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φέρνουν το ενεργειακό και η ακρίβεια
Η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε σε τυχαίο 
πανελλαδικό δείγμα 
254 επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου 

με αφορμή την Βlack 
Friday, με τους 6 

στους 10 να εμφανί-
ζουν μέτρια ικανοποί-
ηση για τους τζίρους 

και τους υπόλοιπους 4 
πολύ χαμηλό επίπεδο. 
Οι περισσότεροι επι-

χειρηματίες φρόντισαν 
να διαπραγματευτούν 

εγκαίρως τις τιμές 
αγοράς, ωστόσο ούτε 

αυτή η κίνηση απέδω-
σε αρκετά.

Δυσβάσταχτο το ενεργειακό κόστος για τις επι-
χειρήσεις με ορατό τον κίνδυνο λουκέτου για 
τις περισσότερες, σύμφωνα με συμπέρασμα 
έρευνας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρε-
σιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορί-
ου και Επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, πα-
ρατηρείται αύξηση του λειτουργικού κόστους 
έως 20%, λόγω της ακρίβειας και του ενερ-
γειακού, κάτι που «αμφισβητεί τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, παρά την κρατική υποστή-
ριξη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. 
Επίσης, 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν 
ότι επηρεάστηκαν πολύ/ πάρα πολύ από τις 
ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, ενώ σε 
αντίστοιχη μέτρηση των θερινών εκπτώσεων, 
μόλις τρεις μήνες πριν, στον ίδιο υψηλό βαθ-
μό είχαν επηρεαστεί 7 στις 10. 

Υποψήφιος δήμαρχος 
ο Βασίλης Αϊβαλής
Την απόφασή του να είναι υπο-
ψήφιος για τον Δήμο Πατρέων 
ανακοίνωσε ο Βασίλης Αϊβαλής 
ως επικεφαλής της παράταξης 
«Πάτρα – Σπουδαία και Πάλι».

ΕΙΝΑ: Διαμαρτυρία για 
το Πολυνομοσχέδιο 
Διαμαρτυρία πραγματοποίησε η 
ΕΙΝΑ για το νέο πολυνομοσχέδιο 
για την Δευτεροβάθμια Περίθαλ-
ψη. Παρέστη η δημοτική αρχή 
και ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μηνύματα φίλων 
με νοήματα

Σελ. 7 Σελ. 5 «Ολογραφία» σελ. 2

> Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις επιχειρήσεις

Σελ. 3

Παραγωγικό 
διήμερο 

Στον απόηχο όσων σημαντικών 
συζητήθηκαν στις διήμερες εκδη-
λώσεις του 25ου Forum Ανάπτυ-
ξης και το σημερινό αφιέρωμα του 
«Σ.Ε.», με πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και παραλειπόμενα. Όλα 
τα video των εκδηλώσεων έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δι-
οργάνωσης www.forumanaptixis.
gr και αποτελούν χρήσιμη παρα-
καταθήκη στον δημόσιο διάλογο 
για την αναπτυξιακή προοπτική 
του τόπου μας. 
Υλικό προστιθέμενο στο ήδη τερά-
στιο περιεχόμενο της πλατφόρμας 
από τα δεκάδες έως τώρα συνέ-
δρια του Δικτύου Forum Ανάπτυ-
ξης που έχει διοργανώσει ο «Σ.Ε.».

Σελ. 4, 12-14

25ο Forum Ανάπτυξης 
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Γ
όνιμες ιδέες, ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδια-
φερόντων αναπτύσσονται καθημερινά στην «Ομάδα των Φίλων του Σύμβουλου 
Επιχειρήσεων», που με προσεκτικά βήματα διευρύνεται σε πανελλαδικό επίπε-
δο, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της. Οι επιλογές στις αναρτήσεις της Ομάδας 

αντιπροσωπευτικές της υψηλής ποιότητας των προβληματισμών των μελών της. Ιδιαίτε-
ρα χρήσιμος και ο διάλογος που προκαλείται στην εικονική αυτή «πλατεία μας» κάτι που 
επιθυμούμε να αναπτυχθεί όχι με το άγχος της ποσότητας (μελών και απόψεων) αλλά 
της ποιότητάς τους. Ενδεικτικές, κατά διαστήματα, και οι επιλογές κάποιων αναρτήσεων 
στην Ομάδα, που μεταφέρουμε εδώ στη σελίδα μας, που ταξιδεύει με την έντυπη και 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας στους χιλιάδες αναγνώστες μας, πιστεύοντας 
ικανοποιώντας τους με τις επιλογές μας. 

Μηνύματα φίλων, με νοήματα...

> Aπό που πήραν τα ονόματά 
τους οι νομοί της Πελοποννήσου
ΑΧΑΪΑ: Το όνομά της το πήρε από 
τη φυλή των Αχαιών που αποτέ-
λεσαν μία από τις τέσσερις φυλές 
του Αρχαίου Ελλαδικού χώρου. 
Κατάγονταν από την Κεντρική 
Μακεδονία, ενώ με την πάροδο 
του χρόνου άρχισαν να κατηφορί-
ζουν προς την Θεσσαλία και στην 
συνέχεια στην Πελοπόννησο.
ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Προέρχεται από το 
«Κόρη» και «Άνθος» που χαρακτη-
ρίζει μία κοπέλα που έμοιαζε με 
άνθος. Το όνομα χαρακτηρίζει την 
ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου.
ΗΛΕΙΑ: Προέρχεται από τη φυλή 
των Ηλείων που εγκαταστάθηκαν 

στην περιοχή από την Αιτωλία. Συμμάχησαν με τους Δωριείς και υπέταξαν παλαιές φυλές 
στην περιοχή. Πρώτος βασιλιάς τους ήταν ο Όξυλος, ο οποίος ίδρυσε και τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες !
ΑΡΚΑΔΙΑ: Το όνομά της προέρχεται από τους Αρκάδες, ένα φύλο πελασγικής καταγωγής. 
Σύμφωνα με τον Παυσανία, η Αρκαδία προέρχεται από τη λέξη άρκτος ή αρκούδα τη λέξη 
που παρουσιάζει τη μητέρα του Αρκάδου που μεταμορφώθηκε σε αρκούδα. Η δεύτερη 
εκδοχή προέρχεται από τις λέξεις «Αρκ» ή «Αργώ» και «Δίας» που σημαίνει σκάφος του 
Διός. Μία τρίτη εκδοχή υποστηρίζει πως το όνομα προέρχεται από τη λέξη «αρκάς» που 
σημαίνει αυτόχθων. Και τέλος μία τέταρτη εκδοχή υποστηρίζει πως το όνομα προέρχεται 
από τη ρίζα «αρκ» και «αλκ» από όπου παράγονται τα ρήματα αραρίσκω: αρμόζω, αρήγω: 
βοηθώ, αλκέω: απομακρύνω. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ:Το όνομά της οφείλεται στις λέξεις «Αγρός» και «Άργος» όπου σύμφωνα με τον 
Παυσανία σημαίνει Κάμπος. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Το όνομα προέρχεται από την πόλη της Αρχαίας Μεσσήνης που κατοικήθηκε 
από Θηβαίους τον 3ο αιώνα π.Χ. Στην ουσία το όνομα του νομού χαρακτηρίζει την ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσσήνης. Στην ελληνική μυθολογία η Μεσσήνη ήταν κόρη του Τρίοπα, 
γιου του Φόρβαντα από το Άργος. 
ΛΑΚΩΝΙΑ: Το όνομα προέρχεται από τις λέξεις «λας» που σημαίνει λίθος και «δαίμων» που 
σημαίνει θεός, σεβαστός. Το όνομα σημαίνει για κάποιο θείο κωνικό λίθο και η αναφορά 
γίνεται για την κορυφή του Ταϋγέτου που λατρεύτηκε από τους αρχαίους. Επομένως το 
όνομα του νομού χαρακτηρίζει την κορυφή του Ταϋγέτου που ακόμη και σήμερα είναι σε 
σχήμα κώνου.

> Ο Ανδρέας ήταν ο μαθητής εκείνος του Ιησού που 
τα βήματά του ήταν τα πιο αθόρυβα. Παρατώντας τα 
δίχτυα του ψαρά, ακολούθησε τον Ιησού χωρίς να μιμηθεί 
τον αδελφό του τον Σίμωνα - τον επιλεγόμενο Πέτρον- που 
άνοιγε αδιάκοπα το στόμα του και μιλούσε. Δε θέλησε να 
προσθέσει ούτε μια μοναδική λέξη σε όσα είπε ο Διδά-
σκαλος. [...] Τι τους έφταιξε, λοιπόν ο αθόρυβος Ανδρέας 
που τ’ όνομά του και σε αυτές τις Πράξεις των Αποστόλων 
προβάλλει μονάχα μια φορά; Γιατί τον σταύρωσαν τον πιο 
σιωπηλόν απ’ όλους; Αγάπησα τόσο πολύ τον σιωπηλόν 
Ανδρέα που θυμώνω και σήμερα ακόμα, όταν διαβάζω τα 
λόγια που είπε ο Ανδρέας στην Πάτρα, απαντώντας στον 
ανθύπατο Αιγεάτη. Εμένα μ’ αρέσει να λέω ότι ο Ανδρέας 
δεν έκαμε κανένα κήρυγμα, αγάπησε μονάχα τον πλησίον 
και σταυρώθηκε. 
Γεννήθηκα στο 1402, Παναγιώτης Κανελλόπουλος -
 ΠΙΝΑΚΑΣ Άγιος Ανδρέας, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

> Τα σημαντικά γεγονότα τα 
δημιουργούν οι συνεργασίες και οι 
ομάδες. Και το επιτυχημένο 25ο 
Forum Ανάπτυξης που πέρασε 
στην ιστορία το δημιούργησε μια 
μεγάλη ομάδα συνεργατών προ-
ερχόμενη από τους συνεργάτες 
του διοργανωτή «Σύμβουλος Επι-
χειρήσεων», την εταιρεία που προ-
ετοιμάζει τις εκθεσιακές δομές 
Β&Μ. Σουβαλιώτης, την εταιρεία 

Istros Productions που μεριμνά για τις διαδικτυακές μεταδόσεις, τους συνεργάτες της Pikey 
Νέες Τεχνολογίες που σχεδιάζουν και επιμελούνται το site της διοργάνωσης, την εταιρεία 
ΔΙΗΧΟ των αδελφών Κατή που φροντίζουν τα ηχητικά και τα φωτιστικά των εκδηλώσεων, τον 
φωτογράφο Γιάννη Πεφάνη και τους συνεργάτες του, όλο το προσωπικό του ξεν. ΑΣΤΗΡ και 
αρκετούς ακόμη συνεργάτες που στελεχώνουν αναγκαίες θέσεις σωστής λειτουργίας ενός 
μεστού συνεδριακού και εκθεσιακού διημέρου. Και βεβαίως πρωταγωνιστές του οι πάνω από 
100 ομιλητές, οι δεκάδες εκθέτες, οι χορηγοί και υποστηρικτές του θεσμού και οι χιλιάδες 
επισκέπτες. Τους ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία και το άψογο αποτέλεσμα.
Στη φωτογραφία ορισμένα μόνο από τα μέλη της μεγάλης ομάδας των συνεργατών.
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> Τι αναφέρει έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις επιχειρήσεις 

Η αύξηση του λειτουργικού κό-
στους έως 20% στις μισές επι-
χειρήσεις, λόγω της ακρίβειας 
και του ενεργειακού, ενδεχο-
μένως να οδηγήσει σε κλείσι-
μο των καταστημάτων, παρά 
την κρατική υποστήριξη. Αυτό 
είναι το συμπέρασμα έρευνας 
που πραγματοποίησε το ΙΝΕ-
ΜΥ-ΕΣΕΕ.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: 
«Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις 
καταγράφουν αυξήσεις στο λει-
τουργικό κόστους έως 20%, 
επιβάρυνση που θεωρείται 
χαμηλότερη συγκριτικά με άλ-
λους κλάδους. Φυσικά, μια τέ-
τοια επιβάρυνση, εν μέσω τέ-
τοιας έντονης αβεβαιότητας και 
ρευστότητας, δεν μπορεί παρά 
να θεωρηθεί ότι αμφισβητεί 
τη βιωσιμότητα των επιχειρή-
σεων, παρά την κρατική υπο-
στήριξη».
Όπως προκύπτει ειδικότερα 
από την έρευνα, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε τυχαίο πανελ-
λαδικό δείγμα 254 επιχειρή-
σεων, σε γενικές γραμμές οι 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-
ου εμφανίζονται σχετικά ικα-
νοποιημένες αναφορικά με 
την επισκεψιμότητα, καθώς για 
σχεδόν 6 στις 10 καταγράφηκε 
μέτριος/ υψηλός βαθμός ικα-
νοποίησης. Ωστόσο, ένα ση-
μαντικό ποσοστό της τάξης του 
42% δήλωσε χαμηλό βαθμός 
ικανοποίησης.
Οι εκτιμήσεις για τις επιδόσεις 
των μικρών επιχειρήσεων λια-
νικού εμπορίου από την πρα-
κτική της “Black Friday 2022”: 
• Στις φετινές εκπτώσεις της 
«Black Friday» συμμετείχαν οι 
περισσότερες των επιχειρήσε-
ων (61%), ποσοστό που ενι-
σχύεται ελαφρώς σε σχέση με 
πέρυσι, οπότε και είχε συμμε-
τάσχει το 56% των επιχειρή-
σεων. 
• Η πρόθεση των επιχειρή-
σεων του λιανικού εμπορίου 
να ενισχύσουν τη συμμετοχή 
τους στην πρακτική της «Black 
Friday» υπαγορεύεται ουσια-
στικά από την πολιτική των 
μεγάλων αλυσίδων λιανικής, 
οι οποίες έχουν αναπόφευκτα 
επιβάλει αυτήν την ενέργεια 

ως θεσμό. 
• Οι μισές (49%) επιχειρήσεις 
πραγματοποίησαν εκπτώσεις 
σε όλη τη διάρκεια της εβδο-
μάδας, μετατρέποντας ουσιαστι-
κά την «Black Friday» σε «Black 
Week».
• Σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις 
(62%) υιοθέτησαν εκπτώσεις 
έως 30%, ενώ για 1 στις 3 επι-
χειρήσεις (34%) το ποσοστό 
εκπτώσεων κυμάνθηκε μεταξύ 
21% και 30%. 
• Σε γενικές γραμμές, οι επι-
χειρήσεις λιανικού εμπορίου 
εμφανίζονται σχετικά ικανο-
ποιημένες αναφορικά με την 
επισκεψιμότητα, καθώς για 
σχεδόν 6 στις 10 καταγράφηκε 
μέτριος/ υψηλός βαθμός ικα-
νοποίησης. 
• Παρόμοια εικόνα καταγράφε-
ται και σε επίπεδο ικανοποίη-
σης των επιχειρήσεων αναφο-
ρικά με τον κύκλο εργασιών, 
αφού 6 στις δέκα επιχειρήσεις 
δήλωσε μέτρια/ πολύ ικανο-
ποιημένη. Το στοιχείο αυτό 
αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπήρ-
ξε ουσιαστική απόκλιση μετα-
ξύ επισκεψιμότητας καταστημά-
των και υλοποίησης αγορών. 
• Σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις 
προχώρησαν σε γενικευμένες 
εκπτώσεις, σε όλα δηλαδή τα 
εμπορεύματα, σε αντίθεση με 
αρκετές αλυσίδες και διαδικτυ-
ακά καταστήματα τα οποία υιο-
θέτησαν επιλεκτικές εκπτώσεις, 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες/ 
εύρος προϊόντων. 
• Μία (1) στις τρεις (3) επιχει-
ρήσεις θεωρεί πως ο κύκλος 
εργασιών της το φθινόπωρο 
του 2022 διαμορφώθηκε στα 
ίδια επίπεδα σε σχέση με το 
2021. Ωστόσο, σημαντικό πο-

σοστό κατέγραψε επιδείνωση 
των πωλήσεων.
• Παρά το γεγονός ότι οι εμπο-
ρικές επιχειρήσεις δεν είναι 
έντασης ενέργειας, παρατηρεί-
ται σημαντική επιδείνωση στις 
αρνητικές επιπτώσεις. Ειδικότε-
ρα, 8 στις 10 επιχειρήσεις δή-
λωσαν ότι επηρεάστηκαν πολύ/ 
πάρα πολύ από τις ανατιμήσεις 
στις τιμές της ενέργειας, ενώ σε 
αντίστοιχη μέτρηση των θερι-
νών εκπτώσεων, μόλις τρεις μή-
νες πριν, στον ίδιο υψηλό βαθ-
μό είχαν επηρεαστεί 7 στις 10. 
• Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν 
οι μισές επιχειρήσεις καταγρά-
φουν αυξήσεις στο λειτουργικό 
κόστους έως 20%, επιβάρυν-
ση που θεωρείται χαμηλότερη 
συγκριτικά με άλλους κλάδους. 
Φυσικά, μια τέτοια επιβάρυνση, 
εν μέσω τέτοιας έντονης αβε-
βαιότητας και ρευστότητας, δεν 
μπορεί παρά να θεωρηθεί ότι 
αμφισβητεί τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων, παρά την κρατι-
κή υποστήριξη.
• Το κόστος των προμηθευτών 
διατηρήθηκε σε σχετικά πιο συ-
γκρατημένα επίπεδα αναφορι-
κά με το λειτουργικό κόστος, 
καθώς πολλοί επιχειρηματίες 

φρόντισαν να διαπραγματευ-
τούν εγκαίρως τις τιμές, πριν 
την κορύφωση της κρίσης 
ενέργειας.
• Παρά την ενεργειακή κρίση 
και την ακόλουθη επιδείνωση 
των προσδοκιών, καταγράφεται 
μια ενίσχυση του φυσικού κα-
ταστήματος, καθώς οι κατανα-
λωτές παρουσιάζουν μια έντο-
νη τάση επανασύνδεσής τους 
με τις φυσικές αγορές μετά τη 
πανδημία.
• Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
δεν συμμετείχαν στη “Cyber 
Monday” εξαιτίας και της σχε-
τικά χαμηλού επιπέδου ψηφι-
οποίησης των επιχειρήσεων. 
Το εύρημα αυτό θα πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη για την 
ενδυνάμωση του ψηφιακού με-
τασχηματισμού, κυρίως των 
micro επιχειρήσεων, οι οποίες 
ουσιαστικά αποκλείονται από 
σχετικά ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα χρηματοδότησης. 
• Ως επικρατέστερη προωθη-
τική ενέργεια οι επιχειρήσεις 
επέλεξαν τη διαφήμιση στη 
βιτρίνα του καταστήματος και 
ακολούθησαν τα μηνύματα στα 
social media της επιχείρησης.
Τέλος, να αναφερθεί πως η 
έρευνα ήταν τηλεφωνική με 
χρήση δομημένου ερωτημα-
τολογίου σε πανελλαδικό δείγ-
μα 254 επιχειρήσεων με κύ-
ρια δραστηριότητα το λιανικό 
εμπόριο σε επιμέρους κλάδους 
που συμμετέχουν σε εκπτωτικές 
ενέργειες (είδη οικιακού εξο-
πλισμού, ψυχαγωγικά-επιμορ-
φωτικά-αθλητικά είδη, ένδυ-
ση-υπόδηση και εμπορία Η/Υ 
και τηλεπικοινωνιακού υλικού, 
καλλυντικά). 

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος 
θα οδηγήσει σε λουκέτα

Στην Πάτρα 
ο Γιάνης Βαρουφάκης 

Στην Πάτρα βρίσκεται από χθες ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 μαζί 

με στελέχη του κόμματος. Σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης θα έχει 

σειρά συναντήσεων.

Νωρίς το πρωί, στις 9.30 θα έχει συνάντηση με Δήμαρχο Πάτρας 

Κώστα Πελετίδη. Στις 13:45 Επίσκεψη στα γραφεία του Εμπορι-

κού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας. Στις 14:30 Συνάντηση 

στα γραφεία της ΟΕΒΕΣΝΑ, Αράτου 21, με το ΔΣ του Συλλό-

γου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας 

(Σ.Κ.Ε.Α.Ν.Α), το ΔΣ του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου 

Πάτρας, το ΔΣ της ΟΕΒΕΣΝΑ και την Ομοσπονδία Εμπορικών 

Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδα.

Συνάντηση 
ΣΚΕΑΝΑ με Παπανικήτα 

Συνάντηση με τον προεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Ανδρέα Παπανικήτα 

και τον διευθυντή της διεύθυνσης καταναλωτών της Δημοτικής 

Επιχείρησης, κ. Γιώργο Μαστραντωνάκη, πραγματοποίησε το 

προεδρείο του ΣΚΕΑΝΑ. 

Εκ μέρους του ΣΚΕΑΝΑ συμμετείχε ο πρόεδρος Τάσος Γιατράς 

και ο γεν. γραμματέας Παναγιώτης Ματθαιόπουλος. Συζητηθη-

καν ζητήματα σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική, το χρονοδι-

άγραμμα των έργων στην παραλία των Βραχνείκων, προβλήματα 

υποδομών στην παραλία Αγίου Βασιλειου, την πορεία των έργων 

της επέκτασης του βιολογικού καθώς και την ανάγκη να διευθετη-

θούν- ρυθμιστούν οφειλές καταστημάτων εστίασης.

Διάκριση για ομάδα 
του Πανεπιστημίου Πατρών 

Η ομάδα Chem-E-Car του Πανεπιστημίου Πατρών, επονομαζόμενη 

και ως Lamborgenius κατέλαβε την 3η θέση στον Ετήσιο Φοιτητικό 

Διαγωνισμό Chem-E-Car του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικών 

Μηχανικών (AIChE 2022) που διεξήχθη στο Phoenix ( ΗΠΑ). 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 37 πανεπιστημιακές ομάδες απ’ 

όλο τον κόσμο. Η ομάδα Lamborgenius απαρτίζεται από τις εξής 

φοιτήτριες: Ειρήνη Μίκου, Εριφύλη Μωραΐτη, Σοφία Σαβελώνα, 

Αγγελική Σούλου, Βαλεντίνη Βασιλείου.

Στην Πάτρα αρκετά εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της 
πόλης ( 2 στα 3 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις) άνοιξαν 
την περασμένη Κυριακή με τους καταναλωτές να συνδυά-
ζουν αγορές, βόλτα και καφέ. Οι αγορές επικεντρώθηκαν 
κυρίως στις προσφορές και τα εμπορικά άνοιξαν περίπου 
στις 11 το πρωί και ενώ το ωράριό τους ήταν μέχρι τις 8 το 
βράδυ, πλην των πολυκαταστημάτων, το μεσημέρι έκλεισαν. 
Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ 
εντός του 2022 είναι η Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου (η προτελευ-
ταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα) και η Κυριακή, 18 Δε-
κεμβρίου 2022 (η τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα).

Βγήκαν για ψώνια και καφέ 
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Ηλίας Γκοτσόπουλος, Δημήτρης Νικολακόπουλος, Νίκος Κο-
τσώνης και Θανάσης Κούστας 

Ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο του 25ου Forum Ανάπτυξης του 
αν. υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση 

Εξηγεί ο Β. Μπουργανός. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον Κλεο-
μένης Μπάρλος και Αρετή Μούρκα.

Απόστολος Κατσιφάρας, Κώστας Μάρκου υπό το βλέμμα του 
Νεκτάριου Φαρμάκη

Ιάσωνας Φωτήλας, Παν. Γιαλένιος, Αντώνης Χαροκόπος, Από-
στολος Κατσιφάρας

 Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη στο περίπτερο της ΠΔΕ 

Μια από τις πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις στον εκθεσιακό 
χώρο του 25ου Forum Ανάπτυξης

Κώστας Μάρκου, Γιώργος Ρώρος, Δημήτρης Σερπάνος, Κώστας 
Καραγιάννης

Κλεομένης Μπάρλος και Πλάτωνας Μραλαφέκας

Ο αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, συνεπικουρούμενος στον 
αγιασμό από τον -και- ψάλτη Ηλία Γκοτσόπουλο. Στο βάθος Θ. 
Αργυράτος και η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανού

Νεκτάριος Φαρμάκης, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Κώστας Μάρκου

Αρετή Μούρκα, Κλεομένης Μπάρλος, Βασίλης Μπουργανός, 
Νίκος Κοτσώνης

Παναγιώτης Δημόπουλος, Χρήστος Μπούρας και Ανδρέας Κα-
ράβολας 

Ο Βασίλης Αϊβαλής με τον Ιάσωνα Φωτήλα

Θ. Παγιάτης, Δ. Βεργιάμης, Ν. Φωτόπουλος, Γ. Σιδέρης, Ολ. Λόη, 
Αλ. Παυλόπουλος, Ν. Μπαρδάκης, Δ. Νικολακόπουλος,Π. Σκέ-
ντζος, Σ. Μαουσίδης, Ι. Διδάχος και Π. Μελάς 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες 
κονδύλια ύψους 363,7 εκατ. ευρώ για την 
Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 
(EMFAF).
Το συνολικό ποσό των κονδυλίων που δια-
τίθενται για την Ελλάδα ανέρχεται σε 519,6 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η συνεισφορά 
της ΕΕ ανέρχεται σε 363,7 εκατ. ευρώ και 
καλύπτουν την περίοδο 2021-2027. Πε-
ρισσότερο από το ήμισυ των κονδυλίων 

προς την Ελλάδα θα επενδυθούν σε προ-
γράμματα για τη βιώσιμη αλιεία, ενώ ένα 
μεγάλο μέρος θα επενδυθεί επίσης στη βι-
ώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Η ψηφιακή μετά-
βαση των ελληνικών τομέων αλιείας, υδα-
τοκαλλιέργειας και μεταποίησης είναι ένας 
άλλος βασικός τομέας του προγράμματος. Η 
οικονομική στήριξη θα διατεθεί επίσης σε 
σχέδια διαχείρισης για τις θαλάσσιες προ-
στατευόμενες περιοχές και την καταπολέ-
μηση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και 
Αλιείας, Βιρτζίνιους Σινκεβίσιους, δήλω-
σε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσω την υιοθέτηση των προγραμμάτων 
EMFAF για την Ελλάδα που θα υποστηρί-
ξουν βιώσιμες επενδύσεις στην υδατοκαλ-
λιέργεια και την αλιεία, επιταχύνοντας την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλά-
δου. Τα προγράμματα θα συμβάλουν επί-
σης στην προστασία και αποκατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα».

363,7 εκ. για Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πα-
ρά τη βροχή πραγματοποίη-
σαν χθες το μεσημέρι τα μέλη 
της Ένωσης Νοσοκομειακών 
Ιατρών Αχαΐας σε ένδειξη δι-
αμαρτυρίας για το νέο νομο-
σχέδιο για την Δευτεροβάθμια 
Περίθαλψη, μπροστά από τα 
γραφεία της 6ης ΥΠΕ. Οι νο-
σοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας 
ζήτησαν να αποσυρθεί έστω και 
την ύστατη ώρα το νομοσχέδιο 
που μας γυρίζει στην προ-Γεν-
νηματά εποχή.
«Η κυβέρνηση και το Υπ. Υγεί-
ας κατέθεσαν το νέο νομοσχέ-
διο που δίνει τη χαριστική βο-
λή στο ΕΣΥ. Ήρθε η ώρα της 
κινητοποίησης και του συλλο-
γικού αγώνα. Για να αποσυρ-
θεί το νομοσχέδιο», ανέφεραν 
ο πρόεδρος Δημήτρης Ζιαζιάς 
και τα μέλη της ΕΙΝΑ.
Σε συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησαν την περασμένη 
Τρίτη κάλεσαν τους πολίτες να 
κάνουν δική τους υπόθεση την 
δημόσια υγεία, περιέγραψαν τις 
δραματικές επιπτώσεις που θα 
έχει η «εμπορευματοποίηση» 
της δημόσιας υγείας κάνοντας 
λόγο ακόμα και για «ξεπούλη-
μα» για την κοινωνία, ενώ ζή-
τησαν μόνιμες προσλήψεις για-
τρών στις δημόσιες δομές.
Στο πλευρό τους οι γιατροί εί-
χαν εκπρόσωπους των τοπι-
κών αρχών, φορείς, σωματεία 
και πολίτες, οι οποίοι ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα παρά 
τις άσχημες καιρικές συνθήκες.

Παρών και ο Δήμαρχος
Η Δημοτική Αρχή με επικεφα-
λής το Δήμαρχο, Κώστα Πελε-
τίδη, έδωσε το «παρών» στην 
αγωνιστική συγκέντρωση χθες 
ενάντια στο νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης για τη δευτεροβάθ-
μια περίθαλψη.
Παρόντες μαζί με το Δήμαρχο 
ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, Παναγιώτης 
Μελάς, η Αντιδήμαρχος Υγείας 
και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμού-
ρη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής 
Προστασίας και Πρασίνου, Μι-
χάλης Αναστασίου, ο Πρόεδρος 
του Κοινωνικού Οργανισμού 
του Δήμου Πατρέων, Θόδωρος 
Τουλγαρίδης, ο βοηθός Δημάρ-
χου και δημοτικός σύμβουλος, 
Δημήτρης Πελεκούδας.
Ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του 
μεταξύ άλλων τόνισε: «Υπάρ-
χει, αυτή τη στιγμή, μια σύ-
γκρουση ανάμεσα σε επιχει-
ρηματικούς ομίλους, οι οποίοι 
εκτιμούν ότι το πολιτικό περι-

βάλλον τους ευνοεί να αναπτύ-
ξουν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα κι έτσι οδηγούν 
τα νοσοκομεία μας και το δη-
μόσιο σύστημα υγείας σε από-
λυτη κατάρρευση, αφού υπάρ-
χουν σημαντικά προβλήματα 
που παραμένουν άλυτα. Αυτό 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό 
από το λαό».

Παρών και 
ο Γ. Βαρουφάκης
Στις κινητοποιήσεις των υγειο-
νομικών στην Πάτρα έξω από 
την 6η Υ.ΠΕ. βρέθηκε ο Γραμμα-
τέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρου-
φάκης στο πλαίσιο της διήμερης 
περιοδείας του στην πόλη.
Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 
δήλωσε για το νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Υγείας για την 
δευτεροβάθμια περίθαλψη 
που ψηφίστηκε χθες στη Βου-
λή: «Η 1η Δεκεμβρίου, είναι 
μια αποφράδα ημέρα. Η Μη-
τσοτάκης Α.Ε. επιλέγει, με νο-

μοσχέδιο στην Ολομέλεια της 
Βουλής, να δολοφονήσει το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας» και 
σε άλλο σημείο τόνισε πως 
«θεμέλιο ενός εθνικού συστή-
ματος υγείας είναι ο θεσμός 
του γιατρού και του νοσηλευ-
τή, πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης. Αυτό που 
πέτυχε ο μακαρίτης ο Γεννη-
ματάς κόντρα στη λυσσαλέα 
αντίδραση του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη και της Νέας Δη-
μοκρατίας που πάλεψαν με 
νύχια και με δόντια να μη δη-
μιουργηθεί το Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας τότε, να μην το ξε-
χνάμε αυτό».
Τόνισε πως συνειδητά δεν βρέ-
θηκε χθες στην Βουλή αλλά 
επέλεξε να είναι «με τους για-
τρούς, με τους νοσηλευτές που 
κράτησαν το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας ζωντανό, όρθιο τα πέ-
τρινα χρόνια των μνημονίων, 
που συνεχίζονται μέχρι σήμε-
ρα, στα χρόνια της πανδημί-
ας, τους γιατρούς και τους νο-
σηλευτές που, όπως ακούσαμε 
από τον πρόεδρό τους, ξεκινά-
νε έναν ανένδοτο αγώνα, εμείς 
είμαστε εδώ για να τους στηρί-
ξουμε».
Μετά το πέρας της κινητοποίη-
σης ο Γιάνης Βαρουφάκης συ-
νάντησε και συνομίλησε με εκ-
προσώπους των υγειονομικών 
για το νομοσχέδιο της Κυβέρ-
νησης και την διαχρονική απο-
ψίλωση του ΕΣΥ από όλες τις 
μνημονιακές Κυβερνήσεις.

Να αποσυρθεί άμεσα 
το νομοσχέδιο «ταφόπλακα»

> Διαμαρτυρία χθες στην 6η ΥΠΕ από την ΕΙΝΑ και φορείς με αίτημα

> Eνέκρινε η Ε.Ε. για την χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας Αλιείας

Συνάντηση με 
τον Πολωνό Πρέσβη 

Με τον πρέσβη της Πολωνίας, Artur Lompart, συναντήθηκαν η 

βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο αντιπεριφερειάρ-

χης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, 

στην Πρεσβεία της Πολωνίας, προκειμένου να συζητήσουν για την 

αδελφοποίηση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 

Περιφέρεια Δυτικής Πομερανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου κατόπιν σχε-

τικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε. Έπειτα από συζήτηση και 

οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσει η διαδικασία αδελ-

φοποίησης των δυο Περιφερειών. Να θυμίσουμε πως τον Μάϊο 

2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης 

είχε συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Πολωνίας με 

επικεφαλής τον Πρέσβη, Artur Lompart, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας 

της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Ελ-

βετίας, Βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου.

«Προχωράμε σε επωφελείς διεθνείς συνεργασίες για την επιχειρη-

ματικότητα με έμφαση στον τουρισμό, την αγροδιατροφή και την 

τεχνολογία αλλά και την σύσφιξη των πολιτιστικών σχέσεων των 

δυο περιοχών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Επι-

χειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης.

«Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας πρέπει να προωθούνται 

τέτοιους είδους συνεργασίες που έχουν τη δυνατότητα να προσφέ-

ρουν απτά αποτελέσματα στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα», επι-

σήμανε μεταξύ άλλων η Βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

1ο Περιφερειακό 
Φεστιβάλ Ειδικής Αγωγής

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δε-

κέμβρη), σήμερα από τις 9.00 έως τις 14.00 θα πραγματοποιηθεί 

στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών το 1ο Περιφερειακό Φεστιβάλ Ειδικής 

Αγωγής με σύνθημα «Αποδοχή-Ισότιμη Συμμετοχή- Συμπερίληψη».

Το φεστιβάλ διοργανώνει ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-

σωπικού Ειδικής Αγωγής Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων και την ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι 

Πάτρας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαί-

δευσης Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προβολή 

και η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία, η ενημέρωση της μαθητικής και εκπαιδευτι-

κής κοινότητας για θέματα αναπηρίας όπως ο αθλητισμός, η προ-

σβασιμότητα, η κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή, η καθημερι-

νότητα κ.α. Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν σχολεία της Γενικής και 

Ειδικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η Εθνική Συνο-

μοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών 

Δυτικής Ελλάδας, η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, ο Σύλλογος Δασκάλων και 

Νηπιαγωγών Πάτρας κ.α. Κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιη-

θούν καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρώμενα, βιωματικά εργαστήρια 

και ομιλίες, εισηγήσεις από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών 

και επιστήμονες σε θέματα αναπηρίας, ειδικής αγωγής και εκπαί-

δευσης, παρουσίαση από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, 

δράσεις από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας 

και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος», ενώ θα διεξαχθεί εθελο-

ντική αιμοδοσία και θα υπάρχουν θεματικά ενημερωτικά περίπτερα.

*Η λειτουργία του χώρου των Παλαιών Σφαγείων χρηματοδοτείται 

από τη πράξη «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του 

Δήμου Πατρέων» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
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Να δοθούν κίνητρα για 
την πράσινη μετάβαση 

Πρώτη η «Σύγχρονη 
Αρχιτεκτονική Έκφραση»

Σαφής ήταν η νίκη της παράτα-
ξης του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλα-
γής, «Σύγχρονη Αρχιτεκτονική 
Έκφραση» με ποσοστό 46% στις 
εκλογές που διεξήχθησαν την 
Κυριακή για την ανάδειξη της νέ-
ας αντιπροσωπείας στον ΣΑΔΑΣ 
– Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτό-
νων. Η αρχιτέκτονας, Ολυμπία 
Λόη, η οποία δήλωσε «τα τελευ-

ταία χρόνια η παράταξή μας ανέδειξε τόσο πανελλαδικά όσο 
και τοπικά τα θέματα των συναδέλφων που προσπαθούν να 
εργαστούν σ’ ένα δυσμενές και συνεχώς μεταβαλλόμενο πε-
ριβάλλον. Αγωνιστήκαμε για την προστασία της αρχιτεκτο-
νικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού και δο-
μημένου χώρου και διεκδικήσαμε ουσιαστικές λύσεις στα 
αιτήματα του κλάδου μας. Η ανάδειξη της παράταξής μας 
σε πρώτη δύναμη στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί αναγνώριση 
των προσπαθειών που καταβάλλαμε και ταυτόχρονα, ανα-
δεικνύει την ευθύνη που έχουμε για την υπεράσπιση του 
χώρου μας και των νέων συναδέλφων μας». 

20σέλιδη έκδοση 
από τον Δήμο 

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας τις επόμενες ημέρες θα 
κυκλοφορήσει πλατιά στην πόλη, σε ψηφιακή και έντυ-
πη μορφή, ειδική εικοσασέλιδη έκδοση. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Δήμου, η έκδοση θα περιλαμβάνει:
• Τη φιλολαϊκή πολιτική της Δημοτικής Αρχής, τις θέσεις 
της και τους στόχους της για το επόμενο διάστημα. Την πα-
ρέμβασή της για κάθε ζήτημα που απασχολεί τους δημότες.
• Την κοινωνική της πολιτική, τη δράση για τη στήριξη 
των εργαζομένων, των ανέργων, των επαγγελματιών, συ-
νολικά των λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας. Το πολυ-
πλόκαμο δίκτυο προστασίας που έχει δημιουργηθεί.
• Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί σε όλους τους τομείς, 
με πρωταγωνιστές του εργαζόμενους του Δήμου και πώς έχει 
αλλάξει η φυσιογνωμία της πόλη μας. Αναλυτική καταγραφή 
των έργων που ολοκληρώθηκαν, που είναι σε εξέλιξη, όσων 
σχεδιάζονται και όσων είναι αντικείμενο διεκδίκησης.
• Την ολοκληρωμένη παρέμβαση στους τομείς του Πολιτι-
σμού και του Αθλητισμού.
«Σ’ αυτό το δρόμο που ανοίξαμε τα τελευταία χρόνια συνε-
χίζουμε να βαδίζουμε. Ο Δήμος Πατρέων να μείνει στα χέ-
ρια του λαού!», τονίζει ο Δήμος.

Συνέλευση 
με βραβεύσεις

Με την ανακήρυξη τριών επίτιμων μελών και με έγκριση 
ομόφωνα του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 
της Διοίκησης για τη χρονιά που πέρασε πραγματοποιήθη-
καν την Παρασκευή 25/11 οι εργασίες της Ετήσιας Γενι-
κής Συνέλευσης των μελών του Διοικητικό και Οικονομι-
κό Απολογισμό της Διοίκησης για τη χρονιά που πέρασε τα 
μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Σ. Ν. Αχαΐας, 
που φιλοξενήθηκαν στην Αγορά Αργύρη.
Τιμήθηκαν για την προσφορά τους οι πρόσφατα συνταξιο-
δοτηθέντες Χρήστος Μουστάκας, πρ. Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, Τρύφωνας Κούκος, πρ. Πρόεδρος 
του Σωματείου και πρ. Γενικός Σύμβουλος της Ομοσπονδί-
ας και Ιωάννης Παντελής, πρ. Γενικός Γραμματέας του Σω-
ματείου Σύλλογος Υπαλλήλων Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Σ. Ν. Αχαΐας.
Παράλληλα, οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα τον Διοικητι-
κό και Οικονομικό Απολογισμό της Διοίκησης για τη χρο-
νιά που πέρασε και προχώρησαν επίσης στην υιοθέτηση των 
απαιτούμενων τροποποιήσεων στο Καταστατικό, ώστε να εί-
ναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του Νόμου για δυνατότητα 
ηλεκτρονικής συμμετοχής και ψηφοφορίας των μελών. 

Θέματα

> Καίριες επισημάνσεις με αφορμή την μελέτη που παρουσιάστηκε στην Πάτρα

> Στις 12/12 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας

Κοινή διαπίστωση αποτελεί το 
γεγονός ότι χρειάζεται να γί-
νουν ακόμα πολλά προκειμέ-
νου να μπορέσει η χώρα να 
μεταβεί στην κλιματική ουδετε-
ρότητα. 
Αυτό ήταν το μήνυμα που κυ-
ριάρχησε στην εκδήλωση για 
την παρουσίαση της μελέτης 
με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και 
ΜμΕ: Πράσινη Μετάβαση, Ευ-
ρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο & 
Αναγκαίες Προσαρμογές για 
την Αύξηση Ανταγωνιστικότη-
τας των ΜμΕ στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας» που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 
21/11 στο χώρο του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας.
Ο Υπεύθυνος του ΚΕΚ ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ Παραρτήματος Δυτι-
κής Ελλάδας Δημήτρης Νικο-
λακόπουλος καλωσόρισε τον 
Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο 
Καββαθά, τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλά-
τωνα Μαρλαφέκα, εκπροσώ-
πους συνδικαλιστικών φορέων 
και επαγγελματίες, εργαζόμε-
νους διαφόρων κλάδων της οι-
κονομικής δραστηριότητας που 
τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε 
ότι στο πλαίσιο ενεργοποίησης 
όλων των κλάδων της οικονο-
μίας με σκοπό την επιτάχυνση 

της κλιματικής ουδετερότητας, 
σημαντικό ρόλο διαδραματί-
ζουν οι ΜμΕ, οι οποίες αφενός 
χρειάζεται να στηρίξουν την εν 
λόγω μετάβαση και αφετέρου 
έχουν ανάγκη από κίνητρα που 
θα λειτουργήσουν θετικά προς 
την πράσινη μετάβαση, ενώ ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας κ. Μαρλαφέκας τόνισε 
ότι «δεν υπάρχει εξίσωση για 
αυτό που πάμε να κάνουμε».
Την παρουσίαση της μελέτης 
ανέλαβε η κα Μαργώση Μα-
ρία, διδάκτωρ του τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκο-
πός της μελέτης ήταν να κατα-
γράψει τις ενταγμένες δράσεις 
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που προσφέρει το Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας «Ελλάδα 2.0» στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις με 
εστίαση στην περιοχή της Δυτι-

κής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλά-
δας Βασίλης Αϊβαλής μεταξύ 
άλλων τόνισε ότι για να επιτευ-
χθεί η κλιματική αλλαγή πρέπει 
να περιοριστεί το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, να περιορι-
στούν οι ρύποι ανά κινούμενο 
αυτοκίνητο και να προωθηθεί η 
βιώσιμη αστική υπευθυνότητα 
αλλάζοντας τη λογική που συ-
μπεριφερόμαστε. 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟ-
ΒΕΑΜΜ Ιωάννης Διδάχος 
υπογράμμισε ότι όλες οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει να συμ-
μετάσχουν αλλά χρειάζονται 
απλοποιημένες διαδικασίες 
υποβολής φακέλου, ενώ ανα-
φορικά με την ηλεκτροκίνη-
ση τόνισε ότι η ελληνική αγο-
ρά δεν είναι έτοιμη να δεχτεί το 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συν-
δέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκα-

ταστατών Ν. Αχαΐας «Ο ΒΑΤΤ» 
Αλέξης Παυλόπουλος μετέ-
φερε το σήμα κινδύνου που 
εκπέμπει ο πλανήτης και την 
υποχρεωτική πλέον μετάβαση 
στην πράσινη ανάπτυξη, προ-
τείνοντας τον επαναπροσδιο-
ρισμό του κοινωνικού τιμολο-
γίου και των επιδοτήσεων στο 
λογαριασμό ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μέσω Power Pass και αντ’ 
αυτών η επιδότηση να δίνεται 
στην αυτοπαραγωγή μέσω της 
δωρεάν ηλιακής ενέργειας, τό-
σο στο σημείο κατανάλωσης 
NET-METERING, όσο και μα-
κριά από αυτό VIRTUAL NET-
METERING.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
ανοιχτή συζήτηση κατά τη διάρ-
κεια της οποίας δόθηκε η δυνα-
τότητα στους προσκεκλημένους 
να τοποθετηθούν τόσο επί της 
μελέτης και των ευρημάτων της 
όσο και επί των ομιλιών που 
είχαν προηγηθεί.
Η μελέτη υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική, 
ερευνητική και επιχειρησιακή 
ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ». Η 
Πράξη υλοποιείται με τη συγ-
χρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο) μέσω του ΕΣΠΑ – Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση.

Δημοτικά τέλη και θαλάσσιο μέτωπο 
Θαλάσσιο μέτωπο, Δημοτικά Τέλη, Τεχνι-
κό Πρόγραμμα 2023, μεταξύ των θεμάτων 
που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Δε-
κεμβρίου, στις 3.30μμ, στην αίθουσα Λα-
δόπουλου. Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη 
έχει ως εξής: 
1. Ενημέρωση δημοτικών παρατάξεων και 
δημοτών για τυχόν εξελίξεις και πεπραγμέ-
να που αφορούν στο Θαλάσσιο Μέτωπο.
2. Καθορισμός συντελεστών έτους 2023 
για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού, β) 
Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) 
Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).
3. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφη-
μίσεων έτους 2023. 
4. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, 
έτους 2023.
5. Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβου-
λίου επί του σχεδίου καθορισμού της Τιμο-
λογιακής Πολιτικής του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
6. Άνοιγμα λογαριασμού για το εγκεκριμέ-
νο ευρωπαϊκό έργο «Meta Cities Excellence 
Hub In South- Eastern Europe- Meta Cities 
κόμβος αριστείας στην Ν.Α. Ευρώπη». 

7. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυ-
κλοφορίας και πινακίδων σε οκτώ νέα επι-
βατικά αυτοκίνητα. 
8. Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 
561.391,00€, για την απαλλοτρίωση ρυμο-
τομούμενων ιδιοκτησιών. 
9. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρή-
στου χώρου (πλατεία), στο Ο.Τ. 2221 του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως 
Πατρών, “Ψάχου – Μέμου- Κρύα Ιτεών”. 
10. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινο-
χρήστου χώρου (από ΚΧ 17 – πλατεία) 
στην περιοχή «Ζαβλάνι». 
11. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύ-
ρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου 
κοινόχρηστου χώρου, εντός του Ο.Τ. 1795 
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών 
στην περιοχή Κοτρώνι. 
12. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρί-
ωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προ-
βλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου 
(οδός Αργυρόκαστρου), νότια του Ο.Τ. 83 
στην περιοχή «Παλαιό Σχέδιο» του Σχεδίου 
Πόλεως Πατρών, λόγω αυτοδίκαιης άρσης 
απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Πα-
ναγιώτη Σπηλιόπουλου.

13. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευ-
σης, επί της οδού Γερμανού, Οβρυάς.
14. Μονοδρόμηση τμήματος οδού Ανδρέα 
Τσιρώνη, Δημ. Κοινότητας Βραχνεϊκων.
15. Απευθείας εκμίσθωση χώρου, κυλικείο, 
εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, κα-
τόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.
16. Παραχώρηση περιορισμένης και πε-
ριοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητι-
κούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίο-
δο 2022-2023.
17. Τροποποίηση της αριθ. 230/2022 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Σχο-
λική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαί-
δευσης.
18. Παράταση του χρόνου ισχύος της αριθ. 
39/12-02-2020 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορά την επιτροπή πα-
ραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτο-
νικού Έργου – Η/Μ.
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής του έργου «Κατασκευή –συντηρήσεις 
οδών Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου 
Πατρέων.
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«Να γίνει η Πάτρα Σπουδαία και Πάλι»

Θέματα

> Ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τον Δήμο Πατρέων ο ΒασίληςΑΐβαλής ως επικεφαλής ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης

 Απευθυνόμενος ο ίδιος στους 
Πατρινούς και αφού συστήθη-
κε, έδωσε το στίγμα του κάνο-
ντας διαπιστώσεις για το σή-
μερα, αναφορά στους στόχους 
του και στο όραμά του. Στην 
ομιλία του ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, τα εξής:
«Αγαπητές συμπολίτισσες. 
Αγαπητοί συμπολίτες,
παρακολουθούμε με ιδιαίτερη 
αγωνία τα τελευταία χρόνια την 
πορεία της πόλης μας τόσο σε 
ό,τι αφορά την καθημερινότη-
τα και την παροχή ευκαιριών, 
κινήτρων και υπηρεσιών προς 
τους δημότες, όσο και σε ό,τι 
έχει να κάνει με την ανάπτυ-
ξή της, σε σχέση με τις άλλες 
πόλεις της χώρας και με την 
προοπτική της για τα επόμενα 
χρόνια που θα καθορίσει το 
μέλλον των κατοίκων της.
Κοινή πλέον εκτίμηση και πε-
ποίθηση της κάθε συμπολίτισ-
σας και του κάθε συμπολίτη 
μας είναι ότι η Πάτρα πορεύ-
εται χωρίς πυξίδα, χωρίς προ-
οπτική και στρατηγικό σχέδιο, 
χωρίς σαφή στόχευση για το 
μέλλον της, εγκλωβισμένη στα 
αδιέξοδά της που καταλήγουν 
να γίνονται αδιέξοδα και όσων 
ζουν σε αυτή την πόλη, δρα-
στηριοποιούνται επαγγελματι-
κά, μεγαλώνουν εδώ τα παι-
διά τους.
Η οικονομική κρίση που έπλη-
ξε την πατρίδα μας, η υγειο-
νομική κρίση μετέπειτα και 
η ενεργειακή κρίση του σή-
μερα, σε συνδυασμό με τις 
κοντόφθαλμες πολιτικές μι-
κροδιευθετήσεων, είχαν ως 
αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό 
της πόλης μας από μία επιθυ-

μητή, σύγχρονη και ελπιδο-
φόρα πορεία, σε μία μίζερη, 
χαμηλών προσδοκιών και δυ-
νατοτήτων διαχείριση, η οποία 
όχι μόνο δεν εξυπηρετεί το σύ-
νολο των αναγκών των συμπο-
λιτών μας, αλλά παράγει νέες 
στρεβλώσεις και νέα προβλή-
ματα.
Οι ευκαιρίες από τον λαό δό-
θηκαν αλλά δεν ευδοκίμησαν 
όσο θα έπρεπε, ούτε αξιοποιή-
θηκαν κυρίαρχα προς όφελος 
της Πάτρας από τους παραλή-
πτες της λαϊκής εντολής.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑ-
ΞΟΥΜΕ
Σήμερα στην πόλη μας η ου-
σιαστική συνεργασία μετα-
ξύ Δήμου, Αρχών, Φορέων 
και Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων είναι σχεδόν ανύ-
παρκτη, με αποτέλεσμα η επί-
λυση σοβαρών ζητημάτων να 
καθίσταται αδύνατη και η απο-
τελεσματικότητα στις διεκδι-
κήσεις να είναι περιορισμένη. 
Εμποδίζοντας έτσι την Πάτρα 
να «ανοίξει παράθυρο» στο αύ-
ριο, «κλείνοντάς» την επί της 
ουσίας εντός των συνόρων 
της, αφήνοντάς την προσκολ-
λημένη σε αγκυλώσεις.
Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός 
σχεδιασμός για την αύξηση της 
απασχόλησης, για τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, για 
τη στήριξη της τοπικής υγιούς 
επιχειρηματικότητας, για τη δι-
εκδίκηση χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων και πόρων για τον τό-
πο μας.
Αντιστοίχως στον τομέα των 
υποδομών παρατηρείται απου-
σία σχεδιασμού και υλοποί-
ησης μεγάλων και εμβλη-

ματικών έργων, όπως και 
περιορισμένος αριθμός σχε-
διασμού νέων μικρών έργων, 
ενώ και αυτά που υλοποιού-
νται αντιμετωπίζουν μεγάλες 
δυσκολίες και καθυστερήσεις, 
με αποτέλεσμα η Πάτρα να 
κρατείται σε ομηρία απέναντι 
στο επιθυμητό της μέλλον.
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ
Αλλά και σε επίπεδο καθημε-
ρινότητας η Πάτρα είναι σήμε-
ρα μια πόλη με σοβαρές ελλεί-
ψεις και δυσλειτουργίες. Είναι 
μια πόλη χωρίς πράσινο, χω-
ρίς ελεύθερους χώρους, μη φι-
λική στους πεζούς και στους 
ποδηλάτες, απροσπέλαστη για 
τους ανθρώπους με κινητικές 
δυσκολίες, χωρίς ειδική μέρι-
μνα για τα αδέσποτα ζώα, χω-
ρίς εναλλακτικούς χώρους έκ-
φρασης και υποδομές για την 
νεολαία και τους φοιτητές της, 
με μεγάλα προβλήματα στο 
οδικό της δίκτυο, τόσο στο κέ-
ντρο όσο και στην περιφέρειά 
της, με τραγικό κυκλοφοριακό 
πρόβλημα, με σοβαρά θέματα 
καθαριότητας, «φιλική» στους 
βανδαλισμούς κάθε είδους, 
από τους οποίους δεν εξαιρού-
νται ούτε τα κεντρικότερα ση-
μεία της, ούτε τα εμβληματικά 
αξιοθέατα και μνημεία της.
Τα χρόνια είναι πολλά και η 
πόλη μας μένει πίσω, «πα-
λιώνει», χάνοντας ευκαιρίες, 
χάνοντας την αίγλη της, χάνο-
ντας τους νέους της, χάνοντας 
τα πάντα.
Ήρθε η ώρα αυτό να σταματή-
σει.
ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗ-

ΜΑ
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώ-
ρια χρόνου για αδράνεια και 
αδιαφορία. Η Πάτρα βρίσκε-
ται σε οριακό σημείο βλέπο-
ντας άλλες, μικρότερες πόλεις 
να την προσπερνούν και να αλ-
λάζουν, την ίδια ώρα που αυ-
τή παραμένει σχεδόν στάσιμη 
ανακυκλώνοντας τα απογοη-
τευτικά της δεδομένα.
Είναι η ώρα νέοι άνθρωποι, 
επιστήμονες, δημιουργικοί, 
δραστήριοι, αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικοί, με όρεξη αλ-
λά και δυνατότητα προσφοράς, 
να πάρουν την μοίρα της Πά-
τρας στα χέρια τους και με την 
συμβολή των εμπειρότερων να 
ορίσουν το δρόμο που θα την 
οδηγήσει στο μέλλον ως μια 
σύγχρονη πόλη με πολλά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα απαλ-
λαγμένη από κομματικούς ενα-
γκαλισμούς. [...]
Είναι ώρα η Πάτρα να αλλάξει 
σελίδα!
Να δημιουργήσουμε μια πόλη 
για την οποία κάθε Πατρινός 
θα είναι υπερήφανος και κάθε 
επισκέπτης- ταξιδιώτης εντυ-
πωσιασμένος!
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
• Περιορίζοντας την αδιαφο-
ρία, την ασυδοσία, το δογματι-
σμό, τον κομματισμό, την πα-
ραβατικότητα.
• Δίνοντας έμφαση στον πο-
λιτισμό της καθημερινότη-
τας[...].
• Προωθώντας αναπλάσεις, 
αστικές δενδροφυτεύσεις, δη-
μιουργία χώρων πρασίνου [...].
• Στοχεύοντας στην επίλυση 
του κυκλοφοριακού προβλή-
ματος [...].

• Προτάσσοντας τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό [...].
• Αναβαθμίζοντας στρατηγι-
κά όλους τους πρώην Καπο-
διστριακούς Δήμους και αξι-
οποιώντας τα ανταγωνιστικά 
τους πλεονεκτήματα [..].
• Δημιουργώντας νέες θέσεις 
εργασίας [...].
• Προωθώντας εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού και μετα-
τρέποντας την Πάτρα σε πόλη 
προορισμού.
• Σχεδιάζοντας, ωριμάζοντας 
και υλοποιώντας μεγάλα έργα 
υποδομών και αναδεικνύοντας 
παράλληλα το πλούσιο πολιτι-
σμικό κεφάλαιο της περιοχής.
• Αναζωογονώντας τον παρα-
γόμενο πολιτισμό της πόλης, 
με την επανατοποθέτηση των 
πολιτιστικών της θεσμών στην 
θέση που τους αρμόζει [...].
• Ενθαρρύνοντας τη συμμετο-
χικότητα των πολιτών και υπο-
στηρίζοντας τις ενεργές κοινω-
νικές δυνάμεις [...].
• Αξιοποιώντας το σύνολο του 
επιστημονικού δυναμικού της 
πόλης δίνοντας κίνητρα στους 
φοιτητές να μείνουν εδώ.
• Με τη νεολαία συμμέτοχη 
των προτάσεων, των διεκδική-
σεων και των αποφάσεων.
• Επενδύοντας στις νέες τε-
χνολογίες με τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
των ερευνητικών κέντρων της 
περιοχής.
• Δημιουργώντας ένα νέο μείγ-
μα ενισχυμένης κοινωνικής 
πολιτικής, μέσω πρωτοπόρων 
και αποτελεσματικών δομών 
που σε πρώτο πλάνο θα έχουν 
τις ευαίσθητες και ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, [...]

Μετατρέποντας έτσι την Πάτρα 
σε μία πόλη την οποία ο κάθε 
κάτοικος, και ο κάθε επισκέ-
πτης θα την αισθάνεται «σπί-
τι» του.
ΜΙΑ ΠΑΤΡΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΕΜΑΤΗ ΑΙ-
ΣΙΟΔΟΞΙΑ.
ΜΙΑ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΘΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΩΡΑ!
[...] Προχωράμε στη δημιουρ-
γία Ανεξάρτητης και Ακηδε-
μόνευτης Δημοτικής Παράτα-
ξης που θα λάβει μέρος στις 
Δημοτικές εκλογές του ερχό-
μενου Οκτωβρίου για τον Δή-
μο Πατρέων. Με ό,τι καλύτερο 
έχει να επιδείξει η τοπική μας 
κοινωνία σε κάθε επαγγελματι-
κό κλάδο, σε κάθε περιοχή, σε 
κάθε τομέα. Με όλους αυτούς 
που θέλουν και μπορούν.
Μαζί με ανθρώπους που έχουν 
πάθος και μεράκι για την πόλη 
που μας γέννησε, την επιλέξα-
με για να ζούμε, για να μεγαλώ-
σουμε εδώ τα παιδιά μας.
[...]Σε αυτό το ταξίδι σας κα-
λούμε όλους, να συνθέσου-
με τις ιδέες μας, τις επιθυμίες 
μας, τις προσδοκίες μας και τα 
οράματά μας. Να βάλουμε τους 
στόχους μας για την Πάτρα της 
επόμενης δεκαετίας.
Να κάνουμε την Πάτρα μας, 
πόλη Ελπίδας, Προόδου, Ευη-
μερίας και Ακτινοβολίας.
Πάτρα Ισχυρή, Κοινωνική και 
Λειτουργική. Η πόλη του «αύ-
ριο» που όλοι επιθυμούμε γι-
ατί «η Πάτρα είναι η αφετηρία 
και ο προορισμός»
Η ΠΑΤΡΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΧΡΕΙ-
ΑΖΕΤΑΙ, για να γίνει ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΑ και ΠΑΛΙ».

«Είναι ώρα η Πάτρα να αλλάξει σελίδα!»
> Ξεδίπλωσε τους στόχους και το όραμά του για την Πάτρα του μέλλοντος

“Να κάνουμε την Πάτρα μας, πόλη Ελ-
πίδας, Προόδου, Ευημερίας και Ακτι-
νοβολίας. Πάτρα Ισχυρή, Κοινωνική 
και Λειτουργική, γιατί η Πάτρα είναι η 
αφετηρία και ο προορισμός. Η Πάτρα 
τώρα σε χρειάζεται για να γίνει Σπου-
δαία και Πάλι».
Αυτό είναι το όραμα του Mcs Μηχα-
νολόγου – Μηχανικού, Προέδρου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/
Τμήμα Δυτικής Ελλάδας Βασίλη Αϊ-
βαλή, ο οποίος ανακοίνωσε την από-
φασή του να είναι υποψήφιος για τον 
Δήμο Πατρέων, στις Αυτοδιοικητικές 
εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση έγινε την περασμένη 
Δευτέρα στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ, 
όπου παρουσίασε το σύμβολο, το όνο-
μα αλλά και τη φιλοσοφία και τις στο-

χεύσεις της Ανεξάρτητης και Ακηδε-
μόνευτης Δημοτικής Παράταξής του, 
στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσε-
ων της ΕΣΗΕΠΗΝ, παρουσία εκπρο-
σώπων των ΜΜΕ, μελών και υποστη-

ρικτών της νεοσύστατης παράταξης.
Επρόκειτο για γνωστά στελέχη της αυ-
τοδιοίκησης και εκπροσώπους της νέ-
ας γενιάς που σηματοδοτούν-όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος- 

την ανάγκη «νέοι άνθρωποι, επιστή-
μονες, δημιουργικοί, δραστήριοι και 
αποτελεσματικοί, να πάρουν την μοί-
ρα της πόλης στα χέρια τους και με 
την συμβολή των εμπειρότερων να 

ορίσουν το δρόμο που θα την οδηγή-
σει στο μέλλον ως μια σύγχρονη πόλη 
με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
απαλλαγμένη από κομματικούς ενα-
γκαλισμούς».
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Δωρεά drones από την ΠΔΕ 
Δέκα drones θα διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας στα Σώματα Ασφαλείας και στην Πολι-
τική Προστασία (3 στο Πυροσβεστικό Σώμα, 3 
στην Αστυνομία, 3 στο Λιμενικό και 1 στην πο-
λιτική προστασία, η οποία στο αμέσως επόμε-
νο διάστημα όμως θα προμηθευτεί ακόμα δύο), 
προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρησιακές 
τους δυνατότητες και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου η πρώτη συνάντηση συντο-
νισμού των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας 
που θα εκπαιδευτούν στη χρήση των drones.
Στόχος, τα drones, να έχουν τεθεί σε λειτουργία 
πριν την έναρξη της νέας θερινής περιόδου,
ενώ θα υπάρξει εκπαίδευση από τις Ιταλικές αρ-
χές, οι οποίες τα χρησιμοποιούν χρόνια. 
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσφέρουν 
υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες με χαμηλό 
κόστος και ελάχιστους κινδύνους.

Πρόταση για Ξενώνα 
Μεταβατικής Φιλοξενίας 
Την πρόταση να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Ξενώ-
νων Μεταβατικής Φιλοξενίας στην Πάτρα κατέθεσε το σπιράλ 
στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, κατά την τε-
λευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε σχετική συζήτηση σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες της το-
πικής μας κοινωνίας και την έλλειψη εξειδικευμένων δομών, 
το μέλος της δημοτικής παράταξης Μαρία Γούβη κατέθεσε τη 
συγκεκριμένη πρόταση.
Τι είναι ο «Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας»; Είναι μια δη-
μοτική δομή φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα για 
κοινωνικοοικονομικά αποκλεισμένα άτομα που κάνουν χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών και παράλληλα είναι άστεγα. Οι ξε-
νώνες παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και 
υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμ-
βουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, 
κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. 
Σημειώνεται πως στον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής του 
σπιράλ βρίσκεται η διάθεση δημιουργίας και λειτουργίας 
όλων των απαραίτητων δημοτικών δομών που παρέχουν υπη-
ρεσίες σε αστέγους!

Συμβουλευτικά

Αστέρια και χρώματα
Με γιορτινά πολύχρωμα 
χρώματα κι αστέρια φωτί-
στηκε από το απόγευμα της 
περασμένης Τρίτης η Πάτρα.
Ένα παιδί πάτησε το κουμπί, 
στην πλατεία Γεωργίου και 
η πόλη έλαμψε. Παρόντες 
ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, 
Κώστας Πελετίδης, ο Αντι-
δήμαρχος Έργων, Χρήστος 

Κορδάς και εργαζόμενοι του 
Δήμου. Όλοι τους μοίρασαν 
ευχές στους δημότες ενόψει 
της εορταστικής περιόδου. 
Οι προσδοκίες των εμπόρων 
είναι το γιορτινό κλίμα της 
πόλης να «ζεστάνει» την τοπι-
κή οικονομία, η οποία περι-
μένει τα Χριστούγεννα για να 
κάνει «Ανάσταση»!

Λαμπρός ήταν και φέτος ο εορτασμός του πολιούχου των Πατρών, Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Οι θρησκευτικές εκδηλώ-
σεις κορυφώθηκαν προχθές με την λιτανεία της Τιμίας Κάρας και της ιεράς εικόνας του Αποστόλου Ανδρέου στους δρόμους 
της Πάτρας. Οι Πατρινοί αλλά και προσκυνητές από άλλες περιοχές που κατέφθασαν με λεωφορεία την παραμονή της εορ-
τής, τίμησαν τον Άγιο Ανδρέα παρά τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν στην κοινωνία μας. 
Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος στην απόλυση ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους Μητροπολίτες, τους τοπικούς 
άρχοντες, τον κλήρο και τον λαό που τίμησαν τον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα και λάμπρυναν με την παρουσία τους τον φε-
τινό εορτασμό. Οι τοπικοί άρχοντες στις ευχές τους έστειλαν παράλληλα και τα δικά τους μηνύματα δίνοντας το στίγμα τους 
καθώς το 2023 θα είναι χρονιά εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών.

Τα δύσκολα
Χριστούγεννα
Δύο ειδήσεις που συνδέονται με το ίδιο ακριβώς ζήτημα, αυ-
τό της αύξησης των τιμών, επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια εί-
ναι εκείνη που καθορίζει τις ζωές μας. Και είναι το ζήτημα 
που απασχολεί το κάθε νοικοκυριό και δυστυχώς θα μονο-
πωλήσει, μετά τις ευχές για τα «χρόνια πολλά», τις συζητήσεις 
στα εορταστικά καλέσματα του επόμενου διαστήματος. Φέτος 
το εορταστικό τραπέζι θα είναι αυξημένο κατά 10% σε σχέση 
με πέρυσι, σύμφωνα με τα μηνύματα που εκπέμπει η αγορά. 
Οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες, ενέργεια, καύσιμα και κόστος με-
ταφοράς οδηγούν στην άνοδο των προϊόντων. 
 Σύμφωνα με κρεοπώλες, από πέρυσι οι τιμές έχουν αυξη-
θεί σημαντικά και μεσοσταθμικά η αύξηση ξεπερνά το 17%. 
Μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις στο χοιρινό, το μοσχάρι και τα 
πουλερικά. Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι το γουρου-
νόπουλο γάλακτος θα ξεπεράσει τα 9,5 ευρώ το κιλό στη λια-
νική, όταν πέρυσι η τιμή του δεν ξεπερνούσε τα 8,50 ευρώ το 
κιλό. Ανάλογες είναι οι αυξήσεις και στα άλλα είδη όπως το 
χοιρινό και το κοτόπουλο. Για την γαλοπούλα δεν μπορεί να 
γίνουν ακόμη προβλέψεις. Όσο για το αρνί και το κατσίκι, εί-
ναι βέβαιο ότι θα ξεπεράσουν το φράγμα των 11 ευρώ.
Αυξημένες είναι και οι τιμές στα κηπευτικά με τη χονδρική τιμή 
στις πατάτες να έχει διαμορφωθεί στα 0,65 ευρώ το κιλό όταν 
πέρυσι ήταν στα 0,45 ευρώ το κιλό, τα μαρούλια στα 0,30 ευ-
ρώ το τεμάχιο από 0,25 πέρυσι. Και εάν υπάρξει αλλαγή του 
καιρού και καταστροφές, οι τιμές ίσως αυξηθούν και άλλο.
Η άλλη είδηση αφορά τον τρόπο που οι καταναλωτές θα αντι-
μετωπίσουν το ενεργειακό κόστος λόγω Χριστουγέννων. Πα-
ρά το γεγονός ότι οι έμποροι θέλουν να βάλουν σε εορταστικό 
κλίμα τους πολίτες, ο προϋπολογισμός τους οδηγεί να τραβή-
ξουν τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια από την πρίζα. Έτσι, ελά-
χιστοι θα στολίσουν εξωτερικά τα μπαλκόνια τους, λόγω ενερ-
γειακού κόστους, επειδή τα συγκεκριμένα λαμπιόνια καίνε 
περισσότερα από αυτά του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Από 
την άλλη οι ίδιοι οι κρατικοί ή δημοτικοί φορείς που έχουν 
αναλάβει τον εορταστικό στολισμό σε όλες τις πόλεις της χώ-
ρας, έχουν αλλάξει τον σχεδιασμό τους. Οι χριστουγεννιάτι-
κοι στολισμοί θα είναι πιο λιτοί σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια και φαίνεται πως πολλές πόλεις θα περιοριστούν στα 
απολύτως απαραίτητα. Στην Πάτρα αυτό το διαπιστώσαμε, μι-
ας και δεν θύμιζε τους στολισμού άλλων ετών. Πρέπει όμως 
να επισημάνουμε ότι έχει γίνει έγκαιρα αγορά φωτιστικών led 
για περιορισμό του κόστους. Όλα αυτά δείχνουν ότι φέτος εί-
ναι διαφορετικά τα Χριστούγεννα. Οι καταναλωτές θα περιορι-
στούν στα άκρως απαραίτητα και η φετινή γιορτή δεν θα έχει 
την λάμψη των προηγούμενων ετών.
Ας ελπίσουμε του χρόνου κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο...

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
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Μια κάθοδος, 
καθόλου τυχαία 
Στην Πάτρα βρέθηκε την Τετάρ-
τη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑ-
ΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, εκπρο-
σωπώντας θεσμικά το κόμμα στους 
εορτασμούς για τον Πολιούχο Άγιο 
Ανδρέα. Μετά τις εκκλησιαστικές εκ-
δηλώσεις, είχε συνά-
ντηση με στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και 
δημοτικούς συμβού-
λους με τους οποίους 
συζήτησε για τις τρέ-
χουσες κεντρικές εξε-
λίξεις, αλλά για τοπι-
κά θέματα. Δεν πέρασε 
απαρατήρητη η πρό-
σφατη υποψηφιότη-
τα του Βασίλη Αϊβαλή 
για τη δημαρχία της 
Πάτρα, που το κόμμα 
φαίνεται να καλοβλέπει, αν λάβου-
με υπόψη ότι πρωτοκλασάτα αυτο-
διοικητικά στελέχη του ήταν παρό-
ντα στην συγκέντρωσή του. Με τον 
κ. Μάντζο συναντήθηκαν πολλοί, 
όπως το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κατε-
ρίνα Σολωμού, ο υπεύθυνος Τύπου 
του ΠΑΣΟΚ Γεράσιμος Φεσσιάν, ο 
πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής 
Ελλάδος Θανάσης Γιανναδάκης, ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Αιγίου Γιώργος Μπέσκος, η 
πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέ-
ντρου Σταυρούλα Παναγοπούλου, 
ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Θανάσης 
Πετρόπουλος, η υποψήφια βουλευ-
τής Ολυμπία Λόη και ο επικεφαλής 
της παράταξης «Πρωτεύουσα Ξανά», 
Γρηγόρης Αλεξόπουλος κ.ά.

Οι επαφές του 
Α. Κατσανιώτη 
Το δικαίωμα να κάνει 
χρήση αιγιαλού και 
κοινόχρηστων ζωνών 
παραλίας δόθηκε στον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Πατρών την περασμέ-
νη εβδομάδα. Πρόκει-
ται για την πρώτη στην 
Ελλάδα παραχώρη-
ση σε αθλητικό σω-
ματείο, βασισμένη στο 
νέο νομοθετικό πλαίσιο που τέθηκε 
σε ισχύ το 2019. Μάλιστα το σχε-
τικό έγγραφο παραδόθηκε ιδιοχεί-
ρως από τον υπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον υφυ-
πουργό εξωτερικών Ανδρέα Κατσα-
νιώτη και τον Περιφερειάρχη Νε-
κτάριο Φαρμάκη στον Πρόεδρο του 

Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών Κώ-
στα Καλογερόπουλο. Η παράδοση 
του εγγράφου έγινε κατά την έλευση 
στην Πάτρα του κυβερνητικού κλι-
μακίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
στον Όμιλο να συνεχίσει απρόσκο-
πτα την κοινωνική και ναυταθλητι-
κή προσφορά του. Όσο για τον κ. 

Κατσανιώτη, συνέχισε 
τις επαφές του σε τοπι-
κό επίπεδο. Ειδικότε-
ρα, την παραμονή της 
ονομαστικής του εορ-
τής δέχθηκε δεκάδες 
φίλους του και απλό 
κόσμο σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Πάτρας. 
Όπως και να το κάνου-
με, η συνάντηση «μύρι-
ζε» εκλογική ετοιμότη-
τα. Άλλωστε πρώτος ο 
Πρωθυπουργός έδωσε 
το έναυσμα περί εκλο-

γικής ετοιμότητας.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
για επίδομα θέρμανσης 
Περισσότεροι από 940.000 πολίτες 
έχουν υποβάλει, μέχρι στιγμής, αί-
τηση στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑ-
ΔΕ (www.aade.gr/mythermansi), 
σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομι-
κών Χρήστο Σταϊκούρα.
 
Παράλληλα όπως σημειώνει ο 
υπουργός, «οι δικαιούχοι θα λάβουν 
την ενίσχυση που τους αναλογεί σε 
3 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη 
θα καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρί-
ου 2022».
Εξηγεί παράλληλα ότι «οι παλαιοί 

δικαιούχοι δύνανται 
να λάβουν ως προκα-
ταβολή το συνολικό 
ποσό του επιδόματος 
θέρμανσης που τους 
είχε καταβληθεί κα-
τά την προηγούμενη 
χειμερινή περίοδο. Η 
προκαταβολή θα συμ-
ψηφίζεται με τις επόμε-
νες καταβολές του επι-
δόματος».
Παράλληλα, σημει-
ώνει ότι «από τις 14 

Οκτωβρίου 2022, η κυβέρνηση 
έχει μειώσει το κόστος του πετρελαί-
ου θέρμανσης για τους καταναλω-
τές, χορηγώντας επιδότηση ύψους 
25 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία. 
Με τις παρεμβάσεις αυτές, που συ-
νολικά ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευ-
ρώ, επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμα-

στε σταθερά δίπλα στα νοικοκυριά, 
και κατά την παρούσα, ενεργειακή, 
κρίση».
Τονίζει επίσης ότι «η κυβέρνηση, πι-
στή στις δεσμεύσεις της για οικονο-
μικά αποτελεσματική και κοινωνι-
κά δίκαιη στήριξη των νοικοκυριών 
- ιδίως των πιο ευάλωτων - έναντι 
του αυξημένου κόστους προμήθει-
ας καυσίμων θέρμανσης κατά την 
τρέχουσα χειμερινή περίοδο, έχει 
διευρύνει την περίμετρο των δικαι-
ούχων και έχει αυξήσει τα ποσά του 
επιδόματος θέρμανσης».

Στο 9% ο πληθωρισμός 
τον Νοέμβριο 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης 
του ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 
10% τον Νοέμβριο του 2022, από 
10,6% τον Οκτώβριο σύμφωνα με 
την προκαταρκτική εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας, Eurostat. Εξετάζοντας τις κύρι-
ες συνιστώσες του πληθωρισμού 
στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμέ-
νεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο 
ρυθμό τον Νοέμβριο (34,9%, έναντι 
41,5% τον Οκτώβριο), ακολουθού-
μενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και 
τον καπνό (13,6%, έναντι 13,1% 
τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βι-
ομηχανικά αγαθά (6,1%, σταθερό 
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και 
τις υπηρεσίες (4,2%, έναντι 4,3% 
τον Οκτώβριο). Στην Ελλάδα ο ετή-
σιος πληθωρισμός αναμένεται να 
μειωθεί στο 9% τον Νοέμβριο, από 
9,5% τον Οκτώβριο.
Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρι-
σμού στην ευρωζώνη καταγράφει 
τον Νοέμβριο η Λετονία (21,7%).

Νέα προϊόντα, όπως αυτά για τους 
διαβητικούς, εντάσσονται στο «καλάθι 
του νοικοκυριού» ενώ διευρύνονται και 
υπάρχουσες κατηγορίες. Όπως έχει ανα-
κοινώσει η ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης το αμέσως προσεχές διάστημα θα 
ανακοινωθεί και το «γιορτινό καλάθι».

Σε ό,τι αφορά στο «καλάθι του νοικο-
κυριού» περιλαμβάνονται, πλέον, οι κα-
τηγορίες «γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες 
για διαβητικούς» όπως είναι η στέβια 
αλλά και άλλα προϊόντα της ίδιας κατη-
γορίας καθώς και τα προϊόντα βρώμης.

!
Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων πραγ-

ματοποιήθηκε στο Βόλο 21-23 Νοεμβρίου. Οι σύνεδροι και οι 

παρατηρητές άγγιξαν τους 1800, άλλα η αίθουσα μετά το πέρας 

των αρχικών ομιλιών είχε ελάχιστους ακροατές. Θα μπορούσε από 

αυτή την «ευρεία» συμμετοχή να δημιουργηθεί ένα πλατύ μέτωπο 

διεκδίκησης σημαντικών ζητημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

Α’ βαθμού, ξεπερνώντας φιλοκυβερνητικές αντιλήψεις και στενές 

κομματικές γραμμές.

Την τελευταία τριετία το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων 

άλλαξε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην απλή αναλογι-

κή. Η απλή αναλογική δεν απέτυχε, γιατί απλά δεν εφαρμόστηκε 

ποτέ, ας μην γελιόμαστε. Ουσιαστικά την κατήργησε με τις υπερε-

ξουσίες που παραχώρησε στις δημοτικές αρχές, αφού μετέτρεψε 

μειοψηφίες σε πλειοψηφίες. Η έλλειψη κυβερνησιμότητας στους 

Δήμους αποτέλεσε πρόφαση. Oι παρατάξεις δεν κατέληξαν ποτέ σε 

ένα μίνιμουμ πρόγραμμα προτεραιοτήτων και συγκλίσεων, αφού 

οι νομοθετικές παρεμβάσεις ήρθαν ακριβώς πριν την έναρξη των 

νέων θητειών. Έχουμε το παράδοξο παρατάξεις που έλαβαν την 

πρώτη Κυριακή 16% να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στην Οι-

κονομική Επιτροπή και στην Ποιότητας Ζωής! Αυτό και αν δεν 

ήταν ωμή παραβίαση της βούλησης των πολιτών.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν: οικονομικά των ΟΤΑ, 

ενεργειακό κόστος, δαπάνες για την αντιμετώπιση της υγειονο-

μικής κρίσης, προσλήψεις, πολιτική προστασία, χρηματοδοτικά 

εργαλεία, τέλος ταφής απορριμμάτων. Οι δήμοι σε όλη αυτή την 

περίοδο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σειρά ζητημάτων, με την 

κεντρική εξουσία να απουσιάζει. Για θέματα όπως τα παραπάνω 

οι Δήμοι δαπάνησαν ποσά με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό των 

προϋπολογισμών, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη κυβερνητική 

στήριξη. Τα όποια αποθεματικά των δήμων εξαντλούνται και τα 

ταμεία είναι στο κόκκινο. 

[...]Στο συνέδριο αναφέρθηκε από κυβερνητικά στελέχη το νέο 

σχέδιο, ώστε να προχωρήσουν ιδιώτες σε δημιουργία εργοστα-

σίων διαλογής και καύσης των απορριμμάτων. Δεν απαντήθηκε 

ωστόσο για ποιο λόγο έχει καθοριστεί η τιμή μονάδας είκοσι ευρώ 

ανά τόνο απορριμμάτων που παράγεται από τους Δήμους και γιατί 

αυτούς τους πόρους τους μεταφέρει στον ΕΟΑΝ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ), αντί να ενισχύει με πόρους την εισφορά κυκλι-

κής οικονομίας στους ΟΤΑ ώστε να ενισχύσουν τη χωριστή συλλο-

γή απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Τρανταχτό παράδειγμα ο Δήμος Πατρέων που πληρώνει πάνω 

από ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως για το τέλος ταφής, αφού δεν 

υλοποίησε το πρόγραμμα που είχε εκπονήσει η δημοτική αρχή το 

2015, για ανακύκλωση 50% το 2022. Το ποσό θα διογκωθεί ση-

μαντικά, όταν θα αρχίσει η αποστολή των απορριμμάτων στη νέα 

υπό δημοπράτηση μονάδα, με αυξημένο το κόστος μεταφοράς.

Αν δεν προχωρήσουν οι Δήμοι στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων 

βιωσιμότητας σε συνεργασία με φορείς και πολίτες το μέλλον θα 

είναι ζοφερό. 

Το μέλλον 
της αυτοδιοίκησης

Eπωνύμως

O κ. Ανδρέας 
Κατσανιώτης

Πέφτουν οι τιμές σε καύσιμα 
Πτώση τιμών καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στις τιμές των καυσί-
μων και του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά εκτιμάται πως αυτό θα εξαρ-
τηθεί από το αν πάρουν παράταση οι εκπτώσεις που προσφέρουν τα 
διυλιστήρια. Συγκεκριμένα, στην αρχή της εβδομάδας η μέση τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης ήταν στο 1,19 ευρώ ανά λίτρο και αντίστοιχα, το 
diesel ήταν στο 1,94 ευρώ / λίτρο, με τη βενζίνη να κυμαίνεται στο 1,996 
ευρώ / λίτρο. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτό μεταφράζεται μεί-
ωση τιμής κατά 15%, σε σχέση με τα δεδομένα που επικρατούσαν τα 
μέσα Οκτωβρίου, όταν και ξεκίνησε η διάθεσή του, με την τιμή να έχει 
υποχωρήσει στο 1,2 ευρώ το λίτρο.

Στις ασφαλιστικές 
εταιρείες, τις εταιρείες 
σεκιούριτι και τη βιο-
μηχανία, επεκτείνεται η 
ψηφιακή κάρτα εργασίας, 
από το 2023. Ο προβλη-
ματισμός παραμένει, διότι 
η εφαρμογή παρουσιάζει 
δυσκολίες. Και μιλάμε για 
κίνδυνο έκθεσης επιχειρή-
σεων σε βαριά πρόστιμα.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Η απλή αναλογική δεν απέτυχε, γι-

ατί απλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ας 

μην γελιόμαστε. Ουσιαστικά η κυ-

βέρνηση την κατήργησε με τις υπε-

ρεξουσίες που παραχώρησε στις 

δημοτικές αρχές, αφού μετέτρεψε 

μειοψηφίες σε πλειοψηφίες.

του Δημήτρη Παπαδόπουλου

O κ. Δημήτρης 
Μάντζος

Ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος
είναι Συντονιστής της «Ώρας Πατρών»
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Νέο Δημαρχείο 
στα Καλάβρυτα 
Στο νέο Διοικητήριο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των 
Καλαβρύτων μετακόμισαν οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων. 
Στις νέες εγκαταστάσεις μετακόμισε το γραφείο του Δημάρχου, 
τα γραφεία των Αντιδημάρχων, με εξαίρεση των Κοινωνικό Το-
μέα, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλες υπηρεσίες. 
«Ένα εμβληματικό και ιστορικό κτίριο της κεντρικής πλατείας των 
Καλαβρύτων, το οποίο για πολλές δεκαετίες φιλοξενούσε το σύ-
νολο των δημόσιων υπηρεσιών, ως διοικητήριο ξαναλειτουργεί 
με τα Καλάβρυτα να έχουν πλέον ένα Δημαρχείο όπως αξίζει 
στην ιστορική πόλη» τόνισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης 
Παπαδόπουλος, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν –ιδίως 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως προς την ενίσχυση του μη-
χανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ώστε να γίνει πράξη αυτό 
το έργο. Τα εγκαίνια του νέου Διοικητηρίου θα γίνουν άμεσα 
παρουσία και του Περιφερειάερχη Νεκτάριου Φαρμάκη.

Παρέμβαση για 
τους εργάτες γης
Ο Αχαιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής 
-με αφορμή τις συνέπειες από την έλλειψη εργατών γης, οι οποίες 
προκαλούν σημαντικό πλήγμα στον αγροτικό κόσμο, εν μέσω της 
ελαιοκομικής περιόδου- σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά, του ζήτησε 
την άμεση προσέλκυση αλλοδαπών εργατών γης. 
Όπως επεσήμανε «είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που 
οι αγρότες αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η έλλειψη 
αυτή έχει αυξήσει τις αμοιβές των εργατών κατά 30%, σε μια 
περίοδο που ο παραγωγός αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα και το 
κόστος παραγωγής είναι αυξημένο κατά 40%».
Σε άλλη παρέμβασή του, ο Αχαιός βουλευτής Άγγελος Τσιγκρής, 
αναφορικά με το έργο της ανάπλασης και πεζοδρόμησης του 
εμπορικού κέντρου της Κλειτορίας, δήλωσε ότι πρέπει άμεσα να 
προβλεφθεί η υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ και η εγκατά-
σταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με τον 
Αχαιό βουλευτή, η υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ, από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, απαιτεί το ποσό των 38.553,52 ευρώ, που είναι απα-
ραίτητο προκειμένου να αποκτήσει ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
η παρέμβαση της ανάπλασης και πεζοδρόμισης του εμπορικού 
κέντρου της Κλειτορίας.

Εκδήλωση στο Αίγιο 
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, Δημήτρης Καλογερόπουλος με αφορμή 
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία κα-
λεί το κοινό σε ενημερωτική εκδήλωση «Πιστεύουμε στη διαφο-
ρετικότητα - Ίσες ευκαιρίες για όλους» που θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό Νοσοκομείο).
Θα συντονίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αρμόδιος για θέμα-
τα Δημόσιας Υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος.

Νερό & Καρκίνος 
Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Νερό και Καρκίνος» 
διοργανώνει το Δ.Σ. του Παραρτήματος Πατρών της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας την Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022, στις 
17:30. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
17:30 –17: 40 Καλωσόρισμα Προέδρου της Δ. Ε. Παρ/τος Πα-
τρών Καθηγητή Α. Αργυρίου • Χαιρετισμός Πρύτανη Παν/μίου 
Πατρών, καθ. Χρήστου Μπούρα • Χαιρετισμός αντιπεριφερειάρ-
χη Αχαΐας, Χαρ. Μπονάνου • Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελου Φιλόπουλου 
17:40 – 18:00 Χημικοί παράγοντες και υδάτινο περιβάλλον Ε. 
Σαζακλή, Δρ. Χημικός 
18:00 – 18:20 Επιδημιολογία καρκίνων που σχετίζονται με το 
νερό Α. Βανταράκης, καθ. Υγιεινής, Τμ. Ιατρικής, Παν. Πατρών 
18:20 – 18:40 Νερό – Καρκίνος – Κοινωνίες – Ανισότητες Μ. 
Λεοτσινίδης, καθ. Τμήμα Ιατρικής, Παν. Πατρών 
18:40 – 19:00 Ανοικτή συζήτηση για τη σχέση του νερού με τον 
καρκίνο. Συντονιστής: Δ. Καρδαμάκης, καθ. Τμ. Ιατρικής, Παν. 
Πατρών, Αντιπρόεδρος Δ. Ε. Παρ/τος Πατρών της Ε.Α.Ε.

Θέματα

Aντιπλημμυρική προστασία 
σε 23 ποτάμια της Αχαΐας 

Δύο σημαντικές συμβάσεις αύ-
ξησης της ανθεκτικότητας και 
αποκατάστασης βλαβών και 
ζημιών στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αχαΐας, υπέγραψε την 
Τρίτη ο Περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρ-
μάκης.
Η πρώτη σύμβαση αφορά το 
έργο «Καθαρισμός βλάστησης, 
άρση φερτών υλικών, συντή-
ρηση και αποκατάσταση υφι-
στάμενων αντιπλημμυρικών 
έργων σε ποταμούς και χεί-
μαρρους Π.Ε. Αχαΐας ετών 
2019-2020», με προϋπολογι-
σμό 5.200.000 ευρώ και προ-
θεσμία υλοποίησης 18 μήνες.
Το έργο αφορά στον καθαρι-
σμό της βλάστησης και την άρ-
ση φερτών υλικών αποκλει-
στικά και μόνο από τη κοίτη 
υδατορεμάτων ή προσχώσε-
ων που έχουν αποτεθεί στον 
πυθμένα του αγωγού, ή τε-
χνικού έργου διάβασης, κα-
θώς και όλων των απαραίτη-

των εργασιών που αφορούν 
αποκλειστικά συντήρηση και 
αποκατάστασης υφιστάμενων 
αντιπλημμυρικών έργων σε 
ποταμούς χείμαρρους και των 
όμορων κλάδων αυτών, της 
Π.Ε. Αχαΐας.
Εργασίες θα γίνουν στους πα-
ρακάτω ποταμούς και χείμαρ-
ρους: Κριός, Θολοπόταμος, 
Κράθης, Λαδόποταμος, Βου-
ραϊκός, Κερυνίτης, Σελινού-
ντας, Μεγανίτης, Φοίνικας, Βο-
λιναίος, Ξυλοκέρα, Σέλεμνος, 

Χάραδρος, Μείλιχος, Γλαύκος, 
Ελεκίστρα, Παναγίτσα, Πείρος, 
Παραπείρος, Λαρισσός, Αροά-
νιος, Λάδωνας, Ερύμανθος.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά 
στην Αποκατάσταση της Βα-
τότητας στην οδό Κομπηγάδι 
- Λακκώματα του Δήμου Ερυ-
μάνθου και εντάσσεται στο έρ-
γο «Αποκατάσταση βλαβών 
στο βλαβών στο Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο από φυσικές κα-
ταστροφές έτους 2021».
Πρόκειται για ένα έργο προϋ-

πολογισμού 1.200.000 ευρώ 
με προθεσμία υλοποίησης 6 
μηνών, το οποίο αποσκοπεί 
σε παρεμβάσεις αποκατάστα-
σης του επαρχιακού οδικού 
δικτύου, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η ασφάλεια των με-
τακινήσεων των πολιτών και 
να αρθεί ο κίνδυνος που έχει 
δημιουργηθεί μετά τις φυσικές 
καταστροφές της περιόδου Νο-
έμβριος – Δεκέμβριος 2021.
Παρεμβάσεις θα γίνουν:
• Από την 4η Επαρχιακή Οδό 
Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα έως 
και την 25η Επαρχιακή Οδό 
Χαλανδρίτσα – Αίγιο και συ-
γκεκριμένα στο δίκτυο Αγρίδι 
– Δεμέστιχα – Λεόντιο.
• Στην 6η Επαρχιακή Οδό Χα-
λανδρίτσα – Λαμπεία σε συ-
γκεκριμένες θέσεις του δικτύ-
ου Κριθαράκια – Αλεποχώρι 
(35η Επαρχιακή Οδός).
• Από την 4η Επαρχιακή Οδό 
στην 6ξ δια της 7ης Κομπηγάδι 
– Λακκώματα.

> Και παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Ερυμάνθου

Έργο πολιτισμού η νέα 
δομή του Ε.ΚΑ.ΜΕ. Αιγίου

«Λίφτνα

Το νέο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσι-
ας Φροντίδας και Στέγης Υποστηριζόμε-
νης Διαβίωσης για ΑμεΑ του Ε.ΚΑ.ΜΕ. 
Αιγίου επισκέφθηκε την Τρίτη 29/11, ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νε-
κτάριος Φαρμάκης, για να διαπιστώσει 
από κοντά την εξέλιξη των εργασιών 
που προχωρούν με πολύ ικανοποιητι-
κούς ρυθμούς.
Ο κ. Φαρμάκης έκανε λόγο για ένα 
«στολίδι» αλλά και για ένα «έργο πολι-
τισμού», καθώς όπως είπε, «μόνο ως 
έργο πολιτισμού μπορεί να εκληφθούν 
τέτοιου είδους υποδομές που δημιουρ-
γούνται με τη συνεργασία πολλών για να 
προσφέρουν υπηρεσίες σε πολίτες με 
ειδικές ανάγκες».
«Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι 
εδώ, η πρώτη ήταν στη θεμελίωση του 

έργου. Και τότε, κανένας δεν μπορούσε 
να φανταστεί την εξέλιξη σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα» τόνισε ο Περιφε-
ρειάρχης και πρόσθεσε: «Μου δίνει με-
γάλη ικανοποίηση ότι το πέρασμά μας 
από τη διοίκηση συνοδεύεται από απο-
τελεσματικότητα». Παράλληλα, εξέφρα-
σε θερμά συγχαρητήρια προς το σύνολο 
των συντελεστών, καθώς και τις ευχές 
του προς όλους και ιδιαίτερα τους αν-
θρώπους που θα εργαστούν στη νέα δο-
μή αλλά και σε όσους θα επωφεληθούν 
από αυτή.
Σημειώνεται ότι το έργο είναι προϋπο-
λογισμού 1.967.866,44 ευρώ και υλο-
ποιείται από τον Δήμο Αιγιάλειας με 
συγχρηματοδότηση από το Περιφερει-
ακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020». Η σύμβαση υπο-

γράφτηκε το Νοέμβριο του 2020 και πε-
ριλαμβάνει την ανέγερση δύο κτιρίων 
σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση Ροκά 
Αγίας Κυριακής. 
Το πρώτο κτίριο είναι το Κέντρο Διημέ-
ρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, που θα 
είναι ισόγειο με κεραμοσκεπή, εμβαδού 
1.198 τ.μ. με υπόγειο και θα εξυπηρετεί 
έως 50 εκπαιδευόμενους. Θα περιλαμ-
βάνει χώρους συγκέντρωσης, διοίκησης 
και περίθαλψης, εργαστήρια και βοηθη-
τικούς χώρους, ενώ στο υπόγειο (ίδιου 
εμβαδού) θα υπάρχουν αποθήκες, πα-
ρασκευαστήρια, λεβητοστάσιο και μηχα-
νοστάσιο.
Το δεύτερο κτίριο είναι η Στέγη Υποστη-
ριζόμενης Διαβίωσης, ισόγειο με κερα-
μοσκεπή, εμβαδού 198 τ.μ. στο οποίο 
θα εξυπηρετούνται 8 εκπαιδευόμενοι 
και θα περιλαμβάνει καθιστικό, τραπε-
ζαρία, υπνοδωμάτια και βοηθητικούς 
χώρους.
Στην επίσκεψη παρόντες ήσαν επίσης, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κα-
τσανιώτης, ο Δήμαρχος Αιγιάλειας, Δη-
μήτρης Καλογερόπουλος, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπος 
Μπονάνος, ο Αντιδήμαρχος Έργων Δή-
μου Αιγιάλειας, Βασίλης Χριστόπουλος, 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΑ.ΜΕ. Γι-
ώργος Γκιώνης, ο Σύμβουλος του Πε-
ριφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και 
Διεθνείς Σχέσεις, Χρήστος Μπούνιας, 
υπηρεσιακά στελέχη, εργαζόμενοι, κ.α.

> Αυτοψία του Περιφερειάρχη στο νέο Κέντρο Διημέρευσης

> Υπεγράόλας
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Η Δυτική Ελλάδα αποκτά 
τουριστική ταυτότητα 

Η ενίσχυση της τουριστικής 
προβολής της Δυτικής Ελλάδας 
ήταν από τα θέματα που απα-
σχόλησαν την συνάντηση ερ-
γασίας που πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή του υπουργού 
Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, του 
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού 
και Πολιτισμού, Νίκου Κοροβέ-
ση και φορέων του τουρισμού 
από την Αχαΐα, την Τρίτη 22 
Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου.
Ο υπουργός αναγνώρισε ότι 
πλέον η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας είναι παρούσα σε όλα 
τα μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα, 
ενώ επισημάνθηκε ότι η νέα 
ταυτότητα «Ολυμπιακή Γη» τυγ-
χάνει καλύτερης αναγνωρισιμό-
τητας και ανέφερε: «Έχουμε πο-
λύ δουλειά ακόμα μπροστά μας 
αλλά βλέπω ότι έχουμε εξαιρε-
τικούς παράγοντες του τουρι-
σμού με όραμα και θέλουμε ως 
κυβέρνηση να τους στηρίξου-
με και να τους βοηθήσουμε». Ο 
κ. Κικίλιας στο πλαίσιο της συ-
νάντησης ανέφερε ότι η φετινή 
χρονιά για τον ελληνικό τουρι-
σμό ήταν πολύ πετυχημένη με 
πάνω από 18 εκατομμύρια ευ-
ρώ έσοδα. 
Από την πλευρά του ο αντιπερι-
φερειάρχης Πολιτισμού και Του-
ρισμού Νίκος Κοροβέσης, κατά 
την ολοκλήρωση της συνάντη-
σης, δήλωσε: «Πλέον η Ολυ-
μπιακή Περιφέρεια αποκτά ταυ-

τότητα μέσα από την ισχύ και τη 
βαρύτητα της Αρχαίας Ολυμπί-
ας και της ιστορίας αιώνων που 
τη συνοδεύει. Προτεραιότητά 
των φορέων Τουρισμού και δι-
κή μας είναι η αναβάθμιση του 
Αεροδρομίου Αράξου, όπως και 
στους Δήμους της Περιφέρειάς 
μας τα λιμάνια και οι μαρίνες. 
Πετύχαμε την προηγούμενη πε-
ρίοδο να αντλήσουμε από ΕΣΠΑ 
για την τριετία 2021 - 2023 – 4 
εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ήδη 
στη διαδικασία για τα επόμενα 
3 χρόνια να διεκδικήσουμε και 
να πετύχουμε τουριστική προ-
βολή ποσό ύψους 5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, το μεγαλύτερο που 
έχει δοθεί ποτέ στην ΠΔΕ. Η συ-
νεργασία μας με το Υπουργείο 
Τουρισμού και τον ΕΟΤ είναι σε 
πολύ καλό επίπεδο».

Οι ψηφιακοί νομάδες 
και οι προοπτικές 
Τις προοπτικές που προσφέ-
ρουν στην ανάπτυξη της Ελλά-
δας οι ψηφιακοί νομάδες και τις 
ευκαιρίες που αναδύονται για 

τον ελληνικό τουρισμό ανέδει-
ξαν οι ομιλητές του πρώτου συ-
νεδρίου της Marketing Greece 
με θέμα: 1ο Summit Work 
From Greece τονίζοντας ότι η 
Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει στην προσέλκυση επι-
σκεπτών που θα επιλέξουν την 
Ελλάδα για την εργασία τους.
Ο υπουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας από την Πάτρα 
όπου βρέθηκε, τόνισε ότι η Ελ-
λάδα στα μάτια ενός βορειοευ-
ρωπαίου αποτελεί ιδανικό προ-
ορισμό, είτε για να εργαστεί ως 
ψηφιακός νομάς, είτε να ζήσει 
μετά τη σύνταξη του. Αλλωστε 
είναι δεκάδες και οι αγορές κα-
τοικιών ανά την Ελλάδα, από 
ευρωπαίους που θέλουν να ζή-
σουν στην Ελλάδα, όπως είπε. 
Για τον υπουργό Τουρισμού, η 
Ελλάδα μπορεί να παντρέψει 
την παραδοσιακή φιλοξενία με 
τα σύγχρονα εργαλεία μάρκε-
τινγκ που ευνοούν την ανάδειξη 
νέων τουριστικών προϊόντων. 
Μάλιστα ο κ. υπουργός μετέ-
φερε στο ακροατήριο του συνε-

δρίου την επιθυμία στελεχών 
μεγάλων διεθνών τουριστικών 
επιχειρήσεων να εργαστούν 
στην Ελλάδα, αναφέροντας με-
ταξύ άλλων ότι η χώρα μας με 
το κλίμα της βοηθάει στην ψυ-
χολογία των εργαζομένων τους.

Ατομική επιχείρηση
μέσω του Gov.gr
Πάντα με το βλέμμα στραμμένο 
στην ανάπτυξη του νέου αυτού 
τουριστικού προϊόντος, ο Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
μετέφερε πολύ θετικές εξελί-
ξεις που θα διευκολύνουν τους 
Digital Nomads να έρθουν στην 
Ελλάδα για την εργασία τους. 
Όπως είπε, σε λίγες εβδομάδες 
θα γίνει πράξη η ίδρυση ατομι-
κής επιχείρησης μέσω του Gov.
gr, κάτι που θα δημιουργήσει 
νέα δεδομένα στην επιχειρημα-
τικότητα. Μάλιστα τις επόμενες 
εβδομάδες θα μεταφραστούν 
στα Αγγλικά υπηρεσίες που πε-
ριλαμβάνει το Gov.gr, με το ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τους ψη-
φιακούς νομάδες που θα έρ-
θουν στην Ελλάδα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης έκανε λόγο ότι 
κάθε μέρα και μια νέα υπηρεσία 
προστίθεται στο Gov.gr. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2018 οι 
ψηφιακές συναλλαγές των πολι-
τών ανέρχονταν σε 9 εκατομμύ-
ρια και φέτος έχουμε φτάσει το 
1 δισεκατομμύριο.

> Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις στη σύσκεψη παρουσία Κικίλια στην Περιφέρεια

Συμβολή του ΕΦΕΠΑΕ στην 
περιφερειακή ανάπτυξη

Στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 24 & 
25/11/2022, συμμετείχαν εκπρόσωποι 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, 
Γενικοί Διευθυντές και στελέχη του φορέα. 
Το Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος Πλάτων Μαρλαφέκας, οι αντι-
πρόεδροι Ευάγγελος Καρκανάκης εκ μέ-
ρους της Αναπτυξιακής Κρήτης και Απόστο-
λος Παπαδούλης, εκ μέρους της ΑΕΔΕΠ, ο 
Γραμματέας Στέλιος Αστρακάς, εκ μέρους 
της ΑΝΔΙΑ και ο Φωκίων Θωμάς Αλγιανά-

κογλου, εκ μέρους της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ. 
Επίσης, συμμετείχαν ο Αλέξαδρος Μα-
κρής, Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ 
και οι Γενικοί Διευθυντές των εταίρων του, 
Σπύρος Σκοτίδας, εκ μέρους της ΚΕΠΑ 
ΑΝΕΜ, Αριστείδης Φραγκάκης, εκ μέρους 
της Αναπτυξιακής Κρήτης, η Μάγδα Πετρο-
πούλου, εκ μέρους της Διαχειριστικής Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και η Αλεξάν-
δρα Μαγκλάρα, Νομικός και στέλεχος της 
ΕΛΑΝΕΤ.
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ Πλάτων Μαρ-
λαφέκας συμμετείχε στη θεματική ενότητα 
με τίτλο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χρη-
ματοδοτικά Εργαλεία», με συντονιστή τον 
Κωνσταντίνο Αγοραστό, περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας και συνομιλητές τους Στυλιανό 
Πέτσα αν. υπουργό Εσωτερικών, Θεόδω-
ρο Σκυλακάκη, αν. υπουργό Οικονομικών, 
Ιωάννη Τσακίρη, υφ. Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Δημήτρη Σκάλκο, ΓΓ Δημοσίων 
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ και Αλέξανδρο Κα-

χριμάνη, περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ εξέφρασε την 
ικανοποίησή του που ο ΕΦΕΠΑΕ βρίσκεται 
μεταξύ των εκπροσώπων των περιφερειών 
της χώρας, καθώς έχει οργανική σχέση συ-
νεργασίας με τις περιφέρειες για τη διαχεί-
ριση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρλαφέκας, τό-
νισε ότι η συνεργασία του ΕΦΕΠΑΕ με τις 
Περιφέρειες έχει υπάρξει κατά κανόνα εξαι-
ρετική, με κοινό άξονα τη χρηστή διαχείρι-
ση, τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση και 
με τακτική συνεννόηση για την ομαλή εξέ-
λιξη του έργου.
Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ εξέφρασε τη βε-
βαιότητα ότι η αγαστή αυτή συνεργασία και 
η αμοιβαίως ωφέλιμη σχέση θα συνεχιστεί 
και στην επόμενη ΠΠ 2021 – 2027, με το 
φορέα να είναι έτοιμος να αναλάβει και να 
φέρεις εις πέρας αποτελεσματικά το έργο 
που θα του ανατεθεί από τις 13 Περιφέρει-
ες της χώρας.

> Παρέμβαση Μαρλαφέκα στο Συνέδριο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας

Συμμετοχή της ΠΔΕ 
στην 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023

Στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023», 
που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως και 6 Φεβρουαρίου 
2023 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην Αθήνα, 
να συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνερ-
γασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΔΕ.
Στόχος της συμμετοχής είναι η προβολή των αγροδιατρο-
φικώνπροϊόντωνκαι από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες 
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, τροφίμων και πο-
τών αναδεικνύοντας την ποιότητα και την μοναδικότητα 
τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντο-
νισμός, η οργάνωση και η συμμετοχή της Περιφέρειας 
στη συγκεκριμένη έκθεση, όσες επιχειρήσεις ενδιαφέ-
ρονται να συμμετέχουν για να προβάλλουν τα προϊόντα 
τους μέσω του εκθεσιακού περιπτέρου της Περιφέρειας, 
θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 15 Δεκεμ-
βρίου 2022, επικοινωνώντας με το Γραφείο του Αντιπερι-
φερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρου Βασιλόπου-
λου (τηλ26213-60203) ή στα τηλ. επικοινωνίας: 2613 
- 613276, 2613 - 613298, 26213 - 60313, 26213 – 
60323 ή μέσω e-mail: th.vasilopoulos@pde.gov.gr.

Η Mediline 
στα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

H πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επεκτείνεται καλωσορί-
ζοντας στην οικογένειά της την αμιγώς ελληνική εταιρεία 
Mediline Isothermal Solutions Α.Ε., η οποία εξειδικεύε-
ται στην Έρευνα, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Εμπορία Θερ-
μοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών. 
Το νέο Μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ φροντίζει για την 
ασφαλή μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων 
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και συγκαταλέγεται 
στις 15 ηγέτιδες βιομηχανίες παγκοσμίως σε λύσεις ισο-
θερμικών συσκευασιών. Η Mediline ιδρύθηκε το 1994, 
ξεκινώντας με την παραγωγή των παγοκυστών γέλης, για 
τη φαρμακευτική κυρίως αγορά. Mε την πάροδο των χρό-
νων και ύστερα από ενδελεχή μελέτη, πραγματοποίησε το 
επόμενο βήμα στον κλάδο με τη δημιουργία εξειδικευμέ-
νων λύσεων Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών 
Παθητικής Ψύξης TCP, των IsoBox Puzzle Series, για με-
ταφορά θερμοκρασιακά ευπαθών προϊόντων, τις οποίες 
έχει αναπτύξει και εξελίξει μέσα από το δικό της τμήμα 
R&D. Χάρη σε αυτή την καινοτομία, η Mediline σήμερα 
συνεργάζεται με το 95% των ενεργών φαρμακευτικών εται-
ρειών στην ελληνική αγορά.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας 
σε έκταση συνολικά 8.000 τ.μ. με τις εγκαταστάσεις να 
καταλαμβάνουν περίπου 4.400 τ.μ. Τα τελευταία χρόνια 
η εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει την τεχνογνωσία της 
και στην αγορά των τροφίμων, αφού οι λύσεις που προ-
σφέρει είναι ιδανικές και κατά πολύ οικονομικότερες για 
τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, αλιευμάτων και ποτών.

AAΔΕ: Απάτη 
η επιστροφή φόρου 

Νέο προειδοποιητικό e-mail στέλνει στους φορολογούμε-
νους η ΑΑΔΕ για ηλεκτρονική απάτη με επιστροφές φό-
ρου. Στο μήνυμά της, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι συνεχίζονται 
οι κακόβουλες ενέργειες παραπλανητικής ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, με παραποίηση λογοτύπων της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που αναγράφουν ότι η Εφορία 
σας ενημερώνει πως δικαιούστε επιστροφή φόρου και σας 
προτρέπουν «να κάνετε κλικ για να υποβάλετε αίτηση επι-
στροφής».
Η ΑΑΔΕ συνιστά στους φορολογούμενους να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί «καθώς πρόκειται για απόπειρα εξα-
πάτησης μέσω παραποίησης εικόνας και στοιχείων». Το 
μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από κρατική υπηρεσία 
(πχ. από @aade.gr ή @gov.gr), ο πραγματικός αποστολέ-
ας είναι άγνωστη ηλεκτρονική διεύθυνση, συνήθως στην 
αλλοδαπή. 
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Οι συνέργειες αποτελούν το 
Η έλλειψη συνεργειών παραμένει σήμε-
ρα μεγάλο ζητούμενο για το οικοσύστημα 
έρευνας και καινοτομίας.Και στον δημόσιο 
διάλογο τέθηκαν μια σειρά από προτάσεις 
και προβληματισμοί με στόχο να αμβλυνθεί 
αυτό το χάσμα και να υλοποιηθούν καίριες 
επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες. 
Όλα αυτά στην διάρκεια της κεντρικής εκδή-
λωσης του 25ου Forum Ανάπτυξης. 
Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδος ανέφερε ότι ως προ την 
καινοτομία προϊόντος η Δυτική Ελλάδα κα-
τέχει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 45,1%, 
το πρόβλημα της πολυδιάσπασης του χώ-
ρου έθεσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών Χρήστος Μπούρας, ενώ ο Κλεο-
μένης Μπάρλος Πρόεδρος ΣΕΒ&ΠΔΕ τό-
νισε την ανάγκη προσαρμογής της περι-
οχής στο νέο καινοτόμο περιβάλλον που 
διαγράφεται. 
Ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής Γραφεί-
ου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Χρήστου Δήμα, αναφέρθηκε 
στις δομές που έχουν δημιουργηθεί για 
την γεφύρωση του χάσματος προσφοράς 

και ζήτησης, ενώ ο Πλάτωνας Μαρλαφέ-
κας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχα-
ΐας, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της 
έκθεσης Patras IQ, ανακοινώνοντας πως 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, υλοποιείται τοΕυρωπαϊκό πρόγραμ-
μα intecmed που έχει σαν στόχο την διε-
θνοποίηση της PATRAS IQ σε χώρες της 
Μεσογείου. 
«Όταν το 2012, το Επιμελητήριο Αχαϊας 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με στόχο να αναδείξουν το 
σπουδαίο ερευνητικό έργο που παρουσι-
άζεται στην περιοχή και να το συνδέσουν 
με την επιχειρηματική κοινότητα, γνώριζαν 
ότι έκαναν ένα πρώτο βήμα σε ένα άγνω-
στο πεδίο που όφειλαν να το υποστηρίξουν 
και να το αναδείξουν. Αφορμή για αυτή την 
πρωτοβουλία ήταν το σπουδαίο οικοσύστη-
μα έρευνας, παραγωγής γνώσης και τεχνο-
λογικών επιτευγμάτων που δραστηριοποι-
είται στην περιοχή μας και για την οποία θα 
συνεχίσω να υποστηρίζω πως εξελίσσεται 
σε μία μικρή SILICON VALLEY», είπε με-
ταξύ άλλων ο κ. Μαρλαφέκας.

Η έλλειψη προσωπικού το μεγάλο αγκάθι 

Το ενεργειακό κόστος «βραχνάς» για τους ιδιοκτήτες

INTECMED: Το μεγάλο στοίχημα της Καινοτομίας

Τεράστιο είναι το πρόβλημα που 
θα αντιμετωπίσουμε τα αμέσως 
επόμενα χρόνια από την έλλει-
ψη τεχνικού προσωπικού με 
εξειδίκευση στην πράσινη και 
ψηφιακή οικονομία. Για τον λό-
γο αυτό, προβάλλει ως επιτακτι-
κή ανάγκη να δοθεί από την πο-
λιτεία έμφαση στην εξειδίκευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρό-
εδρος Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. Δημήτρης 
Νικολακόπουλος, ο βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Αρβανιτά-
κης, ο πρώην πρόεδρος της ΟΕ-
ΒΕΣΝΑ Παναγιώτης Σκέντζος, ο 
Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ και 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βι-
οτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας 
(ΟΒΥΕ) Δημήτριος Βαργιάμης, ο 

πρόεδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλου-
μινίου και Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) 
Θεόφιλος Παγιάτης, ο γενικός 
γραμματέας της ΠΟΣΕΗ Σερα-
φείμ Μαουσίδης, ο γεν. γραμμα-
τέας του «Συνδέσμου Ηλεκτρο-
λόγων Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας 
(ΒΑΤΤ)», ταμίας της Π.Ο.Σ.Ε.Η. 
Αλέξιος Δ. Παυλόπουλος και ο 

Ιωάννης Διδάχος, Α’ Αντιπρό-
εδρος της ΠΟΕ και του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., της 
Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α και πρόεδρος 
των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Γλαύκου. Όλοι 
συνηγόρησαν πως η υψηλή κα-
τάρτιση και η δια βίου εκπαίδευ-
ση με κίνητρα αποτελεί ο μόνος 
δρόμος για την θωράκιση της 
επόμενης μέρας. 

«Βραχνάς» αποτελεί για τους ιδι-
οκτήτες ακινήτων το κόστος για 
την ενεργειακή αναβάθμιση τό-
σο στις κατοικίες όσο και στα 
επαγγελματικά κτίρια. 
Για το λόγο αυτό ζητούν να λη-
φθούν από την πολιτεία μέτρα 
– ανακούφισης για έναν κλάδο 
που έχει πληγεί από την μνημο-
νιακή εποχή, την πανδημία και 

τώρα με την ενεργειακή κρίση. 
Έτσι περιέγραψαν το τοπίο στην 
ακίνητη περιουσία η πρόεδρος 
της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινή-
των Ν. Αχαΐας Κυριακή Αθα-
νασιάδη, στην συνεδριακή εκ-
δήλωση με θέμα «Ενεργειακή 
Κρίση και Ακίνητη Ιδιοκτησία» 
που διοργάνωσε η Ένωση Ιδιο-
κτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐ-

ας σε συνεργασία με την ΠΟΜΙ-
ΔΑ στο 25ο Forum Ανάπτυξης.
Ο υφ. Χωροταξίας & Αστ. Περι-
βάλλοντος Νίκος Ταγαράς ανέπτυ-
ξε από την πλευρά του ένα πλέγ-
μα παρεμβάσεων, χωρίς όμως να 
ικανοποιούν πλήρως τους εκπρο-
σώπους των ακινήτων. 
Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ παρου-
σίασε ο κοινοβουλευτικός εκ-

πρόσωπος Μιχάλης Κατρίνης 
δίνοντας έμφαση σε πολιτικές 
δικαίου και στήριξης των νέων.
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
Στράτος Παραδιάς χαρακτήρι-
σε ως ιδιαίτερα κοστοβόρα την 
ενεργειακή αναβάθμιση των 
ακινήτων γι’ αυτό ζήτησε άμε-
ση χρηματοδοτική στήριξη από 
το κράτος 

Με το βλέμμα στραμμένο 
στην 8η Έκθεση Καινοτομί-
ας και Μεταφοράς Τεχνολογί-
ας Patras Innovation Quest/ 
Patras IQ, στις 26 Μαΐου 
2023 βρίσκονται νέοι επιχει-
ρηματίες που τόλμησαν να κά-
νουν την ιδέα τους πράξη. 
Μια πρώτη γεύση πήραν όσοι 
παρακολούθησαν την ενη-

μερωτική εκδήλωση με τίτ-
λο: «Παρουσίαση Καινοτό-
μων Επιχειρηματικών Ιδεών 
– ΙΝΤΕCMED» (Interplay 
Event)». Το κύριο μέρος της 
αφορούσε στην παρουσίαση 
των τριών καίριων δράσεων 
του έργου, από τους Δημ. Τσα-
καλίδη, Μ. Ζαφειροπούλου, 
Χρ. Παναγιώτου Γ. Βασιλακό-

πουλο και Λ. Παναγιώτου.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέ-
κας τόνισε τη σημασία και τη 
συμβολή που έχουν τα Ευρω-
παϊκά έργα που υλοποιεί το 
Επιμελητήριο Αχαΐας, για την 
τοπική επιχειρηματικότητα, 
ενώ ο Ανδρέας Ντακόλιας, Δι-
αχειριστής της Αναπτυξιακής 

και μέλος του ΔΣ, αναφέρθη-
κε στους παράγοντες επιτυχίας 
και βιωσιμότητας μιας start-up 
επιχείρησης. 
Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, 
παρουσιάσεις έκαναν ο Κ. Γιω-
τόπουλος, η Δ. Κατσαντά, ενώ 
για το Πανεπιστήμιο Πατρών, 
παρουσίαση έκανε η Δ. Δημη-
τρακοπούλου.
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κλειδί για την ανάπτυξη

Ανέτοιμοι για ψηφιακή κάρτα

Υποδομές για υψηλή γνώση Τ.Α.: Προτάσεις για το μέλλον

Τεχνολογίες αιχμής

Επιχειρήσεις με παγκόσμια ακτινοβολία

Το βραδύ βήμα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

ΕΑΠ: Προσφορά μάθησης σε ακόμη περισσότερες ομάδες

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ανέτοιμες για την ψη-
φιακή κάρτα εργασίας, σύμφωνα με τις δημόσιες 
τοποθετήσεις που έγιναν στη συνεδρία του του 
ΣΕΒ και του ΣΕΒΠΕΔΕ. «Είναι απίθανο να γί-
νει πράξη» τόνισε ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρό-
εδρος του ΣΕΒ&ΠΔΕ. Η Κ. Δασκαλάκη, Senior 
Advisor του ΣΕΒ σημείωσε πόσα ερωτήματα πα-
ραμένουν αναπάντητας ενώ ο Ο Γ. Σιδηρόπου-
λος, Senior Advisor, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
μοντέλο δεν καλύπτει επιχειρήσεις αιχμής.

Οι στρατηγικές και οι δράσεις του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διό-
φαντος» (ΙΤΥΕ) για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της Εκπαίδευσης αναλύθηκαν στην σχετική 
συνεδρία. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημή-
τρης Σερπάνος μίλησε για τον ρόλο του ΙΤΥΕ. 
Παρουσιάσεις έκαναν οι αναπληρωτές διευθυ-
ντές του ΙΤΥΕ Ανδρέας Κοσκιέρης, Παναγιώτης 
Σκοινιώτης, Δημήτρης Σοφοτάσιος, και Βαγγέ-
λης Καπούλας.

Ένα σημαντικό στρογγυλό τραπέζι για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση στην τελευταία ημέρα του 25oυ 
Forum Ανάπτυξης. Μετείχαν εκ μέρους της «Λα-
ϊκής Συσπείρωσης» ο αντιδήμαρχος Ν. Ασπρά-
γκαθος, από την «Πάτρα Ενωμένη» ο επικεφα-
λής Κων. Σβόλης, από την «Ωρα Πατρών» ο Γ. 
Ρώρος, από τη «Νέα Πάτρα» ο Ν. Νικολόπουλος, 
από το «σπιράλ» ο Π. Ψωμάς, από το «Κοινοτι-
κόν» ο Θ. Ντρίνιας και από την «Ανυπότακτη Πο-
λιτεία» ο Χρ. Πατούχας. 

Τεχνολογίες αιχμής παρουσιάστηκαν στη συνε-
δρία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων 
και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΙΝ.ΒΙ.Σ/
Ε.Κ ΑΘΗΝΑ Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν 
ο καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, ενώ χαιρέτησε ο 
Mιχάλης Δρίτσας, διευθυντής Γραφείου του υφ. 
Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα. Μίλησαν οι Άρης Λά-
λος, ερευνητής του ΙΝΒΙΣ, Κυριάκος Στεφανίδης, 
ερευνητής ΙΝΒΙΣ, και ο Χρίστος Αναγνωστόπου-
λος, συνεργαζόμενος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ.

Και όμως υπάρχει και η άλλη Ελ-
λάδα, αυτή της παραγωγής που 
διαπρέπει. Τέτοια παραδείγμα-
τα εταιρειών αναδείχτηκαν κα-
τά την διάρκεια της συνεδρί-
ας του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας και του Ινστιτού-
του Επιστημών Χημικής Μηχα-
νικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Ο Βασί-
λειος Μπουργανός, διευθυντής 

του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ παρουσίασε τις 
δράσεις του Ινστιτούτου. Ο Γε-
νικός Γραμματέας Έρευνας και 
Καινοτομίας Αθανάσιος Κυρια-
ζής σημείωσε ότι η κυβέρνηση 
ρίχνει το βάρος της στη νέα τε-
χνολογία. Ο Κωνσταντίνος Χα-
τζηφώτης, Μanager Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων της Motor Οil, 
παρουσίασε με στοιχεία ποιος 

είναι ο ρόλος της εταιρείας σήμε-
ρα. Η Χριστίνα Μπούρα, διευ-
θύντρια Κλάδου Αρχιτεκτονικής 
και Ελέγχους Ασφαλείας των 
Πληροφοριών της ΔΕΗ, μίλη-
σε για την εξέλιξη της εταιρείας 
στο πλαίσιο της έρευνας και της 
τεχνολογίας Ο Θωμάς Χαλκίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΒΙΟ 
Α.Ε. μίλησε για τα συστήμα-

τα παραγωγής υδρογόνου που 
αναπτύσσει η εταιρεία. Ο Βασί-
λης Δρακόπουλος, εδιευθυντής 
εφαρμογών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ανα-
φέρθηκε στο Ελληνικό Κέντρο 
Προσθετικής Κατασκευής και τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματά του. 
Την εκδήλωση συντόνισε ο Θε-
όφιλος Ιωαννίδης, διευθυντής 
ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Η χώρα μας δυστυχώς κατέχει 
την τελευταία θέση σε ρυθμούς 
απονομής Δικαιοσύνης. Και 
αυτό γιατί για την οριστική επί-
λυση μιας υπόθεσης απαιτού-
νται 4,5 χρόνια όταν στο Λου-
ξεμβούργο μόλις 311 ημέρες. 
Αυτά και άλλα καίρια ζητήματα 
τέθηκαν στη συνεδρία του Δι-
κηγορικού Συλλόγου κατά την 

οποία ο Προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Εφετών Πατρών Γι-
ώργος Μπισμπίκης αναφέρθη-
κε στον ρόλο του εισαγγελικού 
λειτουργού σήμερα και έκανε 
μια σειρά από προτάσεις για να 
μπορέσει η Δικαιοσύνη να επι-
ταχύνει τους ρυθμούς της. Την 
ακτινογραφία της Δικαιοσύνης 
σήμερα έκανε ο Ευάγγελος Κω-

στακιώτης, Πρόεδρος Πρωτο-
δικών και Προϊστάμενος του 
Πρωτοδικείου Πατρών. 
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών Αθανάσι-
ος Ζούπας μίλησε για το περι-
βάλλον που καλείται σήμερα 
να λειτουργήσει η Δικαισύνη, 
ενώ η Μαριάνθη Νέγκα, δικη-
γόρος, μέλος Δ.Σ ΔΣ Πατρών, 

αναφέρθηκε στα προβλήματα 
που καταγράφονται στις υπο-
θέσεις. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Πατρών Κων-
σταντίνος Κρεμμύδας παρέθε-
σε στοιχεία για την εξέλιξη των 
υποθέσεων σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο και πόσο πίσω παραμένει 
η χώρα μας. 

Κερδίζει ολοένα και περισσό-
τερο έδαφος το Κέντρο Δια Βί-
ου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου Πατρών καθώς από 
τις αρχές Μαρτίου του 2021 
μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει 
68 καινοτόμα και πρωτότυπα 
προγράμματα.
«Μέλημά μας είναι να εμπλου-

τίσουμε το Κέντρο και με και-
νούργια προγράμματα» ανέ-
φερε ο πρόεδρος του ΕΑΠ, 
καθηγητής Ιωάννης Καλα-
βρουζιώτης στον χαιρετισμό 
του. 
Από τα 68 προγράμματα, τα 23 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σή-
μερα, 17 είναι στην διαδικασία 
της υλοποίησης, για 18 είναι 

ανοικτή η πρόσκληση υποβο-
λής αιτήσεων ενώ αναμένονται 
νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 
να τρέξουν το επόμενο χρονι-
κό διάστημα καλύπτοντας και-
νοτόμα γνωστικά πεδία και 
πρωτότυπη θεματολογία που 
αφορά τομείς που η αγορά έχει 
ανάγκη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμι-
κού (Game Development)», το 
οποίο σύμφωνα με τον επιστη-
μονικά υπεύθυνο καθηγητή κ. 
Σγάρμπα οι εκπαιδευόμενοι 
απευθύνονται σε μια παγκό-
σμια αγορά με τζίρο 300 εκ. 
δολάρια με πλούσιες επαγγελ-
ματικές προοπτικές.
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Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ «Η ομορφιά είναι δύναμη»
Προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη κα-
τέθεσαν οι εισηγητές της εκδήλωσης που διορ-
γάνωσε η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. 
Ομιλητές οι Γ. Λύτρας, επικεφαλής της περιφε-
ρειακής παράταξης «Δικαίωμα στην Πρόοδο», Β. 
Αϊβαλής, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ και υποψήφι-
ος Δήμαρχος Πατρέων, Θ. Πετρόπουλος, Πρόε-
δρος ΓΕΩΤΕΕ, Γ. Παππάς, Πρόεδρος 10ου Π.Τ. 
ΟΕΕ. Συντονιστής ο Γραμματέας της Ν.Ε. Αχαΐας 
του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ν. Μοίραλης.

Με τη φράση «η ομορφιά είναι δύναμη» η ιδρύ-
τρια των DR PRINOY Ελευθερία Πρίνου, σφράγι-
σε τη εκδήλωση που διοργάνωσε η DR PRINOY, 
στο πλαίσιο του 25ου Forum Ανάπτυξης 2022. 
Το γενικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι «η 
ομορφιά δεν έχει ηλικία». Γι αυτό στα κέντρα ευεξί-
ας της αλυσίδας Πρίνου γίνεται διαφορετική προ-
σέγγιση ανάλογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκει 
κανείς και ακολουθείται πρωτόκολλο αντιγήραν-
σης με στόχο την «παράταση της νεότητας». 

MED-STARTS: Η ελπίδα ανάπτυξης στους νέους επιχειρηματίες

LEADER: Αλλάζει όψη η ύπαιθρος με καίριες παρεμβάσεις

Ουσιαστικό έργο στην Οικονομία με καίριες παρεμβάσεις

Περίπου οι μισοί από τους 15 
βραβευμένους νέους επιχειρη-
ματίες που απέσπασαν επιχει-
ρηματικό βραβείο 10.000 ευρώ 
ο καθένας από το ευρωπαϊκό έρ-
γο MED-STARTS παρουσίασαν 
τις δουλειές τους στη διάρκεια 
συνεδριακής εκδήλωσης με θέ-
μα «Νέοι και Επιχειρείν», που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο 

Αχαΐας, στο πλαίσιο του 25ου 
Forum Ανάπτυξης 2022. Το 
«Rubik’s» κατάστημα εστίασης 
που προωθεί τον υγιεινό τρόπο 
ζωής, η μπουτικ πολιτιστικού 
μάρκετινγκ «mores», το γραφείο 
«PIVOT» που εντοπίζει και αξιο-
ποιεί «θαμμένα «αρχεία», το ερ-
γαστήριο «FOTAKELI DESIGN» 
που δημιουργεί ξύλινα αντικεί-

μενα τα οποία θα φέρουν αρ-
χιτεκτονικά στοιχεία και κτι-
ρίων της πόλης της Πάτρας, η 
μονάδα παραγωγής «AITHRIA 
SPIRITS» με βιολογικα αλκο-
ολούχα ποτά χωρίς ζάχαρη, η 
πλατφόρμα polikatoikia.gr για 
αυτοματοποιημένη διαχείρι-
ση πολυκατοικιών και τα βιω-
ματικά Workshops «μπλόκος» 

ου απευθύνονται σε παιδιά και 
είναι εστιασμένα στο Πατρινό 
Καρναβάλι. 
Δίκαια ο Νικόλαος Παπαθανά-
σης, αν. υπουργός Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, αρμόδιος για 
τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις 
ΣΔΙΤ δήλωσε ενθουσιασμένος 
από την πυκνότητα του νεανι-
κού ακροατηρίου.

Με swot ανάλυση για κάθε πε-
ριοχή θα τεκμηριώνεται η ανά-
γκη για νέες επενδύσεις μεσω 
του προγράμματος leader για το 
οποίο η Αναπτυξιακή Αχαΐας 
έχει ξεκινήσει ήδη τη διαβού-
λευση με τις τοπικές κοινωνίες. 
Άλλη καινοτομία που εισάγεται 
είναι στα έργα είναι πως πρέ-
πει να αποτυπώνουν συμπρά-

ξεις και να συνενώνονται κοι-
νωνικοί εταίροι, ενώ βαρύτητα 
δίνεται στην κοινωνική ένταξη 
με έμφαση στην ενσωμάτωση 
εργαζομένων στον πρωτογενή 
τομέα. Επίσης στις προτεραι-
ότητες συμπεριλαμβάνονται η 
κοινή γεωργική πολιτική, η κυ-
κλική οικονομία, κ.ά. 
Με βάση τα παραπάνω προσ-

διορίζεται η στρατηγική της 
τοπικής ανάπτυξης στους οι-
κισμούς της Αχαϊας, όπως το-
νίστηκε στη συνεδριακή εκδή-
λωση με θέμα ΣχεδιάΖΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ μια ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙ-
ΘΡΟ», που διοργάνωσε η ΑΧΑ-
ΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο 
πλαίσιο του 25ου Forum Ανά-
πτυξης 2022. Η Γεν. Διευθύ-

ντρια. - Συντονίστρια Τοπικού 
Προγράμματος CLLD LEADER 
Ηρώ Τσιμπρή, εκτός των άλ-
λων έθεσε τα κρίσιμα χρονικά 
όρια: Μέχρι τον ερχόμενο Φε-
βρουάριο θα πρέπει να έχουν 
συλλεγεί οι προτεινόμενες για 
ένταξη δράσεις, με προοπτι-
κή τον Απρίλιο να κατατεθεί η 
πρόταση χρηματοδότησης.

Ο Αντώνης Κουνάβης, πρόε-
δρος Διοικούσας Επιτροπής 
Εκλογικής Περιφέρειας Αχα-
ΐας Νέας Δημοκρατίας έπλεξε 
το εγκώμιο του αν. υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νικόλαου Παπαθανάση, δη-
λώνοντας ότι αισθάνεται την 
ηθική υποχρέωση να του ανα-
γνωρίσει το αθόρυβο έργο που 

παράγει και το οποίο αποτυ-
πώνεται στην οικονομία. 
Ήταν απαραίτητες οι συστά-
σεις για να γίνει κατανοητό 
ότι προερχόμενος από την 
«αγορά» ο κ. Παπαθανάσης 
έχει στραμμένο το ενδιαφέ-
ρον του στις επενδύσεις και 
γνωρίζει καλά το ελληνικό πε-
ριβάλλον. Ο κ. Κουνάβης μί-

λησε για «άλμα που έχει κάνει 
η χώρα μας τα τελευταία χρό-
νια ιδιαίτερα στον τομέα των 
επενδύσεων». 
Στο διάλογο που ακολούθη-
σε, ο κ. Παπαθανάσης ήταν 
έτοιμος να τοποθετηθεί σε κά-
θε ερώτημα και να δώσει συ-
γκεκριμένες απαντήσεις. «Πεί-
τε τί σας ενδιαφέρει να κάνετε, 

να σας πως σε ποιο χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα θα μπο-
ρούσατε να ενταχθείτε» είπε ο 
αν. υπουργός προς το επιχει-
ρηματικό κοινό, αναγνωρίζο-
ντας ωστόσο ότι πολλές φορές 
η γραφειοκρατία και οι απαι-
τήσεις των χρηματοδοτικών 
πλαισίων λειτουργούν απο-
τρεπτικά.

Το ενεργειακό πρόβλημα Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Το ενεργειακό κόστος αναλύθηκε στην συνε-
δρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Μα-
γικές λύσεις δεν υπάρχουν και απαιτούνται 
γενναίες αποφάσεις ώστε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά να ορθοποδήσουν. Συντονιστής 
ήταν ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Γιώργος Παππάς, ενώ ομιλητές οι Μι-
χάλης Αργυρού, Νικόλαος Φαραντούρης, Χά-
ρης Δούκας, Σωκράτης Φάμελλος, Γιώργος 
Αρβανιτίδης, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Το μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αχαΐας. Ο βου-
λευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και αν. 
Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης 
Σαρακιώτης ανέλυσε σε όλες τις πτυχές του το 
πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ η Αν. Σαπουνά, 
μέλος της Κ.Ε., συντονίστρια τμήματος Οικονομι-
κής Πολιτικής αναφέρθηκε στα μέτρα που προ-
τείνει το κόμμα για το ενεργειακό κόστους.
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Στην Ελλάδα σύμφωνα με 
έρευνα της PayPal το 76% αγο-
ράζει και πληρώνει online του-
λάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως, 
πραγματοποιώντας κατά μέσο 
όρο 4,8 αγορές σε διάστημα 7 
ημερών.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 
η μέση μηνιαία δαπάνη του 
Έλληνα για αγορές μέσω Δι-
αδικτύου είναι της τάξης των 
€333, ελαφρά κάτω από τον 
μέσο όρο της Ευρώπης, όπου 
η αντίστοιχη δαπάνη είναι 
€392 μηνιαίως.
Η έρευνα της PayPal δείχνει, 
στο μεταξύ, ότι οι Έλληνες θέ-
λουν να ψωνίζουν online απ’ 
όπου κι εάν βρίσκονται, με 
αποτέλεσμα οι μισοί να κάνουν 
τις ψηφιακές αγορές τους από 
το κινητό τους τηλέφωνο ή το 
tablet. Οι Βρετανοί βρίσκονται 

στην πρώτη θέση της λίστας με 
τους καταναλωτές, που κάνουν 
αγορές από το Διαδίκτυο μέσω 
κινητού τηλεφώνου, με το αντί-
στοιχο ποσοστό να διαμορφώ-
νεται στο 66%.
Συνολικά, οι Ευρωπαίοι - κατά 
μέσο όρο - προτιμούν κυρίως 
τα smartphones ή τα tablets για 
τις διαδικτυακές αγορές τους 

(50% εκ των ερωτηθέντων), 
ενώ αρκετοί χρησιμοποίησαν 
επίσης ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές (42%).
Οι Millennials και η 
Generation Ζ δείχνουν τον 
δρόμο και διαμορφώνουν τις 
τάσεις στο online shopping. 
Το “eCommerce Index 2022” 
της PayPal δείχνει ότι το μέλ-

λον των ηλεκτρονικών αγο-
ρών (με έντονη την εμπλοκή 
του mobile shopping) ανήκει 
δικαιωματικά στις νεότερες γε-
νιές και κυρίως σε όσους γεν-
νήθηκαν μετά το 1980.
Η εν λόγω τάση είναι ιδιαίτε-
ρα εμφανής και στους νεαρούς 
Έλληνες. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της μελέτης, το 35% των 
Millennials και το ένα τέταρτο 
της Γενιάς Z αγοράζουν online 
αρκετές φορές την εβδομάδα.
Για τον σκοπό αυτόν, κάνουν 
χρήση smartphone και άλ-
λων κινητών συσκευών τόσο 
το 77% των Millennials, όσο 
και το 72% της Generation Z, 
σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο 
από τον εθνικό μέσο όρο (το 
50% των Ελλήνων που συμμε-
τείχαν στην έρευνα). 

Πηγή sepe.gr 

Στην 15η θέση της κατάταξης των 27 κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. βρίσκεται η Ελλά-
δα όσον αφορά τις δαπάνες για Έρευνα 
και Ανάπτυξη (Ε&Α) το 2021. Στη χώρα 
μας, οι δαπάνες για Ε&Α, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, διαμορφώθηκαν το περασμένο έτος 
στο 1,44%, από 1,51% έναν χρόνο νω-
ρίτερα.
Ευρώπης, όσον αφορά τα ποσά που δα-
πανά για Έρευνα και Ανάπτυξη, είναι η 
Σουηδία, όπου το 3,35% του ΑΕΠ κα-
τευθύνεται σε Ε&Α. Εξίσου υψηλή είναι 
η ένταση Ε&Α (δαπάνες Ε&Α ως ποσο-
στό του ΑΕΠ) στην Αυστρία, που κατέχει 
τη δεύτερη θέση με 3,22% και στο Βέλγιο 
με 3,19%.
Στον αντίποδα, έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
βρίσκονται στο κάτω άκρο της ίδιας κατά-
ταξης, καθώς κατευθύνουν σε Ε&Α ποσο-
στό κάτω του 1% του ΑΕΠ τους. Πρόκειται 
για τη Ρουμανία (με 0,48%), τη Μάλτα (με 

0,65%), τη Λετονία (με 0,71%), τη Βουλ-
γαρία (με 0,81%), την Κύπρο (με 0,89%) 
και τη Σλοβακία (με 0,95%) .
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Eurostat, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, 
συνολικά η Ευρώπη το 2021 δαπάνη-
σε €328 δισ. για Έρευνα και Ανάπτυξη 
(Ε&Α) ή το 2,27% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 
Σε απόλυτα μεγέθη, οι ευρωπαϊκές δαπά-
νες σε Ε&Α αυξήθηκαν το 2021 κατά 6% 
σε σύγκριση με το 2020 (όταν είχαν δια-
μορφωθεί στα επίπεδα των €310 δισ. Η 
αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο δεκαετίας 
(μεταξύ 2011 και 2021) ήταν της τάξης 
του 43,9%.
Ωστόσο, η ένταση Ε&Α (δαπάνες Ε&Α ως 
ποσοστό του ΑΕΠ), σύμφωνα πάντα με τα 
στοιχεία της Eurostat, μειώθηκαν το 2021 
έναντι του 2020: από 2,31% το 2020 σε 
2,27% το 2021. “Αυτή η πτώση θα μπο-
ρούσε να εξηγηθεί από την ανάκαμψη του 

ΑΕΠ το 2021 μετά τη σημαντική πτώση 
το 2020, ως αποτέλεσμα της πανδημίας 
COVID-19”, αναφέρει η ευρωπαϊκή στα-
τιστική υπηρεσία.
Πάντως, σε σύγκριση με το 2019 (2,23%), 
πριν από την πανδημία, η ένταση Ε&Α αυ-
ξήθηκε κατά 0,04 ποσοστιαίες μονάδες 
(π.μ.) το 2021, ενώ - σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα 10 χρόνια - αυξήθηκε κατά 
0,25 π.μ.
Να σημειωθεί ότι η Ε&Α αποτελεί βασι-
κό μοχλό της καινοτομίας, με τις δαπάνες 
και την ένταση Ε&Α είναι δύο από τους 
βασικούς δείκτες, που χρησιμοποιούνται 
για την παρακολούθηση των πόρων, οι 
οποίοι διατίθενται στην επιστήμη και την 
τεχνολογία.
Οι επιδόσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. 
στην Έρευνα και Ανάπτυξη είναι σαφώς 
βελτιωμένες τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Πρακτικά, τα δύο τρίτα των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. κατέγραψαν υψηλότερη ένταση 
Ε&Α το 2021 από ό,τι το 2011. Αντίθετα 
υπήρξαν και κράτη που μείωσαν, στην πο-
ρεία των τελευταίων δέκα ετών, αυτές τις 
δαπάνες.
Οι πιο σημαντικές μειώσεις στην έντα-
ση Ε&Α καταγράφηκαν στη Φινλανδία 
(-0,64 ποσοστιαίες μονάδες.), την Εσθο-
νία (-0,51), την Ιρλανδία (-0,49) και το 
Λουξεμβούργο (-0,41). Αντίθετα, οι μεγα-
λύτερες αυξήσεις στην ένταση Ε&Α μεταξύ 
2011 και 2021 καταγράφηκαν στο Βέλγιο 
(+1,02 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ελ-
λάδα (+0,76 π.μ.), στην Πολωνία (+0,69 
π.μ.), στην Αυστρία (+0,55 π.μ.) και στην 
Κροατία (+0,53 π.μ.).

58 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡώΝ: Από ανάρτη-
ση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα μετά τον φετινό εορτασμό ( 
την Τρίτη 29/11) για τα 58 χρόνια από την Ίδρυση του Πανε-
πιστημίου Πατρών και τιμώντας τον προστάτη του και Πολιού-
χο της Πάτρας Άγιο Ανδρέα. 

«Χθές βράδυ σε μιά όμορφη τελετή σε μιά γεμάτη Αίθουσα Τε-
λετών Ο. Ελύτης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών γιορτάσουμε τα 
58 χρόνια απο την ίδρυση του Πανεπιστημίου μας και ανακη-
ρύξαμε Επίτιμο Διδάκτορα τον Ομότιμο Καθηγητή του ΕΚΠΑ 
Καθ. Τ. Γιαννίτση.
58 χρόνια προσφοράς στην παιδεία. 
58 χρόνια γνώσης και δημιουργίας. 
Πέρασαν 58 δύσκολα, ενθουσιώδη, κοπιαστικά, δυναμικά 
και δημιουργικά χρόνια, και κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν:
- 7 Σχολές και 31 Τμήματα
- Εκτείνεται σε 3 πόλεις: την Πάτρα, το Μεσολόγγι και το Αγρί-
νιο. 
- Διαθέτει τέσσερις (4) Πανεπιστημιουπόλεις (Ρίο, Κουκούλι, 
Μεσολόγγι, Αγρίνιο) που περιλαμβάνουν: Διοικητικές Υπηρε-
σίες, Φοιτητικές Εστίες, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη, Μουσεία, Ερευνητικές Υποδομές, Πολιτιστι-
κές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Συνεδριακό και Πολιτιστικό 
Κέντρο.
Με ευελιξία και τόλμη, με πάθος, γνώση και διαρκή εγρή-
γορση. Και συνάμα, με σεβασμό στην ατομικότητα που είναι 
η βάση της συλλογικότητας και με ουσιαστική έγνοια για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης 
έκφρασης, που προσιδιάζουν σε ένα πνευματικό ίδρυμα και 
ανθρώπους που υπηρετούν την Επιστήμη, τα Γράμματα και 
τον Πολιτισμό.
Ενα μικρό απόσπασμα απο την ομιλία μου
...Στο μόνο ίσως σημείο που ο Γιαννίτσης εγκαταλείπει την 
συστημική ανάλυση και τις σχετικές πολυδαίδαλες αλληλοσυ-
σχετίσεις είναι στην μελέτη και κυρίως στην εφαρμογή πολιτι-
κής για το Ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας. Ίσως το άγχος 
και η πίεση που δέχεται από το μέγεθος και την ένταση του 
προβλήματος τον αναγκάζει να επικεντρώσει στην εξεύρεση 
άμεσων λύσεων στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολιτικής Σε 
αυτό το επίπεδο ο Καθηγητής υποχωρεί κάποια λίγα βήματα 
απέναντι στον πολιτικό. Το ασφαλιστικό τελικά δεν εντάσσεται 
σε πολιτική συνολικής οικονομικής, παραγωγικής, τεχνολο-
γικής και θεσμικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Η συγκυρία 
ίσως δεν ευνοούσε τέτοιες συνολικές θεωρήσεις. Εδώ επι-
τρέψτε μου να δώσω ένα προσωπικό τόνο και να ζητήσω συγ-
γνώμη που δεν στηρίχθηκε σε αυτή τη προσπάθεια του. Ο 
Γιαννίτσης είδε, τόλμησε και πρότεινε με Ορθό Λόγο αλήθειες 
χωρίς να χαιδέψει αυτιά...
Ο Τ. Γιαννίτσης έδωσε μια επίκαιρη και καταπληκτική ομιλία 
χθές και ένα μικρό απόσπασμα απο αυτήν.
...Ειδικότερα, εμφανίζονται συχνά πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις, που στη σύγκρουση για εξουσία αδυνατούν ή αρ-
νούνται να εκτιμήσουν τις απειλές που σωρεύονται στο πο-
λιτικό και οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας. Επιπλέον, 
αντιμέτωπες με την πίεση του κόστους για την αντιμετώπιση 
πολλαπλών προβλημάτων, περισσότερες δημοκρατικές κοι-
νωνίες περνούν σήμερα σε μια κυκλική κίνηση αναζήτησης 
φαντασιακών λύσεων, καλλιέργειας εξωπραγματικών προσ-
δοκιών και άρνησης αντιμετώπισης της πραγματικότητας, σε 
συνδυασμό με μια ενίσχυση του αυταρχισμού, πριν, ίσως, 
σημειωθεί ξανά μια στροφή προς πιο αποτελεσματικές και αν-
θεκτικές μορφές πολιτεύματος».

Με μέση μηνιαία δαπάνη 
της τάξης των 333 ευρώ

Στην 15η θέση στην Ε.Ε η Ελλάδα, 
δαπανά το 1,44% του ΑΕΠ

> Σε διαρκή ανάπτυξη οι on line αγορές στην Ελλάδα

> Στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) το 2021
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Σε σημαντική αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού προχωρά 
η Δημοτική Αρχή με την υπο-
γραφή σχετικής σύμβασης.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώρ-
γος Παπαναστασίου υπέγρα-
ψε για την “Ενεργειακή ανα-
βάθμιση δημοτικού φωτισμού 
και εγκατάσταση συστήματος 
κεντρικής διαχείρισης Ηλε-
κτροφωτισμού του Δήμου 
Αγρινίου» προϋπολογισμού 
1.999.900,00 ευρώ. 
Στην κατασκευή του νέου δι-
κτύου προβλέπεται ακόμη η 
εγκατάσταση του απαραίτητου 
εξοπλισμού για τη λειτουργία 
Συστήματος Κεντρικής Διαχεί-
ρισης του φωτισμού.

Το Σύστημα Τηλεδιαχείρι-
σης Φωτισμού αναμένεται να 
προσφέρει ευελιξία και άμε-
ση προσαρμογή του φωτισμού 
στις πραγματικές ανάγκες της 
πόλης και θα προσφέρει επι-
πλέον εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσα από τη δυνατότητα ρύθ-

μισης της φωτεινότητας.
Ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώρ-
γος Παπαναστασίου ανέφε-
ρε σχετικά: «Εκσυγχρονίζουμε 
τον δημοτικό φωτισμό και ταυ-
τόχρονα εξοικονομούμε ενέρ-
γεια προς όφελος της κοινω-
νίας. Συνεχίζουμε το μεγάλο 

έργο της αναβάθμισης του ηλε-
κτροφωτισμού σε όλο το εύ-
ρος του Δήμου Αγρινίου. Με 
το συγκεκριμένο έργο καλύ-
πτουμε πολλούς δρόμους και 
με τη δυνατότητα εγκατάστασης 
Συστήματος Κεντρικής Διαχεί-
ρισης εξοικονομούμε ακόμη 
περισσότερη ενέργεια. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. 
Δυτική Ελλάδα 2014- 2020 - 
Άξονας Προτεραιότητας : Προ-
στασία Περιβάλλοντος – Μετά-
βαση σε μια Οικονομία Φιλική 
προς το Περιβάλλον. Θέλω 
να ευχαριστήσω τον Περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας Ν. 
Φαρμάκη για την ουσιαστική 
στήριξη στην υλοποίηση του 
έργου».

> ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημε-
ρώνει ότι, θα πραγματοποιηθεί Παιδιατρική Κλινική Εξέταση-
Εμβολιασμός παιδιών Ρομά το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 
από τις 9:00’ έως τις 14:00’ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυ-
πάκτου. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγεί-
ας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΚΕ.ΣΥ- Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σε συνεργασία με 
τον Δήμο Ναυπακτίας, την Παιδιατρική κλινική «Μητέρα», το 
Κέντρο Κοινότητας- Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτί-
ας και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τα εμβόλια που θα 
πραγματοποιηθούν, είναι: MMR: (Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτί-
τιδας), Vaqta: (Ηπατίτιδας Α), Neisvac: (Μηνιγγιτιδόκοκου), 
Prevenar 13: (Πνευμονιόκοκκου), Infarix Hexa: (Διεφθερίτι-
δας-Ηπατίτιδας Β’- Τετάνου-Κοκκύτη- Πολιομυελίτιδας- Αιμό-
φιλου).

> ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ: Με τη συμμετοχή παραγω-
γών, συλλόγων της περιοχής και πλήθος κόσμου ολοκληρώθηκε 
το «2ο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού» στα Καλύβια που πραγματοποιή-
θηκε από τον Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και την Κοινότητα Καλυβίων. Κατά τη διάρκεια 
του τριήμερου Φεστιβάλ έγιναν δράσεις στους πορτοκαλεώνες 
από μαθητές σχολείων , παρουσιάστηκε η έκθεση της Χρυσού-
λας Φούκα με τίτλο «…διάθεση», η έκθεση φωτογραφίας «Πορ-
τοκάλι …μια παράδοση 300 χρόνων», συζήτηση με θέμα την 
προσφορά των εσπεριδοειδών στη ζωή και την οικονομία. 
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Γυναικών Καλυβίων, 
η Χορευτική Ομάδα Καλυβίων και η Χορωδία Καλυβίων «Άγι-
ος Νικόλαος», η θεατρική ομάδα AnAr παρουσίασαν θεατρικά 
δρώμενα ενώ παρουσιάστηκαν εδέσματα με βάση το πορτοκά-
λι από την Εύα Δρακοπούλου και συλλόγους γυναικών. 
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου έδωσε συγχα-
ρητήρια στον πρόεδρο της Κ. Καλυβίων Δημήτρη Αναστασίου 
και όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων: «Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο μοναδικό σε γεύση 
και ποιότητα πορτοκάλι της περιοχής μας. Σε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο, η ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων εί-
ναι προτεραιότητα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εσάς που 
συνεργαστήκατε για να προβάλλετε την σπουδαία παραγωγή 
σας», τόνισε.

> ΑΓΡΙΝΙΟ: Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου 
σε δήλωσή του για τη νίκη του αθλητή της ΓΕΑ Φώτη Ζησιμό-
πουλου ανέφερε τα εξής: «Ο Φώτης Ζησιμόπουλος είναι άξιος 
πρεσβευτής του Αγρινίου και της Ελλάδας. Μετά τον θρίαμβο 
στο Σπάρταθλον κατάφερε να κυριαρχήσει και να αναδειχθεί 
νικητής στον αγώνα υπεραπόστασης RMB Ultra-trail Cape 
Town στη Νότια Αφρική. Ο Φώτης αναδεικνύεται σε κορυ-
φαίο αθλητή γεμίζοντας υπερηφάνεια όλους τους Αγρινιώτες. 
Συγχαρητήρια στον σπουδαίο αθλητή, την ΓΕΑ και όλους όσοι 
είναι δίπλα του και στηρίζουν την προσπάθειά του». 

> ΗΜΕΡΙΔΑ: Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων του Δήμου Ναυπακτίας διοργανώνει την ενημερωτική 
Ημερίδα: «Αναπληρώνοντας τη φυσική οικογένεια μέσω του 
θεσμού της Αναδοχής», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρ-
τη, 7 Δεκεμβρίου 2022 με ώρα έναρξης 18:00, στην αίθουσα 
«Ναυπακτία», Λιμάνι Ναυπάκτου. Κατά τη διάρκεια της ημε-
ρίδας θα τοποθετηθούν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί 
που θα εστιάσουν σε θεματικές όπως οι λόγοι απομάκρυνσης 
από τη φυσική οικογένεια, η αποϊδρυματοποίηση και η λει-
τουργία του θεσμού της αναδοχής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένεται και η βιωματική ομιλία από την ανάδοχη γονέα 
Άντζη Φλογερά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

> ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με 
τον Ναυπακτιακό Χορευτικό Όμιλο Φίλων Ελληνικής Παρά-
δοσης (ΝΑ. Χ.Ο.Φ.Ε.Π.) «ΝΑΥΣ» παρουσιάζει τραγούδια, χο-
ρούς, ήθη και έθιμα από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Βόρεια 
και Ανατολική Θράκη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσε-
ων των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μι-
κράς Ασίας. Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προχώματος 
Θεσσαλονίκης «Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Η μουσικοχορευτική παρά-
σταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 
στις 18:00’, στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα Ναυπάκτου.

Οι δυνατότητες προστασίας, 
ανάδειξης και ανασκαφικών 
ερευνών του σημαντικού αρ-

χαιολογικού χώρου του Αγγε-
λοκάστρου συζητήθηκαν σε συ-
νάντηση που έγινε προ ημερών 

στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο Υπουργός Πολιτισμού Λί-
να Μενδώνη υποδέχτηκε τον 
βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας 
Σπήλιο Λιβανό, την προϊσταμέ-
νη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ολυμπία Βικάτου, τον εκπρό-
σωπο του συλλόγου Αγγελοκα-
στριτών Γιάννη Μήλα και τον 
εκπαιδευτικό Θόδωρο Τσιλίκη.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε 
στην προστασία & ανάδειξη τό-
σο του ομώνυμου Βυζαντινού 

κάστρου όσο και της αρχαίας 
Αιτωλικής πόλης «Αρσινόης» 
που βρίσκεται στους πρόπο-
δες του λόφου του κάστρου και 
υπήρξε μια από τις σημαντικό-
τερες πόλεις της Αιτωλικής Συ-
μπολιτείας. «Ευχαριστώ θερμά 
την Υπουργό για την στήριξη 
της, για την συγκινητική προ-
σπάθεια ανάδειξη της πολιτι-
στικής κληρονομιάς του τόπου 
μας», αναφέρει ο Σπήλιος Λι-
βανός.

Με αφορμή τη 200η επέτειο από την κή-
ρυξη του Αγώνα των Ελλήνων για εθνι-
κή ανεξαρτησία το 2021, η πόλη του 
Μεσολογγίου, η «Ιερή Πόλη» του ελληνι-
κού αγώνα συνομιλεί με το δήμο Dessau-
Roßlau, γενέτειρα πόλη του φιλέλληνα 

ποιητή Wilhelm Müller και του Bauhaus, 
για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.
Η διασύνδεση των δύο πόλεων πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνο-
γερμανικής Συνέλευσης, η οποία ενεργεί 
ως δίαυλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδας και Γερμανίας. Καθοριστικός πα-
ράγοντας για την επιλογή της πόλης του 
Dessau-Roßlau αποτελεί το γεγονός ότι 
πριν από 200 χρόνια ο ποιητής Wilhelm 
Müller, (1794-1827), ήταν ένας από τους 
πιο γνωστούς φιλέλληνες και υποστη-
ρικτές του ελληνικού αγώνα για ανεξαρ-
τησία. Με τον συντονισμό των Φορέων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο πό-
λεων και τη συνδρομή της Ελληνογερμα-
νικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν 
δύο δράσεις στο πλαίσιο της συνεργασί-
ας των δύο Δήμων. Μέσω του πολιτιστι-
κού προγράμματος του Δήμου Μεσολογ-

γίου Artist in Residence θα φιλοξενηθεί 
η καλλιτέχνιδα/φωτογράφος Zerina Kaps 
από το Dessau-Roßlau στην πόλη του Με-
σολογγίου για χρονικό διάστημα δύο-τρι-
ών μηνών με σκοπό τη δημιουργία ενός 
έργου τέχνης με θέμα την Ελευθερία στην 
σύγχρονη εποχή, το οποίο θα παραμεί-
νει στην πόλη του Μεσολογγίου. Η καλ-
λιτέχνιδα σε συνεργασία με το Δήμο Με-
σολογγίου θα πραγματοποιήσει έκθεση με 
την οποία θα παρουσιάσει το έργο της στο 
κοινό. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί 
έκθεση στο Μεσολόγγι, με χρονικό ορίζο-
ντα το 2023, με τίτλο «Από τον Φιλέλληνα 
Wilhelm Müller (1794 -1827) στην Ειρη-
νική Επανάσταση του 1989», στην οποία 
θα παρουσιαστούν τα κομβικά σημεία της 
ιστορίας για τη διεκδίκηση της ανεξαρτη-
σίας, της αυτοδιάθεσης και την εγκαθίδρυ-
ση της δημοκρατίας στο Dessau-Roßlau.

Διαπεριφερειακά

Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικού φωτισμού

> Έργο ύψος 1.9 εκατ. ευρώ υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου

Ανασκαφικές έρευνες 
στο Αγγελόκαστρο 

Η πόλη του Dessau-Roßlau 
συναντά το Μεσολόγγι 

> Συνάντηση με την Υπ. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη 

> Με αφορμή την ιστορία και τον πολιτισμό
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Στην Κέρκυρα έλαβε χώρα η συνεδρία-
ση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 υπό την προεδρία της 
Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα – Τσαγκα-
ροπούλου και με την συμμετοχή εκπρο-
σώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 
Υπουργείων, της τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
των παραγωγικών και κοινωνικών Φορέ-
ων, του Ιονίου Πανεπιστημίου και συνερ-
γατών του ΕΣΠΑ.
Ήδη με τα πρόσφατα στοιχεία τρέχοντος 
μηνός Νοεμβρίου, η απορροφητικότη-
τα του Προγράμματος αγγίζει το 82% των 
πόρων και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
βρίσκεται σταθερά στην 5η θέση ως προς 
την απορρόφηση μεταξύ των 13 Περιφε-

ρειών της χώρας (επίσημα στοιχεία). Τόσο 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και τα στελέ-
χη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους για την πορεία και τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.
Αναγνώρισαν, δε, ότι κατά την πορεία του 
Προγράμματος από τον Ιανουάριο 2020 
μέχρι σήμερα έγινε ένα άλμα στην απορ-
ρόφηση του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων και 
προέβλεψαν ότι δεν θα υπάρξει απώλεια 
πόρων. Στο τέλος του 2023 θα έχει γίνει 
πλήρης απορρόφηση.
Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσα-
γκαροπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ΕΣΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ-
ΣΩΝ αναφέρθηκε στην συμβολή των πό-

ρων του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης covid-19 για την στή-
ριξη των νοσοκομείων και δομών υγείας, 
την προμήθεια πλωτών ασθενοφόρων, 
την στήριξη των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων. Ευχαρίστησε τους δικαιούχους 
του ΕΣΠΑ, Δήμους, παραγωγικούς Φορείς 
κ.α. για την συλλογική προσπάθεια και 
πρόοδο που επετεύχθη προς όφελος της 
κοινωνίας.
Δεσμεύτηκε ότι θα εξακολουθήσει να δια-
θέτει πόρους από την τεχνική βοήθεια του 
ΕΣΠΑ 2021-2027 προς τους δικαιούχους 
όπως γίνεται στο τρέχον Πρόγραμμα για 
την γρηγορότερη και αρτιότερη προετοιμα-
σία ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

Την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ηλείας, στην Ολυμπία, επισκέ-
φθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ηλείας Βασίλης Γιαννό-
πουλος, όπου είχε συνεργασία 
με την Διευθύντρια Δρ. Ερω-
φίλη-Ίριδα Κόλλια, με σκοπό 
την υποστήριξη - εκ μέρους 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας - του ανασκαφικού έργου, 
στη θέση «Κλειδί» στο Σαμι-
κό, όπου εντοπίστηκαν κτηρι-
ακά κατάλοιπα τα οποία μπο-
ρούν να αποδοθούν στο ιερό 
του Ποσειδώνα.

Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε την Δευτέρα 28 Νοεμ-
βρίου, στα γραφεία της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, 
παρουσία του Αρχαιολόγου 
Χρήστου Λιάγκουρα και του 
πρόεδρου του ΓΟΕΒ Πηνειού 
– Αλφειού Παναγιώτη Παρα-
σκευόπουλου, καθώς πλησί-
ον της περιοχής των ερευνών 
και ευρημάτων, αναπτύσσεται 
τμήμα του εγγειοβελτιωτικού 
δικτύου.
Στις ανασκαφικές εργασίες, 
που ολοκληρώθηκαν στα τέλη 

του περασμένου Σεπτεμβρίου 
– οι οποίες πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος, που υλοποιούν σε 
συνεργασία η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Ηλείας και η Αυστρια-
κή Αρχαιολογική Σχολή στην 
Ελλάδα – αποκαλύφθηκε τμή-
μα θεμελίωσης μεγάλου κτη-
ρίου, η γεωγραφική θέση του 
οποίου, τα αρχιτεκτονικά χα-
ρακτηριστικά και η καταρχήν 
χρονολόγησή του, συντείνουν 
στο ότι πρόκειται για το ιερό 
του Ποσειδώνα.

Την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ηλείας, στην Ολυμπία, επισκέ-
φθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ηλείας Βασίλης Γιαννό-
πουλος, όπου είχε συνεργασία 
με την Διευθύντρια Δρ. Ερω-
φίλη-Ίριδα Κόλλια, με σκοπό 
την υποστήριξη - εκ μέρους 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας - του ανασκαφικού έργου, 
στη θέση «Κλειδί» στο Σαμι-
κό, όπου εντοπίστηκαν κτηρι-
ακά κατάλοιπα τα οποία μπο-
ρούν να αποδοθούν στο ιερό 
του Ποσειδώνα.

Υπογράφηκε από τον Δήμαρ-
χο Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργο 
Γεωργιόπουλο και τον εκπρό-
σωπο της αναδόχου εταιρίας 
η σύμβαση για την υλοποίηση 
του έργου αποκατάστασης ζημι-
ών από τις πυρκαγιές του Αυ-
γούστου 2021 που έπληξαν 
την ευρύτερη περιοχή αλλά και 
στη βελτίωση των υποδομών 
για την πρόληψη νέων ζημιών.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 
200.000 ευρώ και χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 
055. Προβλέπονται στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις σε διάφορες 
Τοπικές Κοινότητες που χρή-
ζουν άμεσης αποκατάστασης.
Σε δηλώσεις του ο κ. Γεωργι-
όπουλος τόνισε: «Όλοι γνωρί-
ζουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της πυρκαγιάς όχι μόνο στο 
φυτικό κεφάλαιο αλλά και στις 

υποδομές των χωριών μας, οι 
οποίες αποσαθρώθηκαν λόγω 
του τεράστιου θερμικού φορτί-
ου που δέχθηκαν. Η κατάστα-
ση αυτή δυσκολεύει σε μεγάλο 
βαθμό τους κατοίκους, στις με-
τακινήσεις τους αλλά και γενι-
κότερα στην καθημερινή τους 
δραστηριότητα. Με τα έργα που 
προβλέπονται θα επουλωθούν 
οι πληγές και θα αποκαταστα-

θούν οι υποδομές σε γρήγορο 
χρόνο. Παράλληλα διεκδικού-
με και άλλες πιστώσεις για πε-
ρισσότερα έργα αποκατάστα-
σης αλλά και θωράκισης του 
Δήμου μας από μελλοντικές 
καταστροφές, με κεντρικό στό-
χο μας μια ριζική ανασυγκρό-
τηση με αναπτυξιακό πρόσημο 
για ολόκληρο το Δήμο».
Παρών κατά την υπογραφή της 

σύμβασης ήταν και ο αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Παναγιώτης Φλέσσας ο οποί-
ος δήλωσε: «Είναι προφανές 
ότι τα άμεσα αλλά και τα συ-
νοδά προβλήματα που προέ-
κυψαν από τις πυρκαγιές του 
2021 είναι αδύνατο να επου-
λωθούν με 200.000€. Η απο-
κατάσταση και ανασυγκρότη-
ση των πληγεισών περιοχών 
απαιτούν ένα ολιστικό σχέδιο 
μεγάλου κόστους που διεκδι-
κείται από τη Δημοτική Αρχή. 
Ωστόσο οι μικρές και σημεια-
κές παρεμβάσεις με το παρα-
πάνω έργο θα συμβάλουν στην 
άμεση επούλωση φθορών που 
έχουν προκληθεί. Με μια σειρά 
συμβάσεων που υπογράφουμε 
την τελευταία περίοδο, είτε από 
τακτικούς πόρους είτε από έξ-
τρα χρηματοδοτήσεις προσπα-
θούμε για το καλύτερο».

> ΔΗΜΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ: Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης 
Αντωνακόπουλος, υποδέχθηκε την Καθηγήτρια του ΕΜΠ 
και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, Βα-
σιλική Τσουκαλά και τους συνεργάτες της, την Παρασκευή 
18/11 στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο άτυπης τεχνικής επί-
σκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της 
συνεργασίας τους με την ευκαιρία της οριστικής ένταξης 
προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Ερευνη-
τικού Έργου EWS_CoCoFlood, με αντικείμενο την Προσαρ-
μογή στην Κλιματική Αλλαγή με την Ανάπτυξη Συστήματος 
Έγκαιρης Πρόγνωσης Παράκτιας Πλημμύρας σε Εκβολές 
Υδατορέματος. Στη συνάντηση συμμετείχε και η άμισθη 
Σύμβουλος του Δημάρχου κα Έβελυν Καρακίτσου, η οποία 
είναι και η υπεύθυνη διαχείρισης του έργου από πλευράς 
του Δήμου Πύργου.
Ακολούθησε, με την συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, 
Τεχνική Επίσκεψη στις εκβολές του Αλφειού για αναγνώρι-
ση της περιοχής από τους ειδικούς επιστήμονες και κατα-
γραφή με drone της ευρύτερης περιοχής μελέτης με σκοπό 
τη σύνταξη φωτογραμμετριών υποβάθρων, ενώ μέσα στις 
επόμενες ημέρες αναμένεται ότι θα υπογραφθεί και η Προ-
γραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΕΜΠ για 
την υλοποίηση του έργου.
Σκοπός του EWS_CoCoFlood είναι η αύξηση της ανθεκτι-
κότητας και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος παράκτιων ζωνών σε συνθήκες Κλιμα-
τικής Αλλαγής.
Το βασικό αναμενόμενο αποτέλεσμα του προγράμματος θα 
είναι η ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Συστήματος Έγκαι-
ρης Πρόγνωσης της Συνδυαστικής Παράκτιας Πλημμύρας 
(ΣΕΠ), που θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις λόγω Κλι-
ματικής Αλλαγής και το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί για 
πρώτη φορά στην παράκτια ζώνη του Δήμου μας εκατέρω-
θεν της εκβολής του Ποταμού Αλφειού.
Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο 
NATURA 2000 και επιλέχθηκε από την ερευνητική ομάδα 
του ΕΜΠ αφού λήφθηκαν υπόψη, τα ιδιαίτερα ωκεανογρα-
φικά, ακτομηχανικά, γεωμορφολογικά και υδρολογικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής, οι χρήσεις γης, αλλά και τα συ-
μπεράσματα του ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Ελλάδας που σχετίζονται 
με την τρωτότητα της περιοχής από φαινόμενα παράκτιας 
κατάκλυσης, τα οποία οφείλονται στην θαλάσσια δράση και 
ενισχύονται από τις πλημμυρικές απορροές του ποταμού 
Αλφειού, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων, 
και όλες τις παράκτιες χρήσεις και δραστηριότητες. Σημει-
ώνεται ότι το πρόβλημα αυτό έχει ενταθεί, όπως τονίζουν 
οι ειδικοί επιστήμονες μετά τις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές.

> ΗΠΕΙΡΟΣ: Τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η 
Περιφέρεια Ηπείρου για την αξιοποίηση του Προγράμμα-
τος «Ήπειρος 2021-2027» περιέγραψε συνοπτικά ο Περι-
φερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης στη σημερινή 1η 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έγινε στα 
Ιωάννινα.
«Όραμά μας είναι να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο την 
Ήπειρο», υπογράμμισε για να προσθέσει σε άλλο σημείο 
ότι το νέο πρόγραμμα έχει πολύ περισσότερους πόρους, 
ήτοι 426,1 εκ. ευρώ από το προηγούμενο που είχε 295 εκ. 
ευρώ. «Καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα και θα αγωνιστού-
με μαζί με όλους τους εταίρους για να κάνουμε αυτά που 
έχουμε προγραμματίσει και έχετε εγκρίνει ως Ευρωπαϊκή 
Ένωση», είπε απευθυνόμενος και προς τα στελέχη της που 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση.
Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος σε επιμέρους δράσεις, 
υπογράμμισε ότι περιλαμβάνει αρκετές στην έρευνα και 
στην καινοτομία. «Στο προηγούμενο πρόγραμμα- εξήγησε- 
είχαμε 44 ενέργειες με ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. 
Μέσα από αυτά προσπαθούμε να συνδέσουμε την έρευνα 
με την επιχειρηματικότητα και είδαμε μεγάλη διαφορά». 
Το νέο πρόγραμμα έχει επίσης δράσεις για το περιβάλλον, 
την ενέργεια, την κινητικότητα, την κοινωνική συνοχή. Ο 
Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στις προτάσεις που 
έχει η Περιφέρεια Ηπείρου στην Ολοκληρωμένη Χωρική 
Ανάπτυξη, σε συνέχεια αυτής των Αρχαίων Θεάτρων της 
Ηπείρου, που έχει χαρακτηριστεί ως η πλέον επιτυχημένη 
της χώρας..

Διαπεριφερειακά

Στο τέλος του 2023 η 
απορρόφηση των πόρων

Αρχαιολογικές έρευνες στο Σαμικό

Έργα αποκατάστασης 
ζημιών από πυρκαγιές 

> Υπεγράφη σύμβαση από τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας

> Ολοκληρώνεται το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ιονίων Νήσων 

> Συνεργασία Περιφέρειας και Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλείας
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Σημαντικές ζημιές σε καλλιέρ-
γειες προκάλεσαν οι ραγδαί-
ες βροχοπτώσεις στην Δυτική 
Αχαΐα στα μέσα Νοεμβρίου. Το 
πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντο-
νο εξαιτίας των βροχοπτώσε-
ων που καταγράφηκαν στις 20 
Νοεμβρίου με αποτέλεσμα ση-
μαντικό τμήμα της παραγωγής 
λαδιού να καταστραφεί. Και αυ-
τό γιατί εκείνη την ημέρα ση-
μειώθηκε υδροστρόβιλος που 
στο πέρασμά του κατέστρεψε 
αρκετές από τις ελιές αλλά και 
τα άλλα είδη που είχαν καλλι-
εργηθεί. Μιλώντας στον «Σ.Ε.» 
ο Χρήστος Μπεκίρης, Πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Κ.Αχαΐας, αναφέρει ότι: «Παρα-
κολουθούμε το φαινόμενο και 
το επόμενο διάστημα θα έχου-
με σαφή εικόνα εάν και η χθε-
σινή νεροποντή είχε επιπτώ-
σεις στις καλλιέργειες. Μέχρι 

στιγμής δεν φαίνεται να επηρε-
άζεται η παραγωγή, σε αντίθε-
ση με τα όσα είχαν συμβεί στις 

20 Νοεμβρίου, που τότε ένα με-
γάλο τμήμα είχε καταστραφεί». 
Τα στελέχη του ΕΛΓΑ από την 
πλευρά τους δηλώνουν σε ετοι-
μότητα να επέμβουν για να κα-
ταγράψουν τις ζημιές, στην πε-
ρίπτωση που χρειαστεί. 

Σημαντικές ενισχύσεις
Την ίδια ώρα ξεκλειδώνει μέ-
σα στο μήνα το Ταμείο Μικρο-
πιστώσεων που θα παρέχει 

συγχρηματοδοτούμενα δάνεια 
επενδυτικού χαρακτήρα με ευ-
νοϊκούς όρους προς Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροτικό 
και μεταποιητικό κλάδο αγροτι-
κών προϊόντων. Εκτιμάται ότι 
το πρόγραμμα θα ξεκλειδώσει 
τον Ιανουάριο και οι συνολικοί 
πόροι που θα διατεθούν φτά-
νουν τα 21,5 εκ. ευρώ προερ-
χόμενοι από το Μέσο Ανάκαμ-
ψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από αυτά τα 15 εκατ. ευρώ 
θα διατεθούν για την παροχή 
χρηματοδοτήσεων για τη δρά-
ση που αφορά σε επενδύσεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
(Δράση 4.1.4) και τα υπόλοιπα 
6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματο-
δότηση δράσεων για επενδύ-
σεις σε μεταποίηση και εμπο-
ρία γεωργικών προϊόντων με 
τελικό προϊόν επίσης γεωργικό 
(Δράση 4.2.4.).

Αγωνία για τις καλλιέργειες

Τη δυνατότητα να μετατραπούν τα κανά-
λια άρδευσης της Ελλάδας σε μονοπά-
τια ηλιακών συλλεκτών προβάλλει πλέον 
η αρμόδια Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της ΚΕΔΕ θέλοντας με τον τρόπο αυ-
τό και να αξιοποιηθούν εκτάσεις, οι οποί-
ες ήδη έχουν βγει εκτός παραγωγής, αλλά 
και συγχρόνως να μη θυσιάζεται περαιτέ-
ρω γη υψηλής παραγωγικότητας. 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις περιοχές που 
εξελίχθηκε αναδασμός τα αρδευτικά και 
τα στραγγιστικά κανάλια καταλαμβάνουν 
μία έκταση η οποία ξεπερνά το 6% του 
αγροκτήματος γεγονός το οποίο σημαίνει 
ότι μόνο στις περιοχές που έχουν γίνει 
αναδασμοί υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα 
ανεκμετάλλευτα αυτή την περίοδο για να 
αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομό Φθιώ-
τιδας τόσο στην περιοχή του Δομοκού όσο 
και στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου 
της Λαμίας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα 
έχουν δεσμευτεί για να τοποθετηθούν φω-
τοβολταϊκά και περιμένουν τη σειρά τους 
μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
αλλά και να γίνουν τα απαραίτητα δίκτυα 
για την υποδοχή τους.
«Υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν 
άμεσα χιλιάδες στρέμματα πού είναι τα κα-
νάλια της άρδευσης που έχουν πλάτος από 
10 έως 15 μέτρα και πολλά χιλιόμετρα μή-
κος» σημειώνει ο πρόεδρος της αρμόδιας 
επιτροπής Δημήτρης Τζαχρήστας και συ-
μπληρώνει πως «με τον τρόπο αυτό δεν 
σπαταλάτε γη μέσης και υψηλής παραγω-

γικότητας την οποία έχουμε απόλυτη ανά-
γκη αφού είναι γνωστό ότι μόνο για 2 εκ. 
εδάφους χρειάζονται 500 χρόνια για να 
δημιουργηθούν».
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας 
έντονος διάλογος ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
την χρήση της γης μέσης και υψηλής πα-
ραγωγικότητας στην κατεύθυνση ανάπτυ-
ξης των φωτοβολταϊκών πάρκων. Είναι 
αρκετές οι φωνές οι οποίες ακούγονται 
ακόμη και από επίσημα χείλη για να στα-
ματήσει αυτή τακτική και να περιοριστή 
η σπατάλη γης υψηλής κυρίως παραγω-
γικότητας.
Τα ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια αλλά και ιδι-
αίτερα υψηλές τιμές για την αγορά τέτοιας 
γης, που καταβάλλονται από επενδυτικές 
κυρίως εταιρείες που θέλουν να επεκτα-
θούν στον τομέα των φωτοβολταϊκών ου-
σιαστικά μειώνουν συνεχώς την γη υψη-
λής παραγωγικότητας ενώ παράλληλα η 
τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων μέσα σε 
δασικές περιοχές περιορίζουν την επέκτα-
ση το κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Συγχρόνως η αστυφιλία έχει αναγκάσει 
πολλά νοικοκυριά να εγκαταλείψουν τα 
χωράφια στα χωριά τους, τα οποία ωστό-
σο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται στην πα-
ραγωγή μέσα από την ενοικίαση τους σε 
άλλους αγρότες.
Εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον η ζήτηση 
για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι τε-
ράστια με συνέπεια ολόκληρος ο κάμπος 
να έχει γεμίσει καθρέφτες.
Όπως εκτιμούν οι αυτοδιοικητικοί που 

μετέχουν στην αρμόδια επιτροπή ένα τέ-
τοιο εγχείρημα έρχεται να βοηθήσει και 
στο ενεργειακό ισοζύγιο ιδιαίτερα σε 
ΤΟΕΒ που έχουν ενεργοβόρα αντλητι-
κά συγκροτήματα, σε δήμους που έχουν 
αρδευτικά δίκτυα αλλά και σε κάθε περί-
πτωση μπορεί να παράγεται ενέργεια που 
θα παρέχεται σε αγρότες με ότι σημαίνει 
αυτό και μάλιστα σε περιόδους άρδευσης 
όπου υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σε 
ενέργεια.
«Θα είναι συγχρόνως και μία βοήθεια 
στους οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων 
οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι λόγω της 
ενέργειας, θα ανασάνουν οικονομικά, θα 
παρέχουν φτηνή ενέργεια και θα βοηθούν 
έτσι και την αγροτική οικονομία ολόκλη-
ρων περιοχών» υπογραμμίζει ο Δημήτρης 
Τζαχρήστας σημειώνοντας συγχρόνως 
πως «μέχρι σήμερα τα αρδευτικά κανάλια 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα ενώ με την 
τοποθέτηση τον πάνελ εκτός από την εξοι-
κονόμηση εδάφους εξοικονομείτε και νε-
ρό αλλά και εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα. Βεβαίως εκείνο που δεν πρέπει να 
ξεχνάμε είναι πως η γη υψηλής παραγω-
γικότητας πρέπει να προστατεύεται, επει-
δή είναι ένας φυσικός πόρος αναντικατά-
στατος».
Ο Δημήτρης Τζιαχρήστας είναι πρόεδρος 
στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της 
ΚΕΔΕ, η οποία ομόφωνα έχει κάνει απο-
δεκτή την πρόταση του και πλέον αναμένε-
ται η επεξεργασία και η θεσμοθέτηση της 
από τα αρμόδια υπουργεία.

Ηλιακοί συλλέκτες σε κανάλια άρδευσης
> Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ

> Φαινόμενο υδροστρόβιλου στην Δυτική Αχαΐα«Ουσιαστική συνεργασία 
ΕΛΓΑ με ΠΔΕ»

Νωρίτερα γίνεται η πληρωμή των αποζημιώσεων στους 
αγρότες, τόνισε οπρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣΕΑΔΕ τη Πα-
ρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας 
αναφέροντας ότι υπάρχει ουσιαστικήσυνεργασία με την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος απέναντι σε προκλήσεις που-
αφορούν την κλιματική αλλαγή ενώ γίνεται προσπάθεια να 
στηριχθούν όλοι οιαγρότες. Αποφεύχθηκε η πτώχευση με 
γενναία επιδότηση από την κυβέρνησητο 2019 αλλά πλέον 
απαιτείται εξ ορθολογισμός εισφορών και αποζημιώσεων-
λόγω της αύξησης των φαινομένων καταστροφής από την 
κλιματική αλλαγή. Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν 
και άλλες ενέργειες προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο ΕΛ-
ΓΑ, καθώς δόθηκε μεγάλος αγώνας για να επιβιώσει καιβα-
σικός στόχος είναι να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο.
Στο κάλεσμα του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, 
Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΔΕ, Φωκίων Ζαΐμη, αντα-
ποκρίθηκαν επίσης: η Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εται-
ρείας, Ηρώ Τσιμπρή, η οποία μίλησε γιατο νέο πρόγραμμα 
leader, o εκπρόσωπος της Ολυμπίας οδού, Σωκράτης Λέκ-
κας παρουσιάζοντας την εξέλιξη του έργου «αυτοκινητόδρο-
μος Πάτρα- Πύργος» και ειδικά τα σημεία ενδιαφέροντος 
στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Σταυ-
ρογιαννόπουλος, Γρηγόρης Μάλλιαρης και Βασίλης Γκο-
τσόπουλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δυτικής 
Αχαΐας,Βασίλης Καρβουνιάρης, ο Αντιπρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Θανασάς Ρήγας, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος, Ηλίας Καμπέρος, ο Manager του έργου 
«Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας» Χαράλαμπος 
Δάνολος, η πρόεδρος ΚΕΔΔΥ, Ροδία Καραμπελιά καθώς 
και άλλοι τοπικοί σύμβουλοι, αγρότες και επιχειρηματίες.

Συνάντηση 
Αντιπεριφερειαρχών 

Πεδίο συζήτησης για τα ανοικτά αγροτικά ζητήματα δημι-
ούργησαν οι Αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενούς τομέα 
στο περιθώριο των εργασιών του τακτικού συνεδρίου της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε το 
διήμερο 24-25 Νοεμβρίου 2022 στη Ρόδο με τη συμμετο-
χή πολλών αυτοδιοικητικών στελεχών από όλη τη χώρα. 
Στην συνάντηση την οποία συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος συ-
ζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οι προοπτι-
κές συνεργασίας των περιφερειών ενώ επικεντρώθηκαν 
στα προβλήματα που απασχολούν τους νέους αγρότες- πα-
ραγωγούς, τους αλιείς και τους αγροκτηνοτρόφους.
Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτη-
σης ήταν για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης όπου έχει 
προγραμματισθεί για την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 τηλε-
διάσκεψη με πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, η ένταξη των επιλαχόντων στο πρόγραμμα των Νέ-
ων Αγροτών, ο «βραχνάς» με τα χρέη των Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων(ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ) που σε συνδυασμό με 
την ενεργειακή κρίση αυξάνουν το κόστος παραγωγής, η 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων στις άγονες γραμμές των νη-
σιών , η επιδότηση με ζωοτροφές των μελισσοκόμων, η 
στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους-κτη-
νιάτρους) των Δνσεων Αγροτικής Οικονομίας κ.α.
Στο τέλος της συζήτησης συμφωνήθηκε να ζητηθεί από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά ρα-
ντεβού το επόμενο διάστημα στο υπουργείο ώστε τεθούν 
υπ’όψιν του όλα τα ζητήματα.
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Ο Ερνέστος Τσίλλερ, Γερμανός 
αρχιτέκτονας και πανεπιστημι-
ακός από τη Σαξονία, δραστη-
ριοποιήθηκε κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος της σταδιοδρομίας 
του στη μεταπελευθερωτική Ελ-
λάδα. 
Υπήρξε ένας από τους σημα-
ντικότερους και διασημότερους 
αρχιτέκτονες της Ελληνικής 
Επικράτειας. Σχεδίασε και επέ-
βλεψε την κατασκευή εκατοντά-
δων δημοσίων και ιδιωτικών 
κτηρίων και άφησε τη σφραγί-
δα του στην οικιστική φυσιο-
γνωμία του Ελληνικού αστικού 
χώρου μετά το 1821.
Μεταξύ των έργων του συγκατα-
λέγονται το Προεδρικό Μέγαρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, το 
Ιλίου Μέλαθρον, το Δημαρχείο 
Ερμούπολης, το Μουσείο Μα-
κεδονικού Αγώνα Θεσσαλονί-
κης, το Θέατρο Απόλλων στην 
Πάτρα κ.ά.
Γεννήθηκε το 1837 στη Σαξο-
νία Γερμανίας, πρωτότοκος γι-
ός του οικοδόμου και μετέπει-
τα εργολάβου Κρίστιαν Τσίλλερ 
και της Γιοχάνα Σοφί Φίχτερ. 
Είχε εννέα αδέλφια (τέσσε-
ρις αδελφούς και πέντε αδελ-
φές), ο ίδιος και άλλοι τρεις 
από τους αδελφούς του, δρα-
στηριοποιήθηκαν επαγγελματι-
κά με την αρχιτεκτονική. Η οι-
κογένειά του ήταν εύπορη και 
διατηρούσε μια κατασκευαστι-
κή εταιρεία, την οποία αργότε-
ρα κληρονόμησαν τα αδέλφια 
του Ερνέστου, Μόριτς και Γκού-
σταφ Τσίλλερ, οι οποίοι τα επό-
μενα χρόνια συνέβαλαν στην 
οικιστική ανάπτυξη της γενέτει-
ράς τους. Ένας ακόμη αδελφός 
του, ο Παύλος Φρειδερίκος έζη-
σε για πολλά χρόνια στην Ελλά-
δα, όπου ασχολήθηκε με τις οι-
κοδομικές επιχειρήσεις.
Το 1855 ο Ερνέστος εισήλθε 
στη Βασιλική Σχολή Οικοδομι-
κών Κατασκευών της Δρέσδης, 
όπου σπούδασε αρχιτεκτονική. 
Η πρώτη επαφή του με τις οικο-
δομικές έγινε μέσω του πατέρα 
του, ο οποίος λόγω του επαγγέλ-
ματος, του μετέφερε ορισμένες 
πρακτικές γνώσεις. Απεφοίτη-
σε το 1858, έχοντας ενδιάμεσα 

τιμηθεί με δύο μετάλλια για τις 
επιδόσεις του. Κατόπιν εγκατα-
στάθηκε μαζί με τον αδελφό του 
Μόριτς στη Βιέννη, όπου προ-
σελήφθη ως σχεδιαστής στο 
αρχιτεκτονικό γραφείο του Θεό-
φιλου Χάνσεν, εξέλιξη που κα-
θόρισε τη μετέπειτα επαγγελμα-
τική του πορεία. Ο Χάνσεν του 
πρότεινε να μεταβεί στην Ελλά-
δα να επιβλέψει την ανέγερση 
του κτιρίου της Ακαδημίας Αθη-
νών, τη μελέτη και το σχεδια-
σμό της Ακαδημίας Αθηνών, τη 
μελέτη και το σχεδιασμό της εί-
χε αναλάβει ο Δανός αρχιτέκτο-
νας Χάνσεν την οποία και απο-
δέχθηκε.
Τον Ιανουάριο του 1861, ο 
Τσίλλερ ταξίδεψε μαζί με τον 
Χάνσεν για πρώτη φορά στην 
Αθήνα. Μετά την Έξωση του 
Όθωνα όμως οι εργασίες στα-
μάτησαν και ο Τσίλλερ το 1864 
επέστρεψε στη Βιέννη και συνέ-
χισε να εργάζεται στο γραφείο 
του Χάνσεν. 
Το 1868 επέστρεψε στην Ελλά-
δα για να εργαστεί ως ανεξάρτη-
τος αρχιτέκτονας. Η προσωπική 
φιλία που δημιούργησε με τον 
Γεώργιο Α΄ και η δημοφιλία του 
στην αστική τάξη του Ελληνικού 
κράτους, ενίσχυσαν τη φήμη 
του με αποτέλεσμα να αναλάβει 
εκατοντάδες παραγγελίες για την 

ανέγερση δημοσίων κτιρίων 
καθώς και ιδιωτικών κατοικιών 
και επαύλεων.
Το 1872 κατέλαβε την έδρα της 
αρχιτεκτονικής του Σχολείου 
των Τεχνών (μετέπειτα Πολυ-
τεχνείου) από όπου απολύθη-
κε το 1883 λόγω άρνησής του 
να συγκαλύψει τις οικονομικές 
καταχρήσεις που καθυστερού-
σαν την ανέγερση του Ζαπείου. 
Το επόμενο έτος διορίστηκε δι-
ευθυντής Δημοσίων Έργων επί 
Κυβερνήσεως Χαριλάου Τρι-
κούπη, σε μια προσπάθεια του 
Τρικούπη να αποκαταστήσει τον 
Τσίλλερ. Τη θέση αυτή, ο Τσίλ-
λερ την εγκατέλειψε υποχρε-
ωτικά το 1893, μετά την χρεο-
κοπία του Ελληνικού Κράτους. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα αντι-
μετώπισε σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα με αποτέλεσμα η 
οικία του (Μέγαρο Τσίλλερ) να 
πωληθεί σε πλειστηριασμό, κα-
ταλήγοντας στον τραπεζίτη Διο-
νύσιο Λοβέρδο. Το κτίριο αυτό 
διατηρείται ακόμα και σήμερα. 
Η οικογένεια Τσίλλερ διατηρού-
σε και εξοχική κατοικία στην 
Κηφισιά μέσα σε έκταση σαρά-
ντα στρεμμάτων. 
Ο Τσίλλερ απεβίωσε στην Αθή-
να το 1923 και θάφτηκε στο Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών.

Πήγες: Βικιπαίδεια

Ερνέστος Τσίλλερ (1837 - 1923)
> Κείμενα του Χαρ. Δ. Ασημακόπουλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
αφ
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Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη 

της Επανάστασης του 1821, 
ο «Σ.Ε» δημοσιεύει περιοδικά «κείμενα συμβολής 

στην Εθνική αυτογνωσία» του συγγραφέα 
Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου. 

Στόχος τους η ευρύτερη γνώση 
των πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων 

και προσώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία του 
νέου ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Θέματα

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα

Το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα

Το Μέγαρο Δεληγεώργη στην Αθήνα.

Οικία Πατσιάδου στον Πειραιά

Οικία Σ. Μεταξά στον Πειραιά.

Το Θέατρο Απόλλων στην Πάτρα.Το Δημαρχείο Ερμούπολης στη Σύρο.
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Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 
3 Προπτυχιακά, 33 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 
284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 569/18.11.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 33 Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 
του 2023, ως ακολούθως:

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό 
χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι Oμαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά.
• Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο 

υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης, χα-
ρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε αυτή την περίπτωση, 
δύναται το σύστημα υποβολής αιτήσεων να κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και οργάνωση του προγράμματος.
• Στο ΔΠΜΣ ΕΑΓ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πρώτους 250 υποψηφίους και οι υπόλοιπες 
250 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. 
• Στο ΠΜΣ ΕΑΨ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους πρώτους 100 υποψηφίους (Κατηγορία Α:50, 
Κατηγορία B:40, Κατηγορία Γ:10) και οι υπόλοιπες 100 θέσεις (Κατηγορία Α:50, Κατηγορία B:40, Κα-
τηγορία Γ:10) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε 
περίπτωση που σε μία κατηγορία δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων, δύναται οι θέσεις 
να καλυφθούν από τις λοιπές κατηγορίες ή αντιστρόφως.
• Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
• Tο Ε.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς 
και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019), προσφέρει επιπλέον αριθμό 
παρεχόμενων θέσεων σε ποσοστό 5% στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για άτομα που πά-
σχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.
• Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 
156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής. 
• Η παρακολούθηση Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση 
της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην 
απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής). 
• Οι προσφερόμενες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (ΜΕΜ) αναφέρονται αναλυτικά στον χώρο 
υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα: www.eap.gr. 
• Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το διδακτικό υλικό και οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 
(εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) στις Μεμονωμένες Θ.Ε. είναι κοινές με αυτές των φοιτητών/τριών 
που παρακολουθούν τη Θ.Ε. στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών. 
• Η προσφορά μίας μεμονωμένης Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία τμήματος με τη συμμετοχή τουλά-
χιστον 5 φοιτητών/τριών.
• Η προσφορά ενός προγράμματος σπουδών προϋποθέτει την εισαγωγή τουλάχιστον 15 φοιτητών/
τριών στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη προσφοράς ενός προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες εφόσον 
το επιθυμούν, μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα σε επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος φοίτησης. 
• Το σύνολο των Μεμονωμένων Θ.Ε. που θα δηλωθούν στο ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 30 ECTS το εξάμηνο.
• Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή. 
• Οι φοιτητές/ήτριες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, δεν δύναται να 
επιλέξουν μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος, στο οποίο φοιτούν.
• Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 
εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr. 
• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορ-
ριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2023.
• Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.2552/97.
• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής 
και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), 
όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
ηλεκτρονικής αιτήσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.
gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους 
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Γραφείο Εξυπη-
ρέτησης Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610 367 600. 
The invitation for admissions is posted on the Hellenic Open University website www.eap.gr in 
English as well. 

Πάτρα, 22 Νοεμβρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΔΑ: ΨΣΞ746ΨΖΣΘ-6ΚΘ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου ως εξής:
- από την 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.59 

π.μ. στα Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα 
Προφορικού και Γραπτού λόγου» (ΕΑΓ) και «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (ΕΑΨ). 
Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 
500 αιτήσεων για το ΕΑΓ και των 200 αιτήσεων για το ΕΑΨ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

4ης Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ.
- από την 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. 

στα υπόλοιπα Προγράμματα Σπουδών και στις Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15. Διιδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμογές Γεωργίας 
Ακριβείας (ΕΓΑ) (60 θέσεις)

1. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις) 16. Interaction Generative Design (IGD)* (60 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις) 17. Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ) (160 θέσεις)
3. Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής 
και Έρευνας (ΣΚΙ) (100 θέσεις)

18. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, 
εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ) (80 θέσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 19. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς 
Γλώσσας (ΑΓΓ)* (200 θέσεις)

1. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση (ΔΜΔ) (250 θέσεις)

20. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
(ΓΕΡ) (100 θέσεις)

2. Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, 
πολιτικές (ΦΥΛ) (100 θέσεις)

21. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 
(ΓΑΛ) (200 θέσεις)

3. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, 
Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (150 θέσεις)

22. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες 
της Αγωγής (ΕΤΑ)(250 θέσεις)

4. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) 
(200 θέσεις)

23. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)

5. Supply Chain Management /Διοίκηση Εφοδια-
στικής Αλυσίδας (SCM/ΔΕΑ)* (125 θέσεις)

24. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και 
μετανάστες / Language Education for Refugees and 
Migrants* (LRM) (150 θέσεις)

6. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις) 25. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για 
εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (170 θέσεις)

7. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) 
(150 θέσεις)

26. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (200 θέσεις)

8. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της 
διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμέ-
νου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)

27. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) 
(150 θέσεις)

9. Κοινό ΠΜΣ Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) (90 θέσεις) 28. Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές 
Πολιτικές (ΤΕΠ) (150 θέσεις) 

10. MSc in Innovation Management and 
Entrepreneurship (ΙΜΕ)* (100 θέσεις)

29. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ) 
(100 θέσεις)

11. Διιδρυματικό ΠΜΣ Διαχείριση Γήρανσης και 
Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ) (200 θέσεις) 

30. Διιδρυματικό ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα 
Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (250 θέσεις)

12. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 
θέσεις)

31. Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητή-
ματα ορολογίας και ερμηνείας (ΙΤΑ) (100 θέσεις)

13. Διιδρυματικό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και 
Νευροπληροφορική (ΒΝΠ) (60 θέσεις) 

32. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120 θέσεις)

14. Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις) 33. Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (60 θέσεις)

* Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

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

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία 
Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των 
Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το 
έτος 2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα (είδος).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την Προμήθεια Βιβλίων για 
την κάλυψη των αναγκών των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022. Αφορά τα τμήματα (είδη) για τα οποία απέβη άγονη 
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης κατατιθέμενων προσφορών της 
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με αρ. Διακ. 14/22 
(ΑΔΑΜ:21PROC010761842).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 22112000-8/ βιβλία. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εννια-
κοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (18.931,28€) συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. (6%).
Προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδο-
μήντα λεπτά (17.859,70€).
Φ.Π.Α. 6%: Χίλια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (1.071,58 €).
Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών 
έτους 2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1259Α.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 439 τμήματα (είδη) και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις αντίστοιχες του Ν. 4782/2021.
Η Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων θα 
διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 177863) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών την 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγύηση Συμμετοχής της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση προσφοράς που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα (είδη) το ποσό της εγγύησης προσαρμόζεται ανάλογα με την επιμέρους προϋπολο-
γισθείσα δαπάνη του/ των τμήματος/-άτων (είδους/-ών) για το/ τα οποίο/-α προτίθεται ο υπο-
ψήφιος να υποβάλλει προφορά. Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων 
που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστεί σε κλειστό φάκελο με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι 13 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Για την υπογραφή της σύμβασης (του συμφωνητικού) απαιτείται η παροχή Εγγύησης Κα-
λής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης κάθε τμήματος (είδους) του διαγωνισμού άνευ Φ.Π.Α, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή αυτής.
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (του συμφωνητικού) ορίζεται σε 
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνι-
σμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον οποίο 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις. Τα 
εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινήσεων υποβάλλο-
νται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) 
και φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, 
Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βασίλειος Σπ. Βασιλειάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39/22

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πληροφορίες: Δροσάκης Αναστάσιος Τηλ.: 2610 996836
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
URL: http://www.upatras.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.065.867,28 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙ-
ΣΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 2.065.867,28 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, Νομός Αχαΐας - GR 250.08, Χαλανδρίτσα, Ελλάδα - 
τηλ: +30 26943 60333 - fax: +30 26943 60331 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@erymanthou.
gr, Ιστοσελίδα: http://www.erymanthou.gr, αρμόδιοι για πληροφορίες Ευάγγελος Τσιλίγκας (με-
λέτη-τεχν. Προδιαγραφές) τηλ: 26943 60330 και Κανελλάκης Ηλίας (υπεύθυνος διαγωνισμού) 
τηλ: 26943 60324.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει 
στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου http:// 
www.erymanthou.gr.
3. Κωδικοί CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό 
σύστημα παρακολούθησης).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 632.
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
-Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου ΤΣΕ που θα τοποθετηθούν σε εκατόν 
εννέα (109) θέσεις του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ερυμάν-
θου, απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν ένδεκα (11) Γεωτρήσεις, τριάντα εννέα (39) Δεξαμενές, τέσσερα 
(4) Αντλιοστάσια και πενήντα πέντε (55) εισόδους σε οικισμούς. 
-Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στην 
έδρα του Δήμου στη Χαλανδρίτσα και απ’ όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου 
του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης. Επίσης, πέραν του 
ΚΣΕ που θα εγκατασταθεί στην Χαλανδρίτσα, προβλέπεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πα-
ρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύων από κάθε «πρωτεύουσα» των πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων ή Κοινοτήτων ήτοι στο Καλέντζι, στο Λεόντιο και το Σταυροδρόμι μέσω 
του διαδικτύου από υφιστάμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου. Επίσης η συνολική 
εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματι-
σμού (ΦΣΕ) τύπου laptop.

- Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας 
- Τεκμηρίωση - δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (1 μήνας).
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατά-
στασης /δοκιμαστικής λειτουργίας, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 
Κατόπιν ακολουθεί η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προσφέρει ο Ανάδοχος (ελά-
χιστος χρόνος δυο (2) έτη).
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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 δη-
μοσίων συμβάσεων.
9. Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων 
είκοσι ευρώ (33.320,00 €), ήτοι 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ).
10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ.
11. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Αναφέρονται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.
12. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας 
τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά (άρθρο 2.3 της Διακήρυξης).
13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη δια-
δικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 (315), ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30/12/2022 και ώρα 22:00
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Ανα-
θέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακο-
λουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφο-
ρά» την 05/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
16. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Κωδι-
κός MIS 5038224, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0011), με ποσό ύψους 2.065.867,28 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.065.867,28 €. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα 
βαρύνει τον ΚΑ 63-7341.009 του προϋπολογισμού του Δήμου Ερυμάνθου, κατά τα οικονομικά 
έτη 2022 και 2023 του Δήμου
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας» στον άξονα Προτεραιότη-
τας «Προστασία του περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με βάση την απόφαση ένταξης με 
αρ. πρωτ. 1494/02-04-2019 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 7815/23-09-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011294340, ΑΔΑ: 6ΝΖΟΩΡΕ-ΕΓΕ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 και έλαβε α/α 541 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύ-
σεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
17. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4. της Διακήρυξης του Δι-
αγωνισμού.
18. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/11/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έλαβε Συστημικό αριθμό 2022/S 230-
663637 και δημοσιεύθηκε στις 29-11-2022.
19. Συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ): ΝΑΙ.
20. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνει τον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προμήθεια.
21. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης: Ο Δήμος Ερυμάνθου δεσμεύεται ότι, θα 
λάβει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, εντοπισμό και επανόρθωση περιπτώσεων συγκρού-
σεων συμφερόντων, που ενδέχεται να προκύψουν τόσο στο σχεδιασμό και προετοιμασία της 
διαδικασίας όσο και στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων 
ανταγωνισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συμφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικα-
σίες που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της αναθέ-
τουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη της συνθήκης αυτής..
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλανδρίτσα, 29-11-2022
Αρ. Πρωτ: 10142





Π O Λ I T I Σ M O Σ  Ψ Y X A Γ Ω Γ I A  I Δ E E Σ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 Δεκεμβρίου 2022

» Η τελευταία συναυλία της ενό-
τητας «Φθινόπωρο 2022» που 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Οργανισμός του Δήμου Πα-
ρέων, θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, 
στις 20:00, στην αίθουσα συ-
ναυλιών του Δημοτικού Ωδείου 
(Αράτου 10, Πάτρα).
Η αυλαία θα κλείσει με τη «Συ-
ναυλία Μουσικής Δωματίου».Η 
είσοδος στη συναυλία είναι δω-
ρεάν. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στο 2610-390.931.

» Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Πάτρας ΔΑΝΙΗΛΙΣ διοργανώ-
νει Χριστουγεννιάτικη βραδιά με 
δείπνο και μουσική, την Τετάρτη 
7 Δεκεμβρίου, 8μμ στο ξενοδο-
χείο «ΑΣΤΗΡ». Η εκδήλωση, 
που σηματοδοτεί 34 χρόνια κοι-
νωνικής προσφοράς, έχει στόχο 
τη δημιουργία εορταστικής ατμό-
σφαιρας για δικτύωση και ανταλ-
λαγή ευχών ενώ παράλληλα ενι-
σχύεται ο σύλλογος ΜΑΧΗΤΕΣ.

» Η ταινία «Τέλος Χρόνου» θα 

προβληθεί την Κυριακή 4 Δε-
κεμβρίου 2022, στις 12:00, 
στον κινηματογράφο Πάνθεον 
(Λεωφόρος Γούναρη 34, Πά-
τρα). Πρόκειται για ένα ντοκι-
μαντέρ ενηλικίωσης στον σημε-
ρινό κόσμο, γυρισμένο κατά τη 
διάρκεια 2 χρόνων. Η κάμερα, 
σιωπηλός παρατηρητής, παρα-
κολουθεί τα παιδιά να ζουν, να 
μαθαίνουν, να θυμώνουν, να 
απογοητεύονται, να ελπίζουν 
ότι θα βρουν τη θέση τους στα 
κοινά, μέσα από ένα τραγούδι, 

μια φιλία ή έναν έρωτα, να με-
γαλώνουν. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 2610-325-778.

» Ο Δήμος Ναυπακτίας σε 
συνεργασία με τον Ναυπακτι-
ακό Χορευτικό Όμιλο Φίλων 
Ελληνικής Παράδοσης (ΝΑ. 
Χ.Ο.Φ.Ε.Π.) «ΝΑΥΣ» παρου-
σιάζει τραγούδια, χορούς, ήθη 
και έθιμα από τη Μικρά Ασία, 
τον Πόντο, τη Βόρεια και Ανα-
τολική Θράκη στο πλαίσιο των 
επετειακών εκδηλώσεων των 

100 χρόνων από τον ξεριζωμό 
των Ελλήνων της Μικράς Ασί-
ας. Συμμετέχει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Προχώματος Θεσσα-
λονίκης «Ο Οδυσσέας». Η μου-
σικοχορευτική παράσταση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 
Δεκεμβρίου 2022, στις 18:00, 
στην Παπαχαραλάμπειο Αί-
θουσα Ναυπάκτου. Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 2634-360.161.

» Η Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι 

Πάτρας», προκειμένου να επιλέ-
ξει τη Βασίλισσα του Πατρινού 
Καρναβαλιού 2023, καλεί όσες 
ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους καταθέτοντας βι-
ογραφικό και φωτογραφίες έως 
και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
2022 στα γραφεία της Επιχεί-
ρησης (Ακτή Δυμαίων 84, ΤΚ: 
26 333 Πάτρα) και ηλεκτρονικά 
στo mail: info@carnivalpatras.
gr. Για πληροφορίες: κα Σο-
φία Μαραχώρη, τηλ.: 2610-
361.750 και 2610-390.910.

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολι-
τισμού Κοινο_Τοπία (www.koinotopia.gr), 
στο πλαίσιο των δράσεων της για ανάδειξη 
ιστορικών γεγονότων και προσώπων που 
έπαιξαν καθοριστικό λόγο στη δημιουργία 
του Ελληνικού κράτους διοργανώνει την 
παρουσίαση «Οι αφανείς Φιλέλληνες στην 
επανάσταση του 1821 - Ο λόρδος Φρα-
γκίσκος Άστιγξ και το πολεμικό του πλοίο 
«Καρτερία» από τον ιατρό χειρουργό Ω.Ρ.Λ. 
Κωνσταντίνο Κηπουργό.
Θα παρουσιαστούν ιστορικά στοιχεία για 
τον φιλέλληνα Άστιγξ, την κορβέτα Καρτε-
ρία, αλλά και ομοίωμα της κορβέτας μήκους 
2,20μ πλάτους 0,60μ και ύψους 1,60μ με-
λετημένο, σχεδιασμένο και κατασκευασμέ-
νο από τον Κ. Κηπουργό με υλικά το ξύλο, 
το σχοινί και το πανί. 
H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη 8 Δεκεμβρίου στις 20:30, στον πολυ-
χώρο της Κοινο_Τοπίας (Καραϊσκάκη 153 
ισόγειο, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστο-
πούλου, Πάτρα) με ελεύθερη είσοδο.
Ο άγνωστος εν πολλοίς φιλέλληνας ήρωας, 
της επανάστασης του 1821, ο άγγλος λόρ-
δος Φραγκίσκος Άστιγξ έδρασε στηρίζοντας 
τον αγώνα των Ελλήνων υπηρετώντας ανι-
διοτελώς το Ελληνικό πολεμικό ναυτικό με 
το πρωτοπόρο «υβριδικό» πολεμικό πλοίο 
την Καρτερία», το πλέον σύγχρονο πλοίο 
της εποχής που κυκλοφορούσε στη Μεσό-
γειο.
Η Καρτερία που σχεδιάστηκε και εξοπλί-
στηκε από τον Φραγκίσκο Άστιγξ ήταν το 
πρώτο υβριδικό πολεμικό πλοίο στον κό-

σμο που συμμετείχε σε πολεμικές δράσεις. 
Ήταν μια κορβέτα 400 τόνων έμφορτη, εξο-
πλισμένη με οκτώ κανόνια των 68 λιβρών. 
Εκινείτο ταυτόχρονα με τέσσερα πανιά και 
δύο ατμομηχανές 84Hb η κάθε μια, που κι-
νούσαν δύο τροχούς εκατέρωθεν του πλοί-
ου. Είχε μήκος 38,50μ και πλάτος 7,60μ
Με αυτό το πολεμικό πλοίο ο λόρδος 
Άστιγξ έλαβε μέρος σε πάμπολλες επιχει-
ρήσεις κατά του τουρκικού στόλου, ως κυ-
βερνήτης του. Το πλοίο αυτό έμελλε να γίνει 
η τελευταία του κατοικία, αφού κατά τη μά-
χη για την κατάληψη του οχυρού των Τούρ-
κων στο Αιτωλικό τραυματίστηκε θανάσι-
μα. Πέθανε λίγε μέρες μετά, την 1η Ιουνίου 
1828, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο Κωνσταντίνος Κηπουργός που κατασκεύ-
ασε το ομοίωμα της Καρτερίας που θα πα-
ρουσιαστεί έχει φιλοτεχνήσει πολλά ακόμα 
ομοιώματα όπως την τριήρη Πάραλο, το 
μυθικό πλοίο Αργώ (πενηντάκοπος), τον 
τιτανικό, άλλα είδη πλοίων αλλά και οικο-
δομήματα όπως ελβετικό σαλέ, ελληνική 
εκκλησία κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες και για κρά-
τηση θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο τηλ.: 2610-622.250 (ωράριο γραμμα-
τείας Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11:00-14:00 
και Πέμπτη, Παρασκευή 19:00-21:00), 
στο 2610-277.171 καθώς και στο info@
koinotopia.gr. Θα ακολουθηθεί σειρά προ-
τεραιότητας.

To ταξίδι στην Λογοτεχνία 
Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00 η Εται-

ρεία Αχαϊκών Σπουδών διοργανώνει σε συνεργασία με 
το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, στο κτίριο του Τμήματος (Μ. Αλεξάνδρου 1, Κου-
κούλι), ημερίδα με θέμα: «Το ταξίδι στην Λογοτεχνία» με 
ομιλητές τους: Διονύση Καρατζά, ποιητή, Βασίλη Λαδά, 
λογοτέχνη, Ευανθία Στιβανάκη, αν. καθ. τμ. Θεατρικών 
Σπουδών Παν. Αθηνών, σκηνοθέτη.

 Η εκδήλωση περιλαμβάνει και τη βράβευση προσω-
πικοτήτων από το Τμημα Διοίκησης Τουρισμού,που συν-
δέονται με το ταξίδι και τον πολιτισμό. Θα τιμηθούν κατά 
αλφαβητική σειρά οι:

• Αγγελόπουλος Αλέξανδρος, Δ/νων Σύμβουλος του 
Ομίλου Aldemar Resorts

• Βρατσάνος Δήμος, Πρόεδρος του Ελληνοϊαπωνικού 
Συνδέσμου

• Ευσταθίου Τάκης, Φίλος της Τέχνης και του Πολιτι-
σμού - Συλλέκτης της ιστορίας και του έργου του Λευκά-
διου Χερν

• Καμηλάκης Ι. Παναγιώτης, Ερευνητής της Ακαδημί-
ας Αθηνών

• Καρατζάς Διονύσης, Ποιητής
• Παναγόπουλος Αναστάσιος, αφυπηρετήσας καθηγη-

τής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου 
Πατρών

• Τελώνης Γεώργιος, Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
του Πολίτη.

«Μου Μου» 
στο Μηχανουργείο 

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στο θεατράκι της 
Κρήνης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θε-
άτρου Πάτρας 2022 και στην Ερυμάνθεια, η κωμωδία 
«Μου Μου» του Jean de Létraz σε σκηνοθεσία Νικόλ Πε-
τρουλή, παρουσιάζεται για μια ακόμη φορά στο κοινό της 
Πάτρας, τώρα στο θεατρικό πολυχώρο «Μηχανουργείο» 
(Ευμήλου 2, Όπισθεν Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα, Πάτρα). Την 

παράσταση ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα «Θεωρικόν», το 
διήμερο 2 και 4 Δεκεμβρίου 2022 στις 21:30 (Κυριακές 
στις 20:30). Πληροφορίες στο τηλ.: 6945.333.057.

«Οι αφανείς Φιλέλληνες 
στην επανάσταση του 1821»

Ο Κ. Κηπουργός παρουσιάζει τον φιλέλληνα λόρδο Άστιγξ

> Στο πλαίσιο των δράσεων της 

Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης 

και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία για 

ανάδειξη ιστορικών γεγονότων και 

προσώπων που έπαιξαν καθορι-

στικό λόγο στη δημιουργία του 

Ελληνικού κράτους. 
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Έκθεση ζωγραφικής 
«Τέσσερις εποχές» 

Στο Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα) παρουσιάζεται η 
νέα έκθεση ζωγραφικής της Γεωργίας Καραχάλιου, με τίτλο 
«Τέσσερις εποχές». Θα εκτεθούν σαράντα έργα με ακρυλικά 
και παστέλ. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 10 
Δεκεμβρίου 2022.

«Η αναγκαιότητα της έκφρασης των συναισθημάτων μέσω 
της ζωγραφικής είναι τα μικρά περάσματα για το αλλού, είναι 
τα μεγάλα ταξίδια μέσα μας. Τα ταξίδια που κάναμε ή αυτά που 
δεν καταφέραμε να κάνουμε. Αυτά που άλλοτε σε οδηγούν 
σε αδιέξοδα και άλλες φορές σε φωτεινά μονοπάτια. Σε αν-
θρώπους που αγαπήσαμε, αγκαλιάσαμε, αποχαιρετήσαμε. Σε 
όλους αυτούς που ονειρεύονται και ελπίζουν. Οι αφορμές πά-
ντα διαφέρουν, αλλά τα κίνητρα για ζωή πάντα θα υπάρχουν», 
σημειώνει η Γεωργία Καραχάλιου στον κατάλογο της έκθεσης.

Η Γεωργία Καραχάλιου γεννήθηκε το 1960 στην Αρχαία 
Ολυμπία όπου ζει και εργάζεται. Έχει κάνει δώδεκα ατομικές 
εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό (Γαλλία, Τουρκία, Ελβετία). Έχει κάνει 
εξώφυλλα βιβλίων, δίσκων και θεατρικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε στο τηλ.: 
2610-277.342. 

«ΝΑΙ σε όλα» 
στο Επίκεντρο+ 

Με τρείς τελευταίες παραστάσεις σήμερα Παρασκευή 2 Δε-
κεμβρίου, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, ολο-
κληρώνει τον κύκλο του το ξεκαρδιστικό έργο «Ναι σε όλα» 
στο Επίκεντρο+ (Νόρμαν 16 και Αγίου Διονυσίου, Πάτρα).

Αθήνα... Δεκαετία ‘80…
Ο υπουργός της Σοσιαλιστικής κυβέρνησης πρόκειται να 

περάσει μια νύχτα πάθους με την ερωμένη του, γραμματέα 
του αρχηγού της δεξιάς αντιπολίτευσης, στο ξενοδοχείο της 
Μ. Βρετανίας... Ένα «πτώμα» όμως που βρίσκεται στο παρά-
θυρο της σουίτας θα ματαιώσει τα σχέδια του μπερμπάντη 
υπουργού... Τα πράγματα περιπλέκονται όταν φθάνουν στο 
ξενοδοχείο η σύζυγος του υπουργού και ο άνδρας της ερωμέ-
νης του. Ποιος θα βγάλει τον υπουργό από την δύσκολη θέση; 
Το ωράριο των παραστάσεων έχει ως εξής: Παρασκευή και 
Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 20:00. Για περισσό-
τερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 
2610-461.050.

Ο Χρήστος Θηβαίος 
στην Πάτρα 

Ο Χρήστος Θηβαίος συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις κα-
λύτερες στιγμές του και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, από 
τους «Συνήθεις Υπόπτους» και τον «Άμλετ της Σελήνης» έως 
το «Σιδερένιο νησί» και το «Εμπάργκο», σήμερα Παρασκευή 
2 Δεκεμβρίου 2022, στις 22:30, στο Royal Theater (Ακτή 
Δυμαίων 53, Πάτρα). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα 

μουσικό ταξίδι στη γειτονιά του τα Εξάρχεια, που συνδέθηκε 
με μερικές από τις πιο σημαντικές μορφές του νεότερου πολι-
τισμού μας: Νικόλα Άσιμο, Παύλο Σιδηρόπουλο, Αρλέτα. Δε 
θα μπορούσε φυσικά να λείπει ένα αφιέρωμα στον αγαπημέ-
νο του φίλο και συνθέτη, Θάνο Μικρούτσικο.

«Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου» πε-
ριοδεύουν στην Πάτρα, από την Παιδι-
κή Σκηνή Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 4 
Δεκεμβρίου στις 11:30 και στις 16:30 θα 
ανεβούν στο Θέατρο Πάνθεον, για δύο μό-
νο παραστάσεις.
Αν ποτέ είχατε την περιέργεια να μάθετε 
τι κάνουν τα παιχνίδια όταν οι άνθρωποι 
απουσιάζουν, τότε ελάτε γιατί θα ταξιδέ-

ψουμε σε έναν κόσμο μαγικό, οπού εκεί 
θα βρούμε την πιο μεγάλη αλήθεια. Σε ένα 
κόσμο όπου τα παιχνίδια ζωντανεύουν.
Ένας Μονόκερος, ένα Ρομπότ, μία Πριγκί-
πισσα και ένας Στρατιώτης, είναι τα αγαπη-
μένα παιχνίδια του Ανδρέα και της Χριστί-
νας. Τέσσερα παιχνίδια που είναι έτοιμα 
να ζήσουν κάθε μέρα με την φαντασία τους 
και μία νέα περιπέτεια. Εκτός όμως από 
μία. Μία περιπέτεια τόσο παράξενη που θα 
αλλάξει την ζωή τους για πάντα.
Τα παιδιά, ο Ανδρέας και η Χριστίνα, μια 
μέρα αποφάσισαν να χαρίσουν τα παιχνί-
δια τους σε έναν παιδικό σταθμό. Τα έβα-
λαν όλα, λοιπόν, μέσα σε μια χάρτινη κού-
τα. Όλα εκτός από ένα που ξέχασαν. Τον 
Μονόκερο. Έτσι έχασε τους αγαπημένους 
του φίλους. Για να βρεθεί κοντά τους, πρέ-
πει να βγει έξω στον πραγματικό κόσμο.
Άραγε, θα καταφέρει ο Μονόκερος, μέσα 

από τις περιπέτειες του, να βρει τον δρόμο 
για τον παιδικό σταθμό και να συναντήσει 
ξανά τους φίλους του;
«Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου» εί-
ναι μια αστεία, αλλά και συνάμα τρυφερή 
ιστορία, που θα συναρπάσει όλους τους 
μικρούς, αλλά και τους μεγάλους μας φί-
λους. Είναι μια ιστορία, που μας μιλάει για 
την δύναμη της φαντασίας, την αγάπη, την 
φιλία, την διαφορετικότητα, τον σεβασμό 
και την πίστη που πρέπει να έχουμε στον 
εαυτό μας. Ελάτε λοιπόν, παρέα με την 
φαντασία σας και πάμε να φτιάξουμε ένα 
παραμύθι. Ένα παραμύθι γεμάτο μουσική, 
τραγούδι και χορό, που θα βγει αληθινό!!!
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν 
στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον (Λεωφόρος 
Γούναρη 34, Πάτρα) και για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο τηλ.: 2610-325.778.

Μουσικές συναυλίες, θεατρικά 
και εικαστικά δρώμενα, φώτα, 
χρώμα και χορός αποτελούν 
το φετινό «παζλ» των εκδηλώ-
σεων που διοργανώνει για τον 
εορτασμό των Χριστουγέννων 
και της πρωτοχρονιάς ο Πολι-
τιστικός Οργανισμός μετατρέ-
ποντας σε πρωταγωνιστές μι-
κρούς και μεγάλους.
Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 
18:30, ξεκινούν οι εορταστικές 
εκδηλώσεις με το άναμμα του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
στην πλατεία Γεωργίου και τη 
συμμετοχή χορωδιακών συνό-
λων και φιλαρμονικές να στέλ-
νουν σε κάθε γωνιά της πόλης 
το γιορτινό μήνυμα.
Ξεχωρίζουν επίσης οι συναυ-
λίες με την Ορχήστρα Νυκτών 

Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπι-
νάκης», το αφιέρωμα στο Θά-
νο Μικρούτσικο με τη Ρί-
τα Αντωνοπούλου - Μανόλη 
Ανδρουλιδάκη και η συναυ-
λία «Christmas surprise» με 
τον Αναστάσιο Πάππας (πιά-
νο), το Σωτήρη Ντούβα (κρου-
στά), τον Βιλέν Καραπετιάν 
(μπάσο), τον Δημήτρη Σου-

καρά (κιθάρα) και την Ορχή-
στρα του Δημοτικού Ωδείου 
Πατρών.
Φέτος για πρώτη χρονιά ο Πο-
λυχώρος Πολιτισμού στην 
Ιχθυόσκαλα διαμορφώνεται 
ανάλογα και θα μετατραπεί σε 
κύτταρο δημιουργίας και δρά-
σεων για τα παιδιά, φιλοξε-
νώντας προβολές ταινιών, θε-

ατρικά δρώμενα, ανάγνωση 
παραμυθιών και εικαστικά ερ-
γαστήρια. Ήδη οι εικαστικοί 
έχουν πιάσει δουλειά και επι-
μελούνται τον Χριστουγεννιά-
τικο διάκοσμο σε συνεργασία 
με το Καρναβαλικό Συνεργείο.
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 
σε συνεργασία με τον Ποδη-
λατικό Όμιλο Πατρών τα Ψη-
λαλώνια θα γίνουν ένα ακόμα 
σημείο αναφοράς. Ποδηλά-
τες ντυμένοι Αι Βασίληδες θα 
πλημμυρίσουν την πλατεία και 
στη συνέχεια θα κάνουν ποδη-
λατάδα στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα και 
οι ημερομηνίες των εκδηλώ-
σεων θα ανακοινωθεί τις αμέ-
σως επόμενες ημέρες.

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνε-
χίζονται οι προετοιμασίες της 
«Πολυφωνικής» για τις δύο 
Χριστουγεννιάτικες συναυλίες 
του Οργανισμού, με τον γενι-
κό τίτλο «Χριστούγεννα με την 
Πολυφωνική», που θα πραγμα-
τοποιηθούν την Τετάρτη 21 και 
την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 
2022, στο Θέατρο Royal, στις 
20:30 (ακριβώς), με την συνδι-
οργάνωση της Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας.
300 ερμηνευτές από όλα τα 
τμήματα του Οργανισμού, θα 
παρουσιάσουν μία πανδαισία 
Χριστουγεννιάτικης οργανικής, 
φωνητικής και χορωδιακής 
μουσικής από όλον τον κόσμο 
και με προσκαλεσμένες, την 
Χορωδία Bel Cantes του Ι.Ν. 

Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας και 
την «Ακαδημία χορού» της Ελέ-
νης Μπαλαφούτη. Τηλεοπτική 
παραγωγή: Ionian TV.
Η είσοδος στις συναυλίες, θα 
γίνει με την διάθεση αριθμη-
μένων προσκλήσεων, διαδικα-
σία η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί από 4 Δεκεμβρίου, 10-2 

το πρωί για τα μέλη του Οργα-
νισμού και από 10 Δεκεμβρίου 
για το ευρύτερο κοινό της πό-
λης, στα γραφεία της «Πολυφω-
νικής».
Χρυσοί χορηγοί των συναυλι-
ών θα είναι οι εταιρείες: ΛΟΥΞ 
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ και 
Ferry Center - Γ. Τελώνης ΕΠΕ. 

Σημαντική επίσης μερίδα λοι-
πών χορηγών, αλλά και των το-
πικών μέσων επικοινωνίας (θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά σε 
επόμενο δελτίο Τύπου), στηρί-
ζουν τις Χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις της «Πολυφωνικής» 
και οι οποίες θα αποτελέσουν 
τον προάγγελο του μεγάλου 
εορτασμού των 40 χρόνων πα-
ρουσίας και καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας του Οργανισμού.
Ο εορτασμός της επετείου αυ-
τής, θα πραγματοποιηθεί με συ-
ναυλίες του Οργανισμού, εντός 
του 2023, με κορυφαία γεγονό-
τα την συναυλία της 40ετίας, αλ-
λά και την αναβίωση του «Χρι-
στουγεννιάτικου Κοντσέρτου 
2023» του μεγαλύτερου εορτα-
στικού θεσμού της πόλης μας.

Χριστούγεννα με την Πολυφωνική

«Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου»

«Χριστούγεννα είναι…»

> 300 ερμηνευτές θα παρουσιάσουν μια πανδαισία Χριστουγεννιάτικης μουσικής

> Στο θέατρο Πάνθεον για δύο μόνο παραστάσεις

> Ξεκινούν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις
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• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο 
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή

Τρόποι συνεργασίαςΤρόποι συνεργασίας ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση
∆ΙΚΤΥΟ

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

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

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


