Οι θέσεις της ΠΕΔΔΕ
για το ενεργειακό

Πέντε οι συνδυασμοί
στον Ιατρικό

Σελ. 10

Σελ. 11

Μέτρα για να αντιμετωπιστεί η
ενεργειακή κρίση, που έχει άμεσο αντίκτυπο στους Δήμους,
προτείνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας.
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Στις κάλπες προσέρχονται την
Κυριακή 16 Οκτωβρίου τα μέλη
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. Όλοι οι υποψήφιοι.

Σελ. 4

Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Mαιζώνος 94 | 262 21 Πάτρα
Tηλ: 2610 620 574
www.symboulos.gr
e-mail: symboulo@otenet.gr
Tιμή Φύλλου: 1,00 €
Περίοδος Γ’ | Aρ. Φύλλου 1271
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Ρεύμα
Κλιμακωτά
οι επιδοτήσεις

> Σημαντικές ανακατατάξεις στην κτηματαγορά το επόμενο διάστημα

στα ακίνητα από τα μέτρα της κυβέρνησης
Το ύψος των νέας επιδοτήσης
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Θα είναι
κλιμακωτή και ανάλογη με την
κατανάλωση, ενώ για τον Οκτώβριο φθάνει μέχρι και τα 486
ευρώ. Προβλέπεται μπόνους για
όσους επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Δεν αλλάζει
το Μπάρυ

Σελ. 5

Διευκρινίσεις από Δήμο για αλλαγή ονόματος στο Μπάρυ, βολές από Χρ. Αλεξοπούλου.
Σελ. 22

Για την κατάσταση που
θα διαμορφωθεί στην
κτηματαγορά αλλά και
στον κατασκευαστικό
κλάδο μιλούν οι: Π.
Χελάς, Πρ. Ένωσης
Κατασκευαστών Οικοδομικών Έργων Πελ/
σου και Δυτ. Ελλάδος,
Κυρ. Αθανασιάδη,
Πρ. Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας,
Κων. Κοπανιτσάνος,
Κτηματομεσίτης, Ν.
Φωτόπουλος, Πρ. Περ.
Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών
Ηλεκτρολόγων Ν.
Αχαΐας

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται το επόμενο διάστημα στον κλάδο των ακινήτων,
μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες θα παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια σε νέα ζευγάρια για αγορά
πρώτης κατοικίας. Θα χρηματοδοτούνται
ακίνητα που είναι κτισμένα μέχρι και το
2007 και έχουν εμβαδό μέχρι 120 τ.μ.
Εκ των πραγμάτων θα υπάρξει ζωηρό ενδιαφέρον για ακίνητα που μέχρι σήμερα
δύσκολα μπορούσαν να αγοραστούν. Από
την άλλη η αυξημένη ζήτηση για παλαιά
ακίνητα ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές, μια τακτική που θα είναι
σε βάρος όσων ιδιοκτητών την ακολουθήσουν, αφού δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουν τελικά να τα πουλήσουν.
Σελ. 12-13
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία
Ελληνικό καλοκαίρι...
Αποχαιρετώντας και το φετινό καλοκαίρι το τόσο περίεργο για πολλούς συμπατριώτες μας, αξίζει να φιλοξενήσουμε ένα απόσπασμα από πρόσφατο άρθρο του
Παντελή Μπουκάλα στην Καθημερινή με τίτλο: «Φθινοπωρινές σκέψεις για το Ελληνικό Καλοκαίρι». Γράφει
ο εκλεκτός αρθρογράφος:
…Όσο κι αν μαζικοποιήθηκε ο τουρισμός, χάρη και στα
προγράμματα «κοινωνικού τουρισμού» που εισήχθησαν από μια στιγμή κι έπειτα (το πελατειακό κράτος τα
έσυρε και αυτά στις δοκιμασμένες ράγες του), όσο κι αν
η κουλτούρα των διακοπών άρχισε να αφορά και κοινωνικές κατηγορίες που μέχρι και τη δεκαετία του 1970
απλώς είχαν κάτι ακουστά, ο κόσμος μας παραμένει ταξικά διαστρωματωμένος. Πολλοί δεν θα πάνε διακοπές
όσο ζουν, αυτό είναι το γραφτό τους. Αλλων το γραφτό
ορίζει να υπηρετούν διά βίου όσους απολαμβάνουν
τις διακοπές τους σε μια χώρα που, ανοήτως, ενθουσιάζεται με τα τουριστικά ρεκόρ, αδιαφορώντας για το
γεγονός ότι η κατάρριψή τους προϋποθέτει ακόμη μεγαλύτερη φθορά όλων των στοιχείων που όριζαν κάποτε το ελληνικό καλοκαίρι. Και υπάρχουν φυσικά και
κάμποσοι που το ριζικό τους αποφάσισε ότι δικαιούνται
τη διά βίου ανεμελιά, τη φημισμένη «θερινή ραστώνη»,
ανεξαρτήτως εποχής, αλλά και όταν ακόμη τυχαίνει να
κατακτούν αξιώματα ευθύνης. Μεγάλης ευθύνης.
Ωστε λοιπόν δεν έχουμε όλοι λόγο να νοσταλγούμε το
ελληνικό καλοκαίρι. Στη χορεία των αναπολούντων, η
νοσταλγία αρχίζει να μετράει για τον καθέναν την πρώτη
φορά που θα τον αδράξει απότομα η άναυδη απογοήτευση και θα τον ταράξει. Όταν θα δει, λόγου χάρη,
την κάποτε παρθένα και δυσπέλαστη αμμουδιά, στην
Κρήτη ή στη Λευκάδα, κατακτημένη από τα μπιτς μπαρ
και τις όλο και πιο ακριβές ξαπλώστρες, που μειώνουν
ολοένα περισσότερο τον ελεύθερο χώρο. Οι επεκτατικοί ετσιθελιστές, εκμεταλλευόμενοι την εθελοτυφλία
των δημοτικών αρχών και την ανυπαρξία κανόνων και
ελέγχων από την πλευρά μιας πολιτείας μονίμως εμπορευάμενης (πελατειακής, επί το επιστημονικότερον),
επιβάλλουν την κερδώα ασφυξία τους, ροκανίζοντας τη
φύση και την ελευθερία, ουσιώδη γνωρίσματα κάποτε
της καλοκαιρινής Ελλάδας.
Υπάρχει ακόμη το φως στο βλέμμα των καλών ανθρώπων που θα σε φιλέψουν ένα χαμόγελο, απρόσβλητοι
από του τουρισμού την ταραχή. Μόνο που λιγοστεύουν.
Η νοσταλγία θα σε κυριεύσει όταν η γεύση του καρπουζιού ή η μυρουδιά του ροδάκινου, ηττημένες από
τα χημικά, θα διαψεύσουν τη μνήμη σου. Οταν στο κάμπινγκ, όπου είκοσι χρόνια πριν δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό ρεύμα, τώρα θα χαθείς ανάμεσα στο πλήθος που
βουλιάζει στην τηλεόρασή του, που την κουβαλάει από
την πόλη όπως η χελώνα το καβούκι της.
Τέλος (;), όταν συνειδητοποιείς ότι, αν δεν ξέρεις καράτε, δεν συμφέρει τη σωματική σου ακεραιότητα να
παρατηρήσεις, με όση αμυντική ευγένεια μπορείς να
επινοήσεις, και για μυριοστή φορά, τους μάγκες που
πανηγυρίζουν την ελευθερία τους μόνο όταν πετάνε τα
σκουπίδια τους όπου λάχει. «Δική σου είναι η παραλία,
ρε;» ακούς και αφοπλίζεσαι. Πας να του απαντήσεις πως
είναι δική σου επειδή είναι και δική του, και των δυονών δηλαδή και όλων, γυρνάς όμως στην ηττημένη
σιωπή σου για να μη βγεις και δαρμένος.
Ναι, είναι μια λερναία ύδρα η απογοήτευση και μπορεί
να σε πνίξει: ανακαλύπτεις ένα καλό και παρηγοριέσαι,
ευθύς αμέσως όμως, στη στροφή του βλέμματός σου,
πετιούνται μπροστά σου δύο και τρία φθαρμένα και
απαράδεκτα. Φθαρμένη φύση, απαράδεκτες συμπεριφορές. Κι ωστόσο υπάρχει ακόμη Ελλάδα που αντέχει...

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Ένα βιβλίο για την
Πυθαγόρεια διατροφή

Έ

να πολύ ενδιαφέρον βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις δικές μας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» με την γραφιστική επιμέλεια του συνεργάτη
μας Κωνσταντίνου
Ηλιόπουλου.
Πρόκειται για το βιβλίο
της δημοσιογράφου και
συγγραφέως, Μαργαρίτας Ικαρίου, «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Από την αρχαιότητα,
στη σύγχρονη vegan
τάση» που επιχειρεί να
γεφυρώσει τη φιλοσοφική και πολιτιστική
αξία της «Πυθαγορείου
διατροφής» με την ανάδειξη των αγροτοδιατροφικών προϊόντων
της Σάμου και τη νέα,
παγκόσμια τάση για υγιεινή διατροφή.

«Ο άνθρωπος είναι
ό,τι τρώει, πίνει κι σκέπτεται»

Στο βιβλίο βρίσκονται απαντήσεις για το πόσο επηρέασε
η «Πυθαγόρειος διατροφή» τις σύγχρονες τάσεις vegan,
vegetarian και υγιεινιστών; Πως οι διατροφικοί κανόνες
που πρώτος θέσπισε ο Πυθαγόρας, συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών καθώς και την υγεία και ευρωστία του
σύγχρονου ανθρώπου; Πως και με ποιούς τρόπους μπορεί ο τόπος μας σήμερα να αξιοποιήσει την «Πυθαγόρειο
διατροφή» ώστε να αναδείξει τον πρωτογενή του τομέα

και τα τοπικά προϊόντα αγροτοδιατροφής και να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο οινογαστρονομικό χάρτη ως vegan
friendly προορισμός;
Στην καινοτόμα αυτή έκδοση περιέχονται 24 πρωτότυπες σύγχρονες vegan
συνταγές του ex. chef Ευάγγελου Μπιλιμπά βασισμένες στις αρχές της «Πυθαγορείου διατροφής» και
με έμφαση στην ποιοτική
τοπική αγροτική παραγωγή.
Περιλαμβάνονται
ακόμη
διατροφολογικές αναλύσεις
του M. Med. Sc. κλινικού
διαιτολόγου - διατροφολόγου Παναγιώτη Βαραγιάννη
σε κάθε συνταγή, αλλά και
τα «μυστικά» της υγιεινής
διατροφής και πως αυτά
συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής υγείας και της μακροβιότητας του ανθρώπου. Οι φωτογραφικές αποτυπώσεις και το art design έγιναν από τον καλλιτεχνικό φωτογράφο Μάνο Σπανό.
Το εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει την φιλοσοφική
θεώρηση του μεγάλου φιλόσοφου και μαθηματικού Πυθαγόρα για την αξία της διατροφής και τους όρους που τη
διέπουν, υπογράφει ο δημοσιογράφος και καλλιτεχνικός
διευθυντής του Φεστιβάλ «Ηραία-Πυθαγόρεια» Σωτήρης
Μαργιωρής.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ένα «καλοτάξιδο» βιβλίο. Βρίσκεται ήδη σε κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και σύντομα θα είναι και στην Πάτρα

Εκδήλωση παρουσίασης
στο 10ο Forum Υγείας

Πόσο επηρέασε η Πυθαγόρειος διατροφή τη σύγχρονη
τάση του βιγκανισμού; Οι διατροφικοί κανόνες που πρώτος θέσπισε ο Πυθαγόρας τον
6ο αιώνα π.Χ, πως εξελίχθηκαν δια μέσου των αιώνων;
Πως η διατροφή συμβάλλει
στη διατήρηση της υγείας και
ευρωστίας του ατόμου αλλά
και της αναπτυξιακής πορείας μιας ολόκληρης περιοχής,

ακόμη κι αν αυτή είναι νησιωτική κι ακριτική;
Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά η θεματική παρουσίαση
«Από την Πυθαγόρειο Διατροφή στο σύγχρονο αναπτυξιακό γίγνεσθαι» που εντάσσεται στο 10ο Forum Υγείας
και θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022,
στις 19.30 στον συνεδριακό
χώρο του Τ.Ε.Ε Δυτικής Ελ-

λάδας, με τη συνεργασία του
Συλλόγου Σαμίων Αχαΐας
«Αρίσταρχος ο Σάμιος.
Ομιλήτρια η δημοσιογράφος-συγγραφέας του βιβλίου και marketing manager
Μαργαρίτα Ικαρίου η οποία
θα αναλύσει τη σύνδεση της
Πυθαγορείου διατροφής με
τη σύγχρονη vegan τάση καθώς και τον δυναμισμό που
αναπτύσσεται μέσω αυτής
για την ανάπτυξη και διεθνή
προσέλκυση
επισκεπτών
στον τόπο που την γέννησε.
Ο M. Med. Sc. Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Παναγιώτης
Βαραγιάννης
θα αναφερθεί στα οφέλη της
Πυθαγορείου διατροφής για
την υγεία και ευρωστία του
ανθρώπου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν, ο δήμαρχος Σάμου
Γεώργιος Στάντζος, η αντιπεριφερειάρχης Σάμου επί
θεμάτων αγροτικής παραγωγής Άννη Ανδρεάδου, η
αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Δέσποινα Κάιλα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος Μίλτος
Καρούμπας
Η εκδήλωση αυτή προσδίδει
μια βαρύνουσα αξία στη Σάμο καθώς την τοποθετεί στον
παγκόσμιο χάρτη ως το μοναδικό νησί παγκοσμίως που
εφάρμοζε κανόνες υγιεινής
διατροφής από τον 6ο αιώνα π.Χ., οπότε μετά το πέρας
των ομιλιών θα προσφερθεί
σε όλους, γλυκό σαμιώτικο
κρασί του ΕΟΣ Σάμου.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στα 120.000 ευρώ το παράνομο όφελος της σπείρας

Πάτρα: Πέντε συλλήψεις
για «μαϊμού» επώνυμα ρούχα

Pέντε άτομα που είχαν στήσει
βιομηχανία με «μαϊμού» ρούχα
συνελήφθησαν στην Πάτρα. Σε
βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για πλαστογραφία,
αθέμιτο ανταγωνισμό, τελωνειακές παραβάσεις, αποδοχή
προϊόντων εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών μετά από παρακολούθηση ημερών προχθές το
βράδυ ακινητοποίησαν τρία
οχήματα στην περιοχή της Παραλίας τα οποία μετέφεραν περισσότερα από 3.500 ρούχα.
Στην έρευνα που έκαναν τα στελέχη της ΕΛΑΣ διαπίστωσαν
πως οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν είχαν μετατρέψει
φθηνά ρούχα σε… επώνυμα,
τοποθετώντας παραποιημένες
στάμπες από επώνυμες μάρκες. Το ύψος της επαπειλούμενης ζημιάς των εταιριών από τη
διακίνηση των ρούχων ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο θα περάσουν
την πόρτα του ανακριτή για να
απολογηθούν.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
έχει ως εξής:
Συνελήφθησαν, προχθές το
βράδυ, σε περιοχή της Πάτρας, από τους αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφα-

• (1) μονάδα ηλεκτρονικού
υπολογιστή και
• (1) ένας εκτυπωτής
Σε σωματικούς ελέγχους που
ενήργησαν οι αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας
Πατρών στους κατηγορούμενους βρήκαν στη κατοχή τους
και κατέσχεσαν συνολικά το
χρηματικό ποσό των (2.110)
Ευρώ.

λείας Πατρών, πέντε άτομα (τέσσερις ημεδαποί ένας αλλοδαπός), σε βάρος
των οποίων σχηματίστηκε
κακουργηματικού χαρακτήρα
δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πλαστογραφίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος,
καθώς και παραβάσεις των
νομοθεσιών που αφορούν
τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα
εμπορικά σήματα, τον Τελωνειακό Κώδικα και παράβαση του
νόμου για τους αλλοδαπούς.
Για τη ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος
ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν
ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, οι
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, στο
πλαίσιο αξιοποίησης πλη-

ροφοριών, μετέβησαν σε εργαστήριο εντύπωσης ενδυμάτων, όπου εντόπισαν τους
συλληφθέντες τη στιγμή που
εμφόρτωναν τα απομιμητικά προϊόντα σε τρία οχήματα.
Σε έρευνες που ακολούθησαν στο χώρο του εργαστηρίου καθώς και στα
οχήματα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής:
• (30.000) έτοιμα εντυπώματα
σημάτων επώνυμων εταιριών
• (2.387) ενδύματα, τα οποία
έφεραν σήματα επώνυμων
εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα)
• (1.368) ενδύματα έτοιμα
προς εντύπωση σημάτων
• (1) εκτυπωτή («φούρνος»)
• (3) ηλεκτρικές πρέσες
• (1) ηλεκτρική συσκευή επιγραφοποιίας

Συγχαρητήρια από
τον Εμπορικό Σύλλογο
Mε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών τονίζει: «Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος
Πατρών συγχαίρει τις Αστυνομικές αρχές της πόλης μας για
την μεγάλη επιτυχία της εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος
λαθρεμπορίας και διακίνησης
κακέκτυπων προϊόντων (μαϊμούδων). Οι κακουργηματικές
αυτές πράξεις αποτελούν γάγγραινα και αθέμιτο ανταγωνισμό για το υγιές εμπόριο και
μέσον εξαπάτησης των καταναλωτών. Καλούμε τις αρχές να
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους και τους ελέγχους
προς αυτήν την κατεύθυνση για
να εκλείψει αυτή η μάστιγα που
ζημιώνει εμπόρους, καταναλωτές και την εθνική οικονομία»

> Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για τη διάγνωση των αναγκών στην αγορά εργασίας

«Ισχυρό στήριγμα ο Μηχανισμός»

Τη σημασία που έχει ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας για την τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και για τους εργαζόμενους και ανέργους,
υπογράμμισε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά
τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπου και παρουσιά-

στηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης
του Μηχανισμού.
Ο κ. Φαρμάκης χαρακτήρισε τον Μηχανισμό ως ένα «πολύτιμο εργαλείο» ως προς
τη γνώση και παρακολούθηση της αγοράς
εργασίας στη Δυτική Ελλάδα σε πραγματικό
χρόνο, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Η εξίσωση της αγοράς εργασίας, στη βάση της, είναι πολύ απλή: Μεγαλύτερες και
πιο ισχυρές επιχειρήσεις – περισσότερες
θέσεις εργασίας». Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα στοιχεία
που εμπεριέχονται στον Μηχανισμό και εμφανίζουν σαφή βελτίωση των δεικτών απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
εμπεριέχονται στη μελέτη, η Δυτική Ελλάδα είχε το 2021 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση σε σύνολο απασχολούμενων από

το 2011, δηλαδή εδώ και δέκα ολόκληρα
χρόνια. Επίσης, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων – ποσοστό πάνω από
90% - είναι πλήρους απασχόλησης. Ακόμα, το ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα
έφτασε το α’ τρίμηνο του 2022 στο 14,6%,
ποσοστό που φέρνει τη Δυτική Ελλάδα στην
5η θέση με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας,
ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται και μία αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων.
Ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαϊμης, εστίασε την χρησιμότητα που
έχουν τα συμπεράσματα του έργου, καθώς
θα συμβάλουν για να διαμορφωθούν στοχευμένα προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
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Γιορτάστηκε χθες η
«Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου»
Ο εμπορικός κόσμος της χώρας τίμησε χθες την «Ημέρα του
Ελληνικού Εμπορίου», μέσα σε ένα εξαιρετικά «ρευστό» οικονομικό περιβάλλον. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
«οι πρωτόγνωρες, αλληλοτροφοδοτούμενες κρίσεις, - γεωπολιτική, ενεργειακή και πληθωριστική - έχουν πάρει τη «σκυτάλη»
από την πανδημία, επιδεινώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης
της οικονομίας, του εμπορικού κλάδου και της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας συνολικά.
Ο εντεινόμενος προβληματισμός του εμπορικού κόσμου ενόψει
του επερχόμενου δύσκολου χειμώνα εστιάζεται: α) στη περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών λόγω
του ενεργειακού κόστους και των ανατιμήσεων σε είδη πρώτης
ανάγκης, β) στο γεγονός ότι τα περισσότερα μέτρα ενίσχυσης
του εισοδήματος των πολιτών που εξήγγειλε η κυβέρνηση θα
αρχίζουν να αποδίδουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και γ)
στις αυξανόμενες εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών ότι η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχιστεί όλο το
επόμενο έτος, ίσως και το 2024.
Επισημαίνουμε ότι μία παρατεταμένη περίοδος ισχνής ρευστότητας θα θέσει εν αμφιβόλω το μεγάλο στόχο του ψηφιακού και
πράσινου μετασχηματισμού του εμπορίου και της αναβάθμισης
των ψηφιακών δεξιοτήτων, εργαζομένων και ιδιοκτητών χιλιάδων μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων που εμφανίζουν
μεγάλη ψηφιακή υστέρηση έναντι των πολυεθνικών αλυσίδων
και των ισχυρών εγχώριων ανταγωνιστών τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η επέτειος που καθιερώθηκε το 2005 ως
αναγνώριση της προσφοράς του Εμπορίου στην ελληνική οικονομία, είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα αφορμή γόνιμης
διαβούλευσης της Πολιτείας με τους θεσμικούς εκπροσώπους
της αγοράς, με ξεκάθαρο στόχο την στήριξη της ρευστότητας
των Εμπορικών ΜμΕ απέναντι στις νέες, άμεσες και μακροπρόθεσμες, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό Εμπόριο, ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική οικονομία με 230.00 επιχειρήσεις και
724.000 εργαζόμενους, θα πορευτεί εν μέσω και αυτής της
δυσμενούς συγκυρίας με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης που
επέδειξε κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Με επίγνωση των δυσκολιών, τιμώντας την ιστορία του και τον κομβικό
του ρόλο στην απασχόληση και τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, ο εμπορικός κόσμος θα συνεχίσει να συμβάλλει πολύπλευρα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

myETEKA: Ο ατομικός
μου κουμπαράς με ένα κλικ
Mια καινοτόμο εφαρμογή που παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση στους πολίτες είναι το myTEKΑ, που παρουσιάστηκε χθες .
Με μια ματιά ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για:
• το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο ίδιος ή/και ο
εργοδότης του
• Το κέρδος από τις αποδόσεις των επενδύσεών του
• Το ιστορικό εισφορών
• Την κίνηση λογαριασμού
Το myteka.gov.gr είναι διαθέσιμο προς το παρόν για μη μισθωτούς, ενώ έως το τέλος του 2022 θα είναι διαθέσιμο για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στο ΤΕΚΑ.

• ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
• Με φυσική παρουσία: Αίθουσα ΤΕΕ ∆υτ. Ελλάδας

Τριών Ναυάρχων 40 Πάτρα
LIVE στο www.forumanaptixis.gr
∆ηµόσια συζήτηση για την «Υγεία και την Ανάπτυξη µε έµφαση στη
δυναµική του Ιατρικού Τουρισµού για τη χώρα µας και σε όλες τις
σύγχρονες εξελίξεις στη σχέση τεχνολογίας και υγείας»

•
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σάββατο 1 Οκτ. 2022 12:00-14:00

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
Θέµα: Παρουσίαση προληπτικού προγράµµατος
∆ηµόσιας Υγείας «Σπύρος ∆οξιάδης»

Σάββατο 1 Οκτ. 2022 17:30-19:30

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας
Θέµα: «Καινοτοµίες στο χώρο της υγείας»

Σάββατο 1 Οκτ. 2022 19:30-21:30
Π.ΟΜ. Α.µεΑ ∆υτικής Ελλάδας
Νοτίων Ιονίων Νήσων
Θέµα: «∆ηµόσια Υγεία-Αποκατάσταση
για τα άτοµα µε αναπηρία
και τις οικογένειές τους»

Κυριακή 2 Οκτ. 2022 10:30-12:30
Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών
Εφετείου Πατρών
Θέµα: «Ψηφιακές υπηρεσίες µαιών
-Νέες Τεχνολογίες»

∆ευτέρα 3 Οκτ. 2022 17:30-19:30

Κυριακή 2 Οκτ. 2022 12:30-14:30

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
Θέµα: «Οι προοπτικές του Τουρισµού Υγείας
στη ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο»

Κυριακή 2 Οκτ. 2022 19:30-21:30

Σύλλογος Σαµίων Αχαΐας «Αρίσταρχος ο Σάµιος»
Θέµα: «Από την Πυθαγόρειο ∆ιατροφή
στο σύγχρονο αναπτυξιακό γίγνεσθαι»

Εθνικός Σύνδεσµος Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ)
Θέµα: «Η ποιότητα των υπηρεσιών και
η ασφάλεια του ασθενή στο ελληνικό νοσοκοµείο:
πόσο απέχει η θεωρία από την πράξη»

∆ευτέρα 3 Οκτ. 2022 19:30-21:30

PIKEI - Νέες Τεχνολογίες Ο.Ε.
Θέµα: «Τεχνολογικές εξελίξεις στην υποβοηθούµενη
θεραπευτική παρέµβαση - Η προσέγγιση του
έργου «Πλατφόρµα Λογοθεραπείας
µε Εικονικό Βοηθό» (PLan-V)»

Τρόποι Συνεργασίας • ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης • Χορηγική συνεργασία • ∆ιαδικτυακή εκθεσιακή συµµετοχή
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ανακοίνωσε προχθές ο Κώστας Σκρέκας για τον Οκτώβριο

Κλιμακωτή επιδότηση
έως 486 €/MWh για το ρεύμα
Το ύψος των νέων κυβερνητικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.
Η επιδότηση θα φτάσει έως
και τα 486 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα τον Οκτώβριο.
Για «ενεργειακό πόλεμο» σε
όλη την Ευρώπη που δεν μας
αφήνει ανεπηρέαστους ως χώρα έκανε λόγο ο υπουργός και
ανέφερε ότι κυβέρνηση έχει
λάβει μέτρα με στόχο:
• Στήριξη πολιτών με προσιτές τιμές
• Ενεργειακή επάρκεια
• Ενίσχυση της προσπάθειας
εξοικονομήσεις ενέργειας
Σύμφωνα με τον υπουργό, από
τον Οκτώβριο η επιδότηση στο
ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι κλιμακωτή και ανάλογη με την
κατανάλωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση ενέργειας τόσο θα αυξάνεται και η
επιδότηση ενώ για όσους είναι
στο κοινωνικό τιμολόγιο θα
γίνει απορρόφηση 100% της

Μέχρι 74%
η εξοικονόμηση

αύξησης και θα επιδοτηθούν
με 485 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Επίσης θα προβλέπεται και
μπόνους για όσους μειώνουν
την κατανάλωση σε σχέση με
πέρσι.
Αναλυτικά οι τρεις κλίμακες:
• Έως 500 κιλοβατώρες απορροφούμε το 90% της αύξησης
και αυτό αφορά το 90% των
νοικοκυριών στην Ελλάδα
• Από 501 έως 1.000 κιλοβατώρες απορροφούμε το 80%
της αύξησης. Αν έναν νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τότε η
επιδότηση αυξάνεται κατά 50
ευρώ τη μεγαβατώρα

• Για καταναλώσεις άνω των
1.000 κιλοβατώρων η απορρόφηση είναι της τάξης του
70%. Και εδώ υπάρχει η επιδότηση 50 ευρώ για μείωση
κατανάλωσης 15% σε σχέση
με το 2021.
Όσον αφορά στο φυσικό αέριο θα υπάρξει οριζόντια επιδότηση - χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια - ύψους 90 ευρώ ανά
θερμική μεγαβατώρα.
Επίσης θεσπίζεται ειδικό τέλος
για ηλεκτροπαραγωγούς που
χρησιμοποιούν το αέριο ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή
ηλεκτρισμού.

Μέχρι και 74% φθάνει η εξοικονόμηση για τα νοικοκυριά
με την εφαρμογή των επιδοτήσεων στην κατανάλωση που
ανακοίνωσε προχθές το πρωί
ο υπουργός Περιβάλλοντος
Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα με
τους σχετικούς υπολογισμούς
από πηγές του υπουργείου:
• Νοικοκυριό με μέση μηνιαία
κατανάλωση 400ΚWh/μήνα:
Θα πλήρωνε χωρίς επιδοτήσεις 236 ευρώ. Με την επιδότηση θα πληρώσει 62 ευρώ
• Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 700ΚWh/
μήνα: Θα πλήρωνε χωρίς τις
επιδοτήσεις 413 ευρώ. Με την
επιδότηση θα πληρώσει τελικά 118 και αν εξοικονομήσει
15%, θα πληρώσει 108 ευρώ
• Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 1.200ΚWh/
μήνα: Θα πλήρωνε χωρίς τις
επιδοτήσεις 708 ευρώ. Με την
επιδότηση θα πληρώσει 230
ευρώ και αν εξοικονομήσει
15%, θα πληρώσει 220 ευρώ.

23 συμβουλές εξοικονόμησης
από το Υπ. Περιβάλλοντος

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ενόψει έναρξης της περιόδου
θέρμανσης.
1) Απομόνωση χώρων που δεν χρησιμοποιούνται
2) Ελεύθερα θερμαντικά σώματα
3) Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα
4) Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις
πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κάνει καλή επαφή και να μην
υπάρχει απώλεια.
5) Περιορίζουμε τη διάρκεια που αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου
6) Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη:
-Του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία.
-Του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
-Του aircondition κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμο-

κρασία. Επίσης κατά τη διάρκεια του ύπνου
μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία
έως και 2 βαθμούς.
7) Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών
μακριά από εστίες θέρμανσης.
8) Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο
ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία.
9) Κλείσιμο συσκευών όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by).
10) Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η
καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το
κλείστρο της.
11) Κλείνουμε το φούρνο μας 10 - 15 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα, καθώς η
θερμότητα που υπάρχει επαρκεί για να ετοιμαστεί το φαγητό μας.
12) Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να εφαρμόζουν καλά στα μάτια της κουζίνας.
13) Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε
χρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας.
14) Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα όσο

μπορούμε στις συσκευές με οθόνη.
15) Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου
θερμοστάτη.
16) Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα.
17) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στον λέβητα.
18) Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/
ψύξης, π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας.
19) Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
20) Αντικατάσταση συσκευών με συσκευές
υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του
πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των
προδιαγραφών EnergyStar.
21) Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
με τεχνολογία led.
22) Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά - ενεργειακά.
23) Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης.
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Οι έμποροι τιμούν
τον προστάτη τους
O Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών εορτάζει σήμερα
τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο τον Παντοπώλη εκ Καρπενησίου.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη και
τους φίλους να τιμήσουν τον Άγιο προστάτη τους συμμετέχοντας
στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών.

Μνημόνιο συνεργασίας για
την ανάπτυξη της υπαίθρου
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (ΑΓΣ) και
του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη.
Η σύμπραξη αφορά θέματα προσφοράς εκπαίδευσης στο πλαίσιο
τεσσάρων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Δια
βίου Μάθησης, σε έναν πεδίο, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, όπως είναι αυτό του πρωτογενούς τομέα, της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, του περιβάλλοντος και παρεμφερών κλάδων.

«Στο χώρο της Παιδείας και της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης η διεύρυνση των συνεργασιών και των συνεργειών αποτελεί πάντοτε μία καλή και θετική εξέλιξη. Έτσι και τώρα, εκτός
από τη δεδομένη τον τελευταίο χρόνο συνεργασία μας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η διεύρυνση της συνεργασίας με την
προσθήκη του ΜΑΙΧ ανοίγει νέες προοπτικές», τόνισε, κατά την
υπογραφή του Μνημονίου, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΑΠ, Καθηγητής Στάθης
Ευσταθόπουλος.
«Είναι ένα ευτυχές γεγονός, διότι εντάξαμε τέσσερα προγράμματα
του πρωτογενούς τομέα. Θα τα υλοποιήσουμε αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ΑΓΣ και του ΜΑΙΧ. Το ΕΑΠ είναι γνωστό για την εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση και σύντομα θα αποκτήσει εργαστήρια»,
τόνισε ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.
«Το Μνημόνιο συνεργασίας φέρει την υπογραφή τριών σπουδαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η προσθήκη του ΜΑΙΧ στο αρχικό
σχήμα ΑΓΣ-ΕΑΠ θα διευρύνει τις δυνατότητες και τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά
και να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. Jeff Lansdale.
Κατά την υπογραφή παρόντες ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΕΑΠ
και νυν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης
Ζώρας, και οι έφοροι της ΑΓΣ, Θεοδώρα Βαλέντη και Άννυ Ευσταθίου.
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Συνεδριάζει
το Περιφερειακό
Ενημέρωση για το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» της προγραμματικής περιόδου 2021
– 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα 15:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &amp;
Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
(e:Presence.gov.gr) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://diavlos.
grnet.gr/epresence-conference-12787.

O Μητροπολίτης
στον Περιφερειάρχη
Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη,
επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Πατρών, κ. Χρυσόστομος,
στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, αλλά και
με αφορμή την συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που διοργανώθηκε από κοινού το βράδυ της Δευτέρας με στόχο
την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών. Κατά την συνάντηση, ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Περιφέρειας, ενώ από την
πλευρά του ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδράμει για να ενισχύσει το τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών και
συνεχάρη «όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό τους για να προάγουν αρχές
και αξίες όπως η αλληλεγγύη η φιλανθρωπία το να είσαι
δίπλα στον συμπολίτη που έχει ανάγκη».

Θέματα

> Σήμερα (6 μ.μ.) στην αίθουσα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Πάτρα

Workshop για τον
Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας διανύει το
δεύτερο έτος λειτουργίας του
και ξεκινάει μια σειρά από
workshops, που ως στόχο
έχουν την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Το πρώτο workshop αφορά τον
Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις
6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Πάτρα (Οδός Ερμού 78). Θα ακολουθήσουν
workshops για δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένονται να ανακοινωθούν το
προσεχές διάστημα. Επίσης, ο
Μηχανισμός σχεδιάζει να συμμετάσχει τόσο στην «Αγροτική
Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας» που θα πραγματο-

ποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου και έως και τις 2 Οκτωβρίου
2022 στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, αλλά και στο TEDx
Patras στις 8 Οκτωβρίου 2022.
Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια αναφέρει τα εξής: «Έως
σήμερα ο Μηχανισμός έχει
ήδη υποστηρίξει δεκάδες επιχειρήσεις της Περιφέρειας με
την παροχή δωρεάν εξατομι-

«Μάθημα» ποδοσφαίρου
Στα ανακαινισμένα με τελευταίας γενιάς χλοοτάπητα (προδιαγραφές UEFA) γήπεδα ποδοσφαίρου 5X5 του Παμπελοποννησιακού Σταδίου θα λειτουργήσει, δωρεάν, πρόγραμμα εκμάθησης ποδοσφαίρου με υπεύθυνο προπονητή
πτυχιούχο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και
κάτοχο του προπονητικού διπλώματος UEFA A.
Το πρόγραμμα θα έχει τα παρακάτω ηλικιακά τμήματα :
• Μίνι (Παιδιά Α΄ και Β΄ Δημοτικού)
• Προτζούνιορ (Παιδιά Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού)
• Τζούνιορ (Παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)
Οι προπονήσεις θα ξεκινούν από τις 18:30. Το αναλυτικό
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί δέκα ημέρες από την έναρξη
των εγγραφών και τη συγκρότηση των ηλικιακών τμημάτων.
Οι γονείς θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή είτε διαδικτυακά είτε στην γραμματεία του Παμπελοποννησιακού
Σταδίου τις πρωινές ώρες.

κευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και έχει εκπονήσει
εμπεριστατωμένες μελέτες και
έρευνες που αποτυπώνουν τις
εξελίξεις και τις τάσεις της οικονομίας και των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια καινοτόμος δράση για την ελλη-

νική τοπική αυτοδιοίκηση και
φιλοδοξία της Περιφέρειας είναι να αποτελέσει θεσμό στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της οικονομικής
ανάπτυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα
παρακάτω γραφεία:
• Γραφείο Αγρινίου: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131, Τηλ: 26410
20452, e-mail: info@pde-mse.
gr, agrinio@pde-mse.gr
• Γραφείο Πάτρας: Αθηνών
και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ
26223, Τηλ:2610 454046,
e-mail:
info@pde-mse.gr,
patra@pde-mse.gr
• Γραφείο Πύργου: Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (πρώην
Πατρών 59), Τ.Κ 27131, Τηλ:
26210 26071, e-mail: info@
pde-mse.gr, pirgos@pde-mse.gr

> 29 αθλητικοί φορείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας

«Γνωριμία με τον Αθλητισμό»

Οδικό… λίφτινγκ
Τα έργα, μικρά και μεγάλα, συνεχίζονται στον Δήμο Πατρέων, σε δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.
Ανάμεσα σε άλλα, την συγκεκριμένη περίοδο, όπως γνωστοποίησε ο Δήμος, εκτελείται από εργαζόμενους του Δήμου το έργο της ολικής ανακατασκευής της οδού Ηρακλέους, με πεζοδρόμια, ασφαλτόστρωση, υποδομή φωτισμού.
• Στην οδό Θεοδ. Αννίνου, εκτελούνται εργασίες αλλαγής
του ασφαλτοτάπητα, στο υφιστάμενο πλάτος.
• Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες από τον Δήμο, για την
δημιουργία της πλατείας Αγίου Αλεξίου, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένας ακόμα ελεύθερος χώρος, προς όφελος
των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των παιδιών που
θα αποκτήσουν έναν ακόμα μεγάλο παιδότοπο.
• Στην Πιτίτσα τέλος, ξεκίνησε από τον Δήμο ένα έργο, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και αφορά την τσιμεντρόστρωση κοινοτικών και αγροτικών δρόμων, καθώς και επεμβάσεις σε μικρούς πεζόδρομους της Κοινότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με τη νέα δράση «Γνωριμία με τον Αθλητισμό 2022», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα συνεχίσει να υποστηρίζει έμπρακτα
παιδιά και εφήβους (6-16 ετών) οικονομικά αδύναμων οικογενειών δικαιούχων ΤΕΒΑ στα πλαίσια των Συνοδευτικών Μέτρων
της ΚΣ Π.Ε. Αχαΐας ώστε να γνωρίσουν το
αθλήματα του Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ,
Βόλεϊ, Χάντμπολ, Στίβου, Κολύμβησης και
Πόλο. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε προχθές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, με την συμμετοχή 29 αθλητικών φορέων της Αχαΐας, ενώ οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν

τον Οκτώβριο για περίπου 200 παιδιά και
εφήβους με την ευδόκιμο συνεργασία των
αθλητικών φορέων.
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα αθλητικά σωματεία: Α.Ο Ίκαρος Πετρωτού Πατρών, Α.Σ. Ήφαιστος,
Α.Ο. Πήγασος Μπεγουλακίου, Παναχαϊκή Γ.Ε. (Καλαθοσφαίριση, Στίβος, Πετοσφαίριση), Αετός Ρίου Α.Ο., Γ.Σ. Αίολος
Πατρών, Α.Σ. ΑΚΡΟΣ, Α.Ο Αστέρας Τέμενης, Γ.Σ. Άθλος Πατρέων, Γ.Σ. Προοδευτική Πατρών, Α.Ο. Αθλόραμα Πάτρας, Α.Ο.
Αίολος Αγυιάς Πατρών, Λύκοι Αιγιάλειας,
Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, Α.Σ. Νίκη
Προαστίου, Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών,
Α.Σ. Πατρών «Αχαϊκός», Α.Σ. Τιτάνες Ολύμπου, Α.Ο. Πέλοψ, Ένωση Αθλοπαιδιών
Πατρών(ΕΑΠ), Α.Σ. Απόλλων Πατρών,
Α.Σ. Απολλωνιάδα Πατρών, Α.Ο. Ερυθρός Αστέρας Πατρών, Α.Σ. Ο Άτλας, ΝΑΣ
ΑμεΑ Αχαΐας, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των
Σπορ, Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας.
Κάθε αθλητικός φορέας μπορεί δυνητικά
να φιλοξενήσει έως 10 παιδιά ανά άθλημα, δικαιούχων ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας.

«Θα υλοποιήσουμε δράσεις ενίσχυσης της
ομαδικότητας και της αλληλεγγύης. Στόχος μας να συμβάλλουμε αφενός στην υγιή
ψυχοσωματική ανάπτυξή των παιδιών και
εφήβων και αφετέρου στην κοινωνικοποίηση και στην θετική διαμόρφωση της προσωπικότητας προωθώντας το ιδεώδες του
αθλητισμού. Το κοινωνικό μας έργο σαν
Περιφερειακή αρχή αποσκοπεί στο να μην
μείνει κάνεις πίσω και να ενδυναμώσει με
δεξιότητες και θετικές προοπτικές το μέλλον, δηλαδή τα παιδιά μας», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, αρμόδιος για
θέματα υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο
οποίος παράλληλα επεσήμανε τις δυσκολίες
που αντιμετώπισε η Περιφέρεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταφέρνοντας ωστόσο να ξεπεράσει τον σκόπελο κι ανοίγοντας
μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους έχουν ανάγκη.
Οι αθλητικές δραστηριότητες θα πλαισιωθούν με σεμινάρια σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την ενίσχυση της
ομαδικότητας, της υγιεινής διατροφής και
υγιεινών τρόπων ζωής και γενικότερα της
ολιστικής υγείας των παιδιών μας.

> Απόψε (8 μ.μ.) από το Σωματείο Νάπολης Πατρών »

Ημερίδα με βραβεύσεις

Το σωματείο Α.Π.Σ Νάπολη
Πατρών με την υποστήριξη
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει σήμερα
στις 8 μ.μ. ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Άδωνις», στην Πάτρα, στη διάρκεια της οποίας
θα γίνουν βραβεύσεις των
αθλητών αλλά και των πρωτα-

γωνιστών της ομάδας στον μεγάλο τελικό στο Eurowinners
challenge.
Θα υπάρξουν ακόμη παρεμβάσεις των στελεχών της παγκόσμιας ομοσπονδίας beach
soccer, ενώ θα γίνει παρουσίαση των εμφανίσεων της ομάδας στις διεθνείς διοργανώσεις με τα λογότυπα της ΠΔΕ

ως προβολή για την περιοχή
μας στο εξωτερικό.
Στην εκδήλωση επίσης θα παρουσιαστούν τα οφέλη που
θα αποκομίσει η πόλη από
τους αγώνες και τον θεματικό αθλητικό τουρισμό που θα
προσελκύσει κατά τη διάρκεια
και μετά τους αγώνες, διεξάγοντας διοργανώσεις Ευρωπαϊ-

κού και παγκοσμίου επίπεδου.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν
την δυνατότητα να γνωρίσουν
το άθλημα μέσα από αναλυτική παρουσίαση που θα γίνει,
και επιπλέον θα παρουσιαστεί
το δωρεάν καινοτόμο πρόγραμμα για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5-12 ετών «beach
soccer kids».

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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> Ν. Κοροβέσης: «Εδραιώνουμε την παρουσία μας στη Γαλλική και διεθνή αγορά»

Τουριστικός προορισμός η Δυτ. Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας στο
πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας,
εστιάζει στις διεθνείς εκθέσεις για
την τουριστική της προβολή, την
προσέλκυση επισκεπτών, την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των τοπικών προϊόντων.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού, Νίκος Κοροβέσης, μαζί με
συνεργάτες - υπηρεσιακά στελέχη της ΠΔΕ, μετέβησαν στο Παρίσι εκπροσωπώντας την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση για τη Γαλλική αγορά, τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «IFTM (International &
French Travel Market)-Top Resa,
που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο «Porte des Versailles”
από 20 έως 22 Σεπτεμβρίου 2022.
Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες

διεθνείς τουριστικές διοργανώσεις
στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες και φορείς της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Ο κ. Κοροβέσης και
τα στελέχη της ΠΔΕ, Γεωργία Παπασπύρου και Γεωργία Τράπαλη,
πραγματοποίησαν σημαντικές επαφές με ξένους και έλληνες φορείς
τουρισμού, προκειμένου να αναδειχτεί το τουριστικό προϊόν της ΠΔΕ

και η ιδιαίτερη ταυτότητά της.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Τουρισμού, Νίκος Κοροβέσης,
μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η επαφή
μας με γάλλους και ξένους τουριστικούς πράκτορες και φορείς αποτελεί
ευκαιρία να προβάλλουμε την ΠΔΕ
ως ένα φιλικό και ασφαλή προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές,
επενδυτικές ευκαιρίες και μοναδικά

πολιτισμικά χαρακτηριστικά, στοιχεία που στο σύνολό τους αναδεικνύουν διεθνώς το brand name της
Ολυμπιακής Γης».
Παράλληλα, ο κ. Κοροβέσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σύνολο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς όπως είπε
«διαφάνηκε η καθιέρωση πλέον της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις
πρώτες προτιμήσεις των ξένων επισκεπτών, τόσο για τις κλασσικές όσο
και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα τρία τελευταία χρόνια, εργάζεται εντατικά και στοχοθετημένα
προκειμένου να αναδείξει το τουριστικό προϊόν της ΠΔΕ, αυξάνοντας
τόσο τη σχετική χρηματοδότηση για
δράσεις τουριστικής προβολής, όσο
και υλοποιώντας έργα υποδομής
που άμεσα ή έμμεσα θα ενισχύσουν
τις τουριστικές ροές».

> Από το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ

Τριήμερο φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον
ΣΚΕΑΝΑ διοργανώνει την δράση «Taste the
city», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του τριήμερου φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις 1415-16 Οκτωβρίου 2022, για πρώτη φορά στην
Πάτρα.
Ο ΣΚΕΑΝΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του,
«ως θεσμός υπηρετεί πάντα την εξωστρέφεια και
την φιλοξενία επομένως δεν θα μπορούσε παρά να αγκαλιάσει και να στηρίξει μια δράση η
οποία έχει ως σκοπό την “γνωριμία” των νέων
φοιτητών με την τοπική αγορά. Το Πανεπιστήμιο μας αποτελεί πηγή ζωής για την επιχειρημα-

τικότητα και την εν γένει οικονομία της περιοχής μας, επομένως θεωρούμε πολύ σημαντική
την διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία μέσω αντίστοιχων δράσεων».
Η δράση εκτός των άλλων περιλαμβάνει και μεγάλα μουσικά events, εκθέσεις, open air προβολές, δράσεις όπως το «Magic Bus Patras Tour»
κ.α.
Αναφορικά με το «Taste the city», ο ΣΚΕΑΝΑ καλεί τους συναδέλφους να να διαμορφώσουν ειδικά μενού για το τριήμερο 14-15-16 Οκτωβρίου
2022 σε ειδικές τιμές για τους φοιτητές της Πάτρας. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει
έως την Παρασκευή, 7/10/2022.

> Ενημέρωση για το νέο Ερευνητικό Κέντρο στο Routelab

Φ. Ζαϊμης: «H καινοτομία είναι παντού»

Στη σημασία της καινοτομίας, της
έρευνας και των συνεργασιών έδωσε βαρύτητα ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και
Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης κατά τη συμμετοχή του στη διοργάνωση
που στήριξε η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος «Routelab» την Παρασκευή
16/9 και μιλώντας στο forum με θέμα: “Το περιβάλλον ανάπτυξης του
οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής».
«Από την πρώτη στιγμή της θητείας
μας ενεργοποιήσαμε όλα τα θεσμι-

κά εργαλεία καινοτομίας που διαθέτουμε όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας,
(ΠΣΕΚ). Μεταξύ άλλων η πρόταση
του για τη δημιουργία νέου Eρευνητικού Kέντρου πανελλαδικής εμβέλειας στη Δυτική Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά. Είμαστε στη
φάση όπου ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη δημιουργία του και απομένει η αποστολή της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο ΕΣΕΤΕΚ.
Το Ερευνητικό Κέντρο θα είναι μοναδικό επιστημονικά στην χώρα και
συμπληρωματικό με τα υφιστάμενα,
με ένα βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης
και με έμφαση στην εφαρμοσμένη
έρευνα στους κλάδους της αγροδιατροφής, της ιατρικής τεχνολογίας και
της πολιτικής της τεχνολογίας »τόνισε ο κ.Ζαΐμης.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη νέα
γέφυρα συνεργασίας που «έχτισε»

η Περιφέρεια Δυτικής και το ΠΣΕΚ
ανοίγοντας νέους ορίζοντες μέσα
από τη συνεργασία και εθνική εκπροσώπηση με το Von Karman
Institute, που ειδικεύεται στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής
επιστήμης και των μηχανών εσωτερικής καύσης. Πέραν των υποτροφιών που καλύπτει η ΠΔΕ με την
συνεργασία αυτή ανοίγεται και ένας
νέος δρόμος συνεργασίας της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της ΠΔΕ μέσω ερευνητικών
προγραμμάτων, με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και με φορείς υψηλής τεχνογνωσίας στις Βρυξέλλες .
Επίσης, ο κ. Ζαΐμης μίλησε για τα
οφέλη της έλευσης του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα με καινοτόμο τρόπο, για την αδελφοποίηση με
τη Περιφέρεια FUJIAN (ΚΙΝΑ) και
για το έργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0» για

την ενσωμάτωση της καινοτομίας
στην ίδια την Περιφέρεια.
Τέλος, ζήτησε από την κυβέρνηση να ρίξει περισσότερο βάρος στα
τρία αμυντικά εργοστάσια του Νομού
(ΚΕΤΧ, ΚΕΑ Αράξου και ΕΒΟ) για
να γίνουν πιο εξωστρεφή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με καινοτόμο περιεχόμενο ώστε
να μην απαξιωθούν περαιτέρω. Η
ΠΔΕ μπορεί να συνδράμει στην κατεύθυνση αυτή.
Στο Forum συμμετείχαν επίσης ο
Υφυπουργός Έρευνας &Τεχνολογίας, Χρήστος Δήμας, o Πρύτανης
Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος
Μπούρας, o, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτων Μαρλαφέκας και ο Consulting Principal
Deloitte, Χάρης Αντωνόπουλος,
ενώ το συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Πομώνης από το
Ionian Channel.
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ΠΟΕΣΕ: Περιφερειακός
υπεύθυνος ο Κ. Σακκής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΕ, το
οποίο συνήλθε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου
2022, αποφάσισε την συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την οργάνωση και δράση
ανά περιφέρεια της χώρας και υπό την εποπτεία του Γεν. Γραμματέα της ΠΟΕΣΕ Ιωάννη
Δαβερώνη. Ειδικότερα, ορίστηκαν οι παρακάτω υπεύθυνοι:
• Αττικής - Δαβερώνης Ιωάννης
• Πελοπόννησος – Δυτ. Ελλάδα Σακκής Κωνσταντίνος
• Ήπειρος Τάτσης Χρήστος
• Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία Καραγεώργος
Κωνσταντίνος
• Μακεδονία- Κοτσαμπάς Σωτήριος
• Θράκη Τσιακίρογλου Μαίρη
• Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική Φιλοκώστας Ιωάννης
• Ιόνιοι Νήσοι- Βασιλάκης Βασίλειος
• Νότιο Αιγαίο- Παπαδόπουλος Ιωάννης
• Βόρειο Αιγαίο- Μόλβαλης Νικόλαος
Το προεδρείο του ΣΚΕΑΝΑ σε ανακοίνωσή
του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνο Σακκή καθώς και σε όλα τα μέλη
της οργανωτικής επιτροπής.

Τελευταίο voucher
για διακοπές
Την προσεχή Δευτέρα θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το νέο και τελευταίο voucher έως 300
ευρώ με το North Evia Pass προκειμένου να
δεχτεί αιτήσεις από όσους ενδιαφέρονται για
φθινοπωρινές διακοπές σε Σάμο και Βόρεια
Εύβοια. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 10η Οκτωβρίου 2022
και θα ισχύει εφόσον δεν έχει εξαντληθεί
νωρίτερα ο προϋπολογισμός της 4ης Φάσης
(Οκτωβρίου) (Βόρεια Εύβοια 2.679 κάρτες
των 150€ / Σάμος 1.169 κάρτες των 300€).

Προσλήψεις ανέργων
«Τρέχει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για τις επιπλέον 6.500 θέσεις του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, συνολικού
προϋπολογισμού 123 εκ. ευρώ, που είχε
εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούλιο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη
μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων, ηλικίας
55-67 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12
μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους
12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 € μηνιαία.

Νέο ωράριο στα ΚΕΠ
Από τον Δήμο Πατρέων, ανακοινώθηκε το
επικαιροποιημένο ωράριο λειτουργίας των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και
είναι το εξής:
• Κεντρικό ΚΕΠ (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου
Πατρέων, στο παλιό λιμάνι), Δευτέρα ως Παρασκευή 8 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και Σάββατο 8
π.μ. έως 1.30 μ.μ.
• ΚΕΠ Δ.Ε. Βραχνεΐκων: Δευτέρα ως Παρασκευή 7.45 π.μ. έως 3.00 μ.μ.
• ΚΕΠ Δ.Ε. Μεσσάτιδας: Δευτέρα ως Παρασκευή 7.45 π.μ. έως 3.00 μ.μ.
• ΚΕΠ Δ.Ε. Παραλίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 7.45 π.μ. έως 3.00 μ.μ.
• ΚΕΠ Δ.Ε. Ρίου: Δευτέρα ως Παρασκευή
7.45 π.μ. έως 3.00 μ.μ.
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Aπόψεις

Το μεταναστευτικό
στις μέρες μας
Αύξηση στις ροές κατά 64% σημειώθηκε το πρώτο οκτάμηνο
του 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Την ίδια ώρα, ο αριθμός των διαμενόντων αιτούντων άσυλο
στις δομές φιλοξενίας της επικράτειας παρουσιάζεται μειωμένος κατά 56% τον Αύγουστο του 2022 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
Σε σχέση με την αύξηση των ροών εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι σημαντικός παράγοντας ήταν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας, με αποτέλεσμα οι παράνομοι διακινητές να σταματήσουν την δράση τους το 2021 αφού ήταν
εύκολο να εντοπιστούν.
Οι αιτήσεις ασύλου τον Αύγουστο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.
Έτσι,τον Αύγουστο του 2022 διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα
συνολικά 754.862 πολίτες ΕΕ, ομογενείς, πολίτες τρίτων χωρών και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
Οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ τον ίδιο
μήνα ανέρχονταν σε 475.384, μειωμένες κατά 29% σε σχέση
με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι
η Αλβανία σε ποσοστό 61,4%, η Κίνα σε ποσοστό 4,7% και
ακολουθεί η Γεωργία σε ποσοστό 4,2%.
Πάντως, δεν είναι μόνο εκείνοι που επισκέπτονται την χώρα μας από ανάγκη για ένα καλύτερο μέλλον. Υπάρχουν και
οι λεγόμενοι επενδυτές που αναγνωρίζουν την ποιότητα ζωής
στη χώρα μας και διαθέτουν ένα υψηλό κεφάλαιο με το οποίο
μπορούν να ζήσουν εδώ.
Για να λάβουν τη λεγόμενη «χρυσή βίζα» θα πρέπει να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, που η αξία του να ξεκινάει από τα
500.000 ευρώ και το ελληνικό κράτος με τη σειρά του θα παρέχει άδεια διαμονής. Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου
επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ίσχυαν τον Αύγουστο
του 2022 ανέρχονται σε 10.499. Οι 9.178 (ποσοστό 87%)
αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.321 (13%) αφορούν
ανανεώσεις. Μένει να δούμε και την προέλευσή τους για να
αντιληφθούμε για ποιους τελικά η Ελλάδα αποτελεί μια επιχειρηματική ευκαιρία. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας (64,8%), Τουρκίας
(6,4%) και Ρωσίας (4,6%).
Μια σημαντική παράμετρος επίσης αποτελεί και ο πόλεμος
στην Ουκρανία που πυροδότησε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης στη χώρα μας. Από Ουκρανούς έχουν υποβληθεί συνολικά 20.290 ηλεκτρονικές αιτήσεις ως τις 31 Αυγούστου 2022
και έχουν εκδοθεί 19.081 άδειες προσωρινής προστασίας, εκ
των οποίων το 70% αφορά γυναίκες και το 30% άνδρες.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1271 | Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

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

Με πανό και συνθήματα οι Πατρινοί διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο συνεχές κύμα ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής, στα καύσιμα και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και των άλλων μορφών ενέργειας, που εξανεμίζει τα
λαϊκά εισοδήματα. Η αγωνιστική κινητοποίηση της περασμένης Τρίτης διοργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και
άλλους φορείς, οι οποίοι μετά τη συγκέντρωση πραγματοποίησαν πορεία με κυρίαρχα συνθήματα: «Οι ανάγκες μας δεν
χωράνε σε voucher και pass», «Δυναμώνουμε τους αγώνες μας, περνάμε στην αντεπίθεση». Η Δημοτική Αρχή κάλεσε την
κυβέρνηση να μην επιτρέψει εν έτει 2022, να βυθίζεται ο λαός στην ενεργειακή φτώχεια, να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα,
να τίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η θέρμανση των παιδιών του στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. «Δεν πρέπει να
συμβιβαστούμε με τη λογική «ας είναι σβηστές και μερικές λάμπες στους δρόμους», αρκεί να μην πειραχτούν τα κέρδη των
«πράσινων» επιχειρηματιών», ανέφερε ο Δήμος καλώντας τους πολίτες να βάλουν εμπόδια σε αυτήν την πολιτική καθώς
έρχεται «δύσκολος χειμώνας» λόγω ακρίβειας.

Συμβουλευτικά

Η Επανακομιδή
της Τιμίας Κάρας

Δίπλα στους αθλητές
της Παναχαΐκής ο Γ. Καρβέλης

Tην προσεχή Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, η
Αποστολική Εκκλησία των Πατρών, εορτάζει την
58η Επέτειο της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων, Ανδρέου,
από την Ρώμη στην Πάτρα. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει
ζωντανά τον Όρθρο και την πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία από τον Ι. Ν. Αποστόλου Ανδρέου, με παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση
από το Α’ Πρόγραμμα, την ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ όπως
επίσης και από το δορυφορικό πρόγραμμα της
ERT WORLD για τον απόδημο Ελληνισμό.
Για το πρόγραμμα του εορτασμού θα παραχωρήσει σήμερα το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου ο
Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Στις
εκδηλώσεις αναμένεται να παραβρεθεί πλήθος
πιστών, λαμβάνοντας ωστόσο και τα κατάλληλα
υγειονομικά μέτρα.

Τον Λεωνίδα Κυβελίδη,
Αθλητικό Διευθυντή της
ΠΑΕ Παναχαϊκής, υποδέχθηκε στο γραφείο του
προχθές το πρωί ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης
Καρβέλης. Ο κ. Κυβελίδης
δώρισε στον κ. Καρβέλη την
επίσημη ενδυμασία της Πατρινής ομάδας, μεταφέροντας τις θερμές ευχαριστίες
τόσο της Διοίκησης, του τεχνικού team, αλλά και των ποδοσφαιριστών για την έμπρακτη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
στήριξη του κ. Καρβέλη στην ομάδα. Από την πλευρά του ο κ.
Καρβέλης, επανέλαβε το ειλικρινές του ενδιαφέρον για την πορεία της ομάδας, άλλωστε παρακολουθεί κάθε αναμέτρησή της,
ενώ διαβεβαίωσε τον αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ Παναχαϊκής
ότι η 6η ΥΠΕ θα συνεχίζει να παρέχει υγειονομική κάλυψη,
καλύπτοντας τις ανάγκες των αθλητών.

Συνάντηση ΣΚΕΑΝΑ με Λ. Βασιλειάδη
Συνάντηση με τον προϊστάμενο
του τμήματος σχεδιασμού και
τουριστικής στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
κ. Λαυρέντη Βασιλειάδη, πραγματοποίησε ο ΣΚΕΑΝΑ. Στην
συνάντηση εκ μέρους του ΣΚΕΑΝΑ συμμετείχαν ο πρόεδρος,
κ. Τάσος Γιατράς, ο γεν. γραμ. κ.
Παναγιώτης Ματθαιόπουλος και

ο ταμίας κ. Δημήτρης Φάκαλος.
Η συνάντηση προκλήθηκε από
την πλευρά του κ. Βασιλειάδη
με σκοπό την ενημέρωση του
προεδρείου του ΣΚΕΑΝΑ και
κατ’ επέκτασιν των μελών του,
σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται αυτή την στιγμή από
την Π.Δ.Ε. και ανήκουν στην
ζώνη ενδιαφέροντος τους.
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Κυνήγι για «μαϊμού» αποδείξεις

Με αφορμή την παράδοση της
γραφικής ύλης που συγκεντρώθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ στο
Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας τιμώντας
Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήτην επέτειο των 48 χρόνων από
την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας μου της Πάτρας, η πρόεδρος του
διοργανώνει πολιτική εκδήλωση Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίτην Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 στις να Γεροπαναγιώτη επεσήμανε ότι:
8 το βράδυ στο ξενοδοχείο «Aστηρ» «Η αλληλεγγύη στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο
με ομιλητή τον υπουρείναι απαραίτητη ως
γό Εργασίας - Κοινωαποτέλεσμα μιας πονικών Υποθέσεων και
λιτικής η οποία καθηΑντιπρόεδρο της Νέας
μερινά απαξιώνει τη
Δημοκρατίας Κωστή
γνώση, υποβαθμίζει
Χατζηδάκη.
το δημόσιο σχολείο
Σε μήνυμά της με την
και μετατρέπει τη μόρευκαιρία της επετειφωση σε πανάκριβο
ακής εκδήλωσης η
αγαθό. Γίνεται αντιΔ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας
ληπτό ότι πρέπει να
υπογραμμίζει:
O κ. Κωστής
στηρίξουμε τις λαϊκές
«Σαράντα οκτώ χρόνια
Χατζηδάκης
οικογένειες που δυμετά, το μήνυμα της
σκολεύονται. Αυτή η
ιδρυτικής μας Διακήπροσπάθεια από την
ρυξης και τα λόγια του Κωνσταντίπλευρά
μας
θα συνεχιστεί, όπως
νου Καραμανλή αντηχούν και μας
θα
συνεχιστούν
και άλλες δράσεις
καθοδηγούν. Με τον ιστό των αρ–
συνέργειες
που
κάνουμε με τη
χών μας ακλόνητο. Και τη σημαία
σπουδαία
δομή
του
λαϊκού φροτων ιδεών μας να κυματίζει με τον
ντιστηρίου
η
οποία
προσφέρει
τεάνεμο της ανανέωσης, στις δεκαεράστιο
έργο
κα
οφείλουμε
να
την
τίες που μεσολάβησαν η Νέα Δημοκρατία ωρίμαζε, παραμένοντας στηρίξουμε όλοι».

Αυξημένα τα έσοδα από
τον τουρισμό τον Ιούλιο

Αύξηση κατά 154,2% εμφάνισαν τα
έσοδα από τον τουρισμό στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι, καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα
«Στηρίζουμε
μας ξεπέρασε τα 13,2 εκατομμύρια
τη λαϊκή οικογένεια»
έναντι 4,5 εκατομμυρίων πέρυσι.
Σημαντική ποσότητα γραφικής Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα
ύλης , η οποία συγκεντρώθηκε από στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάτον Πολιτιστικό Οργαδος, η ταξιδιωτική κίνισμό του Δήμου Πανηση μέσω αεροδροτρέων κατά την προμίων αυξήθηκε κατά
σέλευση των θεατών
204,3%, ενώ αυτή μέστις φετινές εκδηλώσω οδικών σταθμών
σεις του Διεθνούς Φεκατά 171,5%.
στιβάλ Πάτρας, παραΚατά την επισκοπούδόθηκε στο «Λαϊκό
μενη περίοδο, η ταξιΦροντιστήριο Αλληδιωτική κίνηση από
λεγγύης» του Δήμου,
τις χώρες της ΕΕ-27
προκειμένου να διαδιαμορφώθηκε
σε
Η κα Κατερίνα
τεθεί για την κάλυψη
8,064, εκατομ. ταξιδιΓεροπαναγιώτη
μέρους των αναγκών
ώτες, παρουσιάζοντας
παιδιών λαϊκών οικοάνοδο κατά 148,5%
γενειών.
σε σύγκριση με την αντίστοιχη πεΜεταξύ άλλων παραδόθηκαν τετρά- ρίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική
δια, στυλό, μαρκαδόροι, μολύβια, κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕσχολικές τσάντες, κασετίνες, χάρα- 27 αυξήθηκε κατά 298,1% και διακες, ξύστρες, διορθωτικά, σταμπι- μορφώθηκε σε 5,96 εκατ. ταξιδιώλο, σπιράλ και μπλοκ.
τες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις

Ευχαριστίες Σ.Γ.
«Κωστής Παλαμάς»

χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 158,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27
εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε
κατά 128,7%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση
από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 157,8% και διαμορφώθηκε σε 2,06 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ
αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 131,8% και διαμορφώθηκε σε
900,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά
με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο
Βασίλειο αυξήθηκε κατά 658,7%
και διαμορφώθηκε σε 2,031 εκατ.
ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ
αυξήθηκε κατά 279,8% και διαμορφώθηκε σε 513,9 χιλ. ταξιδιώτες.

‘‘

Η πόλη μας, η
οποία εδώ και
τέσσερα χρόνια
μπορεί να υπερηφανεύεται για
την διάσωση και αξιοποίηση της Οικίας, μεριμνά
για την εικόνα της με την έκφραση σεβασμού στην
ιερότητα του χώρου.

Σημαντικά ποσά
απλήρωτων φόρων

Φόρους ύψους 4,459 δισ. ευρώ
άφησαν απλήρωτους τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις στο επτάμηνο
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 με το
σύνολο των οφειλετών να παραμένει πάνω από τα 4,2 εκατομμύρια.
Την ίδια ώρα, ο εισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει πάρει
«φωτιά» καθώς με κατασχέσεις και
ρυθμίσεις κατάφερε στο 7μηνο να
εισπράξει πάνω από 2,8 δις. ευρώ από παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, ενισχύοντας έτσι τα κρατικά ταμεία. Και ενώ ο αριθμός των
οφειλετών παραμένει πάνω από
τα 4 εκατομμύρια είναι εντυπωσιακό το ποσοστό των εμπρόθεσμων
πληρωμών φόρων που αγγίζει το
84%. Δηλαδή, 8 στα 10 ευρώ των
φόρων που έχουν βεβαιωθεί πληρώνονται στην ώρα τους.

‘‘

Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι οι πιο
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού μετά από τους
άνεργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurostat, το 2021 το 23,6%
όλων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων
ηλικίας 18 ετών και άνω στην ΕΕ διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Αυτή μάλιστα η κατηγορία
όσον αφορά την κατάσταση δραστηριότητας ήταν η μόνη που σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2020.

‘‘

Στην Πάτρα
ο Κωστής Χατζηδάκης

έφηβη». Δεν γνωρίζουμε εάν ο
υπουργός θα έρθει στην Πάτρα από
το πρωί για να επιθεωρήσει και κάποιες υπηρεσίες του τοπικού ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι υπάρχουν παράπονα ως προς τις καθυστερήσεις
στην έκδοση συντάξεων. Μια επιτόπια αυτοψία είναι επιβεβλημένη.

Eπωνύμως

Εντός της εβδομάδας η ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιήσει τη νέα ψηφιακή εφαρμογή για έξυπνα κινητά «Appodixi». Η εφαρμογή θα δίνει τη
δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν από το κινητό τους εάν η απόδειξη
που έλαβαν είναι γνήσια.
Εάν από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι η απόδειξη εκδόθηκε από «πειραγμένη» ταμειακή μηχανή ή η ταμειακή μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη με
τα συστήματα της ΑΑΔΕ, τότε το κράτος θα δίνει ως επιβράβευση στους
πολίτες μέρος του προστίμου που θα επιβάλλεται στην επιχείρηση.
Τα μπόνους θα φθάνουν μέχρι και τα 2000 ευρώ.

‘‘

Τέλος για τα off site
ΑΤΜ, αυτά που είναι
τοποθετημένα δηλαδή
εκτός του τραπεζικού
δικτύου (σουπερ μάρκετ,
κλπ). Σύμφωνα με τις
τράπεζες, n συντήρηση
τους, δηλαδή η εκμίσθωση, ο ανεφοδιασμός και
η ασφάλειά τους, είναι
ασύμφορη.
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Η Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς εκφράζει την ικανοποίησή της για το αμέριστο ενδιαφέρον των συμπολιτών, σχετικά με την Οικία Κωστή Παλαμά, την εμφάνισή
της και τις δράσεις που διεξάγονται σε αυτήν.
«Η πόλη μας, η οποία εδώ και τέσσερα χρόνια μπορεί
να υπερηφανεύεται για την διάσωση και αξιοποίηση της
Οικίας, μεριμνά για την εικόνα της με την έκφραση σεβασμού στην ιερότητα του χώρου.
Όλα αυτά τα χρόνια, το κτίριο της οδού Κορίνθου και οι
δράσεις της Στέγης Γραμμάτων, στηρίζονται στην διαρκή
καθημερινή φροντίδα και αγάπη του Αθανάσιου Στεφανόπουλου.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, η συντήρηση
και η λειτουργία του χώρου αλλά και ο εμπλουτισμός του
με αγορές νέων στοιχείων (συλλογή βιβλιοθήκης γλωσσολογίας, σπάνιες εκδόσεις Ελλήνων Λογοτεχνών, έργα
γλυπτικής κ.α.) πραγματώνονται με την υποστήριξη του
ιδιοκτήτη, χωρίς την επιβάρυνση οποιουδήποτε άλλου
φορέα ή προσώπου από την πόλη μας.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε φροντίδα για την προστασία του κτιρίου από τυχόν «εικαστικές ασχήμιες», τόσο
με την εφαρμογή antigrafity βαφής που καθιστά εύκολη
την απομάκρυνση τους, όσο και με την άμεση επέμβαση
συνεργείου για τον καθαρισμό.
Θεωρούμε απόλυτα ορθή και είναι ο κανόνας για εμάς, η
άποψη ότι αν αφήσεις τα σημάδια της φθοράς να παραμείνουν, αυτή θα γενικευτεί.
Άλλωστε το τελευταίο το ζούμε καθημερινά σε πλήθος δημόσιων χώρων στην πόλη.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους όσους έχετε στραμμένη
την προσοχή σας στο σπίτι που γεννήθηκε ο Ποιητής.
Τόσο στην πρόσοψη, όσο και στο εσωτερικό του» αναφέρει η ανακοίνωση.
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Οριστικός ανάδοχος
του Χιονοδρομικού
Στην ολοκλήρωση της ανάδειξης οριστικού αναδόχου του
τελευταίου και μεγαλύτερου υποέργου, που εντάσσεται στο
μεγάλο έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων», προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση της, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατά την διάρκεια της
τελευταίας της συνεδρίασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 18.250.000,00
ευρώ και οριστικός ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία: Υιοί
Ν. Νουλίκα ΟΕ. Ο πλήρης και τελικός φάκελος κατετέθη στο
Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο, με σκοπό την επικύρωση
και έγκριση υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Εκκρεμεί πλέον η ολοκλήρωση του ελέγχου από το ελεγκτικό
συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Θεσμός η
εμποροπανήγυρη
Σημείο αναφοράς αποτελεί ξανά η εμποροπανήγυρη στα Καλάβρυτα. Οι έμποροι έστησαν τους πάγκους με τα προϊόντα
τους από την περασμένη Δευτέρα και άρχισαν να υποδέχονται επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή.
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο 2425/9/202, ενώ η σκυτάλη θα δοθεί την προσεχή εβδομάδα
στην εμποροπανήγυρη της Κλειτορίας, η οποία ξεκινά στις
27 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 2 Οκτωβρίου.
Επίσης, ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος
με απόφασή του ορίζει τον Γιώργο Ροδόπουλο αντιδήμαρχο
στην Δ.Ε. Παΐων.

Αναβάθμιση γηπέδου
Στην τελική ευθεία εισήλθε το έργο βελτίωσης και αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ισώματος, καθώς
ολοκληρώνεται εντός των ημερών η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα, τελευταίας γενιάς που πληροί τις προδιαγραφές της FIFA.
Το έργο προϋπολογισμού 319.997,80 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες
και σύντομα θα παραδοθεί σε χρήση, αλλάζοντας σημαντικά
το τοπίο στις αθλητικές υποδομές του Δήμου Ερυμάνθου.
Εκτός από τον νέο χλοοτάπητα που καθιστά ασφαλή και πλήρως λειτουργικό τον αγωνιστικό χώρο, το έργο προέβλεπε την
εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, όπως δύο εστιών ποδοσφαίρου, δύο πάγκων με καθίσματα και επιστέγαση, καθώς και
ολοκαίνουρια περίφραξη, ύψους τεσσάρων μέτρων.
Κατά τις εργασίες τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα ήταν
παρόντες τόσο ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ηλίας Βέρρας
όσο και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ισώματος, Κώστας Αποστολόπουλος..

Θέματα
> Οι θέσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος για ζητήματα αιχμής

Το βάρος στο ενεργειακό κόστος

Κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση τέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος.
Οι εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έλαβαν αποφάσεις και κατέθεσαν προτάσεις, τις οποίες
θα προωθηθούν στα αρμόδια
Υπουργεία με τη μορφή υπομνήματος.
Στη συνεδρίαση κυριάρχησε το
ενεργειακό κόστος και οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας
για τα οποία αποφασίστηκε:
• Να προτείνει και να αναλάβει
η ΚΕΔΕ την διαμόρφωση ενός
σύνθετου δείκτη ενεργειακής
επιβάρυνσης για κάθε Δήμο
με βάση τις διαφορετικές ανάγκες ηλεκτροδότησης που έχει,
διαχωρίζοντας ανά κατηγορία
ηλεκτροδοτούμενης δραστηριότητας (κτήρια, οδοφωτισμός)
και κρίσιμες υποδομές (όπως
π.χ. αντλιοστάσια, αντιπλημμυρικά). Ο δείκτης αυτός να
αποτελέσει τη βάση για την πιο
δίκαιη και αναλογική ενίσχυση των Δήμων για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης.
Οι πιο ενεργοβόροι Δήμοι να
υπαχθούν άμεσα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου
Ανάκαμψης. Η Χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης να γίνεται με αναλογικότητα.
• Να δοθεί το δικαίωμα εγκα-

τάστασης ΑΠΕ κατά προτεραιότητα στους Δήμους.
• Να αναπροσαρμοστεί άμεσα
το αντισταθμιστικό όφελος των
ΑΠΕ προς τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ από το πενιχρό 3 τοις
εκατό που είναι σήμερα σε 10
ή 12 τοις εκατό, σε αναλογία με
την εγκαταστημένη ισχύ ΑΠΕ
στην έκταση του Δήμου. Απαιτείται έκτακτη νομοθέτηση για
την υποστήριξη των Δήμων
αφού με την τρέχουσα κατάσταση οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες υφίστανται μόνο κόστος
από την εγκατάσταση ΑΠΕ με
μηδαμινά μέχρι τώρα οφέλη.

Όχι σε αρμοδιότητες
χωρίς πόρους
Επίσης, το Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτ.
Ελλάδος εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε προσπάθεια μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς μεταφορά των
αναλογούντων πόρων από την

Κεντρική Διοίκηση προς την
τοπική αυτοδιοίκηση.

Διαχείριση ζώων
Ακόμη, συζητήθηκε το θέμα
διαχείρισης των ζώων συντροφιάς. Όπως επισημάνθηκε «οι
Δήμοι αδυνατούν να ασκήσουν την σχετική αρμοδιότητα χωρίς τους απαραίτητους
πόρους. Οι θέσεις των αγροτικών κτηνιάτρων, οι χώροι
φιλοξενίας, οι δαπάνες νοσηλείας, φροντίδας και το κόστος
αυτοκινήτων δεν έχει προβλεφθεί από που θα χρηματοδοτηθούν. Συνεπώς δεν μπορεί
να ασκηθεί η αρμοδιότητα που
μετέφερε ο Νόμος για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Προτείνουμε να τροποποιηθεί
ο νόμος και να ενσωματωθεί
πρόβλεψη για την χρηματοδότηση των δαπανών».
Eπίσης, τον απόηχο της απογραφής, έγιναν καταγγελί-

ες από αρκετούς δήμους ότι
υπήρξαν παρατυπίες στη μέθοδο συλλογής δεδομένων της
απογραφής όπως η μη αποστολή δελτίων απογραφής
προς τους μόνιμους κατοίκους
της περιοχής τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουν οι Δήμαρχοι επιχειρείται η επικύρωση του αποτελέσματος, αδιαφανώς, χωρίς να
έχουν την παραμικρή ενημέρωση οι Δήμοι για το πώς διεξήχθη η απογραφή και πώς
προέκυψαν μεθοδολογικά οι
αριθμοί μονίμων κατοίκων
που ανακοινώθηκαν.
Τέλος, η ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος
ζητά να ενταχθούν όλα τα παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση και να υπάρξει στήριξη
των δημοτικών δομών, όπως
επίσης, να γίνει επαναφορά
του προηγούμενου καθεστώτος σύζευξης και τοποθέτησης,
με ταυτόχρονη κατάργηση του
συστήματος voucher και τα
αδιάθετα ποσά των παιδικών
σταθμών από την κατανομή να
διατεθούν στα δημοτικά ΚΔΑΠ
μέχρι 1 Νοεμβρίου 2022.
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα πολιτικής προστασίας, επαναχαρακτηρισμός
οδών επαρχιακού οδικού δικτύου και επανακαθορισμός
αρμοδιοτήτων συντήρησης και
συμμετοχή της ΠΕΔ και ΚΕΔΕ στις επιτροπές σχεδιασμού
Προσκλήσεων του ΕΣΠΑ.

> Υπογράφηκαν τα συμβόλαια τη Δευτέρα από τον Σπ. Μυλωνά

Αγορά οικοπέδου 700 τ.μ.
Οικόπεδο έκτασης 700 τ.μ. που βρίσκεται
στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλη
αγοράστηκε από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας
με τίμημα 58.500 ευρώ και τα συμβόλαια
υπογράφηκαν την Δευτέρα (19/9).
Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στο γεωγραφικό κέντρο της Ωλενίας (στη συμβολή των επαρχιακών οδών
Κάτω Μαζαρακίου-Κάτω Αχαΐας και Κάτω Αχαΐας-Εφύρας)) ενώ ταυτόχρονα
υπάρχει κτίσμα εμβαδού 136 τετραγωνι-

Αναζητούν ακίνητο
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερυμάνθου έκρινε αναγκαία την έναρξη διαδικασιών αναζήτησης ακινήτου, με
σκοπό την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στην Κοινότητα Χαλανδρίτσας.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι άνω των 6 στρεμμάτων και να
πληροί όλες τις περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές προς δημιουργία νέου δημοτικού Κοιμητηρίου, ενώ η καταλληλότητά
του θα κριθεί αρχικά από επιτροπή που θα συσταθεί για τον
σκοπό αυτό από τον Δήμο. Γι’ αυτό ο Δήμος καλεί όσους
δημότες διαθέτουν ακίνητα εκτάσεως άνω των 6 στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται στην κοινότητα Χαλανδρίτσας, σε
περιοχή εκτός των ορίων του οικισμού αυτής και επιθυμούν
να τα παραχωρήσουν ή να τα πουλήσουν στον Δήμο Ερυμάνθου, προς δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου, να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών στο
τηλ. 26943 60329.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

κών μέτρων.
Οι προοπτικές αναφέρουν ότι τόσο η
έκταση όσο και το κτίσμα θα αποκτήσουν
κοινωφελή χαρακτήρα προσθέτοντας
στην κοινότητα αλλά και στην δημοτική
ενότητα μια σημαντική αστική υποδομή.
Την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων έκαναν ο Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Νικολάου Κράλη Γιώργος
Μπούνιας.

> Ανακοίνωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

«Αγώνας για μια υγιή ΔΕΥΑΔ»

«Ο αγώνας για μια υγιή ΔΕΥΑΔ
στην υπηρεσία όλων των δημοτών θα συνεχίσει να δίνεται
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα», δηλώνει η Δημοτική Αρχή Δυτικής Αχαΐας με
αφορμή την καταγγελία πολίτη από τα Νιφορέικα που έλαβε λογαριασμό νερού τριετίας

(2018-2020) αξίας 1.424 ευρώ, στα τέλη του 2021 και όχι
σήμερα. Όπως διευκρίνισε η
Δημοτική Αρχή στην ανακοίνωσή της: «Οι συνολικές οφειλές δημοτών προς τη ΔΕΥΑΔ
που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ ανέρχονται στο 7,6% τουσυνόλου των πελατών της επι-

χείρησης» ενώ σε άλλο σημείο
τονίζει πως «η ΔΕΥΑΔ έχει γυρίσει σελίδα και εκδίδει λογαριασμούς, (ήδη εκδίδονται και
διανέμονται λογαριασμοί του
2021) με στόχο να περάσει
στην τακτική έκδοση λογαριασμών ανά εξάμηνο. Παράλληλα μπροστά στις οικονομικές

δυσκολίες των καταναλωτών
θέσπισε διακανονισμούς αποπληρωμής που φτάνουν τις 60
δόσεις, ετοιμάζεται νέα τιμολογιακή πολιτική για το 2023,
αλλά και καθιέρωση κοινωνικούτιμολογίου για τους κοινωνικά αδύναμους καταναλωτές
για πρώτη φορά».

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

23 Σεπτεμβρίου 2022

11

> Πέντε οι συνδυασμοί που θα αναμετρηθούν για τα όργανα διοίκησης

Στις κάλπες τον Οκτώβριο οι γιατροί
Στις κάλπες προσέρχονται στις 16
Οκτωβρίου τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για να εκλέξουν τη νέα
διοίκηση για την επόμενη τριετία.
Πέντε συνδυασμοί θα αναμετρηθούν
στην κάλπη και μεγάλος αριθμός γιατρών που υπηρετούν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της
υγείας.
Οι συνδυασμοί ανακηρύχθηκαν επίσημα από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας
την περασμένη Παρασκευή και έχουν
ως εξής: «Ιατρική Ανεξάρτητη Συνεργασία» με επικεφαλής την πρόεδρο Άννα Μαστοράκου, η οποία διεκδικεί θη-

τεία για 4η φορά στον Ιατρικό Σύλλογο,
«Δημοκρατική Πρωτοβουλία Ιατρών»
(ΔΗ.Π.Ι) με επικεφαλής τον Απόστολο
Σωτηρούδη και στον συνδυασμό του
συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Σκουρλάς,
ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές
ήταν επικεφαλής παράταξης, «Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.)» με επικεφαλής τον Τάκη Γεωργακόπουλο, η
«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών» με επικεφαλής τον Θεόδωρο Τουλγαρίδη και «Ενιαία Μετωπική Ιατρική Συνεργασία (Ε.ΜΕ.Ι.Σ)» με
επικεφαλής τον Δημήτρη Ζιαζιά.
Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πα-

τρών θα προσέλθουν την Κυριακή 16
Οκτωβρίου στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), για την ανάδειξη του νέου 13μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου (προέδρου, αντιπροέδρου και
6 μελών), των δέκα εκπροσώπων του
Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και
της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η προθεσμία εξόφλησης εισφοράς για
απόκτηση δικαιώματος ψήφου λήγει
την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
και 3 μ.μ.

Οι υποψήφιοι των συνδυασμών
Αναλυτικά, όλοι οι υποψήφιοι των
συνδυασμών κατά αλφαβητικά σειρά
έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)
• Αβραμοπούλου Ευδοξία ΔΣ & ΠΙΣ
• Αλεξανδροπούλου Βικτωρία ΔΣ
& ΠΙΣ
• Αρβανίτη Ανθούλα ΔΣ & ΠΙΣ
• Βούρτσης Διονύσιος ΔΣ
• Δάβουλος Χρήστος ΔΣ & ΠΙΣ
• Δραγώτης Κωνσταντίνος ΔΣ & ΠΙΣ
• Ζανιά Ασημίνα Δημητρίου ΔΣ &
ΠΙΣ
• Θεοφιλάτος Αθηναγόρας ΔΣ
• Κακατσίδης Βασίλειος ΔΣ & ΠΙΣ
• Κασσάρα Διονυσία – Μαρία ΔΣ
• Κοχλιάδης Χάρης ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
τακτικό μέλος
• Κωστούλας Κωνσταντίνος ΔΣ
• Λαζαράτος Γεώργιος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
τακτικό μέλος
• Λάτα Ελένη ΔΣ & ΠΙΣ
• Λουριδά Θεώνη ΔΣ
• Μανιάς Όθων ΔΣ & ΠΙΣ
• Μπρατσιάκου Αδαμαντία ΔΣ
• Μωρίκη Γεωργία ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Νιάρου Βασιλική ΔΣ & ΠΙΣ
• Νταντίνης Κοσμάς ΔΣ & ΠΙΣ
• Παπαγεωργίου Αγγελική ΔΣ & ΠΙΣ
• Παπαγεωργίου Γεώργιος ΠΙΣ &
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος
• Ροδοπούλου Γεωργία ΔΣ & ΠΙΣ
• Σακαρέλλος Παναγιώτης ΔΣ &
ΠΙΣ
• Σταθόπουλος Χρήστος ΔΣ & ΠΙΣ
• Συροκώστα Ιουλία ΔΣ & ΠΙΣ
• Ταγκαλάκη Αναστασία ΔΣ
• Τερζής Ευστάθιος ΔΣ & ΠΙΣ
• Τουλγαρίδης Θεόδωρος ΔΣ & ΠΙΣ
• Χρήστου Ανδρέας ΔΣ & ΠΙΣ
________________________________
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΙΑΤΡΩΝ
(ΔΗ.Π.Ι)
• Αντωνέλη Μαρία ΔΣ
• Γιαννακοπούλου Φωτεινή ΔΣ

• Γούδας Λεωνίδας – Κωνσταντίνος
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος
• Ζούπας Γεώργιος ΔΣ
• Κατσιμπρής Ιωάννης – Ελευθέριος
ΔΣ & ΠΙΣ
• Κουρή Αναστασία ΔΣ
• Κουτσούρη Χριστίνα – Παναγιώτα
ΔΣ & ΠΙΣ
• Λαμπίρης Νικόλαος ΔΣ
• Λεβεντέλη Σοφία ΔΣ
• Λιβιεράτος Έκτορας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Πρόεδρος
• Ντούβας Ιωάννης ΔΣ & ΠΙΣ
• Ντουραντώνης Δημήτριος ΔΣ
• Σίντου Ελένη ΔΣ
• Σκουρλάς Κωνσταντίνος ΔΣ & ΠΙΣ
• Σπηλιοπούλου Μαγδαληνή ΔΣ
• Σπυρόπουλος Σπυρίδων ΔΣ & ΠΙΣ
• Σωτηρούδης Απόστολος ΔΣ & ΠΙΣ
• Τριαντόπουλος Αλέξιος ΔΣ
• Χάχαλης Γεώργιος ΔΣ & ΠΙΣ
________________________________
ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ)
• Ανδρέου Μαρίνα ΔΣ
• Ανδρικόπουλος Οδυσσεύς ΔΣ
• Αντωνοπούλου – Νικολετάκη Νικολίνα ΔΣ
• Βίτσα Λαμπρινή ΔΣ
• Γαραντζιώτου Διονυσία ΔΣ
• Γιακουμής Αναστάσιος ΔΣ & ΠΙΣ
• Γιαμαρέλου Αδαμαντία ΔΣ & ΠΙΣ
• Γιαννικοπούλου Ηλιάνα ΔΣ
• Γλεντής Απόστολος ΔΣ
• Γουλιμή Ευαγγελία ΔΣ
• Γραμματικόπουλος Γεράσιμος ΔΣ
• Δεδοπούλου Παρασκευή ΔΣ
• Δελαβίνια Χριστίνα ΔΣ
• Δελαστίκ Άννα – Λίζα ΠΙΣ
• Ευφραιμίδης Γεώργιος ΔΣ
• Ζιαζιάς Δημήτριος ΔΣ & ΠΙΣ
• Καλαφατέλη Μαρία ΔΣ
• Κανελλάκης Παναγιώτης ΠΙΣ
• Καπλάνης Χαράλαμπος ΠΙΣ
• Καρκανιά Αγλαΐα ΠΙΣ
• Κελεσίδου Ουρανία ΔΣ & ΠΙΣ
• Κοντογιάννης Σταύρος ΠΙΣ
• Κούγελου Σταματία ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Αντιπρόεδρος
• Κούνας Κωνσταντίνος ΠΙΣ

• Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος ΠΙΣ
• Μαγκλάρας Νικόλαος Εξελεγκτική
• Μπέλλου Αγγελική ΠΙΣ
• Μπογιατζόπουλος Νικόλαος ΠΙΣ
• Μυλωνάς Νικόλαος ΔΣ
• Οικονόμου Χρυσούλα ΠΙΣ
• Παπαγεωργίου Δημήτριος ΔΣ
• Παπαγεωργίου Χρίστος ΔΣ
• Προκάκης Χρήστος ΠΙΣ
• Σεργίου Αθανάσιος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Πρόεδρος
• Σερπάνος Δημήτριος ΔΣ
• Σίνος Γεώργιος ΔΣ
• Σκλάβου Χριστίνα ΔΣ
• Σολωμός Θεόδωρος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
τακτικό μέλος
• Στογιαννίδου Ελένη ΠΙΣ
• Σωτηροπούλου Μαρία ΠΙΣ
• Τσόλκα Νίκη ΠΙΣ
• Τσουνάκος Σπυρίδων ΔΣ
• Τσόχατζης Στυλιανός ΔΣ & ΠΙΣ
• Υφαντής Σωτήριος ΠΙΣ
• Ψαρομυάλου Αικατερίνη ΔΣ
________________________________
ΕΝΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
• Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος ΔΣ
• Αδαμοπούλου Ελένη ΔΣ & ΠΙΣ
• Ανθρακόπουλος Μιχαήλ ΔΣ &
ΠΙΣ
• Αρμένη Αναστασία ΔΣ
• Βογιατζής Γρηγόριος ΔΣ & ΠΙΣ
• Γεωργακόπουλος Παναγιώτης ΔΣ
& ΠΙΣ
• Γεωργόπουλος Νεοκλής ΔΣ & ΠΙΣ
• Γιαννάκενας Κωνσταντίνος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος & ΠΙΣ
• Γρηγοράκης Λυκούργος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Δουμανάς Κωνσταντίνος ΔΣ & ΠΙΣ
• Κάρδαρη Μαρία Εξελεγκτική
• Κούκιος Κωνσταντίνος Εξελεγκτική
• Κουλουμπή Κωνσταντίνα ΔΣ &
ΠΙΣ
• Κυριακοπούλου Θεοδώρα ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αναπληρωματικό μέλος
• Κωστακιώτης Δημήτριος ΔΣ & ΠΙΣ
• Μαργαρίτης Βασίλειος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος

• Μαρκέτος Γρηγόριος ΔΣ & ΠΙΣ
• Μιχαλάκη Μαρίνα ΔΣ & ΠΙΣ
• Ξαπλαντέρη Παναγιώτα ΔΣ & ΠΙΣ
• Παναγιωτόπουλος Ανδρέας ΔΣ &
ΠΙΣ
• Παπαδέας Ευάγγελος ΔΣ & ΠΙΣ
• Παπακωνσταντίνου Παντελής ΔΣ
& ΠΙΣ
• Πέτσας Ανδρεας ΔΣ
• Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Σαρρής Βασίλειος ΔΣ & ΠΙΣ
• Σιαβελής Χρήστος Εξελεγκτική
• Τζαβάρας Πλούταρχος ΔΣ & ΠΙΣ
• Τζικάκης Ιωάννης ΔΣ & ΠΙΣ
• Τρίγκα Μαρία ΔΣ & ΠΙΣ
• Τσιώτος Παναγιώτης ΔΣ & ΠΙΣ
________________________________
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.Σ.Υ.)
• Αγγελοπούλου Δήμητρα ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Αλεξοπούλου Μαρία ΠΙΣ
• Βαρέλη Αναστασία ΔΣ
• Βασιλόπουλος Ανδρέας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αναπληρωματικό μέλος
• Βάσσης Κωνσταντίνος ΔΣ
• Βρεττός Θεοφάνης ΔΣ
• Γατοπούλου Αικατερίνη ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Πρόεδρος
• Γεωργιοπούλου Βασιλική ΔΣ
• Γιαννακόπουλος Πέτρος ΠΕΙΘΑΡΧΙ • ΚΟ τακτικό μέλος
• Γιώτη Μαρία ΔΣ
• Γκλιάτης Ιωάννης ΠΙΣ
• Γκορίλας Θωμάς ΠΙΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Γούτου Παναγιώτα ΔΣ
• Δανίκας Δημήτριος ΔΣ
• Δαρζέντας Αντώνιος ΠΙΣ
• Διαμαντή Βασιλική Εξελεγκτική
• Ζαμπάκης Πέτρος ΔΣ
• Ζήσης Θεόδωρος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
αναπληρωματικό μέλος
• Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος ΔΣ
• Ηλιοπούλου Μαρία Ιωάννη ΔΣ &
ΠΙΣ
• Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
τακτικό μέλος
• Καργιώτης Οδυσσέας ΠΙΣ

• Καριώρη Ελευθερία ΔΣ
• Καρόκης Δημήτριος ΠΙΣ
• Κατσάνος Κωνσταντίνος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Κλινάκη Άννα Εξελεγκτική
• Κουρελέας Σωτήριος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Αντιπρόεδρος
• Λιάτσικος Ευάγγελος ΠΙΣ
• Λουκοπούλου Παρασκευή ΔΣ
• Μαργαρίτης Εμμανουήλ ΔΣ
• Μαρούλης Ιωάννης ΠΙΣ
• Μαστοράκου Άννα ΔΣ & ΠΙΣ
• Μαστρονικολής Νικόλαος ΠΙΣ
• Μηχανετζή Αγγελική Εξελεγκτική
• Μπακαλιού Αναστασία ΔΣ
• Μπαρδούσης Κωνσταντίνος ΔΣ
• Μπελέζος Θεόδωρος ΔΣ
• Μπουρλής Κωνσταντίνος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Μπράχου – Ξενάκη Ζωή ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ αναπληρωματικό μέλος
• Νικολάου Αθανάσιος ΠΙΣ
• Νικολάου Ανδρέας ΠΙΣ
• Παναγιωτόπουλος Βασίλειος ΠΙΣ
• Παναγιωτοπούλου Ελένη Εξελεγκτική
• Παναγόπουλος Ανδρέας ΔΣ
• Παπαβασιλοπούλου Μαρία ΔΣ
• Παπαδημάτος Κυρηναίος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Παπαδημάτος Παναγιώτης ΔΣ
• Παπανίκος Ιωάννης ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
αναπληρωματικό μέλος
• Παρίδης Λεωνίδας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
τακτικό μέλος
• Πατριαρχέας Γεώργιος ΔΣ & ΠΙΣ
• Σβόλης Κωνσταντίνος ΔΣ
• Σιαμπαλιώτη Αθηνά ΠΙΣ
• Σινωπίδης Ξενοφών ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Σουγλέρη Μαρία Εξελεγκτική
• Τριάντος Χρήστος ΔΣ
• Τσίρος Αριστείδης ΔΣ
• Τσιτσάρας Χαράλαμπος ΔΣ
• Φίλιας Αθανάσιος ΔΣ
• Φούζας Σωτήριος ΠΙΣ
• Φωκαεύς Ελευθέριος ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ τακτικό μέλος
• Χαβελές Ιωάννης ΠΙΣ
• Χριστόπουλος Αντώνιος ΠΙΣ
• Χριστοπούλου Αθηνά ΠΙΣ

Το θέμα
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Αλλαγή ισορροπιών στην
Να ανακάμψει ο κατασκευαστικός κλάδος
και η κτηματαγορά, που τα δύο χρόνια
της υγειονομικής κρίσης είχαν παρουσιάσει
μεγάλη καθίζηση, θα έχουν ως αποτέλεσμα
τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για φθηνά
στεγαστικά δάνεια σε νέους.

Οι εξαγγελίες που έγιναν την
περασμένη εβδομάδα συνοψίζονται στις εξής προτάσεις:
Να δοθούν άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για
νέους 25-39 ετών, να υπάρξει μαζική ανακαίνιση κενών
κατοικιών, να γίνει αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του
Δημοσίου μέσω του θεσμού
κοινωνικής αντιπαροχής, να
ακολουθήσει επιδότηση για
ενεργειακή αναβάθμιση ιδιοκατοικούμενης κατοικίας για
νέους 18-39 ετών, να προωθηθεί η επιδότηση ανακαίνισης κατοικιών για μακροχρόνια
μίσθωση,
να
δημιουργηθούν νέες σύγχρονες φοιτητικές εστίες και να
αυξηθεί το φοιτητικό επίδομα.
Όλο αυτό το πλέγμα των μέτρων εκτιμάται ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μια σειρά από
κλάδους που σχετίζονται με
τη στέγαση, όμως τα αποτελέσματα θα φανούν μετά από έξι
μήνες περίπου, όταν καταλαγιάσει όλο αυτό το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην
ελληνική κοινωνία για τον χειμώνα που έρχεται.

Π. Χελάς:« Θετικά
τα μέτρα αλλά...»
O Παναγιώτης Χελάς, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Οικοδομικών Έργων
Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδος, θεωρεί ιδιαίτερα θετικά τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μέσω των
πρωτοβουλιών που έλαβε η
κυβέρνηση λέγοντας: «Είναι
σημαντικό ότι η κυβέρνηση
έχει ενσκήψει στο πρόβλημα
της κατοικίας στη χώρα. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι θετικά αλλά δεν θα
επηρεάσουν άμεσα την αγορά.
Θα επηρεάσουν περισσότερο
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως

Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και λιγότερο την Πάτρα. Στην περιοχή της Πάτρας το πρόβλημα
της στέγασης είναι πάρα πολύ
μεγάλο. Η δεύτερη κρίση που
ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια
έχει δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις σε ότι αφορά τα κοστολόγια. Παρότι οι
τράπεζες έχουν δώσει δάνεια

και αρχίζουν δειλά-δειλά να
βοηθούν, η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη να αφομοιώσει τόσο υψηλά κόστη. Άρα
υπάρχει σημαντικότατη ζήτηση, υψηλότατες τιμές, δυσκολία, για να προσεγγίσει οικονομικά ο μέσος κάτοικος τα
ακίνητα».
Όπως σημειώνει ο κ. Χελάς
αυτή την περίοδο υπάρχει κινητικότητα από πλευράς ζήτησης, όμως η προσφορά είναι
χαμηλή. Παρατηρείται επίσης
αδυναμία των υποψηφίων
αγοραστών να προσεγγίσουν
τις υψηλές τιμές που πωλούνται σήμερα τα ακίνητα.
«Το επόμενο διάστημα θα

υπάρξει μια ισορροπία και οι
κατασκευαστές που θέλουν να
αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία, ίσως καταφέρουν να
υπολογίσουν τα κοστολόγια
και να φθάσουν να πουλήσουν
τα ακίνητα σε λογικά πλαίσια.
Πάντως σήμερα εξακολουθεί
να υπάρχει ένα μικρό απόθεμα από κατοικίες που κτίστηκαν στο παρελθόν και οι τιμές
τους είναι εύκολο κάποιος να
τις προσεγγίσει. Τα περιθώρια όμως μειώνονται σημαντικά όσο περνάει ο καιρός. Αν
κανείς προσανατολιστεί σε νέα
ακίνητα δυσκολεύεται σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει επίσης
η αναβλητικότητα του κόσμου
αλλά και η αναβλητικότητα
των κατασκευαστών λόγω των
συνθηκών που διαμορφώνονται. Τόσο οι κατασκευαστές
όσο και ο μέσος αγοραστής,
δεν γνωρίζουν τι θα προκύψει
στο μέλλον. Στο επόμενο διάστημα, δηλαδή τετράμηνο ή
πεντάμηνο, η αγορά των ακινήτων θα ισορροπήσει» υπογραμμίζει ο κ. Χελάς.
Δίνοντας επίσης μια εικόνα
της αγοράς και της διαμόρφωσης των τιμών μέχρι και σήμερα, ο κ. Χελάς τονίζει πόσο αναγκαία είναι η αλλαγή
των ορίων στις golden visa
σε όσους ξένους επιθυμούν
να επενδύσουν στην χώρα
μας. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα
με το νομοθετικό πλαίσιο Ν.
4143/2013, παρέχεται άδεια
πενταετούς διαμονής με δι-

> Θα «ζεσταθεί» η κτηματαγορά με τις αλλαγές που προωθούνται

Προαπαιτούμενο το ακίνητο να έχει κτιστεί μέχρι το

αφιέρωμα
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Για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στην κτηματαγορά το επόμενο διάστημα
αναφέρεται ο Κωνσταντίνος
Κοπανιτσάνος, κτηματομεσίτης, ιδιοκτήτης της εταιρείας «Κωνσταντίνος και Γιώργος Κοπανιτσάνος».
«Σίγουρα θα βοηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα 100 με
150.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά νέους από 25 έως
39 ετών, δίνει δάνειο μέχρι
150.000 ευρώ για αγορά δια-

μερισμάτων μέχρι 120 τετραγωνικά που είναι κατασκευασμένα μέχρι και το 2007.
Όχι τα πιο νέα σε ηλικία, δηλαδή σε διαμερίσματα άνω
των 15 ετών. Θα πρέπει το τετραγωνικό μέτρο να μην ξεπερνάει τα 1250 ευρώ του
ακινήτου που θα αγοραστεί.

Εάν μιλάμε για 1250 το τετραγωνικό θα πρέπει το ακίνητο
να είναι πάνω από 30 ετών,
διότι με τα σημερινά δεδομένα δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Τα σημεία που έχει κάποιος
πιθανότητες να βρει το σπίτι
που θέλει είναι η νότια πλευρά της Πάτρας, από Σκαγι-

οπούλειο και πίσω και ειδικά από Ελευθερίου Βενιζέλου
και νότια.
Μπορεί βέβαια να υπάρξει
και μια αποκέντρωση από
πλευράς αγοραστή και να κινηθεί προς Οβρυά και Νέο
Σούλι ή Μιντιλόγλι, δηλαδή
περιοχές που δεν είχαν μέχρι
πρότινος πολύ μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον».
Εάν το ζευγάρι επιθυμεί να
αγοράσει ακίνητο στο κέντρο
της Πάτρας, θα πρέπει να θυσιάσει το μέγεθος του ακινήτου και να πάρει ένα διαμέρισμα με 1500 ή 1600 ευρώ το
τετραγωνικό και να πάρει σπίτι με το μισό εμβαδόν. Δηλαδή θα αγοράσει διαμέρισμα
στα 60 με 65 τετραγωνικά.
«Έτσι ο υποψήφιος αγοραστής
είτε θα κινηθεί στις βόρειες

πλευρές της Πάτρας όπως είναι η Αγυιά, η Μέση Αγυια,
όπου εκεί θα πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω ή να
θυσιάσει το μέγεθος. Διαφορετικά θα μπορέσει να αγοράσει κάτι μεγαλύτερο αλλά
σε ακίνητο όπως προανέφερα 30ετιας» συμπληρώνει ο κ.
Κοπανιτσάνος.
Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν
επιτρέπουν την αγορά καινούργιων κατοικιών και προαπαιτούμενο είναι η αγορά
ακινήτου πριν το 2007. Αυτό θα βοηθήσει παλιά ακίνητα
και νέα ακίνητα μικρά σε μέγεθος.
«Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς που θα ευνοηθεί. Είναι καλό όλο αυτό
γιατί η βιομηχανία των ακινήτων απαρτίζεται από δε-

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το θέμα

κτηματαγορά

καίωμα ανανέωσης σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον καταστούν ιδιοκτήτες ακινήτων
των οποίων η αξία υπερβαίνει
τις 250.000 € (το χαμηλότερο
όριο στην Ευρωπαϊκή Ενωση). Το όριο όμως πλέον αλλάζει και διαμορφώνεται στις
500.000 ευρώ.
«Η αλλαγή δεν επηρεάζει άμεσα την περιοχή μας αλλά
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο ήταν ένα αίτημα που
είχαμε θέσει ως κατασκευαστικός κλάδος. Υπήρχαν ξένοι που έρχονταν στη χώρα
μας και μαίνονταν τα παλαιά
ακίνητα. Προχωρούσαν σε
υπερτιμήσεις και έβγαιναν
στην αγορά με δήθεν αξία
250.000 ευρώ. Αυτό στερούσε από το μέσο Έλληνα τη δυνατότητα να μείνει κάπου και
ανέβασε υψηλά τις τιμές των

παλαιών ακινήτων. Ζητήσαμε το όριο να γίνει 500.000
ευρώ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη. Επιδιώκουμε σε μικρότερα αστικά κέντρα, μεταξύ αυτών και
η Πάτρα, να υπάρξει το όριο
των 250.000 ευρώ ώστε να
κτιστούν νέες κατοικίες και να
μη χρησιμοποιούνται τα παλιά
ακίνητα για την κάλυψη των
ορίων. Αυτό θα επιφέρει την
ισορροπία στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και οι πολίτες
δεν θα στερούνται κατοικίες»
καταλήγει.

Κ. Αθανασιάδη: «Υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης»
Από την πλευρά της η Κυριακή Αθανασιάδη, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ακινήτων του νομού Αχαΐας και Αντιπρόεδρος της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τονίζει ότι:
«Τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση όμως υπήρχαν και
άλλα σημεία που μπορούσαν
να είχαν βελτιωθεί. Για παράδειγμα, τα προγράμματα μπορούσαν να διευρυνθούν και
να αφορούν περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την κατεύθυνση
θα μπορούσαν να διατεθούν
περισσότερα χρήματα και κυρίως να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, κυρίως
στα ενοίκια και τα μισθώματα. Είναι ένα πάγιο αίτημα
που το έχουμε θέσει εδώ και
πολύ καιρό. Επίσης το γεγονός ότι αυξάνεται και το φοιτητικό επίδομα καθώς ανεβαίνει στα 1500 ευρώ από 1000
ευρώ είναι μια καλή εξέλιξη.
Όμως προαπαιτούμενο για
εμάς είναι να το λαμβάνει ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου και
όχι ο ένοικος. Παλαιότερα τα
χρήματα πήγαιναν κατευθείαν
στον ιδιοκτήτη, μετά αυτό άλλαξε και τώρα πηγαίνουν στον
ένοικο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που λαμβάνουν τα
ποσά οι ένοικοι και δεν πληρώνουν το ενοίκιο στους ιδιο-

κάδες επαγγέλματα και όταν
αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο, θα χρειαστεί να το βάψει
και να το ανακαινίσει. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και αυτό είναι καλό για την τοπική
οικονομία» αναφέρει ο κ. Κο-

πανιτσάνος.
Ενδιαφέρον δεν έχει εκφραστεί ακόμη για αγορά ακινήτων, καθώς ο κόσμος ακόμη δεν έχει ενημερωθεί για
το πρόγραμμα. Μετά από ένα
μήνα ενδεχομένως να υπάρξει
κάποια κινητικότητα στην αγορά, έστω και αναγνωριστική.
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Ν. Φωτόπουλος:
«Χρειάζονται παρεμβάσεις»
κτήτες. Και καταλαβαίνετε για
τι είδους καταστάσεις μιλάμε».
Σε σχέση με το ενδεχόμενο αγορών το επόμενο διάστημα από την πλειονότητα
των πολιτών, η κ. Αθανασιάδη τονίζει ότι «η κοινωνία τώρα είναι παγωμένη λόγω της
ενεργειακής κρίσης. Κάποια
κινητικότητα υπάρχει όμως
θα σταματήσει απότομα διότι
αυξάνονται και τα οικοδομικά
υλικά αλλά αυξάνεται και συνολικά το κόστος της αγοράς
ενός νέου ακινήτου. Από την
άλλη υπάρχει το «Εξοικονομώ», και πολλοί θα προτιμήσουν για ανακαίνιση παλαιά
ακίνητα, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο το να ενταχθεί
κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις που οι ωφελούμενοι δεν
έχουν ενταχθεί. Ο βασικός λόγος είναι τα προαπαιτούμενα».
Σε σχέση με το «Εξοικονομώ», εκείνο που έχει καταγραφεί από την πλευρά των ιδιοκτητών είναι ότι σε κάποιες
περιπτώσεις έμειναν μετέωροι οικονομικά είτε γιατί δεν
έφθασαν τα χρήματα είτε λόγω
καθυστέρησης στις πληρωμές.
Μια διαδικασία που όμως είναι εξαιρετικά κοστοβόρα καθώς θα πρέπει να γίνει επανυποβολή του φακέλου στην
περίπτωση που δεν υπάρξει
έγκριση ή αλλαγής των πλάνων στην περίπτωση που δεν
υπάρξει οικονομική τακτοποίηση από το Υπουργείο.

2007 και να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ.
Σημειωτέον ότι η αγορά σπιτιού αφορά την πρώτη κατοικία
και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Με μέσους υπολογισμούς ωφελούνται περί τα
10.000 άτομα σε πρώτη φάση
όμως μένει να διευκρινιστούν
ορισμένες λεπτομέρειες που
αφορούν το πρόγραμμα.
Για παράδειγμα, τι θα γίνει
εάν κάποιος από το ζευγάρι
είναι πάνω από 39 ετών όμως
το έτερο μέλος είναι κάτω από
39 που είναι και το ηλικιακό
όριο. Τι γίνεται επίσης στην
περίπτωση που έχουν παιδιά,
το επιτόκιο σε αυτή την περίπτωση θα είναι καλύτερο σε
σχέση με άτεκνα ζευγάρια.
Υπάρχει επίσης ο φόβος στην
αγορά μήπως κάποιοι ιδιοκτήτες λειτουργήσουν κερδοσκοπικά και σπεύσουν να
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αυξήσουν τις τιμές των «ξεχασμένων» ακινήτων τους.
Διαπιστώνοντας ότι υπάρχει
ενδιαφέρον για αγορά είναι
πιθανό κάποιοι να ζητήσουν
περισσότερα χρήματα απ’
όσα πραγματικά αξίζει το ακίνητό τους.
«Όταν καταλάβουν οι πωλητές το προνόμιο των ακινήτων
τους ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες τέτοιες λάθος κινήσεις. Αυτό θα είναι μεγάλο
λάθος γιατί θα χάσουν την ευκαιρία να πουλήσουν το ακίνητό τους το οποίο ήταν εδώ
και χρόνια στα αζήτητα. Εάν το
δούνε ευκαιριακά το όλο ζήτημα, θα χάσουν το τρένο και
δεν θα είναι για πολύ καιρό
διαθέσιμη η ευκαιρία. Θα πρέπει να κινηθούν με σύνεση»
καταλήγει ο κ. Κοπανιτσάνος.

Ένας από τους κλάδους που
αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση στις δραστηριότητές τους είναι και αυτός
των ηλεκτρολόγων. Όπως
τονίζει ο Νίκος Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Εργοληπτών
Εγκαταστατών
Ηλεκτρολόγων Ν. ΑΧΑΙΑΣ
«Ο ΒΑΤΤ»: «Σίγουρα θα υπάρξει μια τόνωση της αγοράς με
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Το πόσο θα βοηθήσουν δεν
γνωρίζουμε, θα το δούμε στην πράξη. Πρόκειται πάντως για
παλιές οικοδομές που είναι σίγουρο ότι θα έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα».
Το αρμόδιο Υπουργείο έχει περάσει ορισμένα νέα πρότυπα
που διέπουν τις οικοδομές ωστόσο δεν αφορούν όλα τα κτίρια.
«Οι αλλαγές θα αφορούν το ρελέ ηλεκτροπληξίας ενδεχομένως. Οι εγκαταστάσεις ωστόσο δεν αλλάζουν καθόλου. Πάντως
θα χρειαστούν κάποιες βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
σπίτια θα είναι από το 2007 και πίσω» σημειώνει ο κ. Φωτόπουλος.
Ο κλάδος έχει υποστεί σημαντικές απώλειες λόγω των αυξήσεων καθώς οι τιμές των υλικών έχουν εκτοξευθεί. Οι αυξήσεις είναι μάλιστα της τάξεως του 100% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από ένα χρόνο. «Δεν μπορείς να δώσεις προσφορά
για τον μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι προϋπολογισμός. Οι τιμές αλλάζουν συνέχεια» αναφέρει ο κ. Φωτόπουλος. Μια κουλούρα καλωδίωσης πριν ενάμιση χρόνο κόστιζε 48 ευρώ και τώρα κοστίζει 117. Η αύξηση των τιμών έχει
επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους, εκτός των ηλεκτρολόγων.
Όσο για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» το γεγονός ότι δεν προβλέπει αλλαγές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αποτελεί
μεγάλη απώλεια και για τους ιδιοκτήτες, πολλοί από τους οποίους θα επιθυμούσαν μια αναβάθμιση, δεδομένου ότι σήμερα
οι ηλεκτρικές συσκευές των ενοικιαστών χρειάζονται ένα καλύτερο σύστημα κατανομής και ασφάλειας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
Υπουργείο, το 85% των ακινήτων στη χώρα έχει συμπληρώσει
την 20ετία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ενεργειακό κόστος.
Στη χώρα μας θα πρέπει να διαθέσουμε το 37% του εισοδήματος για να καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες μας.

Η ΠΟΜΙΔΑ
Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων τονίζει ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα για τα ακίντηα και πρέπει να επιλυθούν.
«Μια πλειάδα σοβαρότατων αιτημάτων που αφορούν τους ιδιοκτήτες κατοικιών, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα, όπως:
• Η μείωση κατά -10% των τριών συντελεστών της κλίμακας
φόρου εισοδήματος ενοικίων, της μόνης φορολογικής κλίμακας χωρίς την παραμικρή μείωση, που θα συντελέσει στη μείωση των ενοικίων.
• Η αδυναμία δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων και αγανακτισμένων ιδιοκτητών διαμερισμάτων να τα μεταβιβάσουν ακόμη
και με γονική παροχή, όταν έχουν μια μικρή διαφορά εμβαδού
με τα γειτονικά τους, γιατί η τροποποίηση της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του κτιρίου απαιτεί τις υπογραφές όλων των
άλλων συνιδιοκτητών του κτιρίου, το οποίο είναι παράλογο αλλά και πρακτικά αδύνατο.
• Η νομοθέτηση της αυτόματης διακοπής χρέωσης δημοτικών
τελών καθαριότητας και φωτισμού όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του ακινήτου, ώστε να σταματήσουν να πέφτουν στην
ανήθικη αυτή κρατική «παγίδα» δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων σε όλη τη χώρα, που δεν το γνώριζαν..
• Η καθιέρωση πενταετούς παραγραφής, όπως ισχύει πλέον
στο Δημόσιο, και ανωτάτου προστίμου 50% στις οφειλές των
ιδιοκτητών ακινήτων προς τους Δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
• Η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών
αδειών στα αγροτεμάχια κάτω των 4.000 τ.μ., η οποία λήγει
τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωσή τους».
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Νέου τύπου επιτόπιοι
έλεγχοι από την εφορία
Αλλάζουν τα δεδομένα στους ελέγχους των επιχειρήσεων.
Πλέον κατά τον έλεγχο επιχειρήσεων, εκτός από τις παραβάσεις που θα εντοπίζονται εκείνη τη στιγμή θα μπορούν
να ελέγξουν εάν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος
ΦΠΑ, εάν είχαν παραβάσεις στο παρελθόν ή εάν είναι υπότροποι. Όλα αυτά τα δεδομένα θα τα έχουν στο tablet τους.
Μάλιστα, σύμφωνα με το capital.gr μετά το τέλος του ελέγχου, οι ελεγκτές θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά το σημείωμα
διαπιστώσεων, το οποίο θα κοινοποιείται και στην κεντρική υπηρεσία.
Εκτός από την εφαρμογή appodixi, που τέθηκε χθες σε εφαρμογή, οι πολίτες θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να καταγγείλουν μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί,
φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου με βάση όλα τα
στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι επώνυμες αλλά και ανώνυμες.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι μέχρι το 2022 η εφορία και οι έλεγχοι να έχουν ψηφιοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο θα τεθεί σε παραγωγική
λειτουργία από τις αρχές του 2023.
Επί της ουσίας η φορολογική διοίκηση μέσω των αλλαγών
και τη χρήση της τεχνολογίας θέλει να στείλει μήνυμα στους
φοροφυγάδες, ότι μπορεί να φθάσει ευκολότερα στον εντοπισμό αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης όπως έγινε άλλωστε
με επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δεν εξέδιδαν αποδείξεις
στις παραγγελίες delivery.

Τι έρχεται μέχρι το τέλος έτους
• Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.
• Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των
υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων
ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας. Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για
περιορισμό υπερεισπράξεων. (10/22).
• Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησία.
• Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής
υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
• Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών-τελωνειακών υποχρεώσεων
• Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου
• Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων
λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα
• Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων
μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
• Αξιοποίηση δεδομένων καρτών αλλοδαπής
• Επικαιροποίηση του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών
• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο)
• Αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται
μέσω του myProperty.

Η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Νέα πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναδείχτηκε η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου,
η πρώτη γυναίκα στην ιστορία
του ΕΒΕΑ που εκλέγεται σε αυτήν τη θέση. H Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου αποτελεί
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2006,
ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2021 διατελούσε Α’ αντιπρόεδρος, αναλαμβάνοντας τα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων και
γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Agrino: Αύξηση του κύκλου εργασιών το 2021

Eνίσχυση μεριδίων αγοράς
και προοπτικές εξαγωγών

Η υγειονομική κρίση στην χώρα μας, όπως άλλωστε και σε
όλες τις χώρες, παρουσίασε
κατά την διάρκεια του 2021,
περιόδους κορύφωσης και
ύφεσης που επηρέαζαν ανάλογα την κατανάλωση. Η Agrino,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, καλούμενη να λειτουργήσει εντός αυτού του
εξαιρετικά ευμετάβλητου περιβάλλοντος, κατάφερε να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις στην
προμήθεια πρώτης ύλης, υλικών συσκευασίας καθώς και
στα κυκλώματα διάθεσης, διανομής και πωλήσεων. Τα αποτελέσματα κρίνονται ως πολύ
θετικά καθώς η τροφοδοσία
των προϊόντων της εταιρίας
ήταν ομαλή και δεν παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε προϊόντα
της στην αγορά.
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα στο β’
εξάμηνο η εταιρία αντιμετώπισε σημαντικές αυξήσεις στους
περισσότερους συντελεστές κόστους (πρώτη ύλη, υλικά συσκευασίας, μεταφορές, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια κ.α.)
επιλέγοντας, μέσω της προσπάθειας για βέλτιστη διαχείριση,
να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προβαίνοντας σε χαμηλές αυξήσεις
τιμών, υποπολλαπλάσιες της
συνολικής αύξησης του κόστους ανά μονάδα προϊόντος.
Αναφορικά με τα εταιρικά αποτελέσματα της χρήσης 2021,
δεδομένων των συνθηκών της
αγοράς, τα στοιχεία αποτυπώνουν θετική εικόνα, βελτιωμένη από την αντίστοιχη περσινή
που ήταν ήδη επιτυχημένη. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών
της Agrino ανήλθε στα 34,5 εκ.

το 2022 διατηρεί την αυξητική
του τάση.
Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 2% πάρα το γεγονός ότι οι συνθήκες
που δημιούργησε η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση αναδιαμόρφωσαν την υλοποίηση
των πλάνων της εταιρίας. Θετική προοπτική δημιουργεί η εκκίνηση νέων συνεργασιών σε
χώρες στόχους της ΕΕ και της
Βόρειας Αμερικής με έμφαση
στα τυποποιημένα επώνυμα
προϊόντα.
€ από 33,5 εκ. €, ήτοι αύξηση
3%. Ο δείκτης EBITDA σημείωσε περαιτέρω άνοδο σε € 4,6
εκ. από € 4,5 ενώ η καθαρή
κερδοφορία διατηρήθηκε σταθερή στα € 2,7 εκ.
Oι βασικές κατηγορίες στις
οποίες δραστηριοποιείται η
Agrino, αυτή του ρυζιού και
των οσπρίων, παρουσίασαν
μεγάλη αύξηση το 2020. Στην
εν λόγω αύξηση, συνετέλεσε
σε σημαντικό βαθμό η μετατόπιση όγκου πωλήσεων από
την εστίαση στο οργανωμένο
λιανεμπόριο λόγω της καραντίνας. Όπως αναμενόταν, η
σταδιακή ύφεση της πανδημίας και το μερικό άνοιγμα της
εστίασης περιόρισε τον τζίρο
στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η εταιρία επέδειξε αντοχή
στις πιέσεις, παρουσιάζοντας
χαμηλότερες απώλειες πωλήσεων σε σχέση με τον μέσο
όρο της αγοράς. Οι απώλειες
περιορίστηκαν στο 3,5% στο
ρύζι και στο 1,6% στα όσπρια
στην εγχώρια αγορά, αλλά οι
πωλήσεις διατηρήθηκαν σε
σημαντικά υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τις αντί-

στοιχες προ πανδημίας. Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά στα
πανελλαδικά μερίδια αγοράς,
η Αgrino ενίσχυσε την ηγετική
της θέση στο ρύζι κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, αύξησε δε
το μερίδιό της και στα όσπρια
κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Για το 2022 η Agrino προετοιμάζει την ενίσχυσή της στα
έτοιμα γεύματα με μια σειρά
που θα λανσαριστεί στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Στην κατηγορία των ρυζογκοφρετών συνεχίστηκε η αυξητική τάση των πωλήσεων και
των μεριδίων αγοράς εμφανίζοντας βελτίωση σε όλες τις
υποκατηγορίες. Σε αυτό συνετέλεσε η ολοκλήρωση του λανσαρίσματος της σειράς mini με
την προσθήκη και νέων κωδικών και το επιτυχημένο λανσάρισμα 3 νέων καινοτόμων
κωδικών ρυζογκοφρετών με
επικάλυψη, στα τέλη του έτους,
που ακολουθούν την ανοδική
πορεία των κωδικών με σοκολάτα. Οι στόχοι της εταιρίας για τις ρυζογκοφρέτες επετεύχθησαν, καθώς το μερίδιο
αγοράς υπερέβη το 50%, ενώ

Νέα μονάδα
στο Κλειδί Ημαθίας
Συνεπώς, η Agrino ευελπιστεί
από το 2022 και για τα προσεχή σε σημαντική ανάπτυξη
των εξαγωγών της. Το επενδυτικό πλάνο της υλοποιείται με
ταχείς ρυθμούς, παρά την δραματική επιβάρυνση στο κόστος
κατασκευής, λόγω της αύξησης
των τιμών των οικοδομικών
υλικών, του χάλυβα κλπ. Η
εταιρία αναμένεται να θέσει σε
λειτουργία στα τέλη του έτους
μια σημαντική επένδυση, αυτή της υπερσύγχρονης μονάδας παραλαβής, ξήρανσης και
αποθήκευσης δημητριακών
στο Κλειδί Ημαθίας, προϋπολογισμού € 6εκ. Επιπροσθέτως, θα ολοκληρωθούν όλα
τα εκκρεμή αναπτυξιακά προγράμματα της εταιρίας έως τα
τέλη του 2023.
Με την λειτουργία των μονάδων που περιλαμβάνονται
στις νέες επενδύσεις, η Agrino
αναμένεται να ενισχύσει την
ανταγωνιστική της θέση στην
ελληνική αλλά κυρίως στην
παγκόσμια αγορά.

> Επιστρεπτέα: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τα δικαιολογητικά

Κίνδυνος επιστροφής με
τόκο την κρατική ενίσχυση

Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν ζεστό χρήμα από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής την περίοδο της
πανδημίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν
υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που αποτελούν έναν από τους όρους που
προβλέπονταν για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης. Η τελευταία διορία για
την υποβολή των δικαιολογητικών εκπνέει σήμερα.
Οσοι χάσουν και τη συγκεκριμένη προθεσμία θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν.

Μάλιστα η επιστροφή του ποσού θα γίνει
εφάπαξ και με τόκο.
Συγκεκριμένα μετά τον σχετικό έλεγχο
που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης θα εμφανιστεί
ως οφειλή στον λογαριασμό των επιχειρήσεων στην ψηφιακή πύλη myAADE. Και
αυτό γιατί εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρείται ότι δεν
τηρήθηκαν οι όροι χορήγησης των κρατικών δανείων.
Σημειώνεται ότι η εφάπαξ έντοκη επιστροφή ολόκληρου του ποσού χωρίς τη
δυνατότητα έκπτωσης ισχύει και για τις

επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τη ρήτρα
διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ
mybusinessSupport ενώ οι επιχειρήσεις
και επαγγελματίες που έλαβαν την οικονομική ενίσχυση την περίοδο της πανδημίας
θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή της
επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες
μηνιαίες δόσεις με την τρίτη δόση να καταβάλλεται έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Παιδεία - Νέες Τεχνολογίες

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Σε διαρκή ανάπτυξη η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Στα 450 δισ. δολάρια η αξία σε
software και hardware το 2022

Για το 2022 τα έσοδα της
παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης (Artificial
Intelligence-AI) αναμένεται
να προσεγγίσουν τα $450
δισ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες για
λογισμικό και hardware, όσο
και για υπηρεσίες ΑΙ.
Έναν χρόνο νωρίτερα, η αξία
της αγοράς ΑΙ διαμορφωνόταν στα επίπεδα των $383,3
δισ., αυξημένη κατά 20,7%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, η αγορά της
Τεχνητής Νοημοσύνης θα
συνεχίσει να τρέχει, διατηρώντας υψηλό ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης για την προσεχή
πενταετία.
Το Λογισμικό AI αντιπροσώπευε το 2021 το μεγαλύτερο
μερίδιο δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνδυαστικά, οι τέσσερις κατηγορίες

Λογισμικού AI - Παράδοση
και Ανάπτυξη Εφαρμογών
AI, Εφαρμογές AI, Λογισμικό υποδομής συστήματος AI
και Πλατφόρμες Τεχνητής
Νοημοσύνης - εισέφεραν περισσότερα από $340 δισ. στη
συνολική αξία της αγοράς το
2021 με τις εφαρμογές AI να
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το
ήμισυ του συνόλου.
Οι Πλατφόρμες Τεχνητής Νο-

ημοσύνης σημείωσαν την
ισχυρότερη ανάπτυξη από
έτος σε έτος “τρέχοντας” με
36,6%, αν και έχουν σαφώς
μικρότερη συμμετοχή στη συνολική αξία της αγοράς.
Στο μεταξύ, το 2021, οι εφαρμογές με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευαν ποσοστό 12,9% της
αγοράς, σημειώνοντας αύξηση 29,3% από έτος σε έτος.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του
Λογισμικού AI στο cloud συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Το 2021, το
47,3% των αγορών Λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης
αναπτύχθηκε στο δημόσιο
cloud, σημειώνοντας αύξηση
τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2020
και 8,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2019.
Στο μεταξύ, η αγορά Υπηρεσιών AI σημείωσε αύξηση
της συνολικής αξίας της κατά 22,4% σε ετήσια βάση το
2021, φθάνοντας τα $24 δισ.
το 2021. Από την πλευρά
του, το hardware για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης, αν
και ήταν το μικρότερο τμήμα
των δαπανών για ΑΙ, με αξία
$18,8 δισ., ήταν το ταχύτερα
αναπτυσσόμενο κομμάτι της
συνολικής αγοράς, καταγράφοντας ανάπτυξη 38,9%.

> Από το ΕΑΠ στην 86η ΔΕΘ

Eφαρμογές εικονικής πραγματικότητας

Από αριστερά προς τα δεξιά: ο αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, καθηγητής Ζήσης Μαμούρης, ο γενικόςγραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΥΠΑΙΘ, καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, ο αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης, καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης, ο κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης και ο κοσμήτορας της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.
Κάποια από τα σύγχρονα και πρωτοποριακά τεχνολογικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
προκειμένου να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρουσιάστηκαν στο περίπτερο του ΕΑΠ στη
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Σε έναν ειδικά, σημειολογικά, σχεδιασμένο «Ανοικτό» χώρο, οι επισκέπτες μπόρεσαν να περιηγηθούν «διαδραστικά» στους
«ανοικτούς» ηλεκτρονικούς χώρους εκπαίδευσης του ΕΑΠ και να βιώσουν την
εμπειρία της προσφοράς εκπαίδευσης και
Παιδείας με τη χρήση και τη βοήθεια της
εικονικής πραγματικότητας, αλλά και να

ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για τα συνολικά 16 νέα καινοτόμα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών που έχει δημιουργήσει και προσφέρει το ΕΑΠ την τελευταία διετία.
Οι επισκέπτες μπόρεσαν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την προβολή της κοσμικής ακτινοβολίας, όπως
καταγράφεται από τους ανιχνευτικούς
σταθμούς του ΕΑΠ, συμμετείχαν σε ένα
καινοτόμο «Κοινωνικό Πείραμα» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, αλλά γνώρισαν, επίσης, δύο εφαρμογές εικονικής
πραγματικότητας για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων απ’ οπουδήποτε,

δύο εργαλεία που το ΕΑΠ προσφέρει ήδη
στους φοιτητές του, ως συμπληρωματικό
εκπαιδευτικό υλικό σε Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες.
Πρόκειται για τις δυνατότητες που προσφέρει το Onlabs, μία εφαρμογή Επιτραπέζιας Εικονικής Πραγματικότητας και το
XRLabs, μία εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας Πλήρους Εμβύθισης. Το Onlabs
προσομοιώνει ένα πραγματικό εργαστήριο Βιολογίας και ο χρήστης, μέσα σε αυτό το εικονικό περιβάλλον, εκπαιδεύεται
πάνω σε εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας, ακολουθώντας αρχικά σαφείς οδηγίες,
ενώ στη συνέχεια πειραματίζεται, αλλά και
αξιολογεί την επίδοσή του μέσα από ειδικές λειτουργίες που παρέχει η εφαρμογή.
Το XRLabs είναι μια εξέλιξη του Onlabs,
όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί τεχνολογίες
απτικής (χειριστήρια-joysticks) και οπτικής (VR κάσκα - oculus) αλληλεπίδρασης.
Πλήθος κόσμου και πολλά μέλη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας επισκέφτηκαν το περίπτερο του ΕΑΠ,
προκειμένου να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και για τις δράσεις του.
«Ήταν μεγάλη η χαρά που συναντήσαμε
και νέους, που επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα Προγράμματα Σπουδών του
ΕΑΠ, αλλά και μέλη της επιστημονικής
κοινότητας, που εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το ΕΑΠ στη διδασκαλία και για τα νέα
εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»,
δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του
ΕΑΠ, Καθηγητής Στάθης Ευσταθόπουλος.
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ΑΔΑ: Ψ7Η3469Β7Θ-ΠΣΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81
Τηλ.: 2610 996660
Πάτρα, 16/09/2022
Telefax: 2610 996677
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 88509
E-mail: rescom@upatras.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
με αρ. διακ. 26/2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω 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 2610997226, 997867, 969657, 997865, 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 20/09/2022 με Α/Α Συστήματος 172288.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05/10/2022, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 23:59 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 11/10/2022, ημέρα Τρίτη 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 Κάτω των Ορίων.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων
και των 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 εργαστηριακών αναλωσίμων.
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου: Τριάντα δύο χιλιάδες, τρακόσια ογδόντα πέντε
ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης: Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και την ανάρτησή
της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ταξινόμηση κατά CPV: 38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), 38951000
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου, 33696500-0 Αντιδραστήρια
εργαστηρίων, 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια, 33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής
ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, 38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα,
44832000-1 Διαλύτες.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι έως 04/05/2023.
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: H παρούσα σύμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
«Ανάπτυξη νέων ποικιλιών φράουλας βελτιωμένων ως προς το άρωμα και τη γεύση χρησιμοποιώντας χημικούς και γενετικούς δείκτες» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129411 και κωδικό
έργου 81729 που χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 4137/17.06.2021, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Πληρωμή: Το συμβατικό τίμημα δύναται να καταβάλλεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου.
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:
Η προκήρυξη στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» στις 19/09/2022, στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και ειδικότερα στις ημερήσιες εφημερίδες «Ημερήσιος της Αχαΐας» και «Πρώτη
της Αιγιαλείας» στις 19/09/2022 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»
στις 23/09/2022.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 20/09/2022.
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
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> ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως
τις 2 Οκτωβρίου, η Ναύπακτος φιλοξενεί το πιο γρήγορο
Ολυμπιακό ιστιοπλοϊκό αγώνισμα! Το Lepanto Formula Kite
Europeans είναι γεγονός και αναμένεται να μονοπωλήσει το
ενδιαφέρον χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις
στους λάτρεις του αθλήματος.
Με τις συμμετοχές να έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα συμπληρώθηκαν και οι
150 διαθέσιμες θέσεις, αθλητές και αθλήτριες από συνολικά
37 χώρες θα διεκδικήσουν τη δική τους θέση στο βάθρο.
Το 2022 Lepanto Formula Kite Europeans που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας, της ΙΚΑ (International Kiteboarding
Association) και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ρίου ΙΑΣΩΝ, διεξάγεται σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου και
με την υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας.
Η Διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (ΓΓΑ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(ΕΟΤ), της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (World
Sailing), της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και
του Ελληνικού Συνδέσμου Αετοσανίδας (ΗΚΑ).
Πρόκειται για μία διεθνή εκδήλωση που ισχυροποιεί τη
χώρα στο διεθνή χάρτη αθλητικών προορισμών. Ταυτόχρονα, κινητοποιεί τη μάζα των ερασιτεχνών αθλούμενων προς
την αγωνιστική κατεύθυνση, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά
σε μεγάλες διακρίσεις και στη δημιουργία μίας νέας γενιάς
Ολυμπιονικών, μέσω ενός σύγχρονου Ολυμπιακού ιστιοπλοϊκού αγωνίσματος.

> ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ: Ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας, στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, η οποία τελείται κατά τον
εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Ναυπάκτου,
από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην θέση Γρίμποβο της Κοινότητας Ναυπάκτου
– Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας, πλησίον των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, προκηρύσσει την έναρξη της διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τον καθορισμό
των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης θα γίνει με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει αναστολή λειτουργίας της λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων / δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 1/9/2022
έως 30/9/2022.

Διαπεριφερειακά

> Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας

Θετική γνωμοδότηση για το
Αλιευτικό Καταφύγιο Μεσολογγίου

Υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη
Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, Λάμπρου Δημητρογιάννη συνεδρίασε στις
19 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.Την
επιτροπή απασχόλησε μεγάλος αριθμός θεμάτων που
άπτονται των τοπικών κοινωνιών. Μεταξύ αυτών γνωμοδότησε θετικά για:
• Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής 202327, σκοπός του οποίου είναι
η υλοποίηση της νέας ΚΓΠ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
χώρα για την προγραμματική
περίοδο 2023-2027, η οποία
έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει
τους ευρωπαίους γεωργούς και
να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης.
Το ΣΣ ΚΓΠ της Ελλάδας θα
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι
να βελτιώσει περαιτέρω τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας,

των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και να συμβάλει
στην επίτευξη τριών γενικών
στόχων (άρθρο 5 του ΚΣΣ): Να
προωθήσει έναν έξυπνο, ανθεκτικό και διαφοροποιημένο γεωργικό τομέα που διασφαλίζει
την επισιτιστική ασφάλεια, να
ενισχύσει την περιβαλλοντική
φροντίδα και τη δράση για το
κλίμα και να συμβάλει στους
στόχους της Ένωσης που σχετίζονται με το περιβάλλον και το
κλίμα, να ενισχύσει τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών.
Οι τομεακές παρεμβάσεις του
ΣΣ ΚΓΠ αφορούν τρεις υποχρεωτικούς τομείς: τον τομέα
των οπωροκηπευτικών, τον
τομέα της μελισσοκομίας και

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 11.00 π.μ.
θα τελεστεί, στην πλατεία Κυψέλης, το επίσημο μνημόσυνο
για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μήτσο Βλάχο.
Ομιλητής θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Κώστας Κιτσοπάνος. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η οικογένεια Βλάχου, η Κοινότητα Λεπενούς,
η Κοινότητα Κυψέλης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λεπενούς
«Ένωση», ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λεπενούς «Ελπίδα», ο
Αγροτικός Σύλλογος Λεπενούς. Τιμές θα αποδώσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.

τον αμπελοοινικό τομέα και
τον τομέα του ελαιολάδου και
των επιτραπέζιων ελιών, που
είναι καθοριστικός και για τη
Δυτική Ελλάδα.
• Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου της Αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου
Μεσολογγίου. To αλιευτικό
καταφύγιο Μεσολογγίου βρίσκεται εντός της ευρύτερης λιμενολεκάνης της Ι.Π. Μεσολογγίου, δυτικά του εμπορικού
λιμανιού, και ανήκει στην κατηγορία των τοπικών λιμένων.
Η δυναμικότητά του αναμένεται σε 50 σκάφη, με σκοπό να
βελτιωθούν οι συνθήκες ελλιμενισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών, και σαφώς

η αναβάθμιση των υποδομών
μέρους της χερσαίας ζώνης του
λιμένα
• Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων στο πρωτογενή τομέα,
στη μεταποίηση και τη βιομηχανία.
Σε δηλώσεις του ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε: «Οφείλω ένα
μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες μας που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για επίσπευση των διαδικασιών,
ώστε να συντομεύσουν οι χρόνοι έναρξης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς
και λειτουργίας νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο, όπου ο σχεδιασμός για
βελτίωση των συνθηκών σε
όλα τα επίπεδα δεν μπορεί να
καθυστερεί. Από την πλευρά
μας πράττουμε τα δέοντα ώστε
να επέλθουν τάχιστα τα οφέλη
για τις τοπικές κοινωνίες».

> Για την αναβάθμιση του υδάτινου συστήματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Έργα 781.160 ευρώ για
τη λιμνοθάλασσα Μυρταρίου

> ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ: Στην αγορά ενός νέου αυτοκινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
(Β.Σ.Σ.) προχώρησε ο Δήμος Ζαχάρως, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους δημότες του. Το αυτοκίνητο παραδόθηκε από τον Δήμαρχο Κώστα Αλεξανδρόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Αλεξανδρόπουλο στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Γιώργο Τριγάζη. Το προσωπικό του Β.Σ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Ζαχάρως,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο της Κοινωφελούς για τις ενέργειές τους, όλο το προηγούμενο διάστημα, που οδήγησαν στην αγορά του νέου αυτοκινήτου..

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προχωρά η ένταξη έργων 783.160€ για
την αναβάθμιση του υδάτινου συστήματος της Λιμνοθάλασσας Μυρταρίου Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας. Πρόκειται για μια σημαντική και θετική εξέλιξη με τη συνολική
επιλέξιμη δαπάνη του έργου να συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Η απόφαση υπεγράφη
από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη , μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.
Γιώργου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Σίμου Κεδίκογλου.
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία
και Θάλασσα 2014-2020».
Συγκεκριμένα τα έργα που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:
1. Επισκευή των υφιστάμενων ιχθυοφραγμών στο στόμιο της λιμνοθάλασσας
σε μήκος 300m. Επίσης θα ανακατασκευαστούν τμήματα των ιχθυοφραγμών που
έχουν υποστεί ολική καταστροφή και δεν
επισκευάζονται από μεταλλική κατασκευή
όπως περιγράφεται στη μελέτη.
2. Αποκατάσταση βάθους με διάνοιξη υφιστάμενου υφαλαύλακα για τη βελτίωση της
υδατικής επικοινωνίας στη ΒΑ όχθη τραπεζοειδούς διατομής.
3. Καθαρισμός και αποκατάσταση βάθους
στη ΝΑ όχθη της κυρίας τάφρου και των
μικρών αυλάκων παροχέτευσης γλυκών
υδάτων από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων. Κατά την εκτέλεση των εργασιών
καθαρισμού θα γίνει αντικατάσταση των
υπαρχόντων πασσάλων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των οχθών του
σε μήκος περίπου 100m. καθώς και η επι-

σκευή μικρής ξύλινης πεζογέφυρας και ξυλοδιαδρόμων.
4. Προκειμένου να είναι λειτουργικά τα
προηγούμενα αυλάκια, θα κατασκευαστεί
νέος θυροφραγμός σε συγκεκριμένο σημείο του κύριου αυλακιού, ώστε να εμποδίζεται η απ’ ευθείας ροή του νερού προς τον
κόλπο και να εκτρέπεται προς τα αυλάκια.
5. Καθαρισμός των πηγών που παροχετεύουν υψηλής ποιότητας γλυκά νερά στη λιμνοθάλασσα Μυρτάρι καθώς επιδρά ευεργετικά στην προσέλκυση και ανάπτυξη
αξιόλογου ποσοστού του ιχθυοαποθέματος.
6. Περιφράξεις συνολικού μήκους 1.000
μέτρων περίπου, στη ΒΔ ζώνη της λιμνοθάλασσας για την αποτροπή εισόδου των
βοοειδών, ελεύθερης βοσκής, καθώς και
των ανθρώπινων απειλών και μόνο στα
πιθανά σημεία εισόδου τους προς την περιοχή παροχέτευσης των γλυκών νερών
από τις εκεί φυσικές πηγές.
7. Τέλος θα πραγματοποιηθούν επισκευές υφιστάμενων κτηρίων που εξυπηρετούν
τις ανάγκες της ιχθυοπαραγωγής, καθώς
και της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης.
Φορέας Συντήρησης και Λειτουργίας του
έργου είναι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> O περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης για κορύνες στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου:

«Θα γίνουν τροποποιήσεις»

Τα παράπονα των οδηγών που
χρησιμοποιούν την Πατρών
- Πύργου αλλά και των κατοίκων περιοχών εκατέρωθεν της
οδού, είναι πολλά για την τοποθέτηση των κορυνών και
της παρεμβάσεις που υλοποιούνται.
Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, τοποθετήθηκε χθες για το θέμα
στο περιθώριο της αυτοψίας
στη νέα Πατρών - Πύργου ως
τμήμα της Ολυμπίας Οδού και
τόνισε πως οι ανθρώπινες
απώλειες έως τώρα ήταν μεγάλες ενώ το έργο αυξάνει το επίπεδο της ασφάλειας.
«Μιλάμε για το υφιστάμενο
οδικό δίκτυο, το οποίο δυστυχώς και θα πρέπει να είμαστε
όλοι ειλικρινείς όταν κάνουμε
την όποια κριτική, ήταν ένα δίκτυο το οποίο μας κόστιζε καθημερινά σε ανθρώπινες ζωές
και στην σωματική μας ακεραιότητα αλλά και σε υλικές ζημιές
μέσα από τα καθημερινά σχεδόν τροχαία ατυχήματα. Η συγκεκριμένη εργολαβία για την

βελτίωση οδικής ασφάλειας,
ήρθε μετά από πίεση και διεκδίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αυτό είναι
γνωστό. Μάλιστα ανέλαβε το
υπουργείο ουσιαστικά να πλειοδοτήσει επί του φυσικού αντικειμένου, δίνοντας και δαπανώντας ένα κονδύλι της τάξεως
των 30 εκατ. ευρώ για να αυξήσει την οδική ασφάλεια γιατί
αυτή είναι η ουσία, του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Πάλι είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και την ποιότητα του
οδοστρώματος και την κατάστασή του και συγκρίνοντας τα
για όσους δεν γνωρίζουν την

σαφώς ανώτερη ποιότητά του»
είπε ο κ. Φαρμάκης.
«Δεν μπορώ να παραβλέψω το
γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα των
πολιτών, στις οποίες έχουμε
ήδη διαπιστώσει και επισημάνει στην αρμόδια υπηρεσία του
υπουργείου» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας.
«Το ένα ζήτημα αφορά την καθημερινότητα των πολιτών
των τοπικών κοινωνιών δηλαδή των αστικών περιοχών μέσα από τους οποίους διέρχεται
το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.. Η
δεύτερη δυσκολία έχει να κάνει
με την απόσταση μεταξύ των κο-

ρυνών και το εναπομείναν πλάτος της υπόλοιπης οδού ανά
ρεύμα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ανά περίπου 2 χλμ
όπως όλοι βλέπουμε, υπάρχει
ο χωρισμός σε δύο και μία λωρίδες, έτσι ώστε να υπάρχει μία
δυνατότητα προσπέρασης και
ελάφρυνσης του οδικού φορτίου. Αυτό όμως προφανώς δεν
φτάνει, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε,
γιατί υπάρχει κυκλοφορία γεωργικών μηχανημάτων, εμπορικών αυτοκινήτων και αυτό
καθιστά πάρα πολύ επείγουσα
και επιτακτική την παρέμβαση
στην υφιστάμενη μελέτη και φυσικά στο ίδιο το έργο».
Ο κ. Φαρμάκης κατέληξε λέγοντας «η πληροφόρηση που
έχουμε μέχρι σήμερα αφορά
στο γεγονός ότι επεξεργάζονται
οι αρμόδιοι την τροποποίηση
της μελέτης ακριβώς στην κατεύθυνση που σας περιέγραψα.
Φυσικά η κόκκινη γραμμή είναι
μία, η ανθρώπινη ζωή, η διαφύλαξή της και η αύξηση της
οδικής ασφάλειας».

> Αυτοψία στα έργα της Ηλείας

Θωράκιση από πλημμύρες

Επίσκεψη σε περιοχές της ΠΕ Ηλείας που
εκτελούνται έργα πραγματοποίησε την περ.
Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να
ενημερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών,
δίνοντας έμφαση σε περιοχές που, κατά το
παρελθόν, έχουν δοκιμαστεί από πυρκαγιές ή ακραία καιρικά φαινόμενα.
Αρχικά ο κ. Φαρμάκης, παρουσία και του
Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακό-

πουλου, ενημερώθηκε για την πρόοδο των
εργασιών στην είσοδο του Πύργου, όπου
πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στην
εθνική οδό Πατρών – Πύργου έως και τον
κόμβο της οδού Αγίου Γεωργίου.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε ενεργές εργολαβίες στους Δήμους Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Ζαχάρως και Αρχαίας Ολυμπίας, με έμφαση
στα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται

για να θωρακιστούν οικισμοί, υποδομές
και αγροτικές καλλιέργειες. Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕ Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες Έργων και Υποδομών Θανάσης Μαυρομμάτης, Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Πολιτισμού
και Τουρισμού Νικος Κοροβέσης, Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού Δημήτρης Νικολακόπουλος.

> Πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Θ. Βασιλόπουλος

Eπίσκεψη στα Ινστιτούτα
Αγροτικής Έρευνας

Τα δύο νέα Ινστιτούτα Αγροτικής έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, που έχουν ως στόχο τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθή διαχείριση

των αγροτικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, στο
πλαίσιο των επαφών που εί-

χε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο εργαστήριο, που
αφορά τα οπωροκηπευτικά και το δεύτερο, τα απόβλητα, βοηθούν στο να εντοπιστούν χρήσιμα υλικά που
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν από τους αγρότες, σύμφωνα με την ενημέρωση που
έγινε στον Αντιπεριφερειάρχη
από τον Εντεταλμένο Ερευνητή και επικεφαλής του εργαστηρίου Αειφόρων Αγροτικών
Κατασκευών & Ανανεώσιμων
Ενεργειακών Πόρων, Δρ Γεώργιο Ντίνα. Ο κ. Βασιλόπουλος επισκέφθηκε το πειραματικό θερμοκήπιο που έχει
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> ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Στην οριστική επίλυση του χρόνιου και
οξυμένου προβλήματος για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου όπως και
του Γραφείου Κίνησης, προχωρά με σταθερό προγραμματισμό
ο Δήμος Πύργου με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου ώστε να
στεγάσει τις υπηρεσίες και τα οχήματα.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου, οι σημερινές συνθήκες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των δύο παραπάνω νευραλγικών τομέων του Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος
Πύργου σκοπεύει να προχωρήσει σύντομα στην εξεύρεση ενός
ασφαλούς και επαρκούς χώρου που θα στεγάσει τα γραφεία των
υπηρεσιών, τη λειτουργία της αποθήκης, τη φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων όπως και τη διαχείριση
των ογκωδών αντικειμένων. Για την κάλυψη των παραπάνω
αναγκών και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών ο χώρος
θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στα όρια της πόλης-να μην υπερβαίνει τα 2χλμ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κτήριο θα πρέπει
να είναι έως 3.000 τ.μ. σε ένα οικόπεδο τουλάχιστον 15.000
τ.μ.. Τόσο για να στεγαστούν οι υπηρεσίες όσο και να αποθηκευτούν και να διαχειριστούν τα ογκώδη αντικείμενα. Επιπλέον το
κτίριο να διαθέτει υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
όπως και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
> ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Ένα μεγάλο έργο, η βελτίωση και
επέκταση του δικτύου ύδρευσης των τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προϋπολογισμού 1.165.888
ευρώ, ξεκινά να υλοποιείται, μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Πρόκειται για έργο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και μεταφέρθηκε εν συνεχεία στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου.
Η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ
Αρχαίας Ολυμπίας Νίκο Μαρούντα και τον εκπρόσωπο της
αναδόχου εταιρίας Αλέξιο Δηλάρη, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Γεωργιόπουλου. Η σύμβαση αφορά έργα βελτίωσης του
δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαίας
Πίσας, Βασιλακίου, Ξηροκάμπου, Λούβρου, Κάμενας, Μουριάς,
Πευκών, Λιναριάς, Φλόκα, Πλατάνου, Καυκανιάς, Χελιδονίου,
Πελοπίου, Στρεφίου, Κοσκινά, Κούμανι, καθώς και επέκταση
δικτύου Ερυμάνθου προς τις Κοινότητες Ηράκλειας και Σμίλα.
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες.
Ο Δήμαρχος κ. Γεωργιόπουλος τόνισε ότι με το έργο αυτό θα
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν για χρόνια τους
κατοίκους των προαναφερόμενων Κοινοτήτων, βελτιώνοντας
σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. Από
την πλευρά του ο κ. Μαρούντας δήλωσε αισιόδοξος ότι το έργο
θα είναι έτοιμο νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10861/25-08-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ
25ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

κατασκευαστεί και το οποίο
συνδυάζει την ανάπτυξη ψαριών του γλυκού νερού και συγκεκριμένα πέστροφας, με την
καλλιέργεια φυτών, καθώς σαν
πρώτη ύλη για τη θρέψη των
λαχανοκομικών χρησιμοποιούνται, μετά από επεξεργασίας,
τα απόβλητα των ψαριών.
Έπειτα από τις συναντήσεις
που είχε ο Βασιλόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η έρευνα και
η καινοτομία είναι το μέλλον
στην αγροτική παραγωγή και
τον αγροτικό τομέα. Επιδιώκουμε και έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία ως
Περιφέρεια με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ».
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Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει δημοπρασία, φανερή προφορική, μειοδοτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.
3463/2006 & του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες
στέγασης του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών και
καλεί τους ενδιαφερόμενους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην Πάτρα. Τα υφιστάμενα γεωγραφικά
όρια της σχολικής περιφέρειας του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς:
Γερμανού 2-122- Γ. Ρούφου 1-110- Γούναρη
53-171 και 106-108- Καρατζά 7-51 και 4-50 –
Ερενστρώλε 7-91 -25ης Μαρτίου 71-97- Αθ.
Διάκου 1-26- Σισίνη 1-25 – Χαραλάμπη 1-55 –
Σωτηριάδου 29-59 και 18-46- Νικήτα 1-34 - Β.
Ρούφου 33-97 και 34-92 – Ηλείας 7-27 και 8-34
– Λόντου 57-115 και 46-106- Μπουκαούρη 59123 και 68-124 – Αγ. Δημητρίου 66-124.
Για τη διερεύνηση νέου ενοικιαζόμενου χώρου
θα χρειαστεί (1) αίθουσα διδασκαλίας 52,50
τ.μ. τουλάχιστον, ένα (1) γραφείο εκπαιδευτικών, δύο (2) τουαλέτες νηπίων (κοριτσιών
– αγοριών), μία (1) τουαλέτα εκπαιδευτικών,
αίθουσα σίτισης ολοήμερου και ένας βοηθητικός χώρος.
Απαραίτητος κρίνεται ο αύλειος χώρος αποκλειστικής χρήσης.
Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση εκπαιδευτη-

ρίου. Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως
χώρου εκπαιδευτηρίου θα επιτρέπεται από
σχετική οικοδομική άδεια ή θα επιτρέπεται και
θα είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου
σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης
του προσφερόμενου ακινήτου με δικές του
δαπάνες και ευθύνη εντός εύλογης προθεσμίας από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η προθεσμία αυτή θα αναγράφεται
στο μισθωτήριο και θα αποτελεί λόγο λύσης
του μισθωτηρίου σε περίπτωση μη τήρησης
των συμφωνηθέντων.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε
εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η διάρκεια
της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη.
Ο Δήμος μπορεί αζημίως γι’ αυτόν να προβεί
μονομερώς σε λύση της μίσθωσης και προ της
λήξεως του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης
αν πριν από τη λήξη της, ο Δήμος μεταφέρει
τη στεγασμένη υπηρεσία σε οποιοδήποτε
άλλο ακίνητο της επιλογής του, αν καταργηθεί
το 25ο Νηπιαγωγείο Πατρών ή μεταφερθεί σε
ιδιόκτητο ακίνητο.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο
οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής
(εκτός φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Πατρέων (Πλ. Γεωργίου Α’, αρ. 17Α, Πάτρα).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται
από την Δ/νση Παιδείας Διά Βίου Μάθησης &
Κοινωνικής Προστασίας – τηλ. 2610-623348,
2610-222678 ημέρες : Δευτέρα - Παρασκευή
και ώρες 8:00 – 14:00 Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α’, αρ. 17 (5ος όροφος ), Πάτρα.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους
ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου
Πατρέων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ
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Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών
Mε ικανοποίηση βλέπει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) να βαίνει προς την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πληρωμών το Πρόγραμμα
«Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» καθώς η εξέλιξη αυτή, επιτρέπει στους εντασσόμενους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
παραγωγούς, να ξεκινήσουν άμεσα την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ
ήταν το κλειδί για την γρήγορή και ομαλή ολοκλήρωση του
Προγράμματος» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος προσθέτοντας ότι «μας επέτρεψε να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να ενισχύσουμε την
διαφάνεια της διαδικασίας και να επιταχύνουμε την αξιολόγηση των προτάσεων».
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού του εν λόγω Προγράμματος ήταν η χρήση για
πρώτη φορά του «ηλεκτρονικού φακέλου». Μια καινοτομία
που «επέτρεψε τα 9 από τα 10 απαιτούμενα για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα δικαιολογητικά να συγκεντρωθούν
ψηφιακά, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τους
αξιολογητές των προτάσεων. Με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η όλη αξιολόγηση σε μόλις 6 μήνες», όπως επισήμανε ο κ. Στύλιος.
Οι πληρωμές της πρώτης φάσης του Προγράμματος έχουν
ήδη ξεκινήσει από το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου.
Η αρχή έγινε με την πίστωση 223,3 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους των Περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, και στη συνεχεία πραγματοποιήθηκε η καταβολή
4 εκατ. ευρώ στους 149 δικαιούχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Σειρά έχουν οι 2.128 δικαιούχοι νέοι αγρότες των τεσσάρων υπόλοιπων περιφερειών της χώρας (Αττικής, Βορείου
Αιγαίου, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου) που θα λάβουν την πρώτη δόση της ενίσχυσης που δικαιούνται, έως
το τέλος Σεπτεμβρίου, συνολικού ύψους 64,82 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα ο αριθμός των δικαιούχων και τα ποσά των
πληρωμών ανά περιφέρεια, διαμορφώνονται ως εξής:
• Αττικής: 131 δικαιούχοι θα λάβουν 3,439 εκατ. ευρώ
• Βορείου Αιγαίου: 668 δικαιούχοι θα λάβουν 17,577
εκατ. ευρώ
• Νοτίου Αιγαίου: 230 δικαιούχοι θα λάβουν 6,037 εκατ.
ευρώ
• Πελοποννήσου: 1.099 δικαιούχοι θα λάβουν 37,767
εκατ. ευρώ
Να σημειωθεί πως το τρέχον Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, το οποίο πλέον ολοκληρώνει την πρώτη φάση του
είναι το μεγαλύτερο, τόσο σε αριθμό διαθέσιμων πόρων
όσο και δικαιούχων, που έχει προκηρυχθεί έως σήμερα
στη χώρα μας, καθώς το ΥΠΑΑΤ διαχειρίζεται συνολικούς
πόρους 525 εκατ. ευρώ για την πριμοδότηση 14.000 νέων
-κάτω των 41 ετών- ώστε να εισέλθουν επαγγελματικά στον
πρωτογενή τομέα και να δημιουργήσουν τη δική τους αγροτική επιχείρηση.
Η πριμοδότηση για όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα ήταν ενισχυμένη, καθώς κυμαίνεται από 35.000 έως
40.000 ευρώ. Ποσό που οι δικαιούχοι θα λάβουν σε δύο
δόσεις. Η πρώτη φτάνει το 70% του συνολικού ποσού και
δίνεται προκαταβολικά -οι τρέχουσες πληρωμές αφορούν
αυτήν την πρώτη δόση- ενώ η δεύτερη, που αντιστοιχεί
στο υπόλοιπο 30%, καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του
επενδυτικού τους σχεδίου.

> Μεγάλη η οικονομική ζημιά για τους παραγωγούς σταφυλιών

Διαμαρτυρία καλλιεργητών
για τις χαμηλές τιμές

Πολύ ποιοτική από πρώτη ύλη
αλλά πολύ κακή από άποψη τιμών είναι η φετινή χρονιά για
τους αμπελοκαλλιεργητές της
Δυτικής Αχαΐας. Οι τιμές είναι
τόσο καθηλωμένες που ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς
θα πάει χαμένος. Ουσιαστικά
το κόστος παραγωγής είναι 30
λεπτά και οι τιμές πώλησης μόλις 20 λεπτά το κιλό.
Για τους αμπελοκαλλιεργητές
στο Ριόλο, εάν η κατάσταση δεν
αλλάξει, η απόφαση να σταματήσουν τον τρύγο φαίνεται μονόδρομος, μιας και έτσι, όχι
μόνο δεν θα έχουν κέρδος, αλλά θα βάλουν και απ’ την τσέπη
τους για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα παραγωγής.
Σύμφωνα με τους αγρότες, το
κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατά 40 με 50% γεγονός
που δεν μπορεί να καλυφθεί,
εάν η τιμή πώλησης παραμείνει σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
Η πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι
ασύμφορη και με απλούς υπολογισμούς βγάζουν στο τέλος…
μείον στο ταμείο.
Εάν για παράδειγμα, πουλήσουν σήμερα 2 τόνους σταφύλια, θα πάρουν πίσω 400 ευρώ,
τη στιγμή όμως, που το κόστος
για τη παραγωγή τους αγγίζει τα

600. Έτσι, η ζημιά τους υπολογίζεται στα 200 ευρώ.
Γεγονός πάντως, είναι ότι εάν
και διανύουμε την περίοδο του
τρύγου, οι περισσότεροι στην
περιοχή βρίσκονται σε αναμονή. Υπήρξαν σκέψεις για να
σταματήσει ο τρύγος ωστόσο ο
φόβος μήπως καταστραφεί η
σοδειά από τις καιρικές συνθήκες ώθησε τους περισσότερους
στο να μαζέψουν τα σταφύλια.
«Ο τρύγος συνεχίζεται κανονικά. Υπήρχε μια πρόθεση να
σταματήσει. Μειώθηκε βέβαια
κατά κάποιο ποσοστό όμως συνεχίζουμε. Τα 20 λεπτά είναι
πολύ χαμηλό ποσό, διότι μπαίνουμε μέσα κατά 200 ευρώ σε
σχέση με το κόστος παραγωγής.
Όχι μόνο δεν θα βγάλουμε χρήματα, αλλά θα μπούμε και μέσα. Την περασμένη εβδομάδα
κάναμε μια πρώτη συγκέντρω-

ση στο Ριόλο και την Κυριακή
κλείσαμε τα φανάρια στην Κάτω
Αχαΐα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το ίδιο έγινε και την περασμένη Τρίτη. Η κατάσταση που
διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά
δύσκολη για τους αμπελοκαλλιεργητές. Μας δόθηκαν κάποιες
υποσχέσεις που όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Μετά το
τέλος του τρύγου θα ζητήσουμε
ενίσχυση» αναφέρει στον «Σ.Ε.»
ο Γιώργος Βεσκούκης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου
Δυτικής Αχαΐας.

Στο ερώτημα για ποιο λόγο η τιμή στα σταφύλια είναι χαμηλή,
ο ίδιος απαντά ότι «το κοστολόγιο έχει ανέβει αλλά και οι ίδιοι
οι οινοποιοί υποστηρίζουν ότι
από πέρυσι έχουν πολλά αδιάθετα κρασιά. Είναι και τεχνητό το πρόβλημα. Εάν οι παραγωγοί δεν είχαν τρυγήσει τόσο
νωρίς, η τιμή θα ήταν διαφορετική. Λόγω της κλιματικής
αλλαγής υπήρξαν προβλήματα
και ζημιές. Ο καύσωνας ταλαιπώρησε τα αμπέλια και με κάποιες βροχές ορισμένοι αμπελώνες άρχιζαν να σαπίζουν.
Τότε έτρεξαν όλοι οι παραγωγοί
να μαζέψουν έγκαιρα τα σταφύλια τους και από 25 λεπτά η τιμή πήγε στα 20 λεπτά» συμπληρώνει ο κ. Βεσκούκης. Στην
Δυτική Αχαΐα τα σταφύλια που
πωλούνται περισσότερο είναι
Ροδίτη, ενώ οι υπόλοιπες ποικιλίες κατέγραψαν καλύτερες τιμές. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι απ’ όλη την Ελλάδα έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για αγορές, όμως οι οινοποιοί πιέζουν
να αγοράσουν όσο μπορούν
πιο φθηνά. Μια καλή τιμή για
τους αμπελοκαλλιεργητές θα
ήταν τα 25 με 30 λεπτά το κιλό.
Πάντως, η ανάγκη ενίσχυσης
των αγροτών είναι επιβεβλημένη, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στο μέσο του τρύγου.

> Για αγρότες και κτηνοτρόφους από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρα συγκράτησης
του κόστους παραγωγής

Ο πόλεμος στην Ουκρανία
έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής του
πρωτογενούς τομέα, σε όλη
την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Οι Έλληνες αγρότες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
τον τελευταίο καιρό έχουν δει
τις τιμές που καταβάλλουν για
την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για τις γεωργικές τους
εκμεταλλεύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 25%, σε σχέση με την
περσινή χρονιά. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων έλαβε μέτρα που

είχαν ως στόχο να αποτελέσουν «αντίβαρο» και να στηρίξουν τους παραγωγούς, ώστε
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την κρίση και να συνεχίσουν τη παραγωγή τους.
Οι ανακοινώσεις που έγιναν
από το ΥΠΑΑΤ κατά το τρέχον
έτος, έχουν ως στόχο τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος βοηθώντας παράλληλα στη
μείωση του κόστους, το οποίο
αυξήθηκε από τον συνδυασμό
της ενεργειακής, κλιματικής
και γεωστρατηγικής κρίσης.
«Όλες οι αποφάσεις μας έχουν

έναν και μοναδικό στόχο, τη
στήριξη των πραγματικών
αγροτών. Εκείνων που καθημερινά δίνουν τη μάχη, σε
αντίξοες συνθήκες, για να παράγουν και να εξασφαλίζουν
επισιτιστική επάρκεια στη χώρα μας» δήλωσαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

Ο κτηνοτροφικός
και αγροτικός κλάδος
Ένα από τα πρώτα μέτρα που

ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον
κτηνοτροφικό κλάδο ήταν η
οριστική μείωση του ΦΠΑ στις
ζωοτροφές από το 13% στο
6%, αλλά και η ενίσχυση των
κτηνοτρόφων με επιδότηση
ύψους 4% επί των φορολογητέων εκροών του 2021.
«Ανάσα» στους κτηνοτρόφους
της νησιωτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα των μικρών νησιών του Αιγαίου δίνει η αύξηση κατά 50% του προγράμματος μεταφοράς ζωοτροφών,
το οποίο πλέον ανέρχεται στα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αρ. Διακήρυξης: Π669/20-09-2022)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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. Αντικείμενο του Διαγωνισμού, Ποσότητες και Προϋπολογισμός
Αντικείμενο του Διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκτύπωση, βιβλιοδεσία και
συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2023-24.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 52 βιβλία Λυκείου και ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας τα οποία
θα εκτυπωθούν σε 3.513.000 αντίτυπα συνολικά. Το συνολικό έργο υποδιαιρείται σε 12 Τμήματα
καθένα εκ των οποίων περιέχει 5 ή 4 βιβλία, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά και να διεκδικήσει μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, όπως
ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη.
Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε κυλινδρικά πιεστήρια με χαρτί σε ρολά και χαρτόνι που θα
διαθέσει το ΙΤΥΕ.
Ειδικότερα για κάθε βιβλίο, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:
(α) Παραλαβή από το Ι.Τ.Υ.Ε. της ψηφιακής μακέτας του σώματος του βιβλίου και των ψηφιακών
μακετών του εξωφύλλου και των ετικετών BAR CODE για δέματα και παλέτες.
(β) Προεκτυπωτικές εργασίες και έλεγχος δοκιμίου.
(γ) Εκτύπωση βιβλίου σε χαρτί γραφής και χαρτόνι που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ.
(δ) Βιβλιοδεσία των εκτυπωθέντων αντιτύπων του βιβλίου.
Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε κυλινδρικά πιεστήρια και θα χρησιμοποιηθεί χαρτί γραφής σε
ρολά και χαρτόνι που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ.
Οι ειδικότερες προδιαγραφές ποιότητας για τις εργασίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας καθορίζονται
στις ενότητες Ι.3 και Ι.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.
(ε) Δεματοποίηση αντιτύπων και επικόλληση σε κάθε δέμα ετικέτας με τις πληροφορίες του βιβλίου
και ένδειξη BAR CODE.
(στ) Συσκευασία αντιτύπων και δεμάτων σε παλέτες και επικόλληση σε κάθε παλέτα ετικέτας με τις
πληροφορίες του βιβλίου.
Οι ειδικότερες προδιαγραφές συσκευασίας καθορίζονται στην ενότητα Ι.5 του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης.
(ζ) Παράδοση των συσκευασμένων αντιτύπων στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε.
To αντικείμενο του Διαγωνισμού υποδιαιρείται σε δώδεκα (12) Τμήματα. Κάθε Τμήμα περιλαμβάνει
5 ή 4 βιβλία και κάθε βιβλίο έχει προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης.
Η μέγιστη προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάθε Τμήματος ανέρχεται σε €84.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διεκδικήσει με την προσφορά του οσαδήποτε Τμήματα, υποχρεούται όμως επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των Τμημάτων
και πάντοτε για το σύνολο των βιβλίων που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε Τμήμα.
Για λόγους επαρκούς διασποράς των κινδύνων από την εκτέλεση της σύμβασης και αποτελεσματικής
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, ένας προσφέρων, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, μπορεί
να αναλάβει το πολύ μέχρι τρία (3) Τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη
παραγωγική ικανότητα προς τούτο.
Εφόσον μετά την κατάταξη των οικονομικών προσφορών με βάση τη σειρά μειοδοσίας και την αρχική ανάθεση των τριών (3) Τμημάτων που επιτρέπεται στους μειοδότες προκύψουν αδιάθετα Τμήματα,
τότε το Ι.Τ.Υ.Ε. προβαίνει στην ανάθεση των αδιάθετων Τμημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του
όρου 24.3 της Διακήρυξης.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €1.008.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%
€241.920,00 ήτοι συνολική δαπάνη €1.249.920,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. – Α.Λ.Ε. 2310802889, ΕΦ 1019-206-0000000. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου ακολουθεί την ροή δημοσίων χρηματοδοτήσεων της παραγωγής
διδακτικών βιβλίων, στην οποία εντάσσεται η εν λόγω προμήθεια. 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. Είδος και Αντικείμενο της Σύμβασης
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου παροχής των υπηρεσιών: GR3 ATTIKI.
Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης περιγράφεται από το ισχύον κωδικοποιημένο κοινό
λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 2008 (Κανονισμός αρ. 2195/2002, όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό 213/2008) με τον ακόλουθο κωδικό αριθμό του κυρίου λεξιλογίου:
(α) Κύριο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου 79810000-5 (Υπηρεσίες εκτύπωσης). Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου ΤΑ01-2 (Για βιβλία).
(β) Πρόσθετο αντικείμενο: Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου 79971000-1 (Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος). Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου: ΤΑ01-2 (Για βιβλία).
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement
Agreement – GPA).
4. Διαδικασία που επελέγη για την Ανάθεση
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 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.
Ο μειοδότης θα ανακηρύσσεται αυτοτελώς για κάθε Τμήμα.
Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 172486
5. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
Η σύμβαση έχει διάρκεια μέχρι τις 31.03.2024. Στην περίπτωση που στις 31 Μαρτίου 2024 υπάρχει
αδιάθετο υπόλοιπο εκ του συμβατικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις της Διακήρυξης
και της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει μονομερώς τη χρονική
διάρκειά της ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.
6. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
Κατά την διάρκεια συνολικής ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα ανατιθέμενα σε αυτόν βιβλία εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του δεκαπενθή-

Ανακοινώσεις
μερου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης ή από την υπογραφή
της σύμβασης εφόσον αυτή έγινε πριν τη λήξη του δεκαπενθήμερου και με ενδιάμεσες παραδόσεις
εντός συναφών τμηματικών προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 24.4 της διακήρυξης.
Τόπος παράδοσης των έτοιμων διδακτικών βιβλίων είναι η αποθήκη βιβλίων που διατηρεί το Ι.Τ.Υ.Ε.
στον Ασπρόπυργο Αττικής (Θέση «ΚΥΡΙΛΛΟΣ»).
7. Δικαίωμα Συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση «κοινοπρακτικών σχημάτων», τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που παρέχουν υπηρεσίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και έχουν αποδεδειγμένα
ικανότητες στην εκτέλεση της δημοπρατούμενης σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα στη Διακήρυξη οριζόμενα.
Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος οι ως άνω απαιτήσεις θα πρέπει να συντρέχουν στο
πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπρακτικό
σχήμα, όλα τα μέλη του ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στο κοινοπρακτικό σχήμα, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι προσφέροντες που είναι νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί σύμφωνα με την
νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά
τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες
χώρες. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος η απαίτηση αυτή θα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο κάθε μέλους του σχήματος.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον Διαγωνισμό φυσικού
ή νομικού προσώπου σε περισσότερα από ένα σχήματα προσφερόντων, είτε αυτοτελώς, είτε ως
μέλος κοινοπρακτικού σχήματος. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και
της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία υποβάλλεται
από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός
ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και στην περίπτωση
κοινοπρακτικών σχημάτων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπρακτικών σχημάτων. Η απόρριψη της προσφοράς
θα επέρχεται τόσο για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ατομικά, όσο και για όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ως απαγορευμένη έμμεση συμμετοχή
νοείται ιδίως η υποβολή προσφοράς από επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με άλλον προσφέροντα. Συνδεδεμένες θεωρούνται δύο επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην περίπτωση που η μία
μπορεί να ασκήσει στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στον κοινό έλεγχο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής
συμμετοχής ή των κανόνων που τις διέπουν.
Αναλυτικά στοιχεία δικαιούμενων συμμετοχής αναφέρονται στη Διακήρυξη..
8. Ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
8.1 Οι προσφέροντες, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε από κοινού ως
μέλη κοινοπρακτικού σχήματος, οφείλουν να έχουν τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες ανάλογες των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης σύμβασης
και για τον λόγο αυτό θεσπίζονται για τους προσφέροντες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων τις οποίες κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς,
με ποινή αποκλεισμού.
8.2 Ειδικότερα, ο προσφέρων θα πρέπει από 01.01.2019 μέχρι την υποβολή της προσφοράς του
να έχει εκτελέσει με επιτυχία συμβάσεις με αντικείμενο την εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων, περιοδικών και εντύπων, η συνολική αξία των οποίων χωρίς ΦΠΑ θα είναι τουλάχιστον ίση με το
100% της μέγιστης προϋπολογιζόμενης δαπάνης του ανώτατου αριθμού Τμημάτων την εκτέλεση
των οποίων ο προσφέρων διεκδικεί με την προσφορά του, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση
του όρου 18.1.1.α της Διακήρυξης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι αξία συμβάσεων €84.000,00 (ευρώ Ογδόντα
Τέσσερις Χιλιάδες) ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα, για κάθε Τμήμα το οποίο ο προσφέρων διεκδικεί
με την προσφορά του.
8.3 Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, για την πλήρωση των απαιτήσεων του ανωτέρω όρου
8.2, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αντιστοίχων ικανοτήτων των μελών του σχήματος αυτού.
Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στη Διακήρυξη.
9. Ελάχιστη παραγωγική ικανότητα
Οι προσφέροντες, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε από κοινού ως μέλη
κοινοπρακτικού σχήματος, οφείλουν να έχουν ικανότητες ανάλογες των απαιτήσεων που θέτουν το
μέγεθος και η πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης σύμβασης και για τον λόγο αυτό θεσπίζονται
για τους προσφέροντες ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικής ικανότητας τις οποίες κάθε προσφέρων θα
πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς:
• Για να αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης ένας υποψήφιος που θα αναδειχθεί μειοδότης για
κάποιο Τμήμα, θα πρέπει να έχει παραγωγική ικανότητα που να επιτρέπει την επιτυχή εκτέλεση του
έργου για το συγκεκριμένο Τμήμα εντός το πολύ σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του δεκαπενθήμερου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης ή από την
υπογραφή της σύμβασης εφόσον αυτή έγινε πριν τη λήξη του δεκαπενθήμερου.
• Ο προσδιορισμός της συνολικής παραγωγικής ικανότητας ενός υποψηφίου, άρα και του μέγιστου
πλήθους Τμημάτων που μπορεί να αναλάβει βάσει της ικανότητας αυτής περιγράφεται αναλυτικά στο
Άρθρο 22.5 της Διακήρυξης.
• Κάθε υποψήφιος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των Τμημάτων του Διαγωνισμού, δηλώνοντας συγχρόνως, σύμφωνα με τον όρο 18.1.1.α της Διακήρυξης, τον ανώτατο αριθμό Τμημάτων που διεκδικεί να εκτελέσει. Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων
που είναι δυνατόν να του ανατεθεί θα κριθεί σε κάθε περίπτωση με βάση και τους όρους 2.6 και 24.0
της Διακήρυξης, καθώς και την παραγωγική του ικανότητα και θα προσδιορισθεί μετά τον έλεγχο της
συνολικής παραγωγικής ικανότητας από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στη Διακήρυξη.
10. Διάθεση των Έγγραφων Στοιχείων 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.
Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί
την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (web site), λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.
11. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Για την δημοπρατούμενη σύμβαση (όπως και για τα επιμέρους Τμήματα στα οποία επιμερίζεται το
τελικό συμβατικό αντικείμενο) δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για
μέρος των Τμημάτων.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού.
12. Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα Υποβολής των Προσφορών
Οι υποψήφιοι 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 την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της κάθε προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου
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.pdf και να φέρουν, όπου απαιτείται, την ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα,
του νομίμου ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στην έδρα του
ΙΤΥΕ, Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Τ.Κ. 26504, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο, υπόψη
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Χρόνος και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι την Τρίτη
08/11/2022 και ώρα 12:00, στην έδρα του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και ειδικότερα στο αμφιθέατρο του 2ου
ορόφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
14. Εγγυήσεις
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι υποψήφιοι
πρέπει να υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% της μέγιστης προϋπολογιζόμενης
δαπάνης του ανώτατου αριθμού Τμημάτων τα οποία διεκδικούν με την προσφορά τους, σύμφωνα
με την υπεύθυνη δήλωση του όρου 18.1.1.α της Διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
δηλαδή ποσού €1.680,00 (ευρώ Χίλια Εξακόσια Ογδόντα) για κάθε Τμήμα που ο προσφέρων διεκδικεί με την προσφορά του.
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας
του συμβατικού αντικειμένου, όπως προσδιορίζεται στη Διακήρυξη, χωρίς Φ.Π.Α.
15. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές των προσφερόντων ισχύουν για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
16. Ημερομηνία Αποστολής Περίληψης της Διακήρυξης για Δημοσίευση
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας
της Ε.Ε.: 21/09/2022.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο: 21/09/2022 ενώ αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
17. Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 κατά της σχετικής 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα:
α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του,
β) σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια,
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες
από την κατάθεση της προσφυγής.
Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δημόσιο, εφόσον:
α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 αίτηση αναστολής
ή ακύρωσης ή
β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή
γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή
δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΕΑΔΗΣΥ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην ΕΑΔΗΣΥ τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ.
365 του ν. 4412/2016.
Η ΕΑΔΗΣΥ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΕΑΔΗΣΥ
18. Νομοθετική κάλυψη της Σύμβασης Ανάθεσης
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στη Διακήρυξη.
19. Πληροφορίες
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.
Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490 και e-mail:
sofos@cti.gr.

Ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε.
Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος
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Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το
πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/
Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ του Συνδέσμου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/105-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης ή στο e-mail: kath_patra@yahoo.gr.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022)
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης ή στο e-mail: viot_met_patra@yahoo.gr.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΡΟΣΣΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. ΑΧΑΪΑΣ «ο Αγ. Στέφανος», θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν
από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης ή στο e-mail: fanovafeis_autopatra@yahoo.gr.
Εκ του Συνδέσμου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ θα υλοποιήσει
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022)
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης ή στο e-mail: laikiagora@yahoo.gr.
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους
2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ–ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ Ν. ΑΧΑΪΑΣ «η Αγ.Τριάδα», θα υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα
επιδοτηθούν από το προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα
με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
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λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Συνδέσμου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/105-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης..
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν
από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ του Συνδέσμου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του,
τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ,
σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ θα υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα
με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ της Συντεχνίας
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ θα υλοποιήσει
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022)
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, θα υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη
του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του
ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Διοίκηση.
Εκ του Συλλόγου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ θα υλοποιήσει
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022)
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
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τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης .
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Ο
Αγ. Χριστόφορος», θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για
τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το
πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/
Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν.ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ», θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα
με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για
τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το
πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/
Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Ν.ΑΧΑΪΑΣ, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα
ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ», θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/
Β/10-5-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. ΗΗ διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Σωματείου
_______________________________________________________________________
Υπό την αιγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ε.Β.Ε. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (έτους 2022) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2280/Β/105-2022 ΦΕΚ.
Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η διάρκεια του
προγράμματος θα είναι 40 ώρες και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα μέλη της
Διοίκησης.
Εκ του Σωματείου

∆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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Π O Λ I T I Σ M O Σ

Χριστίνα Αλεξοπούλου:
Ποιους τιμούμε και γιατί…
Για το θέμα μετονομασίας
του θεάτρου Μπάρυ παρενέβη με άρθρο της η βουλευτής
Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοππούλου.
«Η απόφαση του ΔΣ του
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας να δώσει το
όνομα του εκλιπόντος κορυφαίου ηθοποιού Κώστα Καζάκου, στο θεατράκι του κτηρίου
των πρώην σταφιδαποθηκών «Μπάρρυ», αποδεικνύεται βιαστική, υπερβολική και μάλλον ανεφάρμοστη. Κυρίως μετά
την παρέμβαση του κληροδοτήματος του Καραμανδανείου,
ιδιοκτησία του οποίου είναι ο συγκεκριμένος χώρος που έχει
παραχωρηθεί στον Δήμο Πατρέων.
Είναι εκτός άλλων μια απόφαση άσχετη με την ιστορία του
κτηρίου που αφορά στο πάλαι ποτέ ακμάζον σταφιδεμπόριο
και η αβίαστη ανακοίνωσή της, φανερώνει τη στρατηγική της
Δημοτικής Αρχής να συνδέει με την κομματική της ταυτότητα ό,τι ή όποιον είναι δυνατόν να συνδεθεί. Ανοίγει όμως μια
ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ποιον τιμούμε και γιατί, στην
τρίτη μεγαλύτερη κοινωνία της χώρας, που έχει μια ιστορία
παράπλευρη και συνδεδεμένη με όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής.
Και ενώ γίνεται τόσος θόρυβος από την καθοδηγούμενη
κομματικά απόφαση του ΔΗΠΕΘΕ για την απόδοση υστεροφημίας σε έναν δημοφιλή καλλιτέχνη, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να στήσουμε έναν ανδριάντα στον Κωστή Στεφανόπουλο, ή να δώσουμε το όνομά του σε έναν κεντρικό δημόσιο
χώρο, τιμώντας ως οφείλουμε τον πρώτο Πατρινό αρχηγό
του Ελληνικού Κράτους και δεύτερο κατά την ιστορία Αχαιό,
στο αξίωμα αυτό.
Για τους δικούς μας ανθρώπους δείχνουμε εξαιρετικά απαθείς, ίσως και λίγο αμαθείς.
Από τον χώρο της τέχνης, του θεάτρου και του κινηματογράφου ποια τιμή δώσαμε λόγου χάριν στον Σπύρο Φωκά;
Έναν ηθοποιό που έπαιξε στον διεθνή κινηματογράφο πλάι
στα ιερά τέρατα της έβδομης τέχνης.
Στη δημοφιλή Τασσώ Καββαδία, που εκτός από γνωστή
«κακιά» του σινεμά, έπαιξε στο θέατρο μέχρι τα ογδόντα της,
μεταφράζοντας ταυτόχρονα τόσα λογοτεχνικά έργα, κάτι για το
οποίο βραβεύτηκε.
Στον Χρήστο Δοξαρά, που εκτός από ταλαντούχος ηθοποιός έγραψε δεκάδες σενάρια θεατρικών και τηλεοπτικών παραγωγών.
Στη Μέμα Σταθοπούλου, στη Μπέττυ Μοσχονά, στη Νίτσα
Μαρούδα, στη μεγάλη Κούλα Πράτσικα, που υπήρξε η πιο
ηγετική μορφή χορού στην Ελλάδα, ή ακόμα στον Τίμο Περλέγκα, που «έφυγε» τόσο νέος. Σε δεκάδες ηθοποιούς, τραγουδιστές και ανθρώπους του θεάματος και της τέχνης, όπως
ο Τώνης Μαρούδας, η Πόλυ Πάνου, η Ρένα Ντορ, ο Φώτης
Πολυμέρης ή ο μουσικοσυνθέτης Σπύρος Παπαβασιλείου.
Και μη σκεφτούμε να βάλουμε στη ζυγαριά πρόσωπα και
καριέρες, γιατί θα ήταν κακό και ανώφελο. Όλοι αυτοί ήταν
εκτός άλλων Πατρινοί, που έγραψαν ιστορία ο καθένας με την
αξία του στην καλλιτεχνική πορεία της χώρας. Ούτε μια τιμητική διάκριση, και ούτε ένα ευρώ δεν ξοδέψαμε για κανέναν
από αυτούς. Ίσως επειδή εκτιμάται ότι δεν ωφελεί ιδιαίτερα
το γενικότερο κλίμα κομματικής καθοδήγησης, στο οποίο έχει
εγκλωβιστεί η πόλη μας…
Ασφαλώς περνώντας ο καιρός, θα ομονοήσουμε και στην
Πάτρα σε μία νέα πολύπλευρη ταυτότητα για το μέλλον, που
θα έχει λιγότερο κοντόφθαλμους στόχους και το περιεχόμενό της θα το διαχειρίζονται άλλοι άνθρωποι, με όραμα και διορατικότητα. Μέχρι τότε καλό είναι να κρατάμε τη δική μας
κρίση και μνήμη, ώστε να ζούμε στην πόλη μας την πραγματικότητα κι όχι την προπαγάνδα…».
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Η Δημοτική Αρχή διευκρινίζει για το σταφιδεργοστάσιο Μπάρυ

«Δεν αλλάζει όνομα το κτίριο»

> Αντιδράσεις προκάλεσε η από-

φαση του Δήμου Πατρέων για τη
μετονομασία του σταφιδεργοστασίου Φ. Μπάρυ, στην Όθωνος Αμαλίας, σε κτίριο Κώστας Καζάκος.

Τελικά από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με ανακοίνωσή που υπογράφει ο Πέτρος Βάης
Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού γνωστοποιήθηκε απάντησή του σε όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την προθεση μετονομασίας του κτηρίου που είναι γνωστό
ως σταφιδεργοστάσιο Φ. ΜΠΑΡΡΥ σε κτήριο Κώστας Καζάκος.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής :
«Λάβαμε γνώση, από τα ΜΜΕ, για τις ανησυχίες του Ιδρύματος Μ.Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗ σχετικά με την πρόταση του ΔΣ του
ΔΗΠΕΘΕ, που στεγάζεται στο κτήριο, να
ονομαστεί το κτήριο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ.
Ξεκαθαρίζουμε, για ενημέρωση και του
Ιδρύματος και του πατραϊκού λαού ότι:
1. Το κτήριο έχει ιδιοκτήτη, τον ευεργέτη
Ιωάννη Καραμανδάνη, και έχει περιέλθει
σήμερα στο Ίδρυμα ΜΠΕΜΠΗ Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗ (το ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, οποιαδήποτε χρήση μπορεί να
έχει τώρα και στο μέλλον.
Το κτήριο έχει ονομασία, σε μαρμάρινη
πλάκα, που βρίσκεται στην πρόσοψη και
αναφέρει ότι είναι ΣΤΑΦΙΔΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗ- ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗ
ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Επομένως η όποια ονομασία αφορά αποκλειστικά το εσωτερικό του κτηρίου, τις δομές που λειτουργούν και στεγάζει εκάστοτε αυτό το κτήριο και καμία πρόθεση δεν
υπάρχει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της
ιστορίας του, την οποία αναγνωρίζουμε, σεβόμαστε και προβάλλουμε.
2. Εκείνο που δεν φαίνεται για την ιστορία
του, είναι ότι ήταν το σταφιδεργοστάσιο Φ.
ΜΠΑΡΡΥ, σε μια σημαντική περίοδο της
οικονομίας και ανάπτυξης της πόλης. Βέβαια καθημερινά προβάλουμε αυτή την
ιστορία στους επισκέπτες μας.
3. Στο κτήριο στεγάζονται σήμερα δομές
του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, που έχει λόγο μόνο όσο αναφορά την ονομασία των δομών
που λειτουργούν στο κτήριο για να είναι σε
γνώση των πολιτών το τι υπάρχει εκεί.
Στο κτήριο λοιπόν στεγάζονται:
Α. οι υπηρεσίες του ΔΗΠΕΘΕ που δεν
υπάρχει ακόμη στην είσοδο ενημερωτική

πινακίδα.
Β. η Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ, η μόνη δομή που έχει απέξω πινακίδα.
Γ. θέατρο που μέχρι σήμερα συνηθίζεται να
αποκαλείται «το θεατράκι». Αυτό το τμήμα
του κτηρίου, της δομής του ΔΗΠΕΘΕ που
έχει άμεση σχέση με την τέχνη του ηθοποιού και του θεάτρου και που εκεί, πολύ πρόσφατα, δίδαξε και προσέφερε ο Κώστας
Καζάκος, θεωρούμε ότι οφείλουμε και προτείνουμε να ονομαστεί, ίσως, ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ (η ακριβής
ονομασία θα αποτελέσει θέμα στο ΔΣ). Η
πρότασή μας συνάδει με τη στάση του κόσμου, σε όλη τη χώρα, με τον θάνατο του
σπουδαίου θεατράνθρωπου.
Η πρότασή μας, λοιπόν, δεν αφορά, και
δεν θα μπορούσε να αφορά, την κυριότητα,
την ονομασία και τον χαρακτήρα του κτηρίου, που αδιαμφισβήτητα υπάρχουν και είναι ιστορικά επιβεβαιωμένα, αλλά μία δομή
του ΔΗΠΕΘΕ».

> Άρθρο του Αντιπροέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Γιώργου Μαγιάκη

Όλος ο «καλός ο κόσμος» θίχτηκε
από την απόφαση για τον Κ. Καζάκο

Παρακολουθώ μερίδα του πολιτικού κόσμου, ορισμένων
που εκπροσωπούν αυθαίρετα
το Ίδρυμα Καραμανδάνη, δημοσιογράφους κ.λπ., να επιτίθενται με σφοδρότητα στην
τιμή και την υπόληψη του
σπουδαίου ηθοποιού και πνευματικού ανθρώπου, Κώστα Καζάκου, μόνο και μόνο για πολιτικές σκοπιμότητες.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί
το τελευταίο, καθώς δεν εξηγείται «ο πόνος» που τους έπιασε
να σβήσουν τον Κώστα Καζάκο από την ιστορία της πόλης,
έναν γνήσιο αγωνιστή, ηθοποιό και δάσκαλο.
Μάλλον οι επικριτές του αγνοούν την προσφορά του στην τέχνη, την πόλη, τη χώρα ή ίσως
δεν τους συγκινεί. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από
όσους πουλούν κάθε είδους εκδούλευση στους «ευεργέτες».
Στους «ντετέκτιβς» έχω να επισημαίνω ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. τόσο εγώ όσο και
ο Αντιδήμαρχος, Τάκης Πετρόπουλος, ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕ-

ΘΕ, επισημάναμε ότι πρέπει να
εξετασθεί η ακριβής διατύπωση της ονοματοδοσίας, προκειμένου να μην συγκρούεται με
μια ολόκληρη ιστορική εποχή
της σταφίδας που έπαιξε ενεργό ρόλο στην οικονομική άνθηση της πόλης μας.
Η παραπάνω τοποθέτηση συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά
και είχε και τη σύμφωνη γνώμη
του προέδρου, κ. Πέτρου Βάη.
Η βιασύνη να λιθοβολήσουν
και να λοιδορήσουν για ακόμη
μια φορά τον Κώστα Καζάκο,
δεν μας εκπλήσσει. Το ίδιο είχαν πράξει και κατά τη διάρκεια
της θητείας του ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, προσπαθώντας
να βάλουν τρικλοποδιές στο

έργο του. Ένα έργο που συνάντησε το λαό, άνοιξε τις πύλες
του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», ανέδειξε επίκαιρα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα και
έβαλε τα θεμέλια σε έναν θεσμό
που ακούει στο όνομα, «Άρμα
Θέσπιδος».
Η στάση του ίδιου απέναντι
στην πόλη, τους συνεργάτες και
τους εργαζόμενους του ΔΗΠΕΘΕ, αλλά και στους ίδιους τους
«φίλους» του θεάτρου, ήταν από
μόνη της παράδειγμα ήθους και
μεγαλείου.
Στη συνείδηση του κόσμου ο
Κώστας Καζάκος θα είναι πάντα
πρωταγωνιστής. Αλίμονο στους
κομπάρσους της ζωής που χαριεντίζονται για ένα παλαμάκι...
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> Μήνυμα από τον πρώην ΠτΔ για την Ιστορία του τόπου μας

Ο Πρ. Παυλόπουλος στην έκθεση
του F. Pensa στο Μεσολόγγι

Στο Μεσολόγγι βρέθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, ο τέως
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, προσκεκλημένος του
Κέντρου Πολιτισμού Ελληνοϊταλικής Φιλίας Ι.Π.Μεσολογγίου
«Nea Koinè», για να επισκεφθεί
την Εκθεση Ζωγραφικης &
Γλυπτικης του ελληνοφώνου εικαστικού, καθηγητού Fernando
Pensa, με τίτλο: «ΔΥΟ ΛΑΟΙ,
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Πρόκειται για τον καλλιτέχνη
ο οποίος σχεδίασε την τιμητική στήλη στην πλατεία του
Castrignano dei Greci την οποίαν εγκαινίασε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσημη
επίσκεψή της στο Σαλέντο της
Ιταλίας τον περασμένο Απρίλιο.
Ο κ. Παυλόπουλος έφτασε στο
Ιστορικό Μουσείο - Κέντρο Λόγου & Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ’,
στην Ιερή Πόλη του Μεσολογ-

γίου όπου φιλοξενείται η Έκθεση, συνοδευόμενος από την
σύζυγό του και από τον ιδρυτή της Διεξόδου, Νίκο Κορδόση, αφού προηγουμένως είχαν
επισκεφθεί το Μουσείο Άλατος
στην Τουρλίδα.
Στην «Διέξοδο» έγινε δεκτός
από τον Πρόεδρο του Κέντρου
Ελληνοϊταλικής Φιλίας, Λευτέρη Δακαλάκη και από τον
καλλιτέχνη Fernando Pensa,
καθώς και από Μεσολογγίτες
φίλους της Διεξόδου μεταξύ

των οποίων ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας και
ο Πολιτευτής Θανάσης Παπαθανάσης.
Στον εγκαρδιο χαιρετισμό του
προς τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, ο κ. Παυλόπουλος,
τόνισε την σημασία της ελληνοϊταλικής φιλίας αναφερόμενος στους ισχυρούς δεσμούς
που συνδέουν τους δυο Λαούς και κυρίως την Ιερή Πόλη
του Μεσολογγίου με το Σαλέντο ενώ δεν παρέλειψε να ανα-

φερθεί στην αξία της πόλης του
Μεσολογγίου για την παγκόσμια Ιστορία και το μήνυμα της
Ελευθερίας.
Στην είσοδο της «Διεξόδου»,
τον κ. Παυλόπουλο και την συνοδεία του καλωσόρισαν, ο Ιταλός ηθοποιός Donato Chiarello
συνοδευόμενος από τον επίσης Ιταλό φλαουτίστα Gianluca
Milanese, απαγγέλοντάς τους με
ένα μικρό απόσπασμα από το
λυρικό ποίημα «l’infinito» του
Giacomo Leopardi. Πρόκειται
για το σύμβολο της Ιταλικής
Λογοτεχνίας του 17ου αιώνα.
Αμέσως μετά την περιήγησή
του στην έκθεση, ο Fernando
Pensa, δώρησε στον κ. Παυλόπουλο ένα από τα γλυπτά του
συνοδευόμενο από την τελευταία του ποιητική συλλογή με
τίτλο: «Αργά μεσ’στην σιωπή»,
αποτελούμενη από ποιήματα
στην Ιταλική και την Ελληνική
Γλώσσα.
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Ομιλία συζήτηση για τη φιλία
σήμερα το βράδυ
Μία Ομιλία – συζήτηση «Για την φιλία» έχει προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στις 8 το
βράδυ στον κήπο του Πολύεδρου, στην οδό Κανακάρη 147,
στην Πάτρα. Θα μιλήσει ο πολιτικός στοχαστής Νίκος Ηλιόπουλος. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η φιλία δεν έχει απασχολήσει πολύ την πολιτική σκέψη.
Καιρός ν’ αρχίσει… Ζήτημα βαθιά πολιτικό, δημοκρατικής
παιδείας και στάση ζωής. Μπορούμε να είμαστε φίλοι, χωρίς
να είμαστε ομοϊδεάτες και ομόγνωμοι;
Τίποτα δεν είναι απόλυτο στα ανθρώπινα. Και γι’ αυτό δεν
υπάρχουν απόλυτοι κανόνες. Υπάρχουν όμως πολιτικοί προσανατολισμοί και επιλογές αρχών.

«Ιωάννης Καποδίστριας,
Δόξα και Μοναξιά»
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα φιλοξενήσει στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2022 το έργο «Ιωάννης Καποδίστριας, δόξα και μοναξιά», από το θέατρο Ελλήνων Γενεύης, στο Δημοτικό Θέατρο
Απόλλων. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, το
οποίο γράφτηκε επ’ ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων
των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση και παρουσιάστηκε αρχικά στην Ελβετία.

> Πρόσκληση γνωριμίας σε νέους φίλους από την Κοινο_Τοπία

Χορωδιακό συναπάντημα

Για ένατη χρονιά η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία
www.koinotopia.gr δοκιμάζει τις δυνατότητές της στο χορωδιακό πεδίο. Η δημιουργία μιας χορωδίας από τα μέλη και

τους φίλους της οργάνωσης πριν 9 χρόνια με σκοπό το δημιουργικό συναπάντημα όσων θέλουν να δοκιμάσουν τις φωνητικές τους ικανότητες στη μελωδία της
μουσικής κλίμακας και του πενταγράμμου
καθιερώθηκε και η 9η περίοδος ξεκινά
αρχές Οκτώβρη. Προτεινόμενη μέρα για
τις φετινές πρόβες είναι πάλι η Τρίτη. Η
συνέπεια και η συνέχεια παρακολούθησης των συναντήσεων–ασκήσεων είναι
αυτονόητος κανόνας για όσους θα ήθελαν
να πάρουν μέρος στη σύνθεση της ομάδας
και την κοινή προσπάθεια.
Η πρώτη συνάντηση των χορωδών παλιών και νέων θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου
στο αίθριο του πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας Καραϊσκάκη 153 ισόγειο για μια φι-

λική γνωριμία, ανταλλαγή καλοκαιρινών
αναμνήσεων και σχεδίων για την περίοδο
που ξεκινά με αισιοδοξία μετά από μια τριετία ειδικών συνθηκών.
Μαέστρος της χορωδίας και για τη φετινή σεζόν θα είναι το μέλος της Κοινο_Τοπίας Λίνα Γερονίκου μουσικός-υψίφωνος.
Υπεύθυνος για το συντονισμό της προσπάθειας είναι ο Νίκος Αναστασόπουλος με
αναπληρωτή την Ειρήνη Τζόλα.
Για όσους θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις
φωνητικές τους ικανότητες και να προσθέσουν τη λαλιά τους στον όμορφο κόσμο
των ασμάτων δεν έχουν παρά να καλέσουν
στο 6973.250426 ή στο 2610.277171
και να ενημερωθούν για τη συμμετοχή
τους στη Χορωδία.

> Την άλλη Παρασκευή στο θεατράκι της Μαρίνας

«Planet of Zeus» και «Στίχοιμα»
σε μια μοναδική εμφάνιση

Δυο από τα επιδραστικότερα
σχήματα της ελληνικής ανεξάρτητης μουσικής σκηνής οι

Planet of Zeus και οι Στίχοιμα ενώνουν τις δυνάμεις για
να επιστρέψουν στις συναυλί-

ες που στερηθήκαμε για δυο
χρόνια.
Μια μουσική σύμπραξη που
θα γράψει ιστορία την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο ΘΕΑΤΡΑΚΙ της ΜΑΡΙΝΑΣ στην
Πάτρα.
Οι Στίχοιμα και οι Planet of
Zeus δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.
Τα Live τους είναι γνωστά για
την ενεργεία και την εξωστρέφεια που τα περιβάλει.
Σε συνδυασμό με τον κοινωνι-

κοπολιτικό στίχο τους, μας δημιουργούν ανυπομονησία και
προσμονή για την απόλυτη συναυλιακή εμπειρία!
Δυο διαφορετικές μουσικές
σχολές με ένα κοινό στόχο:
Tο πιο εκρηκτικό live της χρονιάς!!
Oι πόρτες ανοίγουν στις 20.00
Προπώληση 15 ευρώ στην
πλατφόρμα της Viva και
στα Pixel books, discover
bookstore, Γωνιά του βιβλίου,
Το θρανίο και στο Fifty Fifty

Το Θέατρο Ελλήνων Γενεύης www.theatregrec.ch ιδρύθηκε το 1994 από τον επαγγελματία ηθοποιό, μαθητή του
μεγάλου Κάρολου Κουν, Γιώργο Σταγκάκη, ο οποίος επί σειρά ετών δίδαξε, εμψύχωσε την ομάδα και σκηνοθέτησε τα
περισσότερα έργα και εκδηλώσεις.

Αφιέρωμα στον Τ. Λειβαδίτη
Aφιέρωμα στον Τάσο
Λειβαδίτη την Πέμπτη 22
Σεπτεμβρίου στις 8:00
το βράδυ στον κήπο του
Πολύεδρου, με αφορμή
τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Θα μιλήσουν:
Άγγελος Λυκουργιώτης,
φιλόλογος-πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων, Γιώργος Χαριτάτος, υποψήφιος
διδάκτωρ κλασικής φιλολογίας, Δημήτρης Χείλαρης, υποψήφιος διδάκτωρ νεοελληνικής, και συγκριτικής φιλολογίας, Μαρία Ψάχου, φιλόλογος.
Ο Τάσος Λειβαδίτης, γεννήθηκε στο Μεταξουργείο. Το 1946
παντρεύτηκε τη Μαρία Στούπα. Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε και την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα με τη δημοσίευση του ποιήματός του «Το τραγούδι του Χατζηδημήτρη» στο
περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα». Το 1947 συνεργάστηκε στην
έκδοση του περιοδικού «Θεμέλιο». Την τετραετία 1948-1952
εξορίστηκε στον Μούδρο, τον Άη- Στράτη και τη Μακρόνησο μαζί με άλλους αριστερούς συγγραφείς και διανοούμενους,
όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Άρης Αλεξάνδρου, ο Μάνος Κατράκης και πολλοί άλλοι και συνέχισε να γράφει ποιήματα.

