Καταστροφές
στη Δυτική Αχαΐα

Σημαντικές οι καταστροφές στην
αγροτική παραγωγή στη Δυτική
Αχαΐα λόγω χαλαζόπτωσης, που
οδηγούν σε απόγνωση τους
παραγωγούς.
Σελ. 18

Εκλογές ΕΕΣΠ:
Μεγάλη συμμετοχή

Μέχρι αργά χθες το βράδυ συνεχιζόταν η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη των νέων
μελών του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.
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11o Forum Ενέργειας

Με απαντήσεις
και προτάσεις

Ένα τριήμερο Ενέργειας από σήμερα
και μέχρι την Κυριακή στο κτίριο του
ΤΕΕ/ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 40
Πάτρα) με πέντε υβριδικές εκδηλώσεις από το 11ο Forum Ενέργειας.
Σημαντικά και επίκαιρα τα θέματά
του για τις εξελίξεις και την Εθνική
Ενεργειακή Πολιτική, τις παρεμβάσεις στην περιοχή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τις καινοτόμες
εφαρμογές αλλά και την προοπτική
των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
Σελ. 11-13, 24

«Φωτιά» τα
ακτοπλοϊκά

Μεγάλες αυξήσεις στα εισιτήρια
των πλοίων, λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα.
Σελ. 3

> Οι συσσωρευμένες οφειλές και η ακρίβεια έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο

στις επιχειρήσεις και αίτημα επαναφοράς 120 δόσεων
Μιλούν στον «Σ.Ε.»
οι: Γιώργος Παππάς,
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Δυτικής Ελλάδος,
Δημήτρης Nικολακόπουλος, Πρόεδρος της
ΟΕΒΕΣΝΑ, Αθανάσιος
Ζούπας, Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Γιώργος
Σίδερης, Γραμματέας
της ΟΕΒΕΣΝΑ και
πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί
Πάτρας «Ο Άγιος
Χριστόφορος».

Επιβεβλημένη είναι η επαναφορά των 120
δόσεων για να πάρει ανάσα η επιχειρηματικότητα. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν το
προηγούμενο διάστημα, εξαιτίας του ενεργειακού κόστους αλλά και της ακρίβειας,
«πνίγουν» τις επιχειρήσεις.
Εφόσον δοθεί μια ακόμη ευκαιρία, το κράτος αφενός θα εισπράξει χρήματα που τα
στερείται και αφετέρου οι επιχειρήσεις θα
μπορούν να λαμβάνουν ενημερότητα για
την συμμετοχή τους στα διάφορα προγράμματα στήριξης, που το επόμενο διάστημα
αναμένεται να υλοποιηθούν.
Σε διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος του
λουκέτου είναι ορατός για τους μικρούς και
μεσαίους επιχειρηματίες, μιας και το φθινόπωρο προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο.
Σελ. 14-45
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Μηνύματα φίλων, με νοήματα...

Γ

όνιμες ιδέες, ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων αναπτύσσονται καθημερινά στην «Ομάδα των Φίλων του Σύμβουλου
Επιχειρήσεων», που με προσεκτικά βήματα διευρύνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της. Οι επιλογές στις αναρτήσεις της Ομάδας
αντιπροσωπευτικές της υψηλής ποιότητας των προβληματισμών των μελών της. Ιδιαίτερα χρήσιμος και ο διάλογος που προκαλείται στην εικονική αυτή «πλατεία μας» κάτι που
επιθυμούμε να αναπτυχθεί όχι με το άγχος της ποσότητας (μελών και απόψεων) αλλά
της ποιότητάς τους. Ενδεικτικές, κατά διαστήματα, και οι επιλογές κάποιων αναρτήσεων
στην Ομάδα, που μεταφέρουμε εδώ στη σελίδα μας, που ταξιδεύει με την έντυπη και
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας στους χιλιάδες αναγνώστες μας, πιστεύοντας
ικανοποιώντας τους με τις επιλογές μας.

> Γίναμε αισίως 500 σε αυτήν την ξεχωριστή ομάδα διαλόγου και προβληματισμού.
Θερμός χαιρετισμός σε όλους τους εκλεκτούς
φίλους και ευχή να συνεχίσει να είναι γόνιμη και
παραγωγική η καθημερινή μας εδώ συνάντηση.
> «Γιατί να θέλω 10 Φεράρι, 20

πανάκριβα ρολόγια ή 2 ιδιωτικά τζετ; Tι θα
προσφέρουν όλα αυτά στον κόσμο;
Έχω πεινάσει, έχω δουλέψει στα χωράφια, έπαιζα μπάλα ξυπόλητος γιατί δεν είχα παπούτσια και
δεν πήγα σχολείο. Τώρα μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο. Προτιμώ να χτίσω σχολεία και να δώσω
τροφή και ρούχα σε ανθρώπους που τα στερούνται. Είμαι υπερήφανος που έχω χτίσει σχολεία
και γήπεδα, που παρέχω ρούχα και φαγητό σε άτομα που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. Θέλω οι άνθρωποι του τόπου μου να απολαύσουν λίγα από όσα η ζωή μου έχει χαρίσει».
Σαντιο Μανέ.

> Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, παγκόσμια ημέρα …
Δεν συνηθίζω σχετικές αναρτήσεις για παγκόσμιες ημέρες. Για τον «αδικημένο» πατέρα, όμως, θα κάνω μια εξαίρεση. Παιδιά, δεν
είμαστε μαρούλια για να φυτρώνουμε μόνοι
μας. Εκτός από την μαμά (την αγαπάμε , την
εκτιμάμε, την σεβόμαστε) αλλά … πώς να το
κάνουμε; Υπάρχουμε και οι μπαμπάδες. Μια
ευχή, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ένα … κάτι.
Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα του πατέρα σήμερα και το δείχνουμε.
Παρόμοιες σκέψεις και πράξεις ισχύουν
και για τον παππού που είναι - πιστέψτε μεδύο φορές μπαμπάς.
Πέρα από το ανάλαφρο των παραπάνω θεωρώ ότι το μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι
ότι και οι μπαμπάδες έχουν ψυχή και οφείλει η πολιτεία να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο
την επιμέλεια των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου. Σήμερα όπου η εμπλοκή των πατεράδων
στην ανατροφή των παιδιών είναι μεγάλη και καταλυτική και οι μητέρες εργάζονται πολλές
ώρες και ανεβαίνουν στην επαγγελματική ιεραρχία ψηλά απαιτούνται σχετικές νομοθετικές
παρεμβάσεις.
• Στη φωτογραφία η μικρή νεογέννητη υψώνει το κεφαλάκι της και ζουμάρει το βλέμμα της
στα μάτια του τρισευτυχισμένου πατέρα..

> Μία από τις πιο έντονες εικόνες
που έχω από το κέντρο της Πάτρας
σαν παιδί, ήταν αυτή έξω από το Δημαρχείο. Εκεί λοιπόν στο πεζοδρόμιο,
βρισκόταν ένα υποτυπώδες γραφείο που είχε επάνω του μια γραφομηχανή, από αυτές
τις παλιές που όταν τέλειωνε η σειρά χτυπούσε το κουδουνάκι. Ο άνθρωπος που έγραφε
αιτήσεις και άλλα έγγραφα επ΄ αμοιβή στη γραφομηχανή είχε γυαλιά χαμηλά στη μύτη
και συνήθως μπροστά του βρισκόταν κάποιος υπερήλικας με εμφανή προέλευση από
κάποιο χωριό της περιοχής. Η δημιουργία βλέπετε οργανωμένης δημόσιας διοίκησης
συνάντησε τον αναλφαβητισμό μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας , ειδικά
στην επαρχία. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια με πολύ κόπο και αρκετά χρήματα ώστε το
φαινόμενο να μειωθεί αλλά όχι να εξαφανιστεί.
Το θυμήθηκα αυτό όταν αντιμετώπισα ως υπάλληλος θυρίδας στο Ταχυδρομείο το ίδιο
φαινόμενο με μια νεαρή γυφτισούλα που ήθελε να στείλει μια επιταγή. Ντροπαλά, μου
έδωσε το έντυπο της επιταγής και με παρακάλεσε «μπορείς να το γράψεις γιατί δεν
ξέρω γράμματα;” Παράτυπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της υπηρεσίας, αλλά το
έκανα. Ο αναλφαβητισμός είναι παρών και κυρίαρχος και δεν αφορά πλέον μόνο στη
γραφή. Αφορά και στην αδυναμία να κάνει κάποιος βασικές πράξεις όπως η ανάληψη
μετρητών από ένα ATM. Αυτός ο κόσμος εμπιστεύεται απόλυτα να παίρνει τη σύνταξη
σε μετρητά στο σπίτι του παρά να σταθεί μπροστά σε οποιοδήποτε μηχάνημα. Αυτόν
τον κόσμο λοιπόν κάποιοι απόφοιτοι του Χάρβαρντ τον «τιμωρούν» με 6,90 ευρώ για
να πάει ο ταχυδρόμος τη σύνταξη στο σπίτι. Κάποιοι θα μιλήσουν για το κόστος των
υπηρεσιών που παρέχουμε, κάποιοι για τον ανταγωνισμό. Κανείς όμως δεν θα μιλήσει
για ένα κράτος που δεν ανέλαβε ποτέ τις υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία. Γιατί
το φαινόμενο του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού είναι ευθύνη της Πολιτείας να αντιμετωπιστεί. Κι όταν ο πολίτης δεν έχει επιλογή τότε δεν είναι ελευθερία αλλά εκβιασμός.
Προσυπογράφω το κείμενο του φίλου Γιάννη Λάμπρου. Θυμάμαι και εγώ την εικόνα που περιγράφει έξω απο το Δημαρχείο. Στα ΕΛΤΑ και τις αποφάσεις τους να προσθέσουμε και τις τράπεζες,
που στο όνομα του κέρδους κλείνουν μαζικά πλέον υποκαταστήματα στην περιφέρεια, αφήνοντας στην τύχη τους χιλιάδες ηλικιωμένους που δεν έτυχε να παίζουν στα δάκτυλα το ebanking
και δυστυχώς δεν έχουν δίπλα τους παιδιά και εγγόνια να τους εξυπηρετήσουν, γιατί οι εξελίξεις
τα έχουν διώξει απο τον τόπο τους, πολλούς και στην ξενιτειά...

Π. Γ.

> Είμαστε στο 1955 και η Πάτρα

φιλοξενεί τα γυρίσματα της ταινίας
«Λατέρνα , φτώχεια και φιλότιμο». Οι
σκάλες της Αγίου Νικολάου απαστράπτουσες και από όσο διακρίνεται στους φωτιστικούς στύλους είναι πλεγμένα αναρρηχητικά φυτά...
Αντί να μεμψιμοιρουμε μήπως να δημιουργήσουμε το μύθο της πόλης, όπου η κάθε γωνιά έχει την ιστορία της, αλλά και διάσημα πρόσωπα που αποτελούν τμήμα της ιστορίας
της; Πχ σκεφτείτε στο μόλο που έπιναν το καφεδάκι τους να υπήρχε σύνθεση με τους
διάσημους ηθοποιούς.... Θα βγάζατε φωτογραφία;
https://youtu.be/5h1BsYkFehA
Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του φίλου Ηλία Κωνσταντάτου. Μια ακόμη ψηφίδα σε ένα πολύχρωμο «μωσαϊκό» ιδεών για να γίνει η Πάτρα ελκυστική πόλη. Θυμάμαι εδώ τη σχετική συζήτηση
που κάναμε πριν χρόνια με τον Διονύση Καρατζά για το πως μπορούσε με επιγραφές ή ακόμη και
με ψηφιακό τρόπο να αξιοποιηθεί η ιστορία πίσω απο τα ονόματα ,που κοσμούν τους δρόμους
της πόλης με αφετηρία το βιβλίο του «Ονομάτων Επίσκεψις». Ενα βιβλίο που και η έκδοσή του είναι απο μόνη της μια όμορφή ιστορία με εκπαιδευτικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο.

Π. Γ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θέματα

> Ακριβό το ταξίδι στα περισσότερα νησιά για τους ταξιδιώτες

«Φωτιά» στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα

Σε νέα, δεύτερη αύξηση στην
τιμή των εισιτηρίων των επιβατών για το 2022, προχώρησαν στις περισσότερες
γραμμές οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Η αύξηση έγινε στις 15 Ιουνίου λόγω του κόστους των
καυσίμων, που εκτινάζει τη
λειτουργική δαπάνη ενός
πλοίου στο 70%.
Την ίδια ώρα, δυσβάστακτο
γίνεται το πακέτο διακοπών
για τους ταξιδιώτες αφού οι
αυξήσεις δεν αφορούν μόνο τα μεταφορικά αλλά και το
φαγητό.
Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου της ακτοπλοΐας, ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο
στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά
χρειάζεται περίπου 33 τόνους
καύσιμα την ημέρα για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου
δρομολογίου.
Ο τόνος πετρελαίου, σήμερα,
του καυσίμου «VLSFO», που
είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και χρησιμοποιείται σε πλοία που δεν έχουν
τοποθετήσει scrubbers, άγγιξε τα 1.264 δολάρια τον τόνο, από 480 δολ. που ήταν
πέρυσι.
Έτσι ένα πλοίο στη συγκεκριμένη γραμμή θα χρειαστεί μόνο για καύσιμα στο κάθε δρομολόγιο 41.250 ευρώ, από
15.840 ευρώ που χρειάζονταν
πριν από ένα χρόνο περίπου.

Οι νέες αυξήσεις στις τιμές
των εισιτηρίων κινούνται
μεσοσταθμικά από 5% έως
10%, ενώ σημειώνεται ότι η
προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον Απρίλιο του 2022 και
έφθανε μεσοσταθμικά το 10
με 12%.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι
δεν αποκλείεται για κάποιους
προορισμούς και δρομολόγια
να υπάρξει και νέα μικρή αύξηση από 1η Ιουλίου.
«Λέγαμε ότι το 2022 θα είναι η πρώτη χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα ωστόσο ήρθε και το συμβάν με τον
ρωσο - ουκρανικό πόλεμο ο
οποίος έχει εκτοξεύσει εδώ
και λίγους μήνες το ενεργειακό κόστος των πλοίων» ανέφερε στέλεχος της ακτοπλοϊκής αγοράς.
Στη γραμμή Ραφήνα-Μύκονος το ατομικό εισιτήριο από
τα 35 ευρώ αυτή τη στιγμή
άγγιξε τα 38 ευρώ αύξηση

> Για να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα

Εισήγηση για 4η
δόση εμβολίου

Στην εισήγηση να ανοίξει η
πλατφόρμα για τον εμβολιασμό
των άνω των 30 ετών με την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά
του κορωνοϊού προχώρησε η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
η οποία συνεδρίασε το πρωί της
Πέμπτης. Για την εν λόγω ηλικιακή ομάδα η επιτροπή εισηγείται να εμβολιαστούν μόνο όσοι
το επιθυμούν. Η σύσταση για
εμβολιασμό με τέταρτη δόση παραμένει ισχυρή μόνο για όσους
είναι άνω των 60 ετών.
Η ανακοίνωση της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών:
«Στο πλαίσιο της εφαρμογής της
απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά
τη χορήγηση της 2ης αναμνηστι-

κής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή σύσταση για τους
άνω των 60. Αναφορικά με τα
άτομα του γενικού πληθυσμού
ηλικίας κάτω των 60 ετών η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν
αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε
μια δεύτερη αναμνηστική δόση. Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να
δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική
δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως
59 ετών εφόσον το επιλέξουν.
Η πλατφόρμα θα ανοίξει για
όλους όσους το επιθυμούν την
Δευτερα 27-06-22».

8,57% ενώ στη γραμμή Ραφήνα-Τήνος το ατομικό εισιτήριο από τα 32 ευρώ άγγιξε
τα 35 ευρώ αύξηση 9,38%.
Στη γραμμή επίσης Ραφήνα’Ανδρο το ατομικό εισιτήριο
από τα 23 ευρώ ανήλθε στα
25 ευρώ αύξηση 8,70%.
Από Πειραιά για Νάξο το ατομικό εισιτήριο από 45,50 ευρώ έφθασε τα 48 ευρώ, αύξηση 5,49% ενώ για τα
ταχύπλοα το ατομικό εισιτήριο στην ίδια γραμμή από τα
63,70 άγγιξε τα 67,40 ευρώ.
Στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος
το ατομικό εισιτήριο από τα
82,50 ευρώ διαμορφώθηκε στα 86,50 ευρώ αύξηση
4,85%.
Στη γραμμή Πειραιάς-Πάτμος
από τα 50 ευρώ το ατομικό
εισιτήριο διαμορφώθηκε στα
52,50 ευρώ αύξηση 4% και
στη γραμμή Πειραιάς-Πάρος
από 44,50 ευρώ το ατομικό
εισιτήριο διαμορφώνεται στα

46,50 ευρώ. Στη γραμμή Πειραιάς-Μήλος το ατομικό εισιτήριο από τα 43 ευρώ διαμορφώνεται στα 45,50 ευρώ.
Στη γραμμή Πειραιά-Ρόδος
για τέσσερα άτομα με ένα ΙΧ
το συνολικό κόστος εισιτηρίων από 466,50 ευρώ διαμορφώνεται στα 489,50 ευρώ αύξηση 4,93%
Σημειώνεται ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω των
υψηλών τιμών στα καύσιμα
έχουν θέσει ζήτημα αναπροσαρμογής των μισθωμάτων
στα δρομολόγια των μονοετών συμβάσεων της ακτοπλοΐας, και για τις οποίες δεν
προβλέπεται ρήτρα καυσίμου
βάση του σχετικού νόμου.
Πρόκειται για συνολικά 42
ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ενώ
το συνολικό εκτιμώμενο κόστος θα αγγίξει περίπου τα 15
εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ήδη το
υπουργείο Ναυτιλίας από τις
αρχές Απριλίου έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή
των μισθωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας, που εκτελούν δρομολογιακές γραμμές δημόσιας υπηρεσίας με
πολυετείς συμβάσεις και στις
οποίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται
ρήτρα καυσίμου. Όλες οι άγονες γραμμές είναι ενταγμένες
στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
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Δημιουργήθηκε η «ΥΠΑΤΙΑ»
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη συνάντηση με θέμα τη δημιουργία της ΣΥμΠραξης ΚαινοτομίΑς ΕπιχειρημαΤΙκότητΑς – ΥΠΑΤΙΑ. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κκ. Ν. Φαρμάκης, Περιφερειάρχης ΠΔΕ, Θ. Κατσής, Πρύτανης Παν. Πελοποννήσου, Χ.
Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Κ. Καραμάνης,
Αντιπρόεδρος Ε.Α.Π., Β. Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Β. Παπασωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Β. Μπουργανός, Διευθυντής ΙΤΕ/
ΙΕΧΜΗ, Δ. Σερπάνος, Πρόεδρος ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ, Σ. Συρμακέσης, Παν. Πελοποννήσου, Β. Σιώκας, Παν. Πελοποννήσου, Μ. Μακριδάκη, Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ και Β. Κωστή Παν. Πατρών.
H ΥΠΑΤΙΑ επιδιώκει να διευκολύνει όλα τα βήματα, από το Α
ως το Ω, που οδηγούν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Σημαντική διάκριση για Λουξ

H Λουξ απέσπασε το βραβείο Μάρκετινγκ “Γεώργιος Αυλωνίτης”
στα MADE IN GREECE 2022, μια διοργάνωση-θεσμό που αναδεικνύει τη δυναμική της παραγωγικής Ελλάδας.
Το βραβείο απονεμήθηκε για πρώτη φορά φέτος καθώς η Ελληνική
Ακαδημία Μάρκετινγκ θέλησε με αυτό τον τρόπο να τιμήσει τον εκλιπόντα ιδρυτή της και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ),
Γεώργιο Αυλωνίτη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο στις 20 Ιουνίου, ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας,
Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Τμήματος Μάρκετινγκ της Λουξ, παρέλαβε εκ μέρους της εταιρίας το βραβείο Μάρκετινγκ “Γεώργιος Αυλωνίτης”. Κατά την απονομή, την οποία πραγματοποίησε η Αγγελίνα
Αυλωνίτη, κόρη του εκλιπόντος, ο ίδιος βαθιά συγκινημένος δήλωσε:
«Μέρος του success story της Λουξ αποδίδεται στον Γεώργιο Αυλωνίτη, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης κατά το παρελθόν, στα πρώτα
βήματα της δεύτερης γενιάς της εταιρίας στο Μάρκετινγκ».

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
∆ΙΚΤΥΟ
Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή

έκθεση

που συνδυάζεται µε τις διαρκείς υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης

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

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρόποι συνεργασίας

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παναγιώτης Γιαλένιος
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των
εμπόρων στις εκλογές που διεξήχθησαν το τελευταίο τριήμερο για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του ιστορικού
Εμπορικού και Εισαγωγικού
Συλλόγου Πατρών.
Οι κάλπες είχαν προγραμματιστεί να κλείσουν χθες στις 8 το
βράδυ και μέχρι αργά το απόγευμα είχαν ήδη ασκήσει το
εκλογικό τους δικαίωμα 900
συνολικά εγγεγραμμένα μέλη.
Στις εκλογές συμμετείχαν οι
πέντε συνδυασμοί: «Εμπορική Ανανέωση» με επικεφαλής
τους: Παναγιώτη Γουρδούπη,
Μιχαήλ Παντελή και Ιωάννη Ρούπα, «Νέα Πρόταση» με
επικεφαλής τον Γεράσιμο Κατσιγιάννη, «Ενωμένο Πατραϊκό Εμπόριο» με επικεφαλής
τον Κωνσταντίνο Ζαφειρόπου-

λο, «Αγωνιστική Συνεργασία
Εμπόρων» με επικεφαλής τον
Κωνσταντίνο Τηλιγάδη, και
«Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση
Εμπόρων» με επικεφαλής τον
Γιώργο Βαγενά, καθώς και ένας
ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, ο Σωτήριος Γαλάνης.
Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί
της Τρίτης και οι τόνοι της

αντιπαράθεσης
ανέβηκαν
από τις καταγγελίες που έγιναν από την παράταξη «Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων
Πάτρας» με επικεφαλής τον
Κώστα Τηλιγάδη που προχώρησε σε καταγγελία, ζητώντας
να απομακρυνθεί ο σεκιούριτι από τις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου, κάνοντας λόγο

για «απαράδεκτες πρακτικές
από τον πρώην πρόεδρο του
ΔΣ Γιώργου Βαγενά». Τόνισε
ακόμα πως «ο κ. Βαγενάς προσθέτει ονόματα στο μητρώο,
συνεχίζοντας την προσπάθεια
να ελέγξει η παράταξη του τον
ΕΕΣΠ αφήνοντας εκτός μητρώου εκατοντάδες συναδέλφους. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε άλλες εποχές
και καλούμε όλους τους αυταπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες να τις καταδικάσουν».
Την πρώτη ημέρα των εκλογών ψήφισαν 203 μέλη του
Συλλόγου, ενώ τη δεύτερη
405. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ξεκίνησε αργά το
βράδυ και η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται για τα
αποτελέσματα της κάλπης.

> Τι είπε ο Υφ. Υποδομών Γ. Καραγιάννης στο Μεσολόγγι

Έργα 2,5 δισ. € στη Δυτική Ελλάδα

Ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων, ύψους 13
δισ. ευρώ, από τα οποία έχουν δημοπρατηθεί περίπου τα 8 δισ. ευρώ βρίσκεται σε
εξέλιξη στην Δυτική Ελλάδα, για να καλύψουν το έλλειμμα υποδομών, σύμφωνα με
όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας στην ημερίδα με τίτλο: «Έργα και Υποδομές στη Δυτική Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στην
έδρα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι.
«Στη Δυτική Ελλάδα προγραμματίζουμε και
υλοποιούμε έργα ύψους 2,5 δισ. που αφορούν ένα ευρύ φάσμα υποδομών, όπως είναι ο σιδηρόδρομος, οι οδικοί άξονες και
τα αντιπλημμυρικά έργα» ανέφερε. Επιπλέ-

ον, ο Υφυπουργός Υποδομών έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.
Ειδικότερα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των έργων:
• Αυτοκινητόδρομος «Πάτρα-Πύργος»: Σε
36 μήνες θα δοθούν στην κυκλοφορία τα
πρώτα 56 χλμ. από τον Πύργο και τέσσερις
μήνες μετά ο αυτοκινητόδρομος θα παραδοθεί στο σύνολό του στους πολίτες.
• Άκτιο – Αμβρακία και σύνδεση με Ιόνια
Οδό: Το έργο στο σύνολό του αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2023.
• Παράκαμψη Αμφιλοχίας: Μέσα στο καλοκαίρι οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή
τους το τμήμα αυτό του έργου Άκτιο – Αμβρακία, που θα λύσει το κυκλοφοριακό
πρόβλημα της πόλης.
• Σύνδεση Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας: Το έργο ολοκληρώνεται στα τέλη του καλοκαιριού του
2023. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί και ο
νέος αγωγός ύδρευσης Λευκάδας, περίπου
8 χλμ.
• Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης: Το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022.
• Αναβάθμιση κόμβου στο Κομπότι: Έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες
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2,6 εκ. € για εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης

> Εν μέσω καταγγελιών η τριήμερη εκλογική διαδικασία

Εμπορικός: Μεγάλη η
προσέλευση στις κάλπες
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προκειμένου να εξυπηρετείται η κυκλοφορία και από τα Ιωάννινα προς το Μενίδι.
• Προχωρά άμεσα η κατασκευή δικτύου
άρδευσης και αποστράγγισης για την εξυπηρέτηση αγροτικής περιοχής συνολικής
έκτασης 38.000 στρεμμάτων σε Αμβρακία,
Αμφιλοχία και Βάλτο προϋπ. 64,5 εκατομμυρίων ευρώ και έως τον Ιούλιο αναμένεται η δημοπράτηση.
• Αντιπλημμυρικά έργα 80 εκατ. ευρώ γύρω από την Ιόνια Οδό, ενώ προχωρούν
και οι μελέτες για τη κατασκευή της νέας γέφυρας του Ευήνου.

Και για τα σιδηροδρομικά έργα
Την ίδια ώρα, με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται το πλάνο των σιδηροδρομικών έργων στη Δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη «οι εργασίες και οι διαγωνισμοί στα τμήματα Κιάτο
– Ροδοδάφνη και Ροδοδάφνη – Ρίο με συνολικό προϋπολογισμό 565 εκατομμύρια
ευρώ, προχωρούν. Το έργο από το Ρίο έως
το λιμάνι της Πάτρα, με υπογειοποίηση στο
μεγαλύτερο τμήμα εντός του αστικού ιστού,
δημοπρατήθηκε. Και φυσικά, φέρνουμε
το τρένο στον Πύργο αναβαθμίζοντας την
γραμμή από την Κάτω Αχαγιά».

Την επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής, μέσα από συστηματική
δουλειά, επιμονή και στρατηγική, να φέρει νέους πόρους, επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, κατά τη συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, εκφράζοντας, παράλληλα, την ικανοποίησή του.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της ΠΔΕ,
Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 2,6 εκ. ευρώ για το έργο «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση –Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
«Το έργο αποσκοπεί στην ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου της
Περιφέρειας ως προς την ένταξη της καινοτομίας στην λειτουργία
της ώστε να μπορέσει με τη σειρά της να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε περιφερειακό επίπεδο να ανταποκριθούν
στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης. Να αναφερθεί, τέλος, ότι
η επιχειρησιακή ενσωμάτωση του GOVTECH στην λειτουργία της
Περιφέρειας έχει ήδη ξεκινήσει και πολύ πιθανό στη ΠΔΕ να
γίνει και η πρώτη εφαρμογή πανελλαδικά.

Διορθωτικές παρεμβάσεις
στην Πατρών - Πύργου
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώθηκε
για τα αποτελέσματα της συνάντησης του υφυπουργού Εξωτερικών
Ανδρέα Κατσανιώτη με τον ομόλογό του στο Υπουργείο Υποδομών
Γιώργο Καραγιάννη για θέματα που αφορούν τη Δυτική Αχαΐα.
Για το ζήτημα των διορθωτικών παρεμβάσεων στον υπό κατασκευή
κλειστό αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου ο Δήμος έχει έγκαιρα
και γραπτά ενημερώσει για τις προτάσεις του που συνοψίζονται
στον κόμβο της Κάτω Αχαϊας, στη διασύνδεση των Αλισσών, στην
διασύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου καθώς και με τη θέση
του σταθμού διοδίων.
Καθώς προέκυψε από τη συνάντηση το Υπουργείο Υποδομών αντιμετωπίζει θετικά τις προτάσεις που διευκολύνουν την απρόσκοπτη
κυκλοφορία των συνδημοτών μετά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Εξίσου ικανοποιητική υπήρξε και η πληροφόρηση για
την ικανοποίηση ενός ακόμα σημαντικού αιτήματος του Δήμου.
Πρόκειται για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από το
φράγμα του Πείρου προς τα Σαγέϊκα. Πρόκειται για έργο που θα
χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και θα αντιμετωπίσει οριστικά τα προβλήματα ύδρευσης σε Γομοστό, Καρέϊκα,
Σαγέϊκα και Μετόχι.

Διάκριση για το ΕΑΠ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται
στην έκδοση του συστήματος αξιολόγησης U-Multirank 2022.
Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Ιουνίου 2022 δημοσιεύτηκε η έκδοση
του U-MULTIRANK (https://www.umultirank.org/) του μεγαλύτερου, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυδιάστατου και του μοναδικού
ευρωπαϊκού- συστήματος αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Το U-Multirank δεν είναι εργαλείο κατάταξης των
Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς,
δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των
Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στόχος των διοργανωτών είναι να γίνει θεσμός το IMPACT 2022

Iσχυρό οικοσύστημα η Δυτική Ελλάδα

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δυτικής Ελλάδας είναι
άρρηκτα συνυφασμένη με την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα
και πρέπει να έχουν έναν κοινό τόπο,
ένα σημείο αναφοράς.
Αυτό ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του διήμερου 1ου
Συνεδρίου IMPACT 2022 το οποίο διοργάνωσε με επιτυχία το ΙΤΥ- Ε Διόφαντος, ο ΣΤΕΔΕ και η εφημερίδα
«ΓΝΩΜΗ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στο αμφιθέατρο του ΙΤΥΕ- Διόφαντος.
Ο Πρόεδρος του ΙΤΥ- Ε Διόφαντος,
Δημήτρης Σερπάνος εστίασε στη σαφή στόχευση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας από την Πάτρα, η οποία
διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα εταιρειών που προωθούν την καινοτομία,
μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
«Η Πάτρα διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα εταιρειών που παράγουν καινοτομία και τεχνολογία, δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτή η κοινότητα δεν είχε
βρει βήμα προκειμένου να αναδείξει
τα πλεονεκτήματα της περιοχής και να
επιλύσει τα προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή της ανάπτυξη και εξέλιξη», τόνισε ο κ. Σερπάνος. Ο εκδότης της «Γνώμης», Γιάννης
Χρ. Χριστόπουλος, επεσήμανε πως
στόχος είναι το συνέδριο να γίνει θεσμός, μέσα από τις προκλήσεις του
μέλλοντος, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μας, και τις αξιοσημείωτες επιδόσεις που έχει παρουσιάσει.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,
Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε πως η
έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ζη-

τήματα που πρέπει να βρίσκονται πολύ
ψηλά στην ατζέντα δράσης όλων καθώς η περιοχή μας διαθέτει ως ισχυρό
πλεονέκτημα ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και αυτό μπορεί
να βοηθήσει στη σύγχρονη και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.
Ο πρόεδρος του ΣΤΕΔΕ κ. Χρηστάκης υπογράμμισε πως ο ιδιωτικός τομέας δεν επενδύει στην έρευνα όσο θα
έπρεπε και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα
δεν αναπροσαρμόζουν εύκολα τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
και γ’ αυτό ζήτησε στοχευμένες δράσεις και συνεργασία.
Ο Αχαιός υφυπουργός Εξωτερικών
Ανδρέας Κατσανιώτης στον χαιρετισμό του τόνισε πως «η Πάτρα, έχει τεράστια παράδοση πρωτοπορίας, όντας
πύλη της Ελλάδας από και προς την
Δύση», ενώ τόνισε πως «με το νέο νομοσχέδιο αυτό δεν αντιμετωπίζονται
απλά αγκυλώσεις ετών αλλά δημιουργείται η βάση για σπουδές σύγχρονες,
ευέλικτες και αποδοτικές συμβάλλο-

ντας στην σύνδεση της εκπαίδευσης
και της έρευνας με την παραγωγή».
Χαιρετισμό απηύθυναν δια ζώσης οι
βουλευτές Αχαΐας, Ιάσωνας Φωτήλας,
Κώστας Μάρκου, Σία Αναγνωστοπούλου, Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ
διαδικτυακά οι Άγγελος Τσιγκρής και
η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ενώ ακολούθως τον λόγο έλαβε ο δήμαρχος
Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος ζήτησε ο πνευματικός πλούτος να
αντανακλά στην κοινωνία.

Ενδιαφέρουσες προτάσεις
-O ρόλος των τοπικών φορέων, των
ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων και των εταιρειών «τεχνοβλαστών» στην ανάπτυξη της περιοχής
ως κόμβου έρευνας και επιχειρηματικής καινοτομίας αναλύθηκε διεξοδικά στην εναρκτήρια συνεδρία με θέμα
«Οικοσύστημα μεγάλων επιχειρήσεων
στη Δυτική Ελλάδα».
-Στελέχη μεγάλων πολυεθνικών που
είτε έχουν μακρά διαδρομή στην περιοχή, είτε έχουν επενδύσει τελευταία

στην Πάτρα αναφέρθηκαν διεξοδικά
τόσο στις προοπτικές ανάπτυξης της
καινοτομίας με στόχο την απασχόληση
των νέων, όσο και στην ανάγκη αντιμετώπισης μιας σειράς γραφειοκρατικών διαδικασιών για την απλοποίηση
επενδύσεων σε οικοσυστήματα, αναδεικνύοντας παράλληλα και το σοβαρό
πρόβλημα των κτιριακών υποδομών
που αντιμετωπίζει η περιοχή.
-Με χρονοδιαγράμματα μίλησε ο
Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής για το έργο της Πατρών – Πύργου λέγοντας πως θα παραδοθεί το
πρώτο τμήμα έως το τέλος του 2023
και τα υπόλοιπα το 2024, ενώ για το
έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης
Ρίου – Πάτρα –που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της υπογειοποίησης- θα
συμβασιοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο
του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2027 με αρχές του
2028. Από τους εκπροσώπους του τεχνικού και επιστημονικού κόσμου τονίστηκε πως επιβάλλεται συνεργασία
και κοινή στρατηγική πλεύση.

-Πρακτικά παραδείγματα και καλές
διεθνείς πρακτικές, προκειμένου -οι
ΜμΕ της περιοχής, επιχειρήσεις και
παραγωγοί που ασχολούνται με την
γεωργία- να σταθούν όρθιες στον
ανταγωνισμό μέσα από τις νέες τεχνολογίες και την εξειδίκευση. Μάλιστα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γεώργιος Στύλιος, αναφέρθηκε στο έργο του ΥπΑ.Α&Τ. για
τη διασύνδεση της καινοτομίας και
της έρευνας με την ανάπτυξη της γεωργίας και του πρωτογενούς τομέα
της χώρας μας.
-Εκπρόσωποι του νομικού κόσμου,
από την πλευρά τους τόνισαν την ανάγκη να αποκτήσει η χώρα ένας πλήρες και εναρμονισμένο με το διεθνές
δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο για την
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ της ακαδημαϊκής κοινότητας κατέθεσαν προτάσεις για συνεργασία με βασικό στόχο την προσέλκυση
επενδύσεων και την αξιοποίηση –
επίσης- όλων των διαθέσιμων Κοινοτικών πόρων.

> Με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο του ΙΤΥΕ – Διόφαντος

«Καινοτόμες τεχνολογίες στην εποχή του COVID-19»

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Παρασκευή
17 Ιουνίου 2022 το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με
θέμα «Καινοτόμες τεχνολογίες που
δημιουργήθηκαν στην εποχή του

COVID-19 («Innovative technological methods emerging in the COVID-19 era»), που διοργανώθηκε
από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»,
στο πλαίσιο υλοποίησης της δεύτε-

ρης φάσης του Ευρωπαϊκού έργου
OSIRIS (https://projects2014-2020.
interregeurope.eu/osiris).
Το webinar αποτέλεσε το δεύτερο κατά σειρά σε έναν κύκλο επιμορφωτικών δράσεων σχετικών με την Ανοιχτή Καινοτομία στην περίοδο της
πανδημίας του COVID-19 και μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι του
OSIRIS στο Youtube.
Kατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο
καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, παρουσίασε δράσεις και καλές πρακτικές που αφορούν την Ανοιχτή Καινοτομία και ιδιαίτερα τη σημασία τους
για τη Δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια,
ο Δημήτριος Τσώλης αναπληρωτής
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας Blockchain, εστιάζοντας στα NFTs

και στο πώς η πανδημία ενίσχυσε το
«Digital Original» Trading. Η Βασιλική Λιάγκου επίκουρη καθηγήτρια,
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέλυσε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας και Ηλεκτρονικού
Απορρήτου, εστιάζοντας στα διδάγματα και παρουσιάζοντας στατιστικά
στοιχεία που προέκυψαν από την ευρύτατη χρήση του διαδικτύου την περίοδο της πανδημίας του COVID-19.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης,
πραγματοποιήθηκε Εικονική Στρογγυλή Τράπεζα (Virtual Round Table)
με συντονιστή τον καθ. Χρυσόστομο
Στύλιο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι
ομιλητές είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα
όσα παρουσίασαν και να αναλύσουν
περαιτέρω τα πιο κρίσιμα ζητήματα

που αναδείχθηκαν από τις παρουσιάσεις τους.
Η συμμετοχή του κοινού ήταν ιδιαίτερα ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης, με τους ομιλητές να απαντούν ζωντανά στις ερωτήσεις των θεατών μέσω εφαρμογής chat.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το
webinar σε μαγνητοσκόπηση στο κανάλι Osiris Interreg στο Youtube.
Το έργο OSIRIS συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Interreg Europe και
είναι μια πρωτοβουλία που έχει σαν
στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και
Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας
σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα
πλαίσια του οποίου έχουν προκύψει
Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που συνεισφέρουν στην
άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Θέματα
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> Παρέμβαση Μαρλαφέκα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Καλαμάτας

Το ΕΣΠΑ να διατεθεί για
έργα στις Περιφέρειες

Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο «Τι ΝΕΟ
φέρνει το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-27», το
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το διήμερο 16-17 Ιουνίου
2022, συμμετείχε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας και πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσου
Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας), Πλάτωνας Μαρλαφέκας.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 202127 από την ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκπροσώπους Υπουργείων. Επίσης,
έγιναν ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις
μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η εναρκτήρια συνεδρίαση του
Συμβουλίου Παρακολούθησης και
Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων, το οποίο αποτελεί την αναβαθμισμένη μετεξέλιξη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ
2014-2020.
Στο ξεκίνημα των εργασιών του

Αναπτυξιακού Συνεδρίου, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομιλία
απηύθυνε στο Συνέδριο και ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών του
Συνεδρίου, ο Πλ. Μαρλαφέκας αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στην ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων
(Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια κ.ά.)

με τα κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα
αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Επισήμανε, ακόμα, την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τις τοπικές κοινωνίες η υλοποίηση της
κυβερνητικής δέσμευσης για την εκχώρηση του ενός τρίτου των πόρων
του ΕΣΠΑ για έργα στις Περιφέρειες, αλλά και στην έγκαιρη προετοιμασία της Ελλάδας, η οποία φιλοδοξεί να είναι η πρώτη ευρωπαϊκή

χώρα με πλήρες εγκεκριμένο ΕΣΠΑ
για την περίοδο 2021-2027.
Χαιρετισμούς απηύθυναν στην εκδήλωση ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,
Παναγιώτης Νίκας και μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira.
Ομιλίες απηύθυναν, επίσης, ο αν.
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, ο αν.
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός αρμόδιος για
Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ,
Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός
αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας και η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.
Μέσω διαδικτυακής σύνδεσης μίλησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολος Τζιτζικώστας.

> Συνάντηση με Δημητριάδη είχαν Φωτήλας - Παπαδόπουλος

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη
των Καλαβρύτων

με σκοπό την τουριστική αναβάθμιση των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής.

Αναπλάσεις και αεροδρόμιο

Το αναπτυξιακό πλάνο του Δήμου
Καλαβρύτων και τις σημαντικές
προοπτικές του όχι μόνο για την
περιοχή αλλά για όλη τη χώρα παρουσίασαν ο Αχαιός βουλευτής της
ΝΔ Ιάσονας Φωτήλας και ο δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της
ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος Αθανάσιο
Παπαδόπουλο στον Διευθυντή του
Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη.
Αφορμή για τη συνάντηση υπήρξε
η ενημέρωση για τις εξελίξεις αναφορικά με τη παραμονή του καταστήματος της τράπεζας Πειραιώς
στα Καλάβρυτα. Ο κ. Φωτήλας ζήτησε από το κ. Δημητριάδη να ενισχύσει το αίτημα των κατοίκων για

παραμονή του καταστήματος κάτι το
οποίο θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την ευρύτερη περιοχή σεβόμενοι την ιστορία και την
ιδιομορφία της περιοχής. Ο ίδιος
τους καθησύχασε λέγοντας πως δεν
προκύπτει το κλείσιμο του καταστήματος και ότι η λειτουργία του θα
συνεχίσει απρόσκοπτα.

Αναβάθμιση στο Χιονοδρομικό
Παράλληλα, ο κ. Δημητριάδης ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα
της αναβάθμισης του Χιονοδρομικού κέντρου των Καλαβρύτων, ένα
έργο για το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκδηλώσει από την
πρώτη στιγμή ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ο κ. Παπαδόπουλος επίσης τον
ενημέρωσε για την κατασκευή του
νέου Δημαρχείου του Δήμου Καλαβρύτων με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, ένα
έργο ιδιαίτερα σημαντικό για όλη
την περιοχή, αλλά και για την μετατροπή του παλιού δημαρχείου των
Καλαβρύτων μέσω της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης σε κέντρο ιστορίας πολιτισμού για όλη την περιοχή των
Καλαβρύτων. Έχει κατατεθεί σχετική πρόταση για τη δημιουργία ενός
μουσείου πολιτισμού των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής στο
πλαίσιο του «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» η οποία έχει ήδη προεγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή.
Στην προτεινόμενη πρόταση περιλαμβάνεται και η κατασκευή χώρου
προσγείωσης μικρών αεροσκαφών, σε έκταση που έχει βρεθεί και
είναι ήδη στην κατοχή του Δήμου
Καλαβρύτων προκειμένου να προσγειώνονται μικρά αεροσκάφη. Η
υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα
έχει πολλαπλά οφέλη σε ολόκληρη

την περιοχή, θετικό αντίκτυπο στην
τουριστική κίνηση και θετικό οικονομικό αποτύπωμα σε όλη την περιοχή έως το Πάος και τη Δάφνη.

Σύνδεση Οδοντωτού
και Αγίας Λαύρας
Ο κ. Φωτήλας δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στο έργο της επέκτασης
του Οδοντωτού μέχρι την Αγ. Λαύρα, ένα έργο πνοής για ολόκληρη
την περιοχή. Ο κ. Παπαδόπουλος
ανέφερε ότι η πρωτοβουλία του έργου ανήκει και στο ίδιο το Πρωθυπουργικό γραφείο, δια μέσου του
Μιχ. Μπεκίρη και του Υπουργείου
Τουρισμού και περιέγραψε στον κ.
Δημητριάδη για τις έως τώρα ενέργειες στο θέμα αυτό ζητώντας τη
στήριξή του προκειμένου να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατίες
και να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό έργο υποδομής.
Τέλος ειδική αναφορά έγινε και στο
έργο της κατασκευής δρόμου Πούντας – Καλαβρύτων και ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε για τον
αναπτυξιακό χαρακτήρα του συγκεκριμένου έργου και το πόσο θα
συμβάλει στην τουριστική κίνηση
της περιοχής και ζήτησε από τον κ.
Δημητριάδη να επανέλθει με ένα
πιο ολοκληρωμένο σχέδιο.
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Ψήφισμα για
τα Δημοτικά Συμβούλια
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε το ψήφισμα που κατέθεσε στο Σώμα η «Λαϊκή
Συσπείρωση» σχετικά με την εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, που περιορίζει τα
δικαιώματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στα Δημοτικά Συμβούλια.
Το ψήφισμα έχει ως εξής:
«Η κυβέρνηση της Ν.Δ., μέσω αντιδραστικής
ρύθμισης, με διοικητικά μέτρα προς τους Δήμους, περιορίζει τα δικαιώματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στα Δημοτικά Συμβούλια.
Ανάμεσα στα άλλα, καταργεί το δικαίωμά τους
να θέτουν προς συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια, θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Επίσης, βάζει επιπλέον εμπόδια και στη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.
Η συγκεκριμένη απόφαση της Κυβέρνησης,
εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια
θωράκισης των Τοπικών Αρχών σε όλη την
Ελλάδα, ώστε να υλοποιούνται οι αποφάσεις
της κεντρικής εξουσίας και να μη συζητιούνται
στα Δημοτικά Συμβούλια τα λαϊκά προβλήματα.
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, κινείται άλλωστε, στην κατεύθυνση που ακολούθησαν όλες
οι κυβερνήσεις, τόσο η σημερινή, όσο και
οι προηγούμενες, των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, του
ΠΑΣΟΚ κ.τλ., οι οποίες προώθησαν την πλήρη ευθυγράμμιση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με την κεντρική κρατική διοίκηση, ώστε να εξυπηρετούνται ευκολότερα
οι στόχοι της ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου.
Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τώρα
την εν λόγω νομοθετική διάταξη.
Ταυτόχρονα, ενημερώνουμε, ότι ως Δημοτική
Αρχή της Πάτρας, σε κάθε περίπτωση, δεν
πρόκειται να πειθαρχήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτές τις αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις
και τις αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης».

Συγκέντρωση ενάντια
στις ανεμογεννήτριες
Τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Ρίου συγκέντρωση ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πλατάνι και στα γειτονικά χωριά.
Διοργανωτές της συγκέντρωσης είναι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, οι Τοπικές Κοινότητες
Πλατανίου, Αγίου Βασιλείου, Αραχωβιτίκων,
Αργυράς, Δρεπάνου, Άνω Καστριτσίου, Κάτω
Καστριτσίου, Σελλών και Ψαθοπύργου, καθώς και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Πλατανίου,
Τσελεΐκων, Αραχωβιτίκων, Αγίου Βασιλείου.
Στη συγκέντρωση θα μιλήσουν, ο Δήμαρχος
Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκπρόσωπος
των Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωπος
των Πολιτιστικών Συλλόγων.
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων αναφέρει ότι: «Δηλώνουμε πως δε θα αποδεχτούμε
παθητικά την πολιτική που έχουν εφαρμόσει
όλες οι ως σήμερα κυβερνήσεις, με στόχο την
εξασφάλιση των κερδών των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ ταυτόχρονα βυθίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά στην ενεργειακή
φτώχεια.
Δε θα ανεχτούμε, να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες μέσα στα χωριά του Δήμου μας, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων
και το περιβάλλον. Καλούμε το λαό της περιοχής να συμμετέχει μαζικά στη συγκέντρωση,
να συμμετέχει στον αγώνα για την προστασία
της υγείας του και του περιβάλλοντος».
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Aπόψεις

Ο πόλεμος
και η ενέργεια
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει απότομη αύξηση στις τιμές της ενέργειας και σημαντική αστάθεια. Εν μέσω
φόβων για διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό, κάθε ημέρα
που περνάει η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη.
Οι τιμές του πετρελαίου, του άνθρακα και του φυσικού αερίου
εκτοξεύτηκαν αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
και οι αυξητικές τάσεις των εμπορευμάτων ενέργειας καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2021, όταν άρχισαν να πληθαίνουν
οι αναφορές για πιθανή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά την εισβολή, οι τιμές του πετρελαίου, του άνθρακα και του φυσικού αερίου αυξήθηκαν περίπου κατά 40%, 130% και 180% αντίστοιχα. Σύμφωνα με
τους αναλυτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι πιέσεις
στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Ρωσία ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζώνη του ευρώ τόσο μέσω των τιμών της παγκόσμιας αγοράς όσο και μέσω των άμεσων προμηθειών.
Το 2019 η παραγωγή ενέργειας της Ρωσίας αντιπροσώπευε το
12% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, το 5% του άνθρακα και το 16% του φυσικού αερίου.
Το 2021 η χώρα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενεργειακών εμπορευμάτων στη ζώνη του ευρώ, αποτελώντας το 23%
των συνολικών εισαγωγών ενέργειας.
Η Ρωσία αντιπροσώπευε το 23% και το 43% των εισαγωγών
αργού πετρελαίου και άνθρακα της ζώνης του ευρώ αντίστοιχα
το 2020, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 9% και το 2% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας της ζώνης του ευρώ.
Ωστόσο, η ζώνη του ευρώ εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, οι οποίες το 2020 αντιστοιχούσαν στο 35% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ζώνης
του ευρώ και αντιπροσώπευαν το 11% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας της ζώνης του ευρώ.
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της κατάστασης που θα διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες. Εάν επιστρέψει η ρήτρα αναπροσαρμογής, που προσωρινά πάγωσε, θα δούμε ασύλληπτους λογαριασμούς ρεύματος. Επίσης ειδικοί εκτιμούν ότι η
βενζίνη θα εκτοξευτεί στα τρία ευρώ το λίτρο. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο αλλά δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Οι προβλέψεις άλλωστε είναι ότι οι επόμενοι μήνες
θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι για την κοινωνία. Η ενεργοποίηση του Fuell Pass και τα 80 ευρώ που θα έχουν στην διάθεσή τους οι κάτοχοι οχημάτων επ’ ουδενί δεν βοηθούν στο να
δοθεί μια ανάσα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από τώρα
ποια θα είναι η κατάσταση που θα διαμορφωθεί στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ανοίξει η πλατφόρμα.
Και η επιβολή (οικειοθελώς ή δια νόμου) περιορισμών στις
μετακινήσεις θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1260 | Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
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Mαιζώνος 94 | 262 21 ΠATPA | 2610 620574
Fax : 2610 240724 | e-mail:symboulo@otenet.gr
Eκδότης - Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαλένιος
Φιλμογράφηση: Unitype
B & M. Σουβαλιώτης O.E., Tηλ. 2610 341770
Eκτύπωση:
Λιθογραφικό Eργαστήρι | Παναγιωτόπουλος
Tηλ. 2610 643492
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Από την Αχαΐα ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή η 20μελής αποστολή από την Ν. Κορέα και την Ιαπωνία στο πλαίσιο του
προγράμματος προώθησης οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μία περιήγηση της Αχαΐας
και της Ηλείας από επαγγελματίες του είδους, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες –εισαγωγείς κρασιών στις δύο χώρες.
Ξεναγήθηκαν στην Achaia Clauss, έκαναν γευσιγνωσία κρασιών 8 οινοποιών της Αχαΐας και ακολούθησαν Β2Β συναντήσεις
με τους οινοπαραγωγούς, ενώ αντίστοιχες επαφές είχαν και στο οινοποιείο Τετράμυθος στην Αιγιαλεία. Την αποστολή συνόδευσε η ομάδα έργου, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, εκπρόσωποι των φορέων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας, οι αντιπρόεδροι Άρης Τηλιγάδης και Χάρης Ανδρικόπουλος, ο Γ.Γ.Θεόδωρος Τσούμπελης, ο
οικονομικός επόπτης Τάκης Τζούδας, τα μέλη του Δ.Σ. Σάαντ Κάραμπετ και Απόστολος Μάρκου. Επόμενος σταθμός είναι η
Ηλεία στις αρχές Ιουλίου .

Συμβουλευτικά

Το Επιμελητήριο Αχαΐας
στην 86η ΔΕΘ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας στην 86η ΔΕΘ από 10 έως
18 Σεπτεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό &
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της προσέγγισης σε νέες αγορές, υποδέχεται
μέσα από τον θεσμό της τιμώμενης χώρας τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δίνοντας την ευκαιρία για ενίσχυση των ιστορικών δεσμών φιλίας
μεταξύ των δύο λαών, αλλά και το κίνητρο για
περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών,
επενδυτικών και πολιτιστικών σχέσεων. Οι επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας που
θα συμμετάσχουν στην Έκθεση θα μπορούν να
πωλούν τα προϊόντα τους στο κοινό.

Ενημέρωση στην Παραλία
για το Πράσινο Σημείο
Την προσεχή Τετάρτη θα γίνει η συνάντηση του αντιδημάρχου
καθαριότητας Νίκου Ασπράγκαθου με το Τοπικό Συμβούλιο και
κατοίκους της Παραλίας, για να τους ενημερώσει αναλυτικά για
τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου.
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων αναφέρει πως «η Δημοτική Αρχή, παρά τις πολύχρονες καθυστερήσεις και τα εμπόδια
που βάζουν οι κυβερνητικές αποφάσεις διαχρονικά, καθώς και
τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, υλοποιεί το σχεδιασμό της για
τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο. Έχοντας ως κριτήριο την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση
για τους δημότες, επιλέχτηκε, μεταξύ άλλων, η προώθηση της
Ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μελέτη για Πράσινο Σημείο, με βάση τις προβλέψεις του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου. Η επιλογή της συγκεκριμένης
θέσης και η υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση του
Πράσινου Σημείου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου».!

Στα ΣΔΙΤ το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
Για την άμεση προώθηση των έργων ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα και της
ανάπλασης του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλου», συζήτησαν ο
Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας
Κατσανιώτης και ο αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. Όπως
ανακοίνωσαν χθες το έργο κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου έχει ήδη ενταχθεί στη νέα

λίστα έργων ΣΔΙΤ προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ που θα
ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο
διάστημα και η δημοπράτηση του
έργου αναμένεται να γίνει έως το
τέλος της χρονιάς. Ο κ. Κατσανιώτης, πρόταση του οποίου ήταν
η ανέγερση του νέου Μεγάρου
σε περιοχή του ΚΕΤχ της Πάτρας
εξέφρασε την ικανοποίησή του για
την προώθηση του έργου, το οποίο
μπαίνει πλέον σε τελική ευθεία.

!

Eπωνύμως

Ποσά από 100-300 ευρώ για όσους δεν εμφανίζονται στη ανάκριση ή
την προκαταρκτική εξέταση ως μάρτυρες και 200-500 ευρώ για όσους
δεν καταθέτουν στο ακροατήριο παρότι κλητεύθηκαν νόμιμα ως μάρτυρες
Επιπρόσθετα θα πληρώνουν τυχόν έξοδα του δικαστηρίου εφόσον αναβλήθηκε εξαιτίας τους η δίκη, σύμφωνα με νέα διάταξη που τροποποιεί
τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Η διάταξη ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά αύξηση του ποσού του προστίμου των μαρτύρων, οι οποίοι παρότι έχουν κληθεί νόμιμα δεν προσέρχονται,
ως οφείλουν, για να καταθέσουν με αποτέλεσμα η αδικαιολόγητη απουσία
τους να οδηγεί πολλές φορές ακόμα και σε αναβολή των υποθέσεων.

ντησης, θα υπογραφεί Μνημόνιο
Aύξηση των κρουσμάτων και των Συναντίληψης το οποίο θα εξειδιεισαγωγών στη χώρα μας καταγρά- κεύει τις περαιτέρω κοινές δράσεις
φεται το τελευταίο διάστημα εξαιτίας ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις
του 6ου κύματος της την Covid-19. προς τον Τύπο. Σε κάθε περίπτωση
Στην Πάτρα η αύξηση των κρου- πρόκειται για μια πρωτοβουλία που
σμάτων φθάνει το 90% ενώ το ιι- συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσικό φορτίο στα λύματα έχει αυξηθεί ότητας για την περιοχή μας.
Η τριμερής θα πραγκατά 267%, στοιχεία
ματοποιηθεί στην αίπου έχουν θέσει σε
θουσα συνεδρίων του
συναγερμό την τοπιAchaia Clauss ενώ το
κή ιατρική κοινότητα.
πρόγραμμα έχει ως
Πρόκειται ουσιαστικά
εξής:
για νέες μεταλλάξεις
• 09:45 – 10:15: Κατ’
της νόσου που είναι
ιδίαν συνάντηση επιιδιαίτερα μεταδοτικές
κεφαλής τριών αντικαι όπως παραδέχεται
προσωπειών
η Άννα Μαστοράκου• 10:15 – 11:15: ΔιΠρόεδρος Ιατρικού
Η
κα
Άννα
ευρυμένες Συνομιλίες
Συλλόγου
Πατρών,
Μαστοράκου
(σύνθεση 1+2)
θα πρέπει ιδιαίτερα
• 11:15: Υπογραφή
οι ευπαθείς ομάδες να
Μνημονίου Συναντίείναι προσεκτικές. Η ίδια πάντως
ληψης
δεν βλέπει στο άμεσο διάστημα την
επιβολή περιορισμών για την αντι- • 11:15 – 11:45: Δηλώσεις στον Τύμετώπιση της πανδημίας και τονί- πο.
ζει ότι ο καθένας από εμάς πρέπει
να αυτοπροστατεύεται. Βέβαια η Παράταση για
χρήση μάσκας μέσα στο καλοκαί- φορολογικές δηλώσεις
ρι μπορεί να δυσκολεύει τους πε- Την παράταση της προθεσμίας για
ρισσσότερους, όμως σε κλειστούς την υποβολή των φορολογικών δηχώρους, όπως για παράδειγμα τα λώσεων, έως τις 29 Ιουλίου, αναασανσέρ, είναι σωτήρια. Η νέα με- κοίνωσε το υπουργείο Οικονομιτάλλαξη του κορωνοϊού είναι ιδι- κών, προκειμένου όπως αναφέρεται
αίτερα μεταδοτική με αποτέλεσμα σε σχετική ανακοίνωση να διευκοπολλά νησιά, μεταξύ αυτών η Ζά- λυνθούν οι φορολογούμενοι ποκυνθος αλλά και η Λευκάδα ήδη να λίτες. Να σημειωθεί ότι η σχετική
βρίσκονται στο κόκκινο.
προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου.
Όπως αναφέρεται στην σχετική αναΣήμερα η
κοίνωση, «παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποτριμερής Σύνοδος
βολής των δηλώσεων
Τριμερή Σύνοδο Ελλάφορολογίας εισοδήδας, Κύπρου και Αρμεματος φυσικών προνίας για θέματα Αποσώπων ξεκίνησε να
δήμων θα φιλοξενηθεί
λειτουργεί από τις
σήμερα στην Πάτρα,
30 Μαρτίου 2022, η
μετά από πρωτοβουλία
χρονική αυτή παράτου Υφυπουργού Εξωταση κρίνεται επιβετερικών Ανδρέα Καβλημένη, λόγω των
τσανιώτη.
ιδιαίτερων συνθηκών
Στην τριμερή συνάντηπου επικρατούν».
ση η Ελληνική πλευΟ κ. Ανδρεάς
Υπενθυμίζεται ότι η
ρά θα εκπροσωπηθεί
Κατσανιώτης
καταβολή της πρώτης
από τον Υφυπουργό
δόσης του φόρου ειΕξωτερικών, αρμόδιο
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού σοδήματος θα πρέπει να γίνει έως
Ανδρέα Κατσανιώτη, η Κυπριακή τις 29 Ιουλίου.
από τον Επίτροπο Προεδρίας για Τέλος το υπουργείο Οικονομικών
Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέμα- αναφέρει «η Κυβέρνηση, ασκώντας
τα Αποδήμων, Φώτη Φωτίου, και σταθερά μια φορολογική πολιτική
η Αρμενική από τον Ύπατο Αρμο- με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόστή για Θέματα Αποδήμων, Zareh σημο, παρατείνει το χρονικό περιSinanyan. Μετά το πέρας της συνά- θώριο υποβολής των δηλώσεων

Ψήφισμα για
το ν/σ για τα ΑΕΙ
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

‘‘

φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους».

Η Σύγκλητος ζητά κατά
πλειοψηφία
από
το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει
περισσότερο χρόνο στη διαβούλευση, έτσι ώστε να
προκύψει ένα νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας...

Η εφορία... στο κινητό

Πλήρη και συνεχή ενημέρωση για
όλο το φάσμα των συναλλαγών με
την εφορία θα έχουν στην οθόνη του κινητού τους τηλεφώνου οι
φορολογούμενοι μέσα στις επόμενες ημέρες καθώς η ΑΑΔΕ ακολουθώντας το τραπεζικό μοντέλο με τα
ηλεκτρονικά statements στους πελάτες τους για τις κινήσεις των λογαριασμών τους ενεργοποιεί μία νέα
εφαρμογή την «Ψηφιακή Ενημέρωση Κίνησης».
Με τα statements της ΑΑΔΕ οι πολίτες θα έχουν συνολική εικόνα για
τις οφειλές τους, τις δόσεις, τις επιστροφές φόρου και τους συμψηφισμούς, ενώ θα γνωρίζουν τα ποσά
που τους καταβάλει το κράτος από
αποζημιώσεις μέχρι και επιδόματα.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή που
θα είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή
πύλη myAADE θα γίνεται με τους
κωδικούς του Taxisnet, ενώ η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει ηλεκτρονικά σημείωμα στους φορολογούμενους με
το οποίο θα τους παρέχει αναλυτική ενημέρωση. Παράλληλα η ΑΑΔΕ προχωρά στην επέκταση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες που θα εξαλείψουν την ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία στις συναλλαγές τους με τις φορολογικές
αρχές. Στο πλαίσιο αυτό μέσα στο
2022 θα τεθεί σε εφαρμογή η δημιουργία πλατφόρμας για την υποβολή δηλώσεων λοιπών φόρων που
υποβάλλονται χειρόγραφα.

‘‘

Μείωση κατά 80%, σε σχέση με ένα
χρόνο πριν, καταγράφεται στους αριθμούς των διαμενόντων μεταναστών στις
νησιωτικές δομές, αναφέρει σε ανάρτηση
του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Ο αριθμός των
μεταναστών στις νησιωτικές δομές φιλοξενίας βαίνει διαρκώς μειούμενος, ενώ το
ίδιο παρατηρείται στην ενδοχώρα». Με
σχέδιο καταγράφεται μείωση 80% σε
σχέση με τον Μάιο του 2021 του αριθμού των διαμενόντων μεταναστών στα νησιά», αναφέρει ο κ. Οικονόμου.

‘‘

Το 6ο κύμα προ των πυλών

Τσουχτερά πρόστιμα

‘‘

Μια ηλεκτρονική συσκευή με αισθητήρα που
φοριέται στον καρπό του
χεριού μπορεί να «πιάσει»
την Covid-19 προτού
εμφανιστούν τα πρώτα
συμπτώματα, βοηθώντας
έτσι στην έγκαιρη προειδοποίηση του ασθενούς
και παράλληλα αποτρέποντας την μετάδοση του...
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Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Νέοι
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την
κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ.
205/23.6.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, εξέτασε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των
ΑΕΙ με την Κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και διαπιστώνει κατά
πλειοψηφία τα ακόλουθα:
Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο χρειάζεται ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία του, ειδικά στα θέματα διοίκησης των Πανεπιστημίων και
εκλογών Πρύτανη και Κοσμητόρων, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα
σύγχρονο, μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που χρειάζεται το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις. Η
Σύγκλητος θεωρεί ότι το νομοσχέδιο εισάγει θετικές διατάξεις που
όμως κινδυνεύουν ν’ ακυρωθούν στην πράξη λόγω του αναποτελεσματικού συστήματος διοίκησης που επιχειρεί να θεσμοθετήσει.
Το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής
νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης, απουσία επαρκών θεσμικών αντίβαρων, υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο
του Πρύτανη, χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς
και κρίσιμα ζητήματα συμβατότητας των εν λόγω ρυθμίσεων με τη
συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και τη
συνταγματική κατοχύρωση της ιδιαίτερης θέσης των καθηγητών
των ΑΕΙ στα ακαδημαϊκά ζητήματα.
Και πέρα από όλα αυτά, η Σύγκλητος περιθωριοποιείται, οι αντιπρυτάνεις υποβαθμίζονται και οι κοσμήτορες ορίζονται αντί να εκλέγονται.
Παρά την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και τις επιμέρους θετικές ρυθμίσεις που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, σειρά από βασικές διατάξεις
που αφορούν την δημοκρατική οργάνωση, λειτουργία και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων θίγουν άμεσα
τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, χωρίς αντίστοιχα να προβλέπουν συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη των
Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ενίσχυση σε ανθρώπινο
δυναμικό όλων των κατηγοριών, αύξηση της χρηματοδότησης και
ανανέωση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.
Επίσης, υπάρχουν σειρά ζητημάτων που θίγουν το πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο, καθώς και το θέμα
της ακαδημαϊκότητας.
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση πρέπει να εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να διασφαλίζονται με συγκλίσεις και συναινέσεις ως προϋποθέσεις επιτυχίας.
Η Σύγκλητος ζητά κατά πλειοψηφία από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων να δώσει περισσότερο χρόνο στη διαβούλευση,
έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που μαζί με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις
θα ανεβάσει ψηλότερα τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, απεγκλωβίζοντάς τα ταυτόχρονα από προβλήματα που έχουν σήμερα
και τα εμποδίζουν να αναπτυχθούν.
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> Ανοίγει τέλος Ιουλίου η πλατφόρμα για Ι.Χ., ενώ αρχές Αυγούστου για αγρότες

Ανακοινώθηκε το «FuelPass 2»

Σε 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
οχημάτων από το σύνολο των
3,5 εκατομμυρίων, με εισόδημα έως 45.000 ευρώ απευθύνεται το ενισχυμένο FuelPass
που ανακοίνωσε στις αρχές
της εβδομάδας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης
του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ωστόσο, ξεχωριστή παρέμβαση θα υπάρξει για τους αγρότες, εφόσον στις αρχές Αυγούστου αναμένεται η επιστροφή
του ΕΦΚ για το πετρέλαιο που
αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο
του 2022.
Τις προτάσεις εξειδίκευσε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνεργασία με τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής Θάνο Πετραλιά.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις
του υπουργού Οικονομικών:
«Παρεμβαίνουμε για να ενισχύσουμε κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία

τάξη. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης σκαρφαλώνει στο
6,8% για το 2022, υπερδιπλάσιος από τις προβλέψεις κι
επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς».
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε
τα εξής:
1. Ενισχύουμε την κάρτα καυσίμων για Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο. Αφορά σε φυσικά πρόσωπα με δηλωθέν οι-

κογενειακό εισόδημα το 2021
ως 30.000, προσαυξημένο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, ως τα
45.000 ευρώ. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1
εκατομμύρια από τους 3,5
εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Για τους δικαιούχους
που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το

ποσό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με την προηγούμενη επιδότηση. Η επιδότηση
για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση κάρτας, ανέρχεται στα 80 ευρώ για
το τρίμηνο από 45 ευρώ που
ίσχυε. Για τις νησιωτικές περιοχές, η επιδότηση ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά τρίμηνο
από τα 55 που ίσχυε. Για ιδι-

οκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση ανέρχεται στα 60 ευρώ
για ηπειρωτική περιοχή και
70 ευρώ σε νησιωτική περιοχή. Η επιδότηση απομειώνει
τις αυξήσεις στη βενζίνη κατά
44 λεπτά του ευρώ σε ηπειρωτική περιοχή και 56 λεπτά σε
νησιωτική περιοχή και ρίχνει
την τιμή κάτω από τα 2 ευρώ.
Tο συνολικό κόστος της παρέμβασης στη βενζίνη ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.
2. Επιδοτούμε το ντίζελ με 12
λεπτά το λίτρο στην πηγή, ώστε
το όφελος να ανέβει στα 15 λεπτά. Το κόστος είναι στα 115
εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος του «FuelPass 2» ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ.
3. Επιστρέφουμε εντός Αυγούστου αντί για τον Νοέμβριο,
τον ΕΦΚ στους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες. Πρέπει να
υποβάλλουν αίτημα στη σχετική πλατφόρμα, δηλώνοντας
την αξία του πετρελαίου που
αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο
του 2022. Προϋπόθεση για
την ενίσχυση είναι η δήλωση

ΟΣΔΕ και για το έτος 2022. Το
κόστος εκτιμάται στα 60 εκατ.
ευρώ.
Συνεπώς το συνολικό κόστος
παρεμβάσεων
υπολογίζεται
σε 375 εκατ. ευρώ. Οι πόροι
προέρχονται από την καλύτερη
εκτέλεση προϋπολογισμού. Τα
μέτρα αυτά ξεπερνούν σε κόστος τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Όπως είπε ο Θάνος Πετραλιάς ο προσανατολισμός της Κυβέρνησης είναι η πλατφόρμα
για το «FuelPass 2» να ανοίξει
στο gov.gr στα τέλη Ιουλίου».
Τέλος, ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως
«δίνουμε αυτή τη βοήθεια γιατί
ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν πολύ υψηλός το 2021, η ανάπτυξη αυτή είναι ποιοτική, καθώς
είχαμε ρεκόρ εξαγωγών. Ταυτόχρονα, είχαμε μείωση της
ανεργίας. Η αυξημένη ανάπτυξη έχει αντανάκλαση και στα
δημόσια έσοδα, είχαμε υπέρβαση στην εκτέλεση προϋπολοιγισμού κατά 2,1 δισ. ευρώ.
Ο τρίτος λόγος είναι τα έσοδα
από τον τουρισμό».

> Άνοιξε για αιτήσεις η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr

«Τρέχει» το «Αλλάζω συσκευή»

Άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης η
πλατφόρμα
allazosyskevi.gov.gr
για αιτήσεις για το πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».
Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων
και καταψυκτών, δηλαδή συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Κάθε νοικοκυριό
που εντάσσεται στο πρόγραμμα θα
έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι 2 παλαιά κλιματιστικά, ένα
ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την
κύρια ή τη δευτερεύουσα κατοικία,
ιδιόκτητη ή μισθωμένη.
Το ύψος της επιδότησης για κάθε
συσκευή κυμαίνεται μεταξύ 30% και
50% και τα ανώτατα όρια επιδότησης είναι από 135 έως 710 ευρώ
βάσει διαφόρων κριτηρίων (εισόδημα, τύπος κατοικίας, χαρακτηριστικά συσκευής κ.λπ.).
Όπως διευκρινίστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος από τους συναρμόδιους υπουργούς, θα επιδοτείται τόσο η καθαρή
αξία όσο και ο ΦΠΑ της νέας ηλεκτρικής συσκευής, ανάλογα με τον
τόπο κατοικίας, ενώ θα υπάρχει ένα
ανώτατο όριο. Για παράδειγμα, ένας
κάτοικος Αθήνας θα επιδοτηθεί με
440 ευρώ για αγορά κλιματιστικού

Οι δικαιούχοι

9.000 BTU, ενώ ένας κάτοικος νησιού θα επιδοτείται με 320 ευρώ λόγω μειωμένου ΦΠΑ. Για ένα κλιματιστικό 24.000 BTU το ανώτατο ποσό
επιδότησης θα φτάνει τα 710 ευρώ.

Οι αιτήσεις
Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα
άνοιξε την Τρίτη σταδιακά ανάλογα
με το τελικό ψηφίο του ΑΦΜ. Σημερα 24/6 θα γίνονται αιτήσεις με
ΑΦΜ που λήγουν σε 12345678 και
στις 25/6 όλα τα ΑΦΜ.Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για δύο

εβδομάδες, μέχρι τις 5 Ιουλίου και
στη συνέχεια, εντός τριών με τεσσάρων εβδομάδων θα εκδοθούν τα
vouchers, ενώ η αγορά της ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να γίνει
έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.
Για την αίτηση θα εισέλθετε στην
πλατφόρμα
allazosyskevi.gov.
gr όπου θα βάλετε τους κωδικούς
Taxisnet και τον αριθμό παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας σας. Δεν χρειάζονται άλλα δικαιολογητικά. Οι ωφελούμενοι θα
λάβουν ένα voucher που αντιστοι-

χεί σε μια συσκευή, άρα ο μέγιστος
αριθμός κουπονιών που μπορούν
να λάβουν είναι τρία. Στα vouchers
θα αναγράφεται ένας μοναδικός κωδικός, το όνομα και ΑΦΜ του ωφελουμένου, το κινητό τηλέφωνο, η
κατηγορία συσκευής, το ποσοστό
ενίσχυσης, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός παροχής. Για την
αγορά των νέων ηλεκτρικών συσκευών, θα καταρτιστεί μια λίστα με
τους προμηθευτές, ενώ θα πρέπει
να είναι ενεργειακής κλάσης Α2+
και πάνω.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι
όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ύψος της επιδότησης
θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια (εισόδημα, χαρακτηριστικά συσκευής, κοινωνικά κριτήρια).
Παράλληλα, οι ευάλωτες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές και οι οικογένειες με ΑΜΕΑ θα λάβουν επιπλέον
μοριοδότηση. Θα υπάρχουν τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες δικαιούχων και το ποσοστό επιδότησης
θα βασίζεται σε αυτές:
• Από 5.000 ευρώ και κάτω, 50%
επιδότηση
• Πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι
10.000 ευρώ, 45% επιδότηση
• Πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι
20.000 ευρώ, 35% επιδότηση
• Πάνω από 20.000 ευρώ, 30%
επιδότηση
Όσοι δεν επιλεγούν λόγω χαμηλής
μοριοδότησης θα παραμένουν επιλαχόντες σε περίπτωση αύξησης της
χρηματοδότησης.
Από την εξοικονόμηση αυτή, εκτιμάται ότι οι πολίτες θα δουν μείωση
στους λογαριασμούς ρεύματος από
150 έως 300 ευρώ τον χρόνο, ενώ
η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας για τη χώρα εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 209.000 MWh τον χρόνο.
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11ο Forum Ενέργειας

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων
24-26 Ιουνίου 2022

19:00-21:00
Εξελίξεις Εθνική Ενεργειακή Πολιτική
– Προγραμματισμός και Παρεμβάσεις
στην Δυτική Ελλάδα

Συντονισμός: Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος
ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας, Παναγιώτης Γιαλένιος,
Εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»
Χαιρετισμοί
Αναστασία Τογιοπούλου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και
Δόμησης & Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας,
Παραλίας και Βραχναιίκων
Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
Κλεομένης Μπάρλος Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Πελ/νήσου & Δυτ. Ελλάδος
Oμιλητές
Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Πέτη Πέρκα, Βουλευτής, αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ
Χάρης Δούκας, αν. καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ,
Γραμματέας Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Νίκος Καραθανασόπουλος, αν. κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΚΚΕ-Βουλευτής Αχαΐας
Γιάνης Γκούμας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Ενέργειας ΜέΡΑ25

ΘΕΜΑ

Σάββατο 25 Ιουνίου
10:00-12:00
Χρηματοδοτικά Εργαλεία για
Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ
(και σε έρευνα & καινοτομία) σε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα

Συντονιστής: Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης,
Επιμελητής Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Ομιλητές
Βασιλική Σίτα, Διευθύντρια Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΥΠΕΝ
Θέμα: Πρόγραμμα «Ηλέκτρα»
Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων
και Χωροταξίας, ΠΔΕ
Δημήτρης Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγιάλειας & Πρόεδρος του ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Βάγια Πιτέλη Εθνικό Σημείο Επαφής για τον
Ορίζοντα Ευρώπη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ
Θέμα: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο Cluster 5
- Climate, Energy and Mobility του Ορίζοντα Ευρώπη
Δρ. Αρετή Μούρκα, Σύμβουλος Μεταφοράς Tεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ
Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας και
χρηματοδότησης σε ΜμΕ

Σάββατο 25 Ιουνίου
12:00-14:00
Καινοτόμες Εφαρμογές – Βέλτιστες
Πρακτικές στην Εξοικονόμηση
Ενέργειας και τις ΑΠΕ

Συντονιστής: Ευάγγελος Καραχάλιος, Γενικός
Γραμματέας ΤΕΕ/ΤΔΕ
Ομιλητές
Φώτης Σκιαδάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: Πράσινες Δράσεις στην Κατεύθυνση της
Αειφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Δημήτρης Μπάκος, Διοικητής Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
Θέμα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ)
Γιώργος Πανέτας, Διευθυντής του τομέα Φ/Β

βλοποιία ΑΒΕΕ, Ανάπτυξη Κατασκευαστική και Ινστιτούτο
Έρευνας και Τεχνολογίας IRIS

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: Ionian, Press Greece,
symboulos.gr

στην εταιρεία ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΑΕ
Θέμα: Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στέλιος Κουτρουμπίνας, Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΕΑΖΟΝ ΑΕ
Θέμα: Ευέλικτα φορτία ευρείας χρήσης για την
υπηρεσία της απόκρισης ζήτησης
Δημήτρης Δημόπουλος, Εnervillas
Θέμα: Μηδενίζοντας το κόστος ενέργειας: Από Κτίρια Σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
(nZEB) σε Κτίρια μηδενικών εκπομπών (ΖΕΒ)

κές για την σύγχρονη βιομηχανία
Επαμεινώνδας Μητρονίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου
Πατρών
Θέμα: Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στη
Βιομηχανική Παραγωγή
Ζώης Σιδηροκαστρίτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος
Olympic Engineering
Θέμα: Λύσεις net metering στην βιομηχανία

Κυριακή 26 Ιουνίου

Κυριακή 26 Ιουνίου

10:00-12:00
Ενεργειακή κρίση. Η προοπτική της
Βιομηχανίας στην Δυτική Ελλάδα

Συντονιστής: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος,
Επιμελητής ΜΕ Βιομηχανίας ΤΕΕ/ΤΔΕ
Χαιρετισμός: Τάσος Φάκος, Πρόεδρος Συλλόγου
Ηλεκτρολόγων- Μηχανολόγων
Ομιλητές
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, επιμελητής ΜΕ
Βιομηχανίας ΤΕΕ/ΤΔΕ
Θέμα: Αποτίμηση Παρούσας Κατάστασης
Αχιλλέας Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΥΚΝΟΣ Ελληνική Εταιρία Κονσερβών Α.Ε.
Θέμα: Ενεργειακή Κρίση: Προκλήσεις και προοπτικές για την σύγχρονη βιομηχανία
Άσπα Κορωνιού, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου
& Παραγωγής Καλάβρυτα Χελμός ΑΒΕΕ
Θέμα: Ενεργειακή Κρίση: Προκλήσεις και προοπτι-

ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ

Παρασκευή 24 Ιουνίου

Ελλάδας, Πράξη- Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας, Μeazon,
Παναγιωτόπουλος Κεραμοτου-

ΘΕΜΑ

(ΟΛΠΑ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Πελοποννήσου και Δυτικής

ΘΕΜΑ

Το 11o Forum Ενέργειας
2022 θα διοργανωθεί φέτος
σε υβριδική μορφή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμμετάσχουν ως σύνεδροι με φυσική παρουσία
στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα) είτε να το
παρακολουθήσουν LIVE στο
forumanaptixis.gr.
Το 11o Forum Ενέργειας διοργανώνεται από τον «Σύμβουλο Επιχειρήσεων», με θεσμικό
συνδιοργανωτή το ΤΕΕ Δυτικής
Ελλάδος και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Χορηγοί είναι οι:
εταιρεία ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΑΕ,
Unisol ΑΕ και Ολύμπια Οδός.
Το 11ο Forum Ενέργειας έχει
την υποστήριξη των: Οργανισμός Λιμένων Πατρών

12:00-14:00
Ενεργειακές Κοινότητες

Συντονιστής: Αναστάσιος Καραμέρος, Επιμελητής ΜΕ Νέων Τεχνολογιών ΤΕΕ/ΤΔΕ
Ομιλητές
καθ. Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Μίνωα Ενεργειακή Κοινότητα. 2019 2021: δύο χρόνια δρόμος
Βασίλειος Χατζιάρας, Επιστημονικός Συνεργάτης
Δημάρχου Χάλκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ενεργειακής
Κοινότητας Χάλκης Κάλχιον (ChalkiOn) - Ενεργειακή Κοινότητα: Από την οραματική ιδέα στην
υλοποίηση
Ιωάννης Τσιριμώκος, Τεχνικός Σύμβουλος Ενεργειακών Κοινοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ενεργειακές Κοινότητες Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> UNISOL AE: 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αγορά

Πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής
διογκωμένης πολυστερίνης
Η UNISOL AE είναι μια από τις πιο σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης (EPS
– Expanded Polystyrene) με συνεχή παρουσία 45 ετών στην ελληνική αγορά.
Αποτελεί τη συνέχεια της οικογενειακής δραστηριότητας της οικογένειας
Ανδριόπουλου, η οποία ξεκίνησε το
1974. Σήμερα λειτουργεί σε μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Ρίο
Πατρών με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 2.700 τόνων EPS (μόνωσησυσκευασία).
Η εταιρία έχει έκταση 15.000 m2 με
7.000 m2 στεγασμένους χώρους, 6
ράμπες φόρτωσης, κτίρια γραφείων
500 m2 και εγκαταστάσεις τεχνικής
εκπαίδευσης.
Ο υψηλού επιπέδου παραγωγικός εξοπλισμός, η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία, της επιτρέπουν να σχεδιάζει και να δημιουργεί λειτουργικά
και καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για
κάθε επαγγελματία και επιχείρηση του
κλάδου της δόμησης, της βιομηχανίας,
της πρωτογενούς παραγωγής και της
μεταποίησης.
Η Unisol αναπτύσσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της σε δυο κλάδους: Παραγωγή και Εμπορία.
Στην παραγωγή ασχολείται με μόνωση

και ειδικότερα με Εξωτερική θερμομόνωση, Μόνωση Δωμάτων, Θερμομόνωση κεραμοσκεπής, Μόνωση δωμάτων με κλίσεις και Φυτεμένα δώματα.
Ακόμα κάνει κατασκευές: Θεμελίωση
κτιρίων, Σεισμική μόνωση, Ειδικές
κατασκευές, Παθητικά κτίρια.
Επίσης, ασχολείται με τεχνικά έργα
όπως, Έργα οδοποιίας, Λιμενικά έργα Τοιχία, έργα αντιστήριξης, Θεμελιώσεις γεφυρών, Σιδηροδρομικά έργα.
Τέλος, δημιουργούν συσκευασίες που
αφορούν: Ιχθυοκαλλιέργεια, Αγροτικά προϊόντα, Ζαχαροπλαστική, Βιομη-

χανικές εφαρμογές και Εμφιαλωμένα
προϊόντα.
Πέρα από τις διαρκείς επενδύσεις σε
εξοπλισμό και τεχνογνωσία η UNISOL
διαθέτει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου
των παραγόμενων προϊόντων για τις
λύσεις που προτείνει.
H εταιρεία συνεργάζεται σε θέματα
ποιοτικού ελέγχου με αντίστοιχα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών
προκειμένου να διενεργηθούν πολύπλοκες μετρήσεις (θερμική αγωγιμότητα, μελέτη γήρανσης σε βάθος 100

ετών κ.α.) και να πιστοποιηθούν ειδικές σύγχρονες χρήσεις των υλικών
π.χ. τεχνικά έργα (Γέφυρες, τοιχία αντιστήριξης, αντισεισμική βελτίωση κ.α.)
Διαθέτει πολλές πιστοποιήσεις και γι’
αυτό διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες με τους:
O-BASF-The chemical company, Sika,
KNAUF, isomat- building quality,
PENETRON, fibran, Ravago, mitau.
Ενδεικτικά έργα στα οποία η Unisol
συμμετείχε με προϊόντα και λύσεις
στην υλοποίηση τους είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιμετρική Πα-

τρών, η Ολύμπια Οδός, Μορέας Αυτοκινητόδρομος, Μαρίνα Αγίας Νάπας
Κύπρου, Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου κ.α.
Όπως δηλώνει ο Διευθύνων της
UNISOL Ηλίας Ανδριόπουλος «Στη
UNISOL γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των λύσεων που παρέχουμε οφείλει
να έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπρόσθετα, πρέπει να διατηρεί τα
αρχικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά σε
σημαντικό βαθμό σε όλη τη διάρκεια
του κύκλου της ζωής της. Αυτή είναι και
η διαρκής δέσμευση της ποιότητας της
UNISOL. Ποιότητα με αντοχή!»

> Άρθρο του Θανάση Κατή, Σύμβουλου Επιχειρήσεων

Το ενεργειακό κόστος στις επιχειρήσεις

Ο κ. Θανάσης Κατής

Το ενεργειακό κόστος, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και καύσιμα,
πάντα ήταν σημαντικός παράγοντας κόστους για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και ειδικά των μεταποιητικών που οι
καταναλώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.
Δεν είναι τυχαία η μεταφορά
ενεργοβόρων επιχειρήσεων σε
γειτονικές χώρες κυρίως λόγω
του χαμηλότερου κόστους ενέργειας σε αυτές που πολλές φορές συνδυάζεται και με σημαντικά χαμηλότερες φορολογικές
και εργατικές επιβαρύνσεις.
Και ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να συνέλθουν από

την οικονομική κρίση στην αρχή, από την πανδημία στη συνέχεια και τις αλλαγές που είχαν
επιφέρει, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και σε συνδυασμό με την εκπεφρασμένη
βούληση της ΕΕ και της χώρας για μείωση των ρύπων και
προσανατολισμό σε ενέργεια
φιλικότερη στο περιβάλλον,
σήμερα βιώνουν, οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά,
δυσθεώρητα κόστη ενέργειας
και σύντομα ίσως και έλλειψη
ενέργειας.
Αυτό το τελευταίο ήταν ίσως και
η γρήγορη απόφαση της ΕΕ να
διακόψει, βίαια ίσως, την μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και να
αναζητήσει την “ασφάλεια” του
άνθρακα και του λιγνίτη μέχρι
να εξισορροπήσει η κατάσταση.
Για τις επιχειρήσεις ήταν ευτυχής συγκυρία το ότι η ΕΕ είχε
στρέψει, χρόνια πριν, έντονα
την προσοχή της στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και
την παραγωγή της από φιλικές
προς το περιβάλλον λύσεις.

Έτσι στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 η εξοικονόμηση ενέργειας και η υποκατάσταση ρυπογόνου ενέργειας από
περισσότερο φιλικές προς το
περιβάλλον πηγές ήταν και είναι στις προτεραιότητες της περιόδου και τα προγράμματα των
χωρών μελών είναι, σε μεγάλο
βαθμό, προσανατολισμένα και
σε αυτό το στόχο.
Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, στην νέα περίοδο, θα
μπορέσουν να υλοποιήσουν
επενδύσεις, που θα μπορούν
να χρηματοδοτηθούν και κυρίως να επιδοτηθούν, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, από τα
νέα προγράμματα που σύντομα
θα ανακοινωθούν και μετά την
έγκρισή τους και από την ΕΕ τις
προηγούμενες ημέρες.
Με βάση αυτή τη λογική οι ελληνικές επιχειρήσεις, σχεδόν
του συνόλου των κλάδων, στο
νέο ΕΣΠΑ θα μπορούν να υποβάλλουν ολοκληρωμένες προτάσεις εκσυγχρονισμού της παραγωγικής τους δομής και μέσα

σε αυτό τον εκσυγχρονισμό,
βαρύνουσα προσοχή θα δοθεί
και στην υποκατάσταση ενέργειας με αυτοπαραγωγή, κυρίως
με φωτοβολταϊκά πάνελ αλλά
και στην αντικατάσταση παραγωγικών διαδικασιών που είναι ενεργοβόρες με νέες που θα
εξοικονομούν ενέργεια και θα
βασίζονται σε νέες τεχνολογίες
και παραγωγικές λύσεις.
Αντίστοιχη πρόνοια υπάρχει και
στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, που
άμεσα αναμένεται η προκήρυξη
των πρώτων του καθεστώτων.
Εδώ υπάρχουν δυνατότητες
και για αυτοπαραγωγή αλλά και
αντικατάσταση παραγωγικών
διαδικασιών με άλλες λιγότερο
ενεργοβόρες αλλά και για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας για πώληση αλλά σε κάποιες
ειδικές κατηγορίες όπως συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής
απόδοσης από Α. Π. Ε.
Έτσι το σύνολο των επιχειρήσεων και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, θα πρέπει
να επανασχεδιάσουν τις παρα-

γωγικές τους λειτουργίες και να
διαμορφώσουν νέα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενσωματώσουν σε αυτά δαπάνες για
αυτοπαραγωγή ενέργειας μέχρι
το σημείο της πλήρους απεξάρτησης από τη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους αλλά και δαπάνες για τις τεχνολογικές αλλαγές
στις παραγωγικές τους διαδικασίες ώστε να μειώσουν, στο μέτρο του δυνατού, την κατανάλωση ενέργειας.
Σε αυτό θα διευκολυνθούν, παρά την δύσκολη συγκυρία και
από τις ισχυρές επιδοτήσεις
που προβλέπουν το αναμενόμενο νέο ΕΣΠΑ αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος που αυτή τη
φορά προβλέπει ικανοποιητικά ποσοστά και άμεσης επιδότησης στις επενδύσεις που θα
ενταχθούν σε αυτόν.
Πέραν όμως των δράσεων των
επιχειρήσεων θα πρέπει και η
πολιτεία να δραστηριοποιηθεί
και να απλουστεύσει τις διαδικασίες και στον τομέα των φωτοβολταϊκών, με τις αδυναμί-

ες των δικτύων μεταφοράς να
αποτελούν για χρόνια τροχοπέδη στην ανάπτυξη αιολικής και
ηλιακής ενέργειας. Αυτό επείγει περισσότερο τώρα που οι
επιχειρήσεις θα στραφούν μαζικότερα σε αυτές τις μορφές
ενέργειας και δεν θα πρέπει να
απογοητευτούν γιατί «δεν θα
μπορεί το δίκτυο να τις εξυπηρετήσει»!
Τέλος και οι διαδικασίες για τις
ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να τροποποιηθούν με τρόπο που θα δίνουν δυνατότητες
σε επιχειρήσεις και δήμους να
σχεδιάζουν και υλοποιούν δικές τους παραγωγές καθαρής
ενέργειας που θα καταναλώνονται επιτόπου και θα ανακουφίσουν το ενεργειακό ισοζύγιο
της χώρας.
Οι αναβολές και οι παλινωδίες
θα πρέπει να περάσουν στο παρελθόν αν θέλουμε η χώρα να
βγει όρθια από αυτές τις τελευταίες απανωτές κρίσεις (οικονομικές, υγειονομικές και τώρα
πολεμικές).

11ο Forum Ενέργειας
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> Άρθρο του Γιώργου Πανέτα, Διευθυντή του τομέα Φ/Β στην εταιρεία ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΑΕ

Αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας με Net Metering

Ο κ. Γιώργος Πανέτας

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας
για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι των
λειτουργικών εξόδων τους.
Η λύση στις συνεχόμενες αυξήσεις
κόστους είναι το Net Metering, ένα
πρόγραμμα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει τεθεί σε
ισχύ από το 2015 και απαιτεί την
εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) συστήματος στον χώρο της
επιχείρησης.
Η απορρόφηση της παραγωγής γίνεται απευθείας από την επιχείρηση και εφόσον υπάρχει περίσσεια
παραγωγή τότε αυτή διαχέεται στο
δίκτυο και η επιχείρηση την πιστώνεται.
Αντιθέτως, όταν η παραγωγή ενέργειας δεν επαρκεί για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών, τότε η
επιχείρηση ηλεκτροδοτείται από
το δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής
ενέργειας με την ισχύουσα χρέωση.
Σε ετήσια βάση γίνεται η εκκαθάριση (συμψηφισμός) μεταξύ της ενέργειας που απορροφήθηκε από το
δίκτυο και καταναλώθηκε, της συνολικής ενέργειας που παράχθηκε
από το Φ/Β σύστημα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή εγχύθηκε στο δίκτυο ή κάλυψε απευθείας
ίδιες ανάγκες, και της ενέργειας που

παράχθηκε από το Φ/Β σύστημα και
διατέθηκε στο δίκτυο.
Εφόσον υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας δεν υφίσταται χρέωση, αλλά η
διαφορά πιστώνεται στον επόμενο
εκκαθαριστικό λογαριασμό της επιχείρησης ως Πρόσθετη Εγχεόμενη
Ενέργεια. Αντίθετα, εφόσον υπάρχει έλλειμμα ενέργειας, τιμολογείται
στον λογαριασμό της επιχείρησης
η διαφορά κατανάλωσης που έχει
προκύψει.
Η επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει
λύση NetMetering:
• Απολαμβάνει μηδενική χρέωση
για το ανταγωνιστικό σκέλος των
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας
(δηλαδή την ενέργεια σε kWh που
έχει καταναλώσει), εφόσον έχει γίνει σωστή ενεργειακή μελέτη και
υπό προϋποθέσεις.
• Επωφελείται από την πρόσθετη
εξοικονόμηση λόγω της μη χρέωσης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
(ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΜΕΑΡ) για
την ποσότητα της ενέργειας που παράχθηκε από το Φ/Β και καταναλώ-

θηκε από την επιχείρηση απευθείας.
• Διατηρεί σταθερά τα λειτουργικά
κόστη παρά τις αυξήσεις των τιμών
της ηλεκτρικής ενέργειας.
• Μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμά της αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία της.
• Λαμβάνοντας υπόψιν τις σημερινές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας,
ο χρόνος απόσβεσηςτης επένδυσης
κυμαίνεται από 1έως 2,5 έτη!
Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα
βιωσιμότητας της επένδυσης:
Εταιρία με συνολική ετήσια κατανάλωση 1.500 ΜW εγκατέστησε στο
χώρο της Φ/Β Σταθμό ισχύος 1MW
για την πλήρη κάλυψη των αναγκών
της σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι τα
ακόλουθα:
• Μέγεθος ΦΒ Σταθμού: 1MW
• Ετήσια Παραγωγή: 1.500Μwh
• Συμψηφισμός ανταγωνιστικού
σκέλους ενέργειας (kwh) : 100%
• Συμψηφισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ταυτοχρονισμός): 70%

• Μέση τιμή αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας: 200 Ευρώ/Mwh
• Μέση τιμή αγοράς ρυθμιζόμενων
χρεώσεων: 70 Ευρώ/Mwh
• Κόστος Εγκατάστασης: 580.000
Ευρώ
Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρία
εξοικονομεί ετησίως σε ό,τι αφορά
την ηλεκτρική ενέργεια, 373.000
Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:
•300.000 ευρώ από το Ανταγωνιστικό Σκέλος (1.500Mwh x 200
Ευρώ/Mwh)
•73.500 ευρώ από τις Ρυθμιζόμενες
Χρεώσεις (1.500Mwh x 70 Ευρώ/
Mwhx 70%)
Με δεδομένο ότι το κόστος επένδυσης ήταν 580.000 ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση, ασφάλιση) δεν υπερβαίνουν τις 4.000
ευρώετησίως, η συγκεκριμένη επένδυση πρόκειται να αποσβεστεί σε
περίπου 1,5 χρόνο, ή ακόμα και σε
μόλις 1 χρόνο εφόσον η επιχείρηση παρουσιάζει κερδοφορία και άρα
η εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος
μπαίνει σε δεκαετή απόσβεση με

Λίγα λόγια για την ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΑΕ
Η Ether, μέλος του Ομίλου Intracom Telecom,
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες μελέτης και κατασκευής Φ/Β
Σταθμών.
Στον τομέα του NetMetering, η Ether προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
• Την ενεργειακή μελέτη καθορισμού των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης και,
κατ’ επέκταση, του μεγέθους του Φ/Β Σταθμού.
Εκτός από την ανάλυση των στοιχείων, γίνεται
επί τόπου αυτοψία και παράλληλα συζήτηση με
τους υπευθύνους της επιχείρησης αναφορικά
με τις μελλοντικές προβλέψεις τους σε ό,τι αφορά τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια.
• Κατάθεση πλήρους φακέλου αδειοδότησης
και παρακολούθησης της διαδικασίας με τον
ΔΕΔΔΗΕ έως την έγκριση της αίτησης.
• Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Φ/Β Σταθμού

και εγκατάσταση Net Metering «με το κλειδί στο
χέρι».
• Συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Η επένδυση αυτή, παρότι δεν έχει άμεση καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, όπως στην περίπτωση των κοινών διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Έργων, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία
για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (άνω των
500Mwh ανά έτος). Η μείωση του κόστους των
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί σε
ορισμένες περιπτώσεις να υπερβεί το 80-90%.
Η βέλτιστη αξιοποίηση του Net Metering απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ανάλυση σε βάθος των αναγκών της επιχείρησης, και κατ’
επέκταση σωστή επιλογή εξειδικευμένου και
έμπειρου συνεργάτη που θα είναι διαρκώς δίπλα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα www.ether.gr.

αποτέλεσμα να υπάρχει η αντίστοιχη φοροαπαλλαγή.
Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι η επένδυση αυτή μειώνει ουσιαστικά το κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Βασικές προϋποθέσεις για
την υλοποίηση NetMetering
Προτού μια επιχείρηση προβεί στην
εγκατάσταση Net Metering,είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν:
• Το μέγεθος του Φ/Β Σταθμού δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 100% της
συμφωνημένης ισχύος.
• Ο χώρος για την τοποθέτηση του
Φ/Β Σταθμού πρέπει να βρίσκεται
εντός του χώρου της επιχείρησης
ή σε όμορο οικόπεδο. Εναλλακτικά
θα πρέπει να οδηγηθεί η εταιρία σε
virtual net metering (εργαλείο που
πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο)
• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος
χώρος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
(αυτό θα το αποφανθεί ο ΔΕΔΔΗΕ
αφού κατατεθεί η αίτηση αδειοδότησης για Net Metering).

Το θέμα
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Κοινωνία και αγορά ζητούν
Συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο προκαλεί τo
εκρηκτικό κοκτέιλ οφειλών για περισσότερους
από 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, το
οποίο θα πρέπει να καταβληθεί τους επόμενους
μήνες, την ώρα που η πανδημία εξαπλώνεται μέσα στο καλοκαίρι και οι ανατιμήσεις σε
βασικά προϊόντα και υπηρεσίες σαρώνουν την
αγορά.

Ο λογαριασμός τους προηγούμενους μήνες περιελάμβανε
την αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών ύψους 2,6 δισ. ευρώ που
έχουν «παγώσει» λόγω της πανδημίας, τραπεζικά δάνεια 9 δισ.
ευρώ που είναι σε αναστολή ή
έχουν ενταχθεί στα προγράμματα κρατικής επιδότησης καθώς και επιστροφές κεφαλαίων
ύψους 3 δισ. ευρώ από όλους
τους κύκλους της επιστρεπτέας
προκαταβολής.
Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι κατά πόσον είναι εφικτό σε
αυτές τις δυσμενείς συνθήκες
που επιβαρύνουν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις-μαμουθ ταυτόχρονα
με τις τρέχουσες υποχρεώσεις
σε Δημόσιο και τράπεζες.
Έτσι η ανάγκη για ένα νέο κύκλο 120 δόσεων για τη ρύθμιση των οφειλών είναι επιβεβλημένη καθώς το καλοκαίρι
αλλά και το φθινόπωρο οι συνθήκες που θα επικρατήσουν θα
είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Η

επιχειρηματικότητα σε όλα τα
επίπεδα ζητάει να ενεργοποιηθούν οι 120 δόσεις για να δοθεί μια ουσιαστική ανάσα στην
οικονομία. Και την ώρα που οι
περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουν το καλάθι τους με βασικά αγαθά, το να
καλύψουν ασφαλιστικές εισφορές και χρέη προς την εφορία
μοιάζει ανέφικτο στην πράξη.
Αυτός είναι και ο λόγος που τίθεται και πάλι στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα των 120 δόσεων που θα βοηθήσει χιλιάδες
επιχειρηματίες στην Αχαΐα αλλά και πανελλαδικά να κάνουν
το επόμενο βήμα.

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης
Νικολακόπουλος, Πρόεδρος
της ΟΕΒΕΣΝΑ, η πάγια θέση
της Ομοσπονδίας είναι οι 120
δόσεις να γίνουν μόνιμες προκειμένου οι επιχειρηματίες να
μπορούν να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο για να αποπληρώνουν μέρος των οφειλών τους.

«Ζητάμε να μπορούν οι επιχειρηματίες να υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς. Ακόμα
και εάν δεν μπορέσει να αποπληρώσει όλες τις δόσεις αλλά
μέρος τους, όφελος είναι για το
κράτος που θα εισπράξει κάποια χρήματα. Τώρα δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα. Συνεπώς θα πρέπει να σκεφτούμε
την ενεργοποίηση των 120 δόσεων» αναφέρει ο κ. Νικολακόπουλος.
Εκτιμάται επίσης ότι οι 120 δόσεις θα βοηθήσουν σημαντικά
τους επιχειρηματίες, εν αντιθέσει με ρυθμίσεις του ενός ή δύο
ετών που δεν μπορούν να δώ-

σουν την πολυπόθητη οικονομική ανάσα.
«Όταν κάποιος έχει πολλές εκκρεμότητες και υψηλά ποσά για
να πληρώσει δεν τα καταφέρνει. Είναι οι τρέχουσες οφειλές
είναι και οι παλιότερες και όλες
μαζί συγκεντρωμένες προκαλούν οικονομική ασφυξία στις
επιχειρήσεις. Οι 120 δόσεις,
αντίθετα, βοηθούν τον επιχειρηματία να πάρει τη βοήθεια
που ζητάει. Όσο μεγαλύτερος
ο αριθμός των δόσεων τόσο το
καλύτερο για τους επιχειρηματίες» αναφέρει ο κ. Νικολακόπουλος.
Μάλιστα τονίζει ότι σήμερα η
επιχειρηματικότητα ζητάει μια
τέτοια ρύθμιση αφού στόχος
των επιχειρηματιών δεν είναι
να χρωστάνε αλλά να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Και αυτό για να μπορούν να
λαμβάνουν ενημερότητα και να
είναι τακτοποιημένες οι οφειλές τους.
«Ακόμα και ο προμηθευτής μιας επιχείρησης θα ψάξει να δει
εάν ο πελάτης της έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του. Γίνεται
έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν
ο πελάτης χρωστάει και ακολούθως ο προμηθευτής αποφασίζει το εύρος του οικονομικού ανοίγματος. Δηλαδή μέχρι
τι ποσοστό και για πόσο καιρό θα του επιτρέψει να αγοράσει με πίστωση τα εμπορεύματά του. Είναι μια πάγια τακτική
στην αγορά. Ωστόσο με τις 120
δόσεις δίνεται η δυνατότητα να

> Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Δυτικής Ελλάδας Γ. Παππάς αναλύει το περιβάλλον που θα διαμορφωθεί

Γιατί θα πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία

αφιέρωμα

14

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου τμ. Δυτικής
ΕΛλάδας Γιώργος Παππάς
από την πλευρά του τονίζει για
ποιους λόγους θα πρέπει να
θεσμοθετηθούν για τις επιχειρήσεις οι 120 δόσεις. Όπως
σημειώνει είναι κάτι που το ζητούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες
προκειμένου να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες
των επόμενων μηνών. Και αυτό γιατί το ενεργειακό σε συν-

δυασμό με την ακρίβεια είναι
εκείνο που καίει στην παρούσα
φάση όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
«Είναι βασικό το να δοθεί μια
ευκαιρία γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά χρέη λόγω της

πανδημίας. Επίσης μέσω του
εξωδικαστικού μηχανισμού,
που λειτούργησε το προηγούμενο διάστημα, δεν δόθηκε η
δυνατότητα σε όσους δημιούργησαν τα χρέη να έρθουν σε
συμβιβασμό και να μπορέσουν

να αποπληρώσουν ένα μέρος
τους και να μπουν σε μια σειρά. Από την άλλη τα έσοδα
του κράτους είναι αρκετά. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά από τις εισπράξεις. Έτσι,
με τις 120 δόσεις στόχος είναι
να μετριαστούν τα έξοδα των
επιχειρήσεων. Αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις έχουν να
πληρώσουν τα αυξημένα έξοδα σε είδη πρώτης ανάγκης,
άρα πρέπει να μετριαστούν οι
φόροι και να οδηγηθούμε και
πάλι στην εφαρμογή των 120
δόσεων. Όπως σας ανέφερα
και πριν, φόρους πληρώνει,
όπως δείχνουν τα φορολογικά έσοδα, η πλειονότητα των
πολιτών. Συνεπώς ο ΦΠΑ εισπράττεται στην πηγή. Άρα
αφού έχουν αυξηθεί οι φόροι

και υπάρχει είσπραξη εσόδων
από το κράτος, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να οδηγηθούμε στις 120 δόσεις».
Πάντως με την είσοδο των επιχειρήσεων στις 120 δόσεις θα
μπορέσουν να πληρώσουν ένα
μέρος των οφειλών τους προς
το κράτος. Επίσης θα μπορέσουν να λάβουν φορολογική
ενημερότητα που τους είναι
απαραίτητη για τη συμμετοχή
τους στα διάφορα προγράμματα. Και το επόμενο διάστημα
θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα
της οικονομικής στήριξης μέσω προγραμμάτων. Όμως χωρίς ενημερότητα η όποια βοήθεια δίδεται, θα χαθεί.
«Είναι ένα ζήτημα για τις επιχειρήσεις η ενημερότητα, για να
συμμετέχουν σε διάφορα προ-
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τις 120 δόσεις

υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία,
αφού σήμερα το ρευστό είναι
το μεγάλο ζητούμενο για όλες
τις επιχειρήσεις» καταλήγει ο κ.
Νικολακόπουλος.
Από την πλευρά τους και οι δικηγόροι είναι θετικοί στο να
δοθεί η δυνατότητα τακτοποίησης οφειλών με τις 120 δόσεις.
Ο κλάδος επλήγη σημαντικά
το προηγούμενο διάστημα της
πανδημίας καθώς τα δικαστήρια παρέμειναν για μεγάλο διάστημα κλειστά, ενώ από την
άλλη οι διάδικοι δεν είχαν τα
χρήματα αλλά και την ψυχολογία να συνεχίσουν την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Οι
αναβολές είναι χιλιάδες και κατ’
επέκταση η κατάσταση που δημιουργήθηκε έχει επιπτώσεις
και στους τζίρους των δικηγόρων.
«Σαφώς και θα δεχτούμε θετικά το να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές σε

120 δόσεις. Η κατάσταση που
διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά δύσκολη και για εμάς.
Τα προβλήματα που ανέκυψαν το τελευταίο διάστημα λόγω ακρίβειας, πολέμου αλλά
και πανδημίας έχουν μειώσει
σημαντικά τις εισπράξεις των
δικηγόρων και κατ’ επέκταση έχουν επιπτώσεις και στον
τρόπο λειτουργίας των γραφείων μας» αναφέρει ο Θανάσης
Ζούπας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Ένα ζήτημα που είχε ανακύψει
πάντως ήταν ότι όσοι επαγγελματίες είχαν ρυθμίσει τις ασφα-

λιστικές οφειλές παρελθόντων
ετών με τη ρύθμιση των 120
δόσεων (ν. 4611/2019), είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κατ’ ελάχιστον δόσης
των 50 ευρώ για κάθε ταμείο
χωριστά.
Για παράδειγμα, οφειλέτης που
χρωστάει συνολικά 6.000 ευρώ (έστω 3.000 ευρώ στο
ΤΑΝ, 2.000 στο ΤΥΔΑ και
1.000 ευρώ στο ΤΕΑΔ), καταβάλλει σήμερα 150 ευρώ μηνιαίως (3 ρυθμίσεις Χ 50 ευρώ
κατ’ελάχιστον) καθώς η ρύθμιση του κάθε ταμείου χωριστά
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να είναι κατ’
ελάχιστο 50 ευρώ.
Αν δεν υπήρχε η κατ’ ελάχιστον
δόση των 50 ευρώ για κάθε ταμείο χωριστά, η συνολική επιβάρυνση στο προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι
(6.000 ευρώ / 120 δόσεις =)
50 ευρώ μηνιαίως.
Επίσης από την άλλη είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις μηχανικών και δικηγόρων (ασφαλισμένων στο τέως ΤΣΜΕΔΕ,
ΤΑΝ-ΕΤΑΑ) που έχουν ζητήσει διακοπή της υποχρέωσης
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (λόγω διακοπής της
άσκησης επαγγέλματός τους)
αναδρομικά από 1/1/2017 λόγω της αεργίας τους, εκμεταλλευόμενοι διάταξη που πέρασε
το Νοέμβριο του 2017. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόστηκε,
παρά τις πιέσεις των άμεσα ενδιαφερομένων.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι όποιος αυτοαπασχολούμενος μηχανικός ή δικηγόρος έμενε άεργος μετά τον
Ιανουάριο του 2017 δεν υποχρεούνταν να καταβάλλει από
εκεί και πέρα κρατήσεις υπέρ
της κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, όπως ίσχυε προ
του Ιανουαρίου του 2017.
Αν, μάλιστα, είχε καταβάλει εισφορές από τον Ιανουάριο του
2017 μέχρι τον μήνα έναρξης
της εν λόγω διάταξης, δηλαδή
τον Νοέμβριο του ίδιου έτους
(ή και μετά από αυτόν), θα
μπορούσε να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών κύριας
ασφάλισης (και όχι της υγείας)
ή τον συμψηφισμό τους με μελλοντικές εισφορές.
Όποιος, από την άλλη μεριά, το
επιθυμούσε, θα μπορούσε να
συνεχίσει να καταβάλλει τις εισφορές, ακόμα και αν είχε διακόψει τη δραστηριότητά του.
Ωστόσο, αν και πολλοί άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί και δικηγόροι ζήτησαν
τη διακοπή της ασφάλισης τους
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
και παράλληλα σταμάτησαν να
καταβάλλουν εισφορές, κάτι τέτοιο δεν... έγινε πρακτικά. Δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες
των Ταμείων δεν «πέρασαν» τη
διαγραφή τους στα μηχανογραφικά συστήματά τους. Και έτσι
τα χρέη διογκώνονταν όλο αυτό
το διάστημα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές όπως
πληροφορούμαστε.

στις επιχειρήσεις

γράμματα. Αυτό δεν πρέπει να
το αγνοούμε. Είναι σημαντικό
γιατί η ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη σε ένα
πρόγραμμα. Όμως και οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους

θα πρέπει να είναι συνεπείς.
Δηλαδή, όχι να μπαίνουν στις
120 δόσεις και στη συνέχεια
να αμελούν να πληρώσουν. Θα
πρέπει και οι επιχειρήσεις να
είναι εντάξει στις υποχρεώσεις
τους. Δεν πρέπει να τα περιμέ-

νουμε όλα από το κράτος» παρατηρεί ο κ. Παππάς.
Στο ερώτημα εάν τα μηνύματα
για το Σεπτέμβριο δείχνουν ότι
το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την επιχειρηματικότητα, ο κ. Παππάς αναφέρει:
«Είναι σαφώς δύσκολη η συγκυρία για την επιχειρηματικότητα. Ο πόλεμος θα διαρκέσει
και υπάρχουν δυσκολίες στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Οι τιμές
των πρώτων υλών είναι υψηλές, όπως και το κόστος παραγωγής, άρα ο Σεπτέμβρης είναι
δύσκολος γιατί με τα υψηλά
καύσιμα και το χαμηλό εισόδημα, θα υπάρχουν και μειώσεις σε πωλήσεις. Ήδη στα
σουπερ μάρκετ έχουν καταγραφεί πτώσεις στις πωλήσεις, σε

σημείο να κάνουν μεγάλη βουτιά. Έτσι δεν προμηνύεται καλό φθινόπωρο. Το ζητούμενο
είναι τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τι επενδύσεις
θα γίνουν. Το σημαντικό είναι
να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ανασάνουν και να
κανονίσουν τις οφειλές τους.
Δεν είναι στόχος να φθάσουμε σε ασφυξία, κάτι που συνέβη την προηγούμενη δεκαετία, όπου πολλές επιχειρήσεις
χρεοκόπησαν. Στόχος είναι
να υπάρχει ομαλότητα και ενίσχυση του κράτους όχι όμως
σε βάρος του ιδιωτικού τομέα.
Αυτό που σας αναφέρω μεταφράζεται σε διακανονισμό των
δόσεων για μεγάλο διάστημα,
είτε να υπάρχει ενίσχυση με
ευρωπαϊκά κονδύλια», καταλή-
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«Είναι ζήτημα επιβίωσης
των επιχειρήσεων»
Οι 120 δόσεις είχαν εφαρμοστεί και πέρυσι και έληξαν το Σεπτέμβριο του 2021.
Τότε είχε καταγραφεί εντυπωσιακή προσέλευση επιχειρηματιών για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Ο
Γιώργος Σίδερης, Γραμματέας της ΟΕΒΕΣΝΑ και Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας «Ο Άγιος Χριστόφορος» εξηγεί την ανάγκη επιστροφής στις 120 δόσεις: «Είναι
αναγκαίο να εφαρμοστούν και πάλι οι 120 δόσεις, γιατί η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει γονατίσει τη μικρομεσαία
επιχείρηση, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους. Έχουν συσσωρευτεί χρέη στις Εφορίες και
τα ασφαλιστικά ταμεία και πρέπει να έρθουν οι 120 δόσεις
όχι μόνο για όσους έχουν χάσει τις ρυθμίσεις αλλά και να γίνει όπως και με το Νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή να υπάρξουν
όλες αυτές οι απαλλαγές χρεών.
Κατά τον κ. Σίδερη, λόγω του πολέμου και της αύξησης του
ενεργειακού κόστους κάθε επιχείρησης ο κάθε επαγγελματίας
θα προτιμήσει να πληρώσει το ρεύμα, παρά τον ΕΦΚΑ.
Σε σχέση με το ζήτημα της ενημερότητας, κάτι που καίει αυτή
την περίοδο τους επιχειρηματίες, ο κ. Σίδερης αναφέρει ότι «
εάν μπορέσουν και ενταχθούν στις 120 δόσεις με ευνοϊκούς
όρους, δηλαδή πανοτόκια, θα μπορέσουν να πάρουν μεγάλη
ανάσα. Εδώ καταγράφεται το εξής παράδοξο, στον ΕΦΚΑ το
κράτος τοκίζει τις εισφορές. Είναι χρήματα δικά μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά πρέπει να τα δει η κυβέρνηση και να προχωρήσει άμεσα στη θέσπισή τους».
Σε σχέση με το φθινόπωρο και κατά πόσο αυτό θα είναι δύσκολο, ο κ.Σίδερης αναφέρει ότι « θα είναι πολύ δύσκολο διότι
υπάρχει το ερώτημα και η αβεβαιότητα της αύξησης των τιμών
σε όλα τα είδη. Ειδικά πετρέλαιο και καύσιμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα που τα καύσιμα είναι επιδοτούμενα στο δυλιστήριο το πετρέλαιο έχει φθάσει στα 2,20 ευρώ. Καταλαβαίνετε
για ποια κατάσταση μιλάμε».
Και συνεχίζοντας τονίζει ότι πλέον τίθεται ζήτημα επιβίωσης
για όλους και για τους επιχειρηματίες και για τους ιδιώτες.
«Είναι θέμα επιβίωσης και το να μην μπορεί να συμμετέχει ο
επιχειρηματίας σε ένα πρόγραμμα λόγω ελλιπούς ενημερότητας, είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους έντονα. Αλλιώς δυστυχώς θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις και αυτό δεν θα είναι υπερβολή», καταλήγει ο κ. Σίδερης.

Τι έδειξαν
τα περσινά στοιχεία
Οι ενεργές ρυθμίσεις των 12 δόσεων (πάγια ρύθμιση) ανήλθαν το Σεπτέμβριο του 2021 στις 42.820 έναντι 39.495 τον
Ιούνιο. Έτσι αυξήθηκαν κατά 3.325 ή 7,7%.
Στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν και οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις τόσο των 120 δόσεων, όσο των 12 δόσεων. Συγκεκριμένες οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις των 120 δόσεων ανήλθαν
στις 106.323 το Σεπτέμβριο έναντι 95.531 τον Ιούνιο. Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις των 12 δόσεων έφτασαν στις 164.983
το Σεπτέμβριο έναντι 154.033 τον Ιούλιο. Αύξηση σημείωσαν
και τα έσοδα από τους διακανονισμούς. Τα έσοδα από ενεργές
ρυθμίσεις ανήλθαν στα 179,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021 έναντι 173,2 εκατ. ευρώ κατά το 3μηνο
Απριλίου -Ιουνίου 2021.
Αύξηση σημείωσαν και τα έσοδα εκτός ρυθμίσεις (έναντι καταβολές). Συγκεκριμένα στο διάστημα Ιουλίου -Σεπτεμβρίου
2021 ανήλθαν 59,7 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο -Ιούνιο του 2021.
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> περιφερεια δυτικησ ελλαδασ: «Η Δυτική Ελλάδα θα πρέπει να στηριχθεί σε μια σύγχρονη εκδοχή ενδογενούς ανάπτυξης, η οποία δρα τοπικά και σκέφτεται παγκόσμια, έχοντας πλήρη κατανόηση της λειτουργίας των αγορών
και πλήρη συνείδηση των περιορισμών της περιφερειακής
κλίμακας» αυτήν τη φιλοσοφία για το ρόλο της Περιφέρειας
κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την
τοποθέτησή του στη διάρκεια ημερίδας για τις υποδομές και
τα έργα, η οποία πραγματοποιείται στο Διοικητήριο της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, παρουσία του υφυπουργού
Υποδομών, Γιώργου Καραγιάννη. Όπως είπε ο κ. Φαρμάκης
μέσα από τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό και μέσα από
την ανοικτή οικονομία δεν αμφισβητείται ο ρόλος των ενδοπεριφερειακών πόλων ανάπτυξης. «Το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, ο
Πύργος, αλλά και η Αμαλιάδα, το Αίγιο, τα Καλάβρυτα η Αμφιλοχία και η Βόνιτσα, το Θέρμο και η Ζαχάρω, έχουν τον δικό
τους ρόλο. Δημιουργούν ένα ακτινωτό πλαίσιο ανάπτυξης» περιέγραψε κι έθεσε μια σειρά διεκδικήσεων στον υφυπουργό για
την κάλυψη των ελλειμμάτων σε υποδομές, επικεντρώνοντας
μεταξύ άλλων και στον οριζόντιο άξονα Πλατυγιάλι – Αγρίνιο
– Καρπενήσι – Λαμία.
Μεταξύ άλλων, εστίασε και στην κατεστραμμένη γέφυρα του
Ευήνου, μίλησε για τα προσωρινά μέτρα που ελήφθησαν με
μέριμνα της Περιφέρειας για την διευκόλυνση των κατοίκων,
με τον Περιφερειάρχη να διαμηνύει: «Θέλουμε το έργο αυτό να
προχωρήσει ταχύτατα, ενώ πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα προσωρινής εναλλακτικής λύσης έως ότου κατασκευαστεί η
νέα γέφυρα».

> ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Kυκλοφοριακές
ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, σύμφωνα με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή
Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα.Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 21/06/2022 έως
και το Σάββατο 03/09/2022, εκτός Κυριακής και αργιών, κατά
τις ώρες 07:00 έως 18:00 .
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων:
Α. τμηματικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των κινούμενων οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου
– Ιωαννίνων, από την χ/θ 64+000 έως και την χ/θ 67+000,
μεταξύ των ήδη κατασκευασμένων κυκλικών κόμβων και εισόδων/εξόδων από/προς τις παράπλευρες οδούς, με εκτροπή
της κυκλοφορίας και διεξαγωγή αυτής, μέσω αυτών.
Ειδικότερα αφορούν τον Κόμβο Παναιτωλίου (χιλιομετρική
θέση 63+750) μέχρι και το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων
του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας (χ/θ 67+000) και λαμβάνονται
για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και
άρσης επικινδυνότητας εισόδου – εξόδου Αγρινίου.
Β. εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και διεξαγωγή της κυκλοφορίας
στο ένα ρεύμα στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 63+750 έως και την χ/θ 64+000, ώστε να
πραγματοποιείται τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, η
οποία θα είναι συνεχόμενη και κυλιόμενη.
Μετά την κατασκευή κάθε τμήματος, η ροή εργασιών θα μεταφέρεται στο επόμενο τμήμα του ίδιου ρεύματος κυκλοφορίας,
με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται πάνω στο τμήμα της οδού που έχει ήδη κατασκευασθεί.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου
εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», θα ληφθούν
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή
σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο.

> ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΛΓΑ: Επιστολή στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ
Ανδρέα Λυκουρέντζο απέστειλε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος
Παπαναστασίου τονίζοντας ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
άμεση αναλυτική καταγραφή των ζημιών που σημειώθηκαν
στον Δήμο Αγρινίου εκ μέρους αρμοδίων κλιμακίων ελεγκτών
του κατά τόπον αρμοδίου υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ, που
εδρεύει στο Αγρίνιο, προκειμένου να επιταχυνθεί κατά το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία καταβολής των αγροτικών αποζημιώσεων.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στο επίκεντρο της συνάντησης Κ. Λύρου με τον Υπ. Εργασίας

Λύση για τις υπέρογκες
οφειλές προς τον ΕΦΚΑ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, είχε την περασμένη Τρίτη
ο Δήμαρχος Ι.Π Μεσολογγίου
Κώστας Λύρος, στο Υπουργείο
Εργασίας.
Αντικείμενο της συνάντησης,
ήταν θέματα που άπτονται της
αρμοδιότητας του Υπουργού
και ταλανίζουν το Δήμο με κορυφαίο τα δυσβάσταχτα χρέη
της Κοινωφελούς, όπου παρά
την εξυγίανση της τρέχουσας
λειτουργίας της απειλείται η βιωσιμότητά της.
Σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές δεν κατέστη δυνατό μέχρι τώρα να γίνει
ρύθμιση της οφειλής στον ΕΦΚΑ σε 240 δόσεις και το «κούρεμα» των προσαυξήσεων.
Ο Κώστας Λύρος ζήτησε από
τον Υπουργό η Επιχείρηση να
υπαχθεί στον εξωδικαστικό μη-

χανισμό και στη ρύθμιση των
240 δόσεων κατ΄ εξαίρεση.
Ο κ. Χατζηδάκης άκουσε με
προσοχή τα επιχειρήματα του
κ. Λύρου και εμφανίστηκε θετικός στο αίτημα του δημάρχου, υποστηρίζει ο Δήμος.
Επιπροσθέτως στην συνάντηση συζητήθηκε και η πορεία
των προγραμμάτων απασχόλησης και πως ο Δήμος θα
μπορέσει σε συνεργασία και

με τον ΟΑΕΔ να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
και για την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες
(AμεΑ), αίτημα κοινό και άλλων δημάρχων.

Συνάντηση και για
τα αντιπλημμυρικά
Τον υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη υποδέχθηκε στο γραφείο

του το απόγευμα της Τρίτης
(21/6) ο κ. Λύρος, ο οποίος
είχε την ευκαιρία να αναπτύξει
σειρά ζητημάτων κυρίως για
έργα υποδομών. Μεταξύ αυτών την κατασκευή κόμβου της
Ιόνιας Οδού στη θέση «Χαλαζιάς», την επίσπευση των αντιπλημμυρικών έργων της Ιονίας οδού και των διαδικασιών
για την αποκατάσταση της γέφυρας του Ευήνου, τα Γεφύρια
Αιτωλικού και την γέφυρα Κατοχής.
Ο κ. Καραγιάννης δήλωσε ότι
γίνεται σημαντικό έργο στον
Δήμο από την Δημοτική Αρχή
και ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την μοναδικότητά του,
οφείλει να μεριμνήσει για την
ικανοποίηση των αιτημάτων
του με την αρχή να γίνεται με
τα αντιπλημμυρικά έργα της Ιονίας οδού, τα οποία όπως ανέφερε ο Υφυπουργός ξεκινούν
άμεσα.

> Μεθαύριο στα Προσφυγικά Ναυπάκτου

Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία

Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και το Σύλλογο «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές» διοργανώνουν την παράσταση-αφιέρωμα στη
Μικρασία «Ξεριζωμένο Ριζικό-Από τη Μι-

κρασία στη Ναύπακτο», την Κυριακή, 26
Ιουνίου 2022, ώρα 21:00’, στα Προσφυγικά Ναυπάκτου.
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, το
«Θέατρο Χωρίς Αυλαία» συμπράττει σε μια
ιδιαίτερη παράσταση με τη θεατρική ομάδα και το μουσικό σύνολο του συλλόγου
«Τεχνουργείον – Πολυχώρος Τέχνης» και
τα μέλη του Συλλόγου «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές» για να τιμήσει τους μικρασιάτες πρόσφυγες που κατέληξαν στον
τόπο μας. Το κείμενο της παράστασης βασίστηκε σε μαρτυρίες προσφύγων και πήρε
την τελική του μορφή κατά τη διάρκεια των
προβών μέσω αυτοσχεδιασμών. Η ομάδα

προσπαθεί να αναδείξει την αναγκαιότητα του αγώνα του ανθρώπου ενάντια στην
αδικία, με έμφαση στο μεγαλείο ψυχής που
επέδειξαν κυρίως οι γυναίκες - αρχηγοί οικογένειας, συνδυάζοντας πολλαπλές σκηνικές γλώσσες (θέατρο, χορός, μουσική). Η
βραδιά θα ολοκληρωθεί με αναπαράσταση του εθίμου του Κλήδονα (Ριζικάρια) και
με παραδοσιακούς μικρασιάτικους χορούς
συνοδεία ζωντανής μουσικής από το μουσικό σύνολο του «Τεχνουργείον».
Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Δήμος
Ναυπακτίας σε συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και το Σύλλογο «Ναύπακτος Πολιτιστικές διαδρομές».

> Με επιτυχία το Kravara Enduro MTB 2022 στην ορεινή Ναυπακτία

Κορυφαίος ποδηλατικός προορισμός

Με απόλυτη επιτυχία και συνολικά 194 συμμετοχές από την
Ελλάδα, την Αγγλία, τη Χιλή,
την Ισπανία, τη Γερμανία και
τη Βουλγαρία διεξήχθη στην
ορεινή Ναυπακτία το Kravara
Enduro MTB 2022 του θεσμού
Enduro Greek Series.
Οι αγώνες που υποστηρίζονται από τον Δήμο Ναυπακτίας
πραγματοποιήθηκαν στα μονοπάτια της Άνω Χώρας και της
Ελατούς, που αναδεικνύονται
πλέον σε κορυφαίους ποδηλατικούς προορισμούς. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του
άγγλου αθλητή Phil Atwill, ο
οποίος είναι το νούμερο 8 στην

παγκόσμια κατάταξη και πρώτος
στη γενική του Kravara Enduro
MTB 2022, ότι το περιβάλλον
και τα μονοπάτια της ορεινής
Ναυπακτίας είναι από τα καλύτερα που έχει συναντήσει στην πολυετή ποδηλατική του καριέρα.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού Ντίνος Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά: «Αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τους εθελοντές και
όσους εργάστηκαν για την άρτια διεξαγωγή των Αγώνων.

Ιδιαίτερα συγχαίρω τον Γιώργο
Καλτσή, το Σωματείο Επαγγελματιών Άνω Χώρας, την Ελληνική Μονάδα Διάσωσης, τα Πέτρινα, το Crystal Mountain και
το σύνολο των ξενοδόχων και
επαγγελματιών της περιοχής
για την εξαιρετική φιλοξενία
των αθλητικών αποστολών. Ο
τόπος μας προσφέρεται για τη
διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου και
είναι πραγματικά σημαντικό το
γεγονός ότι η τοπική κοινωνία
τις αγκαλιάζει και τις στηρίζει.
Από την πλευρά μας, ως δήμος,
θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε
αρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες».

Διαπεριφερειακά
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> Με επιτυχία το τριήμερο «Tripoli Street Food Festival»

Η αθρόα προσέλευση του κοινού, το οποίο μπόρεσε να δοκιμάσει ιδιαίτερα φαγητά, γλυκά και ποτά είχε αποτέλεσμα

να δηλώνουν «sold out» κάποια περίπτερα, από τις πρώτες ώρες της διοργάνωσης.
Την πρωτοβουλία – ιδέα του

Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αν
και άργησε τρία χρόνια να υλοποιηθεί λόγω της πανδημίας,
την αποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό ο Δήμος Τρίπολης
και οι Σύλλογοι Καφεστιατόρων Αρκαδίας και Εμποροβιομηχανικός Τρίπολης.
Η άψογη συνεργασία μεταξύ
των φορέων απέδωσε καρπούς και η Τρίπολη έγινε ένας
δυνατός πόλος έλξης για τρείς
μέρες. Επισκέπτες από τους γύρω νομούς έδραξαν την ευκαιρία και επισκέφθηκαν και τις
γύρω περιοχές της Τρίπολης.

> Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε χώρους της Ηλείας

Δωρεά επτά απινιδωτών

Με την παράδοση επτά Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο
στον Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας, ολοκληρώθηκε για την Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας το πρόγραμμα Απινίδωσης Δημό-

σιας Πρόσβασης που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Ηλείας.
Το πρόγραμμα προβλέπει την εγκατάσταση
Απινιδωτών (Α.Ε.Α) στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε Δημόσιους χώρους και κτίρια, καθώς – σύμφωνα
με στοιχεία ερευνών – οι ανακοπές συμβαίνουν συχνά σε δημόσιους χώρους ενώ
η έκβασή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την άμεση προσπάθεια Καρδιο-Αναπνευστικής Αναζωογόνησης, από ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή του
επεισοδίου.
Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας παρέδωσε
στους απινιδωτές στον Πρόεδρο του Ιατρι-

κού Συλλόγου Αμαλιάδας Κώστα Τσαούση
και στην Αντιπρόεδρο Γιάννα Σταυροπούλου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς
όλα τα μέλη του Δ.Σ, καθώς όπως εξήγησε, η εν λόγω δωρεά είναι αποτέλεσμα μιας
εκ των προτάσεων του Ιατρικού Συλλόγου
Αμαλιάδας προς τον ίδιο, στην έναρξη της
θητείας του στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας. Από την πλευρά του ο κ. Τσαούσης
ευχαρίστησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά τον κ. Γιαννόπουλο καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε «…παρά τα
προβλήματα της πανδημίας και τα γραφειοκρατικά ζητήματα που προέκυψαν, δεν ξέχασε το αίτημά μας, το προσπάθησε».

> Σύσκεψη με Γραφάκο είχε η Δ. Αυγερινοπούλου

Έργα διαχείρισης αποβλήτων

Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ πραγματοποίησε την Τρίτη η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., και
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρ.
Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλη
Γραφάκο, και αντικείμενο τη
διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων ως προς τη διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων στο Νομό Ηλείας,
αλλά και τη χρηματοδότηση

νέων έργων υποδομής για τηδιαχείριση των αποβλήτων.
Επανέφερε δε το επείγον ζήτημα της διαχείρισης των δεματοποιημένων αποβλήτων

στο Ποτόκι, την ανάγκη χρηματοδότησης υποδομών βιολογικών καθαρισμών στο
Νομό για την ολοκλήρωση, αναβάθμιση και επέκτα-

ση των εγκαταστάσεων, ενώ
επισήμανε, ακόμη, την ανάγκη λειτουργίας μικρότερων
μονάδων βιολογικού καθαρισμού, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες.
Η κα Αυγερινοπούλου προσκάλεσε δε τον κ. Γραφάκο
στην Ηλεία, προκειμένου να
επισκεφθεί τους κατά τόπους
τομείς ενδιαφέροντος και να
πραγματοποιηθεί σύσκεψη με
την τοπική αυτοδιοίκηση με
στόχο την ολοκλήρωση των
εν λόγω έργων.

> Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου σε Κ. Χατζηδάκη

Υποστελεχωμένο το Τμ. Επ. Εργασίας

Την άμεση λειτουργία του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του νησιού, απαιτεί
με επιστολή του στον Υπουργό Εργασίας, Κ. Χατζηδάκη
και την Κεντρική Υπηρεσία
του ΣΕΠΕ, το Εργατικό Κέντρο
Ζακύνθου.
Πρόκειται, όπως αναφέρει, για
ένα διαχρονικό πρόβλημα.
“Η υποστελέχωση του τμήμα-

τος που λειτουργεί με τον μοναδικό επιθεωρητή εδώ και
πάνω από μια δεκαετία, χωρίς
να έχει οδηγό τα τελευταία 4
χρόνια αλλά ούτε και υπάλληλο γραφείου για πάρα πολλά
χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα
να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν συνολικά οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν εργασιακά ζητήματα αλλά και να

μην πραγματοποιούνται και τα
υπόλοιπα καθήκοντα που έχει
η υπηρεσία, πολύ δε περισσότερο αν απουσιάσει ο επιθεωρητής αφού η υπηρεσία μένει
κλειστή”, τονίζει η Διοίκηση,
προσθέτοντας: “Το γεγονός
ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για
στελέχωση της θα οδηγήσει
σε κλείσιμο της υπηρεσίας”.
Το ΕΚΖ σημειώνει ότι ιδιαί-
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> πυργοσ: Τον Πύργο Ηλείας με σκοπό την εγκατά-

«Η ισχύς εν τη ενώσει»

Η πλατεία Άρεως κατακλύστηκε επί τρεις ημέρες από χιλιάδες επισκέπτες για να δοκιμάσουν κλασικές αγαπημένες
streetfoodιές, που γέμισαν με
αρώματα όλη την πόλη στη μεγαλύτερη γιορτή φαγητού δρόμου στην Πελοπόννησο!
Η ποικιλία των γευστικών επιλογών, η εορταστική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης και ο καιρός που «συμμάχησε» με το
τόλμημα, λειτούργησαν ως η
καλύτερη συνταγή για ένα τριήμερο απόλαυσης και γευσιγνωσίας.

24 Ιουνίου 2022

τερα φέτος η κατάσταση είναι
πολύ δύσκολη μετά από δύο
χρόνια πανδημίας, με πολύ
σοβαρά ζητήματα που “αφορούν από έκδοση βιβλιαρίων
εργασίας, εργατικές διαφορές,
ελέγχους για καταπάτηση της
εργατικής νομοθεσίας, απολύσεις κ.λ.π.”, με τους εργαζόμενους να μην μπορούν να επιλύσουν κανένα τους θέμα.

σταση του κινητού Ψηφιακού Μουσείου που αφορά την
Επανάσταση του 1821 στη Δυτική Ελλάδα επισκέφθηκε ο
αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ανδρέας Φίλιας συνοδευόμενος από το
στέλεχος της Περιφέρειας κ. Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου.
Τους υποδέχθηκε ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου
Πύργου – Ιστορικός Θεόδωρος Λάμπρος ο οποίος ξενάγησε το κλιμάκιο της Περιφέρειας στους υποψήφιους χώρους
στους οποίους θα στεγαστεί το Κινητό Ψηφιακό Μουσείο.
Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν τους χώρους του Κούβελου
όπου στεγάζεται το ΚΔΑΠ μεΑ «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» καθώς και
στο Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Βαρβάρας, όπου σχημάτισε πολύ θετική άποψη για το θέμα της εγκατάστασης του
Μουσείου.
Στη συνέχεια, ο κ. Φίλιας μετέβη στο Δημαρχείο Πύργου
όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλο όπου συζήτησαν τις λεπτομέρειες για την λειτουργία του Πάρκου, το οποίο θα μπορούν να επισκεφθούν
οι μαθητές της περιοχής. Ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε
πως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
Το εντυπωσιακό κινητό ψηφιακό μουσείο αποτελείται από
12 κοντέινερ που μέσα σε αυτά, αποτυπώνεται η Ελληνική
Επανάσταση του 1821 με σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες (βίντεο προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική
πραγματικότητα, ολογραμματική μεικτή πραγματικότητα,
συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής ξενάγησης, κλπ.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγκαίνια του Κινητού Ψηφιακού
Πάρκου θα λάβουν χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ειδική
εκδήλωση που θα διοργανώσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πύργου.

> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Στο πλαίσιο του προγράμματος
«Προσφέρω», μιας κοινής προσπάθειας για καθαρότερες
ελληνικές θάλασσες και ακτές, η περιβαλλοντική οργάνωση
για την προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων iSeaθα
προβεί σε υποβρύχιο καθαρισμό στο λιμάνι του Κατακόλου, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρες 09:00-12:00.
Σε αυτή τη δράση υποβρύχιου καθαρισμού, συμμετέχουν
ο Δήμος Πύργου και το Γραφείο Εθελοντισμού, ενώ στο
πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω» έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα συνολικά περισσότερες από 170
δράσεις καθαρισμών σε όλη την Ελλάδα.Μεταξύ αυτών,
δράσεις παράκτιων καθαρισμών με τη συμμετοχή περισσότερων από 1000 εθελοντών, σε όλη τη χώρα με την
παράλληλη εκπαίδευση πολιτών για τις επιπτώσεις των
υδάτινων απορριμμάτων και τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων μέσα από την καταγραφή τους με αποτέλεσμα την
απομάκρυνση περισσότερων από 7.500 κιλά απορριμμάτων, ενώ από το 2020 το πρόγραμμα εστίασε σε υποβρύχιους καθαρισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου
επιτεύχθηκε η απομάκρυνση περίπου 70 τόνων απορριμμάτων σε συνεργασία με καταδυτικά κέντρα και τοπικούς
φορείς.

> ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Η εξασφάλιση μιας ακόμα εναλλακτικής διαδρομής διαφυγής από τον Αρχαιολογικό χώρο
της Ολυμπίας, σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς, ήταν ο
λόγος της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργο Γεωργιόπουλο και την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Δρ Ερωφίλη
-Ίριδα Κόλια, σε περιοχή πλησίον του Αρχαίου Σταδίου.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε προ δυο εβδομάδων στην Ολυμπία,
παρουσία των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης & Πολ.
Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη και Πολιτισμού Λίνας
Μενδώνη, του Υφυπουργού και του Γεν. Γραμματέα Πολ.
Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και Βασίλη Παπαγεωργίου αντίστοιχα, μετά την επιτυχημένη άσκηση οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης επισκεπτών από την
Αρχαία Ολυμπία.
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> στηριξη αγροτικου τομεα: Πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών για τη στήριξη και ενδυνάμωση του πρωτογενούς
τομέα στη Δυτική Ελλάδα, παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια
του Περιφερειακού Συμβουλίου, το απόγευμα της Τρίτης, 22
Ιουνίου 2022.
Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν εισφέρει ποσά ύψους 48 εκ. ευρώ περίπου
στον αγροτικό κόσμο της περιοχής, σημειώνοντας πως η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται μεταξύ
των πρώτων στη χώρα, ως προς την υλοποίηση του προγράμματος.
Επίσης, παρέθεσε τα εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια,
όπως το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων μέσω του
οποίου έχουν καταβληθεί πόροι ύψους 6,9 εκ. ευρώ σε 557
παραγωγούς, το πρόγραμμα Δακοκτονίας μέσω του οποίου
έχουν καλυφθεί 7,3 εκατομμύρια ελαιόδεντρα με ποσό δημόσιας δαπάνης 3,75 εκ. ευρώ, τη στήριξη ομάδων παραγωγών για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων με
χρηματοδότηση 2,84 εκ. ευρώ, το πρόγραμμα διαχείρισης
βοσκοτόπων με 2 εκ. ευρώ αλλά και το πρόγραμμα καύσης
νεκρών με 3 εκ. ευρώ.
Επίσης, ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που
κάνει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλους, εγνωσμένης αξίας φορείς, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού πλαισίου επιμόρφωσης των αγροτών, αλλά και
στις δεκάδες παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή και άλλα, συναρμόδια Υπουργεία, για την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.
Τέλος, εστίασε και έργα της Περιφέρειας που αφορούν στον
εκσυγχρονισμό των υποδομών και στη μείωση του κόστους
παραγωγής. Ως κορυφαίο και εμβληματικό έργο, χαρακτήρισε το μεγάλο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο που δρομολογείται να κατασκευαστεί στο κτήμα Polder του Μεσολογγίου και το οποίο θα εισφέρει σημαντικά στην ανακούφιση
άνω των 140.000 αγροτών από το δυσβάστακτο ενεργειακό
κόστος, ενώ μίλησε και για τα αρδευτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο Περιφερειάρχης μίλησε όμως και για το μεγάλο ζήτημα
έλλειψης εργατικών χεριών που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής
τομέας. «Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικότητα της δικής
μας Περιφέρειας. Και για τη λύση του δεν μπορούμε να δράσουμε μόνοι, ούτε να ποντάρουμε σε σπασμωδικές κινήσεις.
Αντίθετα, πρέπει να ανοίξει ένα μεγάλο τραπέζι διαλόγου
στο οποίο θα καθίσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και θα
αναλύσουν το ζήτημα με σκοπό μία μακροπρόθεσμη λύση»
είπε, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρέπει
να αντιμετωπιστεί μόνο υπό το πρίσμα μεταφοράς περισσοτέρων εργατών γης από το εξωτερικό, αλλά και μέσω της
ανάγκης επαναδραστηριοποίησης νέων ανθρώπων με την
ελληνική γη. Ωστόσο, ειδικεύοντας στο άμεσο ζήτημα που
τίθεται και ως προς την περιοχή εμφανίζεται ιδιαίτερα οξύ
στην καλλιέργεια φράουλας, υπογράμμισε πως η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε παρέμβαση προς τα συναρμόδια υπουργεία, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις ομάδων παραγωγών,
επιχειρηματιών της περιοχής και μεμονωμένων παραγωγών
αλλά και μελέτης υπολογισμού των αναγκών εργασίας από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας, προτείναμε οι
κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν τα αιτήματα των καλλιεργητών, να μην υπολογίζουν τον αριθμό εργατών ανά εκτάριο
με προβλεπόμενους δείκτες Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν λαμβάνουν υπόψη
την εποχικότητα της εργασίας, που για το τρίμηνο Μαρτίου
– Μαΐου, που είναι και η αιχμή της συγκομιδής, απαιτούνται
περίπου 7 εργάτες ανά εκτάριο, δηλαδή 0,7 ΜΑΕ / στρέμμα.
Και αποστείλαμε στα συναρμόδια Υπουργεία πλήρη ανάλυση

> Οι αγρότες ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ

Το χαλάζι έκαψε την
παραγωγή στη Δυτ. Αχαΐα

Η μεγάλη καταστροφή στην
αγροτική παραγωγή στη Δυτική Αχαΐα, οδηγεί σε απόγνωση τους παραγωγούς.
Ο λόγος για τα χαλαζόπτωση
που καταγράφηκε το βράδυ της
Πέμπτης 9 Ιουνίου και είχε ως
αποτέλεσμα να καταστραφεί
το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής σε οποροκηπευτικά,
υπαίθριες καλλιέργειες, αλλά
και ελιές. Οι καταστροφές καταγράφηκαν κυρίως σε Ματαράγκα, Πόρτες, Σανταμέρι,
δυτικές περιοχές, κοντά στην
Ηλεία και δεν είναι η πρώτη
φορά που σημειώνονται τέτοιες χαλαζοπτώσεις.
Όπως σημειώνει στον «Σ.Ε.»
ο Αλέκος Θανόπουλος Πρό-

εδρος Συλλόγου Μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών και
παραγωγός Δυτικής Αχαΐας: «Στην Δυτική Αχαΐα καταγράφηκαν αρκετές χαλα-

ζοπτώσεις το προηγούμενο
διάστημα. Έχουν να κάνουν
με ολοκληρωτικές καταστροφές σε ορισμένα είδη, κυρίως σε κηπευτικά και υπαίθριες καλλιέργειες. Οι παραγωγοί
ζητούν την άμεση καταγραφή
των ζημιών διότι ο «αιματοπότης» του ΕΛΓΑ είναι ο παραγωγός. Θέλουμε να πληρωθούμε
στο 100% της ζημιάς και όχι
με περικοπές, όπως γίνεται
κάθε φορά.
Στο ερώτημα εάν γίνεται αποτίμηση των ζημιών, ο κ. Θανόπουλος
αναφέρει
ότι:
«Έχουν έρθει σε πρώτη φάση εκτιμητές, γίνονται οι δηλώσεις από τους παραγωγούς και πλέον περιμένουν να
υπάρξει άμεση αποκατάσταση». Πάντως το συγκεκριμένο
φαινόμενο, εάν και έχει κατα-

γραφεί παλαιότερα, ξάφνιασε
τους παραγωγούς, δεδομένου
ότι το προηγούμενο διάστημα επικρατούσε καλοκαιρία.
Και ξαφνικά το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος οι ουρανοί
άνοιξαν στην περιοχή και συνοδεύτηκαν από έντοντες χαλαζοπτώσεις.
Ένα εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι μήπως το επόμενο
διάστημα καταγραφούν ελλείψεις σε διάφορα είδη εξαιτίας
της συγκεκριμένης καταστροφής. Ο κ. Θανόπουλος αναφέρει ότι « δεν φαίνεται να υπάρχουν ελλείψεις και ούτε θα
καταγραφούν. Αυτό γιατί πάντα την καλοκαιρινή περίοδο
τα προϊόντα είναι σε πληθώρα παραγωγής. Μπορεί να έγινε ζημιά σε μια περιοχή, όμως
καλύπτεται από την παραγωγή

κάποιας άλλης και έτσι δεν θα
υπάρξουν ελλείψεις. Τα λαχανικά που αυτή την περίοδο κυκλοφορούν στην αγορά είναι
άφθονα. Ακόμα και το μεσημέρι υπάρχει επάρκεια αγαθών
και οι πάγκοι είναι γεμάτοι από
προϊόντα».
Είναι άραγε συνηθισμένο να
πέφτει χαλάζι Ιούνιο μήνα, η
απάντηση του κ. Θανόπουλου
είναι: « Είναι ένα φαινόμενο
συνηθισμένο. Έχουν συμβεί
γεγονότα αντίστοιχα εδώ και
χρόνια, ακόμη και τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν είναι
ένα πρόσκαιρο φαινόμενο.
Έχουν συμβεί πολλές ζημιές από χαλαζοπτώσεις και είναι οι καιρικές συνθήκες που
εξαιτίας τους καταγράφεται χαλαζόπτωση το καλοκαίρι. Δεν
θεωρώ ότι είναι θέμα κλιματικής αλλαγής το χαλάζι. Είχαμε
τη δεκαετία του 80 μάλιστα σε
έντονη μορφή».
Πρέπει να σημειωθεί πάντως,
ότι στους παραγωγούς επικρατεί προβληματισμός για το τι
θα επακολουθήσει το επόμενο
διάστημα. Διότι εάν στις αρχές
του καλοκαιριού σημειώνονται
τέτοια φαινόμενα, είναι πολύ
πιθανό αντίστοιχες καταστροφές να καταγραφούν και τις
επόμενες εβδομάδες.

> Πάνω από 1.500 οι δικαιούχοι και οι εν δυνάμει δικαιούχοι

Πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπόγραψε την απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων διοικητικού
ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη
στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δημοσιοποιήθηκαν:
• Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους
δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει
χίλιους διακόσιους εξήντα (1260) δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 47.632.500,00 €.
• Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους
οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’
αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμ-

βάνει διακόσιους πενήντα οκτώ (258) εν
δυνάμει δικαιούχους με συνολικό ποσό
δημόσιας δαπάνης τα 9.412.500,00 €.
• Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται
για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο
των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας
περιλαμβάνει τριακόσιες πέντε (305) αιτήσεις.
• Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται
για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Με αφορμή την έκδοση της απόφασης, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε: «Στηρίζουμε τον
πρωτογενή τομέα, ως βασικό πυλώνα της
οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας, με πράξεις και όχι με λόγια. Και επιδιώκουμε την
αναγέννηση της τοπικής αγροτικής οικονο-

μίας, θέτοντας στο επίκεντρο το νέο αγρότη και προσπαθώντας να προσελκύσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερους νέους στον
αγροτικό χώρο. Έτσι, μέσα από συντονισμένες ενέργειες, αλλά και την εξαιρετική
συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταφέραμε να αυξήσουμε κατά 19 εκατομμύρια ευρώ τη δημόσια δαπάνη, η οποία
υπολογίζεται πλέον στα 63,1 αντί για 44,1
εκ. ευρώ που ήταν αρχικά, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δίνεται η ευκαιρία ένταξης περισσοτέρων νέων στο Πρόγραμμα.
Επιπλέον, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η πρώτη που εκδίδει αποτελέσματα, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα,
προγραμματίζουμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να συζητήσουμε και το θέμα των
επιλαχόντων των Υπομέτρων 6.1 και 4.1».

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Π- 444/21.06.2022 με τίτλο:
“Παροχή Υπηρεσίας Μεταφοράς Προσωπικού προς και από την
Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»”
1. Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
& Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κύρια δραστηριότητα: Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στην Πληροφορική.
Διεύθυνση έδρας: Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο
Τηλ.: +30 2610 960300, fax: +30 2610 960490
Διεύθυνση παραρτήματος: Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3350600, fax: +30 210 3222135
Κωδικός NUTS:GR232-Achaia
2. Κατηγορία, Αντικείμενο και Προϋπολογισμός του έργου
Κατηγορία:
“Παροχή Υπηρεσίας Μεταφοράς Προσωπικού προς και από την Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»”
Ταξινόμηση κατά CPV: 60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
Αντικείμενο του έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η “Παροχή Υπηρεσίας Μεταφοράς Προσωπικού προς και
από την Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»” όπως καταγράφεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης.
Προϋπολογισμός του έργου:
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00
€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 8.640,00 €), εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 44.640,00 €.
Το ποσό των 36.000,00€ αποτελεί άνω όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψήφιων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ι.Τ.Υ.Ε, Α.Λ.Ε. 2310802889, Ε.Φ. 1019-206-0000000. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου ακολουθεί την ροή δημοσίων χρηματοδοτήσεων της
παραγωγής των διδακτικών βιβλίων, στην οποία εντάσσεται το εν λόγω έργο. Το Ι.Τ.Υ.Ε. δεν
ευθύνεται για το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συνδέονται με τη δημόσια χρηματοδότηση της καταβολής της αμοιβής του αναδόχου.
3. Διαδικασία που επελέγη για την Ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη
και στα Παραρτήματα αυτής, για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (πλήθος ημερών μεταφοράς προσωπικού).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 163609
4. Χρόνος Παροχής υπηρεσίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την υπηρεσία για ένα (1) ημερολογιακό έτος και συγκεκριμένα από 1.09.2022 μέχρι 31.08.2023. Πιο συγκεκριμένα η παροχή της υπηρεσίας θα
αφορά 240 ημέρες μεταφοράς προσωπικού ή 2*240 = 480 δρομολόγια (ένα δρομολόγιο προς
την αποθήκη και ένα δρομολόγιο από την αποθήκη για κάθε εργάσιμη ημέρα).
Για τον υπολογισμό των ημερών για τις οποίες θα απαιτηθεί η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς του προσωπικού έχουν αφαιρεθεί οι μη εργάσιμες ημέρες κατά το διάστημα αυτό, ήτοι τα
Σαββατοκύριακα, οι επίσημες αργίες και τρεις (3) εβδομάδες από τον μήνα Αύγουστο 2023,
κατά τις οποίες δεν θα απαιτηθεί η παροχή υπηρεσίας.
5. Δικαίωμα Συμμετοχής
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες στην εκτέλεση της δημοπρατούμενης
σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
5.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
6. Παραλαβή σύμβασης / Τρόπος πληρωμής
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης
με τον Ανάδοχο και παραλαβής της σύμβασης (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου – ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα. Κατά την διαδικασία της τμηματικής
παραλαβής της υπηρεσίας διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (πλήθος δρομολογίων, χρόνοι αναχώρησης/άφιξης, κλπ.).
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσ-

Ανακοινώσεις
σει σχετικά πρωτόκολλα/πρακτικά τμηματικής παραλαβής, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο.
Οι τμηματικές παραλαβές της υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
θα πραγματοποιούνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από το πέρας κάθε ημερολογιακού
μήνα παροχής της υπηρεσίας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Αναλυτικά στον όρο 6.2 της Διακήρυξης.
7. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), καθώς και μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.cti.gr/tenders.
8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 8/07/2022 και ώρα 12:00.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε
γλώσσα, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
9. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα
12:00
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
10. Εγγυήσεις
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των επτακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (720,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώμα της επιστολής.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά και
αποτελούν υποχρεωτικά στοιχείο του ηλεκτρονικού φακέλου, προσκομίζονται, σε κλειστό
φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται
η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Αναλυτικά στην παρ. 4.1.1
της Διακήρυξης..
11. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για πέντε (5) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
12. Δημοσίευση της Διακήρυξης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 22/06/2022 και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο στην εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και στην εφημερίδα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και αναρτάται στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
13. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία
1. Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή του
αρ. 347 ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016
και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης
της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες
και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής
ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της
Αρχής επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή
του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Αρχής
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και
20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή
της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην Αρχή, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους
τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη
της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων
της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Αρχής και την ακύρωσή
της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η Αρχή κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της
αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Αρχής και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή
της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την
κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται
και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά
αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της Αρχής.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης,
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.
14. Παροχή Διευκρινίσεων - Πληροφορίες
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.
gr). Το Ι.Τ.Υ.Ε. θα αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ και στο διαδικτυακό του τόπο τις απαντήσεις σε όλες
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν παραδεκτά από όσους έχουν υποβάλει αιτήματα κατά τα
ανωτέρω το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Αναλυτικά στην παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης.
Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Κώστας Τσέντζος, είναι αρμόδιος για σχετικές με
το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3350729, και e-mail:
tsentzos@cti.gr.

Ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε.
Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος
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Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓενικΗ Δ/νση ΟικονομικΩν ΥπηρεσιΩν
& ΦοιτητικΗς ΜΕριμνας
Δ/νση ΟικονομικΩν ΥπηρεσιΩν
Τμ. ΠρομηθειΩν, ΠεριουσΙας & ΚληροδοτημΑτων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81
Τηλ.: 2610 996660
Telefax: 2610 996677
E-mail: rescom@upatras.gr

Αρμόδια για πληροφορίες: Περδίκη Μαρία-Ελένη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9/22

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης
Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά Γενικής Χρήσης
- Υαλικά - Πλαστικά) 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 εργαστηριακών
αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων/ Δομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 33790000-4, 19520000-7, 33141110-4, 33140000-3,
33141310-6, 15711000-5, 15712000-2.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (79.918,56 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
Προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: Εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και εξήντα οχτώ
λεπτά (66.123,68 €).
Φ.Π.Α. 24%: Δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά
(13.794,88€).
Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών έτους
2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 4121ΑΘ.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 452 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
χρήση 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: 162462) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή 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
(προϋπολογισθείσας 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 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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 κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (του συμφωνητικού) ορίζεται σε εξήντα (60) 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 παροχής 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
σύμφωνα 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

ΑΔΑ: 6ΑΨΔ469Β7Θ-ΡΘΦ

Πάτρα, 20/06/2022
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 59413

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την
Προμήθεια και Εγκατάσταση πλαισίων κατακόρυφου κλιβάνου για τη διενέργεια δοκιμών πυραντίστασης και επιβολή φορτίου με αρ. διακ. 14/2022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81
Τηλ.: 2610 996660
Telefax: 2610 996677
E-mail: rescom@upatras.gr

ΑΔΑ: ΨΞ3Ο469Β7Θ-ΟΗΜ

Πάτρα, 20/06/2022
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 59178

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την
Προμήθεια και Εγκατάσταση συσκευής δοκιμών θερμικής ακτινοβολίας
με αρ. διακ. 15/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή
Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.
26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2610997865, 997866, 997864, Τηλεομοιοτυπία: +30
2610996677, Ηλεκτρονική διεύθυνση: elketender@upatras.gr.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη, από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών http://research.upatras.gr/, από τις
23/06/2022 με Α/Α Συστήματος 159579
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 18/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 22/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ.
Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Γλώσσα προσφορών: Ελληνική Γλώσσα.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η υποβολή των προσφορών
θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση πλαισίων
κατακόρυφου κλιβάνου.
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου: Είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι
εννέα λεπτών (20.161,29 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
Ταξινόμηση κατά CPV: 44142000-7 (Πλαίσια)
Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται, στο ύψος
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
- ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Καινοτόμο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατασκευών: Ανάπτυξη και Μελέτη της Συμπεριφοράς
έναντι Μηχανικών Φορτίων και Δράσεως Πυρός - AEGIS» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΦΚ: 81621 που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Πληρωμή: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του εξοπλισμού.
Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης & της Διακήρυξης:
Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17/06/2022
Η προκήρυξη στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» στις 20/06/2022, στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «Ημερήσιος της Αχαϊας» και «Πρώτη της Αιγιαλείας»
στις 23/06/2022 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» στις 24/06/2022.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 23/06/2022.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, βάσει του
ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ
Α 163/4.9.2009)
Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής 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).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή
Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.
26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2610997865, 997866, 997864, Τηλεομοιοτυπία: +30
2610996677, Ηλεκτρονική διεύθυνση: elketender@upatras.gr.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη, από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών http://research.upatras.gr/, από τις
24/05/2022 με Α/Α Συστήματος 159580
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 18/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 22/07/2022, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 μ.
Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Γλώσσα προσφορών: Ελληνική Γλώσσα.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η υποβολή των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής
δοκιμών θερμικής ακτινοβολίας.
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου: Ογδόντα εφτά χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ
και είκοσι δύο λεπτών (87.903,22 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
Ταξινόμηση κατά CPV: 38418000-8 (Θερμιδόμετρα)
Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται, στο ύψος
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
- ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «Καινοτόμο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατασκευών: Ανάπτυξη και Μελέτη της Συμπεριφοράς
έναντι Μηχανικών Φορτίων και Δράσεως Πυρός - AEGIS» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΦΚ: 81621 που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Πληρωμή: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του εξοπλισμού.
Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης & της Διακήρυξης:
Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17/06/2022
Η προκήρυξη στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» στις 20/06/2022, στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «Ημερήσιος της Αχαϊας» και «Πρώτη της Αιγιαλείας»
στις 23/06/2022 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» στις 24/06/2022.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 24/06/2022.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, βάσει του
ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ
Α 163/4.9.2009)
Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής 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).

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος

24 Ιουνίου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ακτή Δυμαίων 48
Ταχ. Κώδ.: 26333 Πάτρα
Αρμόδια: Παπαζαφείρη Θεοδώρα
Τηλ.: 2610-366225, 366217

Πάτρα 17/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 9147Γ’

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ)
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Πάτρας

ΔΕ Διοικητικοί

8 μήνες

6
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Πάτρας

Πάτρα (Δήμος Πατρέων)
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Πάτρα
(Δήμος Πατρέων)
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΔΕ Μηχανουργοί

8 μήνες

1
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Πάτρας

Πάτρα (Δήμος Πατρέων)
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΔΕ Οδηγοί
[κατηγορίας Γ΄ (C) – με κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

3
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Πάτρας

Πάτρα (Δήμος Πατρέων)
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΥΕ Εργάτες

8 μήνες

3
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
– Αποχέτευσης Πάτρας

Πάτρα (Δήμος Πατρέων)
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΥΕ Φύλακες

8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας
και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος:
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα
ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου,
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού
Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012, όπως ισχύει (*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της βεβαίωσης, ότι η ανωτέρω βεβαίωση
εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
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είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από
την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται
δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης
της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν,
εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 48, Τ.Κ. 26333, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Αϊβουζίδου Μαρίας
(τηλ. επικοινωνίας: 2610366100, εσωτ. 116).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και
στο δικτυακό τόπο αυτής (www.deyap.gr), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες >
Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού
Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012, όπως ισχύει (*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής
της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού
Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012, όπως ισχύει (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω βεβαίωσης (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού
Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012, όπως ισχύει (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω βεβαίωσης (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτε
ρης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω άδειες οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

Σημείωση: Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
39 του ως άνω νόμου.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων,
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν
τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το
χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη
και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «10-6-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-32022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα > Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες >
Διαγωνισμών φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ34ΨΟΡΑΣ-ΡΩ5
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/06/2022 έως και 08/07/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ της ΔΕΥΑ Πάτρας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Π O Λ I T I Σ M O Σ

Εκδηλώσεις της
Πολυφωνικής Πατρών
Το προσεχές Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιουνίου, θα
πραγματοποιηθούν η 6η και η 7η συναυλία σπουδαστών
του Ωδείου της «Πολυφωνικής».
Συγκεκριμένα το Σάββατο το βράδυ στις 8.30, στην αίθουσα συναυλιών «Τόλης Νομικός» του Οργανισμού, θα
ερμηνευτούν έργα πιάνου για 4 χέρια, από σπουδαστές
της Σχολής Πιάνου, τάξεων των καθηγητριών, Αρετούσας
Νικολοπούλου, Λούσης Χριστοδούλου, Αλμπένας Πενκόβα και Ιωάννας Ζωγράφου.
Την Κυριακή το βράδυ την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί συναυλία των σπουδαστών της
Σχολής Πιάνου, των καθηγητριών, Μαρίνας Μυλωνά,
Αρετούσας Νικολοπούλου, Ιωάννας Ζωγράφου και Αγγελικής Κυριακοπούλου, όπως επίσης της Σχολής Μονωδίας, τάξεως Χρύσας Πανταζοπούλου και της Σχολής Φλάουτου, τάξης Σέργιου Σοϊλέ. Η είσοδος για το κοινό και
στις δύο συναυλίες θα είναι ελεύθερη.
Ωστόσο, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το παρελθόν Σάββατο, η συναυλία του Γυναικείου Φωνητικού
Σχήματος «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» της Πολυφωνικής Χορωδίας
Πάτρας, η οποία έλαβε μέρος, στη 5η Χορωδιακή Συνάντηση της Χορωδίας «Λίγεια»» του Συνδέσμου Γραμμάτων
και Τεχνών Γρεβενών, με τη συμμετοχή 10 χορωδιών, απ’
όλη την Ελλάδα.
Η χορωδία ερμήνευσε έργα των Μίκη Θεοδωράκη,
Σταύρου Ξαρχάκου και Βασίλη Τσιτσάνη, με την διεύθυνση της Αλμπένας Πενκόβα, ενώ πιάνο έπαιξε η Λούση
Χριστοδούλου, καθηγήτριες και οι δύο του Ωδείου της
«Πολυφωνικής». Την χορωδία συνόδευσε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού Μο Σταύρος Σολωμός
και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Γιώργος Σταματόπουλος.

Αφιέρωμα στον
Βασίλη Τσιτσάνη
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι Πολιτισμού
2022», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει δύο
μοναδικές εκδηλώσεις - αφιερώματα στον σημαντικότερο δημιουργό της ελληνικής λαϊκής μουσικής, τον Βασίλη
Τσιτσάνη. Η Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, που ιδρύθηκε
το 2018 από την οικογένεια του κορυφαίου καλλιτέχνη,
με την καθοδήγηση του Μανώλη Πάππου, δεξιοτέχνη του
μπουζουκιού και ουσιαστικού γνώστη του έργου του μεγάλου δημιουργού, μαζί με εξαίρετους μουσικούς και ερμηνευτές, θα παρουσιάσει τα τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το μουσικό τους στίγμα στο ελληνικό μουσικό κοινό
και εξακολουθούν να διατηρούν αμείωτη τη δύναμη και
την απήχησή τους.
Η πρώτη εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:30 στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:30 στην Κεντρική Πλατεία του
Πύργου στο Νομό Ηλείας.

» Διπλωματικές παραστάσεις
των τελειόφοιτων σπουδαστών
της Δραματικής Σχολής του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και
την Δευτέρα, 19 και 20 Ιουνίου
αντίστοιχα, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, με τίτλο «Ο Καθένας ανωνύμου», σε διδασκαλία Θάνου Παπακωνσταντίνου.

Συμμετείχαν οι σπουδάστριες/
σπουδαστές: Πάολα Γκιόντσαρη, Αθανάσιος Δημόπουλος,
Βιργινία Κοσμάτου, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Καλυψώ
Δήμητρα Μούρτζη, Αικατερίνη
Παπανδρέου, Ευαγγελία Ιωάννα Παπαυγέρη, Αφροδίτη
Πισσία, Μαρία Ελένη Σκαρώνη, Αθανάσιος Τριανταφύλλου,
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Τελετή Λήξης του Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής

Σημαντικό απόθεμα
έργων για την Πάτρα

> Μία τελετή λήξης αντάξια των
εργασιών και του αποτελέσματος
ενός συμποσίου με διεθνή χαρακτήρα που όμοιό του δεν είχε ξανά
γίνει στην πόλη, το οποίο άφησε
ως απόθεμα γλυπτά καταξιωμένων
καλλιτεχνών, έζησε το βράδυ της
Τρίτης 21 Ιουνίου το κοινό της
Πάτρας, που κατέκλυσε το χώρο
της «Ιχθυόσκαλας».
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, η οποία στην ομιλία της μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Τιμάμε και ευχαριστούμε θερμά τους γλύπτες, που ακάματα δούλεψαν για ένα μήνα και σήμερα προσφέρουν στην πόλη μας
έργα εξαιρετικά και απόλυτα δεμένα με την
προσφυγιά. Τον Kristaq Valera από την Αλβανία, τον Gagik Altunyan από την Αρμενία, τον Abdulhamid Aktham από τη Συρία, τον Selcuk Yilmaz από την Τουρκία και
από την Ελλάδα τον Φίλιππο - Άγγελο Βαλερά, τον Βασίλη Βασίλι, τον Μπεσίμ Τσαούσι, τον Παναγιώτη Λάμπρου, τον Αλέξανδρο Πφαφφ, τον Χρήστο Τσουμπλέκα
και τον Χρήστο Λάμπρου.
Το θέμα του συμποσίου ήταν: «1922-2022,
Πρόσφυγες» και αφιερώθηκε στη μνήμη
του γλύπτη Διονύση Γερολυμάτου, έναν
καλλιτέχνη που αγάπησε και δέθηκε με την
πόλη της Πάτρας, αποτελώντας μια από τις
πιο σημαντικές προσωπικότητές της στον
χώρο του Πολιτισμού και όχι μόνο. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, για πολλά χρόνια, μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών».
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας ήταν που έθεσε το θεσμικό του κύρος,
ανέλαβε την προκήρυξη και επωμίστηκε τη
διαδικασία επιλογής των καλλιτεχνών, με
συγκεκριμένες προτάσεις και μακέτες. Η
επιλογή των καλλιτεχνών έγινε από την αιρετή επιτροπή κρίσεων του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, με ανοιχτό
Μαρία Αλίκη Χριστοδουλοπούλου.

» Μια ξεχωριστή γιορτή διοργάνωσε χθές στο Θεατράκι της Μαρίνας Πατρών, η
Ρουμανική Κοινότητα Πάτρας
«Luceafarul» με την υποστήριξη του Επίτιμου Προξενείου της Ρουμανίας στη Δυτική

κάλεσμα - πρόσκληση ενδιαφέροντος σε
6500 εικαστικούς. Μέσα από 23 προτάσεις
και μακέτες που κατατέθηκαν επιλέχθηκαν
οι 6 εκπρόσωποι της χώρας μας».
Ο χώρος τις «Ιχθυόσκαλας» από νωρίς το
απόγευμα έγινε προορισμός για εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας και ξεναγήθηκαν
από τους καλλιτέχνες στα ολοκληρωμένα
έργα τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί.
Με φόντο τα γλυπτά και τον πατραϊκό, ο

Ελλάδα και της επίτιμης Προξένου, δικηγόρου Μαριάννας -Βαλέριας Κρατσιούν. Με
μουσικές και χορούς απ’ τη
Ρουμανία εορτάσθηκε στο Θεατράκι της Μαρίνας η Ημέρα
της Ρουμάνικης Παραδοσιακής
Φορεσιάς, της μπλούζας «IΑ» η
οποία είναι στενά συνδεδεμένη
με τη λαογραφία, την παράδο-

Θοδωρής Βουτσικάκης και η Δήμητρα Σελεμίδου με τις μαγευτικές τους ερμηνείες,
συνοδευόμενοι από την Ορχήστρα Νυκτών
Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης», οδήγησαν τους θεατές σε ένα αξέχαστο «μουσικό
ταξίδι».
Τα συνολικά δέκα έργα, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα κοσμήσουν την Πάτρα, με έμφαση στις γειτονιές της πόλης.

ση και τον Πολιτισμό της Ρουμανίας.

» Με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, το Πρότυπο
Γυμνάσιο Πάτρας παρουσίασε
την Τρίτη 21 Ιουνίου στα Παλαιά Σφαγεία τη θεατρική παράσταση «1922-2022, Όταν…

οι νεκροί περιμένουν». Η παράσταση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Προτύπου
Γυμνασίου με το Εργαστήριο
Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πατρών και με συμμετοχή μαθητριών/τών του Προτύπου
Λυκείου.
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> Το πρόγραμμα της περιοδείας της πετυχημένης παράστασης του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»

Με το αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας σε σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει με επιτυχία την καλοκαιρινή
του περιοδεία στην ευρύτερη Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς και με την υποστήριξη
του Δήμου Πατρέων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ ΔΕ, με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για ένα ερωτικό παιχνίδι παρεξηγήσεων και ανατροπών, που
συμβαίνει ανάμεσα σε τέσσερις νέους που

κρύβονται στο δάσος. Ένα παιχνίδι που τα
νήματά του, αριστοτεχνικά κινεί ο μεγάλος
ελισαβετιανός συγγραφέας και στο οποίο
εμπλέκονται ξωτικά, δαιμόνια, ο βασιλιάς ,
η βασίλισσα, και νεαροί Αθηναίοι.
Το πρόγραμμα της περιοδείας έχει ως εξής:
Ιούνιος:
• Δευτέρα 27/6 Σύλλογος Δροσιά, Παραλία Προαστίου
• Τρίτη 28/6 Σχολείο Αναγέννηση
• Τετάρτη 29/6 Βραχνέικα,
• Πέμπτη 30/6 Σύλλογος Γηροκομείου

Ιούλιος:
• Παρασκευή 1/7 Καλάβρυτα
• Κυριακή 3/7 Περιβόλα - 20ο Γυμνάσιο
• Δευτέρα 4/7 Σύλλογος Μαχητές
• Τρίτη 5/7 Μεγανήσι Λευκάδας
• Τετάρτη 6/7 Πλαγιά Βόνιτσας
• Παρασκευή 8/7 Ψαθόπυργος
• Σάββατο 9/7 Αγ. Βασίλειος
• Κυριακή 10/7 Ζαβλάνι-23ο δημοτικό
σχολείο
• Δευτέρα 11/7 Αγία Τριάδα
• Τρίτη 12/7 Λαμπεία Ηλείας
• Τετάρτη 13/7 ΣΟΨΥ –Παμμικρασιατικός
• Παρασκευή 15/7 Μάμος Παλαιό εργοστάσιο-Πλατεία
• Σάββατο 16/7 Ζάκυνθος
• Κυριακή 18/7 Κάτω Αχαΐα
• Δευτέρα 18/7 Αμαλιάδα
• Τρίτη 19/7 Κατασκήνωση Μητρόπολης
• Τετάρτη 20/7 Σύλλογος Εργατικών Λεύκας
• Παρασκευή 22/7 Λουτρό Αιτ/νιας
• Σάββατο 23/7 Αιγές Αιγιαλείας
• Κυριακή 24/7 Παρασκευή Αίγιο
• Δευτέρα 25/7 Ζαχάρω
• Τρίτη 26/7 Ίσωμα
• Τετάρτη 27/7 Ερυθρά Γαία Λακόπετρα
• Παρασκευή 29/7 Μέλισσα Ηλείας
• Σάββατο 30/7 Πλάτανος Ναυπακτίας
• Κυριακή 31/7 Μοναστηράκι Φωκίδας.

> Από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

«Tι ονειρεύεται ο Σαίξπηρ;»

Ένας κύκλος θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων με άξονα
το σπουδαίο έργο του Σαίξπηρ
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
ξεκινά στις 4 Ιουλίου 2022,
από το Θεατρικό Εργαστήρι
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
Με εργαλείο μεθόδους και τεχνικές της δραματικής τέχνης
στην εκπαίδευση θα εξερευνή-

σουμε το όνειρο του Σαίξπηρ!
Θα τον συναντήσουμε μέσα
από τις δράσεις, τα παιχνίδια και τους αυτοσχεδιασμούς
μας. Θα ανακαλύψουμε τι ξεχωριστό έχει να μας πει και θα
μας ακούσει να του εκμυστηρευόμαστε τα δικά μας όνειρα
για τη ζωή!
«Τα πειραχτήρια ξωτικά κά-

νουν γκάφες και ζημιά!»
Για παιδιά 8-12 ετών. Δευτέρα
& Πέμπτη 9.30- 11.30 πμ.
«Όνειρο ή πραγματικότητα;
Ξυπνώ και ...κυνηγώ!»
Έφηβοι 13- 15 ετών. Τρίτη &
Πέμπτη 11.30- 14.00 μμ.
«Θέατρο μέσα στο θέατρο. Ο
κόσμος μου μέσα στον κόσμο»
Νέοι 16- 22 ετών. Δευτέρα &

Τετάρτη 11.30- 14.00μμ.
Ο Σαίξπηρ δηλώνει: «Είμαστε
φτιαγμένοι από τα υλικά των
ονείρων!»
Σχεδιασμός- Εμψύχωση: Γιούλη Δούβου, θεατρολόγος, ΜΑ
Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: 2614 014979, 698
334 6612 Κων/να Περλέγκα

> Ταινίες στις γειτονιές της Πάτρας

Δωρεάν όλες οι προβολές του
Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου

Oι προβολές του Δημοτικού
Κινητού Κινηματογράφου συνεχίζονται. Δείτε το αναλυτικό
πρόγραμμα προβολών:

Η Πολεμίστρια (Fight girl)
Κυριακή 26.6 Νότιο Πάρκο
Ιχθυόσκαλα 21:30
Μετά το σκληρό διαζύγιο των
γονιών της, η πεισματάρα Μπο
μετακομίζει, μαζί με την μητέρα
και τον αδελφό της, σ’ ένα προάστιο του Άμστερνταμ.

Όσκαρ και Λίλι
Τρίτη 28.6 Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο 21:30
Κυριακή 3.7 Νότιο Πάρκο
Ιχθυόσκαλα 21:30
Δύο προσφυγόπουλα από την

Τσετσενία, ο 8χρονος Όσκαρ
και η 13χρονη Λίλι, που ζουν
τα τελευταία έξι χρόνια στην
Αυστρία, πρόκειται να απελαθούν μαζί με τη μητέρα τους.

ακή 10.7 Μιντιλόγλι 21:30
Θαρραλέα, αστεία και μοναδική: αυτή είναι η Ρόκα. Είναι
έντεκα χρόνων και ζει μια μάλλον, ιδιαίτερη ζωή.

ΤΟ ΤΕΡΑΣ (Il Mostro)

Κομμώσεις Ρόμι-Romy’s
Salon

Τρίτη 5.7 Παλαιό Δημοτικό
Νοσοκομείο 21:30
O Ρομπέρτο Μπενίνι πρωταγωνιστεί υποδυόμενος τον
Λόρις, έναν «ασουλούπωτο»
κομπιναδόρο του οποίου η καθημερινότητα περιλαμβάνει
μεταφορές μανεκέν για τις βιτρίνες μαγαζιών.

Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμοRocca changes the world
Πέμπτη 7.7 Αγυιά 21:30, Κυρι-

Τρίτη 12.7 Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο 21:30,
Πέμπτη 14.7 Ψαθόπυργος
21:30, Κυριακή 17.7 Γούβα 21:30
Στο “Κομμώσεις Ρόμι”, τρεις
γενιές γυναικών έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του
Αλτσχάιμερ.

Σούπα Μόντο (Supa Modo)
Τρίτη 19.7 Παλαιό Δημοτι-

κό Νοσοκομείο 21:30, Πέμπτη 21.7 Αρόη 21:30, Κυριακή 24.7 Θέα 21:30
Η 9χρονη Τζο λατρεύει τις ταινίες δράσης και ονειρεύεται να
γίνει υπερηρωίδα. Η μεγαλύτερή της επιθυμία είναι να γυρίσει μια ταινία και να πρωταγωνιστήσει σ’ αυτήν.

Λιάνα (Liyana)
Τρίτη 26.7 Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο 21:30, Πέμπτη 28.7 Μικρασιατικός
Σύλλογος 21:30, Κυριακή
31.7 Kάτω Καστρίτσι 21:30
Ένα κορίτσι απ’ τη Σουαζιλάνδη ξεκινάει για μια επικίνδυνη
αποστολή διάσωσης των μικρών δίδυμων αδελφών της.
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Η 5η τοιχογραφία
του ArtWalk 7
Το 7ο Διεθνές Street Art Φεστιβάλ Πάτρας | ArtWalk 7
συνεχίζεται με την 5η τοιχογραφία και με την πρώτη καλλιτέχνιδα της φετινής διοργάνωσης, την Elléna Lourens!

Η Elléna Lourens με καταγωγή από τη Νότια Αφρική ξεκίνησε να δημιουργεί έργα τέχνης είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες από μικρή ηλικία κι όταν ακόμα βρισκόταν στο σχολείο. Το στυλ της παραπέμπει έντονα
στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματά της και τους
χρωματικούς τόνους που χρησιμοποιεί, αλλά, παρατηρώντας
με μεγαλύτερη προσοχή, ο θεατής μπορεί να αντιληφθεί ότι
μέσα από τα έργα τέχνης της εκφράζει μια διαισθητικά σύγχρονη αισθητική που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη
συναισθηματική εικονογραφία.

Ο Κωστής Μαραβέγιας
στην Πάτρα
Ο Κωστής Μαραβέγιας
επιστρέφει στην Πάτρα για
μια μαγευτική συναυλία, την
Παρασκευή 1 Ιουλίου στα
Παλαιά Σφαγεία, με ένα ανανεωμένο και δυνατό show,
όπως παλιά, χωρίς περιορισμούς. Γεμάτος με ενέργεια
και χαμόγελο, διασκευάζει
και τραγουδά όλα τα αγαπημένα από τη δισκογραφία του – και όχι μόνο – τραγούδια.
Μαζί του παίζουν, οι φίλοι και συνεργάτες του μουσικοί: Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι), Κρίτωνας Μπελλώνιας (κρουστά, τύμπανα), Χρήστος Καλκάνης
(κλαρινέτο).
Ώρα Έναρξης: 21.30. Οι πόρτες ανοίγουν:19.30.

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια
Ημέρα Μουσικής
Για πρώτη φορά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργάνωσε την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών ένα αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα
Μουσικής, σε συνεργασία με τέσσερις Μουσικές Σχολές της
πόλης των Πατρών: Εν χορδώ, Ωδείο Paganini, Φιλαρμονική Εταιρία - Ωδείο Πατρών, Ωδείο Πολυφωνικής Χορωδίας
Πάτρας.
Το αφιέρωμα περιλάμβανε: Παρουσίαση μουσικών οργάνων εμπνευσμένων από αντίστοιχα της αρχαιότητας, που
κατασκεύασαν οι μικρότεροι μαθητές των ως άνω Ωδείων, με
απλά υλικά, Εκτέλεση μουσικών έργων, σόλο ή/και σε μουσικά σχήματα, από τους πιο προχωρημένους σπουδαστές,
Ψηφιακή προβολή, με έμφαση στο ρόλο της μουσικής στη
δημόσια ζωή, τη λατρεία και εκφάνσεις τέχνης των αρχαίων
Ελλήνων.

ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

Με φυσική παρουσία
*
Αίθουσα Συνεδριάσεων ΤΕΕ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τριών Ναυάρχων 40 Πάτρα

LIVE στο www.forumanaptixis.gr
*
Όλες οι εξελίξεις στα επίκαιρα ενεργειακά
θέµατα της ∆υτικής Ελλάδας σε ένα πολυσυνέδριο
θεσµό για την Ανάπτυξη στην περιοχή

Πρόγραµµα
Παρασκευή 24/6/2022
19:00-21:00
Θέµα: Εξελίξεις Εθνική Ενεργειακή ΠολιτικήΠρογραµµατισµός και Παρεµβάσεις στην ∆υτική Ελλάδα
Σάββατο 25/6/2022
10:00-12:00
Θέµα: Χρηµατοδοτικά Εργαλεία για Εξοικονόµηση Ενέργειας και ΑΠΕ
(και για την Έρευνα & Καινοτοµία) σε επιχειρήσεις και δηµόσιο τοµέα
Σάββατο 25/6/2022
12:00-14:00
Θέµα: Καινοτόµες Εφαρµογές-Βέλτιστες Πρακτικές στην Εξοικονόµηση
Ενέργειας και τις ΑΠΕ-Εξελίξεις στην Ηλεκτροκίνηση

Κυριακή 26/6/2022
10:00-12:00
Θέµα: Ενεργειακή κρίση.
Η προοπτική της Βιοµηχανίας στην ∆υτική Ελλάδα
Κυριακή 26/6/2022
12:00-14:00
Θέµα: Ενεργειακές Κοινότητες

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναλυτικό
Πρόγραµµα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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