνα» 
και νοιώθουμε περήφανοι γι’ αυτό. 

Στο κομμάτι ανάδειξης του τουρισμού 
έχουμε κάνει μια καλή προβολή. Η 
προβολή όμως δεν μπορεί να έχει αξία 
χωρίς τουριστικές υποδομές. Κατάγο-
μαι από την Ευρυτανία και διαθέτουμε 
ένα χιονοδρομικό κέντρο που δούλε-
ψε πολύ καλά φέτος και όπως γνωρί-
ζω και τα Καλάβρυτα δούλεψαν. Φέτος 
είχαμε πολύ χιόνι και καλό χιόνι όμως 
από την άλλη πρέπει να έχουμε στόχο 
για τις υπηρεσίες που πρέπει να προ-
σφέρουμε στους χιονοδρόμους και 
τους λάτρεις του ορεινού όγκου. Πε-
ριμένουμε με αγωνία της εξελίξεις για 
το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύ-
των. Ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προ-
σωπικό ενδιαφέρον για το τι θα γίνει 
στα Καλάβρυτα με τα έργα που έχουν 
ήδη ξεκινήσει όμως το μεγάλο έργο 
και η μεγάλη σύμβαση που πρέπει να 
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του Χιο-
νοδρομικού των Καλαβρύτων και εί-
μαι σίγουρη ότι στη συνέργεια δευτέ-
ρου ή πρώτου βαθμού θα μπορέσουμε 

να δούμε σύντομα τα καλά νέα και την 
πρόοδο που πρόκειται να επιτευχθεί 
σε αυτό το κομμάτι».
Σε σχέση με το έργο InnoXenia PLUS 
η κ. Ζαχαράκη είπε ότι «δίνεται έμφα-
ση στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής- 
Ιονίου που θα αναδείξει καινοτόμες 
εφαρμογές για τον τουριστικό κλάδο 
που τόσο ανάγκη έχουν οι επιχειρη-
ματίες του Τουρισμού. Ο Τουρισμός 
άλλωστε είναι από τους κλάδους εκεί-
νους που επλήγησαν σε δυσανάλογα 
μεγάλο βαθμό από το κομμάτι της παν-
δημίας και ως κυβέρνηση δώσαμε το 
στίγμα της τήρησης σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις με τα 43 εκατομμύρια ευ-
ρώ που δόθηκαν για την ενίσχυση αυ-
τών. Από την άλλη κοιτάμε μπροστά, 
διότι οι συνθήκες είναι δύσκολες λό-
γω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά 
και την ενεργειακή και οικονομική κρί-
ση. Και πάλι η κυβέρνηση και ο Έλλη-
νας Πρωθυπουργός παρουσίασε μια 
δέσμη μέτρων που θέλουμε να βοηθή-
σει κάθε επιχείρηση, όπως επίσης τον 

επιχειρηματία και τους εργαζόμενους 
ώστε να μπορέσει να περάσει αυτή 
τη δύσκολη στιγμή. Κοιτώντας επίσης 
μπροστά, πρέπει να λάβουμε υπόψη 
τα συμπεράσματα της πανδημίας αλλά 
και των τάσεων των ταξιδιωτών αλλά 
και της εξέλιξης που οδηγεί με όρους 
βιωσιμότητας ώστε να αξιοποιήσου-
με μαζί με τις τάσεις των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. Βλέπουμε ότι ο 
ταξιδιώτης αναζητά ολοένα και περισ-
σότερο τις διαφορετικές, αυθεντικές, 
μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να 
δώσει πραγματικά η χώρα μας».
Εν συνεχεία η κ. Ζαχαράκη τόνισε 
ποια είναι τα χρήματα που θα διαθέ-
σει το Υπουργείο Τουρισμού για να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Ειδικότε-
ρα εξήγησε ότι «ένα μεγάλο μέρος από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικότερα 280 
εκατομμύρια ευρώ από τα 320 εκατομ-
μύρια ευρώ, θα πάνε μεταξύ άλλων 
και για την ενίσχυση του Τουρισμού. 
Ο ορεινός τουρισμός και η χρηματο-
δότηση της ανακατασκευής ορισμένων 

χιονοδρομικών κέντρων, ορεινά κατα-
φύγια, ιαματικές πηγές, το κομμάτι του 
καταδυτικού τουρισμού που είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό, αλλά και ένα πρό-
τζεκτ που αφορά την προσβασιμότητα 
στον Τουρισμό, περιλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες του Υπουργείου». 
Επίσης προανήγγειλε την έναρξη προ-
γράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 
εποχιακά εργαζομένων με τριμηνιαία, 
εξ αποστάσεως, επιδοτούμενα σεμινά-
ρια και πρόγραμμα ενίσχυσης της Και-
νοτομίας στον Τουρισμό.
«Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που 
πλαισιώνουν τον Τουρισμό να έχουν 
όσο γίνεται περισσότερες δεξιότητες 
και οφείλει το κράτος να βοηθήσει και 
σε αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 
Η Υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι μέσα 
στο επόμενο 15ημερο θα βρεθεί στα 
Καλάβρυτα, μετά από επίσημη πρό-
σκληση του Δημάρχου Αθανάσιου Πα-
παδόπουλου, για να έχει και δια ζώσης 
συνεργασία με δήμο και επιχειρήσεις.

Ότι τα Καλάβρυτα αποτελούν σημείο 
αναφοράς στον χειμερινό τουρισμό 
επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης Φω-
κίων Ζαΐμης. «Τα Καλάβρυτα δεν είναι 
μόνο ιστορική πόλη αλλά είναι η πρω-
τεύουσα του χειμερινού τουρισμού 
και προσφέρει διακοπές όλο τον χρό-
νο διαθέτοντας ξεχωριστές ομορφιές» 
ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του ο κ. 

Ζαΐμης. Σημείωσε ότι το Χιονοδρομι-
κό Κέντρο Καλαβρύτων βρίσκεται σε 
φάση αναβάθμισης και θα διατεθούν 
20 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο δι-
άστημα. 
Ανέφερε ότι η περιοχή διαθέτει μεγά-
λο αριθμό κλινών σε όλες τις κατηγο-
ρίες και διαθέτει μια τοπική αυτοδιοί-
κηση που συνεργάζονται με όραμα για 
να υλοποιήσουν διάφορες ενέργει-

ες για να αλλάξουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων, των επιχειρηματιών αλ-
λά και των τουριστών. «Θεωρώ ότι αυ-
τό που θα ήταν πολύ χρήσιμο είναι ότι 
θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφα-
ση σε ενέργειες για την ενίσχυση του 
χειμερινού τουρισμού καθώς όλα αυ-
τά τα χρόνια η χώρα μας στοχεύει στον 
θερινό τουρισμό. Θεωρώ ότι έχει μεί-
νει πίσω η στρατηγική και η στόχευση 

στον χειμερινό τουρισμό. Ο βασικός 
όγκος των ξένων τουριστών έχει φύ-
γει από την χώρα το Χειμώνα και αυ-
τό είναι μια πρόκληση για όλους μας. 
Πρέπει να υπάρξει μια ειδική στρατηγι-
κή και να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα 
για την βελτίωσή του» κατέληξε ο κ. Ζα-
ϊμης. Πρότεινε μάλιστα την οργάνωση 
μιας διαφημιστικής καμπάνιας σε χώ-
ρες του εξωτερικού. 
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Χ. Στύλιος: « Να εκμεταλ-
λευτούμε την τεχνολογία» 

Ο Διευθυντής ΙΝΒΙΣ – ΕΚ 
ΑΘΗΝΑ Χρυσόστομος Στύ-
λιος, στον χαιρετισμό του 
ανέφερε ότι είναι ανάγκη η 
ανακατασκευή του δρόμου. 
Το ΙΝΒΙΣ, ως εταίρος του 
έργου, έρχεται να συνεισφέ-
ρει με θέματα καινοτομίας 
και να συνεργαστεί με όλους 
τους φορείς της Περιφέρει-
ας, ξεκινώντας ώστε να γί-

νουν πράξη τα όσα αφορούν το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή η 
καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.
«Την εμπειρία του Οδοντωτού κάποιος θα πρέπει να την βιώ-
σει τέσσερις φορές το χρόνο, ανάλογα δηλαδή με την εποχή. 
Υπάρχει τεχνολογία και θα προτείνουμε στο Δήμο να συνεργα-
στούμε προκειμένου να φτιάξουμε μια επαυξημένη πραγματι-
κότητα με στόχο το ίδιο σημείο να το δούμε και τις υπόλοιπες 
εποχές του χρόνου» εξήγησε ο κ. Στύλιος. Μάλιστα τόνισε την 
ανάγκη συνεργασίας με όλο το φάσμα της Αυτοδιοίκησης προ-
κειμένου να γίνουν πράξη οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Α. Άγριος: «Προορισμός
για όλο τον χρόνο» 

Ο Αλέξης Άγριος, Διευθυ-
ντής του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Καλαβρύτων τό-
νισε ότι ήταν μια εξαιρετι-
κή χρονιά για τα Καλάβρυ-
τα και φάνηκε ότι ο κόσμος 
έχει ανάγκη να κάνει πράγ-
ματα και νέες δραστηριότη-
τες. Μάλιστα έχει ξεκινήσει 
ο Διαγωνισμός για να βρεθεί 
ο ανάδοχος για την αναβάθ-

μιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Η βιωσιμότη-
τα και ανάπτυξη του Χιονοδρομικού μελετάται προσεκτικά και 
αναγνώρισε ότι «η καινοτομία είναι κάτι σημαντικό και κάτι στο 
οποίο θα πρέπει να πατήσουμε για να κάνουμε τα επόμενα βή-
ματα». Από την άλλη στις σκέψεις των υπεθύνων του Κέντρου 
είναι με ποιο τρόπο θα αναπτυχθούν καινούργιες δραστηριότη-
τες και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. «Τα Καλάβρυτα δεν είναι 
μόνο Χιονοδρομικό. Είναι επίσης και τα Σπήλαια των Λιμνών, 
υπάρχει πεζοπορία και ορειβασία, το ποδήλατο του βουνού και 
άλλες ιδέες. Το να αναζητήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία είναι 
κάτι που μας ενδιαφέρει σημαντικά» ανέφερε ο κ. Άγριος.

Γ. Τελώνης: «Αναγκαίες
οι συνεργασίες» 

Χαιρετισμό απηύθυνε επί-
σης ο Γιώργος Τελώνης, 
Πρόεδρος της Ένωσης Του-
ριστικών Γραφείων Δυτικής 
Ελλάδος και Συμπαραστάτης 
του Πολίτη που επεσήμα-
νε την ανάγκη συνεργειών 
προκειμένου να αναπτυχθεί 
το τουριστικό προϊόν της πε-
ριοχής.

τουρισμού και αναψυχής 

> Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, υπεύθυνος του έργου InnoXenia PLUS

> Αναστάσιος Καλογεράς, διευθυντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ και του Κέντρου Αθηνά

«Να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς»

«Η καινοτομία σημαντικό εργαλείο»

O Κωνσταντίνος Τζαμαλού-
κας Υπεύθυνος του Έργου 
InnoXenia PLUS, της Περιφέ-

ρεια Δυτικής Ελλάδας, παρου-
σίασε το έργο. Οπως είπε, το 
έργο έχει ως στόχο την αποτύ-
πωση του επιπέδου καινοτομίας 
στον τουριστικό τομέα, καταγρά-
φοντας υποδομές, τουριστική 
κίνηση, καινοτόμα προιόντα, 
καλές πρακτικές διαδικασίες 
και υπηρεσίες για την υποστή-
ριξη του φυσικού και πολιτιστι-
κού αποθέματος της περιοχής. 
Βασική επιδίωξη του έργου εί-
ναι μέσω μιας Τεχνολογικής 

Πλατφόρμας για τον τουρισμό 
να γίνει ενεργοποίηση και δι-
κτύωση φορέων της λεγόμενης 
τετραπλής έλικας που εμπλέκο-
νται στον τουριστικό τομέα και 
δραστηριοποιούνται στο γεω-
γραφικό χώρο Αδριατικής -Ιο-
νίου. Στην τετραπλή έλικα πε-
ριλαμβάνονται οι: Τοπικές και 
Περιφερειακές Αρχές, Επι-
χειρήσεις Τουρισμού, Φορείς 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Κοι-
νωνικοί Φορείς και Μη Κυβερ-

νητικές Οργανώσεις. Το έργο 
επίσης αποσκοπούσε στην δη-
μιουργία Παρατηρητηρίου Κοι-
νωνικής Καινοτομίας δηλαδή η 
δημιουργία μιας δομής για δια-
βούλευση και συγκριτική αξιο-
λόγηση. Επίσης η δημιουργία 
δικτύου καινοτομίας με σύναψη 
συμφωνητικού αλλά και η δη-
μιουργία μιας πλατφόρμας για 
διαμοιρασμό γνώσης και κεφα-
λαιοποίηση βέλτιστων πρακτι-
κών σχετικών με τον τουρισμό. 

Ο Αναστάσιος Καλογεράς, Δι-
ευθυντής Ερευνών του ΙΝΒΙΣ 
και του Ερευνητικού Κέντρου 
Αθηνά είπε ότι έχει δεχτεί ένα 
σημαντικό τουριστικό πλήγμα 
ο Τουρισμός την περίοδο της 
πανδημίας. Το ΑΕΠ του Του-
ρισμού μειώθηκε από 3,5 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια το 2019 
σε 1,6 τρισεκατομμύρια δολά-

ρια το 2020 και να αυξάνεται 
λίγο σε 1,9 τρισεκατομμύρια το 
2021. Η μείωση των αφίξεων 
το 2021 ήταν 71% σε σχέση με 
τα επίπεδα προ της κρίσεως. Η 
Ευρώπη καταγράφει ανάκαμ-
ψη το 2021 και επικρατεί ένα 
18% αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά. Συνο-
λικά όμως η μείωση σε σχέ-

ση με το 2019 ήταν στο 63%. 
Οι προβλέψεις προσδιορίζουν 
επιστροφή της τουριστικής κί-
νησης στα επίπεδα του 2019 
στο 2024. 
To έργο InnoXenia είχε ως στό-
χο να εντοπίσει με ποιο τρόπο 
θα ενσωματωθεί η καινοτομία 
στον Τουρισμό αλλά και στα του-
ριστικά προϊόντα γενικότερα. 

> Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων

«Να ανακατασκευάσουμε το δρόμο»

Εκμεταλλευόμενος την παρου-
σία της υφυπουργού στην ημε-
ρίδα, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος ζή-
τησε την βοήθειά της ώστε να 
προχωρήσει η ανακατασκευή 
του δρόμου Πούντα – Καλά-
βρυτα καθώς, ήδη έχει συγκρο-
τηθεί και διαπαραταξιακή, σε 
επίπεδο Δημοτικού Συμβουλί-
ου με στόχο την άμεση επαφή 
με τα συναρμόδια Υπουργεία, 
Υποδομών και Τουρισμού. Ζή-
τησε επίσης γι’ αυτό τη μεσο-
λάβηση της Υφυπουργού προ-
κειμένου να συναντήσει τον 
Υπουργό Υποδομών Κωνστα-
ντίνο Αχ. Καραμανλή. 
«Πρέπει να γίνει κάτι με το δρό-
μο Πούντα – Καλάβρυτα, μό-
νο μέσα από μια ολοκληρω-
μένη παρέμβαση κατά μήκος 
των 32 χλμ. που συνδέουν την 

Ολυμπία οδό με τα Καλάβρυ-
τα, θα έχουμε την ευκαιρία να 
υποδεχόμαστε, με ασφάλεια, 
12 μήνες το χρόνο, τους χιλι-
άδες επισκέπτες μας, τα εκατο-
ντάδες οχήματα και τα δεκάδες 
τουριστικά λεωφορεία με μα-
θητές που έρχονται καθημερινά 
στην πόλη» τόνισε ο Δήμαρχος. 
Και σημείωσε ότι «είναι ένας 
δρόμος που μας δυσκολεύει 
σε όλα. Και εκ μέρους της δη-
μοτικής αρχής δεν θέλω τίπο-
τα άλλο να κάνετε. Να κάνουμε 
μόνο τον δρόμο. Όλα τα υπό-
λοιπα αιτήματά μας να τα αφή-
σουμε στην άκρη. Αν αυτός ο 
δρόμος γίνει καλύτερος τότε τα 
Καλάβρυτα θα ωφεληθούν. Τα 
σχολεία που έρχονται στα Κα-
λάβρυτα είναι πάρα πολλά, τα 
πούλμαν τις καθημερινές φθά-
νουν τα 50 με 100. Όμως ο 
δρόμος είναι επικίνδυνος και 
είναι ευτύχημα που δεν έχει ση-
μειωθεί σοβαρό ατύχημα. Κάθε 
χρόνο δίνονται εκατομμύρια 
ευρώ για την συντήρηση αυτού 
του δρόμου, αλλά δεν γίνεται… 
Αυτά τα χρήματα, αν τα συγκε-
ντρώσουμε όλα μαζί, μπορού-
με να κάνουμε έναν καινούργιο 
δρόμο. Και εμείς είμαστε διατε-

θειμένοι, όλη η Καλαβρυτινή 
κοινωνία και οι επιχειρηματίες 
να δεχτούμε οποιαδήποτε κου-
βέντα με την κυβέρνηση αρκεί 
να υποστηριχθεί αυτό το έργο», 
τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. 
Από τα 32 χιλιόμετρα της δια-
δρομής, τα 18 είναι στην περι-
οχή της Αιγιάλειας και τα άλλα 
14 στα Καλάβρυτα. Εκείνο που 
απομένει είναι η σύνταξη μιας 
μελέτης από την πλευρά της Πε-
ριφέρειας προκειμένου να ανα-
δειχτούν τα σημεία που πρέπει 
άμεσα να βελτιωθούν, καθώς 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
 Στη συνέχεια στην ομιλία του 
στο πλαίσιο της ημερίδας, ο κ. 
Παπαδόπουλος τόνισε ότι το Χι-
ονοδρομικό Κέντρο των Καλα-
βρύτων είναι το μοναδικό στην 
Ελλάδα που έχει τη μορφή μι-
ας δημοτικής αλλά και ανώ-
νυμης επιχείρησης ΟΤΑ. Αυ-
τό σημαίνει ότι όσοι εργάζονται 
στην επιχείρηση αυτή πρέπει 
να λειτουργούν με τους κανό-
νες της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι 
έχει ζητήσει την αλλαγή του νο-
μοθετικού πλαισίου λειτουργί-
ας του Χιονοδρομικού Κέντρου 
απευθύνοντας σχετική έκκληση 

στον υπουργό Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη και εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι το αίτημά του θα ει-
σακουστεί. Χαρακτηριστικό της 
δυσκολίας που διέπει τη λει-
τουργία του Χιονοδρομικού εί-
ναι ότι οι προσλήψεις για τέσσε-
ρις μήνες τον χειμώνα πρέπει να 
γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που 
είναι εξαιρετικά δύσκολο και 
γραφειοκρατικό στην πράξη.
Ο κ. Παπαδόπουλος ακόμα 
ανέφερε ότι τα Καλάβρυτα δι-
αθέτουν 2000 κλίνες με ανα-
βαθμισμένο το επίπεδο της φι-
λοξενίας, κάτι που δείχνει την 
δυναμική της περιοχής. 
«Άλλες περιοχές δεν έχουν αυ-
τή την ξενοδοχειακή υποδομή 
που έχουμε εμείς. Οι πληρότη-
τες των καταλυμάτων προσέγγι-
σαν το 100%. Και αυτό δίνει τη 
δυνατότητα να κάνουμε σημα-
ντικά βήματα. Ο Τουρισμός ως 
κινητήρια δύναμη της Οικονο-
μίας και της Απασχόλησης και 
ο ισχυρός πρωτογενής τομέας 
με τα ισχυρά πλεονεκτήματά 
του, συμβάλλουν στην ανάπτυ-
ξη της περιοχής των Καλαβρύ-
των». Τόνισε επίσης ότι τα το-
πικά προϊόντα έχουν μεγάλη 
ποιοτική υπεροχή. 
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Μετά την ψήφιση του νομο-
σχεδίου για την ΠΦΥ, το ΔΣ 
του Ιατρικού Συλλόγου Πα-
τρών επανέρχεται με απόφαση 
κατά πλειοψηφία, επιμένοντας 
στην «αντίθεσή του με καίρι-
ες διατάξεις του νομοσχεδίου 
που θίγουν θεμελιωμένα επαγ-
γελματικά δικαιώματα του ια-
τρικού κόσμου».
Όπως αναφέρει η πρόεδρος 
του ΙΣΠ Άννα Μαστοράκου «το 
Δ.Σ. στηρίζει τις κινητοποιή-
σεις του ιδιωτικού διαγνωστι-
κού τομέα που έχουν εξαγγελ-
θεί στις 26, 27 και 28 Μαΐου 
με τα παρακάτω αιτήματα:
1. την κατάργηση του clawback 
και των συσσωρευτικών εκ-
πτώσεων στις αποζημιώσεις 
του ιδιωτικού διαγνωστικού 
κλάδου.
2. κάθε παραπεμπτικό του ΕΟ-
ΠΥΥ να αμείβεται στο ακέραιο.

3. το κούρεμα των παλιών κα-
ταλογισμών clawback λόγω 
καταχρηστικότητας εκ μέρους 
της πολιτείας
4. την άμεση θέσπιση διαρ-
θρωτικών ελεγκτικών μηχανι-
σμών (διαγνωστικά πρωτόκολ-
λα, πρόληψη χωρίς clawback, 
real time έλεγχος).

5. τη σύνταξη ρεαλιστικών 
προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ 
ανάλογα με τις υφιστάμενες 
ανάγκες του πληθυσμού
6. τον καθορισμό των ποιοτι-
κών κριτηρίων από τους Ιατρι-
κούς Συλλόγους σε συνεργασία 
με τις επιστημονικές εταιρείες, 
δεδομένου ότι η ποιότητα ια-

τρικών υπηρεσιών έχει ανε-
λαστικά κόστη, τα οποία δεν 
φαίνεται να λαμβάνονται υπό-
ψιν  στο σχεδιασμό της τελι-
κής αποζημίωσης από τον ΕΟ-
ΠΥΥ». 
Και καταλήγει ως εξής: «Λόγω 
της πολύχρονης καταχρηστι-
κής εφαρμογής του clawback, 
διαπιστώνεται απροθυμία των 
ιατρών να ειδικευθούν σε ερ-
γαστηριακές ειδικότητες, με 
αποτέλεσμα να διαπιστώνο-
νται  σοβαρές ελλείψεις σε ει-
δικότητες εργαστηριακών ια-
τρών στα Νοσοκομεία. Τέλος, 
θα πρέπει να αποσυρθούν επι-
τέλους όλες οι μνημονιακές 
περικοπές των αμοιβών και 
αποζημιώσεων του ιατρικού 
δυναμικού της χώρας με επα-
ναφορά του ιατρικού μισθολο-
γίου του δημοσίου τομέα στα 
προ του μνημονίου επίπεδα». 

Ξεκινά σήμερα το 21ο Μετεκπαιδευτι-
κό Συνέδριο «Εξελίξεις στην Ογκολο-
γία», που διοργανώνεται από την Εταιρεία 
Ογκολογικών Ερευνών (ΕΟΓΕ) σε συνερ-
γασία με το Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γε-
νική κλινική Πατρών Α. Ε. και υπό την 
Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της 
Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-
δος (Ε.Ο.Π.Ε.) και του Ιατρικού Συλλόγου 
Πατρών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό 
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Η θεματολογία του Συνεδρίου επιλέχθη-
κε με βασικό κριτήριο την κάλυψη των 
επιστημονικών αναγκών των ιατρών, των 
νοσηλευτών και άλλων επιστημόνων που 
εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ογκο-
λογικού ασθενούς, στο πλαίσιο της συνε-
χιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 
Έχουν προγραμματισθεί 12 στρογγυλά τρα-
πέζια και 8 διαλέξεις προσκεκλημένων ομι-
λητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρί-
ου θα αρχίσει σήμερα στις 09:00 πμ και 
θα ολοκληρωθεί αύριο στις 9:00 μ.μ., ενώ 
παράλληλα θα διεξαχθεί Νοσηλευτικό Συ-
νέδριο (από 09:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ).
«Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρω-
ση και η αντικειμενική παρουσίαση των 
ουσιαστικών εξελίξεων στην Ογκολογία, 
που επιβάλλουν την εξατομικευμένη αντι-
μετώπιση του ασθενούς από τους ιατρούς 
και τους άλλους επιστήμονες στο χώρο της 
υγείας», αναφέρει ο πρόεδρος της Οργα-
νωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ομότι-
μος καθηγητής Χαράλαμπος Καλόφωνος. 
Το Συνέδριο θα μεταδίδεται και διαδικτυ-
ακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Livemed. Στους συμμετέχοντες θα χορηγη-
θεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 
θα χορηγηθούν 16 μόρια«Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)» σύμ-
φωνα με τα κριτήρια EACCME-UEMS.

Και ημερίδα στις 22/6
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 
19:00-21:00, θα πραγματοποιηθεί η 
διαδικτυακή (digital) ημερίδα με τίτ-
λο «Καρκίνος Δέρματος, η Ορατή Απει-
λή». Η ημερίδα διοργανώνεται από την 
Ι.Ε.Δ.Ε.Π. (Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελ-
λάδας-Πελοποννήσου) σε συνδιοργάνω-
ση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
και σε συνεργασία με την Ογκολογική 
Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πα-
τρών «Άγιος Ανδρέας» και τη Δερματο-
λογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η 
Βοήθεια». Ο στόχος της ημερίδας είναι να 
ενημερωθούν οι πολίτες ώστε να τροπο-
ποιήσουν τις καθημερινές τους συνήθει-
ες και να εντάξουν στην καθημερινότητά 
τους έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με τα 
απαραίτητα εφόδια εναντίον του καρκί-
νου του δέρματος.

Υπό την αιγίδα της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δυτικής Ελλάδας 
(ΠΔΕΔΕ) πραγματοποιήθηκε 
με απόλυτη επιτυχία ο 8ος Πε-
ριφερειακός Διαγωνισμός Εκ-
παιδευτικής Ρομποτικής Δυ-
τικής Ελλάδας, στην Πάτρα, 
από τον Οργανισμό Εκπαιδευ-
τικής Ρομποτικής & Επιστήμης 
W.R.O™ Hellas, στο φιλόξενο 
κτίριο Β1 του Οργανισμού Λι-
μένος Πατρών (Νέο Λιμάνι), 
το Σάββατο 14 Μαΐου 2022.
Ο 8ος Περιφερειακός Διαγω-

νισμός λειτούργησε ως προ-
κριματικός του Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού.
Σημειώθηκε απόλυτη ισορρο-
πία στην εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας, καθώς η ομάδα 
Met& Robots από την Πάτρα 
θα εκπροσωπήσει στην κατη-
γορία Open Γ-Στ Δημοτικού, 
ομάδα από το Γυμνάσιο Σαβα-
λίων (Ηλεία) στο ιστορικό θέ-
μα του Γυμνασίου “100 χρόνια 
νεότερη Ελλάδα” και 5 ομάδες 
από το Αγρίνιο στην κατηγορία 
ποδοσφαίρου με ρομπότ!
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
πραγματοποιείται για όγδοη 
χρονιά από τον Οργανισμό 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
και Επιστήμης WRO Hellas, 
με στρατηγικό συνεργάτη την 
COSMOTE. 
Στον φετινό διαγωνισμό οι 
μαθητές προετοιμάζουν έξυ-
πνες τεχνολογικές εφαρμογές 
για τον πρωτογενή τομέα και 
την αγροτική παραγωγή. Για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι μαθητές χρειάζεται να αξιο-
ποιήσουν βασικές αρχές των 
φυσικών επιστημών, της τε-

χνολογίας, της μηχανικής και 
των μαθηματικών (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics), να εργαστούν 
ομαδικά και να κάνουν έρευ-
να, έτσι ώστε να καταγράψουν 
προκλήσεις και να προτείνουν 
λύσεις. 
Ραντεβού λοιπόν στην Αθήνα, 
στο Αθλητικό Κέντρο Ολυμπι-
ακού χωριού, για τον Τελικό 
του Πανελλήνιου το Σαββα-
τοκύριακο 28 και 29 Μαΐου 
2022 για τις ομάδες από τη 
Δυτική Ελλάδα και τις υπόλοι-
πες της ελληνικής επικράτειας. 

Κατάργηση του clawback 
> Ο ΙΣΠ στηρίζει τις κινητοποιήσεις του ιδιωτικού διαγνωστικού τομέα

«Οι εξελίξεις στην Ογκολογία»

Το εισιτήριο για τον τελικό 

> Ξεκινά σήμερα το 21ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Πάτρας

> Για τις νικήτριες ομάδες της Δυτικής Ελλάδας στο διαγωνισμό Ρομποτικής

Θέματα

Επισκέψεις στο 
«Σπίτι του Νερού» 

Την Παρασκευή 13 Μαΐου, στο πλαίσιο του διακρατικού έρ-
γου Save Water Save Life του προγράμματος ERASMUS+, 
επισκέφτηκαν το «Σπίτι του Νερού»  του Δήμου Πατρέων, 
μαθητές και καθηγητές Γυμνασίων από τέσσερις Ευρωπαϊ-
κές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία). Από 
την Πάτρα συμμετείχε το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανε-
πιστημίου Πατρών. Τους επισκέπτες στο Σπίτι του Νερού 
υποδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Νίκος Ασπρά-
γκαθος, ο οποίος ανέπτυξε τη πολιτική του Δήμου για το 
νερό ως κοινωνικό αγαθό, για το οποίο απαιτείται επάρ-
κεια, υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές για τους πολίτες. 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του «Σπιτιού του Νερού» από τον υπεύθυνο περιβαλλοντο-
λόγο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρα-
σίνου, Κων/νο Κωνσταντακόπουλο. Το «Σπίτι του Νερού», 
που λειτουργεί από το 2014, έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμε-
ρα περισσότερα από 40.000 άτομα.

Νέο Δ.Σ. στον 
ΣΟΨΥ Πάτρας 

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 διενεργήθηκε στα γραφεία του 
Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία Πάτρας η ΕκλογοΑπολογι-
στική Γενική Συνέλευση για τα έτη 2021 και 2022. Διενερ-
γήθει εκλογική διαδικασία, για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία Πάτρας. Το 
νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόεδρος, Μπί-
κου Χριστίνα. Αντιπρόεδρος, Μπούμπουκα Θεοδώρα. Γε-
νικός Γραμματέας, Καρλής Ανδρέας. Ταμίας, Μπούμπουκα 
Φωτεινή. Αναπληρωτής Ταμίας, Χαραμίδης Ιωάννης. Ανα-
πληρωτής Γενικός Γραμματέας, Δούκα Τρισεύγενη. Μέλος, 
Ζαρναβέλης Σταύρος. Και για την εκλογή τριμελής εξελε-
γκτικής επιτροπής μεταξύ των μελών η οποία είχε το εξής 
αποτέλεσμα: Πρόεδρος, Μαυρομάτης Αναστάσιος. Μέλη:, 
Καρακίτσος Δημήτριος, Σκεύη Δανάη Ουρανία.

Εγκαίνια για το νέο 
Πνευματικό Κέντρο

Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν 
Σαμούρη, εκπροσώπη-
σε τον Δήμαρχο Πατρέ-
ων, Κώστα Πελετίδη, στα 
εγκαίνια του Νέου Πνευ-
ματικού Κέντρου και του 
Εκθετηρίου, που βρί-
σκεται απέναντι από τον 
Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα. 
Τα εγκαίνια του πολυχώ-

ρου, που θα εξυπηρετεί εκδηλώσεις της Ιεράς Μητρόπολης 
και του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, έγιναν μετά το τέλος της λειτουρ-
γίας, από τον Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο την 
περασμένη Κυριακή. 

Δημοτική ιματιοθήκη 
Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πα-
τρέων, υπενθυμίζεται, ότι η Δημοτική Ιματιοθήκη λειτουργεί 
καθημερινά στην διεύθυνση Σολωμού αρ. 84 (τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2610 243255) και δέχεται τις δωρεές πολι-
τών (ρούχα, παιχνίδια κ.λπ.), τις εργάσιμες ημέρες από τις 
8:30 π.μ. έως την 1:00 μ.μ. αποκλειστικά και μόνο στους 
χώρους που στεγάζεται. Παράλληλα, συνεχίζεται η παράδο-
ση ιματισμού και άλλων ειδών σε πολίτες που τα έχουν ανά-
γκη. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο αφήνουν οι δημότες είδη 
ιματισμού, δυστυχώς, δεν καταλήγουν στον προορισμό τους 
αλλά στους κάδους απορριμμάτων. Τονίζεται, ότι η χρήση 
μάσκας είναι υποχρεωτική για την είσοδο, όπως σε όλους 
τους δημόσιους χώρους και ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις.
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Μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
επιδόσεων των ελληνικών Πε-
ριφερειών στην Έρευνα, Ανά-
πτυξη και Καινοτομία, τομείς 
κρίσιμους για τον αναπτυξιακό 
τους προσανατολισμό, παρουσι-
άζεται στη νέα έκδοση του Εθνι-
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
(ΕΚΤ) με τίτλο «Έρευνα, Ανάπτυ-
ξη & Καινοτομία στις Ελληνικές 
Περιφέρειες - Έκδοση 2021». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάζει η έκδοση και σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη έκ-
δοση του 2015, όλοι οι δείκτες 
παρουσιάζουν αυξητική τάση. 
Οι δείκτες αναφέρονται σε τέσ-
σερις θεματικούς άξονες: α) τις 
δραστηριότητες Έρευνας & Ανά-
πτυξης, όπως αυτές αποτυπώνο-
νται μέσω των δαπανών Ε&Α 
που πραγματοποιούν οι φορείς 
κάθε Περιφέρειας, β) το ανθρώ-
πινο δυναμικό που συμβάλλει 
στις δραστηριότητες Ε&Α, γ) τις 
επιδόσεις των φορέων των Πε-
ριφερειών σε ανταγωνιστικά ευ-
ρωπαϊκά έργα, σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και σε διδακτορι-
κές διατριβές, από όπου προ-
κύπτει η διεθνής παρουσία, η 
αριστεία και οι τομείς επιστημο-
νικής και τεχνολογικής εξειδί-
κευσης των Περιφερειών, δ) τις 
καινοτομικές επιδόσεις των επι-
χειρήσεων των Περιφερειών.
Μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα 
που αποτυπώνονται στην έκδο-
ση του ΕΚΤ είναι:
Δαπάνες σε E&A: Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της έκδοσης για την 
ένταση Ε&Α το 2019, οι Περι-
φέρειες Αττικής (1,63%), Κρή-
της (1,51%), Ηπείρου (1,47%) 
και Δυτικής Ελλάδας (1,40%) 
υπερβαίνουν τον εθνικό μέσο 
όρο (1,28%).
Προσωπικό σε Ε&Α:  Όσον 
αφορά την απασχόληση του 
προσωπικού Ε&Α, δηλαδή των 
ερευνητών (επιστήμονες, δι-
δάκτορες κ.λπ.) και του λοιπού 
προσωπικού (όπως τεχνικοί, 
διοικητικοί υπάλληλοι κ.λπ.), 
το μεγαλύτερο μέρος εντοπίζεται 
στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ 
ακολουθούν η Περιφέρεια Κε-

ντρικής Μακεδονίας και η Περι-
φέρεια Κρήτης. 
Επιστημονική αριστεία και 
εξωστρέφεια: Τα δεδομένα συμ-
μετοχής των ελληνικών φορέων 
σε ερευνητικά έργα στο πρόγραμ-
μα Ορίζοντας 2020 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για έρευνα 
& καινοτομία, αποτελούν έναν 
ασφαλή δείκτη ισχυρής εξωστρέ-
φειας των περιφερειών αλλά και 
έναν εν δυνάμει δείκτη επιστημο-
νικής αριστείας. Η πλειονότητα 
των συμμετοχών στον Ορίζοντα 
2020 την περίοδο 2014-2020 
αφορά φορείς από την Περιφέ-
ρεια Αττικής (3.221 συμμετο-
χές), οι οποίοι έλαβαν χρηματο-
δότηση πάνω από 978 εκ. ευρώ, 
περίπου το 60% της κοινοτι-
κής χρηματοδότησης στη χώρα. 
Ακολουθούν η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας με 949 συμ-
μετοχές και 324 εκ. ευρώ και η 
Περιφέρεια Κρήτης με 490 συμ-
μετοχές και 171 εκ. ευρώ.
Η ερευνητική παραγωγή σε δι-
δακτορικές διατριβές και επιστη-
μονικές δημοσιεύσεις συνδέεται 

με την επιστημονική εξειδίκευ-
ση και την αριστεία των περιφε-
ρειών. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
διδακτορικών διατριβών αφορά 
την Περιφέρεια Αττικής (2.889) 
και την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (1.318). 
Επιχειρηματική καινοτο-
μία: Συνολικά, οι ελληνικές επι-
χειρήσεις φαίνεται να επιτυγχά-
νουν αξιόλογες επιδόσεις στον 
τομέα της καινοτομίας, καθώς 
οι επιχειρήσεις σε σχεδόν όλες 
τις Περιφέρειες, προβαίνουν σε 
κάποιο τύπο καινοτομίας σε πο-
σοστό υψηλότερο του 50%. Οι 
υψηλότερες επιδόσεις –ξεπερ-
νώντας τη μέση εθνική επίδο-
ση- καταγράφονται στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(62,6%), στην Περιφέρεια Αττι-
κής (61,6%) και στην Περιφέ-
ρεια Κρήτης (60,8%).
Η έκδοση «Έρευνα, Ανάπτυ-
ξη & Καινοτομία στις Ελληνικές 
Περιφέρειες – Έκδοση 2021» 
είναι διαθέσιμη στη διεύθυν-
ση:  https://metrics.ekt.gr/
publications/543.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Το Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Σχολή 

Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και με την συμβολή 

του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 

Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) διοργανώνουν e-learning 

Θερινό Σχολείο με θέμα «Φυσικές και ανθρωπογενείς κα-

ταστροφές και τεχνικά έργα» (NDSS2022) με Επιστημονικό 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Γεώργιο Χατζηγεωρ-

γίου.

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 10 Ιουλίου έως 24 

Ιουλίου 2022 και αφορά πλήρως εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

ση και επιμόρφωση, όπου η φυσική παρουσία ΔΕΝ απαι-

τείται.

Συντελεστές του Θερινού Σχολείου είναι διακεκριμένοι 

Ειδικοί Επιστήμονες οι οποίοι θα παρουσιάσουν όλες τις 

πρόσφατες τάσεις που αφορούν επιστημονικά και κοινωνι-

κά σημαντικά ζητήματα σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους 

και ότι αφορά την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση 

των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων.

Το Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν Στε-

λέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Προπτυχιακοί και 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδι-

δακτορικοί και άλλοι Ερευνητές και γενικά Μηχανικοί και 

Επιστήμονες που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται 

με τις φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές 

– Τεχνικά έργα και για την Πολιτική Προστασία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡώΝ: Το Επιστημο-

νικό Πάρκο Πατρών συνεργάζεται με το Τμήμα Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) και με το 

IEEE Student Branch του ΠΑ.ΠΕΛ. για τη διοργάνωση της 

εκδήλωσης Ημέρα Καριέρας, την Παρασκευή 20 Μαΐου και 

ώρα 10:00 – 15:00.

Με στόχο τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του 

Τμήματος ΗΜΜΥ αλλά και λοιπών αποφοίτων ηλεκτρο-

λόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και ειδικών 

πληροφορικής, με την αγορά εργασίας, η εκδήλωση, που 

θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΠΠ, θα φι-

λοξενήσει εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών παγκόσμιας 

εμβέλειας, αλλά και επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων, 

επιστήμονες και συμβούλους σταδιοδρομίας, καθώς και εκ-

προσώπους πλατφορμών και κόμβων ενίσχυσης της νεανι-

κής καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Μέσα από ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικά με: 

• τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας στα αντικείμενα των 

νέων τεχνολογιών

• τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει κάθε υποψήφιος ερ-

γαζόμενος σε εταιρείες του τοπικού οικοσυστήματος, αλλά 

και σε εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς

• τη σωστή προετοιμασία βιογραφικού και των πρώτων 

επαγγελματικών συνεντεύξεων

• τις ανοικτές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης 

σε τοπικές επιχειρήσεις

• τις επιλογές και τα βήματα της νεοφυούς νεανικής επιχει-

ρηματικότητας

Η Ημέρα Καριέρας φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο 

σημείο συνάντησης και δικτύωσης των αποφοίτων ενός 

κλάδου που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση με ορισμένες από 

τις κορυφαίες εταιρείες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι απόφοιτοι θα έχουν την ευ-

καιρία να υποβάλλουν βιογραφικά και να δώσουν σύντομες 

συνεντεύξεις σε εκπροσώπους εταιρειών.

Οι απόφοιτοι Τμημάτων ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχα-

νικών υπολογιστών και πληροφορικής, μπορούν να δηλώ-

νουν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση υποβάλλοντας προ-

αιρετικά το βιογραφικό τους, καθώς και να ενημερώνονται 

για τις ανοικτές θέσεις εργασίας στο site του ΕΠΠ.

Για τη διευκόλυνση της προσέλευσης των αποφοίτων στο 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στο Πλατάνι Ρίου θα υπάρ-

χουν δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ, για να εξυπηρετήσουν 

τη μετακίνησή τους από το Ρίο μέχρι το Πλατάνι. Το πρό-

γραμμα των δρομολογίων θα ανακοινωθεί σύντομα στην 

ιστοσελίδα του ΕΠΠ και του Τμήματος ΗΜΜΥ (ΠΑ.ΠΕΛ.).

Οι δείκτες Ε&Α στην ΠΔΕ
> Έρευνα του ΕΚΤ για τις επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/22
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών κ.λ.π για τις ανάγκες του Πα-
νεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα (είδος).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυ-
πωτών κ.λ.π για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων/ Δομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών για το έτος 2022.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημο-
σίων Συμβάσεων (CPV): 30192110-5/ μελάνια
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων οκτα-
κοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα πέντα λεπτών (119.889,15 €) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (24%).
Προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: Ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδό-
ντα λεπτά (96.684,80 €).
Φ.Π.Α. 24%: Είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (23.204,35 €).
Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 
2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1281Α.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 324 τμήματα (είδη) και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις αντίστοιχες του Ν. 4782/2021.
Η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων θα διεξαχθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Α/Α 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 161078) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06η Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγύηση Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού). Σε περίπτωση προσφοράς που αναφέρεται σε ένα 
ή περισσότερα τμήματα (είδη) το ποσό της εγγύησης προσαρμόζεται ανάλογα με την επιμέρους 
προϋπολογισθείσα δαπάνη του/ των τμήματος/-άτων (είδους/-ών) για το/ τα οποίο/-α προτίθεται ο 
υποψήφιος να υποβάλλει προφορά. Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων 
που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστεί σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
ήτοι 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.
Για την υπογραφή της σύμβασης (του συμφωνητικού) απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε τμήματος (είδους) του διαγωνισμού) άνευ Φ.Π.Α, και κατατί-
θεται πριν ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (του συμφωνητικού) ορίζεται σε ενενήντα 
(90) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον οποίο υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις. Τα εν λόγω αιτήματα πα-
ροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ 163Α).

Ο Πρύτανης 
Χρήστος Ι. Μπούρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/22
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πα-
τρών για το έτος 2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής από-
ψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα (είδος).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια γραφικής ύλης για 
την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων/ Δομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για 
το έτος 2022.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημο-
σίων Συμβάσεων (CPV): 30192700-8/ γραφική ύλη
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τετρακο-
σίων είκοσι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (53.420,34 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (24%).
Προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: Σαράντα τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 
(43.080,92 €).
Φ.Π.Α. 24%: Δέκα χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (10.339,42 €).
Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 
2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1261Α.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 197 τμήματα (είδη) και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις αντίστοιχες του Ν. 4782/2021.
Η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων θα διεξαχθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Α/Α 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 161095) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06η Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγύηση Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού). Σε περίπτωση προσφοράς που αναφέρεται σε ένα 
ή περισσότερα τμήματα (είδη) το ποσό της εγγύησης προσαρμόζεται ανάλογα με την επιμέρους 
προϋπολογισθείσα δαπάνη του/ των τμήματος/-άτων (είδους/-ών) για το/ τα οποίο/-α προτίθεται ο 
υποψήφιος να υποβάλλει προφορά. Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων 
που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστεί σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
ήτοι 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Για την υπογραφή της σύμβασης (του συμφωνητικού) απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε τμήματος (είδους) του διαγωνισμού) άνευ Φ.Π.Α, και κατατί-
θεται πριν ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (του συμφωνητικού) ορίζεται σε ενενήντα 
(90) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον οποίο υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις. Τα εν λόγω αιτήματα πα-
ροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ 163Α).

Ο Πρύτανης 
Χρήστος Ι. Μπούρας

ΓΕνΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥνΣΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΥΠΗΡΕΣΙΩν 
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜνΑΣ 
Δ/νΣΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΥΠΗΡΕΣΙΩν 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩν, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩν

ΓΕνΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥνΣΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΥΠΗΡΕΣΙΩν 
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜνΑΣ 
Δ/νΣΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΥΠΗΡΕΣΙΩν 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩν, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩν

ΕΛΛΗνΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗνΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δροσάκης Αναστάσιος
Τηλ.: 2610 996836, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
URL: http://www.upatras.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δροσάκης Αναστάσιος
Τηλ.: 2610 996836, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
URL: http://www.upatras.gr
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Ο Δήμος Ναυπακτίας εγκαθι-
στά υπόγεια συστήματα κάδων 
απορριμμάτων σε 14 σημεία 
του κέντρου της Ναυπάκτου. Ο 
Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας υπέ-
γραψε τη σύμβαση του έργου 
με τον ανάδοχο εργολάβο πα-
ρουσία του Αντιδημάρχου Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος κ. Θωμά 
Κοτρωνιά και άμεσα ξεκινούν οι 
εργασίες. Το έργο με προϋπολο-
γισμό 218.656,64 ευρώ αφορά 
συγκεκριμένα στην εγκατάσταση 
«Ημιυπόγειου και Υπόγειου Συ-
στήματος Συλλογής Απορριμ-
μάτων για την Αισθητική Ανα-
βάθμιση Αστικού Εξοπλισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων».
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. 
Θωμάς Κοτρωνιάς, δήλωσε 
σχετικά: «Προχωρούμε σε μία 
ακόμη παρέμβαση με θετικό 
πρόσημο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αισθη-
τική αναβάθμιση του κέντρου 
της πόλης της Ναυπάκτου. Σε 
συνεργασία με τα στελέχη της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
επιθυμία μας είναι να δρομο-
λογήσουμε την εγκατάσταση και 
άλλων υπόγειων και ημιυπόγει-
ων συστημάτων λαμβάνοντας 

ωστόσο υπ’ όψιν τις αντικειμε-
νικές δυσκολίες, όπως τα υπό-
γεια δίκτυα και τις σωληνώσεις 
που ήδη υπάρχουν. Βασική μας 
στόχευση συνεχίζει να είναι η 
βελτίωση της καθημερινότητας 
και της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων, των επαγγελματιών και 
των επισκεπτών μας».

Παρεμβάσεις και 
στην οδό Καλυδώνος
Επίσης, ο Δήμος Ναυπακτίας 
γνωστοποίησε ότι, ξεκίνησαν 
οι εργασίες για τη διευθέτηση 
των ομβρίων στην οδό Καλυ-
δώνος. Η συγκεκριμένη οδός, 
είναι γνωστό ότι, εδώ και πολ-
λά χρόνια πλημμυρίζει κατά τη 
διάρκεια των έντονων βροχο-
πτώσεων. 

Στο σημείο εκτέλεσης των ερ-
γασιών ο Δήμαρχος Βασίλης 
Γκίζας, ο Αντιδήμαρχος Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Γιάννης Παπαϊωαννίδης  και 
ο Αντιδήμαρχος Ντίνος Τσου-
καλάς συναντήθηκαν σήμερα 
με τον ανάδοχο εργολάβο Βα-
σίλη Φούντζηλα. Σύμφωνα με 
τη μελέτη, θα κατασκευαστούν 
ένας επιπλέον αγωγός που θα 
διοχετεύει τα όμβρια στην οδό 
Τσάρα, αλλά και δύο σχαρωτοί 
αύλακες κάθετα στις δύο πλευ-
ρές της οδού Καλυδώνος, ώστε 
να διοχετεύονται τα ύδατα από 
τη μία πλευρά στην οδό Τσάρα 
και από την άλλη στην οδό Με-
ναίχμου.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-

ών κ. Παπαϊωαννίδης δήλω-
σε: «Το πρόβλημα είναι γνωστό 
εδώ και χρόνια. Βούλησή μας 
είναι μέσω χρηματοδότησης 
που θα εξασφαλίσουμε από το 
ΕΣΠΑ να αντιμετωπίσουμε ορι-
στικά και συνολικά τα πλημμυρι-
κά φαινόμενα που καταγράφο-
νται στην περιοχή. Τόσο στην 
οδό Καλυδώνος όσο και στις 
οδούς Αθ.Νόβα (Μεσολογγί-
ου), Τσάρα και Μεναίχμου. Έως 
ότου όμως γίνει αυτό, οφείλου-
με να διευθετήσουμε, στο μέ-
τρο του δυνατού, το θέμα με 
άμεσες παρεμβάσεις περιορίζο-
ντας τη συσσώρευση του μεγά-
λου όγκου των ομβρίων κυρίως 
στην Καλυδώνος, όπου εντοπί-
ζεται και το μεγαλύτερο ζήτημα. 
Σε συνεργασία με τα στελέχη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών δρομολογήσαμε και ολοκλη-
ρώσαμε σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα τις διαδικασίες και ήδη 
ξεκίνησε η εκτέλεση των εργα-
σιών. Η παρούσα δημοτική αρ-
χή εργάζεται καθημερινά με στό-
χο να αφουγκράζεται τις ανάγκες 
των πολιτών και να αντιμετωπί-
ζει τα προβλήματα που για χρό-
νια παρέμεναν άλυτα».

> ΒΑΡΑΣΟΒΑ: Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Ναυ-
πακτίας γνωστοποίησε πως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
ανακάλεσε οριστικά τη βεβαίωση για την εγκατάσταση αιο-
λικού πάρκου στη Βαράσοβα, μετά την υποβολή αιτήματος 
της εταιρείας «Wind Energy Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία». 
«Η υποβολή της αίτησης ανάκλησης κατατέθηκε κατόπιν 
συνεννόησης, αλλά και πιέσεων που ασκήθηκαν, όπως εί-
ναι γνωστό, τόσο από τον Δήμο Ναυπακτίας όσο και από το 
σύνολο των τοπικών φορέων. Σημειώνεται ότι, παράλληλα 
με τις συνεχείς συζητήσεις με την εταιρεία, προκειμένου να 
γίνει αντιληπτή η μοναδικότητα και η ιστορικότητα του σημεί-
ου, ο Δήμος Ναυπακτίας είχε προσφύγει, ως όφειλε εντός 30 
ημερών, κατά της αρχικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας. Διαδικασία που ωστόσο μετά την ανάκληση κατέ-
στη άνευ σημασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Yπενθυμίζουμε ότι την στήριξη του στην πρόσφατη ομόφω-
νη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας σχετικά 
με την σχεδιαζόμενη δημιουργία και εγκατάσταση αιολικού 
πάρκου στη Βάρασοβα εξέφρασε στον Δήμαρχο Ναυπακτίας 
Βασίλη Γκίζα ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος.
Όπως επεσήμανε απευθυνόμενος στον κ. Γκίζα, οι ανανε-
ώσιμες μορφές παραγωγής ενέργειας μπορεί να είναι μια 
επιδίωξη με στόχο την περιβαλλοντική αποσυμφόρηση από 
παλαιότερες και ρυπογόνες πηγές, ωστόσο η ανάπτυξή τους 
δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και ακόμη περισσότερο 
η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙ-
ΟΥ» θα γίνουν εργασίες πλήρους ανακατασκευής των πεζό-
δρομων Αετοράχης & Πλάτωνος, από την οδό Κάσκαρη έως 
την οδό Ζέρβα. Προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα απαιτεί-
ται η διακοπή εισόδου και κυκλοφορίας οχημάτων στους πε-
ζόδρομους Αετοράχης & Πλάτωνος από την οδό Κάσκαρη 
έως την οδό Ζέρβα. Η διακοπή κυκλοφορίας ξεκίνησε την 
Δευτέρα 16-05-2022, από τις 07:00 π.μ. Η διάρκεια των ερ-
γασιών που απαιτούνται θα διαρκέσουν περίπου 1,5 μήνα. Σε 
όλες τις γύρω οδούς, εκτός της οδού Κάσκαρη η οποία ήδη 
ανακατασκευάζεται, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοι-
μότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022 πραγματο-
ποιήθηκε η 3η Ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπι-
κού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη συ-
νέχισης της καταγραφής των ελλείψεων και η διαρκής ετοιμό-
τητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση 
πυρκαγιών. 
Στους πρόεδρους Κοινοτήτων που συμμετείχαν στη σύσκε-
ψη τονίστηκε η σημασία δημιουργίας ομάδων πολιτών που 
θα ενημερώσουν έγκαιρα τις επιχειρησιακές δυνάμεις. Όπως 
ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Σκορδόπουλος  o  Δήμος 
Αγρινίου προετοιμάζεται για όλα όσα προβλέπονται στο Γενι-
κό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασι-
κών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”: «Είναι 
σημαντικό να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία. Με συντο-
νισμό και υπευθυνότητα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τις πυρκαγι-
ές. Βασική μας προτεραιότητα είναι η πρόληψη και γι αυτό 
ξεκινήσαμε νωρίς ώστε να σχεδιάσουμε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες».

> ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: Με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπα-
κτίας, η Αιτωλική Αναπτυξιακή φιλοξένησε εξειδικευμένους 
συντάκτες τουριστικού και γαστρονομικού ρεπορτάζ των κο-
ρυφαίων μέσων ενημέρωσης της χώρας. Μεταξύ αυτών και 
η δημοσιογράφος Άρτεμις Τζίτζη που παρουσίασε στο Travel.
gr πιάτα τοπικής γαστρονομίας δικής της επιλογής. 

> ΘΕΡΜΟ: Η μεγαλύτερη πανελλήνια γιορτή της Ερασι-
τεχνικής Αστρονομίας και της αστροπαρατήρησης, η 14η 
Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων (ΠΕΕΑ), 
θα γίνει ξανά, έπειτα από το 2018, στην Αιτωλοακαρνανία. 
Συγκεκριμένα, η 14η ΠΕΕΑ θα λάβει χώρα από 29 έως 31 
Ιουλίου 2022 στον Δρυμώνα Θέρμου.

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται το Πρό-
γραμμα Τηλεϊατρικής που έχει ως στόχο 
την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας 
στον τόπο μας και καλύπτει τους ασθενείς 
με χρόνιες παθήσεις αλλά και όλους όσους 
επιθυμούν να ελέγξουν άμεσα την κατάστα-
ση της υγείας τους.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύμα-
τος Vodafone, το οποίο υλοποιείται σε συ-
νεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τε-
λεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 
και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτι-
κής Πολιτικής. Στο Πρόγραμμα μετέχουν το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-

ων ενώ την τεχνική υλοποίηση του Προ-
γράμματος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται  δωρε-
άν από τον Γενικό Ιατρό Κώστα Ποσονίδη, 
στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγγελοκάστρου 
και περιλαμβάνουν  ηλεκτροκαρδιογράφη-
μα, έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργί-
ας για την πιθανότητα άσθματος, μέτρηση 
των επιπέδων γλυκόζης, μέτρηση πίεσης, 
μέτρηση του κορεσμού του αίματος σε οξυ-
γόνο, μέτρησης ολικής χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων, καθώς και υπηρεσίες πρό-
ληψης για την εμμηνόπαυση και τη οστεο-
πόρωση.

Οι εξετάσεις αυτές, εφόσον ο Γενικός Ια-
τρός κρίνει απαραίτητο, μεταφέρονται αυ-
τόματα στους καρδιολόγους/πνευμονο-
λόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι 
οποίοι αποστέλλουν τη συμβουλευτική τους 
γνωμάτευση με τον ίδιο αυτόματο τρόπο.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής υλοποιείται με 
την υποστήριξη της 6ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων- 
Ηπείρου &Δυτ. Ελλάδας. Για περισσότερες 
πληροφορίες που αφορούν το Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής Vodafone μπορείτε να καλέ-
σετε στo τηλέφωνο 2641093206, Περιφε-
ρειακό Ιατρείο Αγγελοκάστρου.

Διαπεριφερειακά

Υπόγεια οι κάδοι σε 14 σημεία 
του κέντρου της Ναυπάκτου

> Θ. Κοτρωνιάς: «Μία ακόμη παρέμβαση με θετικό πρόσημο»

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις

Η δύναμη των Μουσείων

> Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone στο Αγγελόκαστρο

> O N. Kοροβέσης με αφορμή την 18η Μαΐου

Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί 
ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. 
Για το 2022 το Διεθνές Συμβού-

λιο Μουσείων (ICOM) έχει επι-
λέξει το θέμα «Η Δύναμη των 
Μουσείων».
Το μουσείο του σήμερα έχει 
άμεση σχέση με τη δομή και 
την εξέλιξη της κοινωνίας την 
οποία επηρεάζει με τρόπο 
άμεσο και καθοριστικό κάτι 
που γίνεται άμεσα κατανοητό 
στον ορισμό που δίνει το Δι-
εθνές Συμβούλιο για τα Μου-
σεία (ICOM: International 
Council of Museums) ως 
ένα «μη κερδοσκοπικό, μό-

νιμο ίδρυμα στην υπηρεσία 
της κοινωνίας και της εξέλι-
ξής της, ανοιχτό στο κοινό, το 
οποίο αποκτά, διατηρεί, ερευ-
νά, επικοινωνεί και εκθέτει 
την απτή και άυλη κληρονο-
μιά της ανθρωπότητας και του 
περιβάλλοντός της για λόγους 
εκπαίδευσης, μελέτης και δια-
σκέδασης».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτι-
σμού και Τουρισμού Δυτικής 
Ελλάδας, Νικόλαος Κοροβέσης, 
δήλωσε: «Η ιστορία μας, αναπό-

σπαστο κομμάτι του πολιτισμού 
μας αντικατοπτρίζεται και διαδί-
δεται από γενιά σε γενιά μέσα 
από τα εκθέματα των μουσείων. 
Μουσεία κλασσικών αρχαιοτή-
των, φυσικής ιστορίας, ιστορίας 
της τέχνης, με το πλούσιο εκπαι-
δευτικό υλικό τους διδάσκουν 
και δίνουν εφόδια για κάθε γε-
νιά. Η ΠΔΕ με τις πολιτιστικές 
της δράσεις προβάλει τους μου-
σειακούς χώρους και αξιοποιεί 
στο έπακρο το αστείρευτης ποιό-
τητας περιεχόμενό τους».
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Υπογράφηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου 
2022 η σύμβαση ανάθεσης του έργου 
της αποκατάστασης του Δικαστικού Με-
γάρου Πύργου. 
Η υπογραφή έγινε από τη Διευθύντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας κα 
Αλέκα Φώτου για λογαριασμό του Ταμεί-
ου Χρηματοδότησης Δικαστικών Μεγά-
ρων (ΤΑΧΔΙΚ), στο οποίο ανήκουν τα 
δικαστικά κτίρια της χώρας και των νο-
μίμων εκπροσώπων της αναδόχου εται-
ρείας που προέκυψε μετά από σχετι-
κό διαγωνισμό, ενώ παρών ήταν και ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ηλείας Δημήτρης Δημητρουλόπουλος. 
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται επιτυ-

χώς μία εντατική προσπάθεια που κατέ-
βαλε τα τελευταία χρόνια ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Ηλείας, που υπήρξε ο βασικός 
μοχλός προώθησης των σχετικών διαδι-
κασιών, παρότι η συντήρηση του κτιρίου 
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά του αλλά 
σε αυτήν του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αλ-
λεπάλληλες παραστάσεις του Προέδρου 
και των μελών του ΔΣ του Συλλόγου στις 
αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και σε κάθε 
τρίτον που μπορούσε να βοηθήσει για 
την αντιμετώπιση των γραφειοκρατι-
κών προβλημάτων που ανέκυπταν κατά 
καιρούς, ενώ παράλληλα εξελισσόταν η 
προσπάθεια σχηματισμού ενός πλήρους 

τεχνικού φακέλου που οδήγησε εντέλει 
στην απρόσκοπτη διενέργεια του σχετι-
κού διαγωνισμού.
Πλέον οι εργασίες αναμένεται να ξεκι-
νήσουν άμεσα και προβλέπεται να ολο-
κληρωθούν μέσα σε 12 μήνες. Αφορούν 
την αποκατάσταση των όψεων και την 
επισκευή των φθορών εξωτερικά του Δι-
καστικού Μεγάρου και στη συνέχεια ερ-
γασίες εσωτερικής ανακαίνισης και αντι-
μετώπισης χρόνιων προβλημάτων. Θα 
ληφθεί μέριμνα ώστε οι εργασίες να μη 
διαταράξουν τη λειτουργία των δικαστι-
κών υπηρεσιών και να εξακολουθήσει 
απρόσκοπτα η διεξαγωγή των δικών και 
η εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Γέφυρα» του αρχαίου με το 
σύγχρονο και προσπάθεια ανά-
δειξης της ολυμπιακής αξίας 
της εκεχειρίας, που αποτελεί 
προϋπόθεση για την ειρήνη, εί-
ναι ο «Δρόμος της Εκεχειρίας» 
των 50 χιλιομέτρων, που βά-
δισαν οι εκατοντάδες δρομείς, 
από την Αρχαία Ήλιδα, πόλη 
που διοργάνωνε τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες κατά την αρχαιό-
τητα, έως την Αρχαία Ολυμπία, 
τόπο τέλεσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων και σημερινό σύμβο-
λο του παγκόσμιου αθλητισμού 
και πολιτισμού.
Στον 7ο Δρόμο της Εκεχειρίας, 
που έγινε την Κυριακή 15 Μα-
ΐου, έτρεξαν 450 δρομείς, με 

επικεφαλής τον θρύλο – υπερ-
δρομέα μεγάλων αποστάσεων 
κ. Γιάννη Κούρο. Διοργανωτής 
ήταν η «Συμπολιτεία Ολυμπίας» 
με συνδιοργανωτές το Ανώτατο 
Συμβούλιο Αθλητισμού Ενό-
πλων Δυνάνεων (ΑΣΑΕΔ), την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
και τους Δήμους Ήλιδας, Πύρ-
γου και Αρχαίας Ολυμπίας.
Ο Δρόμος της Εκεχειρίας δεν 
είχε αγωνιστικό χαρακτήρα, αλ-
λά ήταν ένας δρόμος που έστει-
λε ένα μήνυμα για την ανάδει-
ξητης Ολυμπιακής Αξίας που 
οδηγεί στην ειρήνη και στη συ-
ναδέλφωση των λαών, της εκε-
χειρίας. 
Μετάλλια απένειμαν ο βουλευ-

τής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Κα-
λαματιανός, οι αντιδήμαρχοι 
Ολυμπίας Δημ. Κωσταριάς και 
Πύργου Γιάννης Αργυρόπου-
λος και οι παγκοσμιονίκες του 
TAEKWONDO Μαρία Καρ-
παθάκη και της Άρσης Βαρών 
Μαρία Χριστοφορίδη.
Κηρύσσοντας την τελετή έναρ-
ξης η πρόεδρος της Συμπολι-
τείας Ολυμπίας Σοφία Χίντζιου 
Κοντογιάννη, τόνισε ότι σήμερα 
παρά ποτέ είναι επιτακτική ανά-
γκη να επαναπροσδιορίσουμε 
όλοι τις πανανθρώπινες αξίες 
που κληρονομήσαμε μέσω των 
Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώ-
νων, ενώ ο πρόεδρος του ΑΣΑ-
ΕΔ και αντιπρόεδρος του CISM 

για την Ευρώπη, μαραθωνο-
δρόμος πλοίαρχος Σπύρος Αν-
δριόπουλος κάλεσε τους δρο-
μείς να μεταφέρουν το μήνυμα 
της εκεχειρίας της ειρήνης και 
της φιλίας των λαών όλου του 
κόσμου. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν 
η βουλευτής Ηλείας Διονυσία 
Αυγερινοπούλου, ο αντιπερι-
φερειάρχης για θέματα Αθλη-
τισμού - Ολυμπισμού και Εθε-
λοντισμού, της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης 
Νικολακόπουλος, ο Λευτέρης 
Βαρουξής, υποψήφιος Ευρω-
βουλευτής της ΝΔ και η Διευ-
θύντρια του Τσεχικου Κέντρου 
της Αθήνας Lucie Kulligova.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας σε συνεργασία με την 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
της ΠΔΕ και τα Επιμελητήρια 
Αιτ/νιας, Αχαΐας και Ηλεί-
ας συμμετείχαν στο Διεθνές 
Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων 
Φρούτων και Λαχανικών 
FRESKON στη Θεσσαλονίκη, 
12 - 14 Μαΐου.
Η ΠΔΕ υλοποιώντας το στρα-
τηγικό της πλάνο για τη συμ-
μετοχή της σε δράσεις εξω-
στρέφειας και τόνωσης των 
επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στα όρια της, συ-
νεχίζει να δίνει το παρόν στα 
σημαντικότερα αγροδιατροφι-
κά εμπορικά εκθεσιακά γεγο-
νότα της χώρας μας.
Έτσι, η ΠΔΕ μετά τη συμμετο-
χή της στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ και 
τη FOOD EXPO συμμετείχε με 
επιτυχία και στη FRESKON. 
Η ανάδειξη των εξαιρετικών 
προϊόντων φρούτων και λα-

χανικών, η ανάπτυξη του 
εμπορίου και των εξαγωγών 
και η διεύρυνση συνεργασι-
ών έγιναν πράξη μέσα από 
ένα στοχευμένο πρόγραμμα 
Β2Β συναντήσεων, διεθνή 
συνέδρια και ομιλίες, παράλ-
ληλες εκδηλώσεις και πα-
ρουσιάσεις καινοτόμων προ-
ϊόντων.
Αποτέλεσμα του συνόλου 
των δράσεων που αναφέρ-
θηκαν, ήταν οι επιχειρήσεις 

που συμμετείχαν από την πε-
ριφέρειά μας στην έκθεση, να 
αποκομίσουν το μέγιστο δυ-
νατό όφελος για αυτές και τα 
προϊόντα τους.
Εκ μέρους της ΠΔΕ, στα 
εγκαίνια παραβρέθηκε, εκ-
προσωπώντας τον Περιφερει-
άρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, ο 
Γιώργος Κοντογιάννης, Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος/Βοηθός 
Περιφερειάρχη με αρμοδιότη-
τες σε θέματα Εγγείων Βελτι-

ώσεων της Π.Ε. Αιτωλοακαρ-
νανίας και της Π.Ε. Ηλείας, 
καθώς και για τον συντονισμό 
των δράσεων ανάπτυξης των 
Εγγείων Βελτιώσεων και των 
φορέων τους σε περιφερειακό 
επίπεδο και ο Φάνης Ζαχα-
ράτος, επιστημονικός συνερ-
γάτης της ΠΔΕ και εκπρό-
σωπος της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης ΠΔΕ. 
Επίσης στα πλαίσια της 
FRESKON, συζητήθηκε ανά-
μεσα σε εκπροσώπους των 
Περιφερειών της χώρας και 
των αντίστοιχων Αγροδια-
τροφικών Συμπράξεών τους 
η σύσταση ενός νέου Forum 
Ελαιοκομίας σε συνεργασία 
με τη ΔΕΘ – Helexpo και τη 
ΦΙΛΑΙΟΣ με σκοπό την τό-
νωση της εξωστρέφειας του 
ελληνικού ελαιολάδου και 
την καθιέρωσή του ως προϊ-
όν ηγέτη με διεθνώς αναγνω-
ρισμένη ετικέτα.

> ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: Σε άριστο και ιδιαίτερα φιλικό 

κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του δημάρχου Πύρ-

γου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου με τον Υπουργό Ναυτιλίας 

& Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη. Στη συνάντη-

ση, που έγινε στο γραφείο του Υπουργού, παρευρέθηκε και ο 

διευθυντής του πολιτικού του γραφείου και αντιπροέδρου της 

ΔΕΥΑΠ Γιώργος Καραστέργιος. Το λιμάνι του Κατακόλου και η 

αναβάθμισή του με σύγχρονο εξοπλισμό, όπως και η οικονο-

μική ενίσχυση του Λιμενικού Ταμείου, ώστε να ισοσκελιστεί 

η «ζημιά» των προηγούμενων ετών λόγω της πανδημίας που 

μείωσε δραματικά την κρουαζιέρα, ήταν τα βασικά θέματα συ-

ζήτησης που «έπεσαν» στο τραπέζι. Ο δήμαρχος Πύργου ζήτησε 

τη στήριξη και τη συνδρομή του Υπουργείου στις κινήσεις που 

σχεδιάζονται και που γίνονται για την αναβάθμισή του λιμένα 

Κατακόλου μέσω της υλοποίησης αντίστοιχων έργων, τα οποία 

και παρέθεσε αναλυτικά στον κ. Πλακιωτάκη. Υπογράμμισε ότι 

τα δύο προηγούμενα χρόνια με την πανδημία στην έξαρσή της 

τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου, όπως 

και όλων των Λιμενικών Ταμείων στη χώρα, μειώθηκαν κατά 

σχεδόν 90%. Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι κρίνεται ανα-

γκαίο να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει 

σχετική επιχορήγηση και στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

> ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: Με δύο μεγάλα αντιπλημ-

μυρικά έργα ύψους 19,3 εκατ. ευρώ θωρακίζεται η Π.Ε Ηλείας, 

καθώς την Τρίτη 17/5 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νε-

κτάριος Φαρμάκης  προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων 

με τον ανάδοχο των έργων. Συγκεκριμένα ξεκινούν άμεσα 

επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντι-

πλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, οι οποίες κρίθη-

καν απαραίτητες έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 

περασμένου Αυγούστου, αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα 

που εκδηλώθηκαν το χειμώνα στην κοίτη του ποταμού. Οι πα-

ρεμβάσεις θα εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε 

τουλάχιστον 27 στοχευμένα σημεία. Μεταξύ άλλων αφορούν 

απομάκρυνση – καθαρισμό βλάστησης, φερτών υλικών και 

απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, καθαρισμό 

τεχνικών, αποκατάσταση δικτύων αποστράγγισης, επαναφορά 

της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση όπου απαιτεί-

ται, αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κ.α. Πρόκει-

ται για έργα προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Επίσης τεχνικές 

παρεμβάσεις ύψους 9,3 εκατ. ευρώ εργασίες προβλέπεται να 

εκτελεστούν για τον καθαρισμό και μόρφωση της κοίτης και 

των πρανών των κυρίων και δευτερευόντων υδατορεμάτων, 

κλάδων και όμορων ρεμάτων της Π.Ε. Ηλείας που συνθέτουν 

το υδρογραφικό της δίκτυο. Η υλοποίηση του έργου αποσκο-

πεί στη διασφάλιση διατήρησης της παροχετευτικής ικανότη-

τας των υδατορεμάτων, την ομαλή συλλογή των υδάτων επι-

φανειακής απορροής και την αποτελεσματική διόδευση τους 

προς άλλους φυσικούς αποδέκτες. Παρεμβάσεις συντήρησης 

και αντιπλημμυρικής προστασίας για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Και τα δύο έργα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

> «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ»: Με επιτυχία πραγματοποιή-

θηκε το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, γεύσεων και προϊόντων, το 

“Κερνάμε Ελλάδα” στην Αμαλιάδα με κύριο φορέα στήριξης 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το οποίο για ένα τριή-

μερο προσέφερε σε εκατοντάδες επισκέπτες υπέροχα τοπικά 

εδέσματα και ξεχωριστές στιγμές. Το Φεστιβάλ επισκέφθηκε 

ο Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Κο-

ροβέσης, ο οποίος επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα, συνεχάρη 

τους Ηλείους παραγωγούς που είχαν εκθέσει τα προϊόντα τους, 

τονίζοντας ότι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι του αγρο-

τοδιατροφικού τομέα του νομού και της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας . «Το “Κερνάμε Ελλάδα” πρέπει να γίνει θεσμός για 

την Ηλεία και εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα είμα-

στε εδώ και πάντα θα στηρίζουμε τους ανθρώπους του μόχθου 

που προβάλλουν το “χρυσάφι” της Ολυμπιακής γης», ανέφε-

ρε. Παράλληλα, συναντήθηκε στο χώρο του Φεστιβάλ με τον 

Aντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θ. Βασιλόπουλο, 

τον δήμαρχο Ήλιδας Γ. Λυμπέρη και άλλους τοπικούς φορείς, 

τους οποίους συνεχάρη για την επιτυχία του “Κερνάμε Ελλάδα” 

και αντάλλαξαν απόψεις για την ανάληψη περαιτέρω σχετικών 

πρωτοβουλιών.

Διαπεριφερειακά

Έπεσαν οι υπογραφές... 

7ος Δρόμος Εκεχειρίας 

Διεθνής προβολή στη FRESKON 
> Δράση εξωστρέφειας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

> Για την αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Πύργου

> Από την Αρχαία Ήλιδα στην Αρχαία Ολυμπία
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Την Τετάρτη συναντήθηκε 
αντιπροσωπεία τους με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργο Γεωργαντά ο οποί-
ος ωστόσο δεν δεσμεύτηκε ότι 
θα τους ενισχύσει και ζήτησε 
πίστωση χρόνου δέκα ημερών 
για να τους απαντήσει. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι τιμές στα 
σταφύλια τα τελευταία χρόνια 
έχουν κατρακυλήσει και αυτός 
είναι και ο λόγος που ζητείται 
η συγκεκριμένη ενίσχυση. Κά-
θε καλλιεργητής ζητάει περί τα 
300 ευρώ ενίσχυση το στρέμ-
μα για να μπορέσει να καλύψει 
μέρος των απωλειών.
Όμως η απάντηση που δόθη-
κε ήταν τελείως αόριστη και 
δεν δεσμεύει επ΄ουδενί το 
Υπουργείο. 

Γ. Βεσκούκης: 
«Αναμένουμε απάντηση»
«Θα μας απαντήσει ο Υπουρ-
γός τις επόμενες δέκα ημέρες. 
Ο Υπουργός κ. Γεωργαντάς 
τώρα καταγράφει τα αιτήματα 
και μας ζήτησε πίστωση χρό-
νου. Για κάθε στρέμμα έχουμε 
ζητήσει περί τα 300 ευρώ και 
είναι ένα αίτημα που εκκρε-
μεί από το 2020» τονίζει στον 
«Σ.Ε.» ο Γιώργος Βεσκού-
κης Πρόεδρος του Αγροτικού 

Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας. 
Στη συνάντηση ήταν επίσης 
παρόντες και οι βουλευτές 
Αχαΐας της ΝΔ Άγγελος Τσι-
γκρής και Ιάσονας Φωτήλας.
Εκτός όμως από τα χρήματα 

για την αμπελλοκαλλιέργεια, 
τους αγρότες της περιοχής 
καίει το γεγονός ότι οι πατάτες 
της περιοχής πωλούνται σε 
εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ει-
δικότερα, το κιλό στο χωράφι 
αγοράζεται από τους παραγω-
γούς στα 30 λεπτά και πωλεί-
ται προς 80 λεπτά ή και ένα 
ευρώ το κιλό στους κατανα-
λωτές. Κάτω από τα 40 λεπτά 
ο κάθε παραγωγός παρουσιά-
ζει ζημιά και αυτό που ζητείται 
είναι να υπάρξει μια ουσιαστι-
κή οικονομική ενίσχυση.
Για τον λόγο αυτό την πε-
ρασμένη Κυριακή έγινε σύ-
σκεψη στην Κ. Αχαΐα με τη 
συμμετοχή του Αγροτικού 
Συλλόγου και εκπροσώπους 
κομμάτων, ωστόσο δεν ελή-
φθη κάποια ουσιαστική από-
φαση για τον τρόπο αντίδρα-
σης. Κατατέθηκαν απόψεις 
και μετατέθηκε για το επόμε-
νο διάστημα ο τρόπος με τον 
οποίο θα καταφέρουν τελικά 
οι αγρότες να απαντήσουν.

Μείωση στον φόρο 
εισοδήματος για αγρότες
Μειωμένος κατά 50% θα είναι 
ο φόρος εισοδήματος για τους 
συνεταιρισμένους αγρότες κα-
θώς και για όσους ασκούν συμ-
βολαιακή γεωργία, όπως προ-
βλέπεται στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών «Κί-
νητρα ανάπτυξης επιχειρήσε-
ων, μέσω συνεργασιών ή/και 
εταιρικών μετασχηματισμών» 
που κατατέθηκε στη Βουλή.   
Η συγκεκριμένη ρύθμιση ανα-
μένεται να ισχύσει από το 

φορολογικό έτος του 2022, 
δηλαδή για τις φορολογικές δη-
λώσεις που θα γίνουν το 2023 
και ο παραγωγός θα πρέπει να 
παραδίδει το 75% της παρα-
γωγής του, σε ποσοτικό επίπε-
δο, σε συνεταιριστικό φορέα. 
Όπως αναφέρεται στο νομο-
σχέδιο, η απαλλαγή από τον 
φόρο εισοδήματος αφορά 
αγρότες μέλη νομικών προσώ-
πων και ενώσεων προσώπων 
εγγεγραμμένων στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεται-
ρισμών και άλλων συλλογι-
κών που προμηθεύουν το νο-
μικό πρόσωπο ή τη νομική 
οντότητα με ποσότητες προϊό-
ντων ίσες με το 75% τουλάχι-
στον της συνολικής ποσότητας 
όμοιων ή παρεμφερών προϊό-
ντων παραγωγής τους, καθώς 
και αγρότες που έχουν συνάψει 
σύμβαση με συγκεκριμένη επι-
χείρηση - αγοραστή, με αντικεί-
μενο τη συμβολαιακή γεωργία 
με την οποία δεσμεύονται για 
την εισφορά ποσοτήτων προ-
ϊόντων ίσων με 75% τουλάχι-
στον της συνολικής ποσότητας 
όμοιων ή παρεμφερών προ-
ϊόντων της παραγωγής τους. 
Επίσης, με σχετική ρύθμιση 
καθορίζεται το περιεχόμενο 
των συμβάσεων μελλοντικής 
πώλησης αγροτικών προϊό-
ντων μεταξύ παραγωγών και 
αγοραστών, δηλαδή της συμ-
βολαιακής γεωργίας.
Στις εν λόγω συμβάσεις θα πε-
ριλαμβάνονται:
α) το είδος, η καλλιεργού-
μενη έκταση και η ποσότητα 
των προς πώληση αγροτικών 

προϊόντων,
β) η ελάχιστη χρονική διάρ-
κεια ισχύος της σύμβασης, 
η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από ένα έτος, και 
γ) η τιμή του προϊόντος. 

Προγράμματα Αγροτικής 
Εστίας έτους 2022
Στην υλοποίηση των προ-
γραμμάτων του Λογαριασμού 
Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) έτους 
2022 προχωρά ο Οργανισμός 
Προνοιακών Επιδομάτων 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (ΟΠΕΚΑ), με έμφαση στον 
κοινωνικό τουρισμό και τις 
παιδικές κατασκηνώσεις.
Τα προγράμματα Αγροτικής 
Εστίας είναι:
• Κοινωνικός/ιαματικός του-
ρισμός: 53.500 δικαιούχοι
Το πρόγραμμα Κοινωνικού 
τουρισμού αφορά σε διακοπές 
έξι ημερών για 50.000 δικαι-
ούχους. Το πρόγραμμα Ιαμα-
τικού τουρισμού αφορά σε δι-
ακοπές έξι ημερών και πέντε 
απλές λούσεις για 3.500 συ-
νταξιούχους. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να κάνουν χρήση αυτών των 
προγραμμάτων και των σχετι-
κών καταλυμάτων από τις 5 
Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μα-
ΐου 2023.
• Παιδικό κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα: 1.500 παιδιά
Το παιδικό κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα ισχύει από 15/6 έως α) 
03/09/2022 για παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης και β) 20/9/2022 
για τα παιδιά με αναπηρία με 
ποσοστό 50% και άνω.

• Εκδρομικό πρόγραμμα: 
12.500 δικαιούχοι
Αφορά σε εκδρομές τεσσά-
ρων ημερών για 12.500 δι-
καιούχους και πάντα με 
συμβεβλημένα τουριστικά 
γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να κάνουν χρήση 
του προγράμματος αυτού από 
τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 
Μαΐου 2023. Σημειώνεται ότι 
το 4ημερο των δωρεάν εκδρο-
μών ισχύει, εφόσον το κόστος 
της εκδρομής δεν ξεπερνά την 
αξία του δελτίου των 160 ευ-
ρώ. Διαμονή σε δωμάτια δύο 
αστέρων και άνω για ξενοδο-
χεία, τριών και άνω κλινών 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Οι εκδρομείς θα διακινούνται 
αποκλειστικά και μόνο εντός 
των ορίων της Ελλάδας.
• Δωρεάν παροχή βιβλίων: 
130.000 δικαιούχοι
• Δωρεάν παροχή εισιτηρίων 
θεάτρου: 32.500 δικαιούχοι
• Χρηματικά βοηθήματα: 
1.000 πολύτεκνες μητέρες 
αγρότισσες και 4.000 τρίτε-
κνες μητέρες αγρότισσες. 
Από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 
2022 μέχρι και την Τετάρτη 
15 Ιουνίου 2022, οι ενδιαφε-
ρόμενοι για τα προγράμματα 
της Αγροτικής Εστίας θα μπο-
ρούν να υποβάλουν τις σχετι-
κές αιτήσεις συμμετοχής στα 
ΚΕΠ όλης της χώρας.
Για την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής στα ΚΕΠ, θα πρέ-
πει να προσκομίσουν:
1. οποιοδήποτε έγγραφο από 
το οποίο να προκύπτει ο Αριθ-
μός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς 
και των προστατευόμενων 
μελών τους (π.χ. βιβλιάριο 
υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή 
οποιοδήποτε έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει ο Αριθ-
μός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ,
2. δελτίο ταυτότητας,
3. στην περίπτωση συνταξι-
ούχων του ΟΓΑ που έχουν 
υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πά-
σχουν από νοητική αναπηρία, 
σύνδρομο DOWN ή εγκε-
φαλική παράλυση, απαιτεί-
ται επιπλέον η γνωστοποίηση 
αποτελέσματος πιστοποίησης 
αναπηρίας ή η απόφασή της.

Οι αγρότες περιμένουν ακόμα 
τις ενισχύσεις για πατάτα-σταφύλια 

> Ζήτημα επιβίωσης για τους αγρότες Δυτ. Αχαΐας οι τιμές των αγροτικών προϊόντων 

Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις των αμπελοκαλ-
λιεργητών της Αχαΐας από την στάση του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης που μέχρι σήμερα δεν 
έχει προχωρήσει σε καμία ενίσχυσή τους για τις 

απώλειες που υπέστησαν την περίοδο της πανδημί-
ας. Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις για τα οινοποι-
ήσιμα σταφύλια για το έτος 2020 και μέχρι σήμερα 

δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.
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Ο Κανέλλος Δεληγιάννης 
ήταν Έλληνας πρόκριτος, 
οπλαρχηγός αγωνιστής του 
1821, Φιλικός και πολιτικός, 
Γορτύνιος την καταγωγή.
Γεννήθηκε στα Λαγκάδια Γορ-
τυνίας ήταν γιος του πρόκρι-
του (κοτζαμπάση) του Μωριά, 
Ιωάννη Δεληγιάννη - Παπα-
γιαννόπουλου, ενός εκ των 
ισχυρότερων προσωπικοτή-
των της εποχής. Παντρεύτηκε 
την Αθανασία Α. Παπατσώ-
νη, συγγενή του ομώνυμου 
προκρίτου και απέκτησαν μια 
κόρη τη Μαρία (1854). Λό-
γω της πρωτοκαθεδρίας της 
οικογενείας του στην περιοχή 
έγινε σύντομα πρόκριτος ενώ 
κατά τη διάρκεια της Επανά-
στασης διαδραμάτισε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. Το 1844 
εκλέχτηκε πρόεδρος της Βου-
λής, θέση στην οποία παρέ-
μεινε μέχρι το 1845.

Στα χρόνια 
της Επανάστασης
Μετά τη δολοφονία του πα-
τέρα του Ιωάννη Δεληγιάν-
νη - Παπαγιαννόπουλου, στις 
12 Φεβρουαρίου 1816, ο Κα-
νέλλος αναδείχθηκε αρχηγός 
της οικογένειάς του. Οργάνω-
σε και χρηματοδότησε μεγάλο 
μέρος της Επανάστασης στο 
Μωριά με έξοδα της οικογέ-
νειάς του.
Ύστερα από αρκετές μικροσυ-
μπλοκές με τους Τούρκους, 
αλλά και με άλλες οικογένει-
ες προκρίτων, κήρυξε μαζί με 

άλλους αγωνιστές την Επανά-
σταση στα Λαγκάδια στις 23 
Μαρτίου 1821. Tην 1η Απρι-
λίου 1821 διέταξε τη σφαγή 
όλων των Tούρκων Λαγκα-
δινών (40 οικογένειες) και 
την πυρπόληση του τοπικού 
τζαμιού. Συνολικά σφαγιά-
στηκαν 300 άοπλοι άνδρες, 
οι οποίοι λίγες ημέρες νω-
ρίτερα είχαν αφοπλιστεί, γυ-
ναίκες και παιδιά. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να τρομοκρα-
τηθούν οι κάτοικοι της γύ-
ρω περιοχής, που φοβούμε-
νοι αντίποινα, εντάχθηκαν 

στο πλευρό των Δεληγιαν-
ναίων, οι οποίοι είχαν πέσει 
στη δυσμένεια των Τούρκων 
και χρειάζονταν υποστήριξη. 
Διόρισε γενικό στρατηγό του 
στρατού του, ο οποίος απο-
τελούνταν από 3.500 εμπει-
ροπολέμους μισθοφόρους, 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 
τον οποίο η οικογένειά του 
και κυρίως ο πατέρας του εί-
χαν παλαιότερα στη δούλεψή 
τους ως κάπο τους κι αργότε-
ρα κυνηγήσει άγρια επί χρό-
νια, για να σώσουν το Μωριά 
από τις λεηλασίες του κατά 
των Ελλήνων και Τούρκων 
χωρικών, κατόπιν εντολής 
της Πύλης, που απειλούσε 
με εξόντωση του Ελληνικού 
πληθυσμού αν δεν τον συνε-
λάμβαναν.
Πολέμησε στο Μεσολόγγι, 
στη μάχη του Πέτα, στην πο-
λιορκία της Τριπολιτσάς και 
σε πολλά άλλα μέρη. Στην 
Τριπολιτσά είχε θυσιαστεί 
ο αδερφός του, ο οποίος εί-
χε προσφερθεί ως όμηρος 
στους Τούρκους για να κα-
θησυχάσει τις υποψίες τους 
πριν από την έναρξη της 
Επανάστασης. Κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου Ελληνικού 
εμφυλίου πολέμου, συντά-
χθηκε με τους προκρίτους 
του Μωριά και τους Υδραί-
ους, συμπαρασύροντας μάλι-

στα και τον Θεόδωρο Κολο-
κοτρώνη, με αντάλλαγμα τον 
αρραβώνα της κόρης του με 
το γιο του Κολοκοτρώνη Κο-
λίνο. Στη δεύτερη φάση του 
Εμφυλίου πολέμου όμως, 
φυλακίστηκε από την κυ-
βέρνηση Κουντουριώτη μα-
ζί με τον Κολοκοτρώνη και 
άλλους προκρίτους στο μο-
ναστήρι του Προφήτη Ηλία 
στην Ύδρα, για να αποφυ-
λακιστεί μερικούς μήνες αρ-
γότερα ώστε μαζί με τον Κο-
λοκοτρώνη να αντιμετωπίσει 
τον Ιμπραήμ Πασά.
Μετά τη δημιουργία του Ελλη-
νικού Κράτους, ο Δεληγιάν-
νης έλαβε σύνταξη αντιστρα-
τήγου, ενώ επί Όθωνα έλαβε 
το βαθμό του συνταγματάρχη 
και διετέλεσε νομοεπιθεωρη-
τής Μεσσηνίας. 
Πέθανε πάμπτωχος το 1862 
στην Αθήνα αφού θυσίασε 
όλη την περιουσία του στην 
Επανάσταση. 
Άφησε απομνημονεύματα, 
παρά το πάθος και η υπερ-
βολή και άκριτη υπεράσπι-
ση του ρόλου των προκρί-
των που τα διακρίνουν, είναι 
χρήσιμη πηγή για την κατα-
νόηση του εσωτερικού αγώ-
να της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821.
Πήγες: Βικιπαίδεια και Επίτομο 
Λεξικό της Ελληνικής Ιστορίας. 

Γεννήθηκε το 1804 στην Κωνσταντι-
νούπολη και ήρθε στην Ελλάδα το 
Μάιο του 1821. Πολέμησε στη Ρού-
μελη, στην Πελοπόννησο και στην 
Κρήτη, όπου έμεινε ως το 1883. 
Ξαναγύρισε στο στρατό, έλαβε μέρος 
στην καταδίωξη των ληστών και απο-
στρατεύτηκε το 1850 με το βαθμό του 
συνταγματάρχη. 
Ήταν βουλευτής από το 1851 ως το 

1856. Το 1854 πήρε μέρος στην επα-
νάσταση στη Θεσσαλία. Το Μάιο του 
1856 επέστρεψε στη γενέτειρά του 
για να αφοσιωθεί σε θέματα του αλυ-
τρώτου Ελληνισμού με την εφημερί-
δα «Αρμονία». Δείγμα του σατιρικού 
του ταλέντου έδωσε με τις επιφυλλί-
δες που δημοσίευσε στην εφημερίδα 
«Εποχή» στο Ναύπλιο.
Η αιχμηρή γλώσσα, το ζωηρό ύφος 

και η ευθυβολία της σάτιρας είναι 
οι κύριες αρετές που χαρακτηρίζουν 
τα θεατρικά του κείμενα όπως είναι 
ο «Λεπρέντης», ο «Χαρτοπαίκτης, ο 
«Οψίπλουτος» κ.ά. Μέλος της Φιλεκ-
παιδευτικής Εταιρείας έγινε το 1836 
και στα αρχεία της αναφέρεται ως λο-
γοτέχνης, βουλευτής.
Πέθανε το 1882.

Πηγές: Βικιπαίδεια 

Ο Αναστάσιος Λιδωρίκης γεννήθηκε το 
1788 στο Παλαιοκάτουνο το σημερινό 
Κροκύλειο Φωκίδας της επαρχίας Λι-
δωρικίου.
Από παιδί εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα 
για να παρακολουθεί μαθήματα κοντά 
στον λόγιο της εποχής Αθανάσιο Ψαλί-
δα. Μπήκε στην υπηρεσία του Αλή Πα-
σά, και έγινε από τους επιφανέστερους 
συμβούλους του.
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και βο-
ήθησε την Επανάσταση του 1821 δι-
ακινδυνεύοντας τη ζωή του. Κατά τη 

πολιορκία των Αθηνών εστάλη από 
την κυβέρνηση στη Δυτική Ελλάδα με 
αποστολή να ξεσηκώσει τους ευρισκο-
μένους εκεί στρατιωτικούς. Διορίστη-
κε διοικητής της Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας και μέλος της Γερουσίας. Επί 
Όθωνα διορίστηκε διοικητής της Καρύ-
ταινας και αργότερα της Λειβαδιάς. Διε-
τέλεσε βουλευτής, γερουσιαστής και βα-
σιλικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο. 
Ήταν ιδρυτικό μέλος της Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας (1836). Πέθανε το 
1868.

Έγραψε απομνημονεύματα για την αυλή 
του Αλή Πασά.
Τα μέλη της μεγάλης οικογένειας Λι-
δωρίκη από την Δωρίδα, ανέπτυξαν 
Εθνική δραστηριότητα στα προεπα-
ναστατικά χρόνια, αγωνίστηκαν στην 
Επανάσταση του 1821 και αναδείχθη-
καν στην πολιτική και στα γράμματα στα 
νεότερα χρόνια.
Ως γενάρχης της αναφέρεται ο Κοτσά-
μπασης της περιφέρειας Λιδωρικίου ο 
Αναγνώστης Λιδωρίκης (1767 - 1827).

Πηγές: Βικιπαίδεια

Κανέλλος Δεληγιάννης (1780 - 1862)

Μιχαήλ Χουρμούζης (1804 – 1882)

Αναστάσιος Λιδωρίκης (1788 - 1868)

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

Θέματα
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ΕΛΛΗνΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
νΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩν 
ΓΕν. Δ/νΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩν-

 ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΥΠΗΡΕΣΙΩν  
ΔΙΕΥΘΥνΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩν
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 ΑΠ:40727/18.05.2022 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗν ΕΚΠΟΙ-

ΗΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
O Δήμος Πατρέων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ 270/81, και δυνάμει της υπ΄αριθμό 
234/03.05.2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, πρόκειται να πραγματοποιήσει φα-
νερό, προφορικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
προκειμένου να εκποιήσει (πώληση) Γεωτεμά-
χιο με Κ.Α.Ε.Κ 061677102092, έκτασης 92,62 
τ.μ ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων ευρισκόμενο 
μεταξύ των οδών Κανακάρη, Κιθαιρώνος και 
Αγίας Σοφίας, της Π.Μ.Ε «Γούβα» Πατρών, Ο.Τ: 
Γ 2888, τμήμα του οποίου αποτελεί το προς εκ-
ποίηση Γεωτεμάχιο. Το εν λόγω εδαφικό τμήμα 
είναι μη άρτιο και κατ ΄ εξαίρεση οικοδομήσιμο 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1337/1983. 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ΠΔ 
13/5/1988 περί έγκρισης της ΠΜΕ της περιο-
χής «Γούβα» και των όρων δόμησης αυτής, 
επιτρέπεται να οικοδομηθεί κάτοψη κτιρίου με 
ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τμ και ελάχιστη 
πλευρά πέντε (5) μέτρα. Η συνολικά επιτρεπό-
μενη δόμηση επί του οικοπέδου είναι 111,14 τμ.
Το τίμημα του ελαχίστου ορίου πρώτης προ-
σφοράς ορίζεται στο ποσό των 14.732,14€.
Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι, 
πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής 

αναγνωρισμένης και νομίμως λειτουργούσας 
στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμεί-
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, χρηματικού 
ποσού ίσο με το 1/10 του ορίου πρώτης προ-
σφοράς του προς εκποιούμενου ακινήτου, η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσό 1.473,21€ και θα επι-
στρέφεται σε όλους μετά το πέρας της δημοπρα-
σίας μόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσμα 
πλην του τελευταίου πλειοδότη στον οποίο θα 
επιστρέφεται με την υπογραφή του συμβολαί-
ου. Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρα-
σίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 9η Ιουνί-
ου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο επί 
της οδού Μαιζώνος αριθμός 108, Δημοτικό 
κτήριο, αίθουσα Συνεδριάσεων 1ου ορόφου.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει επί 
ποινή αποκλεισμού την ίδια ημέρα της δημο-
πρασίας.
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της δημο-
πρασίας και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύ-
νουν τον αγοραστή. 
Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους 
της διακήρυξης εκποίησης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν είτε να απευθύνονται στο Τμήμα 
Δημοτικής Περιουσίας, της Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, 
Παντανάσσης 28 - (2ος όροφος) στο τηλέφω-
νο 2613 610320, καθημερινά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και 
ώρες 08:30 – 14:00, προκειμένου να παραλά-
βουν την διακήρυξη, είτε να την αναζητήσουν 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-
patras.gr.

Πάτρα 18-05-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 
5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 15 Μεμονωμένες 

Θεματικές Ενότητες στο χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 549/09.05.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και 15 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2022, 
ως ακολούθως:
1. Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας (ΙΤΑ) (100 θέ-
σεις)
2. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120 θέσεις)
3. Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (60 θέσεις)
4. Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις)
5. MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (ΙΜΕ) (100 θέσεις)-το Πρόγραμμα 
προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον 
ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι Oμαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) θα διε-
ξαχθούν ηλεκτρονικά.
• Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο 
υποβολής της αίτησης. 
• Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, 
ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση στα προγράμματα σπουδών, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής. 
• Η παρακολούθηση Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση 
της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην 
απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας. 
• Οι προσφερόμενες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (ΜΕΜ) αναφέρονται αναλυτικά στον χώρο 
υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα: www.eap.gr. 
• Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το διδακτικό υλικό και οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών 

(εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) στις Μεμονωμένες Θ.Ε. είναι κοινές με αυτές των φοιτητών 
που παρακολουθούν τη Θ.Ε. στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών. 
• Η προσφορά μίας μεμονωμένης Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία τμήματος με τη συμμετο-
χή τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητών.
• Το σύνολο των Μεμονωμένων Θ.Ε. που θα δηλωθούν σε Θ.Ε. του ίδιου Προγράμματος Σπου-
δών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ECTS ανά εξάμηνο.
• Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή. 
• Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, δεν δύναται να 
επιλέξουν μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος, στο οποίο φοιτούν.
• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
την εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr. 
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των 
απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 5η Σεπτεμ-
βρίου 2022.
• Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2552/97. 
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμε-
τοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο), όπως 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
ηλεκτρονικής αιτήσεως.
• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια αν ο τίτλος σπουδών 
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής που θα προσκομιστεί δεν έχει αναγνωρισθεί από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017 ως ισχύει, ΦΕΚ 
114 Α’/04.08.2017).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.
eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την 
αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, πα-
ρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για προ-
γραμματισμένο ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr και στο 
τηλέφωνο: 2610 367 600.
The invitation for admissions is posted on the Hellenic Open University website www.eap.
gr in English as well.

 Πάτρα, 10 Μαΐου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

ΕΛΛΗνΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗνΙΚΟ ΑνΟΙKΤΟ ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΔΑ: ΨΒ1Θ46ΨΖΣΘ-ΚΞν

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 25η Μαΐου 
2022 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 31η Ιουλίου 2022 και ώρα 11.59 π.μ..

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TOY ΗΛΕΚΤΡΟνΙΚΟΥ ΔΙΕΘνΗ ΑνΟΙΚΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩνΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗν

«Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των ανα-
γκών του Δήμου Πατρέων» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩν

ΕΛΛΗνΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
νΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩν
Δ/νΣΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩν ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩν

Πάτρα 17-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 40431

Διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την 
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πα-
τρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 718.863,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%, σύμφωνα με την αριθμ. 14/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 
Μηχανολογικού, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας, 
όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για όλα 
τα τμήματα. 
Εύρος -Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Αναλυτικά τα τμήματα της προμήθειας περιγράφονται ως ακολούθως

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πατρέων.
H Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα 
(240) ημέρες. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 206 του 
ν.4412/16. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παρο-

χής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –Διαδικτυακή 
πύλη www.promitueus.gov.gr.
Το Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης αναλύεται στην 
παρ.2.2.1 της διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 17/06/22 και ώρα 13:00.
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων, http://www.e-patras.gr.
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί: στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) τοπική εβδομαδιαία. 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο (Εφημερίδες) βαρύνουν τους αναδόχους. Το 
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 23/06/22 και ώρα 11:00 μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών 
(άρθρο 100 του ν. 4412/2016).
Η διαδικασία άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ.3.4 της διακήρυξης.
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμ-
μετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαι-
τείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Πα-
ράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγε-
γραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτε-
χνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ.4.3. της διακήρυξης.
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών. 
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Ισχύουσες διατάξεις: Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέρονται αναλυτικά στα 
έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.
gr και http://www.e-patras.gr
Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Αριθμ. Με-
λετης. 14/2021 και ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 160070.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων: 12-05-2022 με αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 095-261810

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ C.P.V. Μ.Μ. ΠΟΣ/

ΤΑ
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΜΕΡ. 

ΔΑΠΑΝΩΝ

Τμήμα 1

1

2021 20-
7132.00102

Προμήθεια 
μικρού 

καλαθοφόρου 
οχήματος 

34142100-
5 ΤΕΜ 1 73.000,00 73.000,00

36.500,00

2022 20-
7132.00102 36.500,00

Σύνολο 73.000,00
Φ.Π.Α. 24% 17.520,00

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 1 90.520,00
Τμήμα 2

1

2021 20-
7132.00102 Προμήθεια 

καλαθοφόρου 
οχήματος 

34142100-
5 ΤΕΜ 1 128.000,00 128.000,00

64.000,00

2022 20-
7132.00102 64.000,00

Σύνολο 128.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 30.720,00

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 2 158.720,00 

Τμήμα 3

1

2021 10-
7132.00001

Προμήθεια 
μικρού Επαγ 
γελματικού 

ΒΑΝ

34136000-
9 ΤΕΜ 1 16.129,00 16.129,00

8.064,50

2022 10-
7132.00001 8.064,50

Σύνολο 16.129,00

Φ.Π.Α. 24% 3.870,96

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 3 19.999,96
Τμήμα 4

1

2021 30-
7132.00001 Προμήθεια 

διπλοκάμπινου 
ημιφορτηγού 

4Χ4

34131000-
4 ΤΕΜ 1 32.000,00 32.000,00

16.000,00

2022 30-
7132.00001 16.000,00

Σύνολο 32.000,00

Φ.Π.Α. 24% 7.680,00

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 4 39.680,00
Τμήμα 5

1

2021 20-
7131.01108 Προμήθεια 

υδροφόρας- 
καταβρεκτήρα

34133100-
9 ΤΕΜ 1 166.600,00 166.600,00

83.300,00

2022 20-
7131.01108 83.300,00

Σύνολο 166.600,00
Φ.Π.Α. 24% 39.984,00

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 5 206.584,00
Τμήμα 6

1

2021 20-
7131.01108

Προμήθεια 
οχήματος 

μεταφοράς 
απορριμ 

ματοδεκτών 
με σύστημα 

γάντζου

34144750-
0 ΤΕΜ 1 122.000,00 122.000,00

61.000,00

2022 20-
7131.01108 61.000,00

Σύνολο 122.000,00
Φ.Π.Α. 24% 29.280,00

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 6 151.280,00
Τμήμα 7

1

2021 20-
7131.01108

Προμήθεια 
αυτοκινήτου 
οχήματος για 
τη μεταφορά 

κάτω των 
10 ατόμων - 
τύπου ΒΑΝ

34115200-
8 ΤΕΜ 1 42.000,00 42.000,00

21.000,00

21.000,002022 20-
7131.01108

Σύνολο 42.000,00
Φ.Π.Α. 24% 10.080,00

Συνολική εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 7 52.080,00
Δαπάνη Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (Τμήμα 1+Τμήμα 

2+Τμήμα 3+Τμήμα 4+Τμήμα 5+Τμήμα 6+Τμήμα 7) 579.729,00

Φ.Π.Α. 24% 139.134,96
Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 718.863,96

Αρμ. Υπαλ. Σαλαμαλίκη Χριστίνα
Τηλ. 2613610327 Fax: 2613610258
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» Το μικρό μιούζικαλ «Σιω-
πή, ο βασιλιάς ακούει» των 
Νίκου Κυπουργού και Θωμά 
Μοσχόπουλου, ένα από τα 
δημοφιλέστερα έργα του σύγ-
χρονου ελληνικού μουσικού 
θεάτρου, πραγματοποιήθηκε 
χθες στην Σκηνή του Δημο-
τικού Θεάτρου Απόλλων και 

γοήτευσε το κοινό με το χιού-
μορ, την ποιητική του φλέβα 
και την ανατρεπτική του διά-
θεση. Η παράσταση ήταν μια 
συνεργασία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Πάτρας με την Λυρική Σκηνή. 

» Την Κυριακή 15 Μαΐου 
2022 πραγματοποιήθηκε η 

19η πεζοπορία της ΟΙΚΙΠΑ 
στην Οβρυά και στην Νερομά-
να της Κρήνης. 

» Tο Φεστιβάλ του Σχολείου 
των Σκιών πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 18 Μαϊου 
με δράσεις που άρχισαν απο 
νωρίς το πρωί και ολοκληρώ-

θηκαν αργά το βράδυ στα Πα-
λαιά Σφαγεία. Το Μαύρο Θέα-
τρο Πάτρας, σε συνεργασία με 
την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πά-
τρας υλοποίησε το καλλιτεχνι-
κό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με τον τίτλο «ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ», υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. Το Φεστιβάλ 
έκλεισε με παράσταση του Κ. 
Μακρή και του Γ. Νταγιάκου 
«ΤΟ ΚΙΟΥΠΙ».

» Την Κυριακή 15 Μαΐου 
ο Αριστοτέλης Ρήγας, stand 
up comedian και μουσικός, 
παρευρέθηκε στην Πάτρα με 

την Stand up comedy & μου-
σική κωμωδία με τίτλο «Και 
το όνομα αυτού», στο θέατρο 
ΑCT. Με τη γνωστή του συντα-
γή, μια δόση standup comedy 
και μια δόση μουσική κωμω-
δία, και με μια εντυπωσιακή 
«παλέτα» αστείων εντυπωσία-
σε το κοινό της Πάτρας. 

 Στο ξεκίνημα όλοι, τους έλεγαν τρελούς. 
Πήρατε τα βουνά και τα λαγκάδια έλεγαν 
οι Καλαβρυτινοί, μα ιδιαίτερα οι εν Κα-
λαβρύτοις, οι οποίοι μια ζωή έχουν μά-
θει να λύνουν όλα τους τα προβλήματα, 
(θεωρούν ότι τα λύνουν), στους καφενέ-
δες», με αυτή την εισαγωγή προσκαλεί 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Ορειβασίας – 
Χιονοδρομίας – Αναρρίχησης – Προστα-
σίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων τους 
πεζοπόρους για το 42ο Πανελλήνιο Πέ-
ρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Πο-
ταμού.
Σιγά-σιγά, κάθε χρόνο και πιο πολλοί 
συμμετέχουν σε αυτή τη διαδρομή, με 
αποτέλεσμα να ενημερώνονται και να 
συμμετέχουν πάρα πολλοί ορειβατικοί 
και φυσιολατρικοί σύλλογοι απ’ όλη την 
Ελλάδα. Από τα Χανιά και το Ηράκλειο 
της Κρήτης έως και την Αλεξανδρούπο-
λη, έρχονταν για να απολαύσουν, κάθε 
Μάη, την πανδαισία των χρωμάτων και 
το ξαναζωντάνεμα της φύσης μετά από 
τον βαρύ χειμώνα. Παράλληλα, να θαυ-
μάσουν και να ταξιδέψουν με τον μονα-
δικό οδοντωτό σιδηρόδρομο, τον παλιά 
αποκαλούμενο «Μουντζούρη».
Ο Βουραϊκός Ποταμός πηγάζει ανάμεσα 
στις ανατολικές προεκτάσεις του Ερυμάν-
θου και τις δυτικές του Χελμού. Η εντυ-
πωσιακή χαράδρα έχει μήκος περίπου 
20 χιλιομέτρων. Επιβλητικές ορθοπλα-
γιές, ορμητικοί καταρράκτες, εντυπωσι-
ακά σπήλαια και πλούσια εναλλασσόμε-
νη βλάστηση συνθέτουν ένα μοναδικό 
φυσικό τοπίο. Το πεζοπορικό μονοπάτι 
στο οποίο γίνεται το πέρασμα πηγαίνει 
παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμ-
μή του διάσημου Οδοντωτού Σιδηρο-
δρόμου και είναι σηματοδοτημένο ως 
Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. Κατά τη δι-

άρκεια της διαδρομής δίνεται η ευκαιρία 
στο πλήθος να απολαύσει το μοναδικό 
φυσικό περιβάλλον του φαραγγιού και 
τα υπέροχα νερά του ομώνυμου ποτα-
μού. Κατηφορίζοντας από τα Καλάβρυτα 
προς το Διακοπτό περνώντας μέσα από 
την πλούσια εναλλασσόμενη βλάστηση, 
σπήλαια με σταλαγμίτες και σταλακτί-
τες και καταρράκτες χειμάρρων. Η επι-
στροφή στο σημείο εκκίνησης γίνεται με 
τον Οδοντωτό έχοντας την ευκαιρία να 
απολαύσει ο κόσμος την υπέροχη δια-
δρομή του. Η Διάσχιση στο Φαράγγι του 
Βουραϊκού διαρκεί περίπου 6 ώρες και 
αποτελεί αναμφισβήτητα μια ξεχωριστή 
εμπειρία για τους πεζοπόρους.

Εκδηλώσεις 2022
Για μία ακόμα χρονιά και φέτος ο Σύλλο-
γος Ορειβασίας – Χιονοδρομίας – Αναρ-
ρίχησης – Προστασίας Περιβάλλοντος 
Καλαβρύτων, σε αγαστή συνεργασία με 
τον Δήμο Καλαβρύτων και αρκετών φο-
ρέων και συλλόγων, πραγματοποιούν το 
42ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι 
του Βουραϊκού Ποταμού, μετά την άρση 
των απαγορευτικών μέτρων που ανακοί-
νωσε η αρμόδια επιτροπή του κράτους 
για τον Covid-19.
Για φέτος οι εκδηλώσεις, θα πραγμα-

τοποιηθούν την Παρασκευή 20 Μαΐ-
ου ,Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Μαΐου 
2022 που είναι και το Πέρασμα στο Φα-
ράγγι του Βουραϊκού Ποταμού.
Στις 20/5 ημέρα Σάββατο θα πραγμα-
τοποιηθεί συναυλία της Φιλαρμονικής 
του δήμου Καλαβρύτων. Στις 21/5 ημέ-
ρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθούν εκ-
δηλώσεις στα Καλάβρυτα και στις 22/5 
ημέρα Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί το 
Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του 
Βουραϊκού Ποταμού.
Οι συμμετέχοντες ανά ομάδες, με υπεύ-
θυνους τους αρχηγούς των ομάδων, 
πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα μέ-
τρα τήρησης που εφαρμόζονται μετά τις 
ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργα-
νισμός Δημόσιας Υγείας).
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για 
την προστασία της Δημόσιας Υγείας δεν 
θα υπάρχει παροχή φαγητού όπως άλ-
λες χρονιές, αλλά μόνο τα απαραίτητα: 
νερό, αναψυκτικά, γλυκίσματα κ.λπ (όλα 
συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες). 
Γι’ αυτό καλό θα ήταν για φέτος, όσοι 
επιθυμούν να έχουν μαζί τους πρόχειρο 
φαγητό και νερό για την διαδρομή. Επί-
σης να φροντίσουν για την ατομική τους 
μάσκα όπου υπάρχουν μεγάλες ομάδες 
συμμετοχής.

Παρουσίαση του βιβλίου του 
Κώστα Μπουλμπασάκου 

Στο Αίθριο, τον φιλόξενο 
χώρο του Παλαιού Δημοτι-
κού Νοσοκομείου, παρουσι-
άζεται σήμερα στις 20.00 το 
βιβλίο του δημοσιογράφου 
- συγγραφέα Κώστα Μπουλ-
μπασάκου «Χειραποσκευές» 
Εκδόσεις 24 Γράμματα. Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν οι 
κυρίες Μίνα Πετροπούλου, 
φιλόλογος, δρ. Κοινωνιολο-
γίας και Ήρα – Ειρήνη Κου-

ρή, φιλόλογος. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο φιλόλο-
γος, ποιητής και μεταφραστής Γιάννης Η. Παππάς, ενώ ο 
σολίστ κλασικής κιθάρας Ανδρόνικος Καραμπέρης θα ερ-
μηνεύσει έργα του Heitor Villa – Lobos. 

Με τις «Χειραποσκευές» του, ο συγγραφέας επιβεβαιώ-
νει τη δημιουργική εμμονή του να χαράσσει τις συγγραφι-
κές του συντεταγμένες στον χώρο της ιστορικής ύλης και 
της κοινωνικής περιπέτειας. Μιλά για τις τραγικές συνέ-
πειες του εμφυλίου, τον πόλεμο στη Συρία, το προσφυ-
γικό, την πορεία της Αριστεράς και του προοδευτικού κι-
νήματος και επιχειρεί να απαντήσει στα πολλά ανεξήγητα 
«γιατί», που εμφανίστηκαν κάποια στιγμή ως ανεπίτρεπτες 
βεβαιότητες. Από την άλλη, το απίθανο και το πραγματι-
κό, νοσταλγία, αναμνήσεις και θέματα επικαιρότητας έρ-
χονται από το μακρινό «πριν» να κατασταλάξουν στο εξ 
αποστάσεως «τώρα». Δεκαεπτά ιστορίες από τον «Μάγκα», 
το «Γράμμα», το «Ποδήλατο», την «Διαλεχτή», το «Διάλογο 
με ένα μούτρο», τον «Ρόλο», την «Πρόσφυγα» και την «Πα-
ρωδία», μέχρι την «Επιστροφή» του Θανασάκη από τον… 
Άρη, όπου ο χρόνος και οι ιδιότητές του οριοθετούν τις 
υπερβάσεις του νου. Και τι εκπληκτικό! Όλοι σχεδόν οι 
ήρωες αυτών των ιστοριών, κατά κάποιον τρόπο, κρατούν 
τα ελάχιστα υπάρχοντά τους σε μια χειραποσκευή... 

Εκδήλωση για τα 200 χρόνια 
από τη ναυμαχία της Πάτρας 

Στις 15 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγ. Νι-
κολάου Σαραβαλίου πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκ-
δήλωση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλο-
ντος περιοχής ΚΥΧ για τη Ναυμαχία των Πατρών, η οποία 
έλαβε χώρα στις 20 Φεβρουαρίου 1822.

Για την σπουδαία αυτή ναυμαχία έγινε λεπτομερής ανα-
φορά από τον Αντιναύαρχο ε.α. και Πρόεδρο ΕΑΑΝ παραρ-
τήματος ΝΔ Ελλάδος κ. Δημήτριο Μποϊλέ. Στην εκδήλωση 
μίλησε ο γνωστός χημικός-οινολόγος κ. Κων/νος Κολλιό-
πουλος με θέμα ‘’Αφανείς ήρωες του ’21’’, με ιδιαίτερη ανα-
φορά στον νομό Αχαΐας. Συντονιστής ήταν ο λογοτέχνης κ. 
Σταύρος Ιντζεγιάννης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος 
κ. Ι. Δετοράκης, ο εκπρόσωπος του σ. Μητροπολίτη Πα-
τρών, αρχιερατικός επίτροπος π. Δημ. Παπαγεωργίου, ο 
βουλευτής Αχαΐας κ. Αγγ. Τσιγκρής και ο πρόεδρος του τ. 
Συμβουλίου Σαραβαλίου κ. Ανδ. Κοντογεωργόπουλος. 

42ο Πανελλήνιο Πέρασμα 
στο Φαράγγι του Βουραϊκού

Μια μοναδική πεζοπορία σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον

> «Όταν το 1980 μια μικρή ομάδα 

του επανιδρυθέντος τότε (το 1975) 

ορειβατικού, περπάτησε το φαράγ-

γι, όλοι τους είπαν ότι «πετάνε στα 

σύννεφα».
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Παιδική Θεατρική Παρά-
σταση από την Πολυφωνική 

Νέα παράσταση για μικρούς 
και μεγάλους ετοιμάζει το Θε-
ατρικό Εργαστήρι ενηλίκων 
της «Πολυφωνικής», με τίτλο: 
«Εκτόξευση στη Νεραϊδούπο-
λη», που θα πραγματοποιηθεί 
στο θέατρο «Royal», το προσε-
χές Σαββατοκύριακο 21 και 22 
Μαΐου.

Πρόκειται περί παιδικής σκη-
νής (για ηλικίες από 2 έως 102 

ετών), μία δημιουργία της Διευθύντριας του Θεατρικού Ερ-
γαστηρίου, Αθηνάς Καλλιμάνη, Αφιέρωμα στον πρόσφατα 
εκλιπόντα σύζυγο της, Κανέλλο Γεωργιτσόπουλο.

Πλάσματα της στεριάς, της θάλασσας και τ’ ουρανού ζωντα-
νεύουν επί σκηνής, συστήνονται με διαφορετικό τρόπο στους 
μικρούς μας φίλους και ενωμένα φροντίζουν για την ανάπτυ-
ξη της Νεραϊδούπολης.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαριάννα Γεωργοπούλου 
(ΛΑΓΟΣ), Ειρήνη Γκαϊτατζή (ΧΕΛΩΝΑ), Μαράγια Θεάκου 
(ΑΛΕΠΟΥ), Μαρία Κανελλοπούλου (ΚΟΡΑΚΙΝΑ), Αλεξία 
Κατριμπούζα (ΛΥΚΟΣ), Αντωνία Κατριμπούζα (ΚΟΥΚΟΥΒΑ-
ΓΙΑ), Ευαγγελία Κεφαλά (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ), Γιώργος Κουβαράς 
(ΧΡΥΣΟΨΑΡΟΥΛΗΣ), Αγγελική Λινάρδου (ΣΚΥΛΟΣΑΪ-
ΝΗΣ), Ιάσονας Πανέτας-Φελούρης (ΑΛΑΝΙΑΡΙΚΟ), Χριστί-
να Στίγγα (ΤΟΥΡΜΠΟ), Ηλίας Τσακηρίδης (ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ), 
Κατερίνα Τσάμη ( ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟ), Βασίλης Τσαρούχας 
(ΚΟΡΑΚΑΣ).

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Μα-
ΐου, στις 7 το απόγευμα και την Κυριακή 22 Μαΐου, 11 το 
πρωί και 7 το απόγευμα.

Η είσοδος θα γίνεται με προσκλήσεις που θα παραλαμβά-
νονται από τα γραφεία του Οργανισμού. 

Έκθεση Καραγκιόζη
18 Μαΐου -1 Ιουνίου 2022 

Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Σχολείου των Σκιών πε-
ρίοπτη θέση κατέχει μια θεματική έκθεση από την ιστορία 
του Καραγκιόζη, που φιλοξενείται από τις 18 Μαΐου έως την 
1η Ιουνίου 2022 στην αίθουσα Κ4 των Παλαιών Σφαγείων . 

Η έκθεση φιλοξενεί πρωτότυπο και σπάνιο αρχειακό υλι-
κό, τα τεκμήρια της ιστορικής διαδρομής και της εξέλιξης 
του λαϊκού ήρωα και της συνοδείας του στην πόλη μας. Θα 
εκτεθούν μοναδικές ρεκλάμες μεγάλων δασκάλων και δεξι-
οτεχνών του θεάτρου σκιών που γεννήθηκαν ή δραστηριο-
ποιήθηκαν στην Πάτρα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για 
επισκέψεις σχολείων και κοινού από 19 Μαΐου μέχρι και 1 
Ιουνίου 2022, καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 
από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.

Παρουσίαση της ποιήτριας 
Lucilla Trapazzo 

Το Πολιτιστικό Σωματείο «ο Φάρος» με συντονιστή τον 
Σύλλογο ΑΙΑΛ Λέρου, διοργανώνει στην Πάτρα σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων 
και την τεχνική υποστήριξη ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, την 
παρουσίαση της ποιήτριας Lucilla Trapazzo και των έργων 
της σήμερα στις 21.00 μμ στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Η 
είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η βραδιά της εκδήλωσης παρουσιάζει μερικά από τα ποιή-
ματα της, (μεταφρασμένα στα ελληνικά) και έναν υποβλητικό 
χορό που εκπροσωπείται από μια χορεύτρια. 

Θα προβληθεί βίντεο με τα έργα της, που αναφέρονται από 
την αναπαράσταση των πινάκων έως και την καλλιτεχνική 
σκηνογραφία της ποιήτριας. 

«Η Δυτική Ελλάδα δεν είναι μόνο η γη της 
Ολυμπίας, η ιστορική γη των Καλαβρύ-
των και της Ιερής Πόλης του Μεσολογγί-
ου. Δεν είναι μόνο η Πάτρα με το λιμάνι 
και το καρναβάλι της. Ούτε μόνο οι μονα-
δικές παραλίες της Ηλείας, η πανέμορφη 
πόλη της Ναυπάκτου, η μία και μοναδική 

σε όλη τη χώρα λίμνη της Τριχωνίδας ή το 
φαράγγι του Βουραϊκού και το δάσος της 
Φολόης. Η Δυτική Ελλάδα είναι ένας ζω-
ντανός οργανισμός που από την αρχαιό-
τητα μέχρι σήμερα γίνεται ένας από τους 
πρώτους υποδοχείς καλλιτεχνικών ρευμά-
των και παράγει πολιτισμό».
Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Νε-
κτάριος Φαρμάκης περιέγραψε την Δυτική 
Ελλάδα σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε 
την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στο Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στην Αθή-
να, για την παρουσίαση του προγράμματος 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγ-
ματοποιηθούν το καλοκαίρι και στις τρεις 
Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλο-
ακαρνανίας και Ηλείας.
Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού & Τουρισμού Νίκος Κοροβέ-

σης, εξειδίκευσε το πολιτιστικό πρόγραμ-
μα για το 2022. Όπως είπε θα πραγμα-
τοποιηθούν πάνω από 140 εκδηλώσεις, 
συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευ-
ρώ και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες 
με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών 
και σχημάτων, όπως η Ευανθία Ρεμπού-
τσικα, ο Θοδωρής Κοτονιάς, ο Δημήτρης 
Μπάσης, ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Χρήστος 
Θηβαίος, ο Γιάννης Κότσιρας, η Ηρώ, η 
Μαρίζα Ρίζου, οι Alcatrash κ.ά.
Δήλωσε ακόμη ότι η Περιφέρεια με τη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στοχεύει το πολιτιστικό ερέθισμα να δι-
ασυνδεθεί με την προβολή και ανάδειξη 
ιστορικών, θρησκευτικών, περιβαλλοντι-
κών και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος 
χώρων πολιτισμού ώστε να συνδυαστεί με 
το εξαιρετικό έργο των καλλιτεχνών.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του 
Δήμου Πατρέων σε συνεργασία 
με το Μουσικό Σχολείο της Πά-
τρας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σουλίου Πατρών και τον Παμμι-
κρασιατικό σύνδεσμο Πατρών 
και Περιχώρων, με αφορμή τη 
συμπλήρωση 100 χρόνων από 
την Μικρασιατική καταστρο-

φή, διοργανώνουν σήμερα, στις 
8.30 το βράδυ στην πλατεία 
Ελευθερίας, μουσικοχορευτι-
κή εκδήλωση με τίτλο «Σμύρνη 
1922- 2022, προσεγγίζοντας τη 
μουσική παράδοση».
Την εκδήλωση έχει επιμεληθεί 
η Παραδοσιακή Ορχήστρα και 
Χορωδία του Μουσικού Σχο-

λείου Πατρών. Στην εκδήλωση 
συμμετέχει το χορευτικό τμή-
μα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Σουλίου με χοροδιδάσκαλο τον 
Ιωάννη Καραγιάννη και το Χο-
ρευτικό τμήμα του Παμμικρασι-
ατικού.
Το χορευτικό του Παμμικρασια-
τικού θα παρουσιάσει ένα αφιέ-

ρωμα στους χορούς της Καππα-
δοκίας σε χορογραφία Μαίρης 
Νικολάου και της Μικράς Ασίας 
σε χορογραφία Δημήτρη Ανα-
γνώστου. Στο τέλος θα παρου-
σιαστεί χορόδραμα, με τίτλο «Η 
Σμύρνη μάννα φλέγεται» σε χο-
ρογραφία Χρύσας Σπυριδωνί-
δου. 

Στην τελική ευθεία βρίσκονται 
οι προετοιμασίες για την έναρ-
ξη την προσεχή Δευτέρα 23 
Μαΐου, των εργασιών και των 
παράλληλων εκδηλώσεων του 
Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτι-
κής «1922-2022, Πρόσφυγες», 
που θα πραγματοποιηθεί προς 
τιμή του γλύπτη Διονύση Γερο-
λυμάτου, με το οποίο και ανοί-
γουν οι εκδηλώσεις του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Πάτρας. 
Το θέμα του συμποσίου «1922-
2022, Πρόσφυγες», είναι αφιε-
ρωμένο στη συμπλήρωση των 
100 χρόνων από τη Μικρα-
σιατική καταστροφή. Σε αυ-
τό συμμετέχουν 10 καλλιτέ-
χνες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό (Αλβανία, Αρμε-
νία, Συρία,Τουρκία), οι οποίοι 
θα δημιουργήσουν έργα που θα 
μείνουν ως περιουσιακό στοι-
χείο στην περιοχής μας. 
Η διαδικασία φιλοτέχνησης 
των έργων θα είναι ανοιχτή και 
θα συντελείται μπροστά στα μά-
τια των θεατών.

Μεγάλοι όγκοι μαρμάρων δι-
αφόρων διαστάσεων, παραλή-
φθηκαν και εναποτέθηκαν την 
Τετάρτη και την Πέμπτη 18 και 
19 Μαΐου, στο χώρο της «Ιχθυ-
όσκαλας» στο Νότιο Πάρκο της 
Πάτρας. Η παραλαβή του υλι-
κού έγινε παρουσία του μέλους 
στο Επιμελητήριο Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) Χάρη 
Λάμπρου (γλύπτη-ζωγράφου) 
και του γλύπτη Χρήστου Βαλερά.
Στη διάρκεια του Διεθνούς Συ-
μποσίου Γλυπτικής, θα πραγ-
ματοποιηθεί πολυθεματικό φε-
στιβάλ, όπου θα «εμπλακούν» 

όλες οι μορφές τέχνης όπως 
θεατρικές και μουσικές παρα-
στάσεις, χορευτικές και χορω-
διακές συναντήσεις. Δίνεται βή-
μα σε όλους τους συλλόγους και 
τους φορείς, που έχουν αναφο-
ρά στο Μικρασιάτικο στοιχείο 
και στην προσφυγιά.
Η επίσημη έναρξη του συμπο-
σίου θα γίνει την Παρασκευή 
27 Μαΐου στην Ιχθυόσκαλα 
και περιλαμβάνει συναυλία με 
την Ελένη Τσαλιγοπούλου και 
τίτλο «Πατρίδα λέω τα τραγού-
δια», Σμύρνη 1922-2022.
Το κλείσιμο του Συμποσίου θα 

γίνει την Τρίτη 21 Ιουνίου με 
την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρ-
δων, σε ένα «μουσικό ταξίδι 
από τη Σμύρνη μέχρι σήμερα» 
και τους Θοδωρή Βουτσικάκη 
και Δήμητρα Σελεμίδου.
Ενδιάμεσα ξεχωρίζει η θεατρι-
κή παράσταση από το Άρμα Θέ-
σπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, 
που κάνει πρεμιέρα με την πα-
ράσταση «Όνειρο θερινής Νυ-
κτός» την Τετάρτη 8 και την Πέ-
μπτη 9 Ιουνίου. 
Το συμπόσιο διοργανώνεται σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, 
σε συνδιοργάνωση με την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την 
ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και την 
ΔΕΥΑΠ, θα συνδυαστεί με την 
παράδοση στην πόλη, ενός νέ-
ου χώρου, ο οποίος θα αποτε-
λέσει «κύτταρο» πολιτισμού. Χο-
ρηγός επικοινωνίας είναι και ο 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων». 
Η είσοδος για το κοινό στο συ-
μπόσιο και τις εκδηλώσεις θα 
είναι ελεύθερη. 

Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής 
με θέμα «1922-2022, Πρόσφυγες»

Πολιτιστικό Καλοκαίρι ΠΔE

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική καταστροφή

> Στην τελική ευθεία οι εργασίες για την έναρξη του στην Ιχθυόσκαλα

> Πάνω από 140 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο στους τρεις νομούς

> Μια συνεργασία του Δήμου Πατρέων με το Μουσικό Σχολείο
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• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο 
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή

Τρόποι συνεργασίαςΤρόποι συνεργασίας ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση
∆ΙΚΤΥΟ

∆είγµα εικονικού περιπτέρου µε τις προτεινόµενες επιλογές σηµάνσεων (hot spot) 

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή έκθεση
που συνδυάζεται µε τις διαρκείς υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης


