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για το μέλλον σε επιχειρήσεις και κοινωνία
Στην έρευνα του 

«Σ.Ε.» μιλούν οι: Πλ. 
Μαρλαφέκας, πρ. 

Επιμελητηρίου Αχα-
ΐας, Γ. Παππάς, πρ. 

Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Δυτ. Ελλάδας, 
Κων. Ζαφειρόπουλος, 
πρ. Εμπορικού & Ει-
σαγωγικού Συλλόγου 
Πατρών, Δημ. Νικο-

λακόπουλος, πρ. ΟΕ-
ΒΕΣΝΑ. Κοινή άποψη 
ότι οι εκλογές επανα-
προσδιορίζουν σημα-

ντικά τις συνθήκες που 
επικρατούσαν μέχρι 

σήμερα και επιβραδύ-
νουν τις εξελίξεις.

Αλλάζουν τα δεδομένα στην Οικονομία και 
την Επιχειρηματικότητα με την προαναγγελία 
για προκήρυξη εκλογών την 21η Μαΐου που 
έκανε ο Πρωθυπουργός. 
Με την κίνηση αυτή ξεκαθαρίζει το τοπίο ως 
προς τον χρόνο διεξαγωγής τους, ωστόσο 
όπως τονίζουν στον «Σ.Ε.» παράγοντες της 
αγοράς, επικρατεί ένα κύμα αβεβαιότητας 
στην κοινωνία και τους πολίτες, για το εάν 
θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Η αγορά 
σύντομα θα «παγώσει» και οι πληρωμές του 
Δημοσίου θα σταματήσουν. 
Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής και θα 
περιμένουν να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. 
Η αβεβαιότητα επίσης έχει αντανάκλαση και 
στην κατανάλωση, καθώς οι πολίτες εμφανί-
ζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι.

Τρεις προσφορές 
για Φλόκα
Στον διαγωνισμό για το εργοστά-
σιο του Φλόκα, προϋπολογισμού 
55,1 εκ. ευρώ, κατατέθηκαν 
τρεις προσφορές από κατα-
σκευαστικές εταιρείες.

Ξεκινάει το «Αλλάζω 
Θερμοσίφωνα» 
Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει 
το πρόγραμμα «Ανακυκλωνω-
Αλλάζω Θερμοσίφωνα» που επι-
δοτεί έως και 60% την αλλαγή 
τους σε 120.000 νοικοκυριά. 

Εκλογές 2023: 
Oι κινήσεις 
των υποψηφίων 

Σελ. 7 Σελ. 3 Σελ. 18-19

> Η προκήρυξη εκλογών για την 21η Μαΐου δημιούργησε νέα δεδομένα

Σελ. 12-13

Θωράκιση 
των ακτών

Σημαντικά βήματα για την θω-
ράκιση από τη διάβρωση στον 
παραλιακό δρόμο Ρίου-Άγιου Βα-
σιλείου, μετά από την ομόφωνη 
απόφαση που έλαβε στις αρχές 
της εβδομάδας το Περιφερειακό 
Συμβούλιο για την έγκριση της 
προγραμματικής σύμβασης με τον 
Δήμο Πατρέων. Το έργο έχει προ-
ϋπολογισμό ύψους 9,65 εκ ευρώ.

Σελ. 6

«Ενεργειακή 
Δημοκρατία»
Ημερίδα από το Ίδρυμα «Ανδρέας 
Παπανδρέου» και το Παν. Πατρών 
την Τετάρτη στην αίθουσα του 
Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

Σελ. 5

Διάβρωση
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ολοΓραφία
Του Παναγιώτη Γιαλένιου

> Ηταν ένας πραγματικός κύριος σε όλα του και 
με τα όλα του ο Μίμης Γεωργόπουλος. Ο πολιτικός, ο 
νομικός, ο άνθρωπος που άφησε φαρδιά-πλατιά την 
υπογραφή του στην πολιτική, στην κοινωνία, στην Αχα-
ΐα, παντού, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών. Δεν 
κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας 
το τελευταίο διάστημα (νοσηλευόταν στο «Ολύμπιον»).
Απ’ τα πλέον παραδοσιακά, εμβληματικά και αυθεντικά 
πρόσωπα του παλιού ΠΑΣΟΚ, από τους πιο διαπρεπείς 
δικηγόρους στην Πάτρα.
Γνήσιος αγωνιστής της δημοκρατίας, υπηρέτησε με 
ήθος, με ευπρέπεια, με ευγένεια και την ελληνική Βουλή 

και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ελληνικά δικαστήρια. Εχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβα-
σμού από συναδέλφους, φίλους, πολιτικούς αντιπάλους. Ηταν ένας σπάνιος χαρακτήρας, της 
«παλιάς» γενιάς, της αυθεντικής εποχής…
Γεννήθηκε στο Βασιλικό το 1943, εξελέγη βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 
1996 και θήτευσε στη Βουλή έως το 2000. Μέλος της νεολαίας της Ενωσης Κέντρου, διώχτη-
κε κατά την περίοδο της δικτατορίας για την αντιστασιακή του δράση, μέλος του ΠΑΣΟΚ απο 
το 1974 και από το 1982 έως το 1990 δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πατρών.
Τον Αύγουστο του 1973, ο Μίμης Γεωργόπουλος μαζί με τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Δ. 
Αργυρόπουλο, τον Παύλο Μαρινάκη και τον Στ. Κανελλόπουλο, ήταν οι δικηγόροι υπεράσπισης 
στη δίκη των «οκτώ» δημοκρατικών φοιτητών της Πάτρας που είχαν συλληφθεί από την Ασφά-
λεια στα γεγονότα του Πολυτεχνείου στην Πάτρα.
Ηταν, μάλιστα, στο τιμ των πολιτικών προσώπων που συνελήφθησαν από τη χουντική Ασφά-
λεια της Πάτρας επειδή ήταν μέλος της Επιτροπής Αποκατάστασης Δημοκρατικής Νομιμότη-
τας Πάτρας, υπό τον Κωστή Στεφανόπουλο! Μαζί του και οι Παπαγιαβής, Μπεκίρης, Φωτή-
λας, Τσαφούλιας, Κατσιγιάννης, Αντωνόπουλος.
Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, για νέο αρχηγό, τον Δεκέμβριο του 2021, είχε στηρί-
ξει Γιώργο Παπανδρέου, στη μάχη με Ανδρουλάκη, Λοβέρδο.

Τελευταία φορά μιλήσαμε με τον Δημήτρη στη γιορτή του. 
«Δεν σε βλέπω τελευταία σε περιπάτους σου στην Πάτρα» του είπα. Δεν πολυβγαίνω μου 

απάντησε, έχω κάποια προβλήματα. Να κανονίσουμε όμως να τα πούμε, θα χαρώ ιδιαίτερα. 
Δυστυχώς δεν προλάβαμε να επαναλάβουμε μια απο αυτές τις πολύτιμες για μένα συζητήσεις 

μας, που τις κρατώ καλά φυλαγμένες στη μνήμη μου. Γιατί ο Δημήτρης Γεωργόπουλος είναι 
μια απο τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Πάτρας που τίμησε κάθε ρόλο που ανέλαβε 

στη ζωή του. Σεμνός, αγωνιστής, φιλοσοφημένος, ένας δικηγόρος και πολιτικός που ήταν 
κοντά κυρίως στους αδικημένους της ζωής. Θυμάμαι τα δεκάδες σχετικά παραδείγματα που 

έχει τύχει να μου εξιστορήσει απο τη μακρά επαγγελματική και πολιτική του πορεία. 
Λείπει ήδη ο εκλεκτός Μίμης, ολοκλήρωσε πλέον και τις μόνιμες ιστορικές αναγνώσεις 

του, για τις οποίες συζητούσαμε με συχνή κατάληξη στον Παντελή Πουλιόπουλο, που είχε 
ξεχωρίσει στις μελέτες του.

Παν. Γιαλένιος

> Πόσο μακρινή φαντάζει σήμερα η 
άποψη του Μπέρτραντ Ράσελ!
«Πιστεύω ότι o κύριος στόχος της παιδείας 
πρέπει να είναι να σπρώχνει τούς νέους 
να ερευνούν και να αμφιβάλλουν για όλα 
τα πράγματα πού θεωρούνται γενικώς 
αποδεκτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι η 
ανεξαρτησία της σκέψης. Το χειρότερο στην 
εκπαίδευση είναι η απροθυμία να επιτρέπει 
στους νέους να θέτουν εν αμφιβόλω τις πα-
ραδεδεγμένες απόψεις και τούς ανθρώπους 

πού κατέχουν την εξουσία. Για να αναφανούν 
νέες ιδέες, είναι απαραίτητο να ενθαρρύνο-

νται με κάθε τρόπο οι νέοι στο να διαφωνούν ριζικά με τις ηλιθιότητες της εποχής τους.»

> Η μόνη σίγουρη ελευθερία είναι στη φυγή» μας θυμίζει ο αμερικανός ποιητής Ρόμπερτ 
Φροστ. Βλέποντας την υπέροχη φωτογραφία της φίλης Μαρίας Κοσσυφίδου τολμώ να 
συμπληρώσω «φυγή προς τα εμπρός» με γνώση και όσων μας αποκοκρύβουν απο την ιστορία 
και κρύβονται στα «στενά σοκάκια» της, που κάποιοι κατά καιρούς τολμούν να μας ξεναγούν 
σε αυτά. Οπως συμβαίνει και για το 1821...

Παν. Γιαλένιος

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 επίπεδο, 
εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της. Οι επιλογές στις αναρτήσεις της Ομάδας αντιπρο-

σωπευτικές της υψηλής ποιότητας των προβληματισμών των μελών της. Ιδιαίτερα χρήσιμος 
και ο διάλογος που προκαλείται στην εικονική αυτή «πλατεία μας» κάτι που επιθυμούμε να ανα-
πτυχθεί όχι με το άγχος της ποσότητας (μελών και απόψεων) αλλά της ποιότητάς τους. Ενδει-
κτικές, 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...
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> Για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης

> Ξεκινάει το «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα» για 120.000 νοικοκυριά

Στις κάλπες προσέρχονται μεθαύριο τα 
μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-
κών Ν. Αχαΐας για την ανάδειξη της νέ-
ας διοίκησης. Ο Πρόεδρος του απερχό-
μενου Δ.Σ. Άρης Γκατζόγιας καλεί τους 
συναδέλφους του να συμμετάσχουν στην 
εκλογική διαδικασία επιβεβαιώνοντας 
την βούληση τους για έναν ισχυρό Σύλ-
λογο που θα παρεμβαίνει δυναμικά σε 
ζητήματα καθημερινότητας, θα αναδει-
κνύει την σπουδαιότητα του επαγγέλμα-
τος και θα μεριμνά για την συνεχή ενη-
μέρωση-επιμόρφωση των μελών του 
στο επιστημονικό πεδίο. 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί 
στην ισόγεια αίθουσα του Τ.Ε.Ε /Τ.Δ.Ε 

στην Τριών Ναυάρχων αρ.40 από τις 
08.00π.μ έως τις 22.00μ.μ. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα 
μέλη του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των συναδέλφων που έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί.
Για την ανάδειξη του επταμελούς (7) Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας συμμετέ-
χουν τέσσερις συνδυασμοί:
• Προοδευτική συνεργασία Πολιτικών 
Μηχανικών
• Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
• Ενότητα Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας
• Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνη-
ση Μηχανικών

Για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς 
(15) Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ-
λόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμμε-
τέχουν έξι συνδυασμοί:
• Δ.Κ.Μ (Δημοκρατική Κίνηση Μηχα-
νικών)
• ΔΗ.ΣΥ.Μ (Δημοκρατική Συμπαράταξη 
Πολιτικών Μηχανικών)
• Ενότητα Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας
• Πανεπιστημονική
• ΠΡ.Ε.ΣΑ (Πρωτοβουλία Ενωτικής Συ-
σπείρωσης Αριστεράς Πολιτικών Μηχα-
νικών)
• ΕΛΕΜ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μη-
χανικοί)

Από την επόμενη εβδομάδα 
αναμένεται να ανοίξει η πλατ-
φόρμα πλατφόρμα για την 
έναρξη υποβολής αιτήσεων 
από τους ενδιαφερόμενους 
του προγράμματος αντικατά-
στασης ενεργοβόρων συσκευ-
ών θερμοσίφωνα με νέους, 
σύγχρονης τεχνολογίας, ηλι-
ακούς θερμοσίφωνες. 
Το πρόγραμμα το οποίο ονο-
μάζεται, «Ανακυκλώνω – Αλ-
λάζω Θερμοσίφωνα» θα ξε-
κινήσει με περίπου 120.000 
οικιακούς καταναλωτές, ο 
οποίοι θα έχουν τη δυνατότη-
τα να λάβουν επιδότηση έως 
και 60% για την αντικατάστα-
ση ενεργοβόρων ηλεκτρικών 
θερμοσιφώνων.
Σημειώνεται πως προκειμέ-
νου να είναι δυνατή η επι-
δότηση της αγοράς νέου ηλι-
ακού θερμοσίφωνα, είναι 
υποχρεωτική η απόσυρση 
προς ανακύκλωση των παλαι-
ών θερμοσιφώνων που αντι-
καθίστανται.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες η δράση θα εί-
ναι ύψους 100 εκ. ευρώ και 
θα χρηματοδοτηθεί με πό-

ρους από το ΕΣΠΑ 2014 – 
2021. Θα επιδοτεί μέχρι και 
60% το κόστος απόκτησης 
ηλιακού θερμοσίφωνα.
Προϋπόθεση θα είναι η ανα-
κύκλωση του ηλεκτρικού, κά-
τι το οποίο θα αναλάβει να 
κάνει με την αποψίλωση του 
από την κατοικία ο πωλητής, 
το κατάστημα δηλαδή από 
όπου ο συμμετέχων στο πρό-
γραμμα θα αγοράσει τον ηλια-
κό θερμοσίφωνα.
Κατά τις ίδιες πληροφορί-
ες, η επιλογή ηλιακού θερ-
μοσίφωνα θα γίνεται από 
«επιλεκτικούς τύπους» που 
έχουν το πρότυπο πιστοποίη-
σης στο σύστημα τους «Solar 
Keymark». Πρόκειται για πι-

στοποιητικό που παρέχεται 
στους κατασκευαστές από επί-
σημο και αναγνωρισμένο φο-
ρέα. Μάλιστα την πιστοποίηση 
αυτή στηρίζει η ομοσπονδία 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσε-
ων κατασκευής ηλιακών θερ-
μοσιφώνων. Η επιδότηση, 
σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες, θα είναι κλιμακωτή με βά-
ση το εισόδημα. Αυτή θα δί-
νεται με voucher, κουπόνι. 

Η πλατφόρμα
Θα τεθεί σε λειτουργία ειδι-
κή πλατφόρμα υποδοχής των 
αιτήσεων στο gov.gr. Όπως 
προαναφέρθηκε η πύλη υπο-
δοχής των αιτήσεων θα ανοί-
ξει την τρίτη εβδομάδα του 

Μαρτίου.
Στη διεύθυνση «allazother-
mosifona.gov.gr» τα νοικο-
κυριά, που θέλουν να αλλά-
ξουν τον ηλεκτρικό με ηλιακό 
θερμοσίφωνα και να στείλουν 
τον παλιό σε ανακύκλωση, θα 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. 
Προϋπόθεση για την είσοδο 
τους θα είναι το ξεκλείδωμα 
της εισόδου στην πλατφόρμα 
με τον κωδικό του taxisnet.

Τα κριτήρια
Οι προτάσεις των ενδιαφε-
ρόμενων θα αξιολογούνται 
με οικονομικά και κοινωνι-
κά κριτήρια. Προτεραιότητα, 
σύμφωνα με πληροφορίες, 
θα δοθεί σε χαμηλόμισθους. 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, 
μονογονεϊκές οικογένειες και 
πολύτεκνους.
Στις καινοτομίες του προγράμ-
ματος είναι επίσης και το γε-
γονός πως για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά θα υπάρχει ξεχω-
ριστός προϋπολογισμός. Άρα 
την επιδότηση του 60% θα 
μπορούν να διεκδικήσουν και 
άλλης εισοδηματικής κατηγο-
ρίας οικιακοί καταναλωτές.

Στις κάλπες μεθαύριο 
οι πολιτικοί μηχανικοί της Αχαΐας

Πρόγραμμα για 
απόσυρση θερμοσιφώνων

Σε κοινή συμπόρευση 
Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστορά-
κου συμπορεύεται με τον Νεκτάριο Φαρμάκη στις προσεχείς 
αυτοδιοικητικές εκλογές προκειμένου να προσφέρει το δικό 
της λιθαράκι στην Περιφέρεια.

Χθες ο κ. Φαρμάκης με ανάρτησή του καλωσόρισε την κα 
Μαστοράκου στην ομάδα του τονίζοντας τα εξής: «Με την 
Άννα Μαστοράκου μας συνδέουν πολλά. Η μεγάλη κοινή 
προσπάθεια που κάναμε, αυτή ως Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, στα χρό-
νια της επείγουσας φάσης της πανδημίας, να συντονίσουμε 
δράσεις και ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Και πέρα από αυτό όμως, η διαρκής συνεργασία για την προ-
αγωγή των θεμάτων υγείας, τη στήριξη των δομών υγείας του 
τόπου μας και την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τον 
ιατρικό κόσμο. Σε αυτά τα χρόνια δομήσαμε μία στέρεη συνα-
ντίληψη. Γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η Άννα Μα-
στοράκου ενόψει των επερχόμενων Περιφερειακών Εκλογών, 
αποφάσισε να συμπορευτεί μαζί μας στην προσπάθεια για τη 
Δυτική Ελλάδα του κοινού μας μέλλοντος. Την καλωσορίζω 
στις επάλξεις των αγώνων της αυτοδιοίκησης».

Πέθανε ο πρ. αντιπρύτανης 
Γιώργος Σταυρόπουλος 

Εφυγε απο τη ζώή ο ομότιμος καθη-
γητής του Τμήματος Χημείας και πρώ-
ην αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών Γεώργιος Σταυρόπουλος όπως 
έγινε γνωστό με ανακοίνωση του Πρόε-
δρου του Τμήματος Χημείας, καθηγητή 
Αχιλλέα Θεοχάρη. Σχετικά με τον απο-
βιώσαντα ο κ . Θεοχάρης αναφέρει: «Ο 

Γ. Σταυρόπουλος υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού του 
Τμήματος σχεδόν από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το 
οποίο υπηρέτησε μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2008. Διε-
τέλεσε Διευθυντής του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας 
και Φυσικών Προϊόντων (1995-1997) και Πρόεδρος του Τμή-
ματος (1999-2000). Επιπλέον συμμετείχε σε πολλές επιτροπές 
του Τμήματος. Ο Γ. Σταυρόπουλος έχει αφήσει ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα του και στο Πανεπιστήμιο, διατελώντας μέλος πολλών 
Επιτροπών, συμβάλλοντας στην οργάνωση του Τμήματος Εκδό-
σεων ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κοστολόγησης Συγγραμμάτων 
(1995-2000) και μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων (1995-2003), 
και επιπλέον ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού (2000-2003) και Πρόεδρος της Επιτροπής Δεο-
ντολογίας του Πανεπιστημίου και ως Αντιπρύτανης Ερευνητικών 
και Εκπαιδευτικών Υποθέσεων (2003-2006) και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ερευνών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και εν γένει 
ομαλή λειτουργία της».
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει το Σάββατο 1/4 στις 11π.μ απο 
τον Ι.Ν Αγίου Ανδρέα Πατρών»
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Πλήθος κόσμου κατέκλυσε 
προχθές το απόγευμα τις αί-
θουσες του Royal στην Πάτρα, 
ανταποκρινόμενος στο κάλε-
σμα του επικεφαλής της δημο-
τικής παράταξης «σπιράλ» και 
υποψηφίου δημάρχου Πατρέ-
ων Πέτρου Ψωμά, ο οποίος 

παρουσίασε το όραμά του για 
ην Πάτρα του αύριο.
Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της παράταξης: «Ο Πέτρος 
Ψωμάς παρουσίασε ενώπιον 
Πατρινών, συγκεκριμένες ρε-
αλιστικές προτάσεις ανά το-
μέα αρμοδιότητας του Δήμου 

Πατρέων. Με πηγές έμπνευ-
σης της δημοτικής του παρά-
ταξης, το ένδοξο παρελθόν 
της πόλης, τις καλές πρακτι-
κές άλλων δήμων, το δίκτυο 
δημάρχων που έχει δημιουρ-
γήσει, παρουσιάζει τεκμηριω-
μένες προτάσεις-λύσεις που 
έχουν επεξεργαστεί όλες οι 
Ομάδες Εργασίας του σπιράλ.
Μιλώντας για το μέλλον, δι-
ευκρίνισε πως υπάρχουν 
πράγματα στην πόλη που 
μπορούν να αλλάξουν σε 
ορίζοντα 5ετίας, άλλα που 
απαιτούν περισσότερο χρό-
νο, αλλά και βάσεις, που αξί-
ζει να τεθούν, για να μπει η 
Πάτρα σε τροχιά προόδου 

και ανάπτυξης. 
Κατά την ομιλία του ο Πέ-
τρος Ψωμάς, έδωσε έμφαση 
στον ανεξάρτητο χαρακτή-
ρα της παράταξης («χωρίς 
κομματικές ή άλλες εξαρτή-
σεις, υπερ-κομματική προ-
σπάθεια, ιδεολογία μας είναι 
η Πάτρα), στην εξωστρέφεια 
του σπιράλ που εγγυάται την 
αναγκαία εξωστρέφεια της 
πόλης και στην ποικιλία χρη-
ματοδοτικών εργαλείων που 
έχουν αναζητηθεί και βρεθεί 
(ευρωπαϊκά., εγχώρια, τοπι-
κά) και καθιστούν υλοποιή-
σιμο και απολύτως εφικτό το 
προτεινόμενο πρόγραμμα για 
την Πάτρα του αύριο».

Όραμα για την Πάτρα του αύριο 

Την αναγκαιότητα άμεσων 
προσλήψεων μόνιμου προ-
σωπικού στους Δήμους και 
τις ΔΕΥΑ τονίζει με επιστολή 
του προς τον Πρωθυπουργό 
κ. Κ. Μητσοτάκη και προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. 
Βορίδη, ο Δήμαρχος Πατρέ-
ων, Κώστας Πελετίδης.
Στην επιστολή του, την οποία 
κοινοποιεί και στην ΚΕΔΕ 
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελ-
λάδας) ο Δήμαρχος αναφέρει:
«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας απευθυνόμαστε εκ νέ-
ου, για το πολύ σοβαρό ζήτη-
μα της αναγκαιότητας άμεσων 
προσλήψεων μόνιμου προ-
σωπικού στους Δήμους και 
τις ΔΕΥΑ της χώρας.
Για το εν λόγω θέμα, έχουμε 
απευθυνθεί πολλές φορές, τό-
σο στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών όσο και στο Υπουργείο 
Εργασίας. Επίσης, έχουμε 
απευθυνθεί ξανά και σε εσάς 
[...]
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συ-
γκεντρωμένη εμπειρία λει-
τουργίας των Δήμων της 

χώρας μας, καθώς και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
αναδεικνύεται και εκ του απο-
τελέσματος ότι η διαχρονική 
εφαρμογή της πολιτικής απα-
γόρευσης προσλήψεων μό-
νιμου προσωπικού, απ’ την 
οποία απορρέει η υποστελέ-
χωση των ΟΤΑ και εν γένει 
του Δημοσίου, έχει επιφέρει 
καταστροφικές συνέπειες, τις 
οποίες καθημερινά βιώνει ο 
λαός μας, αλλά και οι λιγοστοί 
εργαζόμενοι σε κάθε Δήμο. 
[...] Η Κυβέρνησή σας, αλ-
λά και όσες γνωρίσαμε τις τε-
λευταίες δεκαετίες, συνειδητά 
επέλεξαν το δρόμο της κάλυ-

ψης των αναγκών των Δήμων 
και γενικά του Δημοσίου, με 
κακοπληρωμένη ολιγόμη-
νη και χωρίς δικαιώματα ερ-
γασία. [...] Οι ίδιοι, δηλαδή, 
που έφτιαξαν και ψήφισαν 
τους νόμους που απαγορεύ-
ουν τις προσλήψεις, τα νο-
μοσχέδια ανακύκλωσης της 
ανεργίας, που στήριξαν την 
υποχρηματοδότηση των Δή-
μων και το ξεπούλημα υπηρε-
σιών τους, που νομοθέτησαν 
την υποχρεωτικότητα άσκη-
σης έφεσης απέναντι σε δι-
καστικές αποφάσεις εργαζο-
μένων, είναι οι ίδιοι, μαζί με 
τους μηχανισμούς τους, που 

σήμερα παλεύουν δήθεν για 
το καλό των ανέργων.
Ταυτόχρονα, όλες οι μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις, αξιο-
ποιώντας την έλλειψη προ-
σωπικού και υποχρηματοδό-
τησης στους Δήμους που οι 
ίδιοι δημιούργησαν, υιοθέ-
τησαν τη στρατηγική επιλο-
γή των επιχειρηματικών ομί-
λων, για επέκταση της δράσης 
τους στις Υπηρεσίες των Δή-
μων, με αποτέλεσμα μια σει-
ρά κρίσιμες υπηρεσίες που 
ικανοποιούν βασικές ανάγκες 
του λαού, στις ΔΕΥΑ, στην 
καθαριότητα, τον ηλεκτροφω-
τισμό, την αυτεπιστασία κλπ, 
να γίνονται πεδία κερδοφορί-
ας για τους λίγους.
Καλούμε την Κυβέρνησή σας 
έστω και στο τέλος της θητεί-
ας της, να προχωρήσει άμεσα 
στην προκήρυξη μόνιμων θέ-
σεων εργασίας στους Δήμους 
και τις ΔΕΥΑ όλης της χώρας, 
με βάση τις ανάγκες των Υπη-
ρεσιών κάθε Δήμου και με 
κάλυψη όλων των κενών ορ-
γανικών θέσεων. 

Επιστολή Πελετίδη σε Μητσοτάκη 
και Βορίδη για προσλήψεις

> Οριακή είναι η κατάσταση στον Δήμο της Πάτρας

> Πλήθος κόσμου στο Royal για την ομιλία του Πέτρου Ψωμά

Ημερίδα για την
«Ενεργειακή Δημοκρατία»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Ανδρέα 
Παπανδρέου», διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή Δη-
μοκρατία σε Κρίση» την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 στην Αίθου-
σα Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (Πλ.Γεωργίου Α 
25). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
Καλωσόρισμα-Εισαγωγικές παρατηρήσεις
• Γιώργος Παπανδρέου, τ. πρωθυπουργός, πρόεδρος Ιδρύματος 
Ανδρέα Παπανδρέου
• Χρήστος Μπούρας, πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
• Παναγιώτης Δημόπουλος, αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυ-
ξης, Πανεπιστήμιου Πατρών
18:00-19:00 «Η Ενέργεια στους πολίτες - Οι ενεργειακές κοι-
νότητες ως εργαλείο δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και ανά-
πτυξης»
Χάρης Δούκας, αν. καθ. Ενεργειακής Πολιτικής και Διοίκησης, 
Τμ. Ηλ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π και μέλος Επιτροπής Προγράμματος 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας
Αντώνης Αλεξανδρίδης, καθ. Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Κατσαπρακάκης, καθ. Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ιδρυτικό μέλος 
Μίνωα Ε.Κ. (εξ αποστάσεως)
Συντονισμός: Παναγιώτης Γιαλένιος, δημοσιογράφος, εκδότης 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων»
19:00-20:00 «Η διασύνδεση της προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της Ενέργειας»
Παναγιώτης Δημόπουλος, καθ., Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Πατρών
Ανδρέας Α. Παπανδρέου, καθ. Τμ. Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών, ΕΚΠΑ (εξ αποστάσεως)
Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής Ελληνικού Γραφείου, 
GREENPEACE
Συντονισμός: Μελιώ Κατσιφάρα, Δημοσιογράφος-Παραγωγός 
της εκπομπής Greenlist UpFm
20:00-21:00 «Η Ενεργειακή Δημοκρατία και ο μετασχηματι-
σμός του ενεργειακού συστήματος μέσω συλλογικών ενεργειακών 
σχημάτων»
Δημήτριος Μούρτζης, καθ, Τμήμα Μηχανολόγων και Αερο-
ναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασίλης Αϊβαλής, πρόεδρος ΤΕΕ, Τμ. Δ.Ε
Παναγιώτα Μιχαλακάκου, καθ. Τμ. Μηχανολόγων και Αερο-
ναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συντονισμός: Ζώης Μαρίνος, Δημοσιογράφος
21:00-21:10 Σύνοψη - Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Δύο νέα πάρκα
Δύο νέα πάρκα δημιουργεί ο Δήμος στην Παραλία Πατρών 
(Κοιμητήριο, Ακτή Δυμαίων) για τις ανάγκες των δημοτών της 
περιοχής. Στους χώρους φυτεύτηκαν, από τους εργαζόμενους του 
Δήμου, περί τα 150 ελαιόδεντρα. Στη συνέχεια, στην περιοχή 
του Κοιμητηρίου, θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης ώστε το νέο 
πάρκο να αποτελέσει «κυψέλη» αναψυχής, παιχνιδιού, άθλησης 
και περιπάτου για μικρούς και μεγάλους. «Η Δημοτική Αρχή, 
σταθερή στις εξαγγελίες της, συνεχίζει τη δημιουργία έργων, 
στο κέντρο και στις συνοικίες, που αναβαθμίζουν τη ζωή των 
κατοίκων, ομορφαίνουν την καθημερινότητά τους και την πόλη», 
ανακοίνωσε ο Δήμος.
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Προγραμματική σύμβαση για την
αποκατάσταση της παραλιακής 

Μεγάλη επένδυση
 στο Λαμπίρι

Σε δύο με τρία χρόνια υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο 
το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Λαμπίρι Αιγιαλείας εκεί 
όπου κάποτε βρισκόταν το «Mediterranee». 
Πρόκειται για μεγάλη επένδυση της εταιρείας Azur 
Selections. Το ξενοδοχείο θα είναι 12μηνης διάρκειας και 
θα οικοδομήσουν 20.000 τ.μ. Θα είναι ένα από τα μεγα-
λύτερα Project που θα γίνουν στην Αχαΐα. Ο προϋπολογι-
σμός είναι περίπου 40.000.000 ευρώ.

Στην τελική φάση το έργο
του Ρωμαϊκού Σταδίου 

Στο τελικό στάδιο είναι οι εργασίες της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων για την ολοκλήρωση του έργου του Ρωμαϊκού Στα-
δίου, στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, στην Πάτρα.
Με την ολοκλήρωση του Ρωμαϊκού Σταδίου θα προστεθεί 
ένας ακόμα αρχαιολογικός χώρος που θα είναι επισκέψιμος 
για την Πάτρα και αυτό σίγουρα θα ενισχύσει την προσπά-
θεια που γίνεται για να αποκτήσει η πόλη μια τουριστική δυ-
ναμική. Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν στερεωτι-
κές εργασίες εδάφους και αντιστήριξη πρανών, έτσι ώστε να 
γίνει ο χώρος επισκέψιμος και δεν είχαν να κάνουν με επι-
πλέον ανασκαφές για την ανάδειξη του μέρους του μνημείου 
που βρίσκεται ακόμα κάτω από το έδαφος.
Στον χώρο έχει εγκατασταθεί φυλάκιο, θα υπάρξει φωτι-
σμός για την ανάδειξη του μνημείου, ενώ με βάση τη με-
λέτη που έχει γίνει θα υπάρχουν δύο είσοδοι, ο ένας από 
τον πεζόδρομο της Ηφαίστου και ο άλλος στο πάνω μέρος 
του, κοντά στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου φτάνει τα 300.000 ευρώ.

Καθαρισμός οικοπέδων 
Ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων 
πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023, καλεί 
τους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές οικοπέδων να φροντί-
σουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 30 
Απριλίου και συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
• Κοπή και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέ-
ντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκο-
νται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) 
δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. 
• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκε-
ται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλ-
λόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
• Κλάδεμα της κόμης των δέντρων.
• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυ-
στών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων.
Ο καθαρισμός επιβάλλεται, για να αποφευχθεί σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης όσα προβλέπονται από την 
Νομοθεσία σύμφωνα με την υποπερ. 26 της περ. β’ της 
παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114) .

Άνοιξε λόγω 
κρύου το Υπνωτήριο 

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό του Οργανι-
σμό αποφασίτηκε η λειτουργία του Υπνωτηρίου (Μπουκα-
ούρη 100 και Γούναρη) την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, 
για την φιλοξενία και διανυκτέρευση, όλων των άστεγων 
πολιτών λόγω των προβλέψεων για χαμηλές θερμοκρα-
σίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για την ενημέρωση του 
πληθυσμού των αστέγων της πόλης ενεργοποιήθηκε η 
Ομάδα Δρόμου που περιηγήθηκε στην Πάτρα με σκοπό 
να εντοπίσει πιθανά σημεία που διαμένουν άστεγοι.

Θέματα

> Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

> Επίσκεψη Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το έργο αποκατάστασης της 
διάβρωσης στον παραλιακό 
δρόμο και ακτή Ρίου-Άγιος 
Βασίλειος προχωρά μετά από 
την ομόφωνη απόφαση που 
έλαβε στις αρχές της εβδομά-
δας το Περιφερειακό Συμβού-
λιο για την έγκριση της προ-
γραμματικής σύμβασης με 
τον Δήμο Πατρέων. Το έργο 
έχει προϋπολογισμό ύψους 
9,65εκ ευρώ και συνδυάζει 
αναπλήρωση και προστασία 
ακτής και παραλίας, δρόμο 
για αυτοκίνητα ήπιας κυκλο-
φορίας ειδικών προδιαγρα-
φών και ποδηλατόδρομο και 
πεζοδρόμιο. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Υπο-
δομών και Έργων, Θανάσης 
Μαυρομμάτης δήλωσε ότι ο 
επόμενος χειμώνας θα βρει 
οχυρωμένες τις κοινότητες Ρί-
ου και Αγίου Βασιλείου Πα-
τρών. Η βόρεια ακτογραμμή 
έχει υποστεί σημαντικές κατα-
στροφές, επί σειρά ετών, που 
έγιναν πολύ μεγαλύτερες μετά 
τις κακοκαιρίες του χειμώνα 
του 2021, με αποτέλεσμα να 
καταστραφούν δρόμοι και να 
κινδυνεύσουν οικισμοί.
Το έργο θα αποκαταστήσει 

την παράκτια ζώνη και θα 
έχει αντιδιαβρωτικό χαρα-
κτήρα γι΄αυτό και θα γίνουν 
λιμενικές εργασίες σε μήκος 
1 χλμ. στο Ρίο και 1,5 χλμ. 
σε Ακταίο και Αγιο Βασί-
λειο. Βασικό στοιχείο θα εί-
ναι η κατασκευή παραλιακής 
οδού, πλάτους 10 μέτρων μι-
κτής χρήσης για ΙΧ αυτοκίνη-
τα, ποδήλατα και πεζούς.
Έχει συνταχθεί, ήδη, μελέτη 
αντιμετώπισης των εκτεταμέ-
νων ζημιών και προβλημά-
των από διάβρωση, αλλά και 
της αποκατάστασης ευστάθει-
ας στα παράκτια οδικά τμήμα-
τα, με σκοπό την άρση της επι-
κινδυνότητας για διερχόμενα 
οχήματα, για μόνιμους κατοί-
κους και επισκέπτες, κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η περιοχή που θα γίνουν ερ-
γασίες είναι η οδός Ποσειδώ-
νος (από τη συμβολή της με τη 
Συρογιάννη) και η οδός Ελευ-
θερίας έως τη συμβολή της με 
την οδό Γεωργίου Παπανδρέ-
ου. Πρόκειται για όλη την πα-
ραλιακή του Ρίου που ενώνει 
το Πόρτο Ρίο με την περιο-
χή Περιβολάκια. Τα έργα της 
ακτής είναι χωρισμένα σε δύο 
τμήματα, στο παράκτιο από τη 
Συρογιάννη έως τη Σελέμνου 
και σε αυτό από Αγίου Γεωρ-
γίου έως τη Μ. Αλεξάνδρου. 
Στο πρώτο παράκτιο τμήμα 
σχεδιάζονται επτά τεχνητοί 
ύφαλοι, ενώ στο δεύτερο έξι. 
Επισημάνθηκε, πάντως, από 
περιφερειακούς συμβούλους, 
η ανάγκη να τηρηθούν αυστη-
ρά τα χρονοδιαγράμματα του 

έργου, έτσι ώστε να μη χαθεί η 
ευκαιρία αποκατάστασης στη 
ζώνη αιγιαλού και παραλίας.
Ο περιφερειάρχης, Νεκτάριος 
Φαρμάκης, διαβεβαίωσε ότι 
δεν θα υπάρξουν εμπλοκές με 
την Κτηματική, ακριβώς επει-
δή η περιοχή είναι ακόμα σε 
«κατάσταση έκτακτης ανάγκης» 
και γι’ αυτό έχει πάρει εξαίρε-
ση από περιβαλλοντική αδειο-
δότηση. Τόνισε ότι προφανώς 
και θα καταβληθεί κάθε προ-
σπάθεια, ωστόσο κανένα έργο 
δεν γίνεται σε «συνθήκες θα-
λάμου εργαστηρίου». Θα γί-
νει, ακόμη, ο καλύτερος δυνα-
τός προγραμματισμός, ώστε η 
όχληση να είναι η μικρότερη 
εφικτή.
«Το έργο αυτό είναι σημαντικό 
για την Αχαΐα και είναι πρό-
κριμμα για παρόμοιες λύσεις 
και σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας. Τελικά τα έργα που γίνο-
νται σε σωστή βάση ενώνουν 
την κοινωνία και μας δίνουν 
αισιοδοξία για μια καλύτερη 
πραγματικότητα στην Δυτι-
κή Ελλάδα» ανέφερε από την 
πλευρά του ο αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Ελλάδας Φω-
κίων Ζαΐμης.

Αποτύπωσαν τις ομορφιές μας

Δημοσιογράφοι από ΜΜΕ πανελλαδι-
κής εμβέλειας φιλοξενήθηκαν στην Αχα-
ΐα και την Αιτωλοακαρνανία, από την 
Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 
Μαρτίου 2023.
Οι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν σε ορει-
νούς όγκους των δύο Περιφερειακών 
Ενοτήτων και συγκεκριμένα, κατά την 
πρώτη ημέρα, είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν για τα πλεονεκτήματα της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον αντι-
περιφερειάρχη Διοίκησης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Τάκη Παπαδόπουλο και 
τον προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδια-
σμού Τουριστικής Στρατηγικής ΠΔΕ, Δρ. 
Λαυρέντιο Βασιλειάδη, σε μικρή εκδή-

λωση υποδοχής που τους έγινε στο ξενο-
δοχείο Moxy Πάτρας.Την επομένη ημέ-
ρα επισκέφτηκαν αρχικά τα Καλάβρυτα 
όπου ξεναγήθηκαν στον Τόπο Θυσίας, 
και στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος. Στη συνέχεια ανα-
χώρησαν για τη Ζαρούχλα όπου είχαν 
την ευκαιρία να ζήσουν μία βιωματική 
εμπειρία περιπατητικού τουρισμού. Στο 
τέλος της διαδρομής τους περίμενε μία 
γευσιγνωστική πρόκληση από παραδο-
σιακά προϊόντα που καλλιεργούνται στην 
ευρύτερη περιοχή. Την επόμενη ημέρα 
επισκέφτηκαν την Άνω Χώρα στην περι-
οχή της ορεινής Ναυπακτίας όπου ξενα-
γήθηκαν εκεί και συζήτησαν με ντόπιους 

για τις ομορφιές και επιλογές που έχει 
κάποιος επισκέπτης κατά την παραμονή 
του εκεί ενώ γεύτηκαν καλομαγειρεμένα 
φαγητά και λαχταριστά εδέσματα.
Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού και Τουρισμού, Νικόλαος 
Κοροβέσης: «Πλέον η προβολή της Δυτι-
κής Ελλάδας μέσα από την αρθρογραφία 
των επισκεπτών μας θα ενισχυθεί στο-
χεύοντας σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
εγχώριων και μη επισκεπτών».
Οι φιλοξενούμενοι δημοσιογράφοι έμει-
ναν εντυπωσιασμένοι τόσο από τη φιλο-
ξενία όσο και από την ενημέρωση που 
είχαν, ενώ συνέλεξαν πλούσιο υλικό για 
την προβολή της Δυτικής Ελλάδας στα 
Πανελλήνια ΜΜΕ στα οποία εργάζονται. 
Την αποστολή των δημοσιογράφων απο-
τελούσαν οι: Φάνης Ζώης (Ναυτεμπορι-
κή), Φρόσω Καβαλάρη (Τα Νέα), Λευτέ-
ρης Τρίγκας (Πρώτο Θέμα / Olive, New 
Money), Ελευθερία Βασιλειάδη (Αθηνό-
ραμα), Νάνσυ Μητροπούλου (Πρώτο Θέ-
μα/Travel), Χριστίνα Τσαμουρά (Έθνος/I 
cook Greek), Βασίλειος Νάτσιος (Cosmo-
politi.com) και ο Απόστολος Σκουμπού-
ρης (Businessdaily.gr, crisismonitor.gr, 
finupnews.gr).
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Ο «Έσπερος» στο 
Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά το «σπιράλ» και η δημοτική παράταξη 
«Ώρα Πατρών» ζητά να συζητηθεί το θέμα 
της πώλησης του «Έσπερου» στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής 
της παράταξης, Γ. Ρώρος σε επιστολή του 
προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, «παρακαλούμε όπως άμεσα συγκαλέσετε 
έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητη-
θεί το θέμα του Εσπέρου. Η πόλη δεν πρέ-
πει να χάσει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα 
σύγχρονο πολιτιστικό μέγαρο με σεβασμό 
στην ιστορία, στην καρδιά του Ιστορικού 
κέντρου. Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης θα ωφελούσε η συμμετοχή 
στην συζήτηση των πρώην δημάρχων κ. κ. 
Φούρα και Δημαρά και του τέως Αντιδημάρ-
χου κ. Δεμαρτίνου, καθώς και του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Νόμου Αχαΐας αλλά και του 
ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος. Επίσης παρακαλούμε 
όπως έχουμε άμεσα τα σχετικά έγγραφα που 
αφορούν τον ΕΣΠΕΡΟ αλλά και τυχόν αλλη-
λογραφία των επαφών και των συζητήσεων 
με τον κ. Στεφανόπουλο, καθώς και οποιο-
δήποτε έγγραφο έχει σχέση με την υπόθεση 
και έχει περιέλθει στα αρχεία του Δήμου 
Πατρέων».

Αποκατάσταση ζημιών 
Τον οικισμό Κομπηγάδι του Δήμου Ερυμάν-
θου επισκέφθηκε χθες ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κι 
ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εκτεταμέ-
νων εργασιών που εκτελούνται από τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Έργων, στον οδικό άξονα 
Κομπηγάδι-Λακκώματα, όπου κατά το πα-
ρελθόν είχε εκδηλωθεί κατολίσθηση έπειτα 
από έντονα καιρικά φαινόμενα. 
Οι σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στον 
οδικό άξονα Κομπηγάδι-Λακκώματα συνδυ-
άστηκαν με κατολίσθηση και αποκόλληση 
τμήματος του οδοστρώματος στην επαρχι-
ακή οδό Χαλανδρίτσας-Καλαβρύτων στον 
οικισμό Κομπηγάδι. Η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας προχώρησε άμεσα σε προσωρινή 
αποκατάσταση, αλλά παράλληλα δρομολό-
γησε και τις απαραίτητες ενέργειες για την 
ένταξη νέου έργου, με στόχο την οριστική 
αποκατάσταση όλων των προβλημάτων από 
τις φυσικές καταστροφές.. 

Έλλειψη διανομέα
στα ΕΛΤΑ Διακοπτού 

Για το ζήτημα στην καθημερινότητα και στις 
συναλλαγές των πολιτών, μέσω ΕΛΤΑ, του 
Διακοπτού παρενέβη ο αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινο-
τομίας Φωκίωνας Ζαΐμης μέσω σχετικής 
επιστολής στον διευθύνοντα σύμβουλο των 
ΕΛΤΑ, Γρηγόριο Σκλήκα. «Πρέπει να αναζη-
τηθεί μία κατάλληλη λύση στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα άμεσα, ώστε να αντιμετωπισθεί η 
πολύμηνη ταλαιπωρία, στην οποία αιφνιδί-
ως υπεβλήθησαν και υποβάλλονται καθη-
μερινώς οι πολίτες των ανωτέρω περιοχών 
Διακοπτού, Ελαιώνα, Κερνίτσας, Μαμουσι-
άς κλπ», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Ζαΐμης. 
Να αναφερθεί ότι στο ως άνω υποκατάστημα 
δεν υπηρετεί κανένας διανομέας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, από τα μέσα του καλο-
καιριού του 2022, όταν, αιφνιδίως, κενώ-
θηκε η οικεία θέση.

Τρεις προσφορές 
για το εργοστάσιο απορριμμάτων 

Θέματα

> Προχωρά η κατασκευή του έργου στο Φλόκα

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικο-
νομικών του Δήμου Πατρέων και το Τμήμα 
Εσόδων, ανακοινώθηκαν τα παρακάτω σχετι-
κά με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, επί των ακαθάριστων εσόδων του 
τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί 
ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων.
Για τους επιχειρηματίες η είσοδος στην πλατ-
φόρμα θα γίνεται αποκλειστικά από την εφαρ-
μογή: https://dae.govapp.gr (είσοδος ως επι-

χείρηση) με τους κωδικούς του TAXISNET.
Οι επιχειρήσεις μπορούν μέσα από την ενότη-
τα «Χρήσιμες Πληροφορίες» (Οδηγίες χρήσης 
πλατφόρμας προς επιχειρηματίες – λογιστές) 
να αντλήσουν πληροφορίες και λεπτομε-
ρή ενημέρωση σχετικά με το τρόπο υποβο-
λής των περιοδικών δηλώσεων ακαθαρίστων 
εσόδων (αρχικών και τροποποιητικών). Τονί-
ζεται ότι η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί από 
τις 31-3-2023 και θα αφορά την πληρωμή 

των τρεχουσών τριμηνιαίων ή μηνιαίων οφει-
λών. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα, να υποβάλλουν και ηλε-
κτρονικά την δήλωσή τους και να πληρώσουν 
ηλεκτρονικά το αναλογούν τέλος και τυχόν 
πρόστιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κω-
δικούς του TAXISNET (Πλατφόρμα ηλεκτρο-
νικής υποβολής δηλώσεων επί των ακαθάρι-
στων εσόδων και παρεπιδημούντων).

Επίσκεψη στο Μονοδένδρι πραγ-
ματοποίησε ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Κώ-
στας Σβόλης.

Σε ανακοίνωσή της η παράτα-
ξη αναφέρει: «Ευχαριστούμε τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 
Μονοδενδρίου Γιάννη Κοζιώρη 

για την ενδελεχή ενημέρωση σχε-
τικά με τα προβλήματα της εκεί πε-
ριοχής. Η διάβρωση των ακτών 
και η επιτακτική ανάγκη παρέμβα-
σης και αποκατάστασης, το κυκλο-
φοριακό πρόβλημα και η έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, η ανάγκη πα-
ρέμβασης μέσω ορθολογικού πο-
λεοδομικού σχεδιασμού και η δι-
άνοιξη οδών, τα προβλήματα με 
τα έργα αποχέτευσης και άλλα πολ-
λά μας απασχόλησαν κατά τη δι-
άρκεια της συνάντησής μας. Είχε 
προηγηθεί η αναβληθείσα συνά-
ντηση με τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητας Ψαθοπύργου κ. Παναγιώτη 

Κολοκυθά και λοιπούς συμβού-
λους για τα θέματα της εκεί Κοι-
νότητας, όπως προβλήματα που 
αφορούν τη λειτουργία των πα-
ραλιακών καταστημάτων υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, προβλήμα-
τα αποχέτευσης και κατασκευής 
του γηπέδου ποδοσφαίρου, κ.ά. 
Τους ευχαριστούμε για την άμε-
ση ανταπόκριση και συνεργασία. 
Η «Πάτρα Ενωμένη» θα συνεχί-
σει το οδοιπορικό αμφίδρομης 
επικοινωνίας με την κοινωνία στα 
πλαίσια της προσπάθειας για την 
ανάδειξη προβλημάτων και την 
πρόταση λύσεων».

Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Επίσκεψη Σβόλη στο Μονοδένδρι

> Από τις αρχές Απριλίου στον Δήμο Πατρέων

> Ενημέρωση για έργα και προβλήματα 

Στο μεγάλο διαγωνισμό για την 
κατασκευή ενός πολύ σύγχρονου 
εργοστασίου επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων στο Φλόκα, προϋπολο-
γισμού 55,1 εκ. ευρώ και με τα 
συμπληρωματικά έργα 115 εκ. ευ-
ρώ, κατατέθηκαν τρεις προσφορές 
από μεγάλες κατασκευαστικές εται-
ρείες.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
Πατρέων, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της Δημοτικής Αρχής, 
για μια ακόμα φορά, ανταπεξήλ-
θαν με επάρκεια σε ένα πολύ με-
γάλης πολυπλοκότητας και τεχνι-
κών δυσκολιών διαγωνισμό.
«Το έργο θα γίνει με πόρους από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων και από το Ταμείο Συνοχής. 
Συνεπώς δεν θα επιβαρυνθούν 
οι δημότες μας, σε αντίθεση με 
τα σχέδια προηγούμενων δημοτι-
κών αρχών που προέκριναν τη δι-
αδικασία μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 
Με τη διαδικασία αυτή (ΣΔΙΤ) το 
κόστος θα μετακυλούσε σταδια-
κά στους δημότες. Το έργο ανοίγει 
παραπέρα το δρόμο για το κλεί-
σιμο του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονο-

μικής Ταφής Απορριμμάτων) της 
Ξερόλακκας, ενώ ελαχιστοποιού-
νται, επίσης, οι αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον», ανέφερε ο 
Δήμος.

Ποιες εταιρείες 
κατέθεσαν πρόταση 
Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία στις 27 Μαρτίου και 
στις 3 Απριλίου αναμένεται η απο-
σφράγιση των προσφορών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
ypodomes.com, οι εταιρείες που 
κατέθεσαν πρόταση είναι η Μεσό-
γειος, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η 
Ηλέκτωρ (εταιρεία του ομίλου Ελ-

λάκτωρ). 
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι 
ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, ο οποίος κατά-
φερε να ολοκληρώσει το διαγω-
νισμό σε λιγότερο από 10 μήνες. 
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύ-
τερα έργα διαχείρισης απορριμμά-
των που δρομολογούνται στην Ελ-
λάδα καθώς ο προϋπολογισμός 
του μπορεί να φτάσει ακόμα και 
τα 92,8 εκατ. ευρώ (115 εκατ. αξία 
με ΦΠΑ).
Το έργο προβλέπει την κατασκευή 
Μονάδας Επεξεργασίας Στερε-
ών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του 
ΧΥΤΑ Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής 
Αχαΐας, συνολικής δυναμικότη-

τας 53.032 τόνων Αστικών Στερε-
ών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. 
Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 
υποδομές και την προμήθεια κινη-
τού εξοπλισμού. Εντός του γηπέ-
δου θα κατασκευαστεί και Μονά-
δα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 
(ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τό-
νων ετησίως.
Επίσης, η κατασκευή του έργου 
περιλαμβάνει την εκπόνηση της 
μελέτης εφαρμογής, την προμή-
θεια κινητού εξοπλισμού και τη 
δοκιμαστική λειτουργία του έρ-
γου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο 
της σύμβασης περιλαμβάνεται και 
η κανονική λειτουργία της υποδο-
μής για έξι χρόνια. 
Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον: 
α) Δικαίωμα προαίρεσης για επι-
πλέον έξι έτη λειτουργίας του έρ-
γου και β) Δικαίωμα προαίρεσης 
για εργασίες επέκτασης των εγκα-
ταστάσεων ή / και πρόσθετο εξο-
πλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική 
περιγραφή. 
Οι νέες υποδομές προβλέπεται 
να εξυπηρετούν τα απορρίμματα 
των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής 
Αχαΐας και Πατρέων.
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Γνωριμία με την 
ιστορία της Πάτρας 
Μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης του Λυκεί-
ου Αλιάρτου Βοιωτίας, μαζί με καθηγητές τους, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Δημαρχείο και 
συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώ-
στα Πελετίδη και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και 
Αθλητισμού, Τάκη Πετρόπουλο.
Ο Δήμαρχος τους μίλησε για την ιστορία της πό-
λης, του νεοκλασικού κτιρίου, που στεγάζει το 
Δημαρχείο, συζήτησαν όμως και για τα μείζονα 
θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και 
τους νέους της χώρας μας. Τα παιδιά και οι κα-
θηγητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από 
την επίσκεψη στην πόλη μας, ενώ στο τέλος της 
συνάντησης, αντηλλάγησαν και αναμνηστικά 
δώρα. Τέλος, οι μαθητές με τους καθηγητές τους, 
επισκέφθηκαν το ιστορικό καταφύγιο της Πά-
τρας, κάτω από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

Στήριξη από το Άρμα Θέσπιδος 
Με ανακοίνωσή τους οι ηθοποιοί του Άρματος Θέσπιδος αναφέ-
ρουν ότι: «Οι εργαζόμενοι ηθοποιοί του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, αν και 
είμαστε αρκετά μακριά, στηρίζουμε την κινητοποίηση της 29/03 
στο ΥΠΠΟΑ για την απόσυρση των διατάξεων της κυβέρνησης 
που διαχωρίζει την εργασία της πρόβας από την εργασία της παρά-
στασης, δίνοντας το δικαίωμα η πρόβα να πληρώνεται με ατομικές 
συμβάσεις και όχι ΣΥΛΛΟΓΙΚΈΣ, αλλά και τη δυνατότητα στον 
εργοδότη να απολύει τον εργαζόμενο ακόμα και μια μέρα πριν την 
πρεμιέρα. Ως εργαζόμενοι στο μόνο ΔΗΠΕΘΕ που τηρεί την ΣΣΕ 
που είχε υπογραφεί το 2016 με το ΣΕΗ και που η διοίκηση του 
ΣΕΗ δεν προχωράει στην ανανέωση της, αψηφώντας την απόφαση 
της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, απαιτούμε τώρα:
• Την απόσυρση των απαράδεκτων διατάξεων
• ΣΣΕ σε όλους τους χώρους που έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
• Την άμεση υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας με 
το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας από το ΣΕΗ.
• Στηρίζουμε κάθε άλλη παρέμβαση, κινητοποίηση και πρωτο-
βουλία των καλλιτεχνικών σωματείων». Το κείμενο υπογράφουν 
οι: Βασίλης Κόκκαλης, Αφροδίτη Βραχοπούλου, Βασίλης Τσόρ-
λαλης, Αλέξανδρος Τσίτσος, Θάνος Δημόπουλος

Συμβουλευτικά

Στα χνάρια του 1821
Οι «Αετοί του Μοριά» του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Μύλων Πα-
τρών σε συνδιοργάνωση με τον 
Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό 
Σύλλογο Δροσιάς Τριταίας «Οι 
Γιαννιάδες» πραγματοποίησαν 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
επετειακή εκδήλωση με τίτλο 
«Στα χνάρια του 1821 - «Αφα-
νείς Ήρωες» - Γιαννιάς» την περα-

σμένη Κυριακή, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για τα 202 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, με αρωγούς – υπο-
στηρικτές τις Ενορίες των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου & Παύλου 
Μύλων Πατρών, της Αγίας Πα-
ρασκευής - Αγίου Αθανασίου 
και το Σκοπευτικό Όμιλο Παρα-
δοσιακών Όπλων Πάτρας.

Μηνύματα ενότητας και ομοψυχίας κυριάρχησαν κατά τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου το περασμένο Σάββατο. 
Στις εκδηλώσεις ,την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αχαιός υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης. Την παρέλαση 
«άνοιξε» η Δημοτική Μουσική του Δήμου, η οποία παιανίζοντας επετειακά εμβατήρια έδωσε το «σύνθημα» της εκκίνησης, 
ενώ ακολούθησε η αντιπροσωπεία του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου με φουστανελοφόρους και οι σημαιοφόροι των σχολείων 
του Δήμου Πατρέων. Οι μαθητές παρήλασαν με παραδοσιακές ενδυμασίες, γεγονός που προκάλεσε θετικά σχόλια. Ακολού-
θησε αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ένωση Κυπρίων Αχαΐας, ο Φάρος Ποντίων, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα 
Ελλήνων Οδηγών, οι πρόσκοποι, ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος, ο Όμιλος Σουλίου, οι «Μωραΐτες Εν Χορώ», τμήματα του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αντιπροσωπεία του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, αλλά και των σωμάτων 
ασφαλείας, ενώ στη διάρκεια της παρέλασης μαχητικά αεροσκάφη διέσχισαν τον αχαϊκό ουρανό. 

Επιχειρήσεις στο 
χείλος του γκρεμού
Ανθεκτικές, έστω και οριακά, απέναντι στις αλλεπάλληλες 
κρίσεις που αντιμετώπισε η οικονομία από το 2009 μέ-
χρι σήμερα αποδεικνύονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Την 
ίδια στιγμή οι μισές από αυτές εκφράζουν αισιοδοξία για τις 
δουλειές τους το επόμενο δωδεκάμηνο.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στα συμπεράσματα της έρευ-
νας που πραγματοποίησε πρόσφατα το Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΕΒΕΑ) σε 795 επιχει-
ρήσεις μέλη του και είναι ενδεικτικό της κατάστασης που 
επικρατεί στην επιχειρηματικότητα σήμερα.
Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι το 40,9% των 
επιχειρήσεων κατάφερε να αντεπεξέλθει στις αλλεπάλληλες 
συνθήκες αστάθειας που δημιούργησαν οι πολλαπλές κρί-
σεις από το 2009, ενώ σε ποσοστό 36,5% ανέφεραν ότι 
δύσκολα θα αντεπεξέλθουν σε μία νέα κρίση. Με άλλα λό-
για, μια στις τρεις επιχειρήσεις βρίσκονται στο χείλος του 
γκρεμού και μια νέα κρίση θα αποτελέσει γι’ αυτές ταφό-
πλακα για τις δραστηριότητές τους.
Πάντως, το 13,2% των επιχειρήσεων απάντησε ότι δεν 
επηρεάστηκε ιδιαίτερα, ενώ το 6,3% δήλωσε ότι βίωσε πε-
ρίοδο ανάπτυξης. 
Στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, η μεταβο-
λή του τζίρου κυμαίνεται σε ποσοστά έως 25%. 
Σε ερώτηση για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους 
δώδεκα μήνες, το 35,8% των επιχειρήσεων απάντησε ότι 
θα πορευθεί καλύτερα, το 24,5% των επιχειρήσεων θεωρεί 
ότι θα παραμείνει σταθερή, ενώ μόνο το 23,3% πιστεύει ότι 
η οικονομία θα πορευθεί χειρότερα.
Τέλος, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (48,4%) εκτιμούν ότι 
οι ίδιες θα πορευθούν καλύτερα τους επόμενους 12 μήνες, 
το 33,3% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι δε θα υπάρξει κά-
ποια αισθητή διαφορά, ενώ μόλις το 11,3% των επιχειρή-
σεων θεωρεί ότι η πορεία τους θα είναι χειρότερη.
Πέρα από τα συμπεράσματα της έρευνας, το σίγουρο πά-
ντως είναι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι μια περίοδος 
αβεβαιότητας για το επιχειρείν. Διότι σε κάθε εκλογική πε-
ρίοδο υπήρχε ένα μούδιασμα στην Οικονομία και ουδείς 
γνωρίζει ποιος θα είναι ο πολιτικός παίκτης εκείνος που 
θα αναλάβει τις τύχες της χώρας. Το αποτυπώνει και η ση-
μερινή έρευνα του «Σ.Ε.» που δείχνει ότι τα μηνύματα που 
λαμβάνει η επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο είναι ότι 
οι εκλογές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την διάθεση των 
καταναλωτών. Και έτσι θα οδηγηθούμε σε ένα Πάσχα εξαι-
ρετικά δύσκολο για όλους.

Aπόψεις

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
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Κατέθεσαν παράσταση 
πολιτικής αγωγής 
Στο πλευρό των οικογενειών των 
θυμάτων και των τραυματιών στο 
πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη 
είναι οι δικηγόροι της Πάτρας. Μαζί 
με άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους 
κατέθεσαν ενώπιον του εφέτη ανα-
κριτή Λάρισας δήλω-
ση παράστασης προς 
υποστήριξη της κατη-
γορίας κατά των ήδη 
κατηγορούμενων και 
κάθε άλλου υπευθύνου 
για τον θάνατο και τον 
τραυματισμό επιβαινό-
ντων στις αμαξοστοιχί-
ες. Μια ηχηρή κίνηση 
με πολλαπλούς αποδέ-
κτες, όπως σημειώνει 
ο Πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Πατρών Αθανά-
σιος Ζούπας. H ανάκριση που θα 
ξεκινήσει το επόμενο διάστημα θα 
ξεκαθαρίσει και τις ποινικές ευθύνες 
των υπαλλήλων σε όλη την κλίμακα 
της ιεαραρχίας. Στόχος όμως είναι 
αφενός να μην καθυστερήσει η υπό-
θεση να οδηγηθεί στο ακροατήριο, 
αλλά το κυριότερο η δικαστική έρευ-
να να φθάσει σε βάθος και να μην 
υπάρχει καμία αμφιβολία για τα συ-
μπεράσματά της. Επίσης θα προηγη-
θεί και η κατάθεση μηνύσεων από 
τις οικογένειες των θυμάτων και των 
τραυματιών που ζητούν δικαίωση 
αλλά και να αναδειχτούν οι παραλεί-
ψεις που οδήγησαν στο πολύνεκρο 
δυστύχημα.

Kόντρα Κούγια 
-Μαστοράκου 
Κόντρα μεταξύ του 
Αλέξη Κούγια και για-
τρών του Καραμανδα-
νείου της Πάτρας κατά 
την εκδίκαση της υπό-
θεσης του θανάτου της 
Τζωρτζίνας. Ο ποινικο-
λόγος απειλεί με μη-
νύσεις μάρτυρες στην 
υπόθεση κάτι που προ-
καλεί την αντίδραση 
της Άννας Μαστοράκου πρόεδρου 
του Ιατρικόυ Συλλόγου Πατρών. Για 
το θέμα είχε επέμβει και ο υπουργός 
Θάνος Πλεύρης σημειώνοντας ότι το 
Υπουργείο θα παρέχει την ανάλογη 
προστασία προς τους γιατρούς. Με-
τά τον κύκλο του Καραμανδανείου θα 

ανοίξει ο κύκλος του Νοσοκομείου 
του Ρίου και θα ακολουθήσει ο κύ-
κλος των Νοσοκομείων Αγία Σοφία 
στην Αθήνα αλλά και του Ωνασείου. 
Πάντως, στόχος όλων αυτών των κι-
νήσεων από πλευράς υπεράσπισης, 
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του 
Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, είναι να 

κλονιστεί η αξιοπιστία 
των γιατρών. Όπως 
αναφερόταν σε ανακοί-
νωση: «Προκειμένου 
να εξυπηρετήσει τις δι-
κές του τακτικές προ-
σπαθεί με απαράδεκτο 
τρόπο να σπιλώσει, να 
συκοφαντήσει και να 
ακυρώσει εμπειρότα-
τους νοσοκομειακούς 
ιατρούς με πολύχρονη 
θητεία, χωρίς να υπάρ-
χουν στοιχεία ή απο-

δείξεις για τις κατηγορίες που εξαπέ-
λυσε εναντίον τους. Με ατεκμηρίωτες 
υβριστικές, αφοριστικές δηλώσεις, 
προσπαθεί να στοχοποιήσει τους θε-
ράποντες ιατρούς, χάριν επικοινωνι-
ακών στρατηγικών κακής ποιότητας».

Ο πληθωρισμός «φεύγει», 
η ακρίβεια μένει 
«Δεν θα δούμε μείωση των τιμών, 
ούτε σταθεροποίηση, αυτό που θα 
δούμε είναι να αυξάνονται οι τιμές 
με μειωμένο ρυθμό». Με αυτή την 
απλή και σαφή τοποθέτηση ο υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊ-
κουρας σκιαγράφησε την επόμενη 
ημέρα στην αγορά, όπου ο πληθω-

ρισμός φεύγει αλλά η 
ακρίβεια… μένει!
Συγκεκριμένα όπως 
εξήγησε ο κ. Σταϊκού-
ρας η ακρίβεια μετατο-
πίζεται από την ενέρ-
γεια και επικεντρώνεται 
στα τρόφιμα. Και τα 
νούμερα ενισχύσουν 
αυτήν την εκτίμηση: 
Παρά την επιβράδυν-
ση του πληθωρισμού 
στο 6,1% τον Φεβρου-
άριο από 7% τον Ια-

νουάριο οι μέσες ανατιμήσεις στην 
ομάδα των ειδών διατροφής και μη 
αλκοολούχων ποτών τρέχουν με 
υπερδιπλάσια ταχύτητα 14,8% ένα-
ντι 7,1% το 2022.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς 
το πληθωριστικό κύμα στα τρόφιμα 

δεν θα καταλαγιάσει καθώς οι τιμο-
κατάλογοι των προμηθευτών και βι-
ομηχανιών που καταφθάνουν στις 
αλυσίδες λιανικής περιέχουν νέες 
ανατιμήσεις έως και 10% σε ευρύ 
φάσμα ειδών πρώτης ανάγκης που 
έρχονται ως αποτέλεσμα της αύξη-
σης στο κόστος παραγωγής το προ-
ηγούμενο διάστημα.

Εκπαιδευτικό επίδομα για 
άνεργους ωφελούμενους
Ξεκίνησε η διαδικασία συμπλήρω-
σης του ερωτηματολογίου για τους 
άνεργους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ 
που έχουν συμμετάσχει σε προγράμ-
ματα κατάρτισης για τις ψηφιακές 
και πράσινες δεξιότητες, το οποίο 
αποτελεί προϋπόθεση για να λά-
βουν το σχετικό επίδομα. 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία συ-
μπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
αφορά στους άνεργους ωφελούμε-
νους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμε-
τάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, 
στο πλαίσιο του έργου «Προγράμμα-
τα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επα-
νακατάρτισης σε κλάδους υψηλής 
ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές 
και πράσινες δεξιότητες».
Η συμπλήρωση του ερωτηματολο-
γίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου οι ωφελούμενοι να λά-
βουν το εκπαιδευτικό επίδομα.
Σημειώνεται πως οι ερωτήσεις που 
περιέχονται αφορούν στην αξιολό-
γηση των προγραμμάτων κατάρτι-
σης σε μια σειρά από τομείς όπως 
η οργάνωση, το περιεχόμενο και 
η αποτελεσματικότητα της κατάρ-
τισης.

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα ο ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική 
Συμμαχία Πέτρος Κόκκαλης συμμετέχο-
ντας ως κεντρικός ομιλητής σε ανοιχτή 
εκδήλωση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής της Νομαρχι-
ακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – 
Προοδευτική Συμμαχία. Το θέμα είναι η 
“Πράσινη Μετάβαση στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση”. Η ανοιχτή εκδήλωση θα γίνει 
στις 7:00 το απόγευμα στην αίθουσα του 
Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου 
Πατρών.

!
Ρύθμιση ένταξης των Θερινών Ημερήσιων Κατασκηνώσεων 
του Δήμου Πατρέων σε νομικό πλαίσιο ζητά με επιστολή του 
προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κυ-
ρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετί-
δης. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αναφέρει:
«Ως Δήμος Πατρέων, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των λαϊκών 
οικογενειών της πόλης μας, αξιοποίησε και διαμόρφωσε τον 
εγκαταλελειμμένο χώρο της Πλαζ (πρώην ΕΟΤ) και της Πρώην 
«Παιδικής Εξοχής» στα Ροΐτικα, σε χώρους ημερήσιας κατασκή-
νωσης, όπου μέσω του Κοινωνικού Οργανισμού, πραγματοποι-
ούνται δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 
8 έως 13 ετών, κατά τους θερινούς μήνες.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερεις περιόδους, διάρ-
κειας δεκαπέντε ημερών η κάθε μία, από τα μέσα Ιουνίου έως 
τα μέσα Αυγούστου και από τις 7.30 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ. Τα 
παιδιά χωρίζονται, ηλικιακά, σε ομάδες των 20 – 22 παιδιών, 
που η καθεμία στελεχώνεται από δύο ομαδάρχες - συνοδούς. 
Η επιλογή των παιδιών γίνεται βάσει κοινωνικοοικονομικών 
κριτηρίων και όλο το πρόγραμμα που προσφέρεται είναι δωρε-
άν. Περιλαμβάνει μετακίνηση με μισθωμένα λεωφορεία, πλήρη 
σίτιση (πρωινό, μεσημεριανό, δεκατιαvό), θαλάσσια μπάνια και 
αθλητικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η δρά-
ση αυτή στελεχώνεται με 55 - 60 άτομα προσωπικό (μόνιμοι 
υπάλληλοι του Δήμου, συμβασιούχοι με δίμηνες συμβάσεις και 
εθελοντές). Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος κυμαίνονται κάθε θέρος από 1200 έως 1700 περίπου.
Οι ανωτέρω δράσεις παρέχονται δωρεάν χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση από τους ωφελούμενους και καλύπτονται από ιδίους 
πόρους του Δήμου μας. Οι δαπάνες αυτές ενδεικτικά αφορούν 
μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των παιδιών από και προς 
τις Ημερήσιες Κατασκηνώσεις (κόστος περίπου 33.000€), πρό-
σληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας (περίπου 60 ατόμων 
με ενδεικτικό κόστος 150.000€), διατροφή (κόστος περίπου 
25.000€), λοιπά έξοδα 20.000€ (όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, 
προμήθειες αναλώσιμων υλικών κ.α.).
Μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτό να θεσμοθετηθεί η λει-
τουργία της ημερήσιας κατασκήνωσης. Η λειτουργία μέχρι 
σήμερα γίνεται με όρους κατασκήνωσης χωρίς ύπνο και τη χα-
ρακτηρίσαμε ως «Θερινό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ)»».
Ο Δήμαρχος ζητάει συνάντηση με την υφυπουργό για θεσμοθέ-
τηση και οικονομική υποστήριξη.
Όπως σημειώνει σε άλλο σημείο: «Ζητούμε οικονομική υποστή-
ριξη μέσω του Υπουργείου σας, ώστε να δούμε τις διαδικασίες 
αδειοδότησης, ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιου είδους δομών, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και 
όχι μέσα στα κτίρια των ΚΔΑΠ.
Θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε το αίτημά μας και να μας 
βοηθήσετε στη στήριξη αυτής της δράσης μας».

Νομικό πλαίσιο για 
τις κατασκηνώσεις

Eπωνύμως

Η κα Άννα
Μαστοράκου

Παγώνει η ρήτρα αναπροσαρμογής 
Την παράταση της αναστολής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής 
στους λογαριασμούς ρεύματος εξετάζει η κυβέρνηση. Ο πολύκροτος μαθη-
ματικός τύπος είχε μπει στον πάγο από τον περασμένο Αύγουστο. Η ρήτρα 
ανεστάλη για 12 μήνες καθώς με την εφαρμογή της νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις επιβαρύνονταν υπέρμετρα από τους παρόχους. Το επιπλέον κόστος 
των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας πέρναγε αυτόματα στους λογαριασμούς 
μέσω της ρήτρας η οποία και ίσχυε μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2022. 
Σύμφωνα με το νόμο του Αυγούστου του 2022, αντί της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής ορίστηκε πως οι πάροχοι θα έπρεπε να ορίζουν και να ανακοι-
νώνουν τις χρεώσεις του επόμενου μήνα στις 20 του τρέχοντος.

Το Bitcoin έχει αυξηθεί 
κατά 50% μέχρι στιγμής 
το 2023, ξεπερνώντας τα 
κύρια εμπορεύματα και 
τους χρηματιστηριακούς 
δείκτες. Tο δημοφιλέστερο 
crypto ανέβηκε απότομα 
την Τετάρτη φθάνοντας τα 
28.474 δολάρια, περνώ-
ντας ξανά το επίπεδο των 
28.000 δολαρίων 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτό 

να θεσμοθετηθεί η λειτουργία της 

ημερήσιας κατασκήνωσης. Η λει-

τουργία μέχρι σήμερα γίνεται με 

όρους κατασκήνωσης χωρίς ύπνο 

και τη χαρακτηρίσαμε ως «Θερινό 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

του Κώστα Πελετίδη

O κ. Αθανάσιος 
Ζούπας

Ο Κώστας Πελετίδης είναι δήμαρχος Πατρέων
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Διευρυμένη συνεδρίαση 
της ΠΕΔ στα Καλάβρυτα 
Η λειτουργία των Δήμων, απέναντι στους πολίτες κατά τη 

νέα ψηφιακή εποχή και η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων 

με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης αναμένεται να απασχολήσουν την διευ-

ρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. αλλά και της Ολομέλειας 

της Περιφερειακής Ένωσης Δημάρχων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής 

Ελλάδας η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στα 

Καλάβρυτα.

Πρόκειται για την 2η κατά σειρά αποκεντρωμένη σύ-

γκληση του Δ.Σ. (η πρώτη είχε διεξαχθεί στην Αρχαία 

Ολυμπία) που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Δη-

μαρχείο των Καλαβρύτων και την Ολομέλεια που θα γίνει 

το πρωί του Σαββάτου. 

Στις συνεδριάσεις καλούνται τόσο τα μέλη του Δ.Σ. όσο 

και το σύνολο Δημάρχων της περιφερείας, ενώ -σύμφωνα 

με πληροφορίες- ήδη 17 από τους 19 έχουν ανταποκριθεί 

θετικά. Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα περιλαμβάνει 

επίσκεψη δημάρχων στο Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-

καυτώματος, το Σπήλαιο Λιμνών Καστριών κ.ά.

Επί τάπητος θα συζητηθεί το θέμα του ψηφιακού με-

τασχηματισμού των δήμων και η αναβάθμιση των λει-

τουργιών που ήδη παρέχονται στους πολίτες με έμφα-

ση υπηρεσίες που καθιερώθηκαν κατά την περίοδο του 

Covid και έτυχαν ιδιαίτερης ανταπόκρισης, τα οικονομικά 

των δήμων, το ενεργειακό με αφορμή και το πρόσφατο 

ψήφισμα της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για την αδυναμία 

ανταπόκρισης των Δήμων στο κόστος, όπως αυτό έχει 

πλέον διαμορφωθεί μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις, η 

χρηματοδότηση των Δήμων με πρόσθετους πόρους για 

προσλήψεις, το νομοσχέδιο για το νερό και η κατάσταση 

στην οποία έχουν περιπέσει και οι ΔΕΥΑ κά.

Τέλος, θα παρουσιαστεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με-

ταξύ ΚΕΔΕ και Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ανα-

πηρία (ΕΣΑμεΑ για την ανάπτυξη σειράς από δράσεις 

που θα διασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες 

παθήσεις και τις οικογένειές τους αυτονομία και θα επι-

τρέψουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οι-

κονομική και πολιτική ζωή.

Έργα οδοποιίας 
280.000 ευρώ 
Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση σημαντικών τεχνι-

κών έργων που αφορούν συντηρήσεις και αποκαταστάσεις 

στην οδοποιία και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες του 

Δήμου Ερυμάνθου, συνολικού προϋπολογισμού 280.000 

ευρώ έδωσε η Οικονομική Επιτροπή στην πρόσφατη συ-

νεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομό-

φωνα συνολικά οκτώ μελέτες για έργα που αναμένεται 

να ξεκινήσουν σύντομα, καθώς έχουν εξασφαλιστεί οι 

προβλεπόμενες πιστώσεις. «Οκτώ ακόμη μικρά τεχνικά 

έργα, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά για τους συνδημότες μας 

παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης. Πρόκειται για ένα 

σύνολο παρεμβάσεων που αφορούν σε έργα αποκατάστα-

σης βατότητας οδών και προσπελασιμότητας, κατασκευής 

τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων για την προστασία 

από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και χαλικοστρώσεις 

αγροτικών δρόμων. Συνεχίζουμε καθημερινά με καίριες 

παρεμβάσεις και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες του 

Δήμου μας, εστιάζοντας σε έργα που βελτιώνουν την κα-

θημερινότητα των συνδημοτών μας και διευκολύνουν τις 

μετακινήσεις τους», τόνισε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θό-

δωρος Μπαρής.

Θέματα

Νέο πρόγραμμα για αγρότες
Άνοιξε η πρόσκληση για την 
υποβολή αιτήσεων στο πλαί-
σιο της Δράσης 4.1.5: «Υλο-
ποίηση επενδύσεων με στόχο 
την ανθεκτικότητα, τη βιωσι-
μότητα και την ψηφιακή οικο-
νομική ανάκαμψη των γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων» του 
υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για 
επενδύσεις σε γεωργικές εκ-
μεταλλεύσεις» του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020.
Η δημόσια δαπάνη της 
πρόσκλησης ανέρχεται σε 
180.000.000 ευρώ και συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ). Το συνολικό ποσό 
κατανέμεται στις Περιφέρειες 

της χώρας και στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας αναλο-
γούν 18.050.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλλουν μία αί-
τηση στήριξης, ηλεκτρονι-
κά, στον ιστότοπο http://
www.ependyseis.gr έως 
16/05/2023 και ώρα 13:00.
Το όριο του αιτούμενου προ-

ϋπολογισμού για τις εκμε-
ταλλεύσεις φυσικών και νο-
μικών προσώπων είναι τα 
150.000 ευρώ ενώ μπορεί 
να ανέρθει έως τις 250.000 
ευρώ, υπό προϋποθέσεις. 
Η ένταση της ενίσχυσης στη 
Δυτική Ελλάδα κυμαίνεται 
μεταξύ 50%-60% του αιτού-
μενου προϋπολογισμού ανά-

λογα με την κατηγοριοποίηση 
των δικαιούχων.
Ο εντεταλμένος σύμβουλος/
βοηθός Περιφερειάρχη Δυτι-
κής Ελλάδας σε θέματα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος, με αφορ-
μή τη νέα πρόσκληση Σχεδί-
ων Βελτίωσης που εκδόθηκε 
δήλωσε: . Πρωταρχικός στό-
χος της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας είναι η ενίσχυ-
ση του πρωτογενή τομέα και 
η ανάπτυξη της οικονομίας 
μέσω αγροτικών επενδύσε-
ων με την αξιοποίηση όλων 
των χρηματοδοτικών εργα-
λείων που παρέχονται στους 
αγρότες μας, όπως είναι και 
το αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
των Σχεδίων Βελτίωσης».

> Με χρηματοδότηση 18 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα 

Σε τροχιά υλοποίησης 
το αποχετευτικό δικτύο

Επίσκεψη στο Δάσος Στροφυλιάς

Ένα έργο καίριας σημασίας για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας των κατοί-
κων σε περιοχές του δήμου Ερυμάνθου, 
μπαίνει σε φάση υλοποίησης, καθώς 
την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 ο Περι-
φερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάρι-

ος Φαρμάκης, παρουσία του δημάρχου 
Ερυμάνθου Θεόδωρου Μπαρή, προχώ-
ρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον 
ανάδοχο του έργου «Ολοκλήρωση Εσω-
τερικού Αποχετευτικού Δικτύου στους 
οικισμούς Φαρρών και Βασιλικού του 
Δήμου Ερυμάνθου».
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξακο-
λουθεί να αναπτύσσει αγαστή συνεργα-
σία με τους Δήμους και των τριών Περι-
φερειακών Ενοτήτων με απώτερο στόχο 
να δρομολογούνται και να υλοποιούνται 
έγκαιρα ώριμα έργα που αναβαθμίζουν 
την καθημερινότητα των πολιτών και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Δυτικής 
Ελλάδας» ανέφερε ο κ. Φαρμάκης κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ερυ-
μάνθου, τόνισε: «Ένα σημαντικό έργο 
που αναβαθμίζει τον Δήμο μας βαίνει 
στην τελική του φάση και σύντομα θα 
καταστεί λειτουργικό συμβάλλοντας κα-
θοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων. Ευχαριστούμε την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προ-
σωπικά τον Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη 
που συμβάλλουν στις προσπάθειές μας 
για αναβάθμιση του δήμου μας». 

Την Κυριακή 26 Μαρτίου το 
Goethe-Zentrum Patras, η 
ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και η SoSCIety μα-
ζί με πολλούς φίλους επισκέ-
φθηκαν το εθνικό πάρκο Κο-
τυχίου Στροφυλιάς όπου τους 
υποδέχθηκε η Μονάδα Δι-
αχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στρο-
φυλιάς και Προστατευόμενων 
Περιοχών Δυτικής Πελοπον-
νήσου. Η μεταφορά προς και 
από τη Στροφυλιά διοργανώ-
θηκε από το Goethe-Zentrum 
με δωρεάν εισιτήριο.
Η εκπαιδευτική αυτή πρωτο-
βουλία διοργανώθηκε με το 
σκεπτικό πως το περιβάλλον 
είναι το σπίτι μας και ο καλύ-
τερος τρόπος να το προστατεύ-

σουμε είναι να το γνωρίσουμε 
από κοντά. Και ο υγροβιότο-
πος Στροφυλιάς τα έχει όλα! 
Βουνό, θάλασσα, δάσος, λί-
μνες, παραλία, αρχαιολογι-
κό χώρο και φυσικά πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα με διαση-
μότερα παραδείγματα τις κου-
κουναριές και τα φλαμίνγκο!

Οι συμμετέχοντες επισκέφθη-
καν το παρατηρητήριο του 
Προκόπου όπου τους υποδέ-
χτηκαν από τη Μονάδα Δια-
χείρισης Κοτυχίου Στροφιλιάς 
και προστατευόμενων περιο-
χών Δυτικής Πελοποννήσου 
και τους βοήθησαν να παρα-
τηρήσουν τα πουλιά με τη βο-

ήθεια εξοπλισμού, ενώ πα-
ράλληλα έγινε ενημέρωση για 
το εθνικό πάρκο Στροφυλιάς 
το οποίο προστατεύεται από 
τη Συνθήκη Ramsar. Έπειτα οι 
εκδρομείς μετέβησαν στην πα-
ραλία Καλογριάς όπου μίλη-
σαν για το πως τα μικροπλα-
στικά απειλούν το περιβάλλον 
και έδειξαν τη συλλογή δείγ-
ματος στις αμμώδεις παραλί-
ες. Ακόμα μίλησαν για τις αμ-
μοθίνες και πως αποτελούν 
ένα σημαντικό οικοσύστημα 
που πρέπει να διαφυλαχθεί. 
Τέλος επισκέφθηκαν και τον 
αρχαιολογικό χώρο του Τεί-
χους Δυμαίων με την απίστευ-
τη θέα που επιτρέπει να θαυ-
μάσουν όλο τον υγροβιότοπο. 

> Σε Φαρρές και Βασιλικό του Δήμου Ερυμάνθου

> Από το Goethe-Zentrum Patras, την ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και την SoSCIety
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Να δοθούν λύσεις στις παθογένειες
Τις δεσμεύσεις υπουργών και 
τις σκέψεις μελών της αντιπο-
λίτευσης έλαβαν οι εκπρόσω-
ποι του κλάδου της εστίασης, 
στη διάρκεια του 3ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου Συλλόγων 
Εστίασης, που πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη Δευτέ-
ρα και Τρίτη στο Lazart Hotel, 
στη Θεσσαλονίκη, υπό την αι-
γίδα της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Το «παρών» 
έδωσαν από τον ΣΚΕΑΝΑ, ο 
πρόεδρος, Τάσος Γιατράς και 
ο γενικός γραμματέας, Πανα-
γιώτης Ματθαιόπουλος. 
Άνθρωποι του κλάδου από 
διάφορες θέσεις και υπό δι-
αφορετικές ιδιότητες έδωσαν 
το παρών σε μια συνάντηση, 
που στόχο της έχει να βρει τις 
λύσεις στις παθογένειες που 
ταλανίζουν τον ευρύτερο χώ-
ρο της εστίασης. Ακούστηκαν 
τοποθετήσεις και απόψεις για 
όλα όσα δείχνουν οι έρευνες 
αναφορικά με την εστίαση, για 
το marketing και την τεχνο-
λογία που οφείλουν να υπάρ-
χουν στον κλάδο σαν προα-
παιτούμενα για την εξέλιξη 
του, για την πανδημία και όσα 
άφησε στο πέρασμά της, για 
τον πυρήνα του τουρισμού και 
της επιχειρηματικότητας που 
είναι η καφεστίαση συνολικά. 
Με μότο «η εστίαση θυμάται» 

το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Συλλόγων Εστίασης βάζει το 
λιθαράκι, ώστε να μην ξεχνι-
έται ο κλάδος και γιγαντώνο-
νται τα προβλήματά του.

Διεκδικούν ένταξη στο 
Ταμείο Ανάκαμψης 
Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα 
που αφορούν στην κατηγοριο-
ποίηση του κλάδου, στη νομο-
θεσία για την χρήση της μου-
σικής στα καταστήματα, στην 
επιβάρυνση του κλάδου από 
το μη μισθολογικό κόστος, 
εξαιτίας της εντάσεως εργασί-
ας του κλάδου. Κρίθηκε ανα-
γκαία η ένταξη της εστίασης 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και η 
δημιουργία ειδικής γραμμα-
τείας εστίασης στο Υπουργείο 
Τουρισμού, αναδεικνύοντας 
τους στενούς δεσμούς ανάμε-
σα στους δύο αυτούς κλάδους. 
Η πράσινη ανάπτυξη, το ψη-

φιακό πιστοποιητικό υγείας, η 
φορολόγηση σε κάθε της διά-
σταση και ο τρόπος διαχείρι-
σης της πανδημίας από την 
καφεστίαση δεν έλειψαν από 
την ατζέντα της πρώτης μέρας.

Πατρινή παρουσία 
στο προεδρείο 
Το προεδρείο της οργανωτι-
κής επιτροπής, απαρτιζόμε-
νο από τους Μανώλη Μιχε-
λαράκη, Τάκη Ματθαιόπουλο 
και Κωνσταντίνο Ναστούλη 
έθεσε ερωτήματα για κάθε 
φλέγον ζήτημα, εκπροσωπώ-
ντας συλλόγους και σωμα-
τεία που απαρτίζουν τον φο-
ρέα EstiasiGreece, ενώ για την 
απαραίτητη συνεργασία ανά-
μεσα στους ανθρώπους του 
κλάδου έκανε λόγο ο Χρήστος 
Κουδούνης, Πρόεδρος της 
Πρωτοβουλίας Εστίασης Θεσ-
σαλονίκης. 

«Αγκάθι» η πολυνομοθεσία 
Σημαντικές παρεμβάσεις έκα-
ναν ο δικηγόρος Δημήτρης 
Κορωνάκης, ο Λευτέρης Γε-
ωργιάδης προέδρος της Επι-
τροπής Αγοράς Ανάπτυξης 
και Συνεργασίας με Δήμους 
και Περιφέρειες και μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης, ο οικονο-
μολόγος Ηλίας Καλφακάκος, 
ο Ανδρέας Ζαγάκος, ιδρυτής 
του Σχολείου Τουρισμού της 
Καλαμάτας, ο Νίκος Μαλα-
πέτσας πρόεδρος Συλλόγου 
Καταστημάτων Εστίασης και 
Αναψυχής Καλαμάτας και ο 
θεματικός συντονιστής εστί-
ασης της Νέας Δημοκρατίας 
Ιωσήφ Νώτης.
Διαδικτυακά ο Υπουργός Υγεί-
ας και Τουρισμού άκουσαν 
παράπονα, ανάγκες και γενι-
κότερες τοποθετήσεις για την 
εστίαση. Για την εστίαση τοπο-
θετήθηκαν και δεσμεύτηκαν 
με τη σειρά τους ότι θα βρί-
σκονται στο πλάι του κλάδου 
η Κατερίνα Νοτοπούλου, Βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχης 
Τουρισμού και ο Γιώργος Αρ-
βανιτίδης, Βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης, ενώ με το βλέμμα 
στην αξία της εστίασης, το συ-
νέδριο χαιρέτισαν εκπρόσω-
ποι αρχών και φορέων. 

> Παρεμβάσεις Γιατρά-Ματθαιόπουλου στο 3ο Συνέδριο Συλλόγων Εστίασης

Με αποτύπωμα στη FoodΕxpo 2023

Με κοινό περίπτερο που δημιουργήθηκε 
από 17 εταιρίες-Μέλη, συνολικής έκτα-
σης 610 τ.μ., ενιαία σηματοδότηση και 
με χρώμα το χαρακτηριστικό μπλε της 
Πρωτοβουλίας, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εί-
χε εντυπωσιακή παρουσία στη food 
Εxpo2023. 
Στην έκθεση συμμετείχαν οι εταιρίες: 
Agrino, Λουξ, Καλαμάτα Παπαδημη-
τρίου, ΗΛΙΟΣ, Ζύμη Ψαχνών, Βιολά-
ντα, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέ-
κας, Sativa, Κρόκος Κοζάνης, Χιών, 
Θυμέλης, Μύλοι Δάκου, Γεωδή, Οικο-
γένεια Βολιώτη, Οικογένεια Χριστοδού-
λου, EUROCERT. Παράλληλα, με δικά 
τους περίπτερα είχαν παρουσία οι εται-
ρίες-Μέλη: Νιτσιάκος, Ούζο Βαρβαγιάν-
νη, Τρικαλινός, Φάρμα Κουκάκη, Ιωνική 
Σφολιάτα, Evlogia.

Τα 23 μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχαν με περίπτερα 
που ξεπέρασαν συνολικά τα 1.200 τ.μ. 
αποτυπώνοντας τη δυναμική που χαρα-
κτηρίζει την Κοινότητα, στο πλαίσιο του 
σημαντικότερου εμπορικού φόρουμ για 
τρόφιμα και ποτά στη Ν.Α. Ευρώπη.
Μέσα από το πρόγραμμα των hosted 
buyers που παρέχει η διοργανώτρια εται-
ρία της έκθεσης - ForumSA, η ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ απηύθυνε προσκλήσεις για την 
υλοποίηση σημαντικών συναντήσεων 
των εταιριών-Μελών της. 
Συνολικά, υπήρξε μεγάλη παρουσία συ-
νεργατών από την Ελλάδα αλλά και αγο-
ραστών από διάφορες χώρες, με τη βο-
ήθεια των Υπευθύνων των Γραφείων 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε-
ων μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, κα-
θώς η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διατηρεί δια-
χρονική συνεργασία μαζί τους. Ακόμα, 
στο κέντρο κάθε νησιού της έκθεσης, 
όπου γύρω είναι τοποθετημένα τα περί-
πτερα Μελών, υπήρχε ειδικά διαμορφω-
μένος χώρος για κοινές συναντήσεις με 
πελάτες των εταιριών. Σε αυτόν το χώρο 
το Μέλος Coffee Island προσέφερε είδη 

καφέ και ροφήματα στους εκθέτες/Μέλη 
της Πρωτοβουλίας καθώς και στους επι-
σκέπτες τους.
Για μια ακόμα χρονιά τα περίπτερα με-
λών της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επισκέφτη-
καν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο 
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊ-
κούρας. Ακόμα, στη διάρκεια της Έκθε-
σης φιλοξενήθηκε δράση live cooking με 
την αγαπητή σεφ Ντίνα Νικολάου στο πε-
ρίπτερο της Ζύμης Ψαχνών. 
Οι εταιρίες-μέλη εξέφρασαν την ικανο-
ποίησή τους από το αποτύπωμα της πα-
ρουσίας τους στη food expo, συμμετέ-
χοντας για δεύτερη χρονιά, μέσω του 
κοινού περιπτέρου της Πρωτοβουλίας. 
Για την food expo2024 προβλέπεται το 
κοινό περίπτερο να είναι μεγαλύτερο με 
την προσθήκη νέων μελών.
Η κοινότητα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιλέγει 
στρατηγικά τη συνολική παρουσία των 
Μελών της σε μεγάλες εμπορικές διορ-
γανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
υποστηρίζοντας τις συνέργειες των εται-
ριών, καθιστώντας γνωστό το Σήμα και 
το αξιακό της υπόβαθρο.

> Εντυπωσίασε το ενιαίο περίπτερο της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Με ποιοτικά 
ποτά και οίνους

Ολοκληρώθηκε η παρουσία της Περιφέρεια Δυτικής Ελ-

λάδας και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ σε μια 

από τις σπουδαιότερες εκθέσεις του κλάδου των οίνων και 

ποτών στην ProWein που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελ-

ντορφ της Γερμανίας. Η Περιφέρεια συμμετείχε μαζί με 

την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοπον-

νήσου (ΕΝΟΑΠ), το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνολικά 9 

οινοποιεία και αποσταγματοποιεία της Δυτικής Ελλάδας. 

Τα προϊόντα της Ολυμπιακής Γης άφησαν το αποτύπω-

μά τους σε ένα ακόμη μεγάλο εκθεσιακό γεγονός, καθώς 

εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες για 

τα ποιοτικά ποτά και τους εκλεκτούς οίνους της Δυτικής 

Ελλάδας.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν στην 

έκθεση στην ProWein ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 

Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο βοηθός Περιφε-

ρειάρχη Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο βοηθός Περι-

φερειάρχη Γεώργιος Κοντογιάννης, ο προϊστάμενος της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής, Σταύρος Βέρρας και ο προϊστάμενος του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμ-

μάτων Αγροδιατροφής, Βασίλειος Παπαθανασίου.

Διαπεριφερειακή 
συνεργασία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε εκδήλωσης 

δικτύωσης, παρουσίασης ιδεών για μελλοντικά έργα συ-

νεργασίας μέσα από την διαπεριφερειακή συνεργασία και 

τις ροτεραιότητες της ΕΕ, στο πλαίσιο του 9ου Forum Δια-

περιφερειακής Συνεργασίας του Προγράμματος INTERREG 

EUROPE, που πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της 

Σουηδίας στις 15 Μαρτίου 2023.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe διοργάνωσε 

σεμινάριο για τους επικεφαλής εταίρους των νέων εγκεκρι-

μένων έργων σε συνέχεια της πρώτης πρόσκλησης υποβο-

λής προτάσεων. Το διαδραστικό σεμινάριο πραγματοποιή-

θηκε την προηγούμενη ημέρα, 14 Μαρτίου 2023. Κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

σχετικά με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις σχε-

τικές διαδικασίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη Δυτ. Ελλάδα

Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας» συμμετείχε ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινο-

τομίας, Φωκίων Ζαΐμης στο πλαίσιο του 11ου Regional 

Growth Conference που διοργάνωσε η εφημερίδα Πελο-

πόννησος το τριήμερο 16-18 Μαρτίου 2023 στο Συνε-

δριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πα-

τρών. Ο κ. Ζαΐμης δήλωσε: «Να μην εστιάζουμε μόνο στα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, να προσπαθήσουμε να έχουμε 

και ποιοτικούς δείκτες που βοηθούν στην οικονομική και 

κοινωνική σύγκληση. Θα πρέπει να ξανά δούμε τα με-

γάλα ζητήματα στην Ε.Ε. όπως το Ευρωπαϊκό σύνταγμα, 

την ενιαία ασφαλιστική κάλυψη, εξωτερική πολιτική και 

άμυνα. Το βασικότερο είναι να λάβουμε υπόψιν τις ιδιαι-

τερότητες κάθε περιφέρειας όπως για τη Δυτική Ελλάδα 

είναι η επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν τα μεγάλα 

έργα υποδομής καθώς και η έλευση του φυσικού αερίου». 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, ο Επικεφαλής του Γραφείου 

Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλά-

δα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ενώ το συντονισμό είχε 

αναλάβει ο δημοσιογράφος, διευθυντής Παρατηρητηρίου 

Περιφερειακών Πολιτικών, Ιωάννης Παπαγεωργίου.
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Το θέμα

Από την πλευρά του ο Πρό-
εδρος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Δυτικής Ελλά-
δος Γιώργος Παππάς σε 
σχέση με την προεκλογική 
περίοδο αναφέρει ότι: « Με 
τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο κυβέρνηση την επόμενη 
ημέρα θα υπάρξει. Δεν θεω-
ρώ ότι η προεκλογική περίο-
δος θα επηρεάσει την Οικο-
νομία. Το μόνο που εκτιμώ 
ότι θα γίνει είναι ότι οι επεν-

δυτές θα τηρήσουν στάση 
αναμονής. Δηλαδή θα πε-
ριμένουν να δουν ποιος θα 
είναι στην κυβέρνηση και τι 
πολιτική θα ακολουθήσει. 
Γιατί ούτως ή άλλως περιμέ-
νουμε την επενδυτική βαθ-

μίδα να ανέβει και οι διε-
θνείς οίκοι αξιολόγησης δεν 
έχουν αναφέρει κάποιο σο-
βαρό λόγο για την χώρα μας 
και θεωρώ ότι η προεκλογι-
κή περίοδος δεν επηρεάζει 
τις αποφάσεις των επιχειρή-

σεων σε ότι αφορά τα θέμα-
τα των επενδύσεων και της 
Οικονομίας. 
Θεωρώ ότι λόγω της προε-
κλογικής περιόδου υπάρ-
χει περίπτωση κάποια προ-
γράμματα και προσκλήσεις 
στον Αναπτυξιακό Νόμο είτε 
στο ΕΣΠΑ θα βγουν μετά και 
όχι τώρα. Αυτό είναι το μό-
νο που θα μπορούσα να επι-
σημάνω». Ήδη σύμφωνα με 
πληροφορίες στον Αναπτυ-
ξιακό Νόμο έχουν υποβλη-
θεί αρκετές προτάσεις που 
ωστόσο δεν αξιολογούνται. 
Υπάρχουν σχέδια τα οποία 
τελικά θα αξιολογηθούν το 
επόμενο διάστημα και θα 
γίνει έναρξη της Οικονομι-
κής δραστηριότητας. Για το 
εάν υπάρχει μούδιασμα από 

τους καταναλωτές και την 
κοινωνία, ο κ. Παππάς επι-
σημαίνει ότι αυτό προέρχε-
ται από την ακρίβεια, την 
αύξηση των επιτοκίων λό-
γω της στάσης των τραπε-
ζών και θα συνεχιστεί όσο 
επικρατεί αυτή η οικονομική 
ασφυξία.
«Θα κριθούν πάντως και πολ-
λά από το αποτέλεσμα των 
εκλογών. Δεν θα υπάρξει αυ-
τοδυναμία και θα οδηγηθού-
με σε συνεργασίες. Υπό αυτή 
την έννοια περιμένουμε να 
δούμε τα αποτελέσματα και 
το πρόγραμμα του καθενός» 
σημειώνει ο κ. Παππάς.
Πάντως πιθανό θεωρεί η 
Goldman Sachs το σενάριο 
να ανακτήσει η ελληνική οι-
κονομία την επενδυτική βαθ-

Οι επενδυτές θα κρατήσουν στάση αναμονής, 
> Τι προβλέπει ο Πρόεδρος του Ο.Ε. Γιώργος Παππάς για την προεκλογική περίοδο

Έτσι, ο επιχειρηματικός κό-
σμος προσπαθεί να αποκω-
δικοποιήσει το τι θα επακο-
λουθήσει, προκειμένου να 
χαράξει την δική του πορεία 
για το μέλλον. 
Πάντως, ο Μάρτιος ήταν ο 
μήνας της στασιμότητας, αφε-
νός διότι είναι μια περίοδος 
μεταβατική αφετέρου η ψυχο-
λογία των καταναλωτών αλλά 
και των πολιτών επαναπροσ-
διορίστηκε εξαιτίας της αβε-
βαιότητας για το αν θα υπάρ-
ξει πολιτική σταθερότητα. 
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, 
ότι το σκηνικό στην οικονο-
μία θα ήταν διαφορετικό εάν 
δεν είχε προηγηθεί το τραγικό 
δυστύχημα των Τεμπών και 
είχε επισπευσθεί ο χρόνος δι-
εξαγωγής των εκλογών. 
Δεν θα υπήρχε αυτή η μακρά 
αβεβαιότητα εν μέσω τουρι-
στικής περιόδου και έτσι θα 
υπήρχε μια πιο ομαλή μετά-
βαση προς τις κάλπες.

Πλ. Μαρλαφέκας: 
«Ζητούμενο η σταθερότητα»
Μιλώντας στον «Σ.Ε.» ο 
Πλάτωνας Μαρλαφέκας, 
Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας τονίζει ότι: «Δεν 
γίνεται αυτή την στιγμή με 
την παγκόσμια συγκυρία 
που υπάρχει και τις αλλα-
γές που επέρχονται να έχου-
με ακυβερνησία και να μην 
υπάρχει σταθερότητα. Μέ-
χρι τις εκλογές θα υπάρξει 
«πάγωμα» αλλά θα είναι με-
γαλύτερο εάν δεν υπάρξει 

η σταθερότητα που απαιτεί 
σε κάθε περίπτωση η Οικο-
νομία. Πριν από τις εκλογές 
δεν βλέπω κάποια σημαντι-
κή αλλαγή. Πάντως, με το 
ότι ξεκαθαρίστηκε η ημερο-
μηνία των εκλογών είναι ση-

μαντικό, ωστόσο δεν θα έλε-
γα ότι είναι και καθοριστικό 
για την Οικονομία. Διότι δεν 
είναι μια εκλογική διαδικα-
σία ξαφνική. Ήταν αναμε-
νόμενη από καιρό και δεν 
είναι εκλογές που γίνονται 
έκτακτα, οπότε προκαλού-
νται αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις. Σε οικονομικό επίπεδο 
υπάρχει και η πιθανότητα να 
υπάρξουν για κάποιους ευ-
καιρίες και με τον τρόπο αυ-
τό να κινηθεί περισσότερο 
χρήμα στην αγορά. Από εκεί 

και πέρα το αποτέλεσμα των 
εκλογών είναι πώς θα επη-
ρεάσει την Οικονομία. Αυτό 
για όλους είναι και το ζητού-
μενο».

Κων. Ζαφειρόπουλος: 
«Παγώνουν τα πάντα»
Για τα εμπορικά καταστήμα-
τα πάντως το ότι η πασχαλι-
νή περίοδος θα συμπέσει και 
με την προεκλογική δεν κρί-
νεται καλό για το κλίμα που 
θα διαμορφωθεί στην αγο-
ρά. Ήδη από το προηγούμε-
νο διάστημα οι καταναλωτές 
ήταν συγκρατημένοι λόγω 
της ακρίβειας, τώρα εξαιτί-
ας και της αβεβαιότητας που 
προκαλείται, το τοπίο γίνεται 
νεφελώδες. 
«Η Οικονομία παγώνει σε κά-
θε εκλογική αναμέτρηση και 
γίνεται προσπάθεια αποκω-
δικοποίησης του περιβάλλο-
ντος που διαμορφώνεται. Το 
μόνο καλό είναι ότι γνωρί-
ζουμε πότε θα γίνουν οι εκλο-
γές γιατί μέχρι πρότινος ζού-
σαμε στην αβεβαιότητα. Από 
την άλλη θα υπάρξει ένα πά-
γωμα πληρωμών σε όλα τα 
επίπεδα, κάτι που συναντά-
με τόσο πριν όσο και μετά 
την κάθε εκλογική αναμέτρη-
ση. Οι εκλογές δεν βοηθούν 
την επιχειρηματικότητα και 
το εμπόριο. Ο κόσμος είναι 
πολύ συγκρατημένος εξαιτίας 
της αβεβαιότητας» αναφέρει 

Η προκήρυξη των εκλογών 
Νέα δεδομένα σε οικονομία και επιχειρηματικό-

τητα προκαλεί ο χρόνος διεξαγωγής των εκλο-
γών. Από τη μια το τοπίο ξεκαθαρίζει σε σχέση 

με το πότε θα οδηγηθούμε στις κάλπες από την 
άλλη δημιουργείται μια αβεβαιότητα ως προς τις 

εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. 
Διότι κακά τα ψέμματα η οικονομία και η αγορά 

επηρεάζονται άμεσα από το πολιτικό σκηνικό 
που κατά καιρούς διαμορφώνεται. 
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μίδα στις 21 Απριλίου, κατά 
την αξιολόγηση της S&P, πα-
ρά το γεγονός ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται και επισήμως σε 
προεκλογική περίοδο.
Όπως αναφέρεται στην έκθε-
ση της, η ελληνική οικονομία 

εμφανίζεται σε καλή θέση για 
βελτίωση των προοπτικών 
και, πιθανώς, για αναβάθμι-
ση σε επενδυτική βαθμίδα 
από την S&P στις 21 Απρι-
λίου. «Αν δεν επιδεινωθούν 
οι πρόσφατες ευρωπαϊκές 

χρηματοπιστωτικές εντάσεις 
πέρα από τις προσδοκίες, η 
Ελλάδα παραμένει σχετικά 
ανθεκτική, χάρη στη θετική 
ανάπτυξη των ιδιωτικών πι-
στώσεων, τη συνεχή ανάκαμ-
ψη του σχηματισμού κεφα-
λαίων και τη βελτίωση του 
δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ ο 
οποίο βρίσκεται σε φθίνουσα 
πορεία ακόμη και εν μέσω 
αυξανόμενου κόστους χρέ-
ους», επισημαίνει η Goldman 
Sachs.
 Η πιστωτική αύξηση υπο-
στήριξε την τελευταία φάση 
της ανάκαμψης των επεν-
δύσεων (+14,7% το 2022). 
Στη συνέχεια, όπως εκτιμά 
η Goldman, η ανάπτυξη των 
επενδύσεων θα μπορούσε 
επίσης να επωφεληθεί από 

τη στήριξη του Ταμείου Ανά-
καμψης που, στην περίπτω-
ση της Ελλάδας, ανέρχεται σε 
περίπου 17% του ΑΕΠ και 
εκτείνεται έως το 2026. 
Ενώ οι τελευταίες ευρωπαϊκές 
χρηματοοικονομικές εντάσεις 
αποτελούν πρόκληση γι’ αυ-
τήν την εποικοδομητική προ-
οπτική ανάπτυξης, η ελληνική 
οικονομία παραμένει σε στέ-
ρεες βάσεις, κατά την άποψη 
της αμερικάνικης τράπεζας. 
Παρόλο που ο κύκλος σύ-
σφιγξης της ΕΚΤ τροφοδοτεί 
υψηλότερες αποδόσεις και 
το κόστος του δημόσιου χρέ-
ους πρόκειται να αυξηθεί γε-
νικότερα τα επόμενα χρόνια, 
η Goldman Sachs θεωρεί το 
ελληνικό χρέος λιγότερο ευά-
λωτο απ’ ό,τι άλλων χωρών. 

κάποια προγράμματα θα μετατεθούν

στον «Σ.Ε.» ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού και Εισαγωγικού 
Συλλόγου Πατρών Κωνστα-
ντίνος Ζαφειρόπουλος.
Από τον Ιανουάριο και μετά η 
αβεβαιότητα προκλήθηκε από 
το γεγονός ότι δεν ήταν γνω-
στός ο χρόνος των εκλογών 
και εβδομάδα με εβδομάδα 
γινόταν προσπάθεια αποκω-
δικοποίησης των μηνυμάτων. 
«Εκείνο που μας προβληματί-
ζει είναι ότι και το Πάσχα θα 
είναι δύσκολο και αυτό θα 
συνεχιστεί επειδή δεν υπάρ-

χει καμία πρόβλεψη για το τι 
θα επακολουθήσει. Όλοι βλέ-
πουν διπλές εκλογές και πρέ-
πει να είμαστε πολύ συγκρα-
τημένοι. Το γεγονός ότι ίσως 
να μην υπάρξει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση την πρώτη Κυρια-
κή, θα έχει ως αποτέλεσμα να 
συνεχίζεται η αβεβαιότητα και 
θα είναι πιο δύσκολη η κατά-
σταση για την αγορά», εξηγεί ο 
κ. Ζαφειρόπουλος.
Εκείνο που επίσης επισημαί-
νεται είναι ότι επικρατεί φοβία 
στον κόσμο κάθε φορά που 
προκηρύσσονται εκλογές.
«Δεν είναι μόνο η αβεβαιότητα 
είναι και η στάση πληρωμών 
που ακολουθεί από το ίδιο το 
κράτος. Διότι ο κρατικός μη-
χανισμός δεν λειτουργεί για 
κάποιο διάστημα, δεν προκη-
ρύσσονται δουλειές, δεν προ-

χωράνε οι πληρωμές και όλο 
αυτό το μείγμα δεν βοηθά-
ει καθόλου την αγορά. Υπάρ-
χουν επιπτώσεις στο λιανικό 
εμπόριο γιατί δεν υπάρχει δι-
αθέσιμη ρευστότητα. Άρα όλοι 
είναι συγκρατημένοι. Και σί-
γουρα η αγορά δεν μπορεί να 
στηριχθεί μόνο από τα χρήμα-
τα των δημοσίων υπαλλήλων 
και των συνταξιούχων. Αυτό 
είναι σαφές και το έχουμε νοι-
ώσει στο πετσί μας όλο αυτό 
το διάστημα», σημειώνει ο κ. 
Ζαφειρόπουλος.
Η αγορά πάντως προέρχεται 
από έναν δύσκολο χειμώνα, 
καθώς οι εκπτώσεις που προ-
ηγήθηκαν δεν κατάφεραν να 
εξομαλύνουν και να βοηθή-
σουν τα οικονομικά των επι-
χειρήσεων. Και το γεγονός 
ότι θα συμπέσει η προεκλο-
γική περίοδος με το πασχαλι-
νό κλίμα δεν θα βοηθήσει την 
αγορά να κινηθεί όπως θα 
έκανε υπό άλλες συνθήκες.
« Είναι πολύ σημαντικές τέτοι-
ες περίοδοι για το εμπόριο και 
όλο αυτό το κλίμα δεν θα βο-
ηθούσε τους καταναλωτές να 
αγοράσουν το κάτι παραπάνω. 
Θα περιοριστούν στα δώρα 
στα βαφτιστήρια και μόνο και 
θα καλύψουν ανειλημμένες 
υποχρεώσεις» επισημαίνει ο 
κ. Ζαφειρόπουλος. Πάντως, 
ήδη οι έμποροι διαβλέπουν 
μια περαιτέρω περίοδο αβε-

βαιότητας που θα τερματιστεί 
αρχές Ιουλίου, με βάση και τα 
δεδομένα ότι τότε θα γίνουν 
και οι δεύτερες εκλογές.
«Ο κόσμος έχει στρέψει την 
ματιά του στις εκλογές γιατί 
θα καθορίσουν οι εξελίξεις τη 
ζωή του τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια. Υπάρχει μια αποστρο-
φή γενικότερα για την πολιτι-
κή ζωή μετά και το δυστύχη-
μα των Τεμπών. Θα υπάρξει 
ένα μεγάλο κύμα αποχής στις 
εκλογές, κάτι που δεν πρέπει. 
Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι 
θα μεγαλώσει και άλλο. Όλη 
την προεκλογική περίοδο δεν 
γίνονται έργα και δεν υπάρ-
χουν πληρωμές διότι κανένας 
υπουργός ή γραμματεάς δεν 
γνωρίζει εάν θα είναι αύριο. 
Οπότε αν σκεφτείτε ότι έχου-
με δύο μήνες μέχρι τις εκλο-
γές τότε θα έχουμε για δύο 
μήνες μια μετέωρη κατάστα-
ση, συν το ότι θα υπάρξουν 
και δεύτερες εκλογές και δεν 
προχωράει τίποτα. Όσο για 
τις μεγάλες εργολαβίες και τα 
μεγάλα έργα, θεωρώ ότι και 
αυτά θα αντιμετωπίσουν πρό-
βλημα ρευστότητας. Αν δεν 
πάει κάποιος υπουργός να 
υπογράψει για να εκτελεστεί 
το ένταλμα πληρωμής ο κάθε 
εργολάβος δεν θα μπορεί να 
πληρώσει τους εργαζόμενους 
του», αναφέρει ο κ. Ζαφειρό-
πουλος. 

και η Οικονομία «Σταματούν οι πληρωμές 
για τους ιδιώτες»

Aπό την πλευρά του ο Πρό-

εδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ Δημή-

τρης Νικολακόπουλος ανα-

φέρει ότι: 

«Το επόμενο διάστημα ανα-

μένεται τα πάντα να παγώ-

σουν. Ο λόγος είναι ότι όσο 

θα διαρκέσει η προεκλογική 

περίοδος η επιχειρηματικό-

τητα θα μείνει πίσω. Πάντα έτσι γίνεται. 

Οι πρώτες εκλογές αναμένεται να μην βγάλουν κυβέρ-

νηση και θα οδηγηθούμε σε δεύτερη εκλογική μάχη. Η 

ακυβερνησία θα οδηγήσει την επιχειρηματικότητα και το 

εμπόριο προς τα πίσω. Ακόμα και οι επιχειρήσεις της 

εστίασης και του τουρισμού ενδεχομένως να αντιμετωπί-

σουν πρόβλημα. 

Η εποχή που επιλέχθηκε για εκλογές δεν ήταν το καλύ-

τερο για την Οικονομία. Οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν 

τον Ιούλιο κάτι που έχει επιπτώσεις. Ο κόσμος θα είναι 

σε παραλίες και διακοπές, νέοι θα είναι στα νησιά για σε-

ζόν, οπότε όλοι αυτοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν και αυ-

τό θα έχει επιπτώσεις. Είναι ένα κομμάτι του εκλογικού 

σώματος που αποτελεί βαρόμετρο για την κυβέρνηση». 

Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, ο κ. Νικολα-

κόπουλος αναφέρει ότι «σε μια προεκλογική περίοδο 

σταματούν και οι πληρωμές για τους ιδιώτες. Ελπίζουμε 

πάντως μήπως την τελευταία στιγμή πριν παραιτηθεί η 

κυβέρνηση, τουλάχιστον να δοθεί η δυνατότητα διακανο-

νισμού των οφειλών μας με 120 δόσεις. 

Είναι κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει και ευελπιστούμε να 

κερδίσουμε κάτι από αυτό. Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι πά-

ντως θα ξεκινήσουν οι δόσεις για τον ΕΦΚΑ και είναι 

κάτι το παρήγορο». Ενδεχομένως εάν οι εκλογές γίνονταν 

μερικούς μήνες πριν και είχε σχηματιστεί κυβέρνηση τέ-

λος Μαΐου θα είχε υπάρξει μια σαφής σταθερότητα στην 

Οικονομία. Τώρα όμως αυτό δεν διαφαίνεται.

«Πιστεύω ότι για την επιχειρηματικότητα η εξέλιξη αυ-

τή θα ήταν καλή. Όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο. Όταν 

πας σε μια τουριστική σεζόν να κάνεις εκλογές τότε κα-

ταλαβαίνουμε ότι θα μείνουν κάποια πράγματα πίσω. Θα 

υπάρξει επίσης μεγάλη αποχή και αυτό θα έχει επιπτώ-

σεις και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η αποχή θα επιφέ-

ρει να μην είναι αντιπροσωπευτική η κυβέρνηση που θα 

βγει». 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύ-

ματα για την πορεία του ελληνικού τουρισμού κατά τη νέα 

τουριστική περίοδο, που ήδη ξεκίνησε.

Με βάση τις έως τώρα προκρατήσεις, παράγοντες του 

τουρισμού δηλώνουν αισιόδοξοι για ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με το 2022, που για πολλές πε-

ριοχές της χώρας είναι πλέον βάση σύγκρισης για το μέλ-

λον, μιας και ξεπέρασαν το 2019 σε αφίξεις και έσοδα.

Τις προηγούμενες ημέρες έληξε το πρώτο μεγάλο πακέ-

το των «early bookings» για το μοντέλο του μαζικού του-

ρισμού και ήδη παρατηρείται πολύ καλή ροή κρατήσεων 

για την Ελλάδα, από την αγορά της Αγγλίας, τις σκανδι-

ναβικές και βαλκανικές χώρες, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Με χαμηλότερες ταχύτητες κινούνται οι κρατήσεις από τη 

Γερμανία και την Πολωνία, ενώ η δυναμική αγορά των 

ΗΠΑ αναμένει την έναρξη των πτήσεων προς την Ελλά-

δα, τον Μάρτιο.

 Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, εκτός απροόπτου, θα έχει 

σίγουρα τα ίδια νούμερα αφίξεων με το 2022, ενώ η αι-

σιοδοξία είναι διάχυτη και για ακόμα καλύτερα οικονο-

μικά αποτελέσματα.
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Το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών επι-
σκέφθηκε ο περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος 
Φαρμάκης συνοδευόμενος 
από τον αντιπεριφερειάρχη 
Αχαΐας και αρμόδιο για θέ-
ματα δημόσιας υγείας Χαρά-
λαμπο Μπονάνο, όπου ενη-
μερώθηκε από τη Διοίκηση 
του νοσοκομείου τόσο για 
την εξέλιξη της προμήθειας 
σύγχρονου ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού, όσο και για την 
πορεία των εργασιών ενερ-
γειακής αναβάθμισης.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας χρηματοδότησε με 1,1 
εκατ. ευρώ από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων 
την απόκτηση 265 νέων ηλε-
κτρικών κρεβατιών νοσηλεί-
ας για τις ανάγκες των κλινι-
κών του ΠΓΝΠ, όπως επίσης 
την προμήθεια 50 φορείων 
και τριών κρεβατιών επιτό-
κων. Ο ξενοδοχειακός εξο-
πλισμός θα ενισχυθεί επί-
σης με 85 εξεταστικές κλίνες, 
250 καρέκλες θαλάμων, 50 
αμαξίδια και 35 τροχήλατα 
ιματισμού προϋπολογισμού 
77.750 ευρώ.
Αφού ο Περιφερειάρχης ξε-
ναγήθηκε σε χώρους του Νο-
σοκομείου και είδε το νέο 
εξοπλισμό, ακολούθησε σύ-
σκεψη στο γραφείο διοίκη-

σης όπου υπήρξε εκτενής 
ενημέρωση σχετικά με την 
εξέλιξη των έργων ενεργεια-
κής αναβάθμισης που εκτε-
λούνται τον τελευταίο χρόνο 
στο ΠΓΝΠ και χρηματοδο-
τούνται με 6,5 εκ. ευρώ από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Δυτικής Ελλάδας 2014-
2020. Το έργο βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη με την καθο-
δήγηση του Υπουργείου Υπο-
δομών και της εταιρίας «Κτι-
ριακές Υποδομές Α.Ε.».
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας συνεχίζει να στηρίζει με 
κάθε τρόπο τις δημόσιες δο-
μές υγείας με έργα βελτίωσης 
των υποδομών τους και ανα-
νέωσης του ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού τους, με στόχο 
την παροχή αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών προς τους πολί-
τες. Γιατί αυτή ακριβώς είναι 
η δουλειά μας, να υπηρετού-
με τον πολίτη» δήλωσε ο κ. 
Φαρμάκης. 

Ο αντιπεριφερειάρχης, Χαρά-
λαμπος Μπονάνος, πρόσθε-
σε: «Σήμερα ο επισκέπτης στο 
ΠΓΝΠ αντικρίζει μια εικόνα 
εντελώς διαφορετική από αυ-
τή που έβλεπε στο παρελθόν 
με διαβρωμένο τον εξωτερι-
κό σκελετό του κτιρίου, χω-
ρίς ουσιαστικά μόνωση και 
έλλειψη κεντρικής μονάδας 
κλιματισμού. Η Περιφερεια-
κή μας Αρχή αντιμετώπισε τα 
προβλήματα και επίσπευσε 
τις διαδικασίες για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση. Μέρα με 
την ημέρα το νοσοκομείο πα-
ρουσιάζει μια διαφορετική, 
αναβαθμισμένη εικόνα. Αυ-
τή η εικόνα συμπληρώνεται 
πλέον και από τον νέο, σύγ-
χρονο ξενοδοχειακό νοσο-
κομειακό εξοπλισμό, που αλ-
λάζει την όψη των κλινικών 
και των γραφείων του νοσο-
κομείου μας. Είμαι χαρούμε-
νος που από το 1988 είναι η 
πρώτη φορά που με πόρους 

της Περιφέρειας μας, γίνεται 
ουσιαστική δουλειά στο νο-
σηλευτικό μας ίδρυμα».
Ο διοικητής του ΠΓΝΠ Δη-
μήτρης Μπάκος ευχαρίστη-
σε την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και προσωπικά τον 
Περιφερειάρχη για την συ-
νεχή και αποτελεσματική συ-
νεργασία, ενώ δήλωσε σχε-
τικά: «Η σημαντική αυτή 
ανακαίνιση του ξενοδοχεια-
κού εξοπλισμού σε συνδυα-
σμό με τις εργασίες της ενερ-
γειακής αναβάθμισης του 
ΠΓΝΠ αποτελούν μια ιδιαί-
τερη σελίδα στην ιστορία του 
ΠΓΝΠ, καθώς ο ξενοδοχει-
ακός εξοπλισμός του ΠΓΝΠ 
δεν είχε ανακαινισθεί από το 
1988. Η χρηματοδότηση για 
την ανανέωση του ξενοδοχει-
ακού εξοπλισμού μας προήλ-
θε από πιστώσεις του ΠΔΕ 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδος ύψους 1.136.570 ευ-
ρώ όπου μετά τις εκπτώσεις 
του διαγωνισμού συμβασι-
οποιήθηκε στο ποσό των 
684.616,49 ευρώ» και πρό-
σθεσε πως η Διοίκηση του 
ΠΓΝΠ έχει καταρτίσει σχέδιο 
ανακαίνισης και του υπόλοι-
που ξενοδοχειακού εξοπλι-
σμού του ΠΓΝΠ εντός του 
2023, ο οποίος δεν μπόρεσε 
να συμπεριληφθεί στην άνω 
χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη επισήμαν-
ση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας (ΠΟΥ) με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρί-
ου 2022), οι παρατεταμένες κρίσεις 
που βιώνει η ανθρωπότητα – κοινωνι-
κές, οικονομικές, υγειονομικές, πολεμι-
κές συγκρούσεις και βία – έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων. Και στην τοπική πραγ-
ματικότητα, τα αιτήματα και οι ανάγκες εί-
ναι πολλές. Η νέα εθελοντική δράση για 
την ψυχική υγεία, είναι η Ομάδα «ΕΥΕ-
ΞΙΑΣ», που αποτελεί πρωτοβουλία του 
Σωματείου Ατόμων με Ψυχική Αναπη-
ρία Π.Ε. Αχαΐας «ΣΘΕΝΟΣ», σε συνερ-
γασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία 

Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας 
& Νοτίων Ιονίων Νήσων και την υπο-
στήριξη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγι-
ος Ανδρέας» και του Ελληνικού Κέντρου 
Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.
Πρόκειται για μία ομαδική προσπάθεια, 
που περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριό-
τητες όπως διατάσεις, ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ, ασκήσεις χαλάρωσης και επαφή 
με ανοιχτούς χώρους κοντά στη φύση, 
επισκέψεις σε πάρκα, χώρους άθλησης 
και πολιτισμού. Είναι μία ανοικτή ομάδα 
που συμμετέχουν πρόσωπα με ψυχικές 
παθήσεις, υποστηρικτές και αρκετοί εθε-
λοντές, διαφόρων ειδικοτήτων. Σημαντι-
κή συμβολή στην έναρξη των δραστη-
ριοτήτων είχε η Αντιδημαρχία Παιδείας 
και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων και 
η Διοίκηση του Παμπελοποννησιακού 
Σταδίου, καθώς παραχώρησε ανοιχτές 
αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του Στα-
δίου.
Υπεύθυνος της εθελοντικής δράσης και 
συντονιστής της Ομάδας «ΕΥΕΞΙΑΣ» εί-
ναι ο Αναστάσιος Αρνιακός, Κοινωνικός 

Λειτουργός του Κέντρου Ψυχικής Υγεί-
ας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο 
Άγιος Ανδρέας». Βοηθοί συντονιστή εί-
ναι οι, Βαρβαρέσος Ανδρέας, Καθηγη-
τής Φυσικής Αγωγής, Μακρυγιάννης 
Ανδρέας, Πτυχιούχος Γυμναστικής Ακα-
δημίας, Μαγκαφάς Παναγιώτης, Κοινω-
νικός Λειτουργός, Βαφειάδης Γεώργιος, 
Ιατρός Παθολόγος, Χαλκιόπουλος Δη-
μήτριος και Σιδέρη Αθανασία, Στελέχη 
Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. (τηλ. επι-
κοινωνίας 2610 362127- Γραφείο Ομο-
σπονδίας)
Στην Ομάδα «ΕΥΕΞΙΑΣ», τα μέλη, εκτός 
της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστα-
σης και της αναζωογόνησης, έχουν και 
κοινωνικά οφέλη μέσω της συνύπαρξης 
με άλλα πρόσωπα. Είναι τελικά μία δια-
δικασία προσωπικής ανάπτυξης και ψυ-
χοσυναισθηματικής ευεξίας που αργά και 
σταθερά ελευθερώνει τους συμμετέχοντες 
από τα δεσμά του στίγματος. Βασικά συ-
στατικά στοιχεία αυτής της ομάδας είναι η 
χαρά, το μοίρασμα και η ενσυναίσθηση, 
πολύτιμα και τα τρία για το ευ ζην όλων 
μας.

Νέος εξοπλισμός στο ΠΓΝΠ 
> Έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Εθελοντικη ομάδα «Ευεξίας»
> Για τα άτομα με ψυχική αναπηρία 

Θέματα

Επιτυχής επέμβαση
Στις 24-3-2023, ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γε-

νικό Νοσοκομείο Πατρών επιτυχής αντιμετώπιση σοβα-

ρότατου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε έναν νέο 

συμπολίτη μας, η οποία συνδυάστηκε με την αντιμετώπι-

ση του προβλήματος στένωσης της καρωτίδας, που πα-

ρουσίαζε ο συγκεκριμένος ασθενής. 

Η επιτυχία αυτή, οφείλεται στην άψογη συνεργασία με-

ταξύ της Μονάδας Εγκεφαλικών της Νευρολογικής Κλι-

νικής και της Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολογίας 

του ΠΓΝΠ. Τονίζεται ότι και οι δύο αυτές Μονάδες καλύ-

πτουν σε 24-ωρη βάση καθημερινά, ασθενείς που έχουν 

υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και είναι μονα-

δικές σε όλη την Νοτιοδυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο 

(6η ΥΠΕ).

Ο Διοικητής του ΠΓΝΠ Δημήτριος Μπάκος εκφράζει για 

μία ακόμη φορά τα θερμά συγχαρητήριά του στους πρω-

ταγωνιστές της ως άνω επιτυχίας, ξεχωριστούς επιστή-

μονες Π. Ζαμπάκη, Β. Παναγιωτόπουλο και Ι. Ελούλ.

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο η Μονάδα Εγκεφαλικών της 

Νευρολογικής κλινικής όσο και η Μονάδα Επεμβατικής 

Νευροακτινολογίας του ΠΓΝΠ αποτελούν, Πανελλαδικά, 

ξεχωριστά παραδείγματα και κοσμούν το Σύστημα Υγεί-

ας εν γένει, πιστοποιώντας σε κάθε περίπτωση, ότι όταν 

συνευρεθούν άξιοι επιστήμονες σε υγειές αλλά και τε-

χνολογικά άρτιο περιβάλλον, τα αποτελέσματα είναι πά-

ντα αξιομνημόνευτα.

Τέλος οι μάσκες,
με εξαιρέσεις 

Καταργήθηκαν από τις αρχές της εβδομάδας και τα τελευ-

ταία μέτρα κορωνοϊού και μπήκαμε σε μια νέα φάση συ-

νύπαρξης με τον ιό καθώς αφενός ανοίγει ο καιρός που 

παραδοσιακά χαλαρώνουν πάντα τα μέτρα και αφετέρου 

φαίνεται πως πλέον ο κορωνοϊός οδεύει προς αποκλι-

μάκωση. Έτσι, καταργούνται τα υποχρεωτικά rapid test 

σε εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαί-

ρεση όσους δουλεύουν με ευπαθείς ομάδες δηλαδή ια-

τρικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και η χρήση 

μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε φαρμα-

κεία που μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτική. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει οτι πλέον όσοι θέλουν να ψωνίσουν από ένα 

φαρμακείο μπορούν να εισέρχονται σε αυτό χωρίς να 

φορούν τη μάσκα τους και να προχωρούν κανονικά στα 

ψώνια τους, όπως συμβαίνει στα μαγαζιά του εμπορίου 

εδώ και μήνες.

Ανέγερση 
νέου ιατρείου

Στην Κέρκυρα για τριήμερη περιοδεία στις υγειονομικές 

μονάδες του νησιού πραγματοποίησε ο Διοικητής της 

6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης. Στο πλαίσιο της περιοδείας 

ο κ. Καρβέλης υπέγραψε σύμβαση για την ανέγερση νέου 

Περιφερειακού Ιατρείου στον Άγιο Ματθαίο. 

Νέα Διοικήτρια 
στο Γ.Ν. Αμαλιάδας

Ορκίστηκε στις 23 Μαρτίου 2023, Διοικήτρια στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αμαλιάδας αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ, η Μα-

ρία Μπαχού από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Πε-

ριφέρειας, Γιάννη Καρβέλη. Ακολούθησε συνεργασία με 

θέμα τον γενικότερο σχεδιασμό της Υγειονομικής Περι-

φέρειας και την ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτού-

νται για την επίλυση των θεμάτων του Γενικού Νοσοκο-

μείου Αμαλιάδας.
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Oι 8 στις 10 (το 81%) εται-
ρείες στην Ελλάδα απαντούν 
ότι δεν βρίσκουν ταλέντα με 
τις κατάλληλες δεξιότητες για 
να καλύψουν τις υφιστάμε-
νες ανάγκες τους. Ο κλάδος 
της Πληροφορικής δεν είναι 
ο μόνος, που αντιμετωπίζει 
δυσχέρειες στην κάλυψη κε-
νών θέσεων απασχόλησης. 
Για την ακρίβεια, βρίσκεται 
σε καλύτερη μοίρα σε σχέ-
ση με άλλους τομείς της οι-
κονομίας.
Από την Ενέργεια και τις 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλει-
ας μέχρι τη Βιομηχανία, την 
Υγεία και τις Βιο-επιστήμες 
οι Έλληνες εργοδότες δεν 
μπορούν να βρουν τα εξειδι-
κευμένα ταλέντα που χρειά-
ζονται. Πιο συγκεκριμένα το 
96% δηλώνει ότι δεν βρί-
σκει ταλέντα για τον κλάδο 
της Ενέργειας και των Υπη-
ρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
Το 85% απαντά ότι αντιμε-
τωπίζει προβλήματα στελέ-
χωσης για τον κλάδο της 
Βιομηχανίας και των Κατα-
σκευών, το 84% για τον το-
μέα της Υγείας και των Βιο-
επιστημών και το 82% για 
τον κλάδο των Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας. Στο μεταξύ, 
στους κλάδους των Κατανα-
λωτικών Αγαθών και Υπηρε-
σιών (συμπεριλαμβάνεται ο 
Τουρισμός), των Χρηματοοι-
κονομικών και Κτηματομεσι-
τικών και των Μεταφορών, 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 
της Αυτοκινητοβιομηχανίας 
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
70%, 68% και 65%.
Συνολικά, σοβαρή ή σχετι-
κή δυσκολία να βρουν εξει-
δικευμένα ταλέντα φτάνει σε 
υψηλό ρεκόρ 11ετίας σύμ-
φωνα με τα ευρήματα της ετή-
σιας έρευνας Έλλειψης Ταλέ-
ντου του ομίλου Manpower 
Group για το 2023.
Πιο συγκεκριμένα στην Ελ-
λάδα το 77% των εργοδοτών 
– ποσοστό ίσο με τον παγκό-

σμιο μέσο όρο - αναφέρει 
δυσκολία στην εύρεση των 
εξειδικευμένων ταλέντων. 
Σε επίπεδο τεχνικών δεξι-
οτήτων το 23% των εργο-
δοτών δηλώνει ότι λείπουν 
τα skills της Πληροφορικής 
και των Δεδομένων, το 19% 
της Μηχανικής, το 18% του 
Ανθρώπινου δυναμικού, το 
17% των Κατασκευαστικών/
παραγωγικών και το 15% τα 
technical skills των Πωλήσε-
ων / Μάρκετινγκ.
Στο μεταξύ, το 27% των Ελ-
λήνων εργοδοτών, που συμ-
μετείχαν στην έρευνα, δη-
λώνει ότι από πλευράς soft 
skills υπάρχει έλλειψη σε 
Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία 
και Πειθαρχία ενώ το 26% 
ότι δεν βρίσκει ταλέντα με 

Κριτική σκέψη και ανάλυση.
Οι Ηγετικές και Κοινωνικές 
δεξιότητες επιρροής λείπουν 
για το 24% ενώ ίσο ποσοστό 
εργοδοτών δηλώνει ότι από 
τα ταλέντα απουσιάζει η Ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για την 
απόκτηση δεξιοτήτων. 
Αναφορικά με το πώς αντι-
μετωπίζουν οι εργοδότες το 
χάσμα δεξιοτήτων, το 60% 
απαντά ότι επενδύει στην 
εκπαίδευση του ήδη υπάρ-
χοντος ανθρώπινου δυνα-
μικού, το 54% στη μόνιμη 
πρόσληψη νέων ταλέντων 
και το 45% σε περισσότερη 
τεχνολογία. 
Επίσης, σε ποσοστό 47% 
οι εργοδότες αναφέρουν ότι 
προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν την πρόκληση της έλ-
λειψης ταλέντου, προσφέ-
ρουν μεγαλύτερη ευελιξία 
στον τόπο ή τον χρόνο εργα-
σίας. Το 14% δηλώνει πρό-
θυμο να προσλάβει ταλέντα 
εκτός των συνόρων ειδικά 
για τους κλάδους Κατανα-
λωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες 
(Συμπεριλαμβάνεται ο Του-
ρισμός) και Υγεία & Βιο-επι-
στήμες. 

(Πηγή: sepe.gr)

Η Advent Technologies (Advent) 
(ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2006, και 
πλέον αποτελεί θυγατρική εταιρεία της 
Advent Technologies Holdings, Inc.με 
έδρα στη Βοστώνη της Μασαχουσέ-
της) και η Hyundai Motor Company 
(Hyundai) ανακοινώνουν την υπογρα-
φή συμφωνίας για την από κοινού ανά-
πτυξη τεχνολογίας που σχετίζεται με τις 
κυψέλες καυσίμου. Η συμφωνία ακο-
λουθεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση 
ειδικού προγράμματος, που πραγμα-
τοποίησαν οι δύο εταιρείες, στο πλαί-
σιο του οποίου αξιολογήθηκε η τεχνο-
λογία κυψελών καυσίμου της Advent 

και ειδικότερα η νέα μεμβράνη ανταλ-
λαγής πρωτονίων υψηλής θερμοκρα-
σίας (MEA), με στόχο την αξιοποί-
ησή της σε έργα κυψελών καυσίμου 
υψηλής θερμοκρασίας που υλοποιεί η 
Hyundai. 
Η συνέργεια, που συνδυάζει την προ-
ηγμένη τεχνολογία των δύο εταιρειών, 
αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την 
παγκόσμια αγορά MEAs, καθώς τα προ-
ϊόντα που θα αναπτυχθούν εκτιμάται ότι 
θα επιδείξουν σημαντική βελτίωση στη 
διάρκεια ζωής και αύξηση της πυκνότη-
τας ισχύος έναντι των HT-PEM MEAs 
που διατίθενται στην αγορά σήμερα.

Η τελετή για την υπογραφή της συμ-
φωνίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στις νέες εγκαταστάσεις της Advent στο 
Charlestown της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ 
με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών 
και των δύο εταιρειών. 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Advent 
και η Hyundai θα συνεργαστούν για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της HMC-Advent 
Ion Pair™ MEA, τη θέσπιση εμπορικών 
κριτηρίων για την προμήθεια ΜΕΑs και 
την περαιτέρω αξιολόγηση της προηγ-
μένης τεχνολογίας κυψελών καυσίμου 
της Advent για σταθερές εφαρμογές ή/
και εφαρμογές βαρέων οχημάτων που 
αναπτύσσει η Hyundai.
Επιπλέον, οι δύο εταιρείες στοχεύουν 
στην από κοινού ανάπτυξη και ενσωμά-
τωση πρωτοποριακών τεχνολογιών ψύ-
ξης για εφαρμογές των κυψελών καυ-
σίμου ανταλλαγής πρωτονίων υψηλής 
θερμοκρασίας (HT-PEM) στον τομέα 
των μεταφορών. 
Ακόμα, η Advent θα υποστηρίξει την 
Hyundai στην αξιολόγηση των τεχνο-
λογιών ψύξης με σκοπό τη διασφάλιση 
της βέλτιστης απόδοσής τους υπό δια-
φορετικές συνθήκες λειτουργίας.

ΠΑΝΕΠιΣΤΗΜιΟ ΠΑΤΡώΝ – ΔιΚΗΓΟΡιΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡώΝ: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών 
υπογράφηκε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Σκοπός σύναψης 
αυτού του Μνημονίου ήταν η περαιτέρω εκπαιδευτική, επι-
στημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέ-
ων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση:

• Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμμα-
τα.
• Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων. 
• Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας.
• Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Πατρών και ασκούμενων δικηγόρων και της 
πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, δι-
οικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών 
και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών 
ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την προώ-
θηση της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας.
• Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών 
δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), 
κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
• Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσε-
ων.
• Κατάρτιση Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης (E-Learning).
• Συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών για τον εμπλουτισμό 
τους.
• Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα 
που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από 
τους εταίρους.

ΕΠιΣΤΗΜΟΝιΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡώΝ: Το Κέντρο Ικανο-
τήτων π-ΝΕΤ, οργανώνει την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023 στις 
09.00, ανοικτή εκδήλωση με θέμα “5G and the Metaverse” 
στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, όπου είναι και η έδρα 
του Κέντρου. 
Η εκδήλωση “5G and the Metaverse” έχει τεθεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Την εκδήλωση θα 
τιμήσουν με την παρουσία τους ο κ. Αθανάσιος Στάβερης-
Πολυκαλάς, Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμ-
ματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων. 
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν καταξιωμένοι και σημα-
ντικοί ομιλητές οι οποίοι θα επικεντρωθούν στις τελευταίες 
τάσεις στο 5G και στο Metaverse και θα παρουσιάσουν τε-
χνολογίες και περιπτώσεις χρήσης από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες θεματικές: 
• Αξιοποίηση 5G/6G για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη Επιχειρή-
σεων
• Σύγχρονες Εξελίξεις στις Τεχνολογίες Metaverse & XR
• Εφαρμογές 5G & Metaverse στον Πολιτισμό και Τουρισμό
• Εφαρμογές 5G & Metaverse στις Επιχειρήσεις και την Κοι-
νωνία
Το συνέδριο απευθύνεται ευρέως στην επιστημονική, επι-
χειρηματική, κοινωνική κοινότητα και φιλοδοξεί να προ-
σφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για δικτύωση, ανταλλαγή 
ιδεών, καλών πρακτικών και εμπειριών, και ενίσχυση συ-
νεργασιών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Τεράστια έλλειψη εξειδικευμένων 
ταλέντων στις επιχειρήσεις

Συμφωνία για κυψέλες καυσίμου

> Σε Ενέργεια, Βιομηχανία,Υγεία, Βιο-επιστήμες, Πληροφορική

> Μεταξύ Advent Technologies και Hyundai Motor Company
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Με 15 δημοσιογράφους των 
μεγαλύτερων ειδησεογραφι-
κών μέσων ενημέρωσης της 
Θεσσαλονίκης συναντήθη-
καν ο δήμαρχος Ναυπακτίας 
Βασίλης Γκίζας και ο αρμόδι-
ος Αντιδήμαρχος Τουρισμού 
Ντίνος Τσουκαλάς, στο πλαί-
σιο των δράσεων προβολής 
και εξωστρέφειας της περιο-
χής που πραγματοποιεί συ-
στηματικά τα τελευταία χρόνια 
ο Δήμος Ναυπακτίας με την 
υποστήριξη της Αιτωλικής 
Αναπτυξιακής.
Με αφορμή τη συνάντηση 
εργασίας, ο κ. Γκίζας σημεί-
ωσε: «Συνεχίζουμε ως Δή-
μος Ναυπακτίας τις στοχευμέ-
νες δράσεις προώθησης και 
προβολής του τόπου μας. Η 
συνάντησή μας με τους δη-

μοσιογράφους της Θεσσαλο-
νίκης εντάσσεται στην προ-
σπάθεια που ξεκινήσαμε πριν 
από 3,5 χρόνια και έχει ως 
επιστέγασμα την επέκταση της 
τουριστικής σεζόν και φυσικά 
τις υψηλές επιδόσεις που κα-
ταγράφουμε σε επίπεδο επι-
σκεψιμότητας.
Η Ναυπακτία πλέον συγκα-

ταλέγεται επάξια στους κο-
ρυφαίους προορισμούς της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και σε 
κάθε περίπτωση αυτό δεν εί-
ναι τυχαίο. Οφείλεται σαφώς 
και πρωτίστως στην εξωστρέ-
φεια που επιδεικνύουμε και 
στη συστηματική προβολή, 
αλλά και στις υποδομές που 
είτε ανακαινίζουμε είτε δημι-

ουργούμε νέες, στην ιστορία, 
στον πολιτισμό μας, στην το-
πική γαστρονομία, στο φυσι-
κό περιβάλλον, στις πολλές 
και διαφορετικές εμπειρί-
ες που μπορεί να βιώσει κά-
ποιος στον τόπο μας, όπως οι 
εναλλακτικές δραστηριότητες 
και συγκεκριμένα η αναρρί-
χηση, η πεζοπορία, η ποδη-
λασία βουνού, το kite surf, 
το rafting, το canoe kayak, το 
rappel, η ιππασία και πολλές 
ακόμη, στις υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου και value for 
money που προσφέρουν οι 
επαγγελματίες του τουριστι-
κού κλάδου και της εστίασης. 
Πρόκειται επομένως για πο-
λυπαραγοντική και συλλογι-
κή προσπάθεια, κάτι που μας 
ικανοποιεί όλους».

> ΑΔΕιΕΣ ΓιΑ ΕΜΠΟΡιΟ: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ναυπάκτου ανακοίνωσε τη διαδικασία για την απόκτηση 

άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στά-

σιμο) στη χερσαία λιμενική ζώνη του λιμένα Ναυπάκτου, 

χρήσης του 2023. 

Η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολο-

γητικών θα υποβάλλονται στο γραφείο του ΔΛΤΝ, Κτίριο 

Ναυπακτία στην οδό Νότη Μπότσαρη 1 Λιμάνι. Οι ενδι-

αφερόμενοι θα προσέρχονται στο Δ.Λ.Τ.Ν. μετά από προ-

γραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού (26340-26522), από 

τις 09.30 έως και τις 12.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχο-

νται σε φάκελο αριθμημένο. 

Ως ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων καθορίζεται 

η Δευτέρα 27/03/2023, η δε λήξη της προθεσμίας υποβο-

λής των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 31/03/2023. 

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης ουδεμία 

αίτηση θα γίνεται δεκτή εκτός αν έχει αποσταλεί ταχυδρομι-

κώς με εμφανή στοιχείο την ημερομηνία και την ώρα παρά-

δοσης στο ταχυδρομείο.

> ΔΗΜΟΣ ΑΓΡιΝιΟΥ: Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή 

της οδού Μανδηλαρά στο πλαίσιο του έργου : «Επέκταση 

και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης». Οι ερ-

γασίες προέβλεπαν κατασκευή πεζοδρομίων, επίστρωση με 

κυβόλιθους και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού προκει-

μένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η μετακίνηση των πε-

ζών με ειδική μέριμνα για τα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό 

Σχολείο «Μαρία Δημάδη». Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος 

Παπαναστασίου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την 

πρόοδο των εργασιών: «Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση 

στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου σχεδίου για τη δημιουργία 

ζώνης ασφαλούς και ανεμπόδιστης μετακίνησης. Δημιουρ-

γείται μία περιοχή καλύτερης ποιότητας διαβίωσης ενώ πα-

ράλληλα το κέντρο της πόλης εξελίσσεται σε ένα χώρο κα-

τάλληλο για την ανάπτυξη της εμπορικής - επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αλλάζουμε την πόλη με μικρές και μεγάλες 

παρεμβάσεις».

> ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ: Στο στάδιο της ολοκλήρωσης 

βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου πο-

δοσφαίρου στη Λεπενού, προϋπολογισμού 890.000,00 

ευρώ. Συνολικά οι παρεμβάσεις αφορούσαν τοποθέτηση 

συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, κατασκευή περί-

φραξης ενώ για την καλύτερη λειτουργία του αγωνιστικού 

χώρου τοποθετήθηκε υποδομή για τον φωτισμό του γηπέ-

δου και περιμετρικά δίκτυο άρδευσης για διαβροχή κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος 

Παπαναστασίου επισκέφθηκε το ανακαινισμένο γήπεδο με 

τους Αντιδημάρχους Βασίλη Φωτάκη και Χρήστο Ζαρκαβέ-

λη. «Μέσα στις επόμενες ημέρες οι αθλητές και οι φίλαθλοι 

θα μπορούν να χαίρονται έναν σύγχρονο και λειτουργικό 

αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε μια μεγάλη προσπάθεια για 

τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών του Δήμου 

Αγρινίου και είναι μεγάλη η ικανοποίηση γιατί, με κόπο 

και δουλειά, αποδίδουμε σημαντικά έργα στους Αγρινιώτες. 

Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες ανακατασκευής του ποδοσφαι-

ρικού γηπέδου του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά».

> ΔΗΜΟΣ ΑΓΡιΝιΟΥ: Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε ότι 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαι-

ρων αναγκών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τοπικής Οι-

κονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου (Πρόγραμμα Δι-

αχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς) για το έτος 2023, 

θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας: Τριών (3) 

ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών Σκύλων και 

ένα (1) άτομο κατηγορίας – κλάδου ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε (5) ημερών ήτοι 

από 29/3/2023 έως και 2/4/2023 να συμπληρώσουν την 

σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολο-

γητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr.

Η ομάδα ρομποτικής του 2ο ΕΠΑΛ 
Αγρινίου συμμετείχε για έκτη φορά στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM και εκ-
παιδευτικής ρομποτικής, αποσπώντας 
διθυραμβικούς επαίνους και παίρνοντας 
το βραβείο Μηχανολογίας με έργο: «Η 

έξυπνη πόλη που ονειρεύομαι».
Το έργο είναι το έκτο που δημιούργησε 
η ομάδα ρομποτικής του σχολείου κατά 
το σχολικό έτος 2022-23, προτείνοντας 
ένα έξυπνο σπίτι στα πλαίσια μιας έξυ-
πνης πόλης.
Η πρόταση της ομάδας είναι η κατα-
σκευή ενός έξυπνου ενεργειακά σπιτιού 
που εκμεταλλεύεται ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, όπως την γεωθερμία και την 
ηλιακή ενέργεια για να καλύπτει όλες τις 
ανάγκες του. Θα συνδυάζονται τόσο πα-
θητικά συστήματα όσο και ενεργητικά. Η 
πρόταση ολοκληρώνεται με ένα αυτόμα-
το σύστημα διαλογής υλικών στην πηγή. 

Η ομάδα ρομποτικής που διακρίθηκε, 
αποτελείται από τους μαθητές: Μπου-
κουβάλας Γεώργιος Α4, Ντάικος Από-
στολος Α4, Ντούλιας Παναγιώτης Α4, 
Σκαμνέλη Χρυσή Πανδώρα Α5, Τσά-
τσος Λάμπρος Α5, Φασούλης Δημήτρι-
ος Α5, Χαμπαίος Στάθης Α5, Σιντορέλ 
Κίρα Α2, Μανδρούκας Θεοφάνης Γ εφ. 
Πληροφορικής, Φαρδιάς Άγγελος Γ εφ. 
Πληροφορικής. Η ομάδα υποστηρίζεται 
από τους καθηγητές: Παπαθανασίου Λε-
ωνίδα ΠΕ86, Μαρκή Γιώργο ΠΕ86, Τίτη 
Άγγελο ΠΕ86, Λουρόπουλο Αθανάσιο 
ΤΕ01.13, Γεωργίου Ειρήνη ΤΕ01.13 & 
ΠΕ86 και Πεφάνη Κων/νο ΠΕ86.

Με τα καλύτερα και πιο σύγ-
χρονα διαγνωστικά κέντρα 
εξισώθηκε το Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
καθώς τέθηκε σε λειτουργία 
η μονάδα PET-CT. Η μο-
νάδα αποτελεί δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
και θα καλύπτει τις ανάγκες 
της περιοχής θέτοντας τέλος 
στην ταλαιπωρία αφού όσοι 
είχαν ανάγκη τη συγκεκρι-
μένη εξέταση έπρεπε να τα-
ξιδεύουν κατά κανόνα στην 
Αθήνα.
Τα εγκαίνια της μονάδας έγι-
ναν από τον Μητροπολί-
τη Ιωαννίνων Μάξιμο, πα-
ρουσία της αναπληρώτριας 

υπουργού Υγείας Μίνας Γκά-
γκα, της Διοίκησης της 6ης 
ΥΠΕ και όλων των τοπικών 
αρχών.
Ο Διοικητής του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου Νί-
κος Κατσακιώρης ευχαρίστη-

σε τους εκπροσώπους του 
Ιδρύματος Στ. Νιάρχος για 
την δωρεά τονίζοντας ότι αυ-
τή αποκτά ακόμη μεγαλύτε-
ρη αξία για ένα περιφερειακό 
νοσοκομείο. 
Η επίκουρη καθηγήτρια και 

Διευθύντρια στο τμήμα Χρύ-
σα Σιώκα ανέλυσε τις δυνα-
τότητες διάγνωσης του PET-
CT τονίζοντας ότι όλο το 
προσωπικό είναι έτοιμο να 
προσφέρει την εξέταση χω-
ρίς καθυστερήσεις και με 
ακρίβεια. 
Ο Γενικός Διευθυντής Δωρε-
ών του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος Αλέξανδρος Κα-
μπούρογλου σημείωσε πως: 
«Μέσω της πρωτοβουλίας 
για την υγεία, την μεγαλύτε-
ρη που υλοποιεί το ίδρυμα, 
στόχος μας είναι η ενίσχυση 
της πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες και η ισότητα στην 
πρόσβαση».

Διαπεριφερειακά

Προβολή της Ναυπακτίας
στη Θεσσαλονίκη

> Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε ο Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας

Πανελλήνιο βραβείο Μηχανολογίας 

Εγκαίνια του νέου PET/CT 

> Για το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου

> Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
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Το σχήμα RACE-ENVECO 
αναλαμβάνει ρόλο Τεχνικού 
Συμβούλου στο έργο οδι-
κής σύνδεσης Αγρινίου με 
την Ιόνια Οδό. Σύμφωνα με 
απόφαση του υπουργείου 
Υποδομών, όπως έγραψε το 
ypodomes.gr στον διαγωνι-
σμό για την πρόσληψη Τεχνι-
κού Συμβούλου που θα ωρι-
μάσει περισσότερο το έργο, 
το ανωτέρω σχήμα επικρά-
τησε. 
Ο μελετητής θα πρέπει να 
παραδώσει ολοκληρωμένη 
προμελέτη οδοποιίας, ορι-
στική γεωλογική μελέτη και 
Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. Στον διαγωνι-
σμό συμμετείχαν επίσης η 
Σύμπραξη γραφείων: «PLAS 
Α.Ε.»-«G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ 

Α.Ε.»-«PASECO Ε.Π.Ε.» και 
η Σύμπραξη γραφείων: «ΣΥ-
ΣΤΑΣ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ/ΚΟΙ 
Α.Ε.»-Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ-
«ΕΜΒΗΣ Α.Ε.»
Να σημειωθεί πως στο έρ-
γο συμπεριλαμβάνεται και η 
ολοκλήρωση της περιφερει-
ακής οδού Αγρινίου. Το έργο 

έχει χαρακτηριστεί Εθνικού 
Επιπέδου, Ειδικού και Ση-
μαντικου. Είναι επίσης ενταγ-
μένο στον προγραμματικό 
σχεδιασμό της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών.
Η σύνδεση προβλέπεται μέ-
σω του κόμβου Αγγελοκά-
στρου. Το μήκος του συνδε-

τήριου αυτού δρόμου είναι 
13,3χλμ ενώ το μήκος της δυ-
τικής περιφερειακής οδού εί-
ναι 6,8χλμ. Θα διαθέτει δύο 
λωρίδες ανά ρεύμα κυκλο-
φορίας πλάτους 3,5 μέτρων 
εκάστη. Το μήκος του συνδε-
τήριου αυτού δρόμου είναι 
13,3χλμ ενώ το μήκος της 
δυτικής περιφερειακής οδού 
είναι 6,8χλμ. Το έργο έχει 
εκτιμώμενο κόστος 80 εκατ. 
ευρώ. 
Με την νέα αυτή κίνηση πρό-
σληψης Συμβούλων που ολο-
κληρώνει την ωρίμανση των 
έργων, στήνονται οι βάσεις 
ώστε το έργο μελλοντικά να 
διεκδικήσει κονδύλια από 
κάποιο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα και να μπορέσει το έρ-
γο να υλοποιηθεί.

> ΔΑΣιΚΟ ΧώΡιΟ: Η παραχώρηση κατά χρήση του 
Δασικού Χωριού «ΚΕΔΡΟΣ» Καταρράκτη Κεντρικών 
Τζουμέρκων στην Περιφέρεια Ηπείρου για 15 χρόνια με 
δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε, ανακοινώθηκε σε 
συνάντηση που είχαν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά.
Η παραχώρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας έγινε μετά από αίτημα που υπέβαλλε η Περι-
φέρεια Ηπείρου, με σκοπό την επισκευή και συντήρηση 
του Δασικού Χωριού και τη λειτουργία του για παροχή 
διευκολύνσεων για αναψυχή και υπηρεσιών για περι-
βαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών 
στις ιδιαίτερες αξίες του δάσους και του φυσικού περι-
βάλλοντος.
Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε την υποχρέωση να απο-
καταστήσει τις φθορές και να ολοκληρώσει τα έργα και 
τις εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης του 
Δασικού Χωριού, μετά από μελέτη που θα εκπονήσουν 
οι Υπηρεσίες της.

> ΛΕΥΚΑΔΑ: Ξεκίνησε η κατασκευή νέου τεχνικού έρ-
γου από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, για τη δι-
ευθέτηση των απορροών (σωληνωτά, τάφροι, κλπ.) επί 
της επαρχιακής οδού Σύβρος – Άγιος Ηλίας.
«Με το νέο αυτό έργο, δίνουμε οριστική λύση στα χρόνια 
προβλήματα των κατοίκων της περιοχής, που εμφανίζο-
νται κάθε φορά που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις που 
προκαλούν πλημμύρες. 
Μετά τις νέες ασφαλτοστρώσεις σε εκτεταμένα τμήματα 
του συγκεκριμένου δρόμου, συνεχίζουμε με την κατα-
σκευή έργων απορροής των ομβρίων, ενώ θα ακολου-
θήσουν και διαγραμμίσεις, ώστε να έχουμε μια ολοκλη-
ρωμένη παρέμβαση. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε την 
ανθεκτικότητα της οδού απέναντι σε πλημμυρικά φαινό-
μενα, αλλά και απέναντι σε διαβρώσεις, καθιζήσεις και 
κατολισθήσεις, και αποφεύγουμε ζημιές στα πρανή και 
στο οδόστρωμα στο μέλλον.
Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στα χωριά της ορεινής Λευ-
κάδας με σημαντικά έργα, που απαντούν οριστικά στις 
ανάγκες των κατοίκων. 
Με σχέδιο συντηρούμε και βελτιώνουμε τις υποδομές 
μας, και επιπλέον μεριμνούμε να τις καταστήσουμε αν-
θεκτικότερες και να αποφύγουμε το ‘ράβε-ξήλωνε’ του 
παρελθόντος» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, 
Ανδρέας Κτενάς, μετά την ολοκλήρωση αυτοψίας στο 
έργο την προηγούμενη Τρίτη (21/3/2023).

> ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕιΑΣ: Επιτάχυνση των διαδικασιών 
ζήτησε από τον Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
Μάριο Θεμιστοκλέους ο βουλευτής Ανδρέας Νικολακό-
πουλος - Καταγραφή αναγκών και για ενίσχυση με ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό - Αίτημα για κάλυψη των κενών 
ιατρικών θέσεων 
Τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών 
για την κτιριακή αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας στην 
Ηλεία, συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο βουλευτής 
του νομού Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος. Όπως έχει 
γίνει ήδη γνωστό, τα Κέντρα Υγείας στην Ηλεία εκσυγ-
χρονίζονται και αναβαθμίζονται έχοντας εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση ύψους 7.500.000,00 ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ο κ. Νικολακόπου-
λος συναντήθηκε με τον κ. Θεμιστοκλέους και συζήτη-
σαν εκτενώς το θέμα της ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας στο νομό και ο Ηλείος Κοινοβουλευ-
τικός ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα την επιτάχυνση 
των διαδικασιών προκειμένου το ταχύτερο δυνατό να 
προχωρήσουν οι δημοπρατήσεις των έργων. Κάτι που 
θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς 
προχώρησαν οι τεχνικές εκθέσεις στις οποίες αποτυπώ-
νονται οι ανάγκες για κάθε Κέντρο Υγείας.

Διαπεριφερειακά

Σύνδεση Αγρινίου με ιόνια Οδό
> Ποιο σχήμα επικράτησε στον διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο

Ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικό-
τητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φ. Ζαΐ-
μης, συμμετείχε ως ομιλητής στο Συνέ-
δριο «Η Ποιότητα του αέρα στις περιοχές 
των αεροδρομίων: Ένα μέλλον χωρίς 
ρύπανση και θόρυβο» που διοργάνωσε 
το AirportRegionsCouncil σε συνέχεια 
της Γενικής του Συνέλευσης, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν υβριδικά στις 20 
και 21 Μαρτίου 2023 στην Γκραν Κανά-
ρια (Κανάριες Νήσοι). 
Στο Συνέδριο ο αντιπεριφερειάρχης, 
Φωκίων Ζαΐμης, παρουσίασε «Το Στρα-
τηγικό όραμα της μελλοντικής αεροπλο-
ΐας στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα και 
νέες πηγές ενέργειας». 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα αερο-

δρόμια που βρίσκονται στη Δυτική Ελ-
λάδα (Ακτίου, Αράξου, Αγρινίου, Αν-
δραβίδας, Επιταλίου, Μεσολογγίου) και 
τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας, σε νέες πηγές 
ενέργειας τόσο σε σχέση με τα αεροσκά-
φη όσο και με τις εγκαταστάσεις τους, κα-
θώς και σε πρωτοβουλίες της ΠΔΕ για 
drones (ευρωπαϊκά έργα, UIC2, παρα-
χώρηση drones στα σώματα ασφαλείας 
κ.ά.)
Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης μετα-
ξύ άλλων ο Πρόεδρος του ARC, Erich 
Valentin, ο Γενικός Διευθυντής, Sergi 
Alegre, η δήμαρχος του Ingenio, Ana 
Hernandez, ο σύμβουλος του Δήμου για 

αεροπορικές σχέσεις και εκπρόσωποι 
των υπόλοιπων μελών του ARC για αε-
ροπορικά θέματα οι οποίοι μίλησαν για 
το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την αεροπλοΐα, την ηλεκτρική αεροπλο-
ΐα-ένα μοντέλο για τις απομονωμένες πε-
ριοχές και τα νησιά, τον θόρυβο και την 
εναέρια μόλυνση γύρω από τα αεροδρό-
μια, τις νέες πηγές ενέργειας, όπως το Βι-
ώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο (SAF) και 
το Υδρογόνο. 
Υπενθυμίζεται ότι το Airport Regions 
Council είναι μια ένωση περιφερειακών 
και τοπικών αρχών με ένα διεθνή αε-
ρολιμένα εντός ή κοντά στην επικράτειά 
τους και ιδρύθηκε το 1994 με έδρα τις 
Βρυξέλλες.

Ο δήμαρχος Πηνειού Ανδρέ-
ας Μαρίνος συνοδευόμενος 
από τον διευθυντή του γρα-
φείου του Γιώργο Καραστέρ-
γιο, είχε γόνιμη και εποικο-
δομητική συνάντηση με τον 
αναπληρωτή υπουργό Εσω-
τερικών Στέλιο Πέτσα.
Η συνάντηση έγινε σε ιδι-
αίτερα εγκάρδιο κλίμα δε-
δομένου ότι οι δύο άνδρες 
συνδέονται με μακρά φιλία. 
Ο Ανδρέας Μαρίνος ευχα-
ρίστησε τον κ. Πέτσα για 
την στήριξή του στην ένταξη 
προηγούμενων έργων, ενώ 
το αμέσως επόμενο διάστη-

μα αναμένεται να ενταχθούν 
νέα. Ο αν. υπουργός δεσμεύ-
τηκε ότι θα υπάρξει σύντομα 
νέα συνάντηση με τον Δή-
μαρχο Πηνειού.
Σε ανάρτησή του ο Δήμαρ-
χος αναφέρει: «Συνάντηση σε 

εγκάρδιο κλίμα με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα, φίλο από 
τα παλιά, με τον οποίο για 
μία ακόμη φορά είχαμε γό-
νιμη συνεργασία για θέματα 
του Δήμου μας. Οι εντάξεις 

μεγάλων έργων συνεχίζο-
νται! Δεν σταματάμε να σχε-
διάζουμε, να διεκδικούμε και 
να υλοποιούμε έργα και δρά-
σεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών! 
Βάζουμε στο περιθώριο τους 
μίζερους και τοξικούς και συ-
νεχίζουμε μαζί, με μοναδικό 
γνώμονα το συμφέρον του 
Δήμου Πηνειού και των δη-
μοτών μας! Έχουμε αποδεί-
ξει ότι έχουμε την πολιτική 
βούληση και τη δυνατότητα 
να ανταποκριθούμε στις προ-
κλήσεις, τις απαιτήσεις και 
τις προσδοκίες τους!»

«Ένα μέλλον χωρίς 
ρύπανση και θόρυβο»

Νέα έργα προς ένταξη

> Συμμετοχή Φ. Ζαΐμη σε συνέδριο του Airport Regions Council (ARC)

> Συνάντηση Α. Μαρίνου με Στ. Πέτσα
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Με δελτίο τύπου της η Γιώτα 
Παναγοπούλου-Σταυρούλια , 
υποψήφια βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αχαΐας παρουσιάζει την 
υποψηφιότητά της.
«Λίγα πράγματα για έμενα και 
την υποψηφιότητά μου στον 
Νομό Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ. Γεννήθηκα στα Λεχαινά 
Ηλείας το 1958 και μεγάλω-
σα στο χωριό Μπόρσι Λεχαι-
νών μέχρι και το 1975 όπου 
μετακόμισα στην Πάτρα. 

Έδωσα εξετάσεις στο δημόσιο 
και ενώ πέτυχα, όταν έφθασα 
στο Υπουργείο προκειμένου 
να παραλάβω τον διορισμό 
μου, δυστυχώς για μένα, εί-
χαν φθάσει τα πολιτικά φρο-
νήματα του πατέρα μου. Ο πα-
τέρας μου ήταν κομμουνιστής. 
Για το σκληρό μετεμφυλιακό 
«κράτος» της Δεξιάς, οι δημο-
κράτες και αριστεροί πολίτες 
ήμασταν παιδιά ενός κατώτε-
ρου θεού… 
Από αυτό το γεγονός και μετά, 
έπιασα δουλειά και εργάζο-
μαι ανελλιπώς στον ιδιωτικό 
τομέα ως εμποροϋπάλληλος. 
Από όταν θυμάμαι τον εαυ-
τό μου η εργασία ήταν πάντα 
παρούσα. Από μικρή ηλικία 
βοηθώντας στις κτηνοτροφι-
κές και αγροτικές δουλειές της 

οικογένειας μέχρι και σήμερα 
στον αγώνα για την αξιοπρέ-
πεια και την επιβίωση. 
Το 1979 εγγράφτηκα στο Σύλ-
λογο Εμποροϋπαλλήλων Πά-
τρας. Το 1986 εκλέχτηκα μέ-
λος της διοίκησης, σήμερα 
είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου 
και από το 2018 Αντιπρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου 
Πάτρας. 
Προέρχομαι από το συνδικα-
λιστικό ΠΑΣΟΚ και την ΠΑ-
ΣΚΕ. Από το 2012 ψηφοφό-
ρος και υποστηρίχτρια του 
ΣΥΡΙΖΑ. Με την υποψηφιότη-
τά μου στις προσεχείς εθνικές 
εκλογές θέλω να εκπροσωπή-
σω τον κόσμο της εργασίας 
και του μόχθου. Τους μικρο-
μεσαίους και τους νέους που 
ζουν μέσα στην επισφάλεια 

της σεζόν, τις γυναίκες που 
αγωνιούν για το μέλλον των 
παιδιών τους, όλες εκείνες 
που βγαίνουν μπροστά, διεκ-
δικούν και πολλές φορές νιώ-
θουν ότι δεν υπάρχει κανένας 
να τους εκπροσωπήσει.
Ζητάω την στήριξή σας για-
τί πολύ απλά δεν χρωστάω 
σε κανέναν και ως εκ τούτου 
μπορώ να συγκρουστώ με τα 
μεγάλα και μικρά συμφέρο-
ντα που εμποδίζουν αυτόν τον 
λαό να προκόψει και να απε-
λευθερώσει όλες του τις δημι-
ουργικές δυνάμεις.
Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα 
αποτελέσει νίκη ολόκληρου 
του λαού μας! Θα ανοίξει τον 
δρόμο για κοινωνική ευημε-
ρία, επικράτηση της αλήθειας 
και της δικαιοσύνης παντού!»

Σε σχετική ανακοίνωσή τονί-
ζεται ότι: «Συζητήσαμε με τους 
εργαζόμενους, τους μηχανοδη-
γούς, για τα τεράστια προβλή-
ματα που έχει το τραίνο, τόσο 
πριν από την τραγωδία των Τε-
μπών, όσο και τώρα που έγινε 
η επανεκκίνηση. Κάναμε και 
μια διαδρομή μαζί τους με τον 
προαστιακό και είχαμε την ευ-
καιρία να πούμε πολλά. Αυτά 
που αποκομίσαμε από τη συ-
ζήτηση, μας επιτρέπουνκάποια 
συμπεράσματα.
• Διάχυση ευθυνών δεν μπο-
ρεί να γίνει, γιατί ο σιδηρο-
δρόμος αφέθηκε στην τύχη του 
αυτά τα 4 χρόνια. Χαρακτηρι-
στική φράση των εργαζομένων 
«ούτε χαλίκι δεν επεσε». 
• Επί κυβέρνησης ΣΎΡΙΖΑ 

προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ 
νέοι άνθρωποι μηχανοδηγοί 
που εκπαιδεύτηκαν πολυ κα-
λά. Επί ΝΔ άρχισαν τα μπλο-
κάκια και οι μετατάξεις ρου-
σφέτια σταθμαρχών.
• Ο όρος τηλεδιοίκηση στα χεί-
λη της κυβέρνησης είναι υβρις. 
• Ο Σπίρτζης ως υπουργός 
ήταν πάνω στα τραίνα με τους 
μηχανοδηγούς. Ο Καραμανλής 
δεν τους είδε ούτε καν στο γρα-
φείο του. Ο Σπίρτζης έκανε τη 
διπλή γραμμή και ηλεκτροκί-
νηση στη γραμμή Θεσσαλονί-
κης. Έφτασε το τραίνο μέχρι το 
Αίγιο. Υπήρχαν οι ασφαλιστι-
κές δικλείδες και η τηλεδιοίκη-
ση στη Λάρισα. 
• Ο Κώστας Καραμανλής αδια-
φόρησε πλήρως για την Πάτρα 

(3η πόλη της Ελλάδας). Είχε 
πει άλλωστε «τι είναι η Πάτρα 
Λονδίνο για να έχει σταθμό; 
Μια στάση είναι αρκετή».
• Ο ΣΎΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση 
με τομεάρχη τον Νίκο Παππά 
συνέχισε να είναι σε ανοικτή 
γραμμή με τους εργαζόμενους 
και να παρακολουθεί στενά την 
κατάσταση στα τραίνα. 

Συναντήσεις και 
με αθλητικά σωματεία
Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Αχαΐας με επικεφαλής τους 
βουλευτές Αχαΐας Σία Αναγνω-
στοπούλου και Κώστα Μάρ-
κου, τον υπεύθυνο του τμήμα-
τος Αθλητισμού και υποψήφιο 
βουλευτή, Τάκη Γεωργακόπου-
λο και το μέλος του τμήματος 

Αθλητισμού της ΝΕ Αχαΐας 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκο Κανελ-
λάκη, συναντήθηκε, την Πα-
ρασκευή 24/3, με τον Πατρινό 
Πρόεδρο της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Τοξοβολίας, Τάσο 
Χρυσανθόπουλο ο οποίος τους 
ενημέρωσε για τα προβλήματα 
των σωματείων: την υποχρη-
ματοδότηση, την γραφειοκρα-
τία και την έλλειψη υποδομών. 
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας συνα-
ντήθηκε με εκπροσώπους του 
σωματείου Beach Soccer, Νά-
πολη Πατρών. Κεντρικό άξονα 
της συζήτησης αποτέλεσαν τα 
προβλήματα που έχουν δημι-
ουργηθεί με τη μη αναγνώριση 
των σωματείων Άμμου ως ξε-
χωριστά σωματεία.

Η Γιώτα Παναγοπούλου- Σταυρούλια 
παρουσιάζει την υποψηφιότητά της

ΣΥΡιΖΑ: Απαξιωμένος
ο Σιδηρόδρομος στην Πάτρα 

> Συστήνεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

> Τι αναφέρει αντιπροσωπεία του κόμματος σε πρόσφατη επίσκεψή τουEπίσκεψη Α. Παναγιωτό-
πουλου στην ΔΟΥ Πατρών

Σε ανάρτησή του ο υπο-
ψήφιος βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιω-
τόπουλος σημειώνει ότι: 
«Επισκέφτηκα τη Δ.Ο.Υ. 
Πατρών, η οποία μετά τη 
συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. 
Α’ και Γ΄ Πατρών, αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη εφορία 
της Φορολογικής Περιφέ-

ρειας Πατρών και εξυπηρετεί πάνω από 200.000 φορο-
λογούμενους και επιχειρήσεις. Στη συνάντηση που είχα 
με την προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Σοφία Καϊάφα αλ-
λά και προϊσταμένους των τμημάτων και συνδικαλιστές 
του Συλλόγου, μου εξέφρασαν το πάγιο αίτημά τους για 
επαρκή στελέχωση της υπηρεσίας, η οποία διαθέτει 151 
οργανικές θέσεις. Στην πραγματικότητα όμως το ποσο-
στό πλήρωσης των θέσεων ανέρχεται στο 70% ενώ μου 
εκφράστηκαν φόβοι και για περαιτέρω συρρίκνωση της 
υπηρεσίας με τις μελλοντικές συνταξιοδοτήσεις.
Με ενημέρωσαν ότι από το 2021 η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εφαρμόζει ειδικό μισθολόγιο, 
από το οποίο ελάχιστες διαφορές είδαν οι υπάλληλοι, που 
συνδέεται με την αξιολόγησή τους και στο προσεχές μέλ-
λον με την ατομική στοχοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο η 
Α.Α.Δ.Ε. αποτελεί το πρώτο τέτοιο πείραμα. Είναι δηλαδή 
αυτό που η σημερινή κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει, το 
bonus παραγωγικότητας, αλλά με επισφαλείς όρους αξιο-
κρατίας, ενώ ταυτόχρονα όλοι γνωρίζουμε ότι στο μυαλό 
όλων των εργαζομένων του δημόσιου και των Ελλήνων 
πολιτών αυτές οι πρακτικές αξιολόγησης που προωθεί η 
κυβέρνηση, στην «καλύτερη» περίπτωση σημαίνει ευνοι-
οκρατία για τα «δικά της παιδιά» που φτάνει έως την υπο-
βάθμιση και εσωτερικές μετακινήσεις των υπολοίπων, με 
βασικό στόχο την υλοποίηση της «μεγάλη ιδέας» της η για 
τη χώρα, τις απολύσεις.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, άπαντες μου εξέφρασαν την 
ανησυχία τους για τη συνεχή υποβάθμιση των υπηρεσιών 
τους, με την απώλεια χαρτοφυλακίων αλλά και ελεγκτικών 
αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης τους σε με-
γάλες υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που 
επιχειρεί η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε.. Σημειωτέον, πως οι 
αποφάσεις του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Πιτσι-
λή δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο παρά μόνο σε απλή 
παρουσίαση των πεπραγμένων του μία φορά το χρόνο 
στη Βουλή .
Τέλος και εξίσου σημαντικό ζήτημα, είναι η ιδιαίτερα ανη-
συχητική επισήμανση από τα στελέχη της ΔΟΥ Πατρών, 
ότι η φορολογική νομοθεσία αφήνει «παραθυράκια» δια-
φυγής για τους μεγαλοοφειλέτες, όσο κι αν οι ελεγκτές των 
υπηρεσιών τρέχουν να προλάβουν κάθε χρόνο τις ασφυ-
κτικές προθεσμίες παραγραφής των υποθέσεών τους. Μια 
επιβλαβής παθογένεια εις βάρος του κράτους και των πο-
λιτών με την κυβέρνηση να κάνει τα «στραβά μάτια».
Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δημοσί-
ων υπηρεσιών της περιφέρειάς μας έχει αντίκτυπο και 
στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολλώ δε μάλλον στο 
νομό μας, που μετά τη συγχώνευση των δύο εφοριών, 
στόχος της πολιτείας πρέπει να είναι η ενίσχυση της υπη-
ρεσίας και όχι η αποδυνάμωσή της. Οφείλουμε να δια-
φυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών μας 
έτσι ώστε να προστατέψουμε το λαό μας και την πρόσβα-
σή του σε αυτές.



31 Μαρτίου 2023 19ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      Εθνικές Εκλογές 2023 1931 Μαρτίου 2023ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      

Ο βουλευτής Αχαϊας της Νέας 
Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτή-
λας έκανε την ακόλουθη δή-

λωση: 
«Ο κύβος ερρίφθη. Στις 21 
Μαΐου έχουμε τη μεγάλη γι-
ορτή της Δημοκρατίας, τις 
εκλογές. Και σ’ αυτήν τη με-
γάλη γιορτή, οι πολίτες θα 
κληθούν να απαντήσουν αν 
θα συνεχίσουμε να πηγαί-
νουμε μπροστά ή αν θα γυ-
ρίσουμε πίσω. Το δίλημμα 
είναι σαφές, δεν επιδέχε-

ται αμφισβήτησης, ενώ συ-
νοδεύεται από το ακόλουθο 
ερώτημα: Ποιος είναι ικα-
νός να διαχειρίζεται αποτε-
λεσματικά τις κρίσεις, θω-
ρακίζοντας ταυτόχρονα την 
πατρίδα, αναπτύσσοντας την 
οικονομία και στηρίζοντας 
διαρκώς την κοινωνία; Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, επι-
κεφαλής κυβέρνησης της Νέ-

ας Δημοκρατίας ή ο Αλέξης 
Τσίπρας, επικεφαλής κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ; 
Ας δώσουν οι πολίτες την 
απάντηση τους στην κάλπη, 
με τη συνειδητοποίηση ότι η 
χώρα δεν έχει ανάγκη ούτε τις 
χαλαρές ψήφους ούτε τα θολά 
μηνύματα που καταλήγουν σε 
πολιτικές τερατογενέσεις ή σε 
αδιέξοδους σχηματισμούς».

Το Καραμανδάνειο Νοσοκο-
μείο Παίδων επισκέφθηκε 
η Βουλευτής Αχαϊας της Νέ-
ας Δημοκρατίας κα Χριστίνα 
Αλεξοπούλου και συναντήθη-
κε με τη νέα Διοικήτριά του κα 
Ασπασία Ρηγοπούλου, με για-
τρούς, νοσηλευτές και διοικη-

τικούς εργαζομένους του ιδρύ-
ματος. Η Αχαιή Βουλευτής, 
αφού ευχήθηκε στην κα Ρη-
γοπούλου κάθε επιτυχία στα 
καθήκοντά της, συζήτησε μα-
ζί της για τα τρέχοντα ζητήμα-
τα του νοσοκομείου και για τις 
ανάγκες της λειτουργίας του. 
Η κα Αλεξοπούλου αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλία για την 
αναβάθμιση του Καραμανδα-
νείου σε όλα τα επίπεδα, με 
στόχο την ανάπτυξή του σε 
σύγχρονο παιδιατρικό νοσο-
κομείο για όλη τη Δυτική Ελ-
λάδα. «Αυτό άλλωστε αποτελεί 

και τη δέσμευση του ΠΘ Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος 
κατά την τελευταία επίσκεψή 
του στην Πάτρα, αναφέρθη-
κε σε «δραστικές παρεμβάσεις 
στο Καραμανδάνειο, όπως 
ακριβώς στα παιδιατρικά νο-
σοκομεία της Αθήνας», σημει-
ώνει σε ανακοίνωση.

Και ο Α. Κατσανιώτης
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, 
υφυπουργός Εξωτερικών και 
Βουλευτής Αχαΐας δήλωσε 
σχετικά με το Καραμανδά-
νειο: «Η «Κτιριακές Υποδομές 

ΑΕ» με ταχύτητα και συνέπεια 
δρομολογεί τη νέα εποχή για 
το Καραμανδάνειο, για την 
οποία έχει δεσμευτεί η Κυ-
βέρνηση. Το Παιδιατρικό Νο-
σοκομείο της Πάτρας αλλάζει 
και ενισχύεται. Τα καλύτερα 
έρχονται!»

«Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε 
μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;»

Πρωτοβουλία για Καραμανδάνειο

> Η δήλωση του Ι. Φωτήλα μετά την αναγγελία των εκλογών 

> To νοσοκομείο επισκέφθηκε η Χριστίνα Αλεξοπούλου

> Τίμησε την 25η Μαρτίου ο πρώην πρωθυπουργός

> Η Ευσταθία Γιαννιά συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων

O Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτής Αχα-
ΐας του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουρ-
γός βρέθηκε στα Καλάβρυτα για την γι-
ορτή της 25ης Μαρτίου. Όπως αναφέρει:
«Δύο μεγάλα σύμβολα του Ελληνισμού, 
η Αγία Λαύρα και τα Καλάβρυτα, αποτε-
λούν και παγκόσμια σύμβολα αξιών και 
αγώνων για ελευθερία, για ανθρωπιά, 
για δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Οι αξί-
ες αυτές μας εμπνέουν, είναι παντοτινές 
αλλά δεν είναι πάντα δεδομένες. Σήμε-

ρα αμφισβητούνται, υπονομεύονται και 
απειλούνται από τη μεγάλη συγκέντρωση 
εξουσίας και πλούτου, από αυταρχικούς 
ηγέτες, από παραβιάσεις βασικών δημο-
κρατικών δικαιωμάτων. Είναι καθήκον 
μας, για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον 
κόσμο, να παλέψουμε, μέσα από κοινω-
νικούς και πολιτικούς αγώνες, όλοι μας, 
ο κάθε πολίτης, για να επαναφέρουμε τις 
αξίες και τις αρχές για τις οποίες διαχρο-
νικά ο Ελληνισμός πάλευε πάντα».

Με τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας Ιερώνυμο συναντήθηκε η 

υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Ευσταθία 
Γιαννιά. Όπως αναφέρει: «Είχα τη χα-
ρά να επισκεφθώ τον σεβ. Μητροπολίτη 
κ.κ. Ιερώνυμο και να ενημερωθώ για τις 
σπουδαίες δράσεις της Ιεράς Μητροπό-
λεως, η οποία ξεχωρίζει για το σπουδαίο 
της έργο στην τοπική κοινωνία». 

Για το 1821
Με ανάρτησή της στο διαδίκτυο η κα Γι-
αννιά αναφέρει: «Επιστροφή στις ρίζες 
και στα αγιασμένα χώματα των προγό-

νων μας, των ένδοξων Καπεταναίων του 
’21 Κωνσταντίνου και Γιώργη Γιαννιά, 
που οι πράξεις και τα κατορθώματά τους 
συνδέθηκαν με θρύλους και παραδόσεις.
Από τον Πλάτανο του Γιαννιά στη Δρο-
σιά, μέχρι την πλατεία Γιαννιά στην Πάτρα 
όπου τιμήθηκαν οι αφανείς ήρωες από 
τον Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό Σύλ-
λογο Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες» 
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μύλων Πα-
τρών, «περπατήσαμε» νοερά με σεβασμό 
και ευγνωμοσύνη στα «Χνάρια του ‘21»!

Στα Καλάβρυτα ο Γ. Παπανδρέου

«Σπουδαίες δράσεις της ι.Μ.»

> ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣιΓΚΡΗΣ: Ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ 
Άγγελος Τσιγκρής, θα μι-
λήσει στους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γο-
νείς του 1ο Δημοτικού Σχο-
λείου Αιγίου, σήμερα Πα-
ρασκευή 31 Μαρτίου, στις 
12 το μεσημέρι, με θέμα την 
πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισμού. 

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει ξεκινήσει -από τις αρχές του 
2015 και συνεχίζει ακόμη και σήμερα- ένα οδοιπορικό 
στα σχολεία (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) της Αχαΐας, 
με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων σχολικής 
βίας και εκφοβισμού.

> ΚΑΤΕΡιΝΑ ΣΟΛώΜΟΥ: Μετά την ανακοίνωση της 
ημερομηνίας των εκλογών από τον πρωθυπουργό, η 

υποψήφια βουλευτής Αχα-
ΐας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, 
Κατερίνα Γρ. Σολωμού, 
δήλωσε: «Καλούμαστε να 
αναδείξουμε εκ νέου το 
ΠΑΣΟΚ Κίνημα- Αλλαγής 
ως τον πραγματικό προ-
οδευτικό και μεταρρυθμι-
στικό φορέα με γνώμονα 
την ανάπτυξη, την κοινω-

νική συνοχή, την εθνική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας. Η δυναμική επιστροφή της πα-
ράταξης μας μπορεί να την καταστήσει πραγματικό ρυθ-
μιστή των πολιτικών συσχετισμών και να αποτελέσει 
τον καταλύτη για την αντιμετώπιση του δίπολου μεταξύ 
της καθεστωτικής αλαζονείας της Νέας Δημοκρατίας και 
του άκρατου λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια εποχή με-
γάλων προκλήσεων. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη μάχη 
της, με απόλυτο σεβασμό στο ιστορικό παρελθόν του 
ΠΑΣΟΚ και όσα αυτό σηματοδότησε διαχρονικά, με 
θετικό πάντα πρόσημο για τη χώρα και τους πολίτες. 
Θέλουμε να αποτελέσει ξανά, η Αλλαγή της Ελλάδας στο 
παρόν και το μέλλον, το ζητούμενο, το διακύβευμα των 
εθνικών εκλογών.
Ήρθε η ώρα να δουλέψουμε όλοι μαζί πραγματικά και 
για την Αχαΐα, να αναδείξουμε τα συγκριτικά του πλεο-
νεκτήματα και τις προοπτικές της και να δημιουργήσου-
με ευκαιρίες για παραγωγή νέου πλούτου».

> ΓιώΡΓΟΣ ΚΥΡιΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με μήνυμά του ο 
υποψήφιος βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Γιώργος 
Κυριακόπουλος αναφέρει:
«Στις εκλογές τις 21ης Μα-
ΐου η κοινωνία δεν θα ξε-
χάσει τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια της διακυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Δεν θα ξεχά-
σει τα χρόνια της αντικοι-
νωνικής νεοφιλελεύθερης 

πολιτικής που οδήγησε την πλειοψηφία των πολιτών 
στην δυστυχία και την εξαθλίωση. Τα χρόνια που η 
δημοκρατία και οι θεσμοί υπονομεύτηκαν και βασικά 
αγαθά όπως η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια και το νερό 
ιδιωτικοποιήθηκαν. Τα χρόνια όπου κυριάρχησε η δι-
ασπάθιση του δημοσίου χρήματος, η διαφθορά και οι 
απευθείας αναθέσεις. Τα χρόνια που η πρώτη κατοικία 
έγινε βορρά στα ξένα funds και απελευθερώθηκαν οι 
πλειστηριασμοί. Τα χρόνια που οι «άριστοι» του καθε-
στώτος Μητσοτάκη απολάμβαναν ασυλία, τύχαιναν ευ-
νοϊκών ρυθμίσεων και ευνοήθηκαν σε βάρος της πλει-
οψηφίας της κοινωνίας ενώ οι ανισότητες αυξήθηκαν 
δραματικά και η αισχροκέρδεια καλπάζει. 
Στις 21 Μαΐου θα γυρίσουμε σελίδα επιφέροντας τη 
μεγάλη πολιτική αλλαγή, με όλες τις ζωντανές, δημο-
κρατικές δυνάμεις της κοινωνίας, και όχι με τους επαγ-
γελματίες της εξουσίας και τους γόνους των ελίτ, για Δι-
καιοσύνη παντού».
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρ. 27 του ν. 4412/2016) 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 
η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως 
ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου» 
(CPV: 45211360-0) 

Προϋπολογισμού μελέτης 364.873,65 € Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%).
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περι-
βαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & 
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και ίδιοι πόροι –ΣΑΤΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
• Κατηγορία Α «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», με Π/Υ: 160.599,02€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Κατηγορία Β «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», με Π/Υ: 107.931,19 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
1) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερυμάνθου:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 97748035
Κωδικός Nuts :EL303

Οδός: Χαλανδρίτσα
Ταχ.Κωδ.: 25008
Τηλ.: 2694360330, 2694360329
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL): www.erymanthou.gov.gr
E-Mail: dimos@erymanthou.gr
Πληροφορίες: Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος

2) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. 
3) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/04/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληρο-
φορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/04/2023
4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/05/2023, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», 
πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη 
νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
των δύο προηγούμενων εδαφίων.
5) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυ-
στήματος.
6) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλε-
κτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια-
θέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]
7) Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένω-
ση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
8) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσια σαράντα (240) ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
9) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προ-
σφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για 
έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».
10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.410,13€. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 23/05/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
12) Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυ-
μάνθου για το έτος 2023 με την ένδειξη Κ.Α.69-7326.009. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδο-
θεί η με αρ.πρωτ. 2201/06-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΧΡΩΡΕ-ΩΨΕ και ΑΔΑΜ: 23REQ012241190) έγκριση 
ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, η με αρ.πρωτ. 2203/06-03-2023 (ΑΔΑ: 91ΞΛΩΡΕ-ΑΤ1και ΑΔΑΜ: 
23REQ012241190) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και η με αρ.πρωτ. 2209/06-03-
2023 (ΑΔΑ: 602PΩΡΕ-Χ7Σ και ΑΔΑΜ: 23REQ012241190) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την 
έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 196.873,65€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το 
έτος 2023 και του ποσού 168.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έτος 2024.
13) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος 
Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330, 2694360329..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΤΟΞΩΡΕ-306
Χαλανδρίτσα, 24/03/2023 

Αρ. Πρωτ.: 2960

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Α & Β ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑ-
ΤΡΩΝ - Υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων κτιρίων», (CPV: 45259900-6) και συνολικού προϋπολο-
γισμού 3.464.744,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) που αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών : 1.865.539,29 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 335.797,07
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 330.200,45 
€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ): 16.949,15 € 
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%): 3.050,85 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 670.595,77 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 242.612,22 € σύμφωνα με το άρ-
θρο 153 του ν. 4412/2016.
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπε-
ται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 3% (τρία) επί της της αρχικής 
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου 
είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.upatras.
gr) (στο πεδίο: Aνακοινώσεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταθεί κατά το πρότυπο από την 
ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/4/2023, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/4/2023, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..
5. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και σε έργα κατηγορίας Η/Μ πού είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια 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 δημο-
σίων συμβάσεων.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 τού ν. 4412/2016.
Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέ-
ροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για 
το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του 
π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και σε έργα κατηγορίας Η/Μ,
(Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
σκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI τού Προσαρτή-
ματος Α τού ν. 4412/2016.
(Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδι-
ου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του 
άρθρου 21 της παρούσας.
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τούς συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 τού ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής, πού ανέρχεται στο ποσό των 55.882,98 € και ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών 
και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 5,00% (πέντε) της αξίας 
της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο 
ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
8. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατέσσερεις (14) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.
10. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο αποτελεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 : Υλο-
ποίηση τεχνικών παρεμβάσεων κτιρίων της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙ-
ΩΝ Α & Β ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (κωδικός ενάριθμου 2021ΣΕ27510073 και MIS 
5114211) και έχει λάβει την με αρ. πρωτ 2854/15-03-23 θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής 
ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

Πάτρα, 22/3/2023
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,

Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
Βασίλειος Σπ. Βασιλειάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Α & Β ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ - Υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων κτιρίων»

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Α & Β ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - Υλοποίηση τεχνικών 
παρεμβάσεων κτιρίων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2021ΣΕ27510073
MIS 5114211
CPV: 45259900-6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 06/2023
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στην Πάτρα (Κωδικός Nuts:EL632), 
προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης (άνω των ορίων) για την πα-
ροχή υπηρεσιών: α) καθαριότητας, β) μυοκτονίας/ απεντόμωσης και γ) απολύμανσης/ υγιεινής 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα ή Ομάδα 
για το Τμήμα Α’ ή για το σύνολο των Τμημάτων. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.162,08 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. και 370.960,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου (24%) Φ.Π.Α.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 27/04/2023 και ώρα 15:00 μ.μ., 
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 04/05/2023 και ώρα 11:00 π.μ.. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα Τμήματα, όπως και για όλες ή μερικές 
τις Ομάδες του Τμήματος Α’- Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τμή 
μα

Ομά 
δα Περιγραφή

Προϋπολογισμός 
(€) Ανά Ομάδα/ 

Τμήμα Χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός 
(€) Ανά Ομάδα/ 

Τμήμα Χωρίς 
Φ.Π.Α.

Α
Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 213.375,84 264.586,04

Β ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 51.114,24 63.381,66

Β ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ/ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΑΠ 7.660,00 9.498,40

Γ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ/ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΑΠ 27.012,00 33.494,88

Συνολικός Προϋπολογισμός (€) χωρίς Φ.Π.Α. 299.162,08

Συνολικός Προϋπολογισμός (€) με Φ.Π.Α. 370.960,98

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr) και πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 της υπ’ αριθμ. 06/2023 διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος:184897/ 184904/ 184905) 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ’ αριθμ. 06/2023 διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Διευκρινήσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται μόνο μέσω 
της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται κατάθε-
ση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο της υπηρεσίας που πρόκειται να εκτελεστεί. Υπάρχουν ει-
δικές προδιαγραφές. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομη-
νίας υποβολής προσφορών.
Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΑΠ για τα οικονομικά έτη 
2023, 2024 και 2025 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845 (Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
139/20-03-2023, a/a 139/2023 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας).
Η σύμβαση θα έχει μέγιστη διάρκεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της και όχι πέραν της 31ης/07/2025.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσί-
ων συμβάσεων (CPV): ΤΜΗΜΑ Α’: 90911200-8- Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, ΤΜΗΜΑ Β’: 
90922000-6- Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων και ΤΜΗΜΑ Γ’: 90920000-2- Υπη-
ρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/03/2023.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 24/03/2023.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/03/2023.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 31/03/2023.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
163Α), ως ισχύει. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιμερισμός της δαπάνης γί-
νεται με βάση το ύψος των επιμέρους συμβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτη-
μάτων δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Ε.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι 
από την Πάροδο Αριστοτέλους 18 – Περιβόλα Πατρών (Κτίριο Γ, Ισόγειο, Γραφείο ΠΓ04), ΤΚ 26335 
Πάτρα, τηλ 2610367434, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr.. Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές δίνονται από τον κ. Μιχάλη Σταθάτο (τηλ. 2610367374, e-mail: mstathatos@eap.gr).

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπλ. Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 23PROC012360959
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 68ΚΩ46ΨΖΣΘ-ΝΔ2

Πληροφορίες Χαρά Χαλκιοπούλου
Τηλ. : 2610 367434
e-mail : promi@eap.gr
Διεύθυνση Πάροδος Αριστοτέλους 18, 

Τ.Κ. 263 35, Πάτρα
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια του Υποέργου 4 
της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με τίτλο «Δημιουργία και Ανάδειξη Ταυτότητας 
Εμπορικής Περιοχής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την με Αριθ. Πρωτ. 4263/1425/Α3- 28/06/2019 
(ΑΔΑ: 6ΑΕ2465ΧΙ8-ΜΑΞ) Απόφαση Ένταξης και την τροποποίηση αυτής με Αριθ. Πρωτ. 7474/
B1/1517/11.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΨΡΝ46ΜΤΛΡ-4ΗΜ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5035545, προϋπολογι-
σμού δαπάνης 201.532,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Υλοποίησης/Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Οδός: Πλατεία Γεωργίου Α’ 25 Ταχ.Κωδ.: 262 21, Τηλ.: 2610 273257, Telefax: 2610 223740
E-mail: eesp@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.eesp.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
3. Κωδικός CPV:
Για το Τμήμα 1: CPV: 31523000-8 «Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες» και συμπληρωματικών CPV: 
39174000-2 «Επιγραφές καταστημάτων» και 31527200-8 «Φωτιστικά εξωτερικών χώρων».
Για το Τμήμα 2: CPV: 03121210-0 «Άνθινες διατάξεις» και συμπληρωματικών CPV: 03441000-3 «Δια-
κοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες».
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL632

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η διακήρυξη του διαγωνισμού του Υποέργου 4 «Δημιουρ-
γία και Ανάδειξη Ταυτότητας Εμπορικής Περιοχής» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» 
περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) Τμήματα:
Το Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών και ειδικού φωτισμού το οποίο αφορά σε: (α) 
Προμήθεια και εγκατάσταση 133 Επιγραφών από plexiglass διαστάσεων 30εκ.x30εκ., (β) Προμήθεια 
και εγκατάσταση 133 Φωτεινών Επιγραφών 45εκ.Χ45εκ. και (γ) Προμήθεια και εγκατάσταση 133 συ-
στημάτων ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων (φωτισμός ανθοστηλών & πινακίδας plexiglass με 
led spot).
Το Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοποτιζόμενων ανθοστηλών το οποίο αφορά σε: Προ-
μήθεια και εγκατάσταση 266 αυτοποτιζόμενων ανθοστηλών ύψους έως 110 εκ. (2 ανά επιχείρηση), 
επικολλημένες-πακτωμένες στις προσόψεις των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φυτών της 
κάθε ανθοστήλης.
Ο προϋπολογισμός του Τμήματος 1 είναι 59.701,04 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ως εξής:
(α) Προμήθεια και εγκατάσταση 133 Επιγραφών από plexiglass διαστάσεων 30εκ.x30εκ.: 8.246,00 
€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (β) Προμήθεια και εγκατάσταση 133 Φωτεινών Επιγραφών 45εκ.Χ45εκ.: 
25.892,44 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
(γ) Προμήθεια και εγκατάσταση 133 συστημάτων ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων (φωτισμός 
ανθοστηλών & πινακίδας plexiglass με led spot): 25.562,60 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Ο προϋπολογισμός του Τμήματος 2 είναι 141.831,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα (Τμήμα 1 ή Τμήμα 2) ή και για τα δύο Τμήματα.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρόνος παράδοσης: H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτερο-
βάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην διακήρυξη (άρθ. 6.1 «Χρόνος Παράδοσης Υλικών», άρθ. 6.2 «Παραλαβή υλικών - Χρόνος και 
τρόπος παραλαβής υλικών» και Παράρτημα Ι «Ε. Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα Έργου»). Η διάρκεια 
της σύμβασης είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της για κάθε Τμήμα. Η υλοποίηση της προμή-
θειας και για τα δύο Τμήματα θα γίνει παράλληλα.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι 
αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής για το Τμήμα 1 που ανέρχεται στο ποσό των 962,92 €, η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
για το Τμήμα 2 που ανέρχεται στο ποσό των 2.287,60 €, η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέ-

ων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 
2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Άρθρο 5 της διακήρυξης.
11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά Τμήμα.
12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,.
ε Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/04/2023 και ώρα 23:59.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-
κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η 
ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Κωδ. ΣΑ Ε1191- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑ-
ΡΙΘΜΟΥ) 2019ΣΕ11910018. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Εμπορικού Συλλόγου (δικαιούχος της 
Πράξης).
16. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επαναπροκηρύσσει 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια αναλω-
σίμων με αρ. διακ. 06/2023, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών, 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ν.Π.Δ.Δ.), Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπο-
λη, Τ.Κ. 26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλ: +30 2610997226, 997867
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού – Τόπος υποβολής προσφορών: www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και http://research.upatras.gr/ του Πανεπιστημίου Πατρών, από 
τις 29/03/2023 με Α/Α Συστήματος 189252.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13/04/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59..
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 21/04/2023, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00 μ.
Γλώσσα προσφορών: Ελληνική Γλώσσα.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης - Αντικείμενο: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων.
Προϋπολογισμός: Δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400,00 €) μη συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ταξινόμηση κατά CPV: 33696500-0 - Αντιδραστήρια εργαστηρίων, 24300000-7 - Βασικές ανόργα-
νες και οργανικές χημικές ουσίες, 44832000-1 – Διαλύτες.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής: ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: H παρούσα σύμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: 
«[ΟΡΑΜΑ] Ανάπτυξη στοχευμένης θεραπείας ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων Τ2ΕΔΚ 02056» με 
ΦΚ 81402 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074546, που χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Πληρωμή: Τμηματικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια 
αναλωσίμων.
Ημερομηνία δημοσίευσης ΕπαναΠροκήρυξης - ΕπαναΔιακήρυξης: Η επαναπροκήρυξη στον 
ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» στις 29/03/2023, στις ημερήσιες εφημερίδες «Ημερήσιος 
της Αχαΐας» και «Πρώτη της Αιγιαλείας» στις 30/03/2023 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων» στις 31/03/2023.
Η επαναδιακήρυξη στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 29/03/2023.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, βάσει του 
ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α 
163/4.9.2009,του άρθρου 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, τα άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης 
Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
httPS://RESEARCh.uPAtRAS.gR
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ElKEtEndER@uPAtRAS.gR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ: 6ΗΗΥ469Β7Θ-ΘΞΥ

ΠΑΤΡΑ, 28/03/2023
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 31650

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 9 
Προπτυχιακά και 61 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για 

το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 586/16.03.2023 Συ-
νεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει 9 Προπτυχιακά, 59 Μεταπτυχιακά Προ-
γράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2023 και 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2024 ως ακολούθως:

* Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφι-
ακό 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 υπο-
βολής της αίτησης. 
• Στο ΔΠΜΣ ΕΑΓ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους/τις πρώτους/ες 250 υποψήφιους/ες και οι υπό-
λοιπες 250 θέσεις χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. 
• Στο ΠΜΣ ΕΑΨ οι θέσεις θα καλυφθούν από τους/ις πρώτους/ες 130 υποψήφιους/ες (Κατηγορία 
Α:91, Κατηγορία B:26, Κατηγορία Γ:13) και οι υπόλοιπες 130 θέσεις (Κατηγορία Α:91, Κατηγορία B:26, 
Κατηγορία Γ:13) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. 
Σε περίπτωση που σε μία κατηγορία δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων, δύναται να 
καλυφθούν οι θέσεις από τις λοιπές κατηγορίες ή αντιστρόφως.
• Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων που θα υποβληθούν στα υπόλοιπα 
προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. 
• Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
• 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 προσφορά των νέων προγραμμάτων σπουδών ΕΠΚ, ΛΠΚ και ΣΟΚ 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 ενδιαφέροντος φοίτησης. 
• Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή. 
• 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/εισών και των 
απορριφθέντων/εισών ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 4η Ιουλίου 
2023.
• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2024. 
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 τους 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. 
The invitation for admissions is posted on the Hellenic Open University website www.eap.gr in 
English as well.

 Πάτρα, 21 Μαρτίου 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητής, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΔΑ: 9ΨΚΟ46ΨΖΣΘ-ΧΑΝ Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου ως εξής:
• από την 30η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 31η Μαΐου 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 260 αιτήσεων για το ΕΑΨ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

31ης Μαΐου 2023 και ώρα 11.59 π.μ.
• από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ.
στα ΠΜΣ «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες 

Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ). Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον 
Μάρτιο του 2024

• από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 31η Μαΐου 2023 και ώρα 11.59 π.μ.
στα υπόλοιπα Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) (180 
θέσεις)
2. Πληροφορική (ΠΛΗ) (1.200 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) 
(1.500 θέσεις)
4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
5. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)
6. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) (800 
θέσεις)
7. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) 
(450 θέσεις)
8. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) (100 
θέσεις)
9. Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής 
και Έρευνας (ΣΚΙ) (100 θέσεις)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Master in Business Administration» (ΜΒΑ)* 
(400 θέσεις)
2. MSc in Innovation Management and 
Entrepreneurship (ΙΜΕ)* (100 θέσεις)
3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) 
(250 θέσεις)
4. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) (430 θέσεις)
5. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοι-
κονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) (250 θέσεις)
6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) (250 
θέσεις)
7. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, 
Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (προσφέρονται 150 θέσεις 
με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024)
8. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) 
(150 θέσεις)
9. Supply Chain Management /Διοίκηση Εφοδια-
στικής Αλυσίδας (SCM/ΔΕΑ)* (125 θέσεις)
10. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις)
11. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση (ΔΜΔ) (300 θέσεις)
12. Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, 
πολιτικές (ΦΥΛ) (100 θέσεις)
13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) 
(προσφέρονται 150 θέσεις με έναρξη σπουδών 
τον Μάρτιο 2024)
14. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις 
της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανω-
μένου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)
15. Διιδρυματικό ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (ΕΔΙ) 
(90 θέσεις)
16. Διιδρυματικό ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και 
Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ) (200 θέσεις)
17. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) (300 θέσεις)
18. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) 
(150 θέσεις)
19. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατα-
σκευές (ΣΜΑ) (100 θέσεις)
20. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) (420 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά 
Συστήματα (ΠΛΣ) (250 θέσεις)
22. Data Science and Machine Learning (DAMA)* 
(200 θέσεις)
23. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) 
(100 θέσεις)
24. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση 
και Παραγωγή

60. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ) 
(130 θέσεις)

61. Διιδρυματικό ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: 
ιδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προ-
βλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) 
(250 θέσεις)

Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) (100 θέσεις)
25. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών 
Επιστημών (ΚΦΕ) (100 θέσεις)
26. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 
(ΜΣΜΒ) (100 θέσεις)
27. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογι-
σμού (ΣΔΥ) (45 θέσεις)
28. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 
θέσεις)
29. Διιδρυματικό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και 
Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ) (60 θέσεις)
30. Διιδρυματικό ΠΜΣ Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-
Υδροπονία (ΚΥΚ) (60 θέσεις)
31. Διιδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμογές Γεωργίας 
Ακριβείας (ΕΓΑ) (60 θέσεις)
32. Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις)
33. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) (260 
θέσεις)
34. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) (90 θέσεις)
35. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) (90 θέσεις)
36. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 
(ΑΣΠ) (30 θέσεις)
37. Διιδρυματικό ΠΜΣ Protection of Cultural 
Heritage and Monuments of Nature from the 
Effects of Climate Change (CCC)* (90 θέσεις)
38. Interaction Generative Design (IGD)* (60 
θέσεις)
39. Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης 
Εικόνας (ΣΟΚ) (60 θέσεις) 
40. Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλο-
ντος Κτιρίων (ΕΠΚ) (100 θέσεις)
41. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς 
Γλώσσας (ΑΓΓ)* (200 θέσεις)
42. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 
(ΓΕΡ) (100 θέσεις)
43. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 
(ΓΑΛ) (200 θέσεις)
44. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες 
της Αγωγής (ΕΤΑ)(250 θέσεις)
45. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) (650 θέσεις)
46. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) (300 θέσεις)
47. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρη-
σκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ) (180 θέσεις)
48. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)
49. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και 
μετανάστες/Language Education for Refugees and 
Migrants* (LRM) (180 θέσεις)
50. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για 
εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (200 θέσεις)
51. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (50 θέσεις)
52. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) 
(150 θέσεις)
53. Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές 
Πολιτικές (ΤΕΠ) (150 θέσεις) 
54. Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητή-
ματα ορολογίας και ερμηνείας (ΙΤΑ) (100 θέσεις)
55. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120 θέσεις)
56. Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (60 θέσεις)
57. Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ) (160 θέσεις)
58. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, 
εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ) (80 θέσεις)
59. Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική 
Κληρονομιά (ΛΠΚ) (100 θέσεις)

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

ΑΔΑ: 6ΦΙΙ4652ΕΘ-Α1Π
Πάτρα: 29/03/2023 

Αρ. Πρωτ.: 4306

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ



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 31 Μαρτίου 2023

» Πασχαλινό Bazaar στο Φω-
τεινό Αστέρι από την Τρίτη 28 
Μαρτίου έως και την Τετάρτη 
5 Απριλίου. Θεμιστοκλέους 
116 και Β. Ηπείρου Πάτρα. 
Δευτέρα – Σάββατο 10.00 
-14.00 και Δευτέρα – Πα-
ρασκευή 17.30- 20.30 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
6981044800, 2611104324.

» Την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 
Απριλίου θα πραγματοποιηθεί 
το Πασχαλινό Bazaar του ΚΟΙ-
ΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ» στον ισόγειο 
χώρο του κτιρίου της Κεντρι-
κής Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ 
(Υπάτης 1, Πάτρα). Το bazaar 
θα λειτουργεί κατά τις πρωινές 
ώρες και υπάρχουν κατασκευ-
ές όπως διακοσμητικά κεριά, 

λαμπάδες για μικρούς και με-
γάλους και πολλές άλλες δημι-
ουργίες που έχουν φιλοτεχνη-
θεί από τους εξυπηρετούμενους 
του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος». 
Στόχος της 6ης ΥΠΕ, είναι η 
στήριξη και ενίσχυση της επαγ-
γελματικής απασχόλησης ατό-
μων με ψυχικές παθήσεις, που 
εξυπηρετούνται και δραστηριο-

ποιούνται στη δομή αυτή. 

» Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών 
με Νεοπλασματική Ασθένεια 
«ΦΛΟΓΑ» Παράρτημα Ν. Αχα-
ΐας, σας προσκαλεί στο Πασχα-
λινό Παζάρι που διοργανώνει 
μέχρι και σήμερα 31 Μαρτίου 
με σκοπό τη στήριξη των παι-
διών που νοσούν από καρκίνο. 

Το παζάρι θα διεξαχθεί στην ισό-
γειο αίθουσα εκδηλώσεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Πάτρας 
(Τριών Ναυάρχων 40) και θα 
λειτουργεί από τις 10.00 έως τις 
21.00. Τα έσοδα θα διατεθούν 
για την στήριξη των παιδιών 
με καρκίνο και των οικογενειών 
τους καθώς και του πολύπλευ-
ρου έργου της «Φλόγας».

» «Η Μέθοδος Γκρόνχολμ» 
παίζεται σε 2ο κύκλο παραστά-
σεων και ολοκληρώνεται αυτή 
την εβδομάδα στο Επίκεντρο+. 
Το πρόγραμμα των παραστάσε-
ων έχει ως εξής: Παρασκευή 
31/3 21:30, Σάββατο 1/4 
21:30 & Κυριακή 2/4 20:00. 
Πληροφορίες - Κρατήσεις στο 
τηλέφωνο 2610 461050.

Ο σκοπός ήταν να τονώσει την αγάπη για 
το διάβασμα και να στρέψει την προσοχή 
στα παιδικά βιβλία, σε μια προσπάθεια 
διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη 
και τη διάδοση της παιδικής λογοτεχνί-
ας. Κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνι-
κό τμήμα της ΙΒΒΥ (International Board 
on Books for Young People) έχει την ευ-
καιρία να γίνει χορηγός της Παγκόσμιας 
Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. 
Επιλέγει ένα θέμα και καλεί έναν γνω-
στό συγγραφέα να γράψει ένα μήνυμα 
για όλα τα παιδιά του κόσμου και έναν 
γνωστό εικονογράφο να φιλοτεχνήσει 
μια αφίσα. Το υλικό αυτό χρησιμοποιεί-
ται με διάφορους τρόπους για την προώ-
θηση των βιβλίων και της ανάγνωσης σε 
όλο τον κόσμο. Ο εορτασμός αυτός συ-
μπίπτει με την επέτειο της γέννησης του 
Hans Christian Andersen. Το θέμα που 
επιλέχθηκε φέτος φέρει τον τίτλο «Είμαι 
βιβλίο, διάβασέ με» και ανακοινώθηκε 
από την IBBY στον ιστότοπό της. 
Η αφίσα και το μήνυμα είναι αποτέλεσμα 
της συνεργασίας των διακεκριμένων Ελ-
λήνων δημιουργών, του συγγραφέα Βαγ-
γέλη Ηλιόπουλου και της εικονογράφου 
Φωτεινής Στεφανίδη. 
Μαζί, ήθελαν να γιορτάσουν τη δύναμη 
των παιδικών βιβλίων στην προώθηση 
των αξιών της ισότητας, της διαφορετι-
κότητας και της ένταξης, καθώς και στη 
σύνδεση των ανθρώπων μέσω της ανο-
χής και της κατανόησης. 
«Στις δικές μας προθέσεις είναι να εκ-
προσωπήσουμε στον κόσμο την ελληνι-
κή παιδική λογοτεχνία και εικονογράφη-
ση, όπως το έκαναν η Καρθαίου με την 
Ψαράκη το ‘95, η Βαρελλά με τον Ανδρι-

κόπουλο το ‘04. Ναι, θέλουμε η δουλειά 
μας να γίνει αφορμή να πέσουν τα φώ-
τα της δημοσιότητας στο ελληνικό βιβλίο. 
Επίσης, θεωρώ σημαντικό ότι έχουμε 
ένα τέτοιο μήνυμα το οποίο μιλά γι’ αυτές 
τις αξίες, εμείς, η χώρα που γεννήθηκε η 
δημοκρατία, η χώρα του Ομήρου και των 
τραγικών ποιητών. Αν θεωρήσουμε ότι 
η δυσκολία να βγει στον κόσμο το ελλη-
νικό παιδικό βιβλίο είναι η γλώσσα μας, 
η οποία είναι μικρή, όχι βέβαια σε ιστο-
ρία αλλά σε ανθρώπους που τη μιλούν, 
η αφίσα με το μήνυμα είναι μια ευκαιρία, 
αφού θα μεταφραστεί από όλα τα εθνικά 
τμήματα σε δεκάδες γλώσσες.» είχε δη-
λώσει ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος. 
Το βιβλίο είναι παιδεία. Συνεισφέρει στη 
δημιουργία της προσωπικότητας, στην 
κατανόηση του άλλου, στον έλεγχο του 
εγώ. Είναι η είσοδος στην ομάδα του 
εμείς, από τη μικρή ηλικία. Δημιουργεί 
πολίτες με ευθύνη, κοινωνικές δεξιότη-
τες και ιδίως χωρίς προκαταλήψεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
γιορτάζεται και στην Πάτρα κάθε χρόνο 
με σχετικές εκδηλώσεις ώστε να έρθουν 
σε επαφή τα μικρά παιδιά περισσότερο 
με την Νεότερη Λογοτεχνία. 
Φέτος, οργανώνονται εκδηλώσεις από το 
Πολύεδρο το Σάββατο 1η Απριλίου και 
Κυριακή 2 Απριλίου ώστε να γιορταστεί 
η ημέρα μαζί με τα παιδιά και συγγρα-
φείς, εικονογράφους, ηθοποιούς, μουσι-
κούς, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
Επιπλέον, την Κυριακή 2 Απριλίου στις 
12μ.μ ο Γιώργος Αυγέρης θα παρουσι-
άσει το παραμύθι του «Ο Φοβιτσιάρης 
Ουρανός», στον χώρο του φυτωρίου 
Βούτσια στη Παραλία Πατρών (Πατρών-
Πύργου 3). Αξίζει να αναφερθεί, ότι η 
αφήγηση του παραμυθιού θα πλαισιώνε-
ται και από διαδραστικά παιχνίδια. 
Τέλος, έχει προγραμματιστεί και το Φε-
στιβάλ Παιδικού Βιβλίου, το οποίο θα 
γίνει φέτος στις 14 Μαΐου στην Achaia 
Clauss.

«Ντίλης ο Μεγαλοπρεπής» 
για 4 παραστάσεις. 

“Ντίλης ο Μεγαλοπρεπής” του Γιάννη Ταϊπλιάδη μια 
παράσταση για μικρούς και μεγάλους! Οι περιπέτειες 
των ποντικιών που προσφέρουν γέλιο στα μικρά παι-
διά και γνωρίζοντας μέσα από το έργο την αξία της ελευ-
θερίας, της φιλίας, της συνεργασίας μέχρι και οι «με-
γαλύτεροι» θεατές θα δουν με έναν ιδιαίτερα κωμικό 
τρόπο τις καταστάσεις που καθόρισαν το παρόν. Παί-
ζουν με σειρά εμφάνισης: Βαγγέλης Παναγιωτόπουλος, 
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Χριστίνα Παπανικόλα, 
Βασίλης Καλαντζής, Γεράσιμος Ντάβαρης, Αφροδίτη 
Πισσία, Σκηνοθεσία : Γεράσιμος Ντάβαρης, Πρωτό-
τυπη Μουσική-Σύνθεση: Γιώργος Αθανασακόπουλος, 
Σκηνογραφία-Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη, Φωτισμοί: 
Γεράσιμος Ντάβαρης, Mαντολίνο: Πάρης Καφετζής, 
Τσέλο: Αλέξανδρος Κακαρούμπας, Κιθάρα: Φώτης 
Τσιλεμέκης, Κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος, Επεξεργα-
σία – μίξη: Αλέξανδρος Κακαρούμπας. Η ηχογράφηση 
έγινε στο studio Karma. Παραγωγή: Πολυχώρος Πο-
λιτισμού Μηχανουργείο, Θεατρική Εταιρία Αντίμετρο. 
Ευμήλου 2-4 (πίσω από τον ναό του Αγίου Ανδρέα). 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937492516.

Προπώληση: viva.gr και στο ταμείο του θεάτρου. 

Ιουλία Καραπατάκη live 
στο Royal στην Πάτρα 

Η Ιουλία Καραπατάκη, 
μετά τις εμφανίσεις της 
τον Νοέμβριο και τον Δε-
κέμβριο, επιστρέφει στην 
Πάτρα. Την Κυριακή 2 
Απριλίου 2023 στο Royal 
Theater. Μαζί με την κι-
θάρα και την μπάντα της, 
υπόσχεται να σας παρασύ-
ρει με τραγούδια που όλοι 

έχουν αγαπήσει και τα έχουν συνδέσει με ξεχωριστές 
αναμνήσεις! Το πρόγραμμα που έχει επιλέξει δείχνει 
τον τρόπο που επικοινωνεί τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα της. Θα ακουστούν διασκευές, παραδοσιακά, 
έντεχνα και παλιά λαϊκά τραγούδια, ενώ δείγμα της νέ-
ας της δουλειάς είναι το τραγούδι «Της μνήμης το μα-
χαίρι» σε στίχους Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική 
Άγη Παπαπαναγιώτου.

Ώρα προσέλευσης: 20:30 Ώρα έναρξης: 22:00 
Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr, Discover bookstore, 
Γωνιά του βιβλίου, Τρανζιστορ, Το Θρανίο.

Πληροφοριες-κρατήσεις πάσων: 6972 807170
Μαζί της: Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρες, μπου-

ζούκι, φωνή, Καλογιάννης Βεράνης: βιολί, τρομπέτα, 
φωνή, Άρης Κονιδάρης: πλήκτρα, Μιχάλης Δάρμας: 
κοντραμπάσο, Κώστας Σπυράτος: τύμπανα, Μανώλης 
Κουταλίδης: ηχοληψία.

Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου

Με εκδηλώσεις θα εορταστεί και φέτος την Κυριακή 2 Απριλίου

> Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

Βιβλίου καθιερώθηκε πριν από 

57 χρόνια (1966), από τη Διεθνή 

Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότη-

τα, το Ελληνικό Τμήμα της οποίας 

αποτελεί o Κύκλος του Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου
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«Να το Φως» στο Πάνθεον 
Ο Λάμπρος Φισφής επιστρέ-

φει στην Πάτρα για δύο μοναδικά 
shows με τη νέα του παράσταση! 
Την Παρασκευή 31 Μαρτίου και 
το Σάββατο 01 Απριλίου στο Θέ-
ατρο Πάνθεον. Ώρα έναρξης: 
21.30. Μετά από δύο sold out 
σεζόν στην Αθήνα και πάνω από 
15.000 θεατές η τρίτη solo Stand 
Up Comedy παράσταση του Λά-

μπρου Φισφή ξεκινάει την περιοδεία της. Στο Να το Φως ο 
Λάμπρος συνεχίζει να βάζει στο μικροσκόπιο την καθημερι-
νότητα και να φωτίζει την κωμωδία που κρύβεται στα μικρά 
που τσαντίζουν, προκαλούν χαμόγελο και-τελικά- ενώνουν.

Αντλώντας έμπνευση από όλα τα μικρά «μεγάλα», αυτοσαρ-
κάζει τα παιδικά του χρόνια, παραπονιέται για σχεδόν τα πά-
ντα και εξηγεί γιατί αυτή η περίοδος είναι η καλύτερη για να 
ζει κανείς. Σ’ αυτή την παράσταση δεν μένει όμως μόνο στην 
επιφάνεια, αλλά αναλύει και μεγάλα, σοβαρά ζητήματα όπως: 
Το bullying που υπάρχει ως παιδιά. Το φόβο του να γίνεις η 
μάνα σου. Τους ανθρώπους που βάζει ο καθένας σε μαύρη λί-
στα, κ.ά. Στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, στο Πάνθεον στην 
Πάτρα, ένα roller coaster κωμωδίας διάρκειας 80 λεπτών. 
Εισιτήρια προπωλούνται στο Θέατρο Πάνθεον καθημερινά 
18.00 με 22.00 και στο viva.gr και στα Public (Ερμού 55, 
τηλ.2610620112). 

Εργαστήριο για 
τη Διαχείριση του Άγχους 

Τo Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» πρόκειται 
να υλοποιήσει Εργαστήριο για τη Διαχείριση του Άγχους με 
θέμα: «Δεν είσαι ό, τι γράφεις» με σκοπό την ενδυνάμωση και 
στήριξη των μαθητών εν όψει των πανελληνίων εξετάσεων. 
Μέσα από τις συναντήσεις, θα επιδιωχθεί δημιουργικά και 
βιωματικά η κατανόηση του τι είναι άγχος και στρες, η γνωρι-
μία διαφορετικών τρόπων που αυτό επιδρά στο ψυχισμό μας, 
και η ανάδειξη τρόπων διαχείρισης του άγχους και η μάθηση 
τεχνικών χαλάρωσης, ώστε να υπάρχει η καλύτερη φροντίδα 
σε αυτή τη ψυχοπιεστική συνθήκη. Το εργαστήριο θα υλοποι-
ηθεί στην Πάτρα στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης (Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών-Πατρών 35) στις 10, 11 και 12 Απριλίου 2023 και 
ώρες: 13:00 – 15:00. Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές 
που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες. Η συμμετοχή είναι 
δωρεάν. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για περισ-
σότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών μπορείτε 
να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πρόληψης στα τηλέφωνα: 
2610.226948 & 2610.623290, καθημερινά 8:00-15:00, 
Υπεύθυνη: Μαριλίνα Φαλτσέτα- Ψυχολόγος M.Sc.

«Η Αυλή των Θαυμάτων» 
Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου του ΟΤΕ Πά-

τρας Αχαΐας, θα πραγματοποιήσει 2 ακόμα παραστάσεις του 
έργου «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, 
σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου. Οι παραστάσεις θα 
γίνουν στο Θέατρο Αγορά (στην οδό Καραϊσκάκη 149, στην 
Πάτρα) την Παρασκευή 31/3/2023, στις 9:15 μ.μ. καθώς 
και το Σάββατο, 1/4/2023, στις 9:00 μ.μ. Το έργο «Η Αυλή 
των Θαυμάτων» εστιάζει όχι στο οφθαλμοφανές και τα προ-
βλήματα που θίγει με την πρώτη ανάγνωση το κείμενο. Το 
έργο αναφέρεται στους ξεριζωμένους της λαϊκής τάξης με 
όλες τις παθογένειες και τα προτερήματα που έχουν. Γίνεται 
προσπάθεια για να βγούν στην επιφάνεια οι ευαισθησίες, οι 
αδυναμίες και η μοναχικότητα του κάθε χαρακτήρα όπως δια-
μορφώνεται μέσα από τις δυσκολίες της ανάγκης για επιβίω-
ση. Όταν ξεριζώνονται για δεύτερη φορά, κάνουν στην άκρη 
όλες τις διαφορές τους και σαν μια οικογένεια ξεκινούν μια 
νέα ζωή. Κρατήσεις θέσεων στο 6983682970.

Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας, της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας και του 
ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτ. Ελλάδας. Το ΓΕΛ Ρίου 
σας προσκαλεί το Σάββατο 01/04/2023 
στο χώρο του ΓΕΛ Ρίου (Ζωγράφου και 
Αντωνοπούλου, 26504, Ρίο) στην Ημε-
ρίδα που διοργανώνει με θέμα: «Διαθε-
ματική προσέγγιση του ζητήματος της 
κλιματικής αλλαγής και των ακραίων 
περιβαλλοντικών φαινομένων. επιστη-
μονικά δεδομένα, θέσεις, απόψεις και 
σκέψεις μέσα από τη μαθητική οπτική».
Η ημερίδα θα περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες θεματικές ενότητες:

Ι. Αίτια και μέτρα αντιμετώπισης της 
Κλιματικής Αλλαγής. Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας. ΙΙ. Κλιματική αλλαγή και 
ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα – 
Κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυ-
πος. ΙΙΙ. Κλιματική Αλλαγή και Παγκό-
σμια Υγεία IV. Οικολογικό αποτύπωμα 
της Κλιματικής Αλλαγής. 
Στην ημερίδα θα συμμετέχουν 4 διακε-
κριμένοι ομιλητές, περίπου 40 εκπαι-
δευτικοί και 150 μαθητές από 14 σχο-
λεία της Αχαΐας που θα παρουσιάσουν 
τη δική τους οπτική για την κλιματική 
αλλαγή, μέσω των μαθητικών δημιουρ-
γιών τους (αφίσες). 
Πρόγραμμα της Ημερίδας
08.00 - 09.00: Προσέλευση μαθητι-
κών ομάδων, Εγγραφή στην Ημερίδα 
και Ανάρτηση των αφισών. 
09.00: Εναρκτήριος Χαιρετισμός 

Ομιλίες: 
09.30 - 10.00: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑ-
ΝΤΖΙΔΗΣ (καθ. Τμήματος Φυσικής 
Πανεπιστημίου Πατρών). Κλιματική 
Αλλαγή. 10.00 - 10.30: ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΑΡΙΟΥ (Συντονίστρια Εκπ. Έργου Φ. 
Επ. (ΠΕ04) ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτ. Ελλάδας)
Κλιματική αλλαγή και Παγκόσμια Υγεία. 
10.30 - 11.00: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩ-
ΑΝΝΟΥ (Υπεύθυνη Περιβαλλ. Εκπ. στη 
Δ. Δ. Εκπ. Αχαΐας) Το Οικολογικό Απο-
τύπωμα της Κλιματικής αλλαγής 
11.00 - 11.30: ΦΩΤΗΣ ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ 
(υπ. Διδάκτορας, ΙΔΡ. ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΕΡ. 
ΙΝΣΤ. ΕΠ. ΧΗΜ. ΜΗΧ.) Ο ρόλος του 
υδρογόνου (Η2) στην πράσινη ενεργει-
ακή μετάβαση 
11.30 - 12.00: Διάλειμμα - Μπουφέ 
12.00 - 14.00: Παρουσίαση Εργασιών 
από τις μαθητικές ομάδες. 

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δρά-
σης και Πολιτισμού Κοινο_
Τοπία στα πλαίσια της προ-
αγωγής του Πολιτισμού και 
της γνωριμίας με ιστορικές 
αναφορές στην πόλη της Πά-
τρας διοργανώνει ομιλία με 
θέμα: Διαχρονική ταυτότητα 
του τόπου της καρδιάς μας με 
την ιστορικό-φιλόλογο Γιώτα 
Καΐκα-Μαντανίκα την Τετάρ-
τη 5 Απριλίου στις 7.30μμ 
στον πολυχώρο της Καραϊ-
σκάκη 153, ισόγειο (μεταξύ 
Πατρέως και Γεροκωστοπού-
λου). Θα ακολουθήσουν πε-
ριηγήσεις στην πόλη με βι-
ωματική προσέγγιση σ’ αυτά 
που θα έχουν λεχθεί. 
Η δράση αυτή εντάσσεται 

σε ένα διαχρονικό σχεδια-
σμό του συλλόγου που στόχο 
έχει την προσέγγιση ιστορι-
κών, κοινωνικών και πολιτι-
στικών χαρακτηριστικών της 
Πάτρας ανασύροντας μνήμες 
με τη βοήθεια συμπολιτών με 
ειδίκευση γνωστικού αντικει-
μένου. 
Η ομιλία της Γιώτας Καΐκα-

Μαντανίκα θα είναι ένα ταξί-
δι στο χρόνο από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα. Ένα ταξίδι 
που περιέχει μνήμες και ει-
κόνες της Πάτρας. 
Η ομιλία αυτή απευθύνεται 
σε όλους τους πατρινούς και 
όχι μόνο. Και σε αυτούς που 
γεννήθηκαν και σε αυτούς 
που ζουν εδώ, προερχόμενοι 

από διάφορα μέρη της Ελλά-
δας ή και του εξωτερικού. 
«Η ομιλία έχει σκοπό να μά-
θουμε την ιστορία της Πά-
τρας, να την αγαπήσουμε 
πραγματικά και να ενδιαφερ-
θούμε περισσότερο γι’ αυ-
τήν», αναφέρει η ανακοίνω-
ση της Κοινο_Τοπίας. 
Η Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα 
γεννήθηκε στην Πάτρα και 
ασχολείται επί σειρά ετών με 
την ιστορία της Πάτρας. 
Στην ομιλία αλλά και στις πε-
ριηγήσεις μπορούν να μετά-
σχουν άτομα από 12 ετών, 
δωρεάν, αλλά με κράτηση 
η οποία εξασφαλίζεται στο 
2610622250 2610277171 
και στο info@koinotopia.gr.

Το θέατρο ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕ-
ΧΝΗΣ παρουσιάζει, σε σκη-
νοθεσία Βασίλη Κατσικονού-
ρη, τους Τάσο Δαρδαγάνη και 
Κώστα Ξυκομηνό σε μία ομη-
ρεία περίπου κατά λάθος! Τυ-
φλή, χωρίς αίτημα! Ανάγκη 
αυτό να βρεθεί. Ή να εφευ-
ρεθεί. 
Ένας καταπιεσμένος άνθρω-
πος γύρω στα εξήντα, ο Αντώ-
νης, ευρισκόμενος σε άθλια 
ψυχολογική και οικονομική 
κατάσταση, παίρνει την από-
φαση ν’ αυτοκτονήσει. 
Μπαίνει σ’ ένα κατάστημα κι-
νητής τηλεφωνίας που πρό-
κειται να κλείσει, με σκοπό να 
διαμαρτυρηθεί επειδή η εται-

ρεία τον εξαπάτησε, υψώνο-
ντας έτσι ανάστημα, για πρώ-
τη και τελευταία φορά στη ζωή 
του. Ο Αντώνης, ερχόμενος 
σε αντιπαράθεση με τον υπάλ-
ληλο, τον Προκόπη, δεν αρ-
γεί να οδηγηθεί στα άκρα και, 
δρώντας εν θερμώ, τραβά το 

πιστόλι που προοριζόταν για 
τον εαυτό του και το στρέφει 
εναντίον του υπαλλήλου. 
Δίχως να καταλάβει κι ο ίδιος 
πώς, βρίσκεται ξαφνικά στη 
θέση του απαγωγέα. Η ομη-
ρία εξελίσσεται σε τηλεοπτικό 
και διαδικτυακό σόου.

Ο Αντώνης, μη μπορώντας 
ν’ αντεπεξέλθει στην ολοένα 
αυξανόμενη πίεση, αφήνεται 
στην επιρροή του ομήρου, ο 
οποίος σταδιακά μετατρέπε-
ται σε συνεργό, που κατευθύ-
νει με μαεστρία τον απαγωγέα 
του προς το σημείο που ο ίδι-
ος επιθυμεί. 
Το έργο του Νίκου Δημητρό-
πουλου, σκληρό και οδυ-
νηρά αστείο, ανιχνεύει τους 
καιρούς και αναδεικνύει κα-
ταστάσεις, συμπεριφορές και 
σκέψεις. Σκέψεις που τρο-
μάζουν. Την Παρασκευή 
31/3/23 στις 21:30, Σάββα-
το 1/4/23 στις 21:00 & Κυ-
ριακή 2/4/23 – 20:00.

«Σκέτη κοροϊδία»... 

Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή

«Περιηγήσεις στην Πάτρα»

> Στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» η παράσταση

> Το Σάββατο 1η Απριλίου στο ΓΕΛ Ρίου

> Ομιλία στην Κοινο_Τοπία την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 7.30μμ




