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Πλούσιες σε στοιχεία 
και ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσες για τους χιλι-

άδες συμμετέχοντες 
οι ομιλίες του 22ου 

Forum Ανάπτυξης ανέ-
δειξαν προτεραιότητες 
και λύσεις για την πο-
λιτική, την αυτοδιοίκη-
ση, την οικονομία και 
την επιχειρηματικότη-
τα, την Παιδεία, την 
Υγεία, τον πολιτισμό, 

το περιβάλλον κ.ά 

Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προσφέ-
ρει πλέον τα όπλα για να αναζητήσουμε στις 
πολλαπλές κοινωνικές μας αγκυλώσεις έξυ-
πνες διεξόδους. Το ζητούμενο είναι σε αυτήν 
την προσπάθεια να είναι συμμέτοχο το μεγά-
λο τμήμα της κοινωνίας. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει ήδη 
καταλυτικά το φετινό Forum Ανάπτυξης. 
Στις διήμερες συνεδριακές και εκθεσιακές 
εκδηλώσεις του υπήρχε μεγάλη συμμετοχή 
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από 
αξιόλογους ομιλητές.
Ευχάριστη έκπληξη η μεγάλη συμμετοχή της 
νεολαίας σε εκδηλώσεις που έδειξαν για μια 
ακόμη φορά τον τεράστιο αλλά ακόμη ανα-
ξιοποίητο πλούτο σε ανθρώπινο δυναμικό 
που διαθέτει η περιοχή μας.

Συμπαραστάτης» 
ο Γιώργος Τελώνης 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης 
εξελέγη από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο ο επιχειρηματίας Γι-
ώργος Τελώνης. Ζήτησε συναί-
νεση και συνεργασία

Οπτικά: Επιστροφή 
στο παλιό σύστημα 
Αλλάζει ξανά ο τρόπος προμή-
θειας γυαλιών οράσεως. Οι απο-
ζημιώσεις για δαπάνες έως 31 
Δεκεμβρίου 2019 θα δίνονται 
απευθείας στους δικαιούχους 

Το Εορταστικό 
ωράριο των 
καταστημάτων

Σελ. 5 Σελ. 3 Σελ. 3

> Ολοκληρώθηκε με ξεχωριστή επιτυχία το 22ο Forum Ανάπτυξης

«Αφιέρωμα» σελ. 4, 7-23 
«Ολογραφία» σελ.2 

Η Πάτρα τιμά 
τον Πολιούχο της

Παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Προκόπη Παυλόπου-
λου κορυφώνονται αύριο οι εορ-
ταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν 
του πολιούχου και προστάτη των 
Πατρών Άγιο Ανδρέα. Στην Πά-
τρα ο Π. Πικραμμένος.

Σελ. 3

Η ίδρυση 
του «σπιράλ»
Ικανοποίηση από τους διοργανω-
τές για το ιδρυτικό συνέδριο της 
δημοτικής παράταξης «σπιράλ». 
Έγιναν αθρόες εγγραφές νέων 
μελών και ορισμός ημερομηνίας 
και τόπου εκλογής των Οργάνων 
του.

Σελ. 20

Άγιος Ανδρέας

Η Πάτρα σε ρυθμούς «Black Friday»
Σε ρυθμούς «Black Friday» κινείται σήμερα η αγορά και της Πά-
τρας και προβλέπεται πως θα επικρατήσει... φρενίτιδα. Εκτιμάται 
πως οι καταναλωτές θα σχηματίσουν ουρές έξω από τα καταστή-
ματα για να εκμεταλλευτούν τις προσφορές ιδίως σε ηλεκτρονικά 
είδη, αλλά και σε είδη ένδυσης και υπόδησης μιας και όλες οι 
επιχειρήσεις έχουν ετοιμάσει προσφορές για την συγκεκριμένη 
ημέρα. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας συνιστά προσοχή.

Σελ. 3
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Ο θεσμός 
του Συμπαραστάτη 
Είναι πράγματι επιτυχής η επιλογή του επιχειρηματία Γι-
ώργου Τελώνη ως του νέου Συμπαραστάτη του επιχει-
ρηματία και του πολίτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας. Τολμούμε να πούμε ότι είναι επιλογή που μπορεί 
να καταξιώσει έναν θεσμό που δυστυχώς μέχρι σήμερα 
δεν έχει δεθεί με την κοινωνία και δεν έχει αποκτήσει 
ακόμη το κύρος που επιθυμούσε ο νομοθέτης.

Ο Γιώργος Τελώνης έχει δεκαετίες 
προσφοράς στο γίγνεσθαι της Πά-
τρας και της Περιφέρειας μας. Επι-
τυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο 
της ναυτιλίας και του τουρισμού, εκ-
προσωπεί επί πολλά χρόνια από δι-
άφορες θέσεις ευθύνης και τους δύο 

αυτούς χώρους. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας και του 
Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών. Έχει 
διατελέσει επίσης Πρόεδρος του HATTA και μέλος πολ-
λών διοικήσεων φορέων της περιοχής μας, όπως για 
παράδειγμα του ΟΛΠΑ. Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν επί 
δεκαετίες ο ρόλος του στο αθλητισμό του τόπου μας και 
ιδιαίτερα στον ναυταθλητισμό. Επί δικής του προεδρίας 
ο ιστορικός ΝΟΠ απέκτησε τις σημερινές εγκαταστάσεις 
του και πρωταγωνιστούσε στο χώρο του πανελληνίως. 
Διαρκείς είναι επίσης οι κοινωνικές πρωτοβουλίες του 
σε διάφορα επίπεδα, όπως και οι δημόσιες παρεμβά-
σεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του 
τόπου μας. Οι αναγνώστες του Σ.Ε. τακτικά απολαμβά-
νουν επίκαιρα άρθρα του, που παρά τα διαφορετικά 
θέματα που κάθε φορά θίγουν, έχουν σταθερά ένα κε-
ντρικό σημείο αναφοράς. Την ανάγκη συνεργασίας και 
συναινετικών λύσεων για να πάει μπροστά η περιοχή 
μας. Μάλιστα μετά την εκλογή του, ο κ. Τελώνης ευχα-
ρίστησε το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
την πλατιά συναίνεση που εκδηλώθηκε στο πρόσωπό 
του από τις περιφερειακές παρατάξεις, προσθέτοντας ότι 
η συναίνεση θα είναι και δική του επιδίωξη. 
Στον αγαπητό φίλο Γιώργο Τελώνη, που έχει συμπαρα-
σταθεί με πολλούς τρόπους και στη δική μας πολύχρο-
νη προσπάθεια στον Σ.Ε. για συμβολή και προσφορά 
στην ανάπτυξη του τόπου μας, ευχόμαστε κάθε επιτυ-
χία στο έργο που αναλαμβάνει. Είμαστε βέβαιοι ότι έχει 
την επιστημονική γνώση και την εμπειρία να ανεβάσει 
πολύ ψηλά τον πήχη στη σχέση Περιφέρειας με πολίτες 
και επιχειρηματική κοινότητα. Ελπίζουμε να έχει τη βοή-
θεια που πρέπει σε διοικητικό επίπεδο, κάτι που αφορά 
και τη στελέχωση του γραφείου του. 
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι άλλη μια σημα-
ντική προσωπικότητα με έντονη επαγγελματική και κοι-
νωνική δράση και στην περιοχή μας ανέλαβε πρόσφα-
τα δημοτικός συμπαραστάτης στο Δήμο Π. Φαλήρου. 
Πρόκειται για τoν Γιάννη Φρέρη, τον Διευθυντή Εταιρι-
κής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης της «Γέφυ-
ρας» (γράφαμε πρόσφατα για αυτό στον Σ.Ε.). 
Το έργο και η δυναμική της προσωπικότητας τόσο του 
κ. Τελώνη όσο και του κ. Φρέρη ξεπερνούν τα όρια του 
τοπικού ενδιαφέροντος και μπορούν να λειτουργή-
σουν καταλυτικά για το θεσμό του Συμπαραστάτη στη 
χώρα μας, που ακόμη στις περισσότερες περιοχές είναι 
στα πρώτα (αβέβαια) βήματα. 
Είμαστε βέβαιοι ότι η προσωπικότητά τους θα συμβάλ-
λει τόσο στις πανελλαδικές συναντήσεις συναδέλφων 
τους από όλη τη χώρα, όσο και στο να θελήσουν να 
γίνουν συμπαραστάτες σε δήμους και Περιφέρειες και 
άλλοι καταξιωμένοι συμπατριώτες μας.

Η
επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν δώσει πλέ-
ον τα όπλα για να αναζητήσουμε στις πολλαπλές 
κοινωνικές μας αγκυλώσεις έξυπνες διεξόδους. 
Το ζητούμενο είναι σε αυτήν την προσπάθεια να 

είναι συμμέτοχο το μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. Σε αυτήν 
την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά το φετινό 
Forum Ανάπτυξης. Αυτά σημειώναμε στο προηγούμενο ση-
μείωμά μας εδώ, λίγο πριν ανοίξει τις πύλες του για 22η φορά 
το σημαντικότερο αναπτυξιακό πολυσυνέδριο, θεσμός πλεόν 
στη Δυτική Ελλάδα. 

Το μήνυμα της νεολαίας 
Τονίζαμε μάλιστα ότι το φετινό θέμα που έφερε στην δημόσια 
συζήτηση, με έναν πλατύ τρόπο, την έννοια του «Smart*», δεν 
αποτελεί ανακάλυψη του τροχού από εμάς, αλλά είναι κατά τη 
γνώμη μας ανάγκη της κοινωνίας να την θέσει στις υψηλές 
προτεραιότητές της. Κάναμε μάλιστα μια πρόβλεψη: Ότι το δι-
ήμερο των 26 εκδηλώσεων, των πολλών δεκάδων ομιλητών 
και των χιλιάδων συνέδρων θα βοηθήσει σημαντικά σε αυ-
τήν την κατεύθυνση. Γιατί η πολύμηνη προετοιμασία του 22ου 
Forum Ανάπτυξης βοήθησε ώστε ο στόχος της αναζήτησης 
έξυπνων λύσεων, να γίνει συλλογική προσπάθεια πολλών 
φορέων και συλλογικοτήτων. Και γιατί πείστηκαν να είναι πα-
ρόντες πολλοί που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε «υγιή κύτ-
ταρα της κοινωνίας μας». Σημειώναμε τέλος ότι η πολύχρονη 
εμπειρία μας μέσα από το Forum Ανάπτυξης των 22 χρόνων, 
των 550 συνεδριών, των 2850 ομιλητών και των 100.000 
συνέδρων, μας διδάσκει ότι είναι πολλοί αυτοί. Είναι άλλωστε 
ακριβώς αυτή η διαπίστωση που γεννά ελπίδα για το αύριο 
και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. 
Στον απόηχο του φετινού Forum Ανάπτυξης, που όσοι (και 
ήταν πάρα πολλοί) το παρακολούθησαν από κοντά το χαρα-
κτηρίζουν ως ένα από τα σημαντικότερα, πόσο μπορούμε να 
πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν όλα τα παραπάνω;
Μια πρώτη απάντηση δίνεται σήμερα μέσα από τις σελίδες 
του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων» που σχεδόν ολόκληρος είναι 
αφιερωμένος σε όσα έλαβαν χώρα στο πολυσυνέδριο. 
Μια εξαιρετική δουλειά του δημοσιογραφικού επιτελείου του 
Forum Ανάπτυξης, που παρακολούθησε από κοντά όσα συζη-
τήθηκαν το διήμερο και στα πλαίσια του έντυπου χώρου κα-
ταγράφουν τα σημαντικότερα από αυτά. (Βεβαίως όσοι ενδια-
φέρονται για αναλυτικότερες πληροφορίες σύντομα και μετά 
τη σχετική επεξεργασία, οι υπεράνω των εκατό εισηγήσεις του 
διήμερου, θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της διορ-

γάνωσης www.forumanaptixis.gr. Εκεί αλλωστε όπου είναι 
αναρτημένο το αναλυτικό υλικό των εκατοντάδων εκδηλώσε-
ων του Forum Ανάπτυξης στην 22χρονη πορεία του και που 
αποτελεί σημαντικό ερευνητικό βοήθημα. Και όπως τακτικά 
λέμε, είναι και ο «καθρέπτης» των εξελίξεων επί μια κοντά 
γενιά στην περιοχή μας και ταυτόχρονα και της πορείας των 
σημαντικότερων εκπροσώπων μας. 
Μια δεύτερη απάντηση για το πόσο το 22ο Forum Ανάπτυξης 
θα συμβάλλει σε μια διεύρυνση του δημόσιου διαλόγου για 
να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον, μέσα από δημι-
ουργικές έξυπνες λύσεις και διαδικασίες, δίνουν οι γεμάτες 
αίθουσες σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις. Επισημαίνουμε ιδι-
αίτερα μάλιστα τη μαζική προσέλευση νέων ανθρώπων, που 
διέθεσαν αρκετό χρόνο συμμετέχοντας στις σχετικές συζητή-
σεις, με την πίστη ότι κάτι επιτέλους μπορεί να γίνει και στον 
τόπο τους για να μη συνεχίσει να είναι μονόδρομος η φυγή 
στο εξωτερικό. Η σημαντική συμμετοχή στις εκδηλώσεις με-
γάλων επιχειρήσεων του τόπου μας και η ενεργή επαφή τους 
με τους νέους ανθρώπους, γεννά ελπίδες γι’ αυτό.
Στο φετινό πολυσυνέδριο θέλουμε να επισημάνουμε με ξεχω-
ριστό τρόπο, την πολύ δραστήρια συνεδριακή και εκθεσιακή 
συμμετοχή του Δήμου της Πάτρας και της ΔΕΥΑΠ. Έδωσαν μια 
ουσιαστική και εξωστρεφή απάντηση για τη διάθεση της δημο-
τικής αρχής της 3ης πόλης της χώρας, να είναι παρούσα στις 
τεχνολογικές εξελίξεις και σε ό,τι διευκολύνει τον δημότη, ενερ-
γοποιώντας σε αυτήν την κατεύθυνση το σημαντικότερο (κατ’ 
αυτή) όπλο της, τους ίδιους τους εργαζόμενούς της. Θεωρούμε 
ότι αυτή η εξωστρεφής διάθεση έχει αρκετά νέα κεφάλαια να 
μας παρουσιάσει και να κριθούν βεβαίως από όλους.
Δεν είναι νέα επισήμανση για το πώς αντιλαμβανόμαστε μέσω 
του Forum την Ανάπτυξη, αλλά θέλουμε μετά και τις φετινές 
εκδηλώσεις να το τονίσουμε. Ότι δεν νοείται χωρίς ενεργό ρόλο 
σε αυτήν του πολιτισμού, των κοινωνικών συνιστωσών (που 
είναι το ευρύ εθελοντικό κίνημα σε όλες του τις εκφάνσεις), η 
περιβαλλοντική φροντίδα και η ολιστική προσέγγισή της. Ση-
μαντικές και μαζικές συνεδρίες το προηγούμενο Σαββατοκύρι-
ακο στο ξεν. ΑΣΤΗΡ έδωσαν με πειστικό τρόπο το στίγμα τους 
προς αυτήν την κατεύθυνση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό.
Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη πίστη και διαθέση τη «σπορά». 
Εχουμε μπροστά μας ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων, μέσω του Δικτύου Forum Ανάπτυξης, που αφορά το Δυ-
τικό Άξονα.
Θα καταλήξει βεβαίως, στο 23ο Forum Ανάπτυξης της Πά-
τρας τον ερχόμενο Νοέμβριο, λίγο πριν τη γιορτή του Πο-
λιούχου μας. 

ολοΓραφία
> Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα χαρακτηριστι-
κά του φετινού Forum Ανάπτυξης ήταν η μαζική 
προσέλευση της νεολαίας. Βοήθησε φυσικά η 
κεντρική ενότητα των εκδηλώσεων για τις «έξυπνες 
λύσεις παντού» και η συμμετοχή πανεπιστημιακών 
τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων και φορέ-
ων, που ανέδειξαν πολύ επίκαιρα θέματα, άμεσα 
σχετιζόμενα με τους νέους και το επαγγελματικό 
τους μέλλον. Ζητήματα όπως τεχνητη νοημοσύ-
νη, ΙοΤ, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, Έξυπνη 
Γεωργία, Smart City, e-shop κλπ προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων. 
Σημαντική ήταν επίσης και η καινοτομία των 
συνεντεύξεων για επαγγελματική προοπτική που 
δόθηκαν από δεκάδες ενδιαφερόμενους νέους σε 
εκπροσώπους μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών, 
κάτι που σκοπεύουμε να μονιμοποιήσουμε σε 
επόμενες εκδηλώσεις μας. 

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

«Καταλύτης» έξυπνων λύσεων
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> Στο επίκεντρο της συνάντησης του Π. Τσώνη με Γ. Καραγιάννη

> Προσοχή στις παγίδες και στις «μαϊμού» εκπτώσεις εφιστά ο Εμπορικός Σύλλογος

Με τον Γενικό Γραμματέα Υπο-
δομών Γιώργο Καραγιάννη 
συναντήθηκε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ 
Παναγιώτης Τσώνης την Τρί-
τη 26/11 όπου συζητήθηκαν 
θέματα αρμοδιοτήτων που 
αφορούν το μέλλον του λιμα-
νιού της Πάτρας. Ο κ. Τσώνης 
αναφέρθηκε στην ανάγκη κα-
τασκευής του εμπορικού τμή-
ματος, στη σύνδεση του σύγ-
χρονου τρένου με το Νότιο 
Λιμάνι και την κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου Πάτρα-
Πύργος. 
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμ-

βουλος του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ επε-
σήμανε ότι για να περάσει το 
Λιμάνι της Πάτρας στη νέα επο-
χή και να διεκδικήσει τον ρόλο 
που του αξίζει στην εθνική ναυ-
τιλιακή και λιμενική πολιτική, 
θα πρέπει να κατασκευαστεί το 
εμπορικό τμήμα του. Πρόσθεσε 
ότι η προηγούμενη κυβέρνηση 
δεν συμπεριέλαβε το έργο στον 
αναθεωρημένο κατάλογο των 
έργων του Στρατηγικού Πλαισί-
ου Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014 
– 2020, με αποτέλεσμα να χα-
θεί μια σημαντική ευκαιρία για 
να χρηματοδοτηθεί το εμπορι-
κό τμήμα χωρίς δυσκολίες. Ο 

κ. Τσώνης ζήτησε από τον Γε-
νικό Γραμματέα Υποδομών να 
εξετάσει το Υπουργείο την δυ-
νατότητα κατασκευής του εμπο-
ρικού τμήματος μέσα από νέους 
τρόπους και πηγές χρηματοδό-
τησης. 
Αναφερόμενος στη νέα σιδηρο-
δρομική γραμμή ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ 
τόνισε ότι με την ολοκλήρωση 
του έργου και τη σύνδεση της 
γραμμής με το Νότιο Λιμάνι, ο 
ρόλος του θα αναβαθμιστεί, κα-
θώς πλέον δεν θα περιορίζεται 
στην διακίνηση εμπορευμάτων 
από την Αττική και ορισμένα 

τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, 
όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά 
θα καλύψει σχεδόν το σύνολο 
της χώρας.
Τέλος, ο κ. Τσώνης υποστήρι-
ξε στη συνάντησή του με τον κ. 
Καραγιάννη ότι είναι ανάγκη 
να προωθηθεί η κατασκευή 
του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-
Πύργος, καθώς ο εκσυγχρονι-
σμός του δυτικού οδικού δι-
κτύου της χώρας θα δώσει 
επιπλέον κίνητρα στον επιχει-
ρηματικό κόσμο της περιοχής 
να προτιμά το Λιμάνι της Πά-
τρας για την διακίνηση εμπο-
ρευμάτων και αγαθών. 

Σε ρυθμούς «Black Friday» κι-
νείται σήμερα η αγορά και της 
Πάτρας και ήδη εκτιμάται πως 
θα επικρατήσει και φέτος... 
φρενίτιδα από τους καταναλω-
τές.
Εκτιμάται πως θα σχηματίσουν 
ουρές έξω από τα καταστήματα 
για να εκμεταλλευτούν τις προ-
σφορές ιδίως σε ηλεκτρονικά 
είδη, αλλά και σε είδη ένδυσης 
και υπόδησης μιας και όλα τα 
καταστήματα έχουν ετοιμάσει 
προσφορές για την συγκεκρι-
μένη ημέρα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος της 
Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση 
για την Black Friday εφιστώ-
ντας την προσοχή στους κατα-
ναλωτές,
«Δεδομένου ότι αυτή η προ-
ωθητική ενέργεια συνήθως 
πραγματοποιείται κατά κύριο 
λόγο από πολυεθνικές επιχει-
ρήσεις, θεωρούμε ότι δεν πρέ-
πει να αφήσουμε αυτό το πεδίο 
ελεύθερο μόνο για τους μεγά-
λους, αλλά να επωφεληθούν 
και οι μικροί και μεσαίοι επι-
χειρηματίες και κατ’ επέκταση 
οι καταναλωτές. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Εμπορικός & Εισαγω-
γικός Σύλλογος Πατρών προ-
τρέπει τα μέλη του να επω-
φεληθούν της ημέρας αυτής 
προσφέροντας πραγματικές 
εκπτώσεις και χαμηλές τιμές 
στους καταναλωτές.
Για όσους συμμετάσχουν 
στην προωθητική ενέργεια, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-
χή, καθώς εφαρμόζονται οι 
όροι και κανόνες της Υπουρ-
γικής Απόφασης 56885/19-
11-2014 για τις προσφορές 
και προωθητικές ενέργειες. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς η πα-
λαιά και η νέα μειωμένη τιμή 

των προϊόντων και προαιρε-
τικά το ποσοστό της μείωσης 
σε εμφανή σημεία του κατα-
στήματος και οπωσδήποτε 
στα σημεία που πωλούνται τα 
προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η προσφορά 
ειδών των οποίων η ποσό-
τητα υπερβαίνει το πενήντα 

(50%) του συνόλου των κω-
δικών που διαθέτει το κατά-
στημα και αυτό ισχύει και για 
την Black Friday. 
Καλούμε τους καταναλωτές να 
είναι προσεκτικοί, να μην πα-
ρασυρθούν από τον καταιγι-
σμό των διαφημίσεων των πο-
λυεθνικών αλυσίδων, ούτως 
ώστε να επωφεληθούν των 
πραγματικών εκπτώσεων και 
χαμηλών τιμών και να προτι-
μήσουν τα τοπικά καταστήματα 
που επαναεπενδύουν τα χρή-
ματά τους στην πόλη».

Ανάβει σήμερα 
ο διάκοσμος
Ο Χριστουγεννιάτικος διάκο-
σμος της Πάτρας θα ανάψει 
σήμερα στις 7.15 μ.μ., από την 
πλατεία Γεωργίου.

Το μέλλον για το λιμάνι της Πάτρας

Φρενίτιδα για «Black Friday»
Η Πάτρα τιμά 
τον πολιούχο της 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλό-

πουλου εκπροσώπων αρχών και φορέων και χιλιάδων πιστών 

κορυφώνονται αύριο οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του 

πολιούχου και προστάτη των Πατρών.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-

σης, Παναγιώτης Πικραμμένος, ενώ θα παραστεί ο Γενικός Γραμ-

ματέας Πολιτικής Προστασίας Κώστας Τζουβάλας, ο Πρέσβης 

της Ρωσίας στην Πάτρα Αντρέι Μ. Μάσλοβ, καθώς επίσης οι 

άρχοντες του τόπου.

Οι διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Αν-

δρέου ξεκινούν σήμερα το πρωί (7-9:30) με την τέλεση θείας 

λειτουργίας στο νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου και στις 6 το 

απόγευμα θα ξεκινήσει ο πολυαρχιερατικός πανηγυρικός εσπερι-

νός, ενώ στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει η ιερά αγρυπνία.

Αύριο Σάββατο ανήμερα της εορτής θα τελεστεί στις 6 π.μ.- 9 

π.μ. όρθρος και θεία λειτουργία στον Παλαιό Ιερό Ναό του Αγί-

ου Ανδρέου, ενώ στις 7:30 το πρωί θα σημάνουν οι καμπάνες 

για τον όρθρο και την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στο νέο 

Ιερό Ναό.

Στις 10:45 θα ξεκινήσει η δοξολογία παρουσία αρχών και φορέ-

ων, ενώ στις 11 το πρωί θα ξεκινήσει η λιτάνευση της Τιμίας Κά-

ρας και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στους 

δρόμους της Πάτρας. 

Στις 12:50 θα παρατεθεί επίσημο γεύμα προς τιμήν του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και 

άλλων προσκεκλημένων από τον Μητροπολίτη Πατρών στο ξενο-

δοχείο «Πάτρα Παλλάς», ενώ στις 5:30 μ.μ. θα τελεστεί εσπερι-

νός και ιερά παράκληση προς τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα.

Αλλάζει το σύστημα 
προμήθειας γυαλιών 

Αλλάζει ξανά ο τρόπος προμήθειας γυαλιών οράσεως για τους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Μετά τη σχετική απόφαση του 

Οργανισμού, η καταβολή των αποζημιώσεων για δαπάνες που 

διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 

και οι οποίες αφορούν στην αγορά οπτικών ειδών ή τη χορήγηση 

ειδικών θεραπειών, θα γίνεται απευθείας στους δικαιούχους του 

Οργανισμού. Επί της ουσίας πραγματοποιείται επιστροφή στο 

παλαιό σύστημα.

Γ. Βαγενάς αντί Γ. Ρώρου 
στο Επιμελητήριο 

Με επιστολή του ο Γιώργος Ρώρος γνωστοποιεί την παραίτησή 

του από το Δ.Σ του Επιμελητηρίου έπειτα από 23 χρόνια συνε-

χούς προσφοράς. «Η παραίτησή μου έρχεται κατόπιν έντονου 

προβληματισμού, ωρίμου σκέψεως, αλλά και ανάμεικτων  συ-

ναισθημάτων, καθώς πλέον λόγω και της ενασχόλησής μου με 

τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ως επικεφαλής της παράταξης «ΩΡΑ 

ΠΑΤΡΩΝ» είναι αδύνατον να αντεπεξέλθω στις αυξημένες μου 

υποχρεώσεις. Πιστεύοντας ακράδαντα στο ρόλο του θεσμικού 

μας φορέα, τον οποίο υπηρέτησα με συνέπεια και υπευθυνότητα 

ανελλιπώς από το 1996 και θεωρώντας ότι σε μία τόσο σημαντική 

θέση δεν χωρούν εκπτώσεις αποφάσισα να παραδώσω τη «σκυ-

τάλη» στο αναπληρωματικό μέλος της παράταξής μας «Ενωτική 

Παρέμβαση», Γιώργο Βαγενά». 

Υπεύθυνος για την παράταξη «Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση» θα 

είναι ο επί χρόνια επιμελητηριακός σύμβουλος επιχειρηματίας 

Γιάννης Τζερμπίνος.

Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται από 
τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών 
για τις εορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς 2019-2020, είναι το εξής:
Κυριακή 15/12: 11.00-16.00
Δευτέρα 16/12: 9.00-14.30
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17,18, 
19, 20/12: 9.00-14.00 & 17.30-21.00
Σάββατο 21/12: 10.00-16.00
Κυριακή 22/12: 11.00-18.00
Δευτέρα 23/12: 9.00-20.00
Τρίτη 24/12: 9.00-18.00
Τετάρτη 25/12: ΑΡΓΙΑ
Πέμπτη 26/12: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 27/12: 9.00-14.00 & 17.30-

21.00
Σάββατο 28/12: 10.00-16.00
Κυριακή 29/12: 11.00-18.00
Δευτέρα 30/12: 9.00-20.00
Τρίτη 31/12: 9.00-18.00
Τετάρτη 1/1: ΑΡΓΙΑ
Πέμπτη 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 6/1: ΑΡΓΙΑ
Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος θα διορ-
γανώσει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιή-
σει για τις ημέρες των εορτών.
Τέλος, να αναφερθεί πως αύριο λόγω της 
εορτής του πολιούχου των Πατρών Αγίου 
Ανδρέου, τα εμπορικά καταστήματα όπως 
κάθε χρόνο θα είναι κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο
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Το εκθεσιακό τμήμα του πολυσυνεδρίου

Το περίπτερο της Sirmet Engineering & Man-
agement και της GAIA Robotics

Το περίπτερο του Europe Direct, της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας

Το περίπτερο του Επιστημονικού Πάρκου Πα-
τρών

Το περίπτερο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας /Τμ. Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής

Το περίπτερο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συ-
στημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)

Το περίπτερο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων

Το περίπτερο της ΔΕΥΑΠ

Το περίπτερο του Ionian Channel

Ο χώρος προβολής των επιχειρήσεων 
«Interamerican» & «Πλαστικά Κοτρώνης

Το περίπτερο των εταιρειών Essencon και 
Bailos

Το περίπτερο του «Δικτύου Πράξη»

Το περίπτερο της Watera

Το περίπτερο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών 
(ΟΛΠΑ Α.Ε.)

Ξεχωριστή θέση είχε στο 22ο Forum Ανάπτυξης το ειδικό εκθετήριο που δημιουργήθηκε και φέτος στο ισόγειο του Ξενοδοχείου Αστήρ για τα 
τοπικά προϊόντα. Έτσι στο πρωτότυπο εκθετήριο φιλοξενήθηκαν προϊόντα επιχειρήσεων που έχουν εκπροσωπήσει επάξια την περιοχή τόσο 
στην εγχώρια αλλά και σε διεθνείς αγορές. Συμμετείχαν στη φετινή έκθεση: Αλάτι Χιών, Δήμος Ερυμάνθου (προβάλλοντας συλλογικά τοπι-
κούς παραγωγούς της περιοχής), Ε.Α.Α.Σ. Πατρών «Πατραϊκή 1918», Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, Achaia Company import-export Α.Ε.Β.Ι.Τ.Ε., 
Βιομηχανία Γάλακτος Χελμός ΑΕ 
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Mε τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη συναντήθη-
κε προχθές ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας 
Πελετίδης, μετά από αίτημα της Δημοτικής 
Αρχής εξαιτίας των σοβαρών προβλημά-
των που παρουσιάζουν οι περισσότερες ερ-
γατικές κατοικίες λόγω παλαιότητας.
Ο κ. Πελετίδης ανέφερε ότι απαιτείται εκτί-
μηση της στατικής τους επάρκειας αφού 
στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί 
με τον παλαιό αντισεισμικό κανονισμό.
Επίσης ο Δήμαρχος, στο αίτημα, ανέφερε 
ότι υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης των 
στεγών αμιάντου στο συγκρότημα των ερ-
γατικών κατοικιών του Αγίου Νεκταρίου, 
καθώς και την πρόθεση του Δήμου να κά-
νει παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 
των συγκροτημάτων των εργατικών κατοι-
κιών της Πάτρας και ζητούσε από τον Διοι-
κητή του ΟΑΕΔ να συμμετέχει χρηματοδο-

τώντας τις παρεμβάσεις αυτές.
Έθεσε επίσης και το αίτημα της παράτασης 
των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασί-
ας για τέσσερις μήνες, ώστε να ολοκληρω-
θούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη και να 
έχουν την δυνατότητα οι εργαζόμενοι να 
μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. 
Ο Πρόεδρος του ΟΑΕΔ και οι υπηρεσια-
κοί του παράγοντες είπαν ότι ο ΟΑΕΔ είναι 
ο καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Ερ-
γατικών Κατοικιών και ότι αυτό που ανέ-
λαβε ουσιαστικά ήταν η εκκαθάριση του 
ΟΕΚ και η ολοκλήρωση πέντε συγκροτη-
μάτων εργατικών κατοικιών που εκκρεμού-
σε η ολοκλήρωσή κατασκευής τους. Ο ΟΑ-
ΕΔ, τόνισαν, είναι εκκαθαριστής και δεν 
προβλέπεται από την νομοθεσία να κάνει 
συντηρήσεις και παρεμβάσεις σε συγκρο-
τήματα εργατικών κατοικιών. Για το θέμα 
της παράτασης του προγράμματος κοινω-

φελούς εργασίας είπαν ότι θα το εξετάσουν 
και θα ενημερώσουν σε νέα συνάντηση. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη η Δημοτική Αρ-
χή γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει, με βά-
ση τον σχεδιασμό της, την προσπάθεια να 
ληφθεί πολιτική απόφαση από την πλευρά 
της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουρ-
γείων, να υπάρξει χρηματοδότηση για την 
συντήρηση των συγκροτημάτων των ερ-
γατικών κατοικιών της πόλης και ιδιαίτε-
ρα για την αντικατάσταση των στεγών των 
εργατικών κατοικιών του Αγίου Νεκταρίου 
λόγω του σοβαρού κινδύνου που διατρέχει 
η υγεία των κατοίκων τους από το καρκινο-
γόνο υλικό. Επίσης η Δημοτική Αρχή θα 
προωθήσει και στα αρμόδια υπουργεία το 
αίτημα για την παράταση για ένα τετράμηνο 
των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 
ώστε οι εργαζόμενοι να δύναται να εντάσ-
σονται στο Ταμείο Ανεργίας.

H αναζήτηση λύσεων για την 
εύρυθμη λειτουργία των Ορ-
γανισμών Εγγείων Βελτιώσε-
ων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας αποτέλεσε αντικεί-
μενο της συνάντησης εργασί-
ας στο γραφείο του υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα 
που είχε ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Ανάπτυξης Θο-
δωρής Βασιλόπουλος.
Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη 

εξυγίανσης των τοπικών ορ-
γανισμών, ώστε να λειτουργή-
σουν με βάση το όφελος των 
αγροτών - παραγωγών. Βασι-
κοί στόχοι της αγροτικής πο-
λιτικής της Κυβέρνησης, όπως 
υπογράμμισε ο αρμόδιος υφυ-
πουργός, είναι η μείωση του 
κόστους άρδευσης με ένα 
εθνικό σχέδιο αξιοποίησης 
των επιφανειακών υδάτων, 
η εφαρμογή ενός φιλόδοξου 
σχεδίου αγροτικών υποδομών 

και η σύνδεση της αγροτικής 
παραγωγής με την εκπαίδευση.
Επίσης, ειδική αναφορά στη 
συνάντηση έγινε και για τα 
προβλήματα που έχουν πα-
ρουσιαστεί σε ό,τι αφορά τις 
επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ για εκτάσεις που εμπίπτουν 
στο καθεστώς των δασικών 
χαρτών, θέμα για το οποίο έχει 
παρέμβει προσωπικά ο Περι-
φερειάρχης με υπόμνημά του 
στον υπουργό Αγροτικής Ανά-

πτυξης, Μάκη Βορίδη.
Στη συνάντηση παρόντες 
ήσαν ο Γενικός Διευθυντής 
Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Σταύρος Βέρ-
ρας, οι προϊσταμένες των τμη-
μάτων Εγγείων Βελτιώσεων 
Μαρίνα Γραμματικοπούλου 
(Ηλεία) και Αριστέα Χήρα 
(Αιτωλοακαρνανία), καθώς 
και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πη-
νειού- Αλφειού Παναγιώτης 
Παρασκευόπουλος.

Χωρίς λύση για τον αμίαντο

Ανάγκη εξυγίανσης των ΤΟΕΒ

Η συναίνεση θα είναι «οδη-
γός» κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του ως Περιφερειακός 
Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης στην Δυ-
τική Ελλάδα, σύμφωνα με όσα 
είπε μετά την εκλογή του από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο 
ο γνωστός επιχειρηματίας και 
πρόεδρος του Συνδέσμου Του-
ριστικών Γραφείων Δυτικής 
Ελλάδας Γιώργος Τελώνης.
Η εκλογή του έγινε την Τρίτη 
26/11 έπειτα από ψηφοφορία 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυ-
τικής Ελλάδας. Ο κ. Τελώνης 
ευχαρίστησε το Σώμα για την 
πλατιά συναίνεση που εκδη-
λώθηκε στο πρόσωπό του από 
τις περιφερειακές παρατάξεις, 
προσθέτοντας ότι η συναίνεση 
θα είναι και δική του επιδίωξη
Συγκεκριμένα, ο κ. Τελώνης 
εκλέχτηκε κατά τη δεύτερη, επα-
ναληπτική ψηφοφορία, συγκε-

ντρώνοντας 34 ψήφους επί 42 
ψηφισάντων και καλύπτοντας 
έτσι, την προϋπόθεση εκλογής 
από τα 3/5 των παριστάμενων 
Περιφερειακών Συμβούλων.
Σημειώνεται ότι υποψηφιό-
τητα για τη θέση του Συμπα-
ραστάτη υπέβαλλαν συνολικά 
επτά πρόσωπα, που ήσαν τα 
εξής: Δεμαρτίνου Μαγδαληνή 
(δικηγόρος), Μεντζελόπουλος 
Ιωάννης (δικηγόρος), Μπι-

λίρης Αθανάσιος (μαθημα-
τικός), Μπιρπανάγου Μαρία 
(δικηγόρος), Ρηγάτος Πέτρος 
(δικηγόρος), Τελώνης Γιώρ-
γος (επιχειρηματίας) και Τόγια 
Παναγιώτα (οικονομολόγος).

Σπουδαίος θεσμός
Ο Περιφερειάρχης Νεκτάρι-
ος Φαρμάκης υπογράμμισε τη 
σπουδαιότητα του θεσμού, επι-
σημαίνοντας ότι πρόκειται για 

ένα ρόλο που αποτελεί ασπίδα 
προστασίας των πολιτών και 
εγγύηση χρηστής διοίκησης.
Στη συνεδρίαση παρευρέ-
θηκαν και τοποθετήθηκαν ο 
πρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής 
Ελλάδας Γεώργιος Αγγελό-
πουλος Καθηγητής Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών Παν/
μίου Πατρών και ο αντιπρόε-
δρος Βασίλειος Μπουργανός, 
Δ/ντής –Ινστιτούτου Επιστη-
μών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ 
/ ΙΕΧΜΗ), οι οποίοι από την 
πλευρά τους τόνισαν την σπου-
δαιότητα απόκτησης του εξο-
πλισμού για τη διασύνδεση 
της έρευνας με την επιχειρη-
ματικότητας και την περαιτέρω 
στήριξη των ερευνητικών υπο-
δομών, στις οποίες, σε επίπε-
δο Δυτικής Ελλάδας απασχο-
λούνται 232 άτομα υψηλής 
μόρφωσης και κατάρτισης.

«Με οδηγό τη συναίνεση»
> Περιφερειακός Συμπαραστάτης εξελέγη ο επιχειρηματίας Γιώργος Τελώνης

> Συνάντηση Πελετίδη με τον Πρόεδρο του ΟΑΕΔ για εργατικές κατοικίες 

> Συνάντηση Βασιλόπουλου με τον Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκρέκα

ΠΔΕ: Υπερψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός 

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μετά από μια ολοκληρωμένη 

συζήτηση, σχετικά με τις δράσεις και τις προτεραιότητες της Δυ-

τικής Ελλάδας, την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια της 14ης 

ειδικής συνεδρίασης.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ευχαρίστησε όλους τους 

επικεφαλής και τις παρατάξεις για την ουσιαστική συζήτηση και 

τη συναίνεση που επετεύχθη, αναφέρθηκε στο όραμά του για αλ-

λαγή νοοτροπίας και ταχυτήτων, ώστε η Δυτική Ελλάδα να κατα-

κτήσει τη θέση που της αξίζει. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, 

τόνισε πως «αποτελεί εν πολλοίς ένα κείμενο υποχρεώσεων και 

νομικών δεσμεύσεων που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη φιλο-

σοφία της νέας Περιφερειακής Αρχής και στο αναπτυξιακό της 

σχέδιο, ωστόσο θα δοθεί η ευκαιρία μέσα από τις τροποποιήσεις 

που θα γίνουν, να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις».

Ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Πα-

ναγιώτης Σακελλαρόπουλος, αφού παρουσίασε τα βασικά μεγέθη 

του προϋπολογισμού, συνόψισε το σύνολο των εσόδων για το 

2020 που ανέρχονται σε 159.386.604,64 ευρώ και πρόσθεσε 

ότι «θα καταβληθεί για μια ακόμη φορά συνειδητά κάθε δυνατή 

προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε 

επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων».

Επίσης, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το «Ίδρυμα Στήριξης 

Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», που αποτελεί Νομικό Προ-

σώπου Δημοσίου Δικαίου της ΠΔΕ και ο προϋπολογισμός του 

εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2019 της 

ΠΔΕ. Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε η επόμενη 

συνεδρίαση του σώματος να πραγματοποιηθεί στον Πύργο Ηλεί-

ας, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.

«Φως» για 16 
μόνιμες θέσεις

Την πρόσληψη συνολικά δέκα έξι υπαλλήλων, μονίμου προσω-

πικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των υπηρε-

σιών της Περιφέρειας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 

τελευταία συνεδρίασή του. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Π. 

Σακελλαρόπουλος εξήγησε ότι οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυ-

ξημένες, καθώς προκύπτουν από τις αποχωρήσεις υπαλλήλων για 

λόγους συνταξιοδότησης, την μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων 

στις Περιφέρειες, καθώς και από τις συσσωρευμένες υπηρεσιακές 

εκκρεμότητες. Πρόσθεσε ότι υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανι-

κές θέσεις στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, ενώ είχαν συμπεριληφθεί ως θέσεις στον πολυ-

ετή προγραμματισμό προσλήψεων ετών 2020-2023.

Ειδικότερα, προβλέπεται ανά περιφερειακή ενότητα, να καλυ-

φθούν οι αντίστοιχες θέσεις: 

• Αχαΐα 7 θέσεις (1 ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), 1 ΠΕ Διοι-

κητικού Οικονομικού, 1 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΤΕ Διοικητικού –Λο-

γιστικού, 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 1 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ 

Χειριστών Μηχανημάτων)

• Ηλεία 5 θέσεις (1 ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), 1 ΠΕ Ιατρών

1 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, 1 ΔΕ 

Χειριστών Μηχανημάτων)

• Αιτωλοακαρνανία 4 θέσεις (1 ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων), 1 

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1 ΠΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Επαγγελμά-

των Υγείας & Πρόνοιας).

Προτάσεις
για εξοπλισμό 

Επειτα από εισήγηση του Περιφερειάρχη το Σώμα ενέκρινε την υπο-

βολή πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

για χρηματοδότηση ύψους 1.744.378 ευρώ προκειμένου να πραγ-

ματοποιηθεί προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ενίσχυση 

των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», όπως επίσης αντίστοι-

χη πρόταση για εξασφάλιση ποσού 355.621 ευρώ για την προμή-

θεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
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20 εκθέτες, 1000 επισκέπτες
ΟΕΕ: Εως σήμερα 
οι εγγραφές

Την Κυριακή 15/11, από 08:00 μέχρι 18:00, θα διεξα-
χθούν οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελ-
λάδας (Ο.Ε.Ε.) για τη ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης 
των Αντιπρόσωπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών 
Διοικήσεων (Τ.Δ.) των Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.).
Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές των μελών της ΣτΑ και 
των Τ.Δ. έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2018 καθώς και 
όσοι εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε , μέχρι την Παρασκευή 29 Νο-
εμβρίου 2019. 
Για την εξυπηρέτηση των μελών, ενόψει των εκλογών, η 
υπηρεσία του 10ου Π.Τ. στην Πάτρα, θα παραμείνει ανοι-
κτή από 08:00 μέχρι 19:00 μέχρι και την Παρασκευή 29 
Νοεμβρίου 2019.

Επιστολή ΟΕΣΠ 
σε Κεραμέως 

Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως απέστει-
λε ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαγενάς και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοπον-
νήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) με αφορμή την απόφαση για αναστολή 
λειτουργίας 38 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αλλαγές και ζητούν 
την αντικειμενική επανεξέταση την απόφασης για αναστολή 
έναρξης λειτουργίας των 38 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης που επρόκειτο να λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. 
Τονίζουν πως θα πρέπει να γίνει διάλογος με τις εκπαιδευτι-
κές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες για την ενδυνάμω-
ση των περιφερειακών πανεπιστημίων και να υπάρξει μα-
κροχρόνια στρατηγική με μόνο στόχο την αναβάθμιση της 
δημόσιας εκπαίδευσης.

Εκδήλωση της 
Αντικαρκινικής 

Ο ρόλος της ψυχολογικής κατάστασής των ασθενών με 
καρκίνο, καθώς και η αντιμετώπιση γιατρών, νοσηλευτών, 
οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, βρίσκεται 
στο επίκεντρο εκδήλωσης του Παραρτήματος Πάτρας της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, με τίτλο «Μισό ψυχή - Μισό 
κορμί», την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μμ., στο ξε-
νοδοχείο «Αστήρ». Κορυφαίοι επιστήμονες προσεγγίζουν 
την ασθένεια με γνώμονα την ψυχή και τον τρόπο που 
εκείνη οδηγεί την ασθένεια και επηρεάζει την πορεία της.

Θέματα

> Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 2ήμερο W-eat Spirit που διοργάνωσε ο ΣΚΕΑΝΑ

> Για την ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας

> Στα χέρια ιδιώτη μετά τον πλειστηριασμό από την Τράπεζα Πειραιώς

> Τη Δευτέρα τα εγκαίνια της έκθεσης του Π. Τσακανίκα στη «Σοφίτα»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε το 2ήμερο W-eat Spirit 
που διοργάνωσε ο ΣΚΕΑΝΑ 
στο Royal, στο οποίο συμμε-
τείχαν πάνω από 20 εκθέτες 
– τοπικοί παραγωγοί οίνου, 
μπύρας και αποσταγμάτων συ-
ναντήθηκαν με το κοινό και 
προσέφεραν τις γεύσεις τους.
Σεμινάρια οινογνωσίας πραγ-
ματοποιήθηκαν από καταξι-
ωμένους sommeliers, barten-
dering και συνταγές cocktails 
από βραβευμένους bartenders 
σε διαγωνισμούς σε Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Οι βιωματι-
κές εμπειρίες του κοινού στο 
κρασί έγιναν με απόλυτα επαγ-
γελματικό τρόπο, ενώ ειδικά 
ποτήρια και εξοπλισμός για να 
αναδειχθούν οι πικοιλίες, τα 
συστατικά και τα αρώματα.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν 
ο 11ος Πανελλήνιος διαγω-
νισμός «Young Bartenders 
2019» με συμμετοχές από όλη 
την Ελλάδα ενώ το κοινό είχε 
την δυνατότητα δοκιμής των 
δημιουργιών τους. Είκοσι νέα 

παιδιά με παιδεία, όρεξη και 
ουσιαστική γνώση των υλικών 
που χρησιμοποίησαν στις συ-
νταγές τους δημιούργησαν μο-
ναδικά cocktails.
Για πρώτη φορά σε διαγωνι-
σμό bartender, οι διαγωνι-
ζόμενοι εμπλούτισαν τις συ-
νταγές τους με τοπικά ποτά. 
Επισκέπτες – γνώστες του 
cocktail που είχαν την δυνατό-
τητα να δοκιμάσουν τις δημι-
ουργίες των νέων bartenders 
εντυπωσιάστηκαν από την τε-
χνογνωσία τους, τη φαντασία 
αλλά και τις προσωπικότητες 

τους. Young Bartender 2019 
αναδείχθηκε ο Θεοφάνης Με-
λιγγιώτης. 
Να σημειωθεί ότι πάνω από 
1000 άτομα επισκέφθηκαν τις 
εκδηλώσεις του 2ημέρου είτε 
για να παρακολουθήσουν τα 
σεμινάρια είτε για να γευθούν 
τα τοπικά προϊόντα.
Οι εκθέτες ήταν οι εταιρείες: 
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ, VANTANA, 
ΧΑΧΑΛΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ, TOULS, 
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ 
- ΡΟΥΒΑΛΗΣ, CAVINO, AM-
MOUSA, KUKAΟ, ΚΙΝΤΩ-
ΝΗΣ, ORA, ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ, 

ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗΣ, ACHAIA 
CLAUSS. 
Οι χορηγοί: Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙ-
ΑΣ, ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ PREMIUM 
BRANDS, ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙ-
ΝΤΖΙΚΗ, CASTRO ΧΑΧΑ-
ΛΗΣ, BAR PHILOSOPHY, 
BAR ACADEMY, BARTISTA 
PROJECT, 40 VODKA 41, 
PELEANO, GRANICAL, ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ, WE- MAG, 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ- ΠΟΛΥ-
ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, 
MARCONI, ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ. 
Το διήμερο πραγματοποιήθη-
κε με την σημαντική υποστήρι-
ξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Το «παρών» έδωσε και ο Αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας Χαρά-
λαμπος Μπονάνος, ο οποίος 
δήλωσε πως η Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας στηρίζει έμπρα-
κτα πρωτοβουλίες που προω-
θούν τόσο τα τοπικά προϊόντα, 
όσο και τις τοπικές επιχειρή-
σεις, όσο και την προώθηση 
του τουρισμού και της γενικό-
τερης οικονομικής ανάπτυξης 
της περιοχής.

Παράταση μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου

Πωλήθηκε το «ΑΕΛΛΩ» 

Μια χαραμάδα στην ελπίδα...

Για μία εβδομάδα παρατείνεται η προθε-
σμία υποβολής προτάσεων χρηματοδό-
τησης για το πρόγραμμα «Ενίσχυση των 
δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής 
Ελλάδας», έπειτα από απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου 
Φαρμάκη. Η προθεσμία που έληγε την Δευ-
τέρα 25/11 παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 

2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00, προ-
κειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος σε 
επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τους φα-
κέλους τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
ενίσχυση των υπό σύσταση, νέων επιχει-
ρήσεων, αλλά και υφιστάμενων επιχειρή-
σεων με δημιουργικό χαρακτήρα στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την Δευτέρα 2/12 
υποβάλλονται προτάσεις και στο πρόγραμ-
μα «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση 
νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλά-
δας. Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στις 
προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στον 
επίσημο ιστότοπο www.dytikiellada.gr 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του 
Δήμου Πατρέων, ενημερώθηκε 
από τον Περιφερειάρχη Δυτι-
κής Ελλάδος Νεκτάριο Φαρ-
μάκη, πως η πρωτοβουλία του 
Δήμου Πατρέων για τη διάσω-
ση του θερινού κινηματογρά-
φου «ΑΕΛΛΩ» - την οποία μετά 
από επιστολή μας στήριξε και η 
περιφερειακή Αρχή - δεν μπο-

ρεί να ευοδωθεί, καθώς όπως 
προέκυψε από την επικοινω-
νία με την τράπεζα Πειραιώς, 
το ακίνητο μέσα από τη διαδι-
κασία του πλειστηριασμού έχει 
πουληθεί ήδη σε ιδιώτη. 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός, 
παρά την απώλεια του συγκε-
κριμένου χώρου, θα συνεχίσει 
την προσπάθεια, προκειμένου 

το όνειρο της λειτουργίας Δη-
μοτικού Θερινού Κινηματογρά-
φου να πάρει σάρκα και οστά.
Επίσης θα συνεχίσει πιο συ-
ντονισμένα να σχεδιάζει την 
παραμονή στην πόλη και τους 
κατοίκους της εκείνων των χώ-
ρων, που θα μπορέσουν να με-
τατραπούν σε μικρές οάσεις, 
στις οποίες θα φιλοξενούνται 

δράσεις πολιτισμού. Το «ΑΕΛ-
ΛΩ», παρά την αρνητική εξέλι-
ξη, ήταν μόνο η αρχή. Μπορεί 
η προσπάθεια να μην έφερε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπο-
ρεί ο δρόμος για την υλοποίη-
ση του στόχου που έχει θέσει ο 
Οργανισμός να ‘ναι μακρύς αλ-
λά στο τέλος θα οδηγήσει στο…
ξέφωτο.

Με αφορμή την ολοκλήρω-
ση των 20 χρόνων παρουσίας 
του στον χώρο, αλλά και στην 
Πάτρα, δημιουργείται η ανάγκη 
στον καταξιωμένο φωτογράφο 
Νίκο Τσακανίκα, να ευχαριστή-
σει με τον δικό του τρόπο την 
πόλη, που όπως λέει του έχει 
προσφέρει πολλά. Έτσι με αρω-

γό τον Σύλλογο Γονιών Παιδι-
ών με Νεοπλασματική Ασθέ-
νεια «ΦΛΟΓΑ», εγκαινιάζει την 
έκθεσή του με τίτλο “A moun-
tain of black stones”, στις 2 
Δεκεμβρίου 2019 στον χώρο 
«ΣΟΦΙΤΑ» (Ερμού 17), με την 
μουσική επένδυση της βραδιάς 
να αναλαμβάνει ο dj Νίκος Δια-

μαντόπουλος, με live αυτοσχε-
διασμό από την Ελίνα Μαυρίδη 
και πολλά άλλα. Τα εκθέματα θα 
διατίθενται προς πώληση, με τα 
έσοδα να αποδίδονται εξ ολο-
κλήρου στον Σύλλογο «ΦΛΟ-
ΓΑ». Η νέα έκθεση καταγραφή 
του Νίκου Τσακανίκα θα παρα-
μείνει ανοιχτή καθημερινά μέ-

χρι τις 8 Δεκεμβρίου 2019 από 
τις 18:00 εώς 00:00.
«Η έκθεση είναι μια ανάγκη 
επικοινωνίας με τον θεατή. 
Μια διαδικασία εξαγνισμού, 
όπου από εκεί βρίσκει μια δι-
έξοδο στο φως…όπου από εκεί 
αναζητά μια χαραμάδα στην ελ-
πίδα…», αναφέρει ο ίδιος.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας

Aρ. Φύλλου 1133 | Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

IΔIOKTHΣIA: ΣYMBOYΛOΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mαιζώνος 94 | 262 21 ΠATPA | 2610 620574
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Το πρωί του Σαββάτου εξελί-
χθηκαν ενδιαφέρουσες εκδη-
λώσεις μέσω των οποίων ανα-
δείχτηκαν έξυπνες λύσεις στα 
οικονομικά και κοινωνικά αδι-
έξοδα, ενώ το απόγευμα πριν 
την έναρξη των συνεδριακών 
εκδηλώσεων τελέστηκε ο αγια-
σμός από τον Πρωτοπρεσβύτε-
ρο π. Νικόλαο Σκιαδαρέση, ο 
οποίος και εκπροσώπησε τον 
Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. 
Χρυσόστομο.
Ο π. Νικόλαος μετέφερε τις 
ευχές του Μητροπολίτου Πα-
τρών κ. Χρυσοστόμου για κα-
λή επιτυχία στις εργασίες του 
πολυσυνεδρίου, ενώ κάλε-
σε τους τοπικούς φορείς και 
το πολιτικό δυναμικό να βρί-
σκονται σε συνεχή συνεννό-
ηση και συνεργασία. «Η πε-
ριοχή μας αξίζει πολλά. Μας 
λείπει η συνεργασία. Γίνονται 
βέβαια κάποιες προσπάθει-
ες, αλλά τις ατομικεύουμε με 
αποτέλεσμα αντί να κερδίζου-
με, να χάνουμε. Οι καιροί εί-
ναι δύσκολοι και δεν επιτρέ-
πουν αντιθέσεις. Πρέπει όλος 
ο λαός να είμαστε μια γροθιά. 
Να καμαρώνετε γι’ αυτό που 
είστε, Έλληνες και ορθόδο-
ξοι», τόνισε συγκινημένος.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε 
ο υπεύθυνος της διοργάνω-
σης, εκδότης της εφημερί-
δας «Σύμβουλος Επιχειρήσε-
ων», Παναγιώτης Γιαλένιος, 
ο οποίος αφού καλωσόρισε 
τους συμμετέχοντες στο φε-
τινό πολυσυνέδριο, ανέφε-
ρε πως το συνέδριο έχει συ-
μπληρώσει πλέον μία γενιά, 
η οποία ξεκίνησε σε εποχές 
ευφορίας, πέρασε από επο-
χές κρίσης, μνημονίων και 
μεταμνημονίων, αλλά ουδέ-
ποτε υπέστειλε τη σημαία του. 
«Το φανερό μυστικό του συ-
νεδρίου είναι ότι αντιπρο-
σωπεύει τη συνεργασία ανε-
ξάρτητα από τις κεντρικές ή 
τοπικές πολιτικές και διοική-
σεις. Χωρίς αποκλεισμούς το 

πολυσυνέδριο δίνει λόγο σε 
όλους. Το φετινό μήνυμα του 
συνεδρίου είναι οι έξυπνες, 
ευφυείς λύσεις παντού, για-
τί μπορεί σαν θέμα να το συ-
ζητάμε εδώ και μερικά χρό-
νια, όμως υπάρχει έλλειμμα, 
αφού δεν αποτελεί ζήτημα δι-
αβούλευσης μέσα στην ίδια 
την κοινωνία», τόνισε και ευ-
χαρίστησε όλους όσοι στηρί-
ζουν διαχρονικά το Forum. 

Χαιρετισμοί 
εκπροσώπων φορέων
Χαιρετισμό απηύθυναν ακό-
μη, ο βουλευτής Αχαΐας της 
Ν.Δ., Άγγελος Τσιγκρής, ο 
οποίος ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στις εργασίες επιση-
μαίνοντας πως το συνέδριο 
εδώ και 22 χρόνια δίνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης γόνι-
μου διαλόγου για τις ανάγκες 

των κοινωνιών, ο πρώην 
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτι-
κής, τομεάρχης Οικονομίας 
και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, 
Νίκος Παππάς που ανέφερε 
πως «ο τίτλος του συνεδρί-
ου είναι κρουστικός και μας 
παρακινεί να αφήσουμε πί-
σω το αποτυχημένο μοντέ-
λο ανάπτυξης. Η λέξη κλειδί 
είναι «ανάπτυξη παντού» και 
στην Αχαΐα ξέρετε τι σημαίνει 
αποκλεισμός από τις υποδο-
μές. Η Πάτρα είναι βιότοπος 
ιδεών, διαθέτει επιστημονικό 
δυναμικό, πιστεύω και πολι-
τικό για να πάει μπροστά».
Από την πλευρά της, η βου-
λευτής Αχαΐας της Ν.Δ., Χρι-
στίνα Αλεξοπούλου τόνισε 
πως «για την ανάπτυξη απαι-
τείται σύνθεση και δυστυχώς 
πιστεύω ότι όλα τα προηγού-
μενα χρόνια η Αχαΐα δεν είχε 

τους πολιτικούς που της άξι-
ζαν».
Η βουλευτής Αχαΐας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου 
χαιρετίζοντας τις εργασίες του 
συνεδρίου επεσήμανε πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στην περι-
φερειακή ανάπτυξη και υπεν-
θύμισε τη διοργάνωση των 
περιφερειακών συνεδρίων, 
ενώ ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, 
Θεόδωρος Μπαρής αναφέρ-
θηκε στις ενδοπεριφερεια-
κές ανισότητες που υπάρχουν 
και εντείνουν τα προβλήματα 
στους μικρότερους, κυρίως, 
Δήμους, ενώ όπως είπε «δεν 
υπάρχει πλέον άλλος χρόνος 
για χάσιμο και η Τοπική Αυτο-
διοίκηση οφείλει να κάνει ψη-
φιακά άλματα για να προλάβει 
το τρένο της ανάπτυξης».
Τέλος, ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας 

Μαρλαφέκας επεσήμανε πως 
«δυστυχώς τόσα χρόνια μιλά-
με για ανάπτυξη, αλλά επί της 
ουσίας πολύ λίγα έχουν γίνει. 
Το Επιμελητήριο είναι σύμ-
βουλος της Πολιτείας και έτσι 
έχουμε καταφέρει να αναπτύ-
ξουμε σημαντικές δράσεις, 
όμως συναντάμε εμπόδια. Για 
παράδειγμα ενταχθήκαμε στο 
5G το οποίο όμως όπως φαί-
νεται θα χαθεί, όπως φαίνε-
ται ότι θα χαθεί και το τρέ-
νο, αφήνοντας αιχμές για την 
υπογειοποίηση.

Ποιοι παρέστησαν
Μεταξύ άλλων, στην τελετή 
των εγκαινίων παρέστησαν ο 
Βοηθός Περιφερειάρχη Αν-
δρέας, Φίλιας, ο περιφερει-
ακός σύμβουλος, Δ. Κατσι-
κόπουλος, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Πα-
τρών, Κώστας Ζαφειρόπου-
λος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ-
ΝΑ, Παναγιώτης Σκέντζος, οι 
επικεφαλής δημοτικών παρα-
τάξεων, Νίκος Νικολόπουλος 
και Πέτρος Ψωμάς, ο πρό-
εδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέ-
ας Παπανικήτας, ο πρόεδρος 
του ΟΛΠΑ, Τάκης Τσώνης, ο 
διευθυντής Αστυνομίας Αχα-
ΐας Γιώργος Μιχαλόπουλος, 
καθηγητές του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, εκπρόσωποι επι-
στημονικών, παραγωγικών 
και κοινωνικών φορέων κα-
θώς και πλήθους κόσμου.

Εφικτές οι έξυπνες λύσεις παντού
Οι έξυπνες λύσεις στα πολλαπλά οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα βρίσκονται στο επίκε-
ντρο του 22ου Forum Ανάπτυξης- Money Show 

Πάτρας 2019, το οποίο ξεκίνησε το πρωί 
του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο 

«Αστήρ» και ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

> Παρουσία αρχών, φορέων και πλήθους κόσμου εγκαινιάστηκε το διήμερο πολυσυνέδριο 

Το 22o Forum Ανάπτυξης διοργανώθηκε από τον «Σύμβου-
λο Επιχειρήσεων» με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας, το Επιμελητήτιο Αχαΐας και την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδα., Είχε επίσης την υποστήριξη 
των: 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων Νή-
σων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου 
& Ιονίων Νήσων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Επιστημονικό Πάρκο 
Πατρών, Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε., Nosmoke.Team. 

Χορηγοί του ήταν οι: Τιτάν Α.Ε., Λούξ Μαρλαφέκας ΑΕ-
ΒΕ, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Όμιλος Εταιρειών Σαμα-
ράς & Συνεργάτες, Όμιλος Ευστρατιάδη, Γέφυρα Α.Ε., Ολυ-
μπία Οδός, ΟΛΠΑ Α.Ε., Ελληνικά Πετρέλαια, ΚΤΕΛ Ν. 
Αχαΐας, Ανδρικόπουλος S/M, Εκπαιδευτήρια Πάνου, Πλα-
στικά Κοτρώνης AE, polikatikia.gr, Τζιβγινίδης Επιχειρείν, 
holidayemotions.gr, Aplopolis Επιπλο – Μελέτη – Εξοπλι-
σμός, Unitype Β&Μ Σουβαλιώτης, Ξενοδοχείο Αστήρ. 
Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν η Εφημερίδα Γνώμη και το 
thebest.gr 

Οι χορηγοί και οι φορείς υποστήριξης

Αφιέρωμα σελ. 7-23
Φωτορεπορτάζ 4
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Οι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργα-
λειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 
για μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις» και η δράση του Ε.Π. 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020», 
«Ενίσχυση των Πράσινων επι-
χειρήσεων και ανακύκλωσης 
στη Δυτική Ελλάδα» παρουσι-
άστηκαν στην εκδήλωση της 
Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος- 
Πελοποννήσου- Ηπείρου και 
Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του 
22ου Forum Ανάπτυξης.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση 
απηύθυνε η Διευθύντρια της 
Διαχειριστικής, Μάγδα Πε-
τροπούλου, η οποία ανέφερε 
πως «ο φορέας συμμετέχει στο 
Forum γιατί είναι υποχρέωσή 
του να ενημερώνει τους επεν-
δυτές για όλα τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία και προγράμματα που 
αφορούν στον εκσυγχρονισμό 
των επιχειρήσεων. «Στόχος 
μας είναι η ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας και εν τέλει 
η βιωσιμότητα των επιχειρήσε-
ων. Το σημαντικό είναι να μπο-
ρέσουμε να απορροφήσουμε 
τις διαθέσιμες πιστώσεις. Αυ-
τό όμως που επιδιώκουμε είναι 

και ο διάλογος και η συνεργα-
σία με τους εν δυνάμει επενδυ-
τές, προκειμένου να καταθέτουν 
τις προτάσεις τους για τη δημι-
ουργία προγραμμάτων που θα 
ανταποκρίνονται στις πραγματι-
κές τους ανάγκες».

Εργαλειοθήκη 
ανταγωνιστικότητας
Το στέλεχος της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Λουκάς Σπηλιόπουλος παρου-
σίασε την «Εργαλειοθήκη Αντα-
γωνιστικότητας» και τις δράσεις 
«Επιχειρούμε Έξω» και «Ποι-
οτικός Εκσυγχρονισμός» που 

αφορούν μικρές και πολύ μι-
κρές υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στη Δράση «Ερ-
γαλειοθήκη Ανταγωνιστικότη-
τας» στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, προκει-
μένου να αναβαθμίσουν και να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστική 
τους θέση στην αγορά, επενδύ-
οντας στον εκσυγχρονισμό του 
παραγωγικού εξοπλισμού τους 
και στην πιστοποίηση των προ-
ϊόντων τους. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός είναι 400 εκατ. 
ευρώ με επιδότηση από 50% 
έως 65% και επιλέξιμους Το-

μείς Δραστηριότητας: Αγροδι-
ατροφή / Βιομηχανία Τροφί-
μων, Ενέργεια, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δη-
μιουργικές Βιομηχανίες, Πε-
ριβάλλον, Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνίας, 
Υγεία, Υλικά - Κατασκευές.
Η δεύτερη δράση φέρει τον τίτ-
λο «Επιχειρούμε Έξω» με συνο-
λικό προϋπολογισμό 50 εκατ. 
ευρώ. Η δράση στοχεύει στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των ελληνικών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων μέσω της συμ-
μετοχής τους σε διεθνείς εκθέ-
σεις. Δικαιούχοι είναι οι πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες ελ-
ληνικές μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις που αναπτύσσουν ήδη 
εξαγωγική δραστηριότητα. Το 
ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% 
και χρηματοδοτούνται πλάνα 
συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους 
μέχρι και 100.000 ευρώ.
Η τρίτη δράση «Ποιοτικός Εκ-
συγχρονισμός» με προϋπολογι-
σμό 150 εκατ. ευρώ αφορά με-
σαίες επιχειρήσεις και στοχεύει 
στη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας των μεσαίων επιχειρή-
σεων, επενδύοντας στον παρα-
γωγικό εκσυγχρονισμό τους και 
την υιοθέτηση συστημάτων τυ-
ποποίησης & πιστοποίησης.

«Ενίσχυση πράσινων Επιχει-
ρήσεων & Ανακύκλωσης»
Τέλος, το στέλεχος της Διαχει-
ριστικής, Ανδρέας Καλογερό-
πουλος και εκ μέρους της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο κ. 
Άρης Μαμασούλας, παρουσία-
σαν τη δράση «Ενίσχυση των 
Πράσινων επιχειρήσεων και 
ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλά-
δα» η οποία θα είναι «ανοικτή» 
για υποβολή προτάσεων έως 
τις 13 Ιανουαρίου 2020.

Η Δράση εντάσσεται στο Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με γε-
νικό σκοπό τη δημιουργία και 
παροχή ενός ευέλικτου εργα-
λείου στήριξης για τις ΜμΕ, 
προκειμένου να κάνουν πα-
ρεμβάσεις με σκοπό την μείω-
ση του περιβαλλοντικού τους 
αποτυπώματος, την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας τους και την 
προετοιμασία τους για μελλο-
ντικά περιβαλλοντικά πρότυπα 
προερχόμενα από την Κοινοτι-
κή Νομοθεσία.
Σε παρέμβασή του για τη συ-
γκεκριμένη δράση, ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, Β. Αϊβα-
λής τόνισε πως πρόκειται για 
ένα σημαντικό πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού μεταποιητικών 
επιχειρήσεων με 65% επιχο-
ρήγηση που «περνά» μέσα από 
την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
σαν, ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας Πλ. Μαρλαφέ-
κας, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΛΠΑ Α.Ε., Τ. Τσώνης, 
επιχειρηματίες κ.ά.

> Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online της Google

Την ανάγκη οι επιχειρήσεις να εισα-
χθούν στον ψηφιακό κόσμο, καθώς 
και το πλάνο δράσεων του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας και της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος για την τουριστική 
προβολή και την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας ανέδειξαν οι ομιλη-
τές στην εκδήλωση με τίτλο «Επιχει-
ρηματικές δεξιότητες και δυνατότητες 
σε έναν έξυπνο ψηφιακό κόσμο» στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης- 
Μoney Show Πάτρας.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και 
το Επιμελητήριο Αχαΐας με εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον, καθώς παρουσιά-
στηκε και το πρόγραμμα Grow Greek 
Tourism Online της Google για τις νέ-
ες ευκαιρίες προώθησης και προβο-
λής τουριστικών επιχειρήσεων μέσω 
του διαδικτύου.

Ν. Κοροβέσης: Θεματικός 
και εναλλακτικός τουρισμός
Την έμφαση που δίνει η Περιφε-
ρειακή Αρχή στον τουρισμό και τον 
πολιτισμό επεσήμανε, ο αντιπερι-
φερειάρχης, Νίκος Κοροβέσης, επι-
σημαίνοντας ότι σύντομα θα ανακοι-
νωθεί ένα ευρύ σχέδιο τουριστικής 
προβολής σε συνεργασία με Δήμους 
και φορείς που θα αποτελέσει «οδη-
γό» για τον θεματικό και εναλλακτικό 

τουρισμό.
«Στόχος μας να κάνουμε τη Δυτική 
Ελλάδα έναν έξυπνο smart προορι-
σμό, να είναι ένας χώρος καινοτόμος, 
προσβάσιμος για όλους και οι υποδο-
μές του βασίζονται στην τεχνολογία 
αιχμής και αποκλειστικά σε βιώσι-
μη ανάπτυξη», τόνισε και προσέθεσε 
πως η Περιφέρεια θα δώσει έμφαση 
σε τέσσερις άξονες:
• Στην καινοτομία με την ανάπτυξη 
νέων μεθόδων και καινούριων δια-
δικασιών
• Στην αξιοποίηση της Τεχνολογίας 
• Στην Προσβασιμότητα για όλους
• Στη βιωσιμότητα- αειφορία.
«Στο σχεδιασμό μας οι νέες τεχνολο-
γίες θα αποτελούν το κύριο εργαλείο 
μας, τόσο για διείσδυση σε νέες αγο-
ρές, όσο και βελτίωσης των παρεχό-

μενων υπηρεσιών εκ μέρους των επι-
χειρήσεων», τόνισε.

Ν. Αχιλλεόπουλος: 
Ψηφιακή Οικονομία
Ο Νίκος Αχιλλεόπουλος επιστημονι-
κός συνεργάτης Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και μέλος της Ευρω-
παϊκής Συμμαχίας μίλησε για τις ψη-
φιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
«Η σταδιακή ψηφιοποίηση των επι-
χειρήσεων καθώς και η ψηφιακή ενι-
αία αγορά παρέχουν σημαντικές ευ-
καιρίες για την επιχειρηματικότητα 
και τον χώρο της απασχόλησης, αλ-
λά ταυτόχρονα δημιουργούν προκλή-
σεις, απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας και 
προσαρμογή σε μια ψηφιακή παγκο-
σμιοποιημένη οικονομία που ανα-
πτύσσεται επτά φορές ταχύτερα από 

άλλους κλάδους της οικονομίας», ανέ-
φερε και παρουσίασε τις ψηφιακές 
προκλήσεις και τις ηγετικές δεξιότητες 
υψηλής τεχνολογίας που είναι πλέον 
επιτακτικές.
Τέλος, αναφέρθηκε στις δράσεις που 
συμμετέχει το ΕΑΠ, καθώς και στην 
Διεπιστημονική και διϋπουργική 
πρωτοβουλία για το Brain Drain και 
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της 
αγοράς εργασίας που είναι σε εξέλιξη.

Θ. Τσούμπελης: 
Ψηφιακό Οικοσύστημα
Στη συνέχεια ο Θεόδωρος Τσούμπε-
λης, Γεν. Γραμματέας Επιμελητηρίου 
Αχαΐας παρουσίασε τη δράση «Ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με-
τάβαση στην ποιοτική επιχειρηματι-
κότητα, με αιχμή την καινοτομία και 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας» που υλοποιεί ο φορέας.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουρ-
γία μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας που θα αναδεικνύ-
ει με σύγχρονο και δομημένο τρόπο 
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματί-
ες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
και τα προϊόντα τους, θα προάγει τις 
συνεργασίες, θα αποτελεί σημείο επα-
φής με επιχειρήσεις σε απομακρυ-
σμένες περιοχές και στο εξωτερικό 

(τηλεδιάσκεψη), θα αναδεικνύει τις 
επενδυτικές ευκαιρίες, κ.α. 

Ψηφιακά εργαλεία 
για επιχειρήσεις
Τέλος, η κα Μαρίνη Γαλάνη Online 
Advisor του προγράμματος Grow 
Greek Tourism Online τόνισε πως 
σκοπός είναι η ενημέρωση όσο το 
δυνατόν περισσότερων επιχειρήσε-
ων για τα ψηφιακά εργαλεία προβο-
λής τους. Όπως είπε κάθε χρόνο μό-
νο μέσω της μηχανής αναζήτησης της 
Google καταγράφονται 70 εκατ. ανα-
ζητήσεις για την Ελλάδα εκ των οποί-
ων οι 600.000 αφορούν τη Δυτική 
Ελλάδα. Η Πάτρα είναι η πρώτη πό-
λη της Δυτικής Ελλάδος όσον αφορά 
στην «αναζήτηση» των χρηστών, ενώ 
ακολουθεί η Κυλλήνη. Επίσης, από τα 
στοιχεία της Google προκύπτει ότι οι 
χρήστες αναζητούν προορισμούς για 
να ζήσουν την εμπειρία του ταξιδιού 
τους μέσω και δραστηριοτήτων, ενώ 
η συντριπτική πλειονότητα των ανα-
ζητήσεων ξεκινά σε off season μήνες, 
όπως είναι ο Απρίλιος.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, 
Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο αντιπρό-
εδρος του φορέα, Γιάννης Πετράτος, 
επιχειρηματίες, δημοτικοί σύμβου-
λοι, κ.α.

Οι επιχειρήσεις στον ψηφιακό κόσμο

Ανοικτές προσκλήσεις για εκσυγχρονισμό
> Προσφέρει η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
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> Ο κορυφαίος Κρητικός επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπιδάκης βρέθηκε στην Πάτρα για λίγες ώρες

Μιχάλης Λεμπιδάκης: «Η επιτυχία είναι 
παραγωγή επιστημόνων με πρακτικές γνώσεις»

Στην εκδήλωση παρέστη και 
ο επιχειρηματίας Μιχάλης Λε-
μπιδάκης, Διευθύνων Σύμβου-
λος των «Πλαστικών Κρήτης», 
ο οποίος και έλαβε τιμητική 
πλακέτα, μίλησε για τα βήματα 
που πρέπει να κάνουν οι επι-
χειρήσεις.
«Σε μια εταιρεία δεν μπορεί 
όλοι να είναι εφευρέτες. Όμως 
πρέπει να δημιουργήσεις έναν 
οργανισμό που οι ιδέες θα ξε-
κινούν από επάνω επίπεδο και 
θα διαχέονται σε όλα τα υπό-
λοιπα. Η ανάπτυξη διαφορο-
ποιημένων προϊόντων είναι 
επίσης μονόδρομος για την 

επιτυχία» ανέφερε. 
Και συνέχισε λέγοντας ότι «η 
χώρα μας δεν χρειαζόταν πε-
ρισσότερα πανεπιστήμια ούτε 
απόφοιτους. Έχει μεγάλη ανά-
γκη από καλύτερα ιδρύματα, 
που να παράγουν ανθρώπους 
με πρακτικές γνώσεις. Πρέπει 
να παρθούν γενναίες αποφά-
σεις. Το ουσιαστικό βήμα πρέ-
πει να γίνει στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, εκεί διαπλάθε-
ται η προσωπικότητα των νέ-
ων. Πρέπει να γίνει εντατική 
διδασκαλία πληροφορικής για 
να αποκτήσουμε γενναία γνώ-
ση στην τεχνολογία». Και πρό-

σθεσε ότι «όταν ξεκινούσαν τη 
δεκαετία του 90 να οργανώσω 
την επιχείρηση, το όνειρο νέ-
ου αποφοίτου ήταν μια σταθε-
ρή δουλειά σε καλή εταιρεία. 
Έχουμε πολλούς πανάξιους αν-
θρώπους στην εταιρεία μας και 
πρέπει να ετοιμάσουμε αυτούς 
που θα τους διαδεχτούν. Σήμε-
ρα οι νέοι και οι ικανοί θέλουν 
να κατακτήσουν τον ουρανό. 
Θέλουν να γνωρίσουν τον κό-
σμο, να κερδίσουν πολλά χρή-
ματα και αλλάζοντας δουλειές 
να έχουν εμπειρίες. Αυτό στην 
εποχή μου, το να αλλάξεις εται-
ρεία, ήταν αδιανόητο. Χρειαζό-

μαστε μοντέλα να κρατάμε τα 
ταλέντα και να προσελκύσου-
με όσους έφυγαν ή θα φύγουν». 
Επίσης προχώρησε και σε μια 
πρόταση: «Προτείνω οι επιχει-
ρήσεις να μοιράζουν στους ερ-
γαζόμενους ένα ποσοστό επί 
των κερδών τους και αυτό να 
φορολογείται με ίδιο τρόπο 
όπως τα μερίσματα των μετό-
χων και να απαλλάσσεται από 
ασφαλιστικές εισφορές. Είμα-
στε καλά με τη σημερινή φορο-
λογία των επιχειρήσεων, όμως 
δώστε μια ευκαιρία να επιστρέ-
ψουμε μέρος από τα κέρδη 
στους ικανούς εργαζόμενους». 

Έρευνα και καινοτομία 
δίαυλοι ανάπτυξης της χώρας

Η έρευνα, η καινοτομία και η ανά-
πτυξη αναλύθηκε στην ιδιαίτερα 
πλούσια από άποψη πληροφόρησης 
εκδήλωση του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, στο 22ο Forum Ανάπτυξης. 
Ο πρόεδρος του Τμήματος, Δημή-
τρης Βαγενάς, με υπερηφάνεια πα-
ρουσίασε τα όσα έχει καταφέρει το 
συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο απα-
ριθμεί 150 δημοσιεύσεις το χρόνο 
ενώ σημαντική βοήθεια αναμένεται 
να του δοθεί με τη διαδικασία των 
χορηγιών. 
Δεν παρέλειψε ωστόσο να αναφερ-
θεί και στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το Τμήμα, κυρίως λόγω της 
αθρόας αποχώρησης καθηγητών, 
ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα 
της ελλιπούς χρηματοδότησης, κα-
θώς λειτουργεί μόνο με 83.000 ευ-
ρώ το χρόνο, που δεν επαρκεί για 
την ανάπτυξή του.
« Για να αγοράσουμε ένα στυλό πρέ-
πει να κάνουμε διεθνή διαγωνι-
σμό» ανέφερε χαρακτηριστικά. Kαι 
συμπλήρωσε πόσες προσπάθει-
ες έχουν γίνει από την πλευρά του 
Τμήματος για να ανέβει το επίπε-
δο των φοιτητών. Δεν παρέλειψε, 
πάντως, να αναφερθεί και στο ρό-
λο που έχει το Τμήμα σε κοινωνικό 
επίπεδο, μιας και για καίρια ζητήμα-
τα ζητείται η άποψή του.
Ο Δημήτρης Ματαράς, Κοσμήτορας 
Πολυτεχνκής Σχολής, κατέδειξε ποια 
είναι μέχρι σήμερα η κατάσταση που 
επικρατεί στο συγκεκριμένο Τμήμα.
«Το ζητούμενο είναι να βγούμε από 
την αίθουσα και να μαθαίνουμε με 

διαφορετικό τρόπο. Επίσης το ζη-
τούμενο δεν είναι πόσο μένουν 
φοιτητές στα πανεπιστήμια αλλά τι 
κάνουν εκεί. Θα τολμήσω να πω ότι 
ελευθεριακό μοντέλο φοιτητή και 
ελεύθερη εισαγωγή δεν πάνε μαζί» 
ανέφερε. Και συνεχίζοντας είπε ότι 
στόχος του συγκεκριμένου τμήμα-
τος έναι οι φοιτητές να ολοκληρώ-
νουν τον κύκλο μαθημάτων του κά-
θε έτους για να πάνε στο επόμενο. 
Κάνοντας, επίσης, μια αυτοκριτική, 
παραδέχτηκε ότι για τον πανεπι-
στημιακό καθηγητή δεν υπάρχουν 
εσωτερικά φίλτρα ελέγχου, σε αντί-
θεση με άλλα Πανεπιστήμια παγκο-
σμίως όπου έχει θεσμοθετηθεί ένα 
εσωτερικό πλαίσιο ελέγχου.
Ο καθηγητής του τμήματος Σπύρος 
Πανδής και αυτός από τη σειρά του 
μίλησε για τους πυλώνες που στηρί-
ζουν το συγκεκριμένο τμήμα, όπως 

είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η 
κοινωνική προσφορά. 
«Στον τομέα της Χημικής Μηχανι-
κής πανελλαδικά είμαστε πρωτο-
πόροι ως χώρα. Ο δεύτερος τομέ-
ας που ξεχωρίζουμε είναι αυτός της 
ογκολογίας».
Ο Ξενοφώντας Βερύκιος μίλησε 
γενικότερα για την ανάπτυξη, βα-
σισμένη σε καινοτομίες που προ-
ήλθαν από την ερευνητική δραστη-
ριότητα.
Σημείωσε ότι υπάρχει άμεση συ-
σχέτιση μεταξύ της ερευνητικής 
δραστηριότητας -παραγωγής και 
υποδομής και του αριθμού και της 
επιτυχίας εταιριών start-up υψηλής 
τεχνολογίας (έντασης γνώσης). Για 
την ερευνητική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα είπε οτι εξυπηρετεί κυρίως 
την μεγάλη Ευρωπαϊκή βιομηχανία 
λόγω των προτεραιοτήτων της Ε.Ε. 

και των κριτηρίων αξιολόγησης των 
ερευνητικών προτάσεων. Και συ-
μπλήρωσε ότι είναι πολλές οι περι-
πτώσεις που η έρευνα είναι υψηλής 
ποιότητας και ανταγωνιστική συ-
γκριτικά με την Ευρωπαϊκή και δι-
εθνή έρευνα λόγω της ύπαρξης ση-
μαντικών πυρήνων αριστείας.
Τα χαρακτηριστικά της ερευνητικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με τον κ. Βερύκιο, είναι τα 
εξής: Είναι μικρή σε απόλυτα αλλά 
και σχετικά μεγέθη, διότι τα δαπα-
νώμενα ποσά ως ποσοστό του ΑΕΠ 
είναι 0,8% έναντι 2% της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Ο αριθμός δημοσιεύ-
σεων ανά ερευνητή είναι 0,5 έναντι 
2 της Ευρωαπικής Ένωσης. Ο αριθ-
μός αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσι-
τεχνίας είναι μόλις το 0,1% του συ-
νόλου της Ευρωπαικής Ένωσης.
Εξήγησε επίσης ότι η έρευνα στη 
χώρα μας είναι αποσπασματική και 
ασυνεχής λόγω της φύσεως και της 
δομής των χρηματοδοτικών μη-
χανισμών και λόγω της έλλειψης 
εθνικής στρατηγικής και εθνικών ή 
«ιδρυματικών» στόχων.
Επίσης είναι περιορισμένης κλί-
μακας λόγω της μη-ύπαρξης πυρή-
νων που να διαθέτουν κρίσιμη μά-
ζα ερευνητών και πόρων , κάτι που 
απαιτεί συνεργασία μεταξύ ιδρυμά-
των και εργαστηρίων με κοινό στό-
χο.
Ακολούθησε και δεύτερη εκδήλωση 
όπου εκπρόσωποι εταιρειών ανα-
φέρθηκαν στο προφίλ της εταιρείας 
τους και ήρθαν σε επαφή με φοιτη-
τές που επιθυμούσαν να κάνουν την 

πρακτική τους σε αυτές.
Εκεί δόθηκε η δυνατότητες σε τοπι-
κές βιομηχανίες να παρουσιάσουν 
τις δραστηριότητές τους και τα προ-
βλήματα-προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν, να πάρουν συνεντεύξεις από 
επιλεγμένους απόφοιτους ή μελλο-
ντικούς χημικούς μηχανικούς και να 
προσφέρουν στοχευμένες πρακτικές 
ασκήσεις, διπλωματικές εργασίες 
και υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
σπουδές.
Οι εταιρείες που συμμετείχαν ήταν:
• Interamerican
• Μύλοι Κεπενού
• Πλαστικά Κοτρώνης
• Rolco
• Sirmet
• Watera
• Isomat 
• Titan
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 
έγινε 10λεπτά για προβολή των 
δραστηριοτήτων της κάθε εταιρεί-
ας, σύντομη περιγραφή των διαθέ-
σιμων θέσεων (πρακτικής άσκησης, 
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυ-
χιακών εργασιών). 
Στη συνέχεια σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο, η κάθε εταιρεία κατάφε-
ρε να μιλήσει με τους φοιτητές που 
θα επέλεγε, από αυτούς που εκδή-
λωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η ουρά αναμο-
νής έφθανε εκτός αιθούσης, μιας 
και δεκάδες φοιτητές επιθυμούσαν 
από την πλευρά τους να έρθουν σε 
επαφή με τοπικές επιχειρήσεις που 
θα τους άνοιγαν διάπλατα ένα παρά-
θυρο στο μέλλον.

> Η εκδήλωση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατέδειξε σημαντικά επιτεύγματα
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Τα πέντε βήματα για τα ακίνητα

Ο κ. Γεωργαντάς ήταν ο κε-
ντρικός ομιλητής της επετει-
ακής εκδήλωσης της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Ακινήτων νομού 
Αχαΐας με θέμα «Έξυπνες λύ-
σεις και στην Ακίνητη Περι-
ουσία», που πραγματοποιήθη-
κε το μεσημέρι της Κυριακής, 
στο πλαίσιο του οικονομικού 
πολυσυνεδρίου «22o Forum 
Ανάπτυξης/MONEY SHOW 
ΠΑΤΡΑΣ 2019», στο ξενοδο-
χείο «Αστήρ».
Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργαντάς 
ανακοίνωσε τα εξής:
• Θα παρακρατείται από τον 
συμβολαιογράφο κατά την με-
ταβίβαση ακινήτου και θα απο-
δίδεται αυτόματα στο Δημόσιο 
τυχόν οφειλή του πωλητή από 
ΕΝΦΙΑ. Η σχετική ρύθμιση, 
ύστερα από συνεννόηση με την 
ΑΑΔΕ και το Υπ. Οικονομικών 
θα περιληφθεί στο φορολογικό 
νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση.
• Επίσης, τίθεται σε λειτουρ-
γία εντός του 2020 σύστημα 
ηλεκτρονικής υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας κε-
φαλαίου που θα καλύπτει τις 
δηλώσεις φόρων μεταβίβα-
σης ακινήτου, δωρεών - γονι-
κών παροχών, κληρονομιών, 
χρηματικών δωρεών και κερ-
δών από τυχερά παίγνια. Από 
το ίδιο σύστημα θα εκδίδο-
νται τα πιστοποιητικά περί μη 
οφειλής φόρου κληρονομιάς 
– δωρεάς και θα αποστέλλο-
νται ηλεκτρονικά στις ΔΟΥ τα 
συμβόλαια μεταβίβασης αντί 
της ταχυδρομικής αποστολής 
τους.
Επανέλαβε, επίσης, ότι από 
την 1η Δεκεμβρίου η ΑΑΔΕ θα 
ενημερώνεται αυτόματα από το 
Μητρώο Πολιτών για κάθε με-
ταβολή ληξιαρχικού γεγονότος 
έτσι ώστε να μην αναγκάζεται 
ο πολίτης να τους πληροφο-
ρεί. Προσέθεσε, ακόμα, πως 
εντός του 2020 η Γ.Γ. Πληρο-
φορικών Συστημάτων θα ανα-
κοινώσει διασυνδέσεις μητρώ-
ων με στόχο να εκλείψουν οι 
υποχρεώσεις της αυτοπρόσω-
πης παρουσίας των πολιτών, 
προανήγγειλε τη θέσπιση ενός 
Ατομικού Αριθμού Πρόσβα-
σης και αναβαθμισμένη λει-
τουργία των ΚΕΠ στην εξυπη-
ρέτηση των πολιτών.

Στ. Παραδιάς: Περιμένου-
με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
Στράτος Παραδιάς, ο οποίος 
βράβευσε τον κ. Γεωργαντά για 
την άμεση ανταπόκρισή του 
στα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ με 
στόχο τη μείωση της γραφειο-
κρατίας, επεσήμανε ότι οι ιδι-
οκτήτες περιμένουν επιπλέον 
από την σημερινή κυβέρνη-
ση να προχωρήσει σε μείω-
ση κατά 30 % του ΕΝΦΙΑ και 
σε κατάργηση του συμπληρω-
ματικού φόρου, καθώς και να 
κατανείμει το βάρος δίκαια σε 
όλους τους ιδιοκτήτες. Ζήτησε 
ακόμη:
• Να μειωθεί στο μισό η υπο-
χρέωση ηλεκτρονικών δαπα-
νών ύψους 30 % επί των ει-
σοδημάτων από ενοίκια, ή να 
συνδυαστεί με την καθιέρωση 
αφορολογήτου ορίου και στα 
εισοδήματα από μισθώματα.
• Η έκπτωση 40% για δαπά-
νες ενεργειακής, αισθητικής 
κ.α. αναβάθμισης των ακινή-
των να νομοθετηθεί από όλες 
τις δαπάνες ανακαίνισης κτιρί-
ων και από οποιοδήποτε φόρο 
του Δημοσίου.
• Να επανέλθει η έκπτωση των 
ασφαλίστρων κτιρίων από το 
φορολογητέο εισόδημα.
• Να ισχύσει έκπτωση για την 
τακτοποίηση αυθαιρέτων με 
εφάπαξ καταβολή του προστί-
μου ως τον Ιούνιο του 2020.
• Η ταυτότητα κτιρίου να ισχύ-
σει μόνο για ολόκληρα κτίρια. 

Τοποθετήσεις
Θετικές χαρακτήρισαν τις 
πρωτοβουλίες του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι 
ομιλητές της ημερίδας. 
Ο φοροτεχνικός Αντώνης 
Μουζάκης ανέπτυξε τις βασι-
κές ρυθμίσεις του φορολογι-
κού νομοσχεδίου που έχει τε-
θεί σε δημόσια διαβούλευση 
και έδωσε έμφαση κυρίως στις 
αλλαγές που επέρχονται με τις 
αποδείξεις που θα είναι υπο-
χρεωτικές ανεξαρτήτου εισο-
δήματος.
Ο υπεύθυνος του προγράμμα-

τος ασφάλισης κτιρίων μελών 
ΠΟΜΙΔΑ Νίκος Κεχαγιάογλου 
παρουσίασε τα πλεονεκτήματα 
του προγράμματος ιδίως σε μια 
εποχή που οι κίνδυνοι έχουν 
αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό.
Ο συμβολαιογράφος και μέλος 
του Δ.Σ. της ΠΟΜΙΔΑ Αθανά-
σιος Καρκατζούλης, αναφέρ-
θηκε στη γραφειοκρατία που 
διέπει την σύνταξη συμβολαί-
ων και τόνισε με έμφαση ότι 
«η πολυνομία μας δημιουργεί 
το πρόβλημα».
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών Αθανάσιος 
Ζούπας σημείωσε ότι η ακίνη-
τη περιουσία έχει δεχθεί πόλε-
μο τα τελευταία χρόνια επειδή 
είναι εύκολος στόχος.
Ο πρώην πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Πατρών Νί-
κος Παπάκος αναφέρθηκε κυ-
ρίως στην κτηματογράφηση 
και κάλεσε τους ιδιοκτήτες της 
Αχαΐας να προστρέξουν για να 
υποβάλλουν τις δηλώσεις τους 
έως σήμερα 29/11 οπότε και 
λήγει η προθεσμία.
Ο επίτιμος πρόεδρος του Σώ-
ματος Ορκωτών Εκτιμητών 
και του Ελληνικού Ινστιτού-
του Εκτιμητικής Μπάμπης Χα-
ραλαμπόπουλος αναφέρθη-

κε στην άνοδο των τιμών και 
μισθωμάτων που παρατηρεί-
ται το τελευταίο διάστημα κυ-
ρίως της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, 
του προγράμματος «Χρυσή Βί-
ζα» και των μισθώσεων τύ-
που AirBNB, ενώ κατέγραψε 
ως αρνητικά σημεία τη μείω-
ση του πληθυσμού, τη συρρί-
κνωση των εισοδημάτων λό-
γω της κρίσης, την πιστωτική 
συρρίκνωση, την αύξηση της 
προσφοράς με την διάθεση 
στην αγορά των ακινήτων που 
έχουν κατάσχει οι τράπεζες κ.α.

K. Αθανασιάδη: «Αδήριτη 
ανάγκη η απλούστευση
Έξυπνες, πρακτικές και δίκαι-
ες λύσεις για τη ακίνητη ιδιο-
κτησία ζήτησε από τον κ. Γεωρ-
γαντά η πρόεδρος της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Αχαΐας Κυριακή 
Αθανασιάδη, καθώς όπως εί-
πε, σήμερα για την σύνταξη 
ενός συμβολαίου απαιτούνται 
23 πιστοποιητικά από δεκάδες 
φορείς και χρονική διάρκεια 
μέχρι έξι μήνες με αποτέλεσμα 
πολλές φορές να ματαιώνεται 
η συναλλαγή. Υπογράμμισε ότι 
η επιβάρυνση των ιδιοκτητών 
με ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματι-
κό φόρο είναι άδικη και ανέ-

φερε χαρακτηριστική περίπτω-
ση ιδιοκτήτη στην Πάτρα που 
καλείται να καταβάλει συμπλη-
ρωματικό φόρο 7 φορές υψη-
λότερο από τον κύριο! 
«Η απλούστευση των διαδι-
κασιών είναι αίτημα και απω-
θημένο ενός ταλαιπωρημένου 
από τη γραφειοκρατία λαού. 
Είναι το όραμα και η αδήριτη 
ανάγκη των ιδιοκτητών ακινή-
των. Το κράτος οφείλει να πά-
ψει να χρησιμοποιεί την δια-
δικασία μεταβίβασης ως μέσο 
για τη συγκέντρωση στοιχείων 
για το ακίνητο. Οφείλει, επί-
σης, να προβεί σε μια ριζική 
αναμόρφωση της φορολογίας 
των ακινήτων όχι μόνο προς 
την κατεύθυνση της ελάφρυν-
σης των φόρων αλλά κυρί-
ως της προσβασιμότητας, της 
απλούστευσης, της προβλεψι-
μότητας και της σαφήνειας του 
ισχύοντος πλαισίου», ανέφερε, 
ενώ τόνισε εμφατικά: «Η αγο-
ρά των ακινήτων μπορεί να 
πρωταγωνιστήσει στην ανά-
πτυξη της οικονομίας, αρκεί να 
πάψει να αντιμετωπίζεται ως 
εύκολη λύση για τις αδυναμίες 
του κράτους».

Ποιοί εξελέγησαν 
στο νέο Δ.Σ.
Παράλληλα, διεξήχθη αρχαι-
ρεσίες για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ., στο οποίο εξελέγη-
σαν οι: Ευάγγελος Καρκούλιας, 
Περικλής Καραγεωργόπουλος, 
Νικόλαος Παπάκος, Χρήστος 
Καποτάς, Εύη Τόλια – Ζούπα, 
Μαργαρίτα Αγραπίδη, Κυρια-
κή Αθανασιάδη, ενώ στην Εξε-
λεγκτική Επιτροπή οι: Ελένη 
Ρουτήρη, Κωνσταντίνα Βασι-
λοπούλου και Βασίλειος Πα-
παδόπουλος.

> Tί εξήγγειλε ο Υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εκδήλωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ν. Αχαΐας

Πρόταση ολικής μετάβασης στην ψηφιακή επο-
χή, της Διεύθυνσης Μεταφορών κατέθεσε στον 
Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο 
Γεωργαντά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, 
Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης που είχαν την περ. Κυριακή. 
Ο κ. Φαρμάκης επεσήμανε ότι μέσω αυτής θα 
επιτευχθεί η πλήρης ψηφιοποίηση του αρχείου 
της Υπηρεσίας προκειμένου να είναι εύκολη η 
διαχείρισή του αλλά και η ηλεκτρονική εξυπη-
ρέτηση των πολιτών, σχεδόν για το σύνολο των 
υπηρεσιών που παρέχονται.

«Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία 
πρότυπη υπηρεσία που αφενός θα δίνει τη δυ-
νατότητα σε όλους τους πολίτες να εξυπηρετού-
νται ακόμα και από τον υπολογιστή τους ενώ 
αφετέρου θα εξοικονομήσει πολύτιμους υλι-
κούς και ανθρώπινους πόρους» ανέφερε ο κ. 
Φαρμάκης, με τον κ. Υφυπουργό να αποδέχεται 
με χαρά την πρόταση, τονίζοντας πως θα ανα-
μένει την επίσημη κατάθεσή της στο Υπουργείο, 
προκειμένου να δρομολογηθεί ακόμα και ως πι-
λοτική δράση, η οποία θα ξεκινήσει από τη Δυ-
τική Ελλάδα για να επεκταθεί στη συνέχεια και 
στην υπόλοιπη χώρα. Ο κ. Φαρμάκης του έθε-
σε, επίσης, το ζήτημα της περιφερειακής ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας 
πως η μη ψηφιοποίηση των αρχείων των υπη-
ρεσιών και η αδυναμία εκτέλεσης πολλών δι-
οικητικών και άλλων πράξεων με ηλεκτρονικό 
τρόπο, δημιουργεί ένα γραφειοκρατικό κυκεώ-
να που έχει ως αποτέλεσμα την αντιπαραγωγι-
κή καταπόνηση των υπαλλήλων, αλλά και τη μη 
καλή και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πρόταση για ψηφιοποίηση της Διεύθυνσης Μεταφορών

αφ
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μα

Λιγότερη γραφειοκρατία στις συναλλαγές επί 
ακινήτων και σημαντικές διευκολύνσεις μέσα 

από πέντε βήματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί 
και θα εφαρμοστούν εντός του 2020 ανακοί-

νωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Γιώργος Γεωργαντάς.
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> Προτεραιότητα η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των αδικιών στην υγεία 

Η απόλυτη προσβασιμότητα 
του συνόλου των πολιτών στην 
Δημόσια Υγεία αποτελεί πρω-
ταρχικό στόχο της διοίκησης 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, η οποία είναι η πρώτη 
σ’ όλη τη χώρα που εφαρμό-
ζει κοινές καινοτόμες δράσεις 
με 25 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων στην Υγεία.
Πρόκειται ένα ολιστικό πρό-
γραμμα που στόχο έχει να «θε-
ραπεύσει» τις αδικίες στο Δη-
μόσιο Σύστημα Υγεία, που 
βιώνουν κυρίως οι ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες, όπως με-
τανάστες και πρόσφυγες, άτο-
μα με ειδικές ανάγκες, άτομα με 
ψυχική ασθένεια, πολίτες τρί-
της ηλικίας, παιδιά, άνθρωποι 
που έχουν φθάσει στα όρια της 
απογοήτευσης, άνεργοι, κ.α.
Έναν χρόνο μετά την έναρξη 
του προγράμματος (Ιούλιο του 
2018) στο οποίο συντονιστής 
είναι η 6η ΥΠΕ και εταίρος το 
Εργαστήριο Υγιεινής του Τμή-
ματος Ιατρικής του Παν/μίου 
Πατρών, τα αποτελέσματα αρ-
χίζουν να γίνονται ορατά, ενώ 
τον Ιούνιο του 2021 που ολο-
κληρώνεται, εκτιμάται πως θα 
έχουν γίνει σημαντικά βήματα 
για την άρση των ανισοτήτων.
Η φιλοσοφία, οι στόχοι, οι σχε-
διαζόμενες δράσεις αλλά και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα 
της Κοινής Δράσης παρουσιά-
στηκαν εκτενώς κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης με θέμα: 
«Ανισότητες στην Υγεία- Κοι-
νές καινοτόμες δράσεις με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση» που διορ-
γάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 
απόγευμα της Κυριακής 24/11, 
η Υγειονομική Περιφέρεια στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανά-
πτυξης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαι-
ρετισμό που απηύθυνε ο βου-
λευτής Αχαΐας της ΝΔ Ιάσων 
Φωτήλας, ο οποίος ανέφερε 
πως η ΝΔ έχει θέσει το μεγά-
λο στοίχημα, τη μάχη της Υγεί-
ας, εστίασε στην αξία της πρό-
ληψης, ενώ τάχθηκε υπέρ της 
σύμπραξης δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα όταν πρόκειται να 
λυθούν προβλήματα.
Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάρι-
ος Φαρμάκης επισήμανε την 
σπουδαιότητα των στρατηγικών 
πολιτικών που μειώνουν τις 
ανισότητες στην υγεία, λέγοντας 
μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορού-
με να μείνουμε απαθείς σε χρό-
νιες στρεβλώσεις και ελλείμμα-
τα, δεν μπορούμε να κλείνουμε 
μάτια ή να εθιζόμαστε στην μι-
ζέρια. Το σύνθημά μας είναι ένα 

άμεσα και αποτελεσματικά με 
γνώμονα τη συνεργασία». 

Καρβέλης: Μέλημά μας 
η προσβασιμότητα όλων
«Είμαστε εδώ για να κάνουμε 
πράξεις με στόχο την απόλυ-
τη προσβασιμότητα του συνό-
λου των πολιτών στην Δημόσια 
Υγεία», ανέφερε από την πλευ-
ρά του διοικητής της 6ης ΥΠΕ 
Γιάννης Καρβέλης.
Όπως είπε, η μείωση των ανι-
σοτήτων στον τομέα της Υγείας 
μεταξύ ομάδων διαφορετικής 
κοινωνικοοικονομικής κατά-
στασης πρέπει να αποτελούν το 
κύριο μέλημα του κράτους. Τό-
νισε, επίσης, ότι «το πρόγραμ-
μα έχει στόχο να βελτιώσει τον 
προγραμματισμό και την ανά-
πτυξη των πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων 
στην υγεία σε ευρωπαϊκό, εθνι-
κό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, να υλοποιήσει παρεμ-
βάσεις (πιλοτικές/ κεντρικές), 
που να παρέχουν τις καλύτε-
ρες δυνατότητες αντιμετώπισης 
των ανισοτήτων σε κάθε συμ-
μετέχον κράτος, να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών χωρών προς αυτήν 
την κατεύθυνση, να διευκολύ-
νει την ανταλλαγή γνώσεων με-
ταξύ των κρατών μελών καθώς 
επίσης και την μεταφορά των 
καλών πρακτικών».
Υπογράμμισε ότι για την επι-
τυχία αυτής της προσπάθειας 
απαιτείται η συνεργασία με τους 
Δήμους και την Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας - την οποία και 
θα επιδιώξει- στην κατεύθυνση 
της υλοποίησης δράσεων και 
παρεμβάσεων που θα πραγμα-
τοποιηθούν το προσεχές διά-
στημα. 

Βανταράκης: «Δεν έχουμε 
δείκτες στην χώρα μας»
«Οι ανισότητες και οι αδικίες 
επιμένουν μεταξύ και μέσα στις 
χώρες άδικες και η αντιμετώ-

πισή τους πρέπει να αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα» επισή-
μανε ο Καθηγητής Υγιεινής του 
Τμήματος Ιατρικής του Παν/μί-
ου Πατρών Απόστολος Βαντα-
ράκης παρουσιάζοντας τον κορ-
μό του προγράμματος JAHEE.
Ανέφερε πως νέες προκλή-
σεις αποτελούν η ύφεση και η 
μετανάστευση, οι οποίες δη-
μιούργησαν ακόμα μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα και καυτηρίασε 
το γεγονός ότι στην χώρα μας 
όμως δεν υπάρχουν δείκτες 
για το μέγεθος του προβλήμα-
τος. Εκτίμησε ότι μέσα από την 
καταγραφή της σημερινής κα-
τάστασης θα γίνει συλλογή πο-
λύτιμου υλικού από την περιο-
χή μας που θα συμβάλλει στην 
χάραξη πολιτικής με απώτερο 
σκοπό την άρση των ανισοτή-
των στην καθημερινή πρακτι-
κή.
«Το πρόγραμμα στοχεύει να 
εμπλακεί στρατηγικά με βασι-
κούς παίκτες για την ανάπτυ-
ξη, την απόδειξη και τη γνώση 
του τι λειτουργεί», ανέφερε, ενώ 
σε ότι αφορά στις δράσεις που 
θα πραγματοποιηθούν ο κ. Βα-
νταράκης τόνισε θα επικεντρω-
θούν στην: Ευαισθητοποίηση, 
Προώθηση πληροφοριών και 
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτι-
κών. Υπογράμμισε, πως ο συ-
ντονισμός των πολιτικών και η 
υποστήριξη της αντιμετώπισης 
των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας αποτελούν προτεραιότη-
τα πολιτικής. Παράλληλα, προ-
βλέπεται η βελτίωση της διαθε-
σιμότητας των δεδομένων και 
των μηχανισμών μέτρησης, 
παρακολούθησης και αναφο-
ράς για τις ανισότητες στον το-
μέα της υγείας και βελτίωσης 
της βάσης γνώσεων σχετικά 
με τα αίτια και τις αποτελεσμα-
τικές πολιτικές αντιμετώπισής 
τους. Απώτερος σκοπός εί-
ναι: 1ον) να σταματήσει η αύ-
ξηση των ανισοτήτων στον το-
μέα της υγείας στην Ευρώπη 

(κατά τη διάρκεια της ύφεσης), 
2ον) Οι ανισοτήτες και αδικίες 
στον τομέα της υγείας να αποτε-
λούν προτεραιότητα στο δημό-
σιο πρόγραμμα δράσης, 3ον) 
υλοποίηση συγκεκριμένες το-
πικών/εθνικών δράσεων μέ-
σω πρακτικών οδηγιών για πιο 
έμπειρα κράτη μέλη.

Προαγωγή υγείας 
Για τον τρόπο ενσωμάτωσης 
στις εθνικές πολιτικές και βι-
ωσιμότητα μίλησε διεξοδικά ο 
Σπύρος Καταγής, προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και Ανάπτυξης Πολιτικών 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο 
οποίος ανέφερε πως η προα-
γωγή της υγείας μειώνει τις ανι-
σότητες, βελτιώνει την ποιότη-
τα ζωης, την παραγωγικότητα 
και την ανταγωνιστικότητα της 
εθνικής οικονομίας. 

Υγιεινό Περιβάλλον
Για το Υγιεινό Περιβάλλον Δι-
αβίωσης που διαδραματίζει 
θετικά την άρση των ανισο-
τήτων μίλησε ο προϊστάμενος 
της Γραμματείας ΕΛΚΕΑ της 
6ης ΥΠΕ Γεώργιος Τσάπαλος. 
Οπως είπε θα συνεργαστούν με 
τις ΤΟΜΥ και τα ΚΑΠΗ αλλά 
και με την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση για να ξεκινήσουν δράσεις 
με στόχο την εκπαίδευση των 
στελεχών και θα ενημερώσουν 
τα μέλη των ΚΑΠΗ με έμφαση 
στον ενεργό τρόπος ζωής, τη δι-
ατροφή, την άθληση, την πρό-
ληψη και υποστήριξη στην ψυ-
χική υγεία και εξέφρασε την 
πεποίθηση για τα θετικά απο-
τελέσματα.
Ζητούμενο, όπως είπε, εί-
ναι η προώθηση της ισότητας 
της υγείας μεταξύ των αγροτι-
κών και των αστικών περιο-
χών μέσω της διαρκούς επέν-
δυσης στην αγροτική ανάπτυξη, 
η αντιμετώπιση των πολιτικών 
αποκλεισμού και των διαδικα-
σιών που οδηγούν στην αγρο-

τική φτώχεια, η έλλειψη γηπέ-
δων και η εκτόπιση ατόμων 
από τα σπίτια τους, καθώς επί-
σης η ανταπόκριση της οικονο-
μικής και κοινωνικής πολιτι-
κής στις κλιματικές αλλαγές και 
στην υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος που πρέπει να αντιμετω-
πιστεί άμεσα. Επίσης, έδωσε 
έμφαση στην ανάγκη της πρό-
ληψης μέσα στα σχολεία. 

Καταγραφή & εκπαίδευση 
μεταναστών/προσφύγων
Η μεγάλη εισροή προσφύγων 
τα τελευταία χρόνια κάνει πιο 
έντονο το πρόβλημα στην χώ-
ρα μας και στην περιοχή μας. 
Το Π.Ε 7 του προγράμματος 
JAHEE ασχολείται με τις ανισό-
τητες που αφορούν τη μετανά-
στευση, συμπεριλαμβανομένου 
και του προσφυγικού. Όπως 
ανακοίνωσε ο υπάλληλος της 
6ης ΥΠΕ Κλεομένης Ευθυμί-
ου σχεδιάζονται για τους επό-
μενους 18 μήνες τρεις δράσεις: 
1)δημιουργία ενός Μητρώου 
Υγείας Μεταναστών/Προσφύ-
γων, 2) Κινητές Μονάδες Κά-
λυψης εκτάκτων εισροών με-
ταναστών 24ωρης κάλυψης 
και 3) εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δημοσίου τομέα για τη διαχείρι-
ση των μεταναστών – προσφύ-
γων. Σκοπός της 6ης Υ.ΠΕ., 
σε συνεργασία με την «Κίνη-
ση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων 
Προσφύγων και Μεταναστών/
στριών», Πάτρας, είναι να δη-
μιουργήσει πιλοτικά ατομικούς 
φακέλους υγείας των μετανα-
στών που δεν διαθέτουν νόμι-
μα έγγραφα, εμπλουτισμένους 
με το ιστορικό τους. Τα αρχεία 
θα διατηρούνται στην 6η Υ.ΠΕ 
και τα σημαντικότερα στοιχεία 
αυτών θα μεταφραστούν και θα 
αποθηκευτούν στα κινητά τηλέ-
φωνα των μεταναστών, δεδομέ-
νου ότι γενικότερα είναι κινού-
μενος πληθυσμός.

1ο Μητρώο καταγμάτων
Ευθραστότητας στη χώρα
Η αναπληρώτρια Διοικήτρια 
του Γενικού Νοσοκομείου Πα-
τρών Μαρία Ζαφειροπούλου 
εστίασε στις πολιτικές υγείας 
μεταξύ των φορέων. Ανακοί-
νωσε, ότι προβλέπεται για πρώ-
τη φορά στην Ελλάδα η δημι-
ουργια μητρώου καταγμάτων 
ευθραστότητας στην 6η ΥΠΕ, 
το οποίο θα υλοποιηθεί εντός 
του 18μήνου με την επιστημο-
νική ευθύνη του καθηγητή Ορ-
θοπαιδικής του ΠΓΝΠ Ηλία 
Παναγιωτόπουλο. Θα γίνει εκ-
παίδευση ευπαθών ομάδων 
ασθενών και φροντιστών τους 
με απώτερο στόχο την ανάπτυ-

ξη μιας διεπιστημονικής κοινο-
τικής υπηρεσίας δευτερογενούς 
πρόληψης καταγμάτων ευθρα-
στότητας για την υποστήριξη 
και παρακολούθηση των ασθε-
νών κατά το πρότυπο αντίστοι-
χης υπηρεσίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Μέσα από την κατα-
γραφή των ασθενών, την επι-
λογή των ευπαθών ομάδων 
και τη συνεργασία μεταξύ επαγ-
γελματιών υγείας και κοινωνι-
κής μέριμνας εκτιμάται πως θα 
υπάρξει αίσια έκβαση. Επίσης, 
αναφέρθηκε και στην δράση 
που αφορά στην εκπαίδευση 
του προσωπικού «Βοήθεια στο 
Σπίτι» για τη διάγνωση ήπιων 
ψυχικών ασθενειών που επί-
σης έχει σχεδιαστεί προς όφε-
λος των ατόμων της τρίτης ηλι-
κίας. 

Παρέμβαση 
και για γυναίκες
Νέες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 
30 ετών, ωφελούμενες του Τα-
μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 
θα έχουν τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε προγράμματα προ-
αγωγής υγείας και πρόληψης. 
Προβλέπεται, όπως ανέφερε το 
μέλος της Ομάδας Μαρία Ζω-
γοπούλου ένα Ολιστικό ενημε-
ρωτικό πρόγραμμα προαγωγής 
υγείας σχετικά με βασικές προ-
ληπτικές ιατρικές γυναικολογι-
κές εξετάσεις, σε γυναίκες ηλικί-
ας 18-30 ετών, ενώ ενδεικτικά 
παραδείγματα εργαστηρίων εί-
ναι: εκπαίδευση φυσικού ανώ-
δυνου τοκετού, αυτοεξέτασης 
μαστού, μητρικού θηλασμού, 
προληπτικές ιατρικές γυναικο-
λογικές εξετάσεις, ασφάλεια κα-
τοικίας / Υγιεινή / Διατροφή, 
ενημέρωση σε δερματολογικές 
παιδικές αλλεργίες και διαδρα-
στικά σεμινάρια εκπαίδευσης 
στην παροχή πρώτων βοηθει-
ών σε παιδικά εγκαύματα.

Θετική η πρώτη 
αξιολόγηση
Κλείνοντας τις παρουσιάσεις το 
μέλος της ομάδας έργου Ιωάν-
να Βελισάρη κατέγραψε τα απο-
τελέσματα της πρώτης αξιολό-
γησης τα οποία είναι θετικά. 
Τον συντονισμό της εκδήλωσης 
έκανε η δημοσιογράφος Μαρί-
να Ριζογιάννη, ενώ στο τέλος 
της παρουσίασης αναπτύχθηκε 
διάλογος με το ακροατήριο, το 
οποίο έκανε εύστοχες παρατη-
ρήσεις για την σημερινή κατά-
σταση της Υγείας στην περιοχή 
μας και τα σημαντικά βήματα 
που πρέπει να γίνουν για να 
μην μείνει η άρση των ανισο-
τήτων στα λόγια…

Καινοτόμες δράσεις στην 6η ΥΠΕ
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8,3 δισ. κινητές συσκευές το 2021

Αυτοματοποιημένη διαχείριση κτιρίων

Τα άλματα και οι εφαρμογές της 
έξυπνης τεχνολογίας καταγρά-
φηκαν κατά τη διάρκεια της πα-
ρουσίασης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.
Οι δύο πρόεδροι των τμημά-
των, Σταύρος Κουμπιάς και 
Ευστράτιος Γαλλόπουλος, αντί-
στοιχα, μίλησαν για τα επι-
τεύγματα και τους στόχους που 
έχουν επιτευχθεί μέσω της εξέ-
λιξης της τεχνολογίας. 
Στις παρουσιάσεις που ακο-
λούθησαν ο Σπύρος Δενάζης, 
αναπληρωτής καθηγητής του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, μίλησε για το «τεχνολογι-
κό τσουνάμι» που αναμένεται το 
επόμενο διάστημα.
Το 2021 αναμένονται 8.3 δισε-
κατομμύρια κινητές συσκευές 
και 3.3 δισεκατομμύρια Μ2Μ 
συνδέσεις. Οι εφαρμογές είναι 
πολλές, όπως για παράδειγμα 
σε GPS αυτοκινήτων, συστήμα-
τα ανίχνευσης και εντοπισμού 
πόρων (logistics), ανίχνευ-
ση ζωτικών σημείων ασθενών 
(health monitoring) κ.α.

Ο καθηγητής Κυριάκος Σγάρ-
μπας από την Ομάδα Τεχνη-
τής Νοημοσύνης Εργαστήριο 
Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας 
και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & ΤΥ του Πανεπι-
στημίου Πατρών, ανάδειξε τα 
συστήματα αυτοματοποιημένης 
συνομιλίας. 
Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί 
φωνητική ταυτοποίηση, προε-
πεξεργασία, εξαγωγή παραμέ-
τρων, μοντέλο γλώσσας, ανα-
γνώριση ομιλίας και οπτική 
αναγνώριση χαρακτήρων. Εν 
συνεχεία κατέδειξε πόσα στάδια 
απαιτούνται για την κατανόηση 
του νοήματος από έναν υπολο-
γιστή. Αυτό περιλαμβάνει το 
επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης, 
που είναι το φωνολογικό επί-

πεδο, μορφολογικό επίπεδο, 
λεξιλογικό επίπεδο, γραμματι-
κό επίπεδο, συντακτικό επίπε-
δο, σημασιολογικό επίπεδο, 
πραγματολογικό επίπεδο, δια-
λογικό επίπεδο.
Ο Κωνσταντίνος Μπερμπερί-
δης, καθηγητής Τμήματος Μη-
χανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών και Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, μι-
λώντας για την έξυπνη διαχεί-
ριση κρίσιμων υποδομών και 
περιβάλλοντος, σημείωσε ότι: 
πάνω από 800 δασικές πυρ-
καγιές κατά το έτος 2014 που 
σημειώθηκαν στη περιοχή των 
Βαλκανίων και της Μεσογείου 
κατέληξαν σε ανθρώπινα θύ-
ματα. Σημειώθηκε καταστροφή 

20000 δασικών εκταρίων από 
τα οποία το 25% άνηκε σε περι-
οχή Natura και υπήρξε μεγάλη 
καταστροφή υποδομών.
Επίσης σημειώθηκε μεγάλη εκ-
πομπή διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα.
Έφερε ως χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το δάσος της Στρο-
φιλιάς που βρίσκεται στη δυτι-
κή Πελοπόννησο και καλύπτει 
έκταση 2200 εκταρίων.
Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: 
μέσω εντοπισμού καπνού-φω-
τιάς από στατική κάμερα, απο-
στολή Drone στις συντεταγμένες 
συναγερμού για επιβεβαίωση 
ή απόρριψη του συναγερμού. 
Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, 
αποστολή του συναγερμού στην 
Πυροσβεστική.

Ο καθηγητής Σωτήρης Νικολε-
τσέας, από το Τμήμα Μηχανι-
κών Η/Υ και Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
μίλησε για τις έξυπνες εφαρ-
μογές του Internet of Things 
(ΙοΤ)
σε Υγεία, Μεταφορές και Βι-
ομηχανία. Σε αυτή την περί-
πτωση τα δίκτυα Αισθητήρων 
(Sensor Networks) είναι μι-
κρού μεγέθους υπολογιστικοί 
κόμβοι περιορισμένων δυνα-
τοτήτων/χαμηλού κόστους.
Διαθέτουν ποικιλία αισθητή-
ρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, 
φωτεινότητας, κίνησης κλπ.), 
ασύρματη επικοινωνία, περιο-
ρισμένη ενέργεια (μπαταρία). 
Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα 
τόνισε ότι ο βάση στατιστικών 
στοιχείων ο μέσος άνθρωπος 
είναι πλέον συνδεδεμένος πα-
ντού και πάντα. Μπορεί να επι-
κοινωνεί, να ανταλλάσσει πλη-
ροφορίες, να εκφράζει γνώμες 
και προτιμήσεις
Αλλάζει το μοντέλο των διαπρο-
σωπικών σχέσεων (πχ κοινω-
νικά δίκτυα) αλλά και ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλ-
λον. Μάλιστα τα νέα οικονο-
μικά μοντέλα βασίζονται στην 
κλιμάκωση της δικτύωσης 
(network effect). Τόνισε επί-
σης ποια είναι η δύναμη του 
πλήθους μέσα σε όλο αυτό το 

περιβάλλον (CrowdSourcing).
Στην εκδήλωση επρόκειτο να 
παραστεί ο Βαγγέλης Καραθά-
νος, φοιτητής Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, ο 
οποίος είναι στους 30 πιο επι-
τυχημένους ανθρώπους στον 
πλανήτη, ηλικίας κάτω των 30 
ετών, σύμφωνα με το Forbes. 
Δεν μπόρεσε να παραστεί και 
την παρουσίασή του την έκανε 
ο κ. Κουμπιάς.
Η παρουσίαση αφορούσε την 
εταιρεία Geabit, μίας Ελληνικής 
Start-up και διαφάνηκε πως 
η Τεχνητή Νοημοσύνη και το 
Internet of Things τίθενται στην 
υπηρεσία της Έξυπνης Γεωργί-
ας του Μέλλοντος.
Ειδικότερα στην παρουσίαση 
διαπιστώθηκαν ποια είναι τα 
προβλήματα της ελληνικής γε-
ωργίας σήμερα. Καταγράφεται 
απώλεια 20 με 40% στην πα-
γκόσμια σοδειά λόγω ασθενει-
ών. Το παραπάνω ή το λιγότερο 
πότισμα προκαλεί πρόβλημα 
στη σοδειά. Ο καιρός επίσης 
οφείλεται σε ποσοστό 90% για 
απώλεια της σοδειάς. Παράλ-
ληλα το 20% των καρπών σα-
πίζει κατά την αποθήκευση. Η 
Geabit τα επιλύει όλα αυτά με 
την χρήση ειδικών αισθητή-
ρων και τα δεδομένα μεταφέρο-
νται στο κινητό του αγρότη.

Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται ρα-
γδαία και σε ένα διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον διαδραματίζουν 
καθαριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
του αύριο. Στη διάρκεια της εκδήλω-
σης της LOOPER – polikatikia.gr στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης, 
αναδείχτηκε η σημασία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, ιδιαίτερα στο εργα-
σιακό περιβάλλον ενώ παρουσιάστη-
κε η polikatikia.gr μια εφαρμογή που 
απαλλάσσει τον διαχειριστή και τους 
ενοίκους από πολλές διαδικασίες που 
αφορούν στα κοινόχρηστα και εν γέ-
νει στη διαχείριση και την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων που προκύπτουν 
σε μια πολυκατοικία.
OΤζέριες Μπεσαράτ CEO της Looper 
επεσήμανε: «Η Looper είναι μια γρή-
γορα αναπτυσσόμενη εταιρεία που 
ιδρύθηκε το 2018. Αναλαμβάνουμε 
τη δύσκολη δουλειά του σχεδιασμού 
και της ανάπτυξης state of the art 
υπηρεσιών και mobile εφαρμογών. 
Προσφέρουμε καινοτόμα ψηφιακά 
προϊόντα στους πελάτες μας με στό-
χο τη βελτίωση και αναβάθμιση των 
υπηρεσιών τους».
Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετα-

σχηματισμό τόνισε πως αντικειμενι-
κός σκοπός του είναι «η δημιουργία 
ενός κεντρικού σημείου όπου όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι χρήστες μιας υπηρε-
σίας μπορούν να έχουν απομακρυ-
σμένη πρόσβαση από οπουδήποτε 
(κινητό κλπ.) και να αξιοποιούν τα 
χαρακτηριστικά της εύκολα, σε πραγ-
ματικό χρόνο και με διαφάνεια. Να 
ενημερώνονται άμεσα και σε πραγ-
ματικό χρόνο, να αναζητούν γρήγο-
ρα και εύκολα, να υπάρχει ασφάλεια 
που δεν στηρίζεται από ένα κλειδί στο 
συρτάρι ενός γραφείου (πρόσβαση σε 
πληροφορίες διαβαθμισμένη με ρό-

λους, χωρίς την δυνατότητα κάποιος 
που δεν πρέπει να έχει πρόσβαση κά-
που να μπορεί) - Έτσι λοιπόν βλέπου-
με πως προσφέρει μια απλούστευση 
διαδικασιών σε όλα το φάσμα της ερ-
γασίας χωρίς να χάνεται η ουσία. 
Σε όλα τα παραπάνω προσθέτουμε 
και την συνεχόμενη εξέλιξη και βελ-
τίωση της υπηρεσίας προκειμένου να 
ακολουθεί τη τεχνολογία».
O Νίκος Λάγιος COO της Looper πα-
ρουσίασε την εφαρμογή polikatikia.
gr. «Αρχικά ξεκινάμε βάζοντας στο 
παιχνίδι τον χρήστη ένοικο. Μπο-
ρεί πλέον να δηλώνει φθορές, βλά-

βες, αναποτελεσματικότητα συνεργεί-
ων κλπ. Ενώ με τους αισθητήρες που 
αναπτύσσουμε μπορεί να δέχεται ει-
δοποιήσεις όταν δυσλειτουργούν το 
ασανσέρ, ο φωτισμός, η ηλεκτροδό-
τηση ή όταν έχει πέσει σημαντικά η 
στάθμη του πετρελαίου. Ενώ σε περί-
πτωση πυρκαγιάς-πλημμύρας υπάρ-
χει η δυνατότητα να ειδοποιούνται 
αρμόδιες αρχές», εξήγησε.
Ένα ακόμα καινούριο feature της 
πλατφόρμας είναι η Online Πληρω-
μή με κάρτα. Η ειδοποιός διαφορά με 
την κατάθεση σε λογαριασμό τράπε-
ζας είναι η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσει ο διαχειριστής μετά την 
κατάθεση. Τώρα με την online πλη-
ρωμή με κάρτα στον λογαριασμό της 
διαχείρισης καταλήγουν τα χρήματα 
των κοινοχρήστων και στον κάτοικο 
αυτόματα η απόδειξη είσπραξης κοι-
νοχρήστων. Τα βιβλία ενημερώνονται 
αυτόματα. Χωρίς να απαιτείται καμία 
ενέργεια από τον διαχειριστή.
«Και αφού αυτοματοποιήσαμε την 
έκδοση και την είσπραξη κοινοχρή-
στων δεν θα μπορούσαμε να μην αυ-
τοματοποιήσουμε και την εξόφληση 
των δαπανών της πολυκατοικίας. 

Εδώ ο διαχειριστής έχει την ευθύνη 
να κατανείμει βάρη ανά κατηγορία ερ-
γασίας, επαγγελματία, προτεραιότητα 
κλπ και η πλατφόρμα μέσα από την 
διαδικασία της πολυκριτηριακής λή-
ψης αποφάσεων αποφασίζει με ποια 
σειρά θα πληρωθούν οι εκκρεμού-
σες δαπάνες (εφόσον η πολυκατοικία 
διαθέτει τα χρήματα) και προχωράει 
στην πραγματοποίηση των πληρω-
μών (με κάρτα) στους λογαριασμούς 
των επαγγελματιών
Και δεν σταματήσαμε μόνο στις πρα-
κτικές διαχείρισης αλλά προχωρήσα-
με στην αναβάθμιση της ανθρώπινης 
επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμε-
νων 
Μέσω της πλατφόρμας δίνεται η δυ-
νατότητα στους κατοίκους (ενοίκους 

και ιδιοκτήτες) να επικοινωνούν με-
ταξύ τους και με την διαχείριση για 
θέματα τις πολυκατοικίας», εξήγησε ο 
κ. Λάγιος.
Η Αγγελική Κυριακοπούλου από την 
Εστία – Υπηρεσία Διαχείρισης Κτι-
ρίων που είναι από τις πρώτες που 
εντάχθηκαν στην πλατφόρμα μίλησε 
για τις ευκολίες που προσέφερε στη 
δουλειά της η εφαρμογή.

> Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών - Τμήμα Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

> Παρουσίαση εφαρμογής polikatikia.gr από την εταιρεία LOOPER
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 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμ-
βολή των τεχνολογιών και της με-
τατροπής μιας πόλης σε «έξυπνη» 
στην ανάπτυξη της οικονομίας και 
της ποιότητας ζωής . Αυτό προέκυ-
ψε στη διάρκεια της εκδήλωσης της 
LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ 
(μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συ-
νεργάτες) και της CISCO Hellas, στο 
πλαίσιο του 22ou Forum Ανάπτυ-
ξης 2019
O Πολύκαρπος Καρκαβίτσας Χω-
ροτάκτης, Πολεοδόμος Μηχανικός 
– Συγκοινωνιολόγος, Αναπληρωτής 
Διευθύνων LEVER A.E παρουσίασε 
την εμπειρία της LEVER στον στρα-
τηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη 
των πόλεων και τις νέες τεχνολογίες.
Η εταιρεία ασχολείται με το τεχνικό 
συμβουλευτικό κομμάτι (αδειοδοτή-
σεις, ενεργειακά, περιβαλλοντικά, 
πάσης φύσεως μελέτες κλπ) τόσο 
στον δημόσιο τομέα, όσο και στον 
ιδιωτικό.
Ο κ. Καρκαβίτσας ανέδειξε πώς 

μπορούν οι έξυπνες στρατηγικές και 
οι νέες τεχνολογίες να συνδυαστούν 
με τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
πόλης για υγιή ανάπτυξη της οικο-
νομίας και τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών.
Η στρατηγική για την έξυπνη πόλη , 
τόνισε, μπορεί να επιτευχθεί με μια 
ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και 
διαλειτουργικότητας όπως είπε στην 

οποία να περιλαμβάνονται το έξυ-
πνο parking, ο έξυπνος φωτισμός, η 
έξυπνη διαχείριση κάδων, η έξυπνη 
αστική κινητικότητα, οι περιβαλλο-
ντικοί αισθητήρες, η ενημέρωση 
των πολιτών, η οδική ασφάλεια και 
προστασία.
Δήμοι της χώρας τους έχουν εμπι-
στευθεί στην εξεύρεση λύσεων 
στους τομείς της Πολιτικής Προστα-

σίας, της μετακίνησης, στη διαχείρι-
ση του δημόσιου χώρου και αλλού.
Ο Νίκος Λαμπρογεώργος Senior 
Account Manager της Cisco Hellas 
(εταιρεία δικτύωσης) μίλησε για τη 
διαμόρφωση των έξυπνων πόλεων 
του μέλλοντος – smart city 2.0, ση-
μειώνοντας τη σημασία της στρατη-
γικής και της βούλησης των αυτοδι-
οικητικών, για να γίνει αυτό.
«Μιλώντας με την τοπική αυτοδιοί-
κηση και πολίτες είδαμε ότι τα βα-
σικά σημεία στα οποία μια πόλη 
θέλει να εκσυγχρονιστεί είναι ο φω-
τισμός η στάθμευση, το περιβάλλον, 
η κινητικότητα και η διαχείριση των 
απορριμμάτων».
Παρουσίασε μάλιστα παραδείγματα 
αντιμετώπισης προβλημάτων πόλε-
ων μέσω «έξυπνων» λύσεων. 
Αναφέρθηκε στην στάθμευση και στη 
δυνατότητα ενημέρωσης του οδηγού 
μέσω του κινητού του για του πού 
υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, καθώς 
και στη δυνατότητα να πληρώσει 

ηλεκτρονικά το αντίτιμο ή να ανανε-
ώσει ηλεκτρονικά τον χρονική διάρ-
κεια της στάθμευσης αλλά και τη δυ-
νατότητα ενημέρωσης της δημοτικής 
αρχής σε περίπτωση μη πληρωμής 
ή παράνομης στάθμευσης. «Μέχρι 
το τέλος του χρόνου στον Δήμο της 
Αθήνας θα ανοίξουμε 1.000 τέτοιες 
θέσεις, με αισθητήρες»
Για τα «έξυπνα» κέντρα αγορών μί-
λησε ο Κλεάνθης Λαλουδάκης, 
πτυχ. Μηχανικός Χωροταξίας Πο-
λεοδομίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, Msc Σύμβουλος Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης της LEVER, ο 
οποίος αναφέρθηκε στα προβλή-
ματα της αγοράς και στους τρόπους 
δημιουργίας μίας νέας σύγχρονης , 
τεχνολογικά άρτιας αγοράς με βάση 
τα διεθνή εμπορικά πρότυπα , αντα-
γωνιστικής, για μια ολοκληρωμέ-
νη καταναλωτική εμπειρία για κάθε 
επισκέπτη, δίνοντας έμφαση στην 
ταυτότητα, την αισθητική, τις υπηρε-
σίες, το περιβάλλον.

> Με ποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες δίνουν λύσεις από κοινού Δήμος και ΔΕΥΑΠ

 Όλες τις εφαρμογές και την 
τεχνολογία που μπορούν να 
κατατάξουν την Πάτρα ως μια 
«έξυπνη» πόλη διαθέτει ο Δή-
μος της Πάτρας όπως δια-
φάνηκε στην εκδήλωση που 
από κοινού οργάνωσε με τη 
ΔΕΥΑΠ. Στον χαιρετισμό του 
ο Δήμαρχος Πατρέων Κώ-
στας Πελετίδης ανέφερε ότι 
:«Ένας Δήμος για να μπορέ-
σει να προχωρήσει χρειάζε-
ται εργαζόμενους που δεν εί-
ναι αποξενωμένοι από την 
δουλειά τους, που έχουν αυ-
τοπεποίθηση. Και εμείς πολ-
λές φορές λέμε ότι αυτό είναι 
ένα μεγαλείο και θα το απο-
δείξουν τώρα σε λίγο στην 
παρουσίαση που θα κάνουν. 
Αγαπούν την δουλειά τους, 
είναι ικανότατοι, είναι κατα-
πληκτικοί άνθρωποι. Χαιρό-
μαστε που είμαστε μαζί τους. 
Εμείς είμαστε ένα εργαλείο 
στα χέρια τους. Αυτοί είναι οι 
πραγματικοί δημιουργοί και 
χρειάζεται να είμαστε συνεχώς 
δίπλα τους, να τους ενισχύου-
με και να μην τους υποτιμούμε. 
Γιατί δυστυχώς πολλοί λένε ότι 
νοιάζονται για την πόλη μας, 
ότι ενδιαφέρονται, αλλά όταν 
υποτιμάς την ψυχή αυτού του 
Δήμου ή την περιφρονείς, τό-
τε μάλλον κάτι άλλο έχεις στο 
νου σου και όχι πραγματικά 
την πρόοδο του Δήμου».
Ο Νίκος Ασπράγκαθος, αντι-
δήμαρχος προγραμματισμού, 

που ήταν και ο συντονιστής 
της εκδήλωσης επεσήμανε πό-
σα σημαντικά εργαλεία διαθέ-
τει ο πολίτης για να μεταφέρει 
τα προβλήματά του στις δημο-
τικές υπηρεσίες.
Ο Γεράσιμος Φεσσιάν, Υπεύ-
θυνος λειτουργίας του Γραφεί-
ου Εξυπηρέτησης του Πολίτη - 
15190 powered by Sensecity 
(Δήμος Πατρέων), τόνισε ότι 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
δίνει τη δυνατότητα μέσω υπο-
λογιστή να δηλώσει ο εκάστο-
τε πατρινός ποια προβλήμα-
τα αντιμετωπίζει στην περιοχή 

του και να ζητήσει την παρέμ-
βαση της ανάλογης δημοτικής 
υπηρεσίας. 
Πρόκειται για πλατφόρμα 
όπου μπορεί να γίνει γρήγο-
ρη αναφορά αιτήματος - προ-
βλήματος από τον πολίτη. Εν 
συνεχεία ακολουθεί ενημέρω-
ση για την κατάσταση του αι-
τήματος του.Δυνατότητα πα-
ρακολούθησης των αιτημάτων 
μέσω της χρήσης έξυπνης συ-
σκευής. Επίσης δίνεται η δυ-
νατότητα εγγραφής και αποστο-
λής e mail για να ξεκαθαριστεί 
που είναι το αίτημα του κάθε 
ενδιαφερόμενου.
Ο Βασίλειος Δαρσινός, Υπάλ-
ληλος Τμήματος Η/Μ Έργων 
(Δήμος Πατρέων), μίλησε για 
το πόσο αναβαθμισμένο είναι 
το σύστημα τηλεδιαχείρισης και 

εποπτείας του δικτύου ηλεκτρο-
φωτισμού του Δήμου Πατρέων, 
αφού είναι από τα πιο σύγχρο-
να της χώρας και επεσήμανε σε 
ποια σημεία έχουν γίνει παρεμ-
βάσεις. Εχει γίνει προμήθεια 
και αντικατάσταση λαμπτήρων 
με νέους εξοικονόμησης ενέρ-
γειας ή Led, έχουν τροποποι-
θεί τα φωτιστικά σώματα και 
επίσης έχει υπάρξει αποτύπω-
ση του δικτύου. Ειδικότερα έχει 
καταγραφή θέση και τα χαρα-
κτηριστικά του μέσω έξυπνης 
τεχνολογίας.
Ο Αλέξανδρος Λασκαρίδης, 

Υπάλληλος Τμήματος Αρχείου 
και Γεωπληροφορικής (G.I.S.) 
(Δήμος Πατρέων), μίλησε για 
τις εφαρμογές GIS που αφο-
ρούν την Πάτρα. Σημείωσε οτι 
η πόλη διαθέτει έναν πλούτο 
από χάρτες που δεν μπορού-
σε να τους χρησιμοποιήσει 
γιατί δεν υπήρχε η δυνατότη-
τα ψηφιοποίησης. Και μίλησε 
για την τεχνολογία δημιουργί-
ας βάσης γεωχωρικών δεδο-
μένων .
Η Αικατερίνη Κούρου, Προ-
ϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης (Δημοτική Βιβλιοθήκη 
– Πολιτιστικός Οργανισμός) 
και Βασιλική Λάζαρη, Υπάλ-
ληλος Τμήματος Σχεδιασμού 
και Μελετών (Δήμος Πατρέ-
ων), περιέγραψαν πως φθά-
σαμε σήμερα στην ψηφιοποί-
ηση των Συλλογών Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών. Στόχος 
της ενέργεια είναι η διάσωση, 
ανάδειξη και αξιοποίηση των 
άυλων «Θησαυρών» της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, 
με θετικές αντανακλάσεις στον 
Πολιτισμό, την Εκπαίδευση 
και την Επιστημονική Έρευνα. 
Ενώ η Ειρήνη Καραθανάση, 
Προϊσταμένη Τμήματος Δια-
χείρισης Νερού (ΔΕΥΑΠ), πε-
ριέγραψε πόσο σύγχρονο είναι 
το σύστημα ελέγχου διαρροών 
στο δίκτυο ύδρευσης της Πά-
τρας, το οποίο εκτός από τις δι-
αρροές και την άμεση παρέμ-
βαση, δίνει και τη δυνατότητα 

ελέγχου της πίεσης του νερού 
στα σπίτια, κάτι που είναι εξί-
σου κρίσιμο για ένα σύγχρονο 
σύστημα ύδρευσης. Στόχος της 
ΔΕΥΑΠ είναι η ορθολογική 
χρήση των υδάτινων πόρων, 
η αδιάλειπτη υδροδότηση των 
πολιτών, η εξοικονόμηση νε-
ρού και η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας
Ο Πέτρος Γανός, Προϊστάμε-
νος Τμήματος Σχεδιασμού και 
Μελετών (Δήμος Πατρέων), 
απαρίθμησε μια σειρά από 
εφαρμογές που θα λειτουργή-
σουν σύντομα και θα δώσουν 
τη δυνατότητα διαδραστικής 
παρέμβασης των πολιτών στα 
προβλήματα της Πάτρας. Μια 
από αυτές αφορά τον θεματικό 
τουρισμό, με προϋπολογισμό 
200.000 ευρώ. Επί της ουσί-
ας στις πλατφόρμες που διαθέ-
τει το συγκεκριμένο σύστημα 
δίνεται η δυνατότητα προώθη-
σης του θεματικού τουρισμού 
στην Πάτρα, ως τουριστικού 
προορισμού και αλληλεπίδρα-
σης επισκεπτών. Και μια δεύ-
τερη πλατφόρμα πιστότητας 
και επιβράβευσης
Από την πλευρά του ο Πρόε-
δρος της ΔΕΥΑΠ Ανδρέας Πα-
πανικήτας τόνισε ότι πλέον η 
υπηρεσία δεν διαθέτει αρκετό 
προσωπικό, λόγω των αθρό-
ων συνταξιοδοτήσεων και εξή-
γησε οτι χωρίς τη συγκεκρι-
μένη υπηρεσία «η Πάτρα δεν 
μπορεί να ζήσει».

Επίλυση καθημερινών προβλημάτων

 Έξυπνες λύσεις για την πόλη 
> Προτάσεις από Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης και CISCO Hellas
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> Στο επίκεντρο η μετάλλαξη του εμπορίου στην εκδήλωση της ΟΕΕΣΠ και του ΕΕΣΠ

Υπολογίζεται ότι σήμερα 3,5 
εκατ. Έλληνες ψωνίζουν μέσω 
on line και το 85% αυτών πραγ-
ματοποιεί το 75% των αγορών 
τους από τα ελληνικά e- shop, 
ενώ 7.000 εταιρείες στη χώρα 
μας διαθέτουν πλέον ψηφιακά 
κανάλια πώλησης
Η αύξηση του τζίρου στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο μέσα σ’ έναν 
μόλις χρόνο στην χώρα είναι 
θεαματική εφόσον το 2019 
υπολογίζεται στα 5 δις ευρώ, 
από 3,8 δις ευρώ το 2018.
Τα παραπάνω στοιχεία παρου-
σιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 
επιτυχημένης και άκρως εν-
διαφέρουσας εκδήλωσης με 
θέμα «e-shop & shop -Η με-
τάλλαξη του εμπορίου στην 
σύγχρονη εποχή» που πραγ-
ματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του 
22ου FORUM Ανάπτυξης, το 
πρωί της Κυριακής.
Την εκδήλωση συνδιοργάνω-
σαν η Ομοσπονδία Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας Πε-
λοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελ-
λάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνί-
ας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) και ο 
Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλ-
λογος Πατρών (ΕΣΣΠ) προσεγ-
γίζοντας ένα θέμα που αφορά 
το σύνολο των επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας Γιώργος Βαγενάς επι-
καλέστηκε τις στατιστικές έρευ-
νες που δείχνουν ότι υπάρχει 
ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου και των e - shop 
στα επόμενα χρόνια και φέτος, 
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 
όριο των 5 δις ευρώ.
Αναφερόμενος στα προτερή-
ματα τόνισε πως «μπορείτε να 
δημιουργήσετε μια βιτρίνα στο 
δικό σας domainname και να 
πωλείτε τα προϊόντα σας σε πα-
γκόσμιο επίπεδο χωρίς καν να 
χρειάζεται να έχετε και κάποιο 
φυσικό κατάστημα».
Επίσης, αναφέρθηκε στην τάση 
των «pop-up» e-shop καταστη-
μάτων, η οποία βρίσκεται σε 
άνοδο, καθώς – όπως εξήγησε- 
«οι έμποροι επιλέγουν να επι-
κοινωνούν με τους πελάτες τους 
πρόσωπο με πρόσωπο έχοντας 
στα χέρια τους και κάτι παρα-
πάνω από ένα tablet και μερικά 
δείγματα προϊόντων. Αυτό ση-
μαίνει ότι μπορεί να σημειώνε-
ται εμπορική δραστηριότητα σε 
πάρκα, σταθμούς του μετρό και 

μεγάλους δρόμους – υπό την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 
παραβιάζονται οποιεσδήποτε 
κανονιστικές ή νομοθετικές δι-
ατάξεις».
Επεσήμανε την ευκολία ίδρυ-
σης και λειτουργίας ενός e 
shop, υπογραμμίζοντας ότι τα 
εργαλεία έχουν πολλαπλασια-
στεί και βελτιωθεί με την πά-
ροδο του χρόνου, από την πώ-
ληση πλατφορμών έως τους 
αυτοματισμούς marketing και 
τα SEO εργαλεία, ώστε ακόμα 
και οι αρχάριοι μπορούν να κά-
νουν τα πρώτα τους βήματα χω-
ρίς να ξοδέψουν πολλά.

Κ. Ζαφειρόπουλος: 
«Αναγκαίες οι συνέργειες»
Την ανάγκη χάραξης μιας στρα-
τηγικής ανάπτυξης για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις επε-
σήμανε από την πλευρά του ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. του Εμπο-
ρικού και Εισαγωγικού Συλλό-
γου Πατρών Κώστας Ζαφειρό-
πουλος, ο οποίος σκιαγράφησε 
τα προβλήματα που τις κρατούν 
καρφωμένες στο έδαφος και τις 
εμποδίζουν στο να ανοίξουν τα 
φτερά τους. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το 
διαθέσιμο εισόδημα από το 
2008 έως το 2018 μειώθη-
κε σωρευτικά κατά 13,5%. Η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
έχει υποστεί τις μεγαλύτερες 
ζημιές της τάξης του 39% σε 
σχέση με το σύνολο της χώ-
ρας, με την ανεργία να είναι 
στο 23% και ειδικά στην Αχα-
ΐα στο 37,8%. Παρόλες όμως 
τις πιέσεις που έχει δεχθεί το 
εμπόριο, παραμένει ο μεγα-
λύτερος εργοδότης στη χώρα 
με μερίδιο άνω το 20% στην 
απασχόληση, η οποία αγγίζει 
το 67% στις ΜμΕ, με υψηλά 
ποσοστά πλήρους απασχόλη-
σης. Στην ΠΔΕ παρά τον αγρο-
τικό της χαρακτήρα το εμπόριο 
καταλαμβάνει το 47% του συ-
νολικού κύκλου εργασιών και 

συνεισφέρει το 19% της συνο-
λικής απασχόλησης. Μόνο για 
την Αχαΐα υπάρχουν 7.600 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-
ου εκ των οποίων οι 5.300 εί-
ναι στον Δήμο Πατρέων. «Για 
να μπορέσει αυτός ο γίγαντας 
που αποτελείται από πολλές 
μικρές ψηφίδες και να παίξει 
τον πρωτεύοντα αναπτυξιακό 
ρόλο του, χρειάζονται συνέρ-
γειες και συνεργασίες όπως το 
Open Mall που η πρότασή μας 
κατέλαβε την πρώτη θέση από 
πλευράς πληρότητας του φακέ-
λου σ’ όλη την Ελλάδα».
Χαρακτήρισε «μεγάλη ευκαι-
ρία για όλους» διακρίνοντας 
το αυξημένο ενδιαφέρον των 
καταναλωτών και των επιχει-
ρήσεων για τις on line αγορές 
και την εμπιστοσύνη στις ηλε-
κτρονικές αγορές. Παρατήρη-
σε, δε, πως είναι θετικό ότι το 
1/4 των συνολικών διαδικτυα-
κών αγορών από τους on line 
αγοραστές έγινε αφού πραγμα-
τοποιήθηκε επίσκεψη στο φυ-
σικό κατάστημα και αυτό δικαι-
ολογεί γιατί μεγάλες αλυσίδες 
φυσικών καταστημάτων άρχι-
σαν να επενδύουν πλέον στο 
omnichannel εμπόριο. 

Χρ. Κωστούρος: Μεγαλύ-
τερο μερίδιο αγοράς 
Ο Χρήστος Κωστούρος, digital 
marketing, ανέπτυξε έναν δι-
αφορετικό τρόπο για την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας, 
«Επιχειρώντας Αλλιώς», στο 
διαδίκτυο, παρουσιάζοντας τα 
πλεονεκτήματα και τις μεγάλες 
δυνατότητες από το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο. Χαρακτήρισε το 
ίντερνετ ως τον «καλύτερο πω-
λητή» και αναφέρθηκε σε πα-
ραδείγματα μεγάλων εταιρειών 
που έχουν αξιοποιήσει τις δυ-
νατότητες του διαδικτύου και 
έχουν σημαντικά οφέλη κυρίως 
μέσω της προώθησης των προ-
ϊόντων τους ή των προσφορών 
τους.
«Μια επιχείρηση πρέπει να βγει 
στο ίντερνετ γιατί χάνει μερίδιο 
αγοράς. Οταν μια εταιρεία είναι 
στο ίντερνετ και έχει ένα e-shop 
είναι σαν να βρίσκεται στον πιο 
πολυσύχναστο δρόμο της Ελ-
λάδας και να έχει ως υποψή-
φιο καταναλωτικό κοινό όλη 
την Ελλάδα. Πρέπει να σταμα-
τήσει ο παλαιολιθικός τρόπος 
σκέψης και οι επιχειρήσεις να 
βγουν πιο δυναμικά στο ιντερ-
νέτ», επεσήμανε.

Παρουσίες 
και παρεμβάσεις
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέ-
κας σε παρέμβασή του πρότει-
νε να υπάρξει στόχευση στους 
40.000 φοιτητές της Πάτρας, οι 
οποίοι ψωνίζουν ηλεκτρονικά, 
εφαρμόζοντας συγκεκριμένες 
πολιτικές με ειδικές εκπτώσεις. 
Ο πρώην πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πατρών και 
επικεφαλής της δημ. παράταξης 
«Ώρα Πατρών» Γιώργος Ρώρος 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί το Open 
Mall που θα εκσυγχρονίσει το 
ιστορικό κέντρο.
Η πρόεδρος του Συλλόγου 
Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας Γι-
ώτα Παναγοπούλου εξέφρασε 
τον προβληματισμό της για τη 
διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας κατά την εξάπλωση των e-
shop.
Παρέστησαν, επίσης, οι πρό-
εδροι: Τρύφωνας Παπαδό-
πουλος (ΣΕΑΔΔΕΠΗΝΙ), 
Κων/νος Παπαγιαννόπουλος 
(Ένωσης Συνταξιούχων ΟΑ-
ΕΕ), οι επίτιμοι πρόεδροι του 
ΕΣΣΠ Χρήστος Γκοτσόπου-
λος και Νικόλαος Στριφτού-
λιας, ο πρώην Περιφερειάρ-
χης Απόστολος Κατσιφάρας, 
ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Αχα-
ΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, 
ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώρ-
γος Ζαφειρόπουλος και στε-
λέχη του Δήμου. Τη συζήτηση 
συντόνιζε η δημοσιογράφος 
Γεωργία Κοσμά.
Τέλος, ο ΕΕΣΠ και η ΟΕΕΣΠ 
ανακοίνωσαν ότι στο άμεσο 
μέλλον σχεδιάζουν και άλλες 
πρωτοβουλίες για να βοηθή-
σουν τις μικρομεσαίες τοπικές 
επιχειρήσεις να μπουν ποιοτι-
κά και δυναμικά στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

3,5 εκατ. Έλληνες αγοράζουν on line
αφ

ιέ
ρω

μα
Μονόδρομος αποτελεί η δημιουργία e – shop για 

τις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς ολοένα και 
περισσότεροι καταναλωτές σήμερα κάνουν τις 

αγορές τους από τον υπολογιστή του ή ακόμα 
και μέσα από το κινητό τους.

Στην μετάλλαξη του εμπορίου στην ψηφιακή 
εποχή αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής του 
Τμήματος Μηχανικών και Πληροφορικής Πα-
νεπιστημίου Πατρών Αθανάσιος Τσακαλίδης, 
καλώντας τους εμπόρους να αξιοποιήσουν τα 
πλεονεκτήματα και να μπουν στις λεωφόρους 
του διαδικτύου. Όπως είπε, σήμερα το μισό του 
παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, πλέον γίνονται αγορές μέσω κινη-
τού τηλεφώνου, με τη συμμετοχή του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου στο Παγκόσμιο ΑΕΠ τo 2018 
1,25 τρισ. ευρώ. Στο ερώτημα γιατί αγοράζουν 
online, έδωσε την απάντηση παραθέτοντας τα 
παρακάτω στοιχεία:
• Καλύτερες τιμές 75% 
• Άμεση σύγκριση προϊόντων 52%
• Προϊόντα που δεν υπάρχουν σε φυσικά κατα-
στήματα 47% 

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στις μελ-
λοντικές τάσεις με τις τεχνολογίες της εικονικής 
και επαυξημένης πραγματικότητας που αναμέ-
νεται να αλλάξουν το E-commerce, που ξέρα-
με μέχρι σήμερα... «Οι καταναλωτές φορώντας 
ένα Headset στο σπίτι, θα κατευθύνονται σε ένα 
Virtual supermarket ώστε να κάνουν τις αγορές 
τους», τόνισε. Και συνέχισε εντυπωσιάζοντας το 
πολυάριθμο ακροατήριο λέγοντας: «Ενώ περι-
ηγείστε με το κινητό σας στο αγαπημένο σας e-
shop, βλέπετε ένα φόρεμα που σας αρέσει. Το 
προβάρετε ηλεκτρονικά με τεχνικές επαυξημέ-
νης πραγματικότητας, το παραγγέλνετε, το πλη-
ρώνετε ηλεκτρονικά με ασφάλεια και σε λίγες 
ώρες είναι στην πόρτα σας ή στο παράθυρό σας 
με drone. H Amazon εκτιμά ότι τα επόμενα 5-10 
χρόνια θα πραγματοποιείται η αποστολή των 
προϊόντων με drones».

Αθ. Τσακαλίδης: «Αγορές σε μια digital λεωφόρο...»
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Έξυπνες πόλεις και καινοτόμες εφαρμογές
Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες σε διάφορα πεδία 
εφαρμογής βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της εκδήλωσης του Ινστιτούτου Βιο-
μηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης.
Ο Γιώργος Παπασταματίου, από τη Δι-
εύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων, Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας (ΠΔΕ), μίλησε για τα 
«Έξυπνα ενεργειακά αποδοτικά κτήρια 
στην ΠΔΕ» Όπως ανέφερε οι μετρητές 
εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έρ-
γου Εsmartcity σε 11 κτίρια υπηρεσι-
ών της ΠΔΕ στις τρεις Περιφερειακές 
Ενότητες: Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλο-
ακαρνανία, και στα τρία Πειραματικά 
Σχολεία του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
Οι μετρητές δίνουν τη δυνατότητα πα-
ρακολούθησης της ενέργειας που κα-
ταναλώνεται και άμεσων τεχνικών 
για την εξοικονόμηση της με έμφαση 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Φτά-
νουμε να έχουμε εξοικονόμηση έως 
10%, επεσήμανε ο κ. Παπασταματίου. 
«Σε δεύτερο στάδιο θα μπορούμε να 
προβούμε σε επεμβάσεις χαμηλού κό-
στους, όπως συντήρηση δικτύων, μέ-
τρα παρακολούθησης και στοχοθεσί-
ας, απλά συστήματα ελέγχου, μόνωση 
των κτιρίων ώστε να φτάσουμε σε πο-
σοστό 10 – 15%», πρόσθεσε.
Ο Αθανάσιος Καλογεράς, ερευνητής 
του ΙΝΒΙΣ αναφέρθηκε στις πόλεις ως 
οικοσυστήματα καινοτομίας. Παρου-
σίασε την προσέγγιση του προγράμμα-
τος esmartcity, το οποίο μεταξύ άλλων 

«θεωρεί τις πόλεις οικοσυστήματα και-
νοτομίας και όχι απλώς τελικούς χρή-
στες του παραδείγματος των Έξυπνων 
Πόλεων, ενισχύει τη ζήτηση για εφαρ-
μογές και υπηρεσίες Έξυπνης Πόλης, 
μέσω πιλοτικών δοκιμών». Στο πλαί-
σιο αυτό «στο ΙΝΒΙΣ οργανώσαμε τον 
Ιούνιο 2019 ένα datathon για συνδη-
μιουργία και καινοτομία σε ανοικτά 
δεδομένα, όπου εκτός από τα δεδομέ-
να που παρήχθησαν από τις εγκατα-
στάσεις του Esmartcity, αξιοποιήσαμε 
δεδομένα δύο ακόμα έργων (GAIA, 
Sense.City). Στο datathon συμμετεί-
χαν 7 εταιρείες και με στόχο να αξι-
οποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να 
έχουν νέες υπηρεσίες και εφαρμογές».
Ο Στέλιος Κουτρουμπίνας από την 
εταιρεία Meazon που κατασκευά-
ζει «έξυπνους» μετρητές μίλησε για 
τους προγνωστικούς αλγόριθμους της 
ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. 
«Δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι που δεν 
μπορείς να το μετρήσεις. Αυτό που κά-

νουμε ως Μeason είναι να σχεδιάζου-
με συστήματα τα οποία θα μας επιτρέ-
ψουν ψηφιοποίηση της πληροφορίας. 
Στη συνέχεια μπορούμε να εφαρμό-
σουμε τον αλγόριθμο και να καταλά-
βουμε τι γίνεται και έτσι να μπορέ-
σουμε να προχωρήσουμε σε δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, ή βελτίω-
σης της κατάστασης των κτιρίων».
Ο Χρήστος Ξουρής, ιδρυτικό στέλεχος 
της εταιρείας Gaia Robotics παρου-
σίασε τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της αγροτικής παραγωγής με βάση τις 
δράσεις της εταιρείας, οι οποίες εστι-
άζουν στη γεωργία ακριβείας, με τη 
χρήση drones και ειδικών πολυφα-
σματικών αισθητήρων για τη χαρτο-
γράφηση αγροτικών εκτάσεων, ώστε 
να αντιμετωπίζονται προβλήματα και 
να βελτιώνεται η απόδοση.
Ως πρώτο πυλώνα της Αγροτικής 
Ανάπτυξης έθεσε την πληροφορία και 
υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης 
στην ψηφιακή γεωργία για την αύξη-

σης της ανταγωνιστικότητας. Ως πα-
ράδειγμα έφερε το γεγονός ότι με τη 
χρήση αισθητήρων μαζεύουν 0.5 kb 
ανά φυτό ετησίως, δηλαδή να έχου-
με συγκεκριμένη πληροφορία για το 
τι κάνει κάθε φυτό, ενώ με την πολυ-
φασματική απεικόνιση αυτή η πλη-
ροφορία πολλαπλασιάζεται. «Στόχος 
είναι να φτιάξουμε μια οργανωμένη 
πλατφόρμα, στην οποία να μπορούν 
να μπουν και οι αγρότες και οι γεωπό-
νοι, και να μπορούν να οργανώσουν 
την παραγωγή τους, να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους ώστε να μειώσουν 
τις απώλειες», ανέφερε και μίλησε για 
την πλατφόρμα της Gaia Robotics.
Το ευφυές σύστημα διαχείρισης ελαι-
ώνων και υποστήριξης αγροτών για 
την αντιμετώπιση της βερτισιλλίωσης, 
με χρήση πολυφασματικών αισθητή-
ρων και φασματοφωτομέτρων, πα-
ρουσίασε ο ερευνητής του ΙΝΒΙΣ Άρης 
Λάλος, που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Myolive Grove 
Coach, από μια σύμπραξη φορέων. 
Η Βερτισιλλίωση, αποτελεί σήμερα τη 
σοβαρότερη απειλή για την ελαιοκαλ-
λιέργεια με καταστροφικές συνέπειες 
για τους παραγωγούς, ανέφερε.
«Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσου-
με ένα ασύρματο προσωπικό σύστη-
μα παρακολούθησης, με χρήση ψη-
φιακών τηλεσκοπικών απεικονίσεων 
ενώ χρησιμοποιούμε προηγμένες τε-
χνολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης 
πολυφασματικών εικόνων, με χρήση 
φασματοσκοπικών τεχνικών. Σκοπός 
μας είναι να παρέχουμε στον αγρότη 

ένα σύστημα υποβοήθησης αποφάσε-
ων για τον έγκυρο και έγκαιρο εντοπι-
σμό της Βερτισιλλίωσης».
Ο Χρήστος Αλεξάκος, ερευνητής του 
ΙΝΒΙΣ, αναφέρθηκε στο διαδίκτυο των 
οχημάτων και την ασφάλεια αυτών και 
στην προσέγγιση του προγράμματος 
nIove, στο οποίο συμμετέχει το ΙΝΒΙΣ 
και στάθηκε στους κινδύνους κυβερ-
νοεπιθέσεων στο διαδίκτυο οχημάτων 
που απειλούν την ασφάλεια. 
Η Τεχνολογία φροντίζει το όχημα να 
έχει όλες τις πληροφορίες ώστε να 
επιβραδύνει έγκαιρα, να μην επιτρέ-
πει επικίνδυνες κινήσεις και να ενη-
μερώνει γρήγορα τον οδηγό και μια 
σειρά υπηρεσιών όπως το να βρίσκει 
το αυτοκίνητό του. Ωστόσο υπάρχει 
το πρόβλημα των κυβερνοεπιθέσεων 
που απειλούν την ασφάλειά μας.
«To INBΙΣ συμμετέχει στο έργο nIoVe 
το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλει-
ας σε ένα δίκτυο οχημάτων . Είναι ευ-
ρωπαϊκό έργο και συμμετέχουν πολ-
λές χώρες και φορείς . To ΙοV είναι 
πολύπλοκο σύστημα γι αυτό και το 
nIoV δεν προσπαθεί να φτιάξει απλώς 
μια λίστα εργαλείων που αντιμετωπί-
ζουν τις κυβερνοεπιθέσεις. Βλέπει το 
ΙοV σαν ένα σύστημα που διαλειτουρ-
γεί και ή λειτουργεί κανονικά ή λει-
τουργεί λάθος. Προσπαθεί να κατα-
λάβει τη συμπεριφορά του μέσα από 
έξυπνους αλγορίθμους και να εντοπί-
σει τυχόν ύποπτες συμπεριφορές».
Tην εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυ-
ντής του ΙΝΒΙΣ Δημήτρης Σερπάνος.

> Τι κατέγραψε το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) 

> Aναπτυξιακές δράσεις από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Προϊόντα που ακουμπούν την παγκόσμια αγορά
Οι αναπτυξιακές δράσεις του Επιστη-
μονικού Πάρκου Πατρών με «αιχμή» 
το πρόγραμμα Proof of Concept μέ-
σα από το οποίο έχουν χρηματοδο-
τηθεί, είτε υπάρχουσες εταιρείες εί-
τε καινοτόμες ιδέες για τη μετατροπή 
τους σε προϊόντα και την κυκλοφορία 
τους στην αγορά, βρέθηκαν στο επίκε-
ντρο της εκδήλωσης που πραγματο-
ποίησε το ΕΠΠ, στο πλαίσιο του 22ου 
Forum Ανάπτυξης – money show Πά-
τρας 2019.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος του Επιστημονικού Πάρκου Πα-
τρών Βασίλης Αναστασόπουλος επε-
σήμανε ότι στόχος του προγράμματος 
είναι «να παίρνουμε τις ιδέες και να 
τις μετατρέπουμε σε προϊόντα και θα 
θέλαμε ει δυνατόν να ακουμπούν την 
παγκόσμια αγορά. Στους δύο κύκλους 
του προγράμματος υποβλήθηκαν 50 
προτάσεις προς χρηματοδότηση, ενώ 
στις 2 και 3 Δεκεμβρίου κλείνει ο τρί-
τος κύκλος όπου το advisor report θα 
πάρει τις αξιολογήσεις από τους κρι-
τές για 19 προτάσεις που έχουν υπο-
βληθεί».
Ο Σπύρος Καποτάς, Managing Direc-
tor at Space Orizon, εταιρείας που 

εξειδικεύεται σε ναυτιλιακό software 
μίλησε με θέμα την αντιρρυπαντική 
επίστρωση και την αξιολόγησή της 
στη ναυτιλία. Αναφέρθηκε μεταξύ άλ-
λων στην ολιστική προσέγγιση του 
προβλήματος της ρύπανσης πλοίων, 
που είναι η πρόβλεψη ρύπων και η 
αξιολόγηση του χρώματος με το οποίο 
πρέπει να βαφτεί το καράβι ώστε να 
μην πιάσει ρύπους και να καθυστε-
ρήσει αυτή η διαδικασία. « Αυτός εί-
ναι ο απώτερος στόχος μας», ο οποίος 
είναι πολύπλοκος όπως είπε. Αναφε-
ρόμενος στον επιμέρους στόχους τό-
νισε πως «χρειάζεται να καταλάβουμε 

ποιοι παράμετροι είναι αυτοί που επη-
ρεάζουν τη ρύπανση ενός καραβιού» 
καθώς και «πότε θα πιάσει ρίπους ένα 
καράβι όταν όλα είναι κανονικά».
Ο Γιώργος Στέργιος, Μηχανικός Η/Υ 
και Πληροφορικής, μέλος της Εργα-
στηριακής Ομάδας Κατανεμημένων 
Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων 
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, παρουσίασε το IRBS/ 
Σύστημα Απόκρισης Συμβάντων και 
Ασφαλείας για τη Μελισσοκομία.
Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημέ-
νο σύστημα ασφαλείας με δυνατότη-
τες ενημέρωσης σε περίπτωση συμ-

βάντος. Βασικά χαρακτηριστικά του 
είναι η ασφάλεια σε κάθε μία κυψέλη 
ξεχωριστά μέσα σε μία συστοιχία κυ-
ψελών, η παρακολούθηση συνθηκών 
περιοδικά (συνθήκες περιβάλλοντος, 
παρακολούθηση πληθυσμού του με-
λισσιού) και οι τεχνολογίες χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας.
Οι μελλοντικοί στόχοι είναι η εμπο-
ρευματοποίηση του τελικού προϊό-
ντος, η σχεδίαση των διαδικασιών 
τεχνικής υποστήριξής του , η προώθη-
σή του στον Ελλαδικό χώρο (μέσω της 
ιδρυθείσας εταιρίας (E-HIVE) , η πε-
ραιτέρω βελτίωση του προϊόντος από 
το R&D τμήμα της εταιρίας και η δημι-
ουργία ενός δικτύου πωλήσεων σε ευ-
ρωπαϊκή κλίμακα.
O Σέργιος Κατσαρός, Business Devel-
oper της Ομάδας bioPix, παρουσίασε 
τη φορητή συσκευή μοριακής διάγνω-
σης. Πρόκειται για μια φορητή δια-
γνωστική συσκευή μοριακού ελέγχου 
(DNA, RNA), η οποία μεταδίδει σε 
πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα σε 
συσκευές Android και δημιουργήθηκε 
απαντώντας στη νέα τάση της σύγχρο-
νης μοριακής διαγνωστικής, για την 
πραγματοποίηση διαγνωστικών ανα-

λύσεων επιτόπου στο σημείο που συλ-
λέγεται ένα δείγμα ή θεραπεύεται ένας 
ασθενής (point-of-care). 
Ο Δημήτρης Τσούκλερης, Διευθύνων 
Σύμβουλος και ιδρυτής της nanoviis, 
εστίασε στη νανοτεχνολία που εξυπη-
ρετεί ανθρώπινες ανάγκες. Η εταιρεία 
αναπτύσσει νέα υλικά, τα χαρακτηρί-
ζει, τα πιστοποιεί, τα παράγει και τα δι-
αθέτει στην αγορά.
Τα παραγόμενα υλικά χωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες, στα nanoviis domus 
που έχουν σχέση με την οικοδομή και 
την κατασκευή (υλικά αδιαβροχοποί-
ησης, καθαρισμού) τα nanoviis aqua 
(πάνω από 100 κωδικοί για διαχείρι-
ση νερού, βιολογικών και τον καθαρι-
σμό πισίνας και τα nanoviis petroleum 
που έχουν να κάνουν με τον καθαρι-
σμό offshore πετρελαιοπηγών.
Αναφέρθηκε στα τροποποιημένα σα-
κόφιλτρα με χαμηλού κόστους υπε-
ρυδρόφοβα μεταλλικά σύμπλοκα με 
επιφανειοδραστικά για την αφαίρεση 
αργού πετρελαίου (MOFBAG-C) και 
στα σακόφιλτρα τροποποιημένα με να-
νοπορώδη οργανο-μεταλλικά υλικά για 
την αφαίρεση υπολειμμάτων λαδιού, 
(MOFBAG-R).
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> Επισημάνθηκε στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Αυτά και πολλά άλλα ενδια-
φέροντα τέθηκαν επί τάπητος 
στην εκδήλωση του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Πατρών στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανά-
πτυξης. Στην εκδήλωση παρέ-
στη ο πρώην Υπουργός Δικαι-
οσύνης Μιχάλης Καλογήρου, 
ο οποίος δήλωσε ότι τη στιγ-
μή που σε όλη όλη την Ευρώ-
πη η ψηφιακή εποχή περνούσε 
στη λειτουργία και απονομή Δι-
καιοσύνης, η Ελλάδα, μη έχο-
ντα εκμεταλλευτεί προγράμματα, 
έμπαινε σε βαθιά οικονομική 
κρίση.
«Δεν μπορούσαμε να εκπαι-
δεύσουμε τους δικαστές. Χρει-
αζόμασταν ενδυνάμωση δικα-
στηρίων και με μνημονιακές 
διατάξεις αδυνατούσαμε να το 
κάνουμε» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. 
Και επεσήμανε ότι «στην Ιτα-
λία υπήρχε ο εναλλακτικός τρό-
πος έκτισης ποινής πριν από 
20 χρόνια και μπορούσες να 
λάβεις ηλεκτρονικά δικογρα-
φία σου, για εμάς είναι άγνω-
στα ζητήματα αυτά». Σημείωσε 

επίσης ότι στην παρούσα φά-
ση είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
με ποιο τρόπο θα διασυνδε-
θούν οι υπηρεσίες στα πολιτι-
κά και ποινικά δικαστήρια με 
ένα ουσιαστικό πρόγραμμα που 
θα λύνει τα χέρια υπαλλήλων 
και δικηγόρων. Υπαραμύνθη-
κε επίσης την δική του θητεία 
στο Υπουργείο, όπου είχε προ-
βεί σε μια σειρά από ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις, όπως η ποι-
νική διαπραγμάτευση, όμως η 
νέα κυβέρνηση τα αντιμετώπι-
σε με καχυποψία.
«Ο ποινικός κώδικας σαφώς 
παρουσίαζε προβλήματα, ωστό-
σο τα ζητήματα της ποινικής δι-
απραγμάτευσης είναι άγνωστη 
λέξη. Τις κατάπιαν οι μολότοφ» 
(αναφερόμενος σε πρόσφατες 

δημόσιες τοποθετήσεις, για το 
εάν το συγκεκριμένο αδίκημα 
είναι κακούργημα ή όχι ).
Ο Γιώργος Τσίρης, αντιπρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλό-
γου, που ήταν και ο συντονι-
στής της εκδήλωσης ανέφερε 
ότι: «Πρέπει να προσαρμοζό-
μαστε στα καινούργια μηνύμα-
τα και τις προκλήσεις και να 
εκσυγχρονιζόμαστε». Ο Αθανά-
σιος Ζούπας, πρόεδρος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Πατρών, 
ανέφερε ποιες είναι οι αλλαγές 
που έχουν συντελεστεί τα τε-
λευταία χρόνια στον τομέα της 
εγκληματικότητας και που έχου-
με πλέον οδηγηθεί.
«Φανταστείτε τι σήμαινε οικονο-
μικό έγκλημα πριν 20 χρόνια. 
Τα οικονομικά εγκλήματα πο-

λυσύνθετα στις μέρες μας. Κα-
θίσταται αδύνατο να το παρακο-
λουθήσεις με τις παραδοσιακές 
μεθόδους. Τι γίνεται με απονο-
μή; Ζητάμε ταχεία και δίκαιη δί-
κη. Πρέπει να βρούμε έξυπνες 
και εφαρμόσιμες ιδέες» τόνι-
σε, ο κ. Ζούπας. Και πρόσθεσε 
ότι «Τι γίνεται με την απονομή; 
Ζητάμε ταχεία και δίκαιη δίκη. 
Πρέπει να βρούμε έξυπνες και 
εφαρμόσιμες ιδέες».
Ο Ιάσονας Φωτήλας, δικηγό-
ρος και βουλευτής Αχαΐας της 
ΝΔ, έκανε ευθεία αναφορά στο 
νόμο Παρασκευόπουλου, που 
κατά την δική του άποψη ήταν 
αποτυχημένος. Όπως είπε: 
«Τα τελευταία χρόνια είχαμε 
ένα πισωγύρισμα σε κάποιες 
κομμάτια. Θεσπίστηκαν διατά-

ξεις που προκάλεσαν εύλογα 
ερωτηματικά και οργή. Ανα-
φέρομαι στο νόμο Παρασκευ-
όπουλου. Ηταν νόμος που πα-
ραδεχόταν την αδυναμία του 
κράτους να λύσει ένα πρόβλη-
μα. Προέβλεπε μαζικές απολύ-
σειγς κρατουμένων με όρους 
ηλικιακούς και υγείας. Χωρίς 
κανένα άλλο κριτήριο. Γινόταν 
απόλυση κρατουμένων χωρίς 
καμία άλλη προϋπόθεση, παρά 
μόνο με 67% αναπηρία. Δη-
λαδή ένας άνθρωπος με μπαΐ 
πας ή που του έχουν κόψει 
τρία δάκτυλα, σημαίνει ότι δεν 
του επιτρέπεται να εγκληματί-
σει ξανά; Δεν εξεταζόταν ξεχω-
ριστά η κάθε περίπτωση».
Ο Χρήστος Δελδήμος, μέλος 
ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Πα-
τρών, είπε ότι: είναι αναγκαία 
η αναβάθμιση της πληροφορι-
κής σε όλα τα δικαστήρια της 
χώρας. 
«Στόχος είναι να μειωθεί ο 
χρόνος και το κόστος παρο-
χής υπηρεσίας», σημείωσε και 
στη συνέχεια ανέφερε μια σει-
ρά από διατάξεις που κατά τον 
ίδιο θα επιταχύνουν τους ρυθ-
μούς απονομής της Δικαιοσύ-
νης. Μια από αυτές είναι ο ηλε-
κτρονικός τρόπος κατάθεσης 
μιας δικογραφίας, προκειμένου 
να επιταχυνθεί σημαντικά η πα-
ρακολούθηση μιας υπόθεσης 
σε όλα τα στάδιά της. 

Καιρός να αλλάξει η Δικαιοσύνη
αφ

ιέ
ρω

μα
Μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο απονομής 

της Δικαιοσύνης οι νέες τεχνολογίες; 
Θα μπει άραγε ένα φρένο στις χρονοβόρες 

διαδικασίες κατάθεσης μιας έγκλισης; Υπάρχει 
η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

ενός φακέλου δικογραφίας;

Προτάσεις «σπιράλ» για έξυπνη πόλη
Τις δικές τους προτάσεις για μια έξυπνη 
πόλη κατέθεσαν τα μέλη της δημοτικής 
κίνησης «σπιράλ», ανοίγοντας έναν διά-
λογο για τα «θέλω» των πολιτών.
Ο Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής του «σπι-
ράλ», λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε ότι 
«χαίρομαι που η Πάτρα συζητά για έξυ-
πνες λύσεις παντού, παρότι δεν είναι 
έξυπνη πόλη». Και συνέχισε επισημαί-
νοντας ότι η παράταξη προσπαθεί να 
παρουσιάζει ιδέες που να μπορούν να 
υλοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν. 
«Έχουμε κάνει προσπάθεια να γίνουμε 
«σμαρτ», η προσπάθεια η δική μας εί-
ναι να γίνουμε όσο πιο έξυπνη παράτα-
ξη μπορούμε», ανέφερε.
Εν συνεχεία το λόγο έλαβαν μέλη του 
«σπιράλ», όπως ο Θάνος Ζητουνιάτης, 
που κάλεσε τους παρευρισκόμενους σε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω πλατ-
φόρμας για να αναδείξουν ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης, 
όπως αυτοί την θέλουν. Ηταν μια ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα στιγμή, μιας και οι 
χρήστες μέσω κινητού δήλωναν τα προ-
βλήματα αλλά και το όραμά τους στην 
πόλη που ζουν.

Ο Φώτης Θωμάς από την πλευρά του 
προχώρησε στην παρουσίαση του προ-
γράμματος «sense city» που ήδη εφαρ-
μόζεται από το Δήμο της Πάτρας και τα 
μηνύματα είναι αισιόδοξα μιας και δια-
κρίνεται μια σταθερή ικανότητα επίλυ-
σης των προβλημάτων. Οι χρήστες που 
έχουν εγγραφεί είναι 8.000, τα αιτήματα 
ωστόσο είναι 20.000 και αυτό είναι μια 
παρέμετρος που πρέπει να ληφθεί ουσι-
αστικά υπόψη.

Και αυτό γιατί επιβεβαιώνεται μια στα-
θερή αύξηση χρήσης της εφαρμογής σε 
ετήσιο επίπεδο, ωστόσο είναι ξεκάθαρο 
ότι ο Δήμος θα πρέπει να την γνωστο-
ποιήσει στους δημότες και είναι επιτα-
κτική η ανάγκη εξωστρέφειας, προκει-
μένου να έχει ανταπόκριση.
Η Άκια Σταμάτη προχώρησε στη διαπί-
στωση οτι δυστυχώς δεν υπάρχει δια-
σύνδεση του Δήμου με τις νεοφυείς επι-
χειρήσεις της πόλης, παρά τις ιδέες που 

εκφράζονται κατά καιρούς.
Η ίδια σημείωσε ότι δεν υπάρχει δη-
μοτική δομή που να υποδέχεται, να 
επικοινωνεί και να συνεργάζεται με το 
οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρή-
σεων. Όσα δημοτικά έργα έχουν ως 
σκοπό να κάνουν έξυπνη την πόλη, 
έχουν υλοποιηθεί από τη σύνταξη και 
την πρόταση σχεδιαμσού από τη Διεύ-
θυνση Πληροφορικής του Δήμου, χω-
ρίς δηλαδή να ζητείται βοήθεια από την 
start up κοινότητα. 
Ο Αλέξανδρος Ηλιόπουλος έδωσε τα 
χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης και 
ποια η σημασία απόκτησης ταυτότητας 
και επωνυμίας με βάση τα όσα την κά-
νουν να ξεχωρίζει. Η ταυτότητα της πό-
λης βασίζεται στην ιστορία, την παρά-
δοση, την τοποθεσία, το περιβάλλον και 
τις υποδομές. Η Πάτρα διαθέτει brand 
name και αυτό έχει να κάνει μόνο με 
το Καρναβάλι, όταν όμως άλλες περιο-
χές έχουν πλεονεκτήματα, όπως τα Ζα-
γοροχώρια στο χειμερινό τουρισμό ή η 
Καλαμάτα στο διεθνές φεστιβάλ χορού. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Νά-
σος Κοσκινάς

> «Να αποκτήσει η Πάτρα την ταυτότητα και το ύφος που της αξίζει»
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Έξυπνες λύσεις για το περι-
βάλλον παρουσιάστηκαν στη 
διάρκεια της εκδήλωσης που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλλο-
ντος Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανά-
πτυξης/ Μoney Show Πάτρας 
2019.
Διακεκριμένοι καθηγητές πα-
ρουσίασαν το μοντέλο της αντα-
ποδοτικής ανακύκλωσης, την 
αξιοποίηση των παραπροϊό-
ντων και την ανάγκη της κυκλι-
κής οικονομίας που εκμηδενί-
ζει σχεδόν το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, αλλά και την χρή-
ση των δορυφορικών συστη-
μάτων για την επεξεργασία δε-
δομένων που αφορούν στις 
πυρκαγιές.

Από την εθελοντική στη α- 
νταποδοτική ανακύκλωση
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος 
Καθηγητής Διευθυντής Εργα-
στηρίου Τεχνολογίας του Πε-
ριβάλλοντος, του τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Πα-
νεπιστημίου Πατρών, τόνισε 
πως η χώρα μας έχει πολύ 
χαμηλό ποσοστό ανακύκλω-
σης απορριμμάτων και έως 
το 2025 το ποσοστό πρέπει 
να φθάσει το 55%, το οποίο 
όπως εκτίμησε είναι μάλλον 
πρακτικώς αδύνατον. Απέ-

δωσε τα χαμηλά ποσοστά σε 
έλλειμμα πολιτικής και επε-
σήμανε πως το υφιστάμενο 
σύστημα «εθελοντικής ανακύ-
κλωσης» δεν δύναται να αυ-
τοσυντηρηθεί και πρέπει να 
αντικατασταθεί από το σύστη-
μα «ανταποδοτικής ανακύ-
κλωσης», το οποίο δύναται να 
αυτοσυντηρηθεί.
Μάλιστα, όπως είπε το σύ-
στημα «ανταποδοτικής ανακύ-
κλωσης» υποστηρίζεται από το 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων.
«Με τις ποικίλες δράσεις, έξυ-
πνες, καινοτόμες και περι-
βαλλοντικά φιλικές που ανα-
λαμβάνει η ανταποδοτική 
ανακύκλωση, διαμορφώνει την 

περιβαλλοντική συνείδηση και 
κοινωνική ευθύνη, ενώ ανα-
πτύσσει ευαισθησία, εθελοντι-
σμό και φιλανθρωπία στους 
δημότες», υποστήριξε και πα-
ρουσίασε παραδείγματα άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών στις οποί-
ες έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη 
επιτυχία, έξυπνα και καινοτόμα 
συστήματα, όπως το Σύστημα 
ανταπόδοσης – Payback (επι-
στρέφεται μέρος του αντιτίμου 
που πληρώθηκε κατά την αγο-
ρά μπουκαλιού), Pay as you 
throw (ο δημότης ή η επιχείρη-
ση χρεώνεται με βάση το ποσο-
στό των αποβλήτων που απορ-
ρίπτει, ενώ ανταμείβεται όταν 
ανακυκλώνει ή επαναχρησιμο-
ποιεί), κ.α.

Αξιοποίηση 
παραπροϊόντων
Από την πλευρά του, ο Βίκτω-
ρας Στιβανάκης Λέκτορας στο 
τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήμιο Πατρών παρου-
σίασε τις προσπάθειες αξιοποί-
ησης των παραπροϊόντων της 
κυκλικής οικονομίας, λέγοντας 
πως πρέπει να αποκτήσουμε 
πλανητική συνείδηση. 
Όπως ανέφερε, σε κάθε πα-
ραγωγική δραστηριότητα οτι-
δήποτε παράγεται εκτός του 
κυρίου προϊόντος θεωρείται 
παραπροϊόν και μέχρι τη δεκα-
ετία του ’80 ονομάζονταν από-
βλητα. Ωστόσο, μετά και τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν οι 
επιστήμονες για την αξιοποίη-

σή τους αποδείχτηκε ότι τα πα-
ραπροϊόντα έχουν όλο και με-
γαλύτερη αξία, καθώς απ’ αυτά 
προκύπτουν: ενέργεια, χρήσι-
μες πρώτες ύλες και εν τέλει οι-
κονομική αξία. 
Έφερε ως παράδειγμα το κέρ-
δος από την αξιοποίηση ενερ-
γειακών παραπροϊόντων που 
σε αριθμούς μεταφράζεται ως 
εξής: Οικονομικό όφελος Τσι-
μεντοβιομηχανίας: 1,5 εκ ευ-
ρώ το χρόνο, Οικονομικό όφε-
λος για την ΔΕΗ: 1 εκ. ευρώ το 
χρόνο, Κατασκευή Φίλτρων, 
Απορρύπανση κοιλάδας Μεγα-
λόπολης.
Ακόμη, ο κ. Στιβανάκης παρου-
σίασε το μοντέλο για την μετά-
βαση από την γραμμική στην 
κυκλική οικονομία, που όπως 
τόνισε απαιτεί συγκεκριμένη ιε-
ραρχία στην χρήση παραπροϊ-
όντων και έφερε ως παράδειγ-
μα την κατανάλωση χαρτιού 
από τους μαθητές. Όπως εί-
πε, κάθε μαθητής καταναλώνει 
150 με 200 κιλά χαρτί τον χρό-
νο με αποτέλεσμα να του «αντι-
στοιχούν» πέντε έως οκτώ δέ-
ντρα!

Τι δείχνουν τα στοιχεία 
για τις πυρκαγιές
Τέλος, ο Νίκος Κούτσιας ανα-
πληρωτής Καθηγητής στο τμή-
μα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Πανεπιστημίου Πατρών πα-
ρουσίασε στατιστικά στοιχεία 
για τις δασικές πυρκαγιές και 
πώς μπορούν οι τεχνολογίες 
να αποτρέψουν την εκδήλω-
σή τους. Ο κ. Κούτσιας κάνο-
ντας μια αναδρομή σε στοιχεία 
του παρελθόντος για τις πυρκα-
γιές, ανέφερε πως υπάρχει σα-
φής επίδραση της κλιματικής 
αλλαγής στα χαρακτηριστικά 
του καθεστώτος πυρκαγιάς κατά 
τον περασμένο αιώνα, ενώ ανέ-
φερε ότι η βροχόπτωση μερι-
κές φορές ευνοεί κι άλλες απο-
θαρρύνει την πρόκλησή τους, 
όπως επίσης, και ότι η κοινω-
νική συνιστώσα επηρεάζει ση-
μαντικά.
Κλείνοντας την ομιλία του , τό-
νισε πως «το περιβάλλον μπο-
ρεί να μεταφερθεί στον υπο-
λογιστή και να μελετηθεί. 
Δεδομένα και μέσα επεξεργα-
σίας υπάρχουν διαθέσιμα με 
σχετικά μικρό ή και μηδαμινό 
κόστος. Για τα θέματα των δα-
σικών πυρκαγιών έχουμε μά-
θει πολλά, όμως απομένει να 
μάθουμε ακόμη περισσότερα».
Την εκδήλωση συντόνισαν ο 
Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Ιωάννης Χαριτάντης και ο Αρ-
χιτέκτων Μηχανικός και μέλος 
του Δ.Σ. του Συλλόγου, Γρηγό-
ρης Κουτρόπουλος.

> Παρέμβαση του πρώην Υπουργού Νίκου Παππά σε εκδήλωση για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη

«Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να εί-
ναι στην καρδιά της νέας ανάπτυξης, 
ώστε αυτή να καταστεί δίκαιη και βι-
ώσιμη», τόνισε ο πρώην Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τομεάρχης Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Νίκος Παππάς μιλώντας στην εκ-
δήλωση της Ν.Ε. Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ 
στο 22ο Forum Ανάπτυξης- Money 
Show Πάτρας 2019.
Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στη συμβο-
λή των νέων τεχνολογιών στον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό της οικονομίας 
και της κοινωνίας, ενώ όπως επεσή-
μανε: «Για εμάς, τα εργαλεία της νέας 
εποχής αποτέλεσαν μήτρα συγκλίσε-
ων και όχι νέων κρίσεων. Με αυτή τη 
λογική θα πρέπει να προχωρήσουμε 
ως χώρα».
Παράλληλα, ο πρώην Υπουργός επε-
σήμανε πως η Πολιτεία οφείλει να 
μελετά ποιοι τομείς έχουν πολλαπλα-
σιαστική επίδραση στην οικονομία, 
λέγοντας πως «η μια λογική ανάπτυ-
ξης λέει ότι απλά αφαιρείς «νάρκες» 
που ενοχλούν τον επενδυτή. Η άλλη, 
η δική μας, λέει ότι η Πολιτεία έχει 
σχέδιο, μελετά ποιοι τομείς έχουν 

πολλαπλασιαστική επίδραση στην οι-
κονομία, θέτει προτεραιότητες, ξεκινά 
έργα και φροντίζει τα αποτελέσματα να 
αφορούν όλους».
Μίλησε για το μοντέλο ανάπτυξης, 
που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια, με 
επενδύσεις, που άγγιξαν τα 5 δισεκα-
τομμύρια ευρώ και έβαλαν, όπως εί-
πε, την χώρα στις ράγες της νέας ψη-
φιακής εποχής.
Ειδικότερα, υπενθύμισε μεταξύ άλ-
λων, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

εκκίνησε το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης Εγγράφων για τη διασύν-
δεση 21.000 φορέων του δημοσίου, 
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για την 
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών, 
το e-ΓΕΜΗ για την ψηφιοποίηση των 
επιχειρήσεων & τη Γεωργία Ακριβεί-
ας για τη μείωση του κόστους παρα-
γωγής κατά 45%.
«Η υλοποίησή τους κρίνεται απαραί-
τητη για την ψηφιακή αναβάθμιση 
του δημοσίου και των βασικών τομέ-
ων της ελληνικής οικονομίας. Η Πο-

λιτεία πρέπει να προτεραιοποιεί τους 
στόχους και να βάζει τις βάσεις της νέ-
ας εποχής», είπε.
Ακόμη, ο πρώην Υπουργός αναφέρ-
θηκε και στον αναπτυξιακό νόμο, επι-
σημαίνοντας πως «μαζί με τις εργασι-
ακές ρυθμίσεις και τις διατάξεις για 
την ασυλία των τραπεζιτών συνθέ-
τουν ένα πλαίσιο εξυπηρέτησης ισχυ-
ρών συμφερόντων, συνθέτουν την 
πολιτική της Ν.Δ.».

Τα τοπικά θέματα
Παράλληλα, ο Τομεάρχης Οικονομίας 
και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρ-
θηκε και στην περιοχή της Αχαΐας και 
της Δυτικής Ελλάδος, ασκώντας κριτι-
κή στην κυβέρνηση της Ν.Δ. 
Όπως είπε «οι πρώτες επιλογές της 
ΝΔ για την Αχαΐα ήταν επιλογές πι-
σωγυρίσματος. Και η Πατρών - Πύρ-
γου και η Νομική σχολή και ο σιδη-
ρόδρομος, που αποτελούν ώριμες 
επιλογές, παγώνουν λόγω πολιτικής 
εμπάθειας. Η Ν.Δ. οφείλει επανεξετά-
σει τη στάση της».
Ακολούθησε συζήτηση και διάλογος 
με τους πολίτες, ενώ την εκδήλωση 

συντόνισε η δημοσιογράφος, Βίκυ 
Δρακούλη.

Για το 5G
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το ακροα-
τήριο υπήρξε για τον πρωτογενή το-
μέα και την έξυπνη γεωργία, για το 
οποίο ο κ. Παππάς υπενθύμισε πως 
ο ΣΥΡΙΖΑ διενήργησε διαγωνισμό 
για το έργο «Ψηφιακός Μετασχημα-
τισμός του Γεωργικού Τομέα», ενώ ο 
πρώην Υπουργός ρωτήθηκε και για 
το δίκτυο 5G καλώντας τον επιχειρη-
ματικό κόσμο και τους εκπροσώπους 
φορέων να πιέσουν για να εφαρμο-
στεί, θέτοντας ερωτηματικά για τη σο-
βαρότητα όσων έχουν ακουστεί για 
τις επιπτώσεις του στον ανθρώπινο 
οργανισμό. «Εύχομαι να μην γίνονται 
επιλογές στο άμεσο μέλλον με στενά 
πολιτικά κριτήρια. Δεν υπάρχει κανέ-
νας λόγος να μην προχωρήσει αυτή η 
πρωτοβουλία και θα ήθελα, εγώ προ-
σωπικώς και εμείς συνολικά ως ΣΥ-
ΡΙΖΑ, να δούμε όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη να υπερβαίνουν τις διαφωνίες, 
που υπάρχουν μέχρι στιγμής», επε-
σήμανε.

«Πιέστε επιτέλους για το 5G»

Ευφυείς λύσεις για το περιβάλλον
> Πρότεινε ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Κ.Υ. Χαλανδρίτσας 
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Η καινοτομία στην Κοινωνική Οικονομία
H σύνδεση της καινοτομίας με την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα απα-
σχόλησε την εκδήλωση που πραγμα-
τοποίησε η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ. Ο 
(Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΣΥ-
ΜΠΟΛΙΤΕΙΑ στο 22ο Forum Ανά-
πτυξης – money show Πάτρας 2019.
Ο Θωμάς Σοπιλίδης Πρόεδρος της 
ΚΟΙΝΣΕΠ «Ελλάδα Παντού» και Πρό-
εδρος της Ένωσης Κ.ΑΛ.Ο. «Δυναμι-
κή» στάθηκε στους τομείς της τουρι-
στικής, εμπορικής και πολιτιστικής 
εξωστρέφειας κάνοντας ιδιαίτερη 
αναφορά στην Εξαγωγική Έκθεση – 
Festival Feel, Taste, live Greece την 
οποία διοργανώνει στην Ολλανδία.
Όπως είπε , η Έκθεση απευθύνεται 
σε εταιρίες επιχειρήσεις και επαγγελ-
ματίες από όλη την Ευρώπη, οι οποί-
οι επιθυμούν να εισχωρήσουν ή ήδη 
δραστηριοποιούνται στην Ολλανδι-
κή αγορά, και θέλουν να προβάλουν, 
προωθήσουν, διαφημίσουν και να 

πουλήσουν ελληνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες στους επισκέπτες (B2C), 
καθώς και να δικτυωθούν με Ολλαν-
δικές επιχειρήσεις, μέσα από στοχευ-
μένες (B2B) συναντήσεις με επιμέλεια 
της διοργάνωσης.
Η 1η Έξαγωγική Έκθεση πραγματο-
ποιήθηκε στο Άμστερνταμ και η 2η 
στην Ουτρέχτη.
Ο Αλέξανδρος Οικονόμου, Msc Ψυχι-

κής Υγείας, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επι-
χείρησης «Δράση» - Μονάδα Κοινω-
νικής – Επαγγελματικής Αποκατάστα-
σης Ευπαθών Ομάδων αναφέρθηκε 
στην εξέλιξη της ΚΟΙΝΣΕΠ με την αξι-
οποίηση της τεχνολογίας και της και-
νοτομίας απαντώντας σε νέες ανάγκες. 
Η «ΔΡΑΣΗ» ξεκίνησε την λειτουργία 
της με ένα παραγωγικό εργαστήρι για 

την επαγγελματική αποκατάσταση ευ-
παθών ομάδων και συνεχίζει μέχρι 
και σήμερα με την τροφοδοσία κοινω-
νικών μονάδων, μονάδων αποκατά-
στασης και επιχειρήσεων και μονάδας 
νοσηλείας κατ΄ οίκον. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργη-
θεί μια smart εφαρμογή με την οποία 
ο ασθενής πατά στο κινητό το κου-
μπί sos κι αυτό καλεί τον γιατρό, ενώ 
έχει δημιουργηθεί ψηφιακό βιβλιάριο 
υγείας. Σε αυτό είναι καταγεγραμμένο 
όλο το ιστορικό υγείας του κατόχου 
του και όταν κληθεί ο γιατρός πατώ-
ντας το sos αυτό είναι διαθέσιμο.
Η Τζένυ Γκιουγκή, Director in 
Chief & project coordinator of 
AGROECOPOLIS αναφέρθηκε στο 
νέο μοντέλο της Κοινωνικά Υποστη-
ριζόμενης Γεωργίας, το οποίο φέρνει 
κοντά των παραγωγό και τους κατανα-
λωτές χωρίς μεσάζοντες, μέσω συμ-
φωνίας όπου δίνεται συνδρομή από 
τους καταναλωτές και ο παραγωγός 

τους εφοδιάζει με προϊόντα. Η παρα-
γωγή και η κατανάλωση της τροφής σε 
μια Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωρ-
γία γίνεται τοπικά και ενισχύονται οι 
τοπικές κοινωνίες.
Ο Ανδρέας Σουριτζίδης εκπρόσω-
πος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλω-
σης Συσκευασιών» παρουσίασε τη 
λειτουργία και το μέχρι τώρα έργο της 
ΚΟΙΝΣΕΠ. Οι πολίτες ανακυκλώνουν 
και αμοίβονται: 33 συσκευασίες προς 
ανακύκλωση δίνουν αμοιβή ένα ευρώ 
και οι πολίτες μπορούν να προσέρ-
χονται στα σπιτάκια ανακύκλωσης, 
ενώ έχει δημιουργήσει πάρκο περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταπο-
δοτικής ανακύκλωσης στα Ιωάννινα, 
σημειώνοντας ρεκόρ γκίνες στη συ-
γκέντρωση ανακυκλώσιμου υλικού.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 
(Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΣΥ-
ΜΠΟΛΙΤΕΙΑ Λουκάς Γεωργίου.

> Ο θεσμός της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και η εξωστρέφεια

> Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Έξυπνες λύσεις σε Περιβάλλον και Υγεία
Oι «έξυπνες» λύσεις που εφαρμόζονται 
και δύναται να εφαρμοστούν στους το-
μείς του περιβάλλοντος και της υγείας 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλω-
σης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χη-
μικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), που 
πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαβ-
βάτου στο πλαίσιο του 22ου Forum 
Ανάπτυξης.
Ο Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυ-
ντής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ παρουσίασε της 
δραστηριότητες του ιδρύματος, αναφε-
ρόμενος μεταξύ άλλων στα πεδία της 
έρευνάς του, που είναι η νανοτεχνολο-
γία-προηγμένα υλικά, το περιβάλλον, 
η ενέργεια, και οι βιοεπιστήμες. Τόνι-
σε πως το Ινστιτούτο ενδιαφέρεται ιδι-
αίτερα για τη διεπιστημονικότητα, και 
τις νέες «περιοχές» ενώ υπογράμμισε 
τη συνεργασία του με πολλές επιχειρή-
σεις. «Πιστεύουμε στις συνεργασίες με 
τον ιδιωτικό τομέα» ανέφερε.
Το προσωπικό του (ερευνητές κλπ) 
ανέρχεται σε 150 άτομα ενώ ο κ. 
Μπουργανός παρουσίασε τα έργα του 
ΙΤΕ /ΙΕΧΜΗ που είναι σε εξέλιξη και 
τα οποία υιοθετούν «έξυπνες» λύσεις. 
Ο Κλεομένης Μπάρλος, Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος 
(ΣΕΒΠΔΕ) στον σύντομο χαιρετισμό 
του αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη δυ-
σκολία συνεργασίας μεταξύ βιομηχανί-
ας και ερευνητών. «Συνήθως οι ερευ-
νητές ζητούν τη χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας και συστήνει πριν κάποι-
ος ζητήσει την οικονομική συνδρομή 
της βιομηχανίας για την έρευνά του να 
κάτσει μαζί με τη βιομηχανία, να κα-
ταλάβει ποια είναι τα προβλήματά της 
και να προσπαθήσει να δώσει σε αυ-

τά «έξυπνες λύ-
σεις». Αν το κά-
νει αυτό δεν θα 
υπάρξει μια βι-
ομηχανία που 

δεν θα θέλει να χρηματοδοτήσει τέτοια 
έργα».
Στις «έξυπνες λύσεις» για καθαρότερο 
αέρα αναφέρθηκε ο καθηγητής Σπύ-
ρος Πανδής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & Πανεπι-
στήμιο Πατρών). Μεταξύ άλλων είπε 
πως υπάρχουν ημέρες με πολύ υψη-
λές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σω-
ματιδίων στην Πάτρα ακόμα και στην 
πλατεία Γεωργίου και «στόχος μας σαν 
ερευνητική ομάδα, είναι να έχουμε 
έναν πλήρη χάρτη για το τι συμβαί-
νει με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όχι 
μόνο στην Πάτρα και ακόμα πιο σημα-
ντικό είναι να ξέρουμε και ποιες πηγές 
φταίνε, ώστε να μπορούμε να επέμβου-
με». Αναφέρθηκε στην προσπάθεια 
που κάνουν για τη διόρθωση φθη-
νών αισθητήρων ώστε να δείχνουν 
τις σωστές τιμές. «Aφου διορθώσαμε 
τους αισθητήρες μάθαμε κάποια πράγ-
ματα για το τι γίνεται στην πόλη μας. 
Μέτρηση Φεβρουαρίου 2019. Το χει-
ρότερο μέρος είναι στην Κυψέλη, που 
είναι κάπου στη μέση μεταξύ λιμανιού 

και σταδίου και φταίει η καύση των ξύ-
λων. Το λιμάνι είναι το δεύτερο χειρό-
τερο και εκεί φταίει η καύση των ξύ-
λων», είπε μεταξύ άλλων.
Παρουσιάζοντας τη μέτρηση του Οκτω-
βρίου 2019 είπε πως το χειρότερο μέ-
ρος ως προς την ποιότητα του αέρα 
ήταν η Τριών Ναυάρχων και ως πηγή 
ανέφερε τα εστιατόρια.
Επίσης γνωστοποίησε πως «αρχίζουμε 
και τοποθετούμε στην Πάτρα αισθη-
τήρες για αέριους ρίπους, για τη μέ-
τρηση του μονοξειδίου του άνθρακα, 
μονοξειδίου του θείου κλπ. Είναι στο 
πλαίσιο της προσπάθειας με τη Yotivo 
η οποία υποστηρίζεται από την Περι-
φέρεια Δυτ. Ελλάδας». Πέρα από τους 
αισθητήρες παρουσίασε και άλλα «έξυ-
πνα» εργαλεία για την παρακολούθη-
ση της ποιότητας του αέρα στην Πάτρα, 
μεταξύ των οποίων ένα φορτηγάκι που 
το έχουν διαμορφώσει σα κινητό εργα-
στήριο, το οποίο έχει βρεθεί σε διάφο-
ρες περιοχές της πόλης.
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο φασμα-
τόμετρο μάζας των σωματιδίων, που 
είναι όργανο τελευταίας τεχνολογίας 
και το οποίο αποκαλύπτει το δαχτυλι-
κό αποτύπωμα των πηγών των σωμα-
τιδίων. «Συγκρίνω τις μετρήσεις για το 

καύσιμο για το μαγείρεμα, με αυτό που 
είδαμε στο εργαστήριο ότι είναι το μα-
γείρεμα και μπορείτε να δείτε ότι ταιρι-
άζουν γι αυτό είμαστε αρκετά σίγουροι 
τι προκαλεί το πρόβλημα στην Τριών 
Ναυάρχων». Παρουσιάζοντας τα απο-
τελέσματα αυτής της τεχνικής στην Πά-
τρα την περίοδο του χειμώνα, είπε πως 
το 43% των υψηλότερων συγκεντρώ-
σεων προέρχεται από την καύση ξύ-
λων, το 17% από τα μεταφορικά μέσα, 
το 24% από μεταφερόμενη ρύπανση 
και από το μαγείρεμα το 16%.
Ο κ. Πανδής αναφέρθηκε και σε άλ-
λους «έξυπνους τρόπους» για να δουν 
τη ρύπανση και στην ανάπτυξη καινο-
τόμων οργάνων. Μάλιστα, όπως τόνι-
σε, όλη αυτή η τεχνογνωσία του ΙΤΕ /
ΙΕΧΜΗ εξάγεται σε άλλες χώρες.
Ο Δρ. Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, 
Γενικός Διευθυντής της Yodiwo Α.Ε 
και συντονιστής του έργου Smart-
AQM παρουσίασε την πλατφόρμα δι-
αχείρισης έξυπνων κτιρίων και την 
πλατφόρμα διαχείρισης «έξυπνων» 
πόλεων. Μέσα από την πλατφόρμα 
«παρακολουθούνται» σε ένα κτίριο, 
πρόσωπα και πράγματα ώστε να απο-
φεύγονται κλοπές, ατυχήματα κλπ, γε-
γονός που συμβάλει στην εξοικονόμη-
ση ενέργειας, στη μείωση του κόστους 
συντήρησης, στη βελτίωση της παρα-
γωγής στη βιομηχανία, προλαμβάνο-
ντας ανεπιθύμητες καταστάσεις κλπ. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην συσχέ-
τιση γεγονότων υπό την «τεχνητή νο-
ημοσύνη». Για την πλατφόρμα διαχεί-
ρισης «έξυπνων» πόλεων τόνισε πώς 
η μέτρηση της ποιότητας του αέρα θα 
μπορέσει να επηρεάσει τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας.
Στις ποικίλες δυνατότητες που δίνει 
η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Ηλε-

κτρονικής Υγείας και Συναισθηματικής 
Υπολογιστικής , στην υποστήριξη της 
μακροχρόνιας νοσηλείας ασθενών σε 
Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατά-
στασης αναφέρθηκε ο Καθηγητής Ηλί-
ας Μαγκλογιάννης, Διευθυντής Εργα-
στηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Τε-
χνικός Διευθυντής του Έργου SISEI. 
Μίλησε για συστήματα ψυχαγωγίας 
των ασθενών, βελτιωμένη εμπειρία 
νοσηλείας, για πολύτιμα εργαλεία για 
την ιατρική και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό και για τη διαχείριση και «πα-
ρακολούθηση» των ασθενών, καθώς 
και σε άλλες δυνατότητες.
«Το θέμα της μετατροπής της Ελλά-
δας σε κόμβο καινοτομίας τεχνολο-
γίας μέχρι το 2021 ανέπτυξε ο Βασί-
λης Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του 
ΔΣ MITEF Greece, αναφερόμενος με-
ταξύ άλλων στον διαγωνισμό MITEF 
Greece Startup Competition 2020.
Όπως εξήγησε, το ελληνικό Παράρ-
τημα MITEF ιδρύθηκε το 2013. Εί-
ναι Μη κερδοσκοπικό Σωματείο, Αυ-
τοχρηματοδοτούμενο απευθύνεται σε 
όλα τα μέλη της ευρύτερης ελληνικής 
τεχνολογικής κοινότητας και προσφέ-
ρει πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δί-
κτυο ειδικών, επιχειρηματιών, επεν-
δυτών. Επίσης αναφέρθηκε στο The 
MITEF Greece Startup Competition, 
το βασικό πρόγραμμα που συνδυάζει 
την πρακτική εκπαίδευση με τη διεθνή 
δικτύωση των νέων επιχειρηματιών. 
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο 
Γιώργος Φούσκας, Ειδικός Λειτουργι-
κός Επιστήμονας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πέτρος Γα-
νός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συ-
ντονισμού και Μελετών του Δήμου 
Πατρέων.
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Tα φωτεινά παραδείγματα της αλληλοβοήθειας
Φωτεινά παραδείγματα Συν – έξυ-
πνων δράσεων στην Τέχνη και τη Δη-
μιουργία αναδείχτηκαν στη διάρκεια 
της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σο-
ροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανι-
ηλίς», το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στο 
πλαίσιο του 22ου Forum Ανάπτυξης – 
money Show Πάτρας 2019. Στη διάρ-
κειά της υπογραμμίστηκε η συμβολή 
των Συν – έξυπνων Δράσεων Τέχνης 
και Δημιουργίας στην τοπική οικονο-
μία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό.
Η Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός 
και Αντιπρόεδρος του Σοροπτιμιστι-
κού Ελένη Γκέκα, η οποία συντόνισε 
την εκδήλωση, παρουσίασε τους στό-
χους και τη δράση του Ομίλου. Η Σο-
ροπτιμιστική αποστολή, είπε, έγκειται 
στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και 
τα παιδιά, στην υλοποίηση αναπτυξια-
κών προγραμμάτων & προώθηση των 
γυναικών.
Η κ. Γκέκα παρουσίασε τις δράσεις 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών 
στον τομέα, της υγείας, του πολιτισμού 
και αλλού και τόνισε πως είναι ανοι-
κτός σε όλες τις γυναίκες.
Η Ιωάννα Αθανασοπούλου, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του νε-
οσύστατου Γυναικείου Συνεταιρισμού 
Καλαβρύτων μίλησε για το εγχείρη-
μα δημιουργίας του, εμπνευστής του 
οποίου ήταν ο γιατρός και Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύ-
των Θεόδωρος Νασιώτης.
Στόχοι του Συνεταιρισμού είναι, όπως 
είπε, η Ανάπτυξη της Τοπικής οικονο-
μίας και κοινωνικής συνοχής, η μείω-
ση της εσωτερικής μετανάστευσης των 
νέων, η διοργάνωση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων για τα μέλη, η κοινωνική 
προσφορά σε ευάλωτες ομάδες όπως 
παιδιά, γέροντες και η στήριξη οικο-
γενειών της περιοχής του Δήμου Κα-
λαβρύτων. Ο Συνεταιρισμός έχει 56 
ιδρυτικά μέλη. Η κ. Αθανασοπούλου 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ερήμω-
ση των χωριών , χαρακτηρίζοντας τον 
Δήμο Καλαβρύτων, ως τον πιο αραιο-
κατοικημένο του νομού Αχαΐας.
«Για μας προτεραιότητα και επιθυμία 
είναι να βάλουμε τα θεμέλια ενός σύγ-
χρονου παραγωγικού μοντέλου επεν-
δύοντας στην ποιότητα των τοπικών 

προϊόντων μας και έτσι να χτίσουμε 
μια εταιρική ταυτότητα που θα δημι-
ουργήσει υπεραξίες και θα ενισχύσει 
το οικογενειακό εισόδημα και θα ωφε-
λήσει την τοπική κοινωνία», εξήγησε 
ενώ κλείνοντας σημείωσε:
«Μένουμε, παράγουμε και δημιουρ-
γούμε στον τόπο. Πάμε δυνατά για μια 
ορεινή αναγέννηση» είπε χαρακτηρι-
στικά.
Στην ομιλία της η Άννα Μητροπού-
λου, Νομική Εκπρόσωπος του Γυναι-
κείου Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, 
με θέμα: Η συμβολή των αγροτικών 
συνεταιρισμών στην ανάπτυξη των 
κοινοτήτων τους», την οποία λόγω 
έκτακτης απουσίας της διάβασε η κ. 
Παναγώτα Παυλοπούλου , μέλος του 
Συνεταιρισμού, ανέδειξε την προσφο-
ρά των Συνεταιρισμών στη βιώσιμη 
κοινωνική ανάπτυξη, στη μείωση της 

φτώχειας και τηn καταπολέμηση της 
ανισότητας. «Η οικονομική βιωσιμό-
τητα των συνεταιρισμών είναι το κλει-
δί για την οικονομική, περιβαλλοντι-
κή και κοινωνική βιώσιμοτητα. Χωρίς 
αυτή ένας συνεταιρισμός δεν θα είναι 
σε θέση να λειτουργεί με τρόπο που 
να βοηθά στην αντιμετώπιση της φτώ-
χειας και της ανισότητας του πλούτου», 
επεσήμανε.
Η Λουκία Βερροίου – Στεργιάκη , 
Μουσικός, Παιδαγωγός, Ποιήτρια 
και Συντηρήτρια Έργων Τέχνης μίλη-
σε για τον χώρο τέχνης «Chez Lucie» 
που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας, 
στη Ρήγα Φεραίου και Γκότση . Πρό-
κειται για ένα παλαιοπωλείο , έναν ζε-
στό χώρο τέχνης γεμάτο αγάπη για το 
παλιό. Μουσικός στο επάγγελμα και 
έχοντας την πίστη ότι όλες οι τέχνες 
επικοινωνούν μεταξύ τους, πήρε τη 
σκυτάλη από τους γονείς της και έβα-
λε τη δική της πινελιά. Στην ομιλία της 
ανέδειξε την τεράστια αξία των παλαι-
ών επίπλων ως ζωντανές μαρτυρίες 
του αστικού πολιτισμού της Ελλάδας. 
Αναφέρθηκε στους τρόπους με τους 
οποίους απάντησε στην κρίση και στο 
τέλος της ομιλίας της επεσήμανε: «Η 
φιλοσοφία του παλαιοπωλείου μου εί-
ναι ότι η απάντηση στην κρίση είναι 
καταρχάς ότι δεν είναι απαραίτητο να 
χάσουμε τον πολιτισμό μας και δεύτε-
ρον να ανακουμπωθούμε και να δου-

λέψουμε όλοι μαζί με συνεργασίες, ο 
ένας με τον άλλο, σε τοπικό και εθνι-
κό επίπεδο, προτιμώντας τα ελληνικά 
προϊόντα για να βγούμε νικητές».
Ο Θεόδωρος Νασιώτης επεσήμανε ότι 
ο στόχος μέσα και από τον Γυναικείο 
Συνεταιρισμό Καλαβρύτων είναι να 
βγει από την εσωστρέφεια το γυναικείο 
δυναμικό του Δήμου και να ανακοπεί η 
ερήμωση των χωριών της ενδοχώρας, 
διά της δημιουργίας νέων θέσεων ερ-
γασίας, καθώς στόχος είναι στο πλαί-
σιο του συνεταιρισμού να δημιουργη-
θούν εργαστήρια σε κάθε Δημοτική 
Ενότητα. Στους στόχους συμπεριλαμ-
βάνεται η δημιουργία ενός συμπλη-
ρωματικού εισοδήματος στην αγροτική 
οικογένεια και η ανάδειξη της τοπικής 
πολιτιστικής παράδοσης. «Ως Δήμος 
Καλαβρύτων θα είμαστε δίπλα στον γυ-
ναικείο συνεταιρισμό», τόνισε.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Πατρέων και επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης Πρωτεύουσα 
Ξανά Γρ. Αλεξόπουλος και ο Καλαβρυ-
τινός επιχειρηματίας Νίκος Μαντάς.
H Γεωργία Μοσχονά Πρόεδρος του 
Σοροπτιμιστικού καλοσώρισε τους 
παρόντες στο 22ο Forum Ανάπτυξης. 
«Είμαστε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Πάτρας «Δανιηλίς» μέλος της Σορο-
πτιμιστικής ένωσης Ελλάδος και αριθ-
μούμε πάνω από 34.000 μέλη σε 40 
χώρες».

> Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας έκανε αισθητή την παρουσία του

> Η καινοτομία στο Εργαστήριο Βοτανικής Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ατενίζοντας το μέλλον της υγιούς Γεωργίας
Το πόσο η τεχνολογία έχει καταφέρει 
να βοηθήσει σε καίριους τομείς της 
Γεωργίας αποτυπώθηκε στην εκδή-
λωση του Εργαστηρίου Βοτανικής Ζι-
ζανιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας 
Πατρών.
Συντονίστρια ήταν η Λίτσα Λίοπα-
Τσακαλίδη, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια του Τμήματος Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών και παρέστη 
επίσης ο Χαράλαμπος Κασίμης, πρώ-
ην γενικός γραμματέας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην παρουσίασή της η κα Λιόπα 
Τσακαλίδη παρουσίασε τεχνολογί-
ες ευφυιούς γεωργίας οι οποίες στις 
ημέρες μας είναι επιτακτικό να χρη-
σιμοποιούνται, δεδομένου ότι ο αγρό-
της έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές 
προκλήσεις. Αυτές είναι η κλιματική 
αλλαγή, η ανάγκη καλύτερης διαχεί-
ρισης των υδάτων, η μείωση της καλ-
λιεργίσιμης γης και η ασφάλεια των 
τροφίμων. Η ευφυής Γεωργία είναι 
μια σχετικά νέα έννοια, αναφέρεται 
στη χρήση των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνίας στη δι-
αχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων, με ταυτόχρονη εστίαση στην 
παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα 
και τη διατήρηση των φυσικών πό-
ρων. Επίσης βασίζεται στα καθήκοντα 
διαχείρισης στη γεωργική εκμετάλλευ-

ση και σε δεδομένα, ενισχυμένα από 
την ευαισθητοποίηση του πλαισίου 
και της κατάστασης, που ενεργοποι-
ούνται από γεγονότα σε πραγματικό 
χρόνο.
Ο Xαράλαμπος Κασίμης παρουσίασε 
ποιες είναι οι πολιτικές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στον τομέα της Γεωργί-
ας και ποιες αλλαγές θα συντελεστούν 
το επόμενο διάστημα από την αλλαγή 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 
Η στρατηγική για την Ευρώπη το 
2020 βασίζεται στο ότι η μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση θα πρέπει να είναι έξυπνη, 
βιώσιμη και συνεκτική. Για να γίνει 
αυτό θέτει πέντε φιλόδοξους στόχους 
για:
• Απασχόληση
• Καινοτομία

• Εκπαίδευση
• Μείωση της φτώχειας 
• Κλίμα/ενέργεια
Συμπλήρωσε επίσης ότι σύμφωνα με 
τα παραπάνω, οι τρεις στόχοι της πο-
λιτικής για την αγροτική ανάπτυξη για 
την περίοδο 2014-2020 είναι:
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της γεωργίας
• Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και του κλίματος
• Η χωρικά ισόρροπη ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών
Η Αγγελική Καυγά, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε 
ένα πρότυπο πρόγραμμα ανάπτυξης 
θερμοκηπίων με «ευφυή» τεχνολογία. 
Τα «ευφυή» θερμοκήπια προσφέρουν 
προϊόντα ανταγωνιστικού κόστους 

και υψηλής ποιότητας. Μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και 
προστασία του περιβάλλοντος και 
αποτελουνμια βέλτιστη αειφόρα πρα-
κτική καλλιέργειας. 
Εκείνο που προσκάλεσε αίσθη-
ση ήταν η αναφορά της σε καινοτό-
μες δράσεις μέσα στα θερμοκήπια. 
Όπως ότι στα θερμοκήπια χρησι-
μοποιούνται κατάλληλα αεροσκάφη 
(multicopter) που επιτρέπουν την αι-
ώρηση, βασική προϋπόθεση για την 
λήψη μετρήσεων. 
Η πλοήγησή τους βασίζεται σε open-
source πλατφόρμες, οι οποίες προ-
σφέρουν υψηλή ακρίβεια στην πτήση 
και βασίζονται σε αισθητήρες αδρά-
νειας (IMU).
Είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες μέ-
τρησης κλιματικών παραμέτρων (θερ-
μοκρασίας και σχετικής υγρασίας του 
αέρα, ηλιακής ακτινοβολίας, CO2, 
πτητικών ουσιών).
Επίσης διαθέτουν πολυφασματική 
RGB κάμερα για την καταγραφή της 
φασματικής εικόνας των φυτών, και 
την εκτίμηση της υδατικής και της 
θρεπτικής τους κατάστασης, όπως και 
η προσβολή τους από εχθρούς και 
ασθένειες.
 Ο Παντελής Μπαρούχας, επίκουρος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πα-

τρών, παρουσίασε τις δράσεις του ερ-
γαστηρίου και τα άλματα που έχει κά-
νει μέχρι και σήμερα.
O Hρακλής Κασίμης εκ μέρους της 
Dataverse μίλησε για το πρόγραμμα 
Arethousa που εξασφαλίζει σημαντι-
κά υδάτινους πόρους στη Γεωργία. 
Και αυτό γιατί η Γεωργία απορροφά 
το 80% της συνολικής κατανάλωσης 
νερού. Σκοπός του προγράμματος εί-
ναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων τε-
χνολογιών αιχμής ώστε να βελτιστο-
ποιηθεί η κατανάλωση νερού στις 
καλλιέργειες χρησιμοποιώντας μεθό-
δους και τεχνικές με τεχνικά και οι-
κονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε το 
κόστος εφαρμογής και λειτουργίας 
συστημάτων ευφυούς γεωργίας να εί-
ναι βιώσιμο.
Ο Σπύρος Θεοχάρης, οικονομολόγος, 
αναφέρθηκε στα άλματα που οφείλει 
να κάνει σήμερα η κτηνοτροφία προ-
κειμένου να μπορέσει να γίνει αντα-
γωνιστική . Ειδικότερα αναφέρθηκε 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πα-
ρακολούθησης καταγραφής και βελτι-
στοποίησης της υγείας των ζώων, της 
ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας 
των τροφίμων ζωικής προέλευσης, 
με στόχο την εφαρμογή του στην πα-
ραγωγή της Φέτας ΠΟΠ Καλαβρύτων 
(Κτηνοτροφικές μονάδες, παραγωγι-
κή διαδικασία, τελική διάθεση).
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Παρουσιάζεται στην Πάτρα στις 2 & 3 Δε-
κεμβρίου στο Πάνθεον «Ο Απρόσκλητος 
Επισκέπτης», ένα κλασικό αστυνομικό έρ-
γο της Αγκάθα Κρίστι. 
Οι συντελεστές της παράστασης Γιώργος 
Φρατζεσκάκης, Νίκος Ορφανός & Σοφία 
Μανωλάκου, βρέθηκαν την περασμένη 
Τρίτη στην Πάτρα και παραχώρησαν συ-

νέντευξη Τύπου στην οποία μίλησαν για 
το έργο, την αγωνία που υπάρχει, τις ανα-
τροπές καθώς και την νούαρ ατμόσφαι-
ρα. Φυσικά δεν μας αποκάλυψαν το δο-
λοφόνο…
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία 
- Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φρατζεσκά-
κης, Σκηνικό - Κοστούμια: Αλέξανδρος 

Κομπόγιωργας, Φωτισμοί: Παναγιώτης 
Μανούσης, Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη 
Βουτυρά, Στάθης Λαγκάδας, 
Παίζουν: Νίκος Ορφανός, Σοφία Μανω-
λάκου, Αννέτα Παπαθανασίου, Σαράντος 
Γεωγλερής, Κώστας Ζέκος, Νίκος Καϊνός 
και ο Γιώργος Φρατζεσκάκης. Φιλική συμ-
μετοχή: Ιλιάς Λαμπρίδου.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση για 
τους διοργανωτές του έκλεισε, 
το βράδυ της Κυριακής, στην 
«Αγορά Αργύρη», το Ιδρυτικό 
Συνέδριο της δημοτικής παρά-
ταξης σπιράλ. Με εγκεκριμένο 
Καταστατικό, αθρόες εγγραφές 
νέων μελών και ορισμό ημε-
ρομηνίας και διαδικασίας για 
την εκλογή των Οργάνων του, 
το σπιράλ συνεχίζει την πορεία 
του -εντός και εκτός Δημοτικού 
Συμβουλίου- με ενθουσιασμό 
και αισιοδοξία.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Κυρι-
ακής το Συνέδριο επισκέφτηκε 
πλήθος κόσμου, στελέχη της 
αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι 
φορέων και κοινωνικών ομά-
δων, οικογένειες με παιδιά. 
Στον υπαίθριο χώρο της «Αγο-
ράς Αργύρη» οι μικροί επισκέ-
πτες είχαν τη δυνατότητα να 
παίξουν κάποια ειδικά σχεδια-
σμένα παιχνίδια που αφορού-
σαν την Πάτρα, ενώ η Γραμ-
ματεία εξυπηρετούσε διαρκώς 
τους συνέδρους, διέθετε υλικό 

και πληροφορίες για το σπιράλ 
και υποδεχόταν τις αιτήσεις εγ-
γραφής των νέων μελών.
Κατά την πρωινή συνεδρία το-
ποθετήθηκε ο επικεφαλής του 
σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, πα-
ρουσιάστηκε το Καταστατικό 
και μίλησαν οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Θάνος Δούρος και Χα-
ράλαμπος Στανίτσας και άλλα 

ιδρυτικά και νέα μέλη της πα-
ράταξης. Είχαν προηγηθεί χαι-
ρετισμοί από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αχαΐας, Χαράλαμπο 
Μπονάνο, τους Δημάρχους 
Πατρέων Κώστα Πελετίδη, Δυ-
τικής Αχαΐας Σπύρο Μυλω-
νά και Ερυμάνθου Θεόδωρο 
Μπαρή, τον πρώην Δήμαρ-
χο Πατρέων Ανδρέα Καράβο-
λα και τους επικεφαλής δημο-
τικών παρατάξεων του Δήμου 
Πατρέων Γρηγόρη Αλεξόπου-
λο, Νίκο Νικολόπουλο, Γιώρ-
γο Ρώρο, Αλέκο Χρυσανθα-

κόπουλο. Χαιρετισμό επίσης 
απηύθυνε εκπρόσωπος του 
Νίκου Τζανάκου και απέστει-
λαν ο Θόδωρος Ντρίνιας, ο 
Χρήστος Πατούχας και ο Ευάγ-
γελος Φλωράτος.
Στην απογευματινή συνεδρία 
παρουσιάστηκαν οι θέσεις του 
σπιράλ από τις 12 θεματικές 
Επιτροπές Εργασία; (Αθλητι-
σμός, Διοίκηση-Οικονομία, 
Κοινωνία, Παιδεία Περιβάλ-
λον, Πολιτισμός, Τεχνολογία, 
Τουρισμός-Ευρώπη, Υγεία, 
Υποδομές) και ακολούθησαν 
τοποθετήσεις μελών της παρά-
ταξης. Ακολούθως εκλέχτηκε 
εφορευτική επιτροπή και απο-
φασίστηκε οι εκλογές για την 
Πολιτική Γραμματεία της διετί-
ας 2020-2021 να διεξαχθούν 
το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου. 
Το Συνέδριο έκλεισε ο Πέτρος 
Ψωμάς καλωσορίζοντας τα νέα 
μέλη, εκφράζοντας την ικανο-
ποίηση του για το Συνέδριο 
και την αισιοδοξία του για τη 
μελλοντική πορεία του σπιράλ. 

Θέματα - Ανακοινώσεις

«Ο Απρόσκλητος Επισκέπτης»

Ιδρυτικό Συνέδριο για το «σπιραλ»

> Δευτέρα & Τρίτη στο Πάνθεον το έργο της Άγκαθα Κρίστι

> Έγκριση Καταστατικού - Εγγραφές νέων μελών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), 
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 27 
του ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ν/Α ΠΑΤΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» (CPV 44161200-8, 45231300-8) με προϋπολογισμό 
2.960.000,00 ΕΥΡΩ.
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: «ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν/Α ΠΑΤΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 2.960.000,00 € 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζε-
ται η 09/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασί-
ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτη-
σης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης 
και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://
www.deyap.gr 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-366144, 2610-366345, FAX επικοινωνίας 
2610-325790, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Σαραντόπουλος Βασί-
λειος. 
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολο-
γικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 59.200,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών δηλ. μέχρι 09/10/2020, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», ΔΡΑ-
ΣΗ 6.b.1.1-b_2: Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων 
ύδρευσης, Πράξη με κωδικό MIS 5035538 και τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ Ν/Α ΠΑΤΡΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ), κωδικό εναρίθμου 2019ΕΠ00110009 (και 
ΚΑΕ ΔΕΥΑ Πάτρας 15.95.096), προϋπολογισμού 2.960.000,00€ που εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρίθμ. 240/26-07-2018 και 202/13-05-2019 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΠ και έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 18688A/08-11-2019 Απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης. 
6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Π
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020

ΑΔΑ: ΨΟΚ4ΟΡΑΣ-Χ39

ΠΑΤΡΑ: 20/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 19340B1

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση θωράκισης Βορεί-
ου τμήματος κυματοθραύστη Βορείου Λιμένα Πατρών», εκτιμώμενης αξίας 
199.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 247.752,00€ με Φ.Π.Α.
Κωδικός CPV : 45243200-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες.
Τόπος Εκτέλεσης : Βόρειος Λιμένας Πατρών NUTS EL632
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση του 
κυματοθραύστη στο Βόρειο Λιμένα Πατρών. Ο προσήνεμος κυματοθραύστης 
αποτελείται από τμήμα 930,00m το οποίο έχει κατασκευαστεί με λιθορριπές 
και φυσικούς ογκολίθους και επί του οποίου κατασκευάστηκε προστατευτικό 
τοιχίο από λιθοδομή και δάπεδο σκυροδέματος. Στην επέκταση αυτού έχει κα-
τασκευαστεί τμήμα 600,00m (χωρίς τοιχίο) με πρίσμα φυσικών ογκολίθων. Με 
την πάροδο των ετών, η υφιστάμενη κατασκευή έχει κατά τόπους αποδομηθεί 
με αποτέλεσμα τα κύματα, (η στάθμη της θάλασσας), να ξεπερνά το προστατευ-
τικό τοιχίο και να μην μπορεί να προστατεύσει πλέον το λιμάνι. Θα γίνει λοιπόν 
συμπλήρωση του υφιστάμενου τμήματος καθ’ ύψος με την τοποθέτηση νέων 
φυσικών ογκολίθων λατομικής προέλευσης, ατομικού βάρους 2500 – 4000χγρ 
και 4000 - 6000χγρ ώστε να αποκατασταθεί η εγκεκριμένη διατομή του κυματο-
θραύστη. Επίσης στην προσαρμογή με το νότιο τμήμα του κυματοθραύστη, στο 

σημείο που βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στον 
προβλήτα έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένες υποσκαφές από την υδροδυναμική 
δράση των ελίκων των σκαφών. Οι υποσκαφές αυτές δημιουργούν πρόβλημα 
στην ευστάθεια του προβλήτα και καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση εργασιών για 
την αποκατάσταση των υποσκαφών. Προτείνεται λοιπόν να τοποθετηθούν σακ-
κόλιθοι σκυροδέματος για την αποκατάσταση των υποσκαφών και την προστασία 
της υπάρχουσας ανωδομής.
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 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Συστη-
μικό Αριθμό 86473, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.
patrasport.gr
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 29/11/2019, ο αναθέτων φορέας πα-
ρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως 
την 03/12/2019.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09-12-2019 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-12-
2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και πα-
ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμε-
νους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συ-
μπληρώνεται με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16. 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφο-
ρές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ και που είναι εγκατεστη-
μένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος 
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να συμμετέχουν υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 του ν. 4412/2016 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 ένωση 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).
Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (λόγοι αποκλεισμού, καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), περιγράφοντα αναλυτικά στο τεύχος 
της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, η κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους, «ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ, (3.996,00€) με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα (30) 
ημερών μετά τη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 09/07/2020.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 
2018, με κωδικό ΣΑΕ 189, (αριθ. Ενάριθ. 2018ΣΕ189000016). 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 
(180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η παρούσα προκήρυξη, (περίληψη διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.patrasport.gr , καθώς και στον ελ-
ληνικό τύπο.
Η Έγκριση των όρων δημοπράτησης έγινε με την 85/2019 απόφαση του Δ.Σ. 
Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε, στην ιστο-
σελίδα της Διαύγειας http://sites.diavgeia.gov.gr/olpa, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ 
Α.Ε. (www.patrasport.gr ), ενώ θα δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία περιφερειακή 
και σε δύο ημερήσιες περιφερειακές, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφε-
ρομένων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Παναγιώτης Τσώνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση θωράκισης Βορείου τμήματος κυματο-
θραύστη Βορείου Λιμένα Πατρών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.800,00 € πλέον Φ.Π.Α
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΣΑΕ 189 Π.Δ.Ε./ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: ΣΑΕΠ:2018ΣΕ18900016
Αριθμ .Πρωτ: 10154/ 21- 11-2019

Αριθμ. Σχεδ.: 364/2192
Αριθμ. Φακ.: 258.00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση: Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα
Τ.Κ. : 26333, Πάτρα 
Τηλ. 2610-365122 – Fax : 2610365128
e-mail: dtexyp@patrasport.gr 
Δ/νση Διαδικτύου : www.patrasport.gr

ΑΔΑ: Ω757469ΗΞΝ-Β2Σ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Επί της ουσίας… 
Επί της ουσίας ήταν φέτος και οι σύ-
ντομοι χαιρετισμοί, όσων αντιπρο-
σωπευτικά μίλησαν στα επίσημα 
εγκαίνια του 22ου Forum Ανάπτυξης. 
Την αρχή έκανε ο Πρωτοπρεσβύτερος 
του Ι.Ν. Αγ.Ανδρέα πατήρ Νικόλαος 
Σκιαδαρέσης που εκπροσώπησε τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών 
που δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω 
των υποχρεώσεών του στην πανηγυ-
ρική ενθρόνιση του νέου Μητροπο-
λίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων την 
ίδια ημέρα. 

Έβαλε το «δάκτυλο επί τον τύπον των 
ήλων» και απευθυνόμενος στους πο-
λιτικούς και υπόλοιπους εκπροσώ-
πους, που για μια ακόμη χρονιά τίμη-
σαν τα εγκαίνια του πολυσυνεδρίου, 
τόνισε την αναγκη να υπάρχουν πρά-
ξεις και όχι λόγια για την ανάπτυξη 
και να δουν επιτέλους οι πολίτες τους 
εκπροσώπους τους να συνεργάζονται 
πρώτα για το καλό της Πάτρας και της 
χώρας και μετά για τα κόμματά τους. 
Επεσήμανε μάλιστα χαρακτηριστικά 
ότι μαχόμενη εκκλησία έχει πειστικό 
λόγο και έργο σε αυτήν την προσπά-
θεια και το δείχνει καθημερινά. Στο 
ίδιο μήκος κύματος και παραπέπο-
ντας και στα λεγόμενα του Πατήρ Νι-
κόλαου, κατανοώντας ταυτόχρονα και 
το τι ζητάνε οι πολίτες σήμερα από 
τους εκπροσώπους τους, κινήθη-
καν και οι περισσότεροι χαιρετισμοί 
που ακολούθησαν. Θα λέγαμε σε ένα 
πνεύμα περισσότερο έργο και λιγότε-
ρα λόγια κινήθηκε φέτος και ολόκλη-
ρο το διήμερο των εκδηλώσεων του 
22ου Forum Ανάπτυξης. Είναι κά-
τι ενθαρρυντικό που δείχνει και την 
προσαρμοστικότητα του καταξιωμέ-
νου αυτού αναπτυξιακού θεσμού στις 
επιταγές του σήμερα, κάτι που άλλω-
στε αποτελεί και βασική αιτία της μα-
κροβιότητάς του. Ήταν άλλωστε μια 
βασική επισήμανση όλων όσων έκα-
ναν αναφορά στο Forum Ανάπτυξης 
και στην καλή δουλειά που κάνουν οι 
διοργανωτές του.

Στο επίκεντρο ο ασθενής 
Άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, οι νέ-

οι διοικητές των νο-
σοκομείων, γιατροί, 
νοσηλευτές μέχρι 
και συνδικαλιστές 
της υγείας (ακόμα 
και αν δεν πρόσκει-
νται στην κυβέρ-

νηση) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της 6ης ΥΠΕ, το βράδυ της Κυριακής, 
στην εκδήλωση στο πλαίσιο του 22ου 
Forum Ανάπτυξης. Και αυτό είναι 
απόρροια των σχέσεων που έχει «χτί-
σει» ο νέος διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γι-
άννης Καρβέλης, ο οποίος έχει ανοι-
κτή την πόρτα του με όλους, ακούει 
τους εργαζόμενους και προσπαθεί να 
δίνει λύσεις στα προβλήματα. Ο ίδιος 

ανακοίνωσε πως ήδη μαζί με τους συ-
νεργάτες του ετοιμάζει ένα στρατηγι-
κό σχέδιο που θα αφορά στη συνολι-
κή λειτουργία του κάθε νοσοκομείου 
με τελικό αποδέκτη τον ασθενή. Όλοι 
τον συνεχάρηκαν και αναμένουν... 

Οι στόχοι που «κρούουν» 
τον κώδωνα 
Τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση υπενθύμισε ο Κα-
θηγητής του Εργαστηρίου Τεχνολογί-
ας του Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτι-
κών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπου-
λος. Στόχοι οι οποίοι τουλάχιστον για 
την Πάτρα είναι… ανέφικτοι με δε-
δομένο ότι σήμερα η πόλη βρίσκεται 
στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. 
Μεταξύ των στόχων αυτών είναι πως 
η ανακύκλωση μέχρι το 2025 θα πρέ-
πει να έχει φθάσει στο 55% των δη-
μοτικών αποβλήτων, ενώ η αύξηση 
των συσκευασιών κατ’ ελάχιστον την 
ίδια χρονιά να είναι 65%.
Ακόμη, απαγορεύεται η υγειονομική 
ταφή αποβλήτων κατάλληλων για ανα-
κύκλωση, από το 2030 με την χωριστή 
συλλογή βιο-αποβλήτων να καθίσταται 
υποχρεωτική από το τέλος του 2023. 
Δηλαδή, το αργότερο σε έξι χρόνια η 
Πάτρα θα πρέπει να κάνει όχι τα αδύ-
νατα, δυνατά, αλλά το θαύμα…

ReBrain Drain Greece, 
η εξέλιξη… 
Τον Απρίλιο του 2019 με πρωτοβου-
λία ορισμένων στελεχών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων 
υπό την ευθύνη του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συγκροτήθηκε μία ομάδα που ανέλα-
βε την πρωτοβουλία του σχεδιασμού 
δημόσιων πολιτικών που θα ανα-
στρέψουν το φαινόμενο του Brain 
Drain. 
Πρόκειται για την πρωτοβουλία 
ReBrain Drain, η οποία περιλαμβάνει 
προγράμματα που απευθύνονται σε 

πτυχιούχους με καινοτόμες ειδικότη-
τες, όπως αναλυτές δεδομένων καθώς 
και επιδοτούμενα προγράμματα για 
δημιουργία online επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων κυκλικής οικονομίας.
Την πρωτοβουλία αυτή, παρουσίασε 
ο κ. Νίκος Αχιλλεόπουλος ανακοινώ-
νοντας πως πρόκειται δημιουργήθηκε 
«απαντώντας» στην κοινή ανησυχία 
για τη διόγκωση του φαινομένου της 
διαρροής εξειδικευμένου, ιδίως, ερ-
γατικού δυναμικού προς άλλες χώρες 
με στόχο να αναστραφεί το κλίμα αυτό 
μέσω και του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της αγοράς εργασίας. 
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε στις 9 
Δεκεμβρίου στην Αθήνα θα πραγμα-
τοποιηθεί συνέδριο στο οποίο θα πα-
ρουσιαστούν οι εξελίξεις της διεπι-
στημονικής και διϋπουργικής αυτής, 
πρωτοβουλίας.

Αφοπλιστικός ο Τσακαλίδης 
Περήφανος για τους επιστήμονες που 

έχουν αποφοιτήσει 
από το τμήμα Μη-
χανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου 
Πατρών δήλωσε ο 
ομότιμος καθηγητής 

Αθανάσιος Τσακαλίδης, καθώς πολ-
λοί από αυτούς διαπρέπουν. 
Επίσης, καμάρωνε και για το κτί-
ριο – στολίδι στο οποίο στεγάζεται το 
Τμήμα, στο οποίο υπηρέτησε επί δε-
καετίες και άφησε τη σφραγίδα του. 
Προανήγγειλε ότι τα εγκαίνια θα γί-
νουν του χρόνου σε μια τελετή ιδιαί-
τερα λαμπρή και με εξέχουσες προ-
σωπικότητες. 
Ήταν μάλιστα αφοπλιστικός, όταν 
αναφέρθηκε στην εξάρτηση των χρη-
στών από το διαδίκτυο, στην γονι-
διακή μετάλλαξη που θα συζητείται 
ευρεώς μετά από μια 5ετία, για τους 
χρήστες που πάνω από 2-3 ώρες στο 
ίντερνετ, αλλά και για την διαδικτυο-
κατάθλιψη που ήδη παρατηρείται στις 
μέρες μας...

«Βροχή» συγχαρητηρίων 
«Βροχή» συγχαρη-
τηρίων δέχτηκε από 
τους συναδέλφους 
του, στη Διαχειρι-
στική Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, ο 
νέος Διοικητής του 

ΓΚΝ Πατρών «Αγ. Ανδρέας», Ηλίας 
Θεοδωρόπουλος, ο οποίος παρακο-
λούθησε από την αρχή έως το τέλος 
την εκδήλωση του φορέα, παρά τις 
αυξημένες πλέον υποχρεώσεις του. 
Άλλωστε, ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι 
και υποψήφιος και στις εκλογές του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως επι-
κεφαλής της Δημοκρατικής Κίνησης 
Οικονομολόγων για το 10ο Π.Τ.

Το παράδειγμα του Λεωνιδίου 
Μέχρι το 2013 το Λεωνίδιο ήταν μία 
μικρή κωμόπολη της Αρκαδίας με 
σχεδόν μηδενικές αναζητήσεις στο 
Google. Από τότε όμως όλα άλλαξαν 
και πλέον θεωρείται η «αναρριχητική 
πρωτεύουσα της Πελοποννήσου» και 
από τους ανερχόμενους αναρριχητι-
κούς προορισμούς της Ευρώπης, γι-
ατί επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς 
ανέλαβαν δράση… Αξιοποίησαν τις 
δυνατότητες της περιοχής τους εστιά-
ζοντας στον θεματικό τουρισμό. 
Πλέον, όπως ανέφερε και η κα Μαρίνη 
Γαλάνη Online Advisor τουπρογράμ-
ματος Grow Greek Tourism Online, το 
Λεωνίδιο είναι από τους πιο δημοφι-
λείς προορισμούς για αναρρίχηση με 
τα καταλύματα της περιοχής να πα-
ρουσιάζουν πληρότητα 90% από τον 
Οκτώβριο έως τον Μάιο. Κυρίαρχο 
συστατικό όμως την τουριστικής αυτής 
εκτόξευσης αποτέλεσε και η αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών,αφού κα-
τάφερε να συμπεριληφθεί σε Online 
καταλόγους, Climbing blogs και φυσι-
κάστα Social Media. Πλέον, ανοίγουν 
νέες αγορές, όπως η προώθηση των 
αγροτικών του προϊόντων.

«Στοχευμένη» αξιοποίηση 
των στοιχείων 
Τα νέα δεδομένα στον τουρισμό πα-
ρουσιάστηκαν στη διάρκεια της εκδή-
λωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδος και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. 
Δεδομένα που προέρχονται στα στα-
τιστικά στοιχεία της Google και κα-
ταδεικνύουν τη «στροφή» σε οικο-
γενειακές, αλλά με δραστηριότητες, 
διακοπές.
Όσον αφορά στην περιοχή μας, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία, η Γερμανία, Αγ-
γλία και η Ιταλία είναι οι χώρες που 
ψάχνουν περισσότερο για την περιο-
χή της Πελοποννήσου (εκτός της Ελ-
λάδας), ενώ οι δέκα top πόλεις στις 
αναζητήσεις για την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου, είναι Kαλαμάτα, Nαύ-
πλιο, Mονεμβασιά, Στούπα, Πόρτο 
Χέλι, Λουτράκι, Τολό, Καρδαμύλη, 
Φοινικούντα και Ανω Τρίκαλα.
Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιο-
ποιηθούν προκειμένου οι διαφημί-
σεις των επιχειρηματιών του τουρι-
σμού να «στοχεύσουν» στις χώρες 
που εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδια-
φέρον για επίσκεψη.Π
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Επετειακό «χρώμα» είχε η φετινή εκδήλωση της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. 
Αχαΐας καθώς γιορτάστηκαν τα 40χρόνια από την ίδρυσή της. Η πρόεδρος Κυριακή 
Αθανασιάδη αναφέρθηκε στις πρώτες συγκεντρώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων της 
Πάτρας και στα ιδρυτικά του μέλη όπως τον Νίκο Μπαρτζώκα, τον Θεόδωρο Παπα-
δάτο, τον Βασίλη Μανιάκη, τον Νίκο Χόρτη, στο πως συστάθηκε ο Σύλλογος και 
πως πορεύτηκε.
«Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε και λύσαμε πολλά μεγάλα και μικρά προβλή-
ματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αθανασιάδη, η οποία ασχολήθηκε από το 
1989 μετά από παρότρυνση του Στ. Παραδιά όπως αποκάλυψε, και ευχήθηκε ο Σύλ-
λογος να συνεχίσει να είναι παρών για να λιγοστέψουν τα προβλήματα όπως αρμόζει 
σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
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Tα οφέλη που μπορεί να αποκτήσει η 
πόλη σήμερα, μέσα από την γνωριμία 
και την αξιοποίηση του ιστορικού πα-
ρελθόντος της, επισημάνθηκαν στη δι-
άρκεια της εκδήλωσης του Ινστιτούτου 
Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο του 22ου 
Forum Ανάπτυξης. Θέμα του «Τοπική 
Ιστορία και Ανάπτυξη: Νέοι μέθοδοι, 
νέα δεδομένα, νέες προοπτικές για την 
Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα».
Παράλληλα παρουσιάστηκαν ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία για την ιστορία της Πά-
τρας και τη γύρω από αυτή περιοχή.
Όπως επεσήμανε η Αρχαιολόγος Ελέ-
νη Σιμώνη, η οποία μίλησε με θέμα 
«Aρχαία στην πόλη και Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός, Προκλήσεις και Ευκαιρί-
ες στην Πάτρα», η πόλη σύγχρονη και 
αρχαία βρίσκεται στο ίδιο στρώμα, γεγο-
νός που προκαλεί προβλήματα σε πολ-
λές περιπτώσεις. Στο πλαίσιο αντιμετώ-
πισής τους αναφέρθηκε στην Εφαρμογή 
Μεθόδων Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών μέσω της οποίας και με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, γίνεται πρό-
βλεψη πιθανολογούμενου αρχαιολογι-
κού υποστρώματος, καθώς και προσαρ-
μογή δόμησης μιας και μπορεί να γίνει 
ενημέρωση για την πιθανότητα αλλά και 
το βάθος που μπορεί να βρεθούν αρ-

χαία. Επίσης μπορεί να γίνει προγραμ-
ματισμός νέων αρχαιολογικών χώρων 
και τοπόσημων εκεί που χρειάζεται.
«Τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλο-
τρόπως τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
στην άσκηση της αρχαιολογικής έρευνας 
και της παρακολούθησης της οικοδομι-
κής δραστηριότητας στην πόλη, όσο και 
θεωρητικά σε μια συνολική συζήτηση 
για το ρόλο του πολεοδομικού σχεδια-
σμού στη διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς», είπε η κ. Σιμώνη.
Στο πώς μπορούν να συμβάλλουν τα 
οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα στην 
τοπική ανάπτυξη, στάθηκε ο Αρχαιολό-

γος Παναγιώτης Κοντολαίμος, ο οποίος 
τα έχει μελετήσει και παρουσίασε ενδι-
αφέροντες πτυχές της τοπικής ιστορίας. 
Από αυτά, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι 
στην περιοχή τεκμηριώνεται η καλλιέρ-
γεια αμπέλου από τον 15ο αιώνα και μί-
λησε για την ανάγκη που προκύπτει για 
αναζήτηση τοπικών καλλιεργειών και 
την καθιέρωσή τους ως ΠΟΠ. Επίσης 
προκύπτει η εξαγωγή σταφίδας κατά την 
Οθωμανική Περίοδο. Οι τομείς συνει-
σφοράς των κατάστιχων στην ανάπτυ-
ξη της Πάτρας και της Αχαΐας όπως τους 
παρουσίασε είναι η προστασία της Αρ-
χιτεκτονικής Κληρονομιάς, η ανάδειξη 
και προστασία της πολυπολιτισμικότη-

τας της περιοχής, η αγροτική παραγωγή, 
ο τουρισμός, η τοπική βιοτεχνία.
Ο Κώστας Παπαγιαννόπουλος, Αρχαιο-
λόγος-εκπαιδευτικός, μίλησε για τις επι-
φανειακές έρευνες στη Δυτική Αχαΐα 
εστιάζοντας στις μη καταστρεπτικές με-
θόδους στην αρχαιολογική έρευνα.
Όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος του Ιν-
στιτούτου Τοπικής Ιστορίας Γιάννης Μό-
σχος, στις επόμενες δράσεις του Ινστι-
τούτου, εντάσσεται η δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της εντατικής επιφανει-
ακής έρευνας στη δυτική Αχαΐα με την 
υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών και της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Αχαΐας, στην οποία συμμετείχε και 
τελικά διεξήγαγε το Ινστιτούτο. «Πρόκει-
ται για μια συστηματική έρευνα πεδίου, 
που αποκάλυψε πληθώρα άγνωστων 
αρχαιολογικών θέσεων, όλων των πε-
ριόδων της ιστορίας» επεσήμανε.
Ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβίδης ανέ-
πτυξε το θέμα «Η Πάτρα και η περιοχή 
της στα αρχεία του 19ου αιώνα» κάνο-
ντας προτάσεις ώστε να φωτιστούν πολ-
λές ενδιαφέρουσες πτυχές της ιστορίας 
της Πάτρας, όπως πχ με τη διερεύνη-
ση και καταγραφή του πού βρίσκονταν 
τα γραφεία μεγάλων σταφιδικών οίκων 
της Πάτρας, πού ήταν οι αποθήκες τους.

Η πόλη μαθαίνει το παρελθόν της
> Ενδιαφέρουσες καταγραφές από το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας

> Τι συμπέρασμα βγαίνει από τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες

Ο Ηλίας Δαλαϊνας, Διευθύνων 
Σύμβουλος των Αγώνων, πα-
ρουσίασε όλο το χρονικό της 
διεκδίκησης της συγκεκριμένης 
οργάνωσης, εκφράζοντας πα-
ράλληλα τις ενστάσεις του για 
το αρχικό πλάνο που είχε κα-
ταστρωθεί, θεωρώντας το ως 
μη ρεαλιστικό. Υποστήριξε ότι 
από τους αγώνες προηγήθηκαν 
340 και πλέον ημέρες απραξί-
ας και επί της ουσίας ότι ο χρό-
νος προετοιμασίας ήταν μόλις 6 
μήνες. Τοποθετήθηκαν τέσσε-
ρις Διοικήσεις (Οργανωτικής/
Εκτελεστικής Επιτροπής), δύο 
Project Managers, έγιναν τρεις 
εκλογικές διαδικασίες και ένα 
master plan που εξ αρχής δεν 
μπορούσε να εφαρμοστεί. 
Από την πλευρά του ο Γιώρ-
γος Ζησιμάτος, μέλος της Επι-
τροπής, εξήγησε πόσο γρήγορα 
έγινε η διοργάνωση αφού μέ-
σα σε 25 ημέρες στήθηκαν οι 
εγκαταστάσεις στην παραλιακή 
πλευρά της Πάτρας, κάτι που 
κατά τον ίδιο αποτελούσε πραγ-

ματικό άθλο. Οι κατασκευές 
ήταν χαμηλού κόστους και εί-
χαν ως επίκεντρο της αξιοποί-
ηση των υπαρχουσών εγκατα-
στάσεων.
Ο Αριστείδης Ασημακόπουλος, 
μέλος και αυτός της Οργανω-
τικής Επιτροπής, μέσα από τη 
μελέτη του μίλησε για τις ειδι-
κές προϋποθέσεις που απαι-
τούσαν οι συγκεκριμένοι αγώ-
νες. Σημαντική παράμετρος 
αποτελλούν οι εξής υποδομές: 
των μεταφορών (αστικές & πε-
ριφερειακές), φιλοξενίας (αστι-
κές ή/και περιφερειακές), υγεί-
ας (αστικές), υποδομές αστικού 
ιστού (αναφορά στα χαρακτη-
ριστικά της πόλης), αθλητικών 
εγκαταστάσεων.

Ο Μιχάλης Κουρέτας, μέλος 
της επιτροπής, είπε ότι όλα 
στους συγκεκριμένους αγώ-
νες κύλησαν κατ’ ευχήν, αφού 
δεν διαπιστώθηκε κανένα πα-
ρατράγουδο. Επεσήμανε οτι σε 
τέτοιες διοργανώσεις σημαντι-
κό ρόλο έχουν τέσσερις παρά-
γοντες: η διαμονή, η διατροφή, 
η μεταφορά αθλητών και συνο-
δών και η ασφάλεια. Κατά τον 
κ. Κουρέτα σε όλα αυτά η Πά-
τρα, τα κατάφερε με τον καλύ-
τερο τρόπο, παρότι υπήρξε ένα 
κύμα εσωστρέφειας. 
Ο Γιώργος Ρόδης, γραμματέας 
Οργανωτικής Επιτροπής, ανέ-
φερε πόσο σημαντικός ήταν 
ο ρόλος των 1120 εθελοντών 
στη συγκεκριμένη διοργάνω-

ση στην οποία σε οργανωτικό 
επίπεδο, εκτός εθελοντισμού, 
χρειάστηκαν 268 άτομα
«Όλα αυτά άφησαν μια εμπει-
ρία ομαδικής εργασίας που 
μπορεί να βοηθήσει το μέλλον 
της πόλης μας» σημείωσε. 
Ο Νίκος Παπαδημάτος, Πρό-
εδρος της επιτροπής, είπε ότι 
στο μέλλον αναμένεται να γινει 
ο απολογισμός, καταγράφοντας 
τα θετικά και τα αρνητικά της δι-
οργάνωσης. «Υποδομές έχουμε, 
μένει να τις αναβαθμίσουμε και 
να τις συντηρήσουμε. Και η Πά-
τρα μπορεί να διεκδικήσει μεγά-
λες διοργανώσεις. Μπορούμε 
σε αυτή την πόλη να διαμορφώ-
σουμε συνθήκες ώστε να απο-
τελέσει πανελλαδικά έναν τόπο 

διεξαγωγής διεθνών αθλητικών 
διοργανώσεων. Διοργανώσεις 
που να αρχίζουν και να τελειώ-
νουν στην πόλη μας».
Ο Τάκης Πετρόπουλος, εκ μέ-
ρους του Δήμου Πατρέων, έδω-
σε μια διαφορετική εικόνα για 
τους Αγώνες στην παρέμβασή 
του. Υποστήριξε οτι η πόλη μας 
δεν διαθέτει υποδομές και ότι 
για να τις αποκτήσει απαιτού-
νται 120 εκατομμύρια ευρώ. 
 «Έχουμε συγκεκριμένη μελέτη 
για το τι πρέπει να γίνει σε όλες 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για 
να καταλάβουμε το Παμπελο-
ποννηισιακό, όταν κτίστηκε το 
2003, κόστισε 55 εκατομμύρια 
ευρώ. Σήμερα θα στοίχιζε 70 
με 80 εκατομμύρια». Και συνε-
χίζοντας εξέφρασε το παράπο-
νο ότι ούτε καν οι εξέδρες δεν 
δόθηκαν δωρεάν στην Πάτρα, 
η οποία είχε ανάγκη από ένα 
ανοικτού τύπου θέατρο. «Ο κ. 
Αυγενάκης και η ΝΔ όφειλαν 
να κάνουν αυτό το δώρο στην 
πόλη», ανέφερε. Σε σχέση με το 
master plan της διοργάνωσης, 
υποστήριξε ότι «ήταν ρεαλιστι-
κότατο και οτι αντιρεαλιστικό 
το κατέστησε η ασυνέπεια των 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Συντονιστής 
της εκδήλωσης ήταν ο δημοσι-
ογράφος Μιχάλης Βασιλάκης.

«Η Πάτρα μπορεί ακόμα περισσότερα»
αφ

ιέ
ρω

μα
Το μήνυμα ότι η Πάτρα μπορεί να διοργανώσει 
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δόθηκε μέσα 
από την εκδήλωση της επιτροπής II Mεσογεια-

κών Παράκτιων Αγώνων , στο πλαίσιο του 22ου 
Forum Ανάπτυξης, το πρωί της Κυριακής. 
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Η ανάπτυξη του αλιευτικού 
τουρισμού σ’ όλη την Ελλάδα, 
οι συνέργειες με τα υπουργεία 
και τους φορείς, η προστασία 
και η ανάδειξη της πολιτιστι-
κής μας άυλης ή υλικής πολιτι-
στικής κληρονομιάς αλλά και η 
εφαρμογή πολιτικών βιωσιμό-
τητας στην πόλη, είναι ορισμέ-
νες από τις έξυπνες λύσεις που 
μπορούν και πρέπει να εφαρ-
μοστούν παντού.
Το μήνυμα αυτό έστειλαν τα 
μέλη της Ένωσης Προστασί-
ας Φυσικού και Πολιτιστικού 
Περιβάλλοντος Κορινθιακού 
– Πατραϊκού Κόλπου «Ο ΝΗ-
ΡΕΑΣ», κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης που διοργάνωσε 
το βράδυ της Κυριακής, κλεί-
νοντας την αυλαία του φετινού 
22ου FORUM Ανάπτυξης.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο μηχα-
νολόγος μηχανικός, συνιδρυ-
τής της πλατφόρμας Ταξίδια 
Ψαρέματος www.fishingtrips.
gr, Γεώργιος Λουρδής, ο οποί-
ος τόνισε πως η χώρα μας μπο-
ρεί να γίνει Διεθνής Αλιευτικός 
Προορισμός καθώς σήμερα 

διαθέτει πάνω από 150 Επαγ-
γελματικά Αλιευτικά με Άδεια 
Αλιευτικού Τουρισμού, τέσσε-
ρα χρόνια μετά τη θέσπιση του 
νομικού πλαισίου. «Στόχος μας 
είναι να έχουμε 500 – 600 ή 
και περισσότερα Επαγγελματι-
κά Σκάφη Ψαρέματος σε κάθε 
περιοχή της πατρίδας μας και 
αυτό να προβάλλεται στο εξω-
τερικό. 
Ο Αλιευτικός Τουρισμός – Ψα-
ροκάικο μπορεί να συνδυα-

στεί με τον τουρισμό, τα αγρο-
τικά προϊόντα μας, την ιστορία 
μας στην θάλασσα, αλλά και τα 
Μουσεία Αλιείας. Έτσι, θα προ-
σελκύσουμε επιπλέον τουρί-
στες και θα υπάρχει παραμονή 
νέων στο επάγγελμα του ψαρά, 
αποσυμπίεση των ήδη μειωμέ-
νων ιχθυαποθεμάτων και ταυ-
τόχρονα ενίσχυση του εισοδή-
ματος των ψαράδων. 
Αν αξιοποίησουμε έξυπνα τα 
πλεονεκτήματα της χώρας μας 

(π.χ. μεγαλύτερη ακτογραμμή 
στην Μεσόγειο, ήπιο κλίμα και 
δημοφιλείς τουριστικούς προο-
ρισμούς) θα έχουμε 50 με 60 
ταξίδια το πρώτο χρόνο και θα 
αυξάνονται κατά 10-15% ετησί-
ως», ανέφερε.
«Στη χώρα μας σήμερα δεν 
έχουμε λιμάνια για να υποστη-
ρίξουν την καινοτόμα ιδέα του 
αλιευτικού τουρισμού» συνη-
γόρησε ο Κωνσταντίνος Κου-
μούτσος, ο οποίος από την 

σκοπιά του επαγγελματία ψα-
ρά χαρακτήρισε ως έξυπνη λύ-
ση τη συνέργεια των τεσσάρων 
Υπουργείων που επιβλέπουν 
την αλιεία, προκειμένου να μην 
αφανιστεί ένας κλάδος που ήδη 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή-
ματα επιβίωσης. Το μεγαλύτερο 
«αγκάθι» αποτελεί η παράνομη 
αλιεία ιδίως στις προστατευό-
μενες περιοχές, η υπεραλίευση 
και η ερασιτεχνική αλιεία και 
τόνισε πως θα πρέπει να εφαρ-
μοστούν οι νόμοι χωρίς ασά-
φεις, παρεμβάσεις και δικλεί-
δες ασφαλείας.
Την αναγκαιότητα συνεργασί-
ας ακόμα και με τους φορείς 
της εκπαίδευσης με τις εφορεί-
ες αρχαιοτήτων και με αναπτυ-
ξιακές εταιρείες για την ανάδει-
ξη και προστασία της άυλης και 
υλικής πολιτιστικής κληρονομι-
άς του Κορινθιακού και Πατρα-
ϊκού Κόλπου, με γνώμονα την 
ήπια ανάπτυξη, επεσήμανε ο 
Γεώργιος Παλαμάρης, ο οποίος 
έκανε και τον συντονισμό της 
εκδήλωσης. 
Τις έξυπνες λύσεις για μια κα-

λύτερη πόλη ανέπτυξε ο Γεώρ-
γιος Κανέλλης, εστιάζοντας στα 
πεδία της ενέργειας, των μετα-
φορών, των αποβλήτων, της 
διαχείρισης των ποταμών, της 
ψηφιακής διακυβέρνησης αλ-
λά και της ενίσχυσης της κοι-
νωνικής συνοχής. «Οι έξυπνες 
λύσεις για τις πόλεις μας δεν 
εστιάζουν μόνο στην απαραίτη-
τη γενίκευση της ψηφιοποίησης 
και της εφαρμογής τεχνολογι-
κών καινοτομιών αλλά πολλές 
φορές (όπως στην περίπτωση 
των ποταμών) οι εξυπνότερες 
λύσεις προκύπτουν όταν ακο-
λουθήσουμε και σεβαστούμε τις 
ισορροπίες της φύσης, την αρ-
χαία εντολή του “μέτρου”, την 
επιστροφή σε πρακτικές προ-
σαρμοσμένες στον άνθρωπο, 
την αποφυγή φαραωνικών επι-
λογών, την προσήλωση στην 
βιωσιμότητα τοπικά και παγκό-
σμια», ανέφερε.
Τις εισηγήσεις παρακολούθη-
σαν εκτός των άλλων εκπρόσω-
ποι των οργανώσεων – μελών 
του ΝΗΡΕΑ και εαισθητοποιη-
μένοι συμπολίτες μας.

> Μια ουσιαστική προσέγγιση από την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών:

Σημείο συνάντησης πολιτισμών και 
λαών ήταν η Πάτρα στο πέρασμα των 
αιώνων, αφού αποτέλεσε τόπο διαμο-
νής Εβραίων, Ιταλών και Βρετανών, 
οι οποίοι μάλιστα δημιούργησαν ισχυ-
ρούς κοινωνικούς πυρήνες.
Αυτό αναλύθηκε στην εκδήλωση της 
Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών.
Την εκδήλωση συντόνισε ο συγγραφέ-
ας Βασίλης Λαδάς, παραθέτοντας μέσα 
από τη δική του ματιά ορισμένα στοι-
χεία σε σχέση με την ταυτότητα της Πά-
τρας και τις σχέσεις της με το ξένο στοι-
χείο.
Ο Νίκος Σαραφόπουλος, πρόεδρος 
της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, μί-
λησε για τους στόχους της Εταιρείας το 
επόμενο διάστημα που είναι: 
α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει 
συγκεντρωθεί για την προβολή της 
φυσιογνωμίας της πόλης και της πε-
ριοχής. 
β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργα-
λείων έρευνας και πρόσβασης στις 
συλλογές (ψηφιοποίηση μέρους του 
υλικού και σύνδεσή του με βάσεις δε-
δομένων, δημιουργία κοινών θεματι-
κών ευρετηρίων, διασύνδεση των βά-
σεων δεδομένων).
Ο Δημήτρης Στεμπίλης, Δημοσιο-
γράφος -Ιστορικός, ανέλυσε τις σχέ-
σεις της Πάτρας με το εβραϊκό στοι-
χείο. Όπως διαφάνηκε οι δεσμοί ήταν 
και είναι ισχυροί, μιας και το Βλατερό 
την περίοδο της Φραγκοκρατίας ήταν 

η περιοχή που έμεναν οικογένειες 
Εβραίων οι οποίοι ήταν έμποροι και 
βιοτέχνες. Το 1756, λόγω πανώλης, 
έμειναν μόνο 20 οικογένειες Εβραίων 
στην Πάτρα, ενώ κάνοντας ένα χρονι-
κό άλμα αιώνων διαπιστώνουμε ότι 
την περίοδο της Κατοχής έμειναν μό-
λις 265 άτομα. Δεν παρέλειψε επίσης 
να επισημάνει την ανάγκη να παρα-
μείνει άσβεστη η τοπική ιστορία των 
Εβραίων, δεδομένου ότι «οφείλου-
με πάντα να συνδιαλεγόμαστε με την 
Ιστορία και τη μνήμη».
Η αρχαιολόγος Νίκη-Ράλλη από την 
πλευρά της μίλησε για την παρουσία 
των Βρετανών στην Πάτρα, που ξεκί-
νησε μέσω του εμπορίου σταφίδας το 
19ο αιώνα. 
«Η σταφίδα αποτέλεσε ίσως το μονα-
δικό λόγο εγκατάστασης Άγγλων στην 

πόλη των Πατρών. Αυτήν ακριβώς 
την περίοδο οι Άγγλοι που δραστη-
ριοποιήθηκαν στο εμπόριο της από 
το λιμάνι της Πάτρας – εν μέσω και 
του ανταγωνισμού με τους Γάλλους 
εμπόρους – ήταν κυρίως οι οικογένει-
ες Πίλσχερ, Βουδ, Ρόμπινσον, Χάν-
κοκ, Κρόου, Στήβενς και Μόρφυ. Η 
τελευταίες δραστηριοποιήθηκαν και 
στο χώρο των ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων με τις πρακτορεύσεις της Αυ-
στρο-αμερικάνα μέσω των εταιρει-
ών “William Morphy and Son” και 
“Crow and Stevens”, οι οποίες τελικά 
συνεργάστηκαν και ίδρυσαν το 1908 
την «Αχαϊκή Ατμοπλοΐα». Η συμβολή 
τους στην ανάπτυξη του λιμένα υπήρ-
ξε εκείνη την περίοδο αξιοσημείωτη. 
Πολλοί από τους Αγγλους κατείχαν, 
επίσης, υψηλές διευθυντικές και δι-

οικητικές θέσεις σε φορείς, ιδρύματα 
και οργανισμούς, κυρίως δε σε τραπε-
ζικά ιδρύματα, και σε ορισμένα από 
αυτά ήταν και οι ίδιοι μέτοχοι.
Η σταφιδική κρίση βέβαια επηρέ-
ασε αρκετά και τους Άγγλους εμπό-
ρους, που άρχισαν και αυτοί σταδια-
κά να βλέπουν τις επιχειρήσεις τους 
να παρακμάζουν. Μέχρι τότε, όμως, 
το σύνολο των αγγλικών οικογενειών 
με επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
εκτός από τη συμβολή τους στην τοπι-
κή οικονομία και ανάπτυξη, διαδρα-
μάτισαν και έναν πολύ σημαντικό ρό-
λο, με εξαιρετική κοινωνική παρουσία 
και ενεργητικότητα» τόνισε. Όσο για 
το άθλημα το οποίο παρουσίασε άνθι-
ση στην Πάτρα, αυτό ήταν το κρίκετ το 
οποίο οι Βρετανοί συνήθιζαν να παί-
ζουν σε ιδιωτικές αυλές και πλατείες 
εκείνη την περίοδο.
Ο Ανδρέας Σπυρούλιας, αρχαιολόγος, 
υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε στους δε-
σμούς της Πάτρας με τους Ιταλούς από 
τα τέλη του 17ου αιώνα, μιας και οι 
πρώτοι Ιταλοί που βρέθηκαν στην Πά-
τρα ήταν από τη Νάπολη.
«Ο πυρήνας των Ιταλών της Πάτρας εί-
ναι νοτιοϊταλικής καταγωγής. Θα εγκα-
τασταθούν μόνιμα με τις οικογένειές 
τους και θα αποτελέσουν τον συνδετι-
κό κρίκο για τους επόμενους Ιταλούς 
που φτάνουν κατά κύματα καθ΄ όλο 
τον 19ο αιώνα, συμβάλλοντας στην 

αριθμητική ακμή της κοινότητάς τους 
και στην πληθυσμιακή ανανέωση της 
πόλης. Οι νέοι έποικοι έφταναν κυ-
ρίως για να αναζητήσουν εργασία ως 
ειδικευμένοι εργάτες. Η ναυτική σύν-
δεση της Πάτρας με το Μπρίντιζι, την 
Ανκόνα και την Τεργέστη από το 1833 
με τα πλοία της εταιρείας του Αυστρια-
κό Λόυδ και η ύπαρξη συγγενικών δε-
σμών με τους Ιταλούς που ήταν ήδη 
εγκατεστημένοι στην πόλη διευκόλυ-
ναν αυτή τους την απόφαση» ανέφερε. 
Και συνεχίζοντας είπε ότι: «Μετά την 
αποτυχία των επαναστατικών κινήσε-
ων που αρχίζουν να εκδηλώνονται και 
στην Ιταλία από το 1830 με σκοπό το 
Risorgimento –την ενοποίηση της χώ-
ρας– και την επακόλουθη ήττα στον 
πρώτο πόλεμο κατά των Αυστριακών, 
ένα κύμα πολιτικών προσφύγων κα-
ταφεύγει στην Πάτρα, η οποία είναι η 
πρώτη πόλη υποδοχής τους στον ελ-
λαδικό χώρο. Κυνηγημένοι φυγάδες, 
από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο του 
1849 καταφτάνουν στην Πάτρα πάνω 
από 700 αξιωματικοί, στρατιώτες και 
πολίτες. (Διαβάζουμε στις εφημερίδες 
της εποχής: στις 4 Ιουλίου 1849 έφτα-
σαν στην Πάτρα 70 Ιταλοί πρόσφυγες, 
από τους οποίους ένας λοχαγός και 69 
στρατιώτες, της φρουράς της Αγκώ-
νας. Τον Αύγουστο, φθάνουν μέσω της 
Κέρκυρας, 165 στρατιώτες της φρου-
ράς της Ρώμης. Τον Οκτώβριο φθά-
νουν στην Πάτρα ακόμα 424 Ιταλοί)». 

Πάτρα των πολιτισμών και των αιώνων

Έξυπνη λύση οι συνέργειες στην αλιεία
> Με την εκδήλωση του ΝΗΡΕΑ έπεσε η αυλαία του 22ου Forum Ανάπτυξης
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www.holidayemotions.com είναι μια ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική τουριστική πλατφόρμα, που καλύπτει το σύνολο 
των αναγκών του σύγχρονου ταξιδιώτη με προορισμό την Ελλάδα.

Ελάτε στην ομάδα που δημιουργεί τα πιο δυνατά συναισθήματα
+30 2108024787

www.holidayemotions.com

On line κρατήσεις

Εξειδικευμένες Τουριστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για τον τοπικό προορισμό 
και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Προϊόντα & Υπηρεσίες Παρουσίας & προβολής στο internet

Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα 
(Holiday Emotions Area Developer)


