
Μετά το αποτέλεσμα 

των δημοτικών εκλογών 

της 26ης Μαΐου και 

την επικράτησή της 

με ποσοστό 58%, η δημοτική 

αρχή του Γιάννη Δημητριάδη 

έχει μπροστά της άλλη 

μία τετραετία με καθαρή 

εντολή για υλοποίηση 

του προγράμματός της.

Μία ακόμα κοινωνική δομή ξεκίνησε τη λειτουργία 

της στον Δήμο μας, στηρίζοντας ακόμα περισσότερο 

τους μη-προνομιούχους συμπολίτες μας. Μετά το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο το 2018, η έναρξη λειτουργίας 

του Κ.Φ. σηματοδοτεί περαιτέρω τη σημασία που δίνει 

ο Δήμος μας στις δράσεις κοινωνικής πολιτικής. 

Τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν τα Χριστούγεννα 

στον Πόρο από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, αφού 

ο Δήμος για μια ακόμα χρονιά έχει φροντίσει να 

παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 

για μικρούς και μεγάλους στην ποριώτικη «Γειτονιά 

των Χριστουγέννων».

Τρείς Παιδικές Χαρές διαθέτει πλέον το νησί μας, 

μεταξύ των οποίων εκείνη του Άλσους Παπαντωνίου 

είναι σίγουρα μία από τις πληρέστερες και πλέον 

εντυπωσιακές σε όλη τη χώρα και ήδη έχει εξελιχθεί 

σε στέκι για τα παιδιά όλων των ηλικιών.

Σελίδες 2-3
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Εγκαίνια και για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο
του Δήμου

Χριστούγεννα στον Πόρο 
και φέτος!

Ανακαινίστηκαν (και 
αυξήθηκαν!) οι Παιδικές 
Χαρές του νησιού

Συνεχίζεται η «Καθαρή Πορεία» 
του Δήμου Πόρου
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Ενημερωτικό έντυπο της δημοτικής αρχής Πόρου



Σελ. 2 Δημοτική Αρχή

Στην ομιλία του, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Η σημερινή ημέρα συμβολίζει την αναγνώριση του έως σήμερα έργου μας 

και την καθαρή εντολή που λάβαμε να το συνεχίσουμε χωρίς συμβιβασμούς. 

Η έναρξη της νέας δημοτικής θητείας αποτελεί ένα ορόσημο για εφαρμογή 

αλλαγών που πρέπει να γίνουν στον Δήμο και στην δημοτική αρχή. Ο τόπος 

μας χρειάζεται και επέλεξε πρόοδο, ανάπτυξη, εξέλιξη, έργα, κανόνες, 

ισονομία, παρεμβατικότητα του Δήμου. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με 

δράση και για τη δράση απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, οι οποίες οφείλουν 

να αγνοήσουν τις μειοψηφικές αντιρρήσεις που μόλις πριν λίγες βδομάδες 

απορρίφθηκαν από τους ψηφοφόρους. Αυτό έχει επιλέξει ο λαός του Πόρου. 

Όσοι διαφωνούν έχουν δύο δημοκρατικές επιλογές: ή να αναθεωρήσουν και 

να συνταχθούν με τις επιλογές τις πλειοψηφίας ή να εκφράζουν δημοκρατικά 

τη διαφωνία τους χωρίς να εμποδίζουν τις δράσεις. Το να σαμποτάρουν ή 

να προσπαθούν να ανακόπτουν τις δράσεις δεν είναι ανεκτό και δεν θα το 

επιτρέψω σε καμία περίπτωση. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια το ανέχτηκα 

σε μεγάλο βαθμό, γιατί για κάθε αλλαγή απαιτείται διάστημα προσαρμογής. 

Το 2014, με λόγια και με πράξεις, απηύθυνα κάλεσμα συστράτευσης και τα 

χρόνια που μεσολάβησαν ήμουν πάντα ανεκτικός με κάθε πολιτικό αντίπαλο 

ή με ορισμένους που συνέχιζαν να βάζουν το προσωπικό συμφέρον πάνω από 

το κοινό. Σήμερα δηλώνω όμως ότι δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Ο 

καθένας πρέπει να κάνει τις επιλογές του και η δημοτική αρχή θα εκτελέσει 

τις δράσεις της χωρίς κανέναν συμβιβασμό, έχοντας απόλυτη νομιμοποίηση 

για αυτό. Γιατί αυτό επιτάσσει η δημοκρατία και το συμφέρον του τόπου. 

Οτιδήποτε άλλο θα παραβίαζε τη λαϊκή εντολή. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι 

είναι μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά και για όλους μας ότι οι δημότες μάς 

επέλεξαν για να εκπροσωπούμε τους ίδιους και τον τόπο μας. Εύχομαι καλή 

επιτυχία σε όλους και κυρίως στους συμβούλους που σήμερα αναλαμβάνουν 

καθήκοντα για πρώτη φορά. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να προσφέρουν στον 

τόπο τους και εύχομαι να το κάνουν με επιτυχία».

Ανέλαβε τα καθήκοντά της η 
δημοτική αρχή για την περίοδο 
2019-2023

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 

πραγματοποιήθηκε στο κτήριο 

Συγγρού η τελετή ορκωμοσίας του 

Γιάννη Δημητριάδη ως Δημάρχου 

για την περίοδο 2019-2023, καθώς 

και των δημοτικών συμβούλων που 

αναδείχθηκαν από τις εκλογές του 

Μαΐου. 



Από τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν στο ΔΣ για την ανάδειξη του 
νέου Προεδρείου και των μελών των διάφορων Οργάνων, νέα Πρόεδρος 
του ΔΣ Πόρου αναδείχθηκε η Καίτη Ροΐδη-Μπήτρου, Αντιπρόεδρος ο 
Βαγγέλης Ζεντέλης και Γραμματέας η Ελένη Κανατσίδη. 
Αιρετά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (εκτός του Δημάρχου και των 
δύο Αντιδημάρχων) αναδείχθηκαν οι Ελένη Κανατσίδη και Εβελίνα 
Παπαδοπούλου από την πλειοψηφία (αναπληρωματικοί: Γιώργος Κλείσας 
και Χριστίνα Ροή) και οι Ρίτα Μάνδηλα και Παναγιώτης Ρούσσος από 
τη μειοψηφία (αναπληρωματικοί: Ματούλα Μητσιοπούλου και Αγγελική 
Μακρή).

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2019 ο Δήμαρχος 
Πόρου ανακοίνωσε τα καθήκοντα που θα ανέλαβαν τα μέλη της 
δημοτικής αρχής, ως ακολούθως:
• Γιώργος Κουτουζής: Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας-
συντονισμού των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών: (α) Πολεοδομίας, (β) Τεχνικών Έργων, (γ) Ύδρευσης-
Αποχέτευσης και (δ) Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που 
αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων και υποδομών αποχέτευσης και 
βιολογικού καθαρισμού. 
• Τάσος Παπαχρήστου: Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες εποπτείας-
συντονισμού των ακόλουθων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών: (α) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, (β) 
Καθαριότητας και Πρασίνου, (γ) Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 
πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση υδάτινων πόρων 
και υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, καθώς και της 
αρμοδιότητες του Δημοτικού Κοιμητηρίου και το πλανόδιο εμπόριο.
• Εβελίνα Παπαδοπούλου: Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας-
συντονισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Χριστίνα Ροή: Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας-
συντονισμού των ακόλουθων Τομέων του «Αυτοτελούς Γραφείου 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»: (α) Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας, πλην των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της προώθησης εθελοντικών δράσεων, 
(β) Παιδικού Σταθμού και (γ) ΚΔΑΠ, καθώς και υπεύθυνη για τη διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

• Χρήστος Λίτσας: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών και εντεταλμένος 
σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας-συντονισμού των ακόλουθων Τομέων του 
«Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού»: 
(α) Παιδείας, πλην των δομών του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης, (β) Αθλητισμού και (γ) Πολιτισμού, καθώς 
και την εποπτεία και συντονισμό των δράσεων που αφορούν στις Παιδικές 
Χαρές.
• Γιώργος Κλείσας: Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 
και εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη εποπτείας-συντονισμού του Τομέα 
Τουρισμού του «Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».
• Ελένη Κανατσίδη: Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την τακτοποίηση 
και διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
• Τζεφ Στάικος: Εντεταλμένος σύμβουλος με ευθύνη την προώθηση και 
τον συντονισμό περιβαλλοντικών και εθελοντικών δράσεων. 
• Ντίνα Καραμάνη: Εντεταλμένη σύμβουλος με ευθύνη την εποπτεία του 
ηπειρωτικού τμήματος του Δήμου.
Σημειώνεται ότι, με νόμους που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση τους 
τελευταίους μήνες, προβλέπεται πλέον ο ορισμός δύο ακόμα Αντιδημάρχων 
στον Δήμο μας, οι οποίοι πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα και να 
αναλάβουν τα καθήκοντά τους από την 1η Ιανουαρίου του 2020. 

Τα νέα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:
• Αλέξανδρος Δημητριάδης, Πρόεδρος
• Δημήτρης Παπαχρήστου, Αντιπρόεδρος
• Χρύσα Τζανετοπούλου, τακτικό μέλος
• Γιώργος Δημητριάδης, τακτικό μέλος
• Αριστείδης Αποστολάκης, τακτικό μέλος
• Γιώργος Δημητριάδης, τακτικό μέλος
• Ρίτα Μάνδηλα, τακτικό μέλος (εκπρόσωπος μειοψηφίας)
• Λιμενάρχης Πόρου, τακτικό μέλος (ex officio)
• Γιώργος Κουτουζής, αναπληρωματικό μέλος
• Τάσος Παπαχρήστου, αναπληρωματικό μέλος
• Γεώργιος Κλείσας, αναπληρωματικό μέλος
• Εβελίνα Παπαδοπούλου, αναπληρωματικό μέλος
• Γιάννης Μπαπούσης, αναπληρωματικό μέλος
• Αγγελική Μακρή, αναπληρωματικό μέλος (εκπρόσωπος μειοψηφίας)

Σελ.  3Δημοτική Αρχή

Οι αρμοδιότητες των μελών της νέας δημοτικής αρχής

Ευχαριστούμε, για την παραχώρηση των φωτογραφιών, τους: Αργύρη Αναγνωστόπουλο • Νάσο Αργυρόπουλο • Γιώργο Γκιώνη
• Μπάμπη Κανατσίδη • Άννα Κανατσίδη • Χαράλαμπο Λεβέντη • Σάββα Μαρώτο • Ελένη Μωραΐτη • Νίκο Παύλου • Whynot

Επικοινωνία: grafeiotypou@poros.gr   |  22983 - 20512

«Τα Νέα του Πόρου» - Υπεύθυνος για την έκδοση: Γιάννης Δημητριάδης (Το κόστος έκδοσης της εφημερίδας καλύπτεται προσωπικά από τον Δήμαρχο Πόρου).



Σελ. 4 Αποφάσεις ΔΣ

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

• Απόφαση 4/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ένταξη του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» και τη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό.

• Απόφαση 12/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη-αποδοχή των ακινήτων της 

οφειλέτριας κ. Αγγελικής Ασημομύτη και η διενέργεια νέου πλειστηριασμού.

• Απόφαση 14/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός 

πρόσληψης τριών υπαλλήλων για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

για το 2019.

• Απόφαση 15/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός 

πρόσληψης ενός εργάτη Κοιμητηρίου για το 2019.

• Απόφαση 17/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η άσκηση αίτησης ακύρωσης 

και αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά Απόφασης 

του Αν. Υπουργού Οικονομικών, με την οποία οι Δήμοι υποχρεώθηκαν 

να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα στον λογαριασμό 

ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Απόφαση 32/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2019 Απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής (Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας).

• Απόφαση 33/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή 

αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη μόνιμου 

προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου Πόρου 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

• Απόφαση 54/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2019 Απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής (Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων 

Προσωπικού 2020-2023).

• Απόφαση 137/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο επικεφαλής της 

μειοψηφίας κ. Δ. Στρατηγός καταψήφισε) η υπ’ αριθμ. 125/2019 Απόφαση 

του ΔΣ του ΔΛΤ (απολογισμός 2018).

• Απόφαση 151/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

καταψήφισαν) το από 22-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

• Απόφαση 164/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

καταψήφισαν) η υπ’ αριθμ. 134/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(καθορισμός τελών Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ 2020).

• Απόφαση 165/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

καταψήφισαν) η υπ’ αριθμ. 135/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(καθορισμός τελών Ύδρευσης-Αποχέτευσης 2020).



Σελ.  5Αποφάσεις ΔΣ

• Απόφαση 166/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 136/2019 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών Δημοτικού 

Κοιμητηρίου 2020).

• Απόφαση 167/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

καταψήφισαν) η υπ’ αριθμ. 137/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(καθορισμός τελών Κοινόχρηστων Χώρων 2020).

• Απόφαση 168/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 138/2019 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών Διαφήμισης 2020).

• Απόφαση 169/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 139/2019 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός μηνιαίας εισφοράς 

στον Παιδικό Σταθμό για τη σχολική περίοδο 2019-2020).

• Απόφαση 175/2019: Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 142/2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης Π/Υ 2020 (οι ψήφοι των δ.σ. της 

μειοψηφίας καταμετρήθηκαν ως άκυρες).

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη

• Απόφαση 7/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 10-9-2018 πρακτικό της 

Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.

• Αποφάσεις 8-10, 42-45, 63-66, 68, 95-96, 102-103 & 140/2019: 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

μουσικών οργάνων για το έτος 2019 σε ΚΥΕ.

• Αποφάσεις 11, 16, 40-41, 62, 109-111 & 158/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η 

χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε ΚΥΕ.

• Απόφαση 26/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2019 Απόφαση 

της ΕΤΑΠ (συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παραγωγή έντυπου 

προωθητικού υλικού).

• Απόφαση 27/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπάνης για τα 

έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις ITB 

2019 στο Βερολίνο και MITT 2019 στη Μόσχα.

• Απόφαση 29/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση σύμβασης για τη 

λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Πόρου για το 

έτος 2019.

• Απόφαση 46/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση 

δαπάνης για τη φιλοξενία ταξιδιωτικών γραφείων από τη Γερμανία στο 

πλαίσιο του “FVW Workshop Athens-Attica 2019”.

• Απόφαση 51/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση-συμπλήρωση της 

υπ’ αριθμ. 158/2018 Απόφασης του ΔΣ περί καθορισμού παραχωρούμενων 

κοινοχρήστων χώρων, ώστε να συμπεριληφθούν νέοι προς παραχώρηση 

κοινόχρηστοι χώροι για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτημα παραχώρησης.

• Απόφαση 55/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση πίστωσης για τη 

διεξαγωγή των αγώνων POROSEA 2019.

• Απόφαση 56/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2019 Απόφαση 

της ΕΤΑΠ (καθορισμός σειράς προτεραιότητας εγκεκριμένων δράσεων 

Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2019).

• Απόφαση 57/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2019 Απόφαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (παραχώρηση αίθουσας πληροφορικής 

για μαθήματα ρομποτικής).

• Απόφαση 67/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2019 Απόφαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ίδρυση Τμήματος Ένταξης για την 

υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης, στο Γυμνάσιο Πόρου).

• Απόφαση 72/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα το από 27-3-2019 πρακτικό 

της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

• Απόφαση 73/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ενίσχυση απόρων δημοτών 

με την παροχή ειδών διατροφής εν όψει των εορτών των του Πάσχα.

• Αποφάσεις 82 & 173/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 106/2017 Απόφασης του ΔΣ ως προς το ωράριο της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας (για την εξυπηρέτηση των μαθητών και της τοπικής αγοράς) 

και την προσθήκη δύο νεών στάσεων.

• Απόφαση 91/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση πιστώσεων για 

τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη διαφήμιση του Πόρου σε 

ραδιοφωνικούς σταθμούς εν όψει της θερινής περιόδου.

• Αποφάσεις 101 & 125/2019: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπ’ αριθμ. 6 & 

7/2019 Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομές ποσών 

στις Σχολικές Επιτροπές για έξοδα συντήρησης εν όψει έναρξης της 

σχολικής περιόδου).

• Απόφαση 122/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα κάλυψης 

του κόστους της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων με λέμβο 

σε απομακρυσμένες περιοχές την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω μη-ύπαρξης 

συγκοινωνίας.

• Απόφαση 123/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση πίστωσης 

5.000€ και η απόδοση του ποσού στον ΝΟΠΤ προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις δαπάνες επισκευής της πλωτής εξέδρας του Συλλόγου, η 

οποία υπέστη ζημίες από κακοκαιρία.

• Απόφαση 149/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 10/2019 Απόφαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (παραχώρηση αιθουσών-χώρων σε 

Αθλητικά Σωματεία-Συλλόγους για τη σχολική χρονιά 2019-20).

• Απόφαση 150/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση κοντέινερ για 

τις ανάγκες της Γυμναστικής Ένωσης Πόρου.

• Απόφαση 162/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση (παράταση 

ισχύος) της υπ’ αριθμ. 244/2018 Απόφασης του ΔΣ αναφορικά με 

παραχωρήσεις τάφων.

• Απόφαση 171/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2019 Απόφαση 

της ΕΤΑΠ (Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2020).

• Απόφαση 172/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

του 2020.

• Απόφαση 177/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια εκδήλωσης εις 

μνήμην του Γεωργίου Αθανασίου.

• Απόφαση 179/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ενίσχυση απόρων δημοτών 

με την παροχή ειδών διατροφής συνολικής αξίας 3.600€ εν όψει των 

εορτών των Χριστουγέννων.

Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον

• Απόφαση 1/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραλαβή της Μελέτης με 

τίτλο «Μελέτη Συνθηκών Λειτουργίας Αποχετευτικού Δικτύου Δήμου 

Πόρου».

• Απόφαση 2/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών 

νήσου Πόρου», μετά την κήρυξη του προηγούμενου αναδόχου ως 

έκπτωτου.

• Απόφαση 3/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης των 

εργασιών του τεχνικού συμβούλου για το έργο «Συντήρηση, επέκταση και 

αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της 

Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά» μέχρι τις 20.2.2019.

• Απόφαση 6/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας 

κ. Μητσιοπούλου και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν) η 

ανανέωση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου προσωρινής εγκατάστασης 

εργοταξίου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση, επέκταση 

και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της 

Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά».



Σελ. 6 Αποφάσεις ΔΣ

• Απόφαση 20/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και Περγάρι 

στον Δήμο Πόρου», π/υ 1.000.000€.

• Αποφάσεις 21 & 87/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια πανελλήνιου 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Χριστού στην 

περιοχή Μπρίνια του Δήμου Πόρου» και η σύσταση σχετικής πενταμελούς 

κριτικής επιτροπής αξιολόγησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων.

• Απόφαση 23/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού αποκατάστασης και αναβάθμισης έργων επεξεργασίας ΒΙΟΚΑ 

Πόρου», π/υ 4.216.000€.

• Απόφαση 24/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη του έργου με 

τίτλο « Έργα μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟΚΑ Πόρου προς 

επαναχρησιμοποίηση», π/υ 1.674.000€.

• Απόφαση 25/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης για 

ένταξη του Δήμου στην Πρόσκληση ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ι «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία 

της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

• Απόφαση 35/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραλαβή της 

Μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρεμάτων».

• Απόφαση 39/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη προεκτιμώμενης 

αμοιβής και η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος οδού 

Χριστόδουλου Μέξη Δήμου Πόρου».

• Απόφαση 47/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση 

της κυκλοφοριακής Μελέτης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου 

«Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων 

αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά».

• Απόφαση 48/2019 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με 

τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη θέση Τσελεβίνια στον 

Δήμο Πόρου» και η συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση IV του 

Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική 

γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

• Απόφαση 52/2019: Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της 

μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου ψήφισε ΛΕΥΚΟ) το αίτημα της ΖΙΤΑΚΑΤ 

Α.Τ.Ε.Β.Ε. για παράταση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση, επέκταση 

και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της 

Σφαιρίας του Δήμου Πόρου - Γαλατά» κατά 12 εργάσιμους μήνες από 

την έναρξη των εργασιών, ως ατεκμηρίωτο και μη-σύννομο, καθώς και η 

σχετική εισήγηση της Περιφέρειας, Τ.Υ.Ν.Δ. για παράταση 12 μηνών, και 

εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 30-5-2019, λόγω διακοπών του καθ’ 

υπόδειξη του Δήμου, οι οποίες απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση των 

μετακινήσεων στο κέντρο του Πόρου σε εορταστικές περιόδους.

• Απόφαση 53/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Εργασίες 

διαμόρφωσης και λοιπές εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού 

Σταθμού διατάξεις του ΠΔ 31630/28-6-2018».

• Απόφαση 58/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας στον 

ΔΕΔΔΗΕ για κλαδέματα και κοπές δέντρων.

• Απόφαση 74/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάληψη ενεργειών για 

τις καθυστερήσεις του έργου «Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού 

κρηπιδώματος λιμένα Πόρου».

• Απόφαση 75/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Κατασκευή 

νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Ασκέλι Πόρου» και η συμμετοχή 

του Δήμου στην πρόσκληση IV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

• Απόφαση 77/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Μελέτη 

έργων επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟΚΑ Πόρου 

και σύνταξη φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ».

• Απόφαση 78/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου στην πρόσκληση ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές 

μονάδες» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

• Απόφαση 79/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου στην πρόσκληση VII «Εκπόνηση Μελετών 

και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 

της χώρας» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

• Απόφαση 85/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου στην πρόσκληση V «Προμήθεια εξοπλισμού 

και κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή 

και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

των Δήμων της χώρας» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

• Απόφαση 86/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόρριψη ένστασης της 

ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. σχετικά με το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου 

και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου».

• Απόφαση 100/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόρριψη αιτήματος 

της ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου 

«Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων 

αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά» 

έως 31-5-2020.

• Απόφαση 105/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Μελέτη 

για τοπογραφικές αποτυπώσεις εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης Δήμου 

Πόρου».

• Απόφαση 106/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο «Υπηρεσία αποτύπωσης εγκαταστάσεων και δομικών κατασκευών 

ύδρευσης Δήμου Πόρου και τακτοποίηση αυθαιρέτων».

• Απόφαση 113/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή εκτέλεσης του 

προγράμματος καταπολέμησης δάκου της Περιφέρειας Αττικής για το 

έτος 2019.

• Απόφαση 116/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της 

μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου καταψήφισε) το από 27-3-2019 πρακτικό 

της Επιτροπής ΒΙΟΚΑ (συγκρότηση συνεργείου για διενέργεια ελέγχων 

σε ακίνητα προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα σύνδεσής τους με 

το αποχετευτικό δίκτυο).

• Απόφαση 120/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο 

«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην κύρια δημοτική οδό 

Συνοικισμού Πόρου – Αγίου Νεκταρίου Δήμου Πόρου», π/υ 200.000€.

• Αποφάσεις 138-139/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 33/2019 

Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση βατότητας τμήματος 

δασικού δρόμου στο Ασκέλι Δήμου Πόρου» και η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το ομώνυμο έργο.

• Απόφαση 147/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσχώρηση του Δήμου 

στη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών 

& Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών 

ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α. (Α’ Φάση)».

• Απόφαση 170/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής (προγραμματισμός δράσεων και εισήγηση 

Τεχνικού Προγράμματος 2020).

• Απόφαση 176/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας του έργου «Κατασκευή, επέκταση & συντήρηση τεχνικών 

απορροής ομβρίων στον Δήμο Πόρου».

• Απόφαση 180/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής 

και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από 

πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου».

• Απόφαση 181/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας 

Εργασιών της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι 

Δήμου Πόρου».





Σελ. 8 Έργα - Δράσεις

Σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις σε γειτονιές πραγματοποίησε ο Δήμος το 

2019, αποκαθιστώντας τμήματα οδών και καλντεριμιών που ταλαιπωρούσαν 

επί δεκαετίες περίοικους και διερχόμενους. Μεταξύ αυτών, δύο δρομίσκοι 

εντός σχεδίου στην περιοχή της Πέρλιας-Συνοικισμού που παραδόξως 

παράμεναν χωματόδρομοι και δεν είχαν ασφαλτοστρωθεί ή τσιμεντοστρωθεί 

ποτέ, καθώς και τα καλντερίμια βόρεια της πλατείας Κορυζή, τα οποία είχαν 

υποστεί σοβαρές ζημιές από τις βροχές. Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση των 

καλντεριμιών συνδυάστηκε και με έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης 

από αμίαντο στην ευρύτερη περιοχή πέριξ της πλατείας Κορυζή.

Η συνδυαστική εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των καλντεριμιών και 

αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στο υπέδαφος (όπου είναι δυνατό) 

αποτελεί πρακτική που έχει υιοθετήσει ο Δήμος μας σε τοπικές παρεμβάσεις 

που εκτελεί τα τελευταία χρόνια, ενώ για το 2020 έχει προγραμματισθεί 

αντίστοιχη παρέμβαση στον άνω δρόμο της Πούντας. Ωστόσο, ο μεγάλος 

στόχος που έχει θέσει η δημοτική αρχή είναι η υλοποίηση ενός τεράστιου 

συνδυαστικού έργου σε όλο τον Οικισμό, με το οποίο θα γίνει διαχωρισμός 

του δικτύου ομβρίων από το δίκτυο αποχέτευσης, θα αντικατασταθούν τα 

δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, θα υπογειοποιηθούν τα εναέρια καλώδια 

ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ και τέλος θα γίνει ανάπλαση όλων των κοινόχρηστων χώρων. 

Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλο χρονικό ορίζοντα και υψηλές απαιτήσεις 

προγραμματισμού, μελετών, αδειοδοτήσεων και χρημοτοδότησης, το οποίο 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της δημοτικής αρχής.

Μικρά έργα αποκατάστασης 
οδών σε γειτονιές





Σελ. 10 Ειδήσεις

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας

Άμεσες επεμβάσεις από το 
Εθελοντικό Κλιμάκιο Πόρου

Ενημέρωση για το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο

Εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου στο Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Πόρου στο δημοτικό κτήριο πολλαπλών χρήσεων («κτήριο 
ΚΑΠΗ»). Το Κ.Φ. αποτελεί μία ακόμα δομή του Δήμου που στοχεύει στη 
στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μετά την ίδρυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου το 2018. Σκοπός της δομής είναι η παροχή σε ωφελούμενα 
άτομα δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών 
προϊόντων, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω συνεργασιών με 
φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους, τοπικούς φορείς και 
πολίτες. Πολύτιμη βοήθεια, επίσης, αποτελούν οι δωρεές περισσευούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί είτε μερικώς είτε 
καθόλου, αρκεί να μην έχουν λήξει. 
Ωφελούμενοι της δομής είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο, τα 
εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους και οι νόμιμα διαμένοντες 
πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον οι παραπάνω αποδεικνύεται ότι διαβιούν 
σε κατάσταση φτώχειας. Τα προϊόντα διανέμονται δωρεάν στους 
ωφελούμενους, με την προσκόμιση ιατρικής συνταγής στις περιπτώσεις 
που απαιτείται, η οποία καταχωρείται στο αρχείο της δομής. Παράλληλα, 
λειτουργεί η υπηρεσία της συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους από 
τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό.
Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της δομής, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης 
Δημητριάδης τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για 
τον Δήμο Πόρου και επεσήμανε ότι η δημοτική του αρχή νοιώθει μεγάλη 
ικανοποίηση, τόσο για την ίδρυση νέων δομών τα τελευταία χρόνια, όσο 
και για την αξιοποίηση των χώρων του κτηρίου του «Γηροκομείου», το 
οποίο μετά από μια δεκαετία απαξίωσης αποτελεί σήμερα το πλέον 
ζωντανό και χρήσιμο «κύτταρο» του νησιού, αφού σε αυτό στεγάστηκαν 
και λειτουργούν το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, τα δύο Νηπιαγωγεία του νησιού, το 
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και το Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο.

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε σοβαρά συμβάντα πυρκαγιάς στο 
νησί μας. Έτσι, δεν συνειδητοποιούμε όσο συχνά θα έπρεπε τη σημασία που 
έχει για το νησί η λειτουργία από πέρυσι του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου και η προσφορά των αξιωματικών και εθελοντών που υπηρετούν 
σε αυτό, δηλαδή των συμπολιτών μας που διαθέτουν αφιλοκερδώς τον 
χρόνο τους για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι περισσότερο ασφαλείς. 
Στις 6 Νοεμβρίου τα στελέχη του Ε.Π.Κ. αντιμετώπισαν με απόλυτη 
αποτελεσματικότητα ένα πάρα πολύ σοβαρό συμβάν αστικής πυρκαγιάς 
στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του Συνοικισμού και μάλιστα σε μία 
χρονική στιγμή (μεταμεσονύκτια ώρα και εκτός αντιπυρικής περιόδου) που 
θα ήταν αδύνατο να επέμβουν άμεσα δυνάμεις από τον Πυροσβεστικό 
Σταθμό της Τροιζήνας, ενώ στις 9 Νοεμβρίου χρειάστηκε πάλι η επέμβασή 
τους για να κατασβεστεί πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκάφος στο λιμάνι. Ένα 
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ εκ μέρους του Δήμου και της κοινωνίας του Πόρου 
είναι το λιγότερο που μπορούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πούμε στα 
στελέχη του Ε.Π.Κ.!

Εμπλοκή προέκυψε τον τελευταίο μήνα με την χορήγηση του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 
στους κατοίκους του ηπειρωτικού τμήματος του Δήμου μας. Όπως 
ενημέρωσε η Γενική Γραμματεία, το Μ.Ι. μπορεί να χορηγείται μόνο σε 
κατοίκους νησιών, αφού η σχετική διάταξη (ά. 3 παρ. 1 του Ν. 4551/2018) 
από προφανές λάθος του νομοθέτη αναφέρεται σε κατοίκους «νησιών» 
και όχι «νησιωτικών Δήμων». Σαν να μην έφτανε αυτό, παρότι η διάταξη 
δεν το επιτρέπει, οι υπεύθυνοι του Προγράμματος ενέταξαν αρχικά στο 
μέτρο τους κατοίκους του ηπειρωτικού τμήματος του Δήμου, στους 
οποίους και χορηγείτο το Μ.Ι. μέχρι πρόσφατα. Τα λάθη αυτά μπορούν 
να διορθωθούν μόνο με τροποποίηση του Νόμου, η οποία ωστόσο δεν 
μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Για τον λόγο αυτό, η Γ.Γ. ζητάει πλέον από 
τους δικαιούχους την προσκόμιση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας «στο νησί 
του Πόρου» (και όχι απλώς στον Δήμο). Ο Δήμαρχος Πόρου, τόσο σε 
επικοινωνία του με τη Γ.Γ., όσο και με επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, 
υπέβαλε αίτημα για άμεση τροποποίηση του Νόμου, ώστε στο εξής να 
γίνεται ρητή αναφορά σε κατοίκους νησιωτικών Δήμων και όχι νησιών.



Σελ.  11Υγεία

Διημερίδα «Πρόληψη Παθήσεων της 
Γυναίκας»

Χορηγίες συμπολιτών μας για 
σκοπούς υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας

Δράσεις αιμοδοσίας

Μετά τις χορηγίες ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμών της Άλφα 

Τράπεζας και του συμπολίτη μας Βασίλη Κιμιγκέλη, καθώς και ποσού 1.000€ από 

το ζεύγος Pierre και Caroline Mestchersky στις αρχές του έτους, ο Δήμος μας 

το τελευταίο διάστημα έλαβε μία ακόμα σημαντική δωρεά από την οικογένεια 

του εκλιπόντος συμπολίτη μας Στέφανου Ζάννου. Ειδικότερα, η οικογένεια 

Ζάννου προσέφερε εξειδικευμένο υγειονομικό υλικό και ορθοπεδικούς-

αναπηρικούς εξοπλισμούς μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων ένα γερανάκι 

ανύψωσης και μεταφοράς ασθενούς πλήρως εξοπλισμένο, ένα βαριατρικό 

ηλεκτρικό νοσοκομειακό κρεβάτι για χρήστες με κινητικά προβλήματα αξίας 

1.500€ και έναν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, προσαρμόσιμο σε αναπηρικό 

αμαξίδιο για άνοδο-κάθοδο σε σκαλοπάτια, αξίας 5.790€. Επίσης, η οικογένεια 

προσέφερε χρήματα και ρουχισμό ενισχύοντας τις κοινωφελείς δράσεις της 

ενορίας του Αγ. Κωνσταντίνου. Ο Δήμος Πόρου, εκ μέρους όλης της τοπικής 

κοινωνίας θα ήθελε να ευχαριστήσει και δημοσίως την οικογένεια Ζάννου για 

την προσφορά της, με την οποία τιμάται ο αείμνηστος Στέφανος Ζάννος, ο 

οποίος εν ζωή προσέφερε εξίσου με την παρουσία και τη δράση του στα κοινά 

του τόπου μας.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος οι δράσεις αιμοδοσίας 

του Δήμου μας, με σκοπό την ενίσχυση της δημοτικής τράπεζας αίματος. 

Η δεύτερη αιμοδοσία της χρονιάς (μετά από εκείνη του Μαρτίου) έλαβε 

χώρα στις 2 και 3 Ιουλίου και προσέλκυσε 160 αιμοδότες, εκ των οποίων 

κατάφεραν να δώσουν αίμα οι 151. Μεταξύ αυτών, εκπαιδευόμενοι της ΣΜΥΝ 

που προσήλθαν κατόπιν συνεννόησης του Δήμου με το Κ.Ε. Πόρος. Η τρίτη 

αιμοδοσία του 2019 πραγματοποιήθηκε το διήμερο 22-23 Νοεμβρίου και σε 

αυτήν προσήλθαν 162 αιμοδότες και έδωσαν αίμα οι 140, μεταξύ των οποίων 

μαθητές των Ενιαίων Λυκείων Πόρου και Γαλατά και του ΕΠΑΛ Γαλατά, που 

έδωσαν αίμα με τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά η ιατρική 

διημερίδα με θέμα «Πρόληψη παθήσεων της γυναίκας» που διοργάνωσε 

ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», την Παρασκευή 

29 και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019. Στο πλαίσιο της διημερίδας, την 

Παρασκευή διεξήχθησαν ενημερωτικές ομιλίες στους μαθητές του Λυκείου 

Πόρου για θέματα αντισύλληψης και πρόληψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, ενώ το Σάββατο διενεργήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες 

(τεστ Παπανικολάου, καρδιολογικοί έλεγχοι και μετρήσεις σακχάρου αίματος). 

Το απόγευμα του Σαββάτου, στο κτήριο Συγγρού, ακολούθησε ενημερωτική 

ομιλία από το ιατρικό προσωπικό για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 

τον καρκίνο του μαστού, την εμμηνόπαυση και την οστεοπόρωση. 

Στο πλαίσιο της 5ης Εκστρατείας Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για 

τον Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την Αστική μη-

Κερδοσκοπική Εταιρεία «Με Οδηγό τον Διαβήτη», διοργάνωσε τη Δευτέρα 30 

Σεπτεμβρίου ημερίδα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και ενημέρωσης του κοινού 

γύρω από τον σακχαρώδη διαβήτη. Οι εξετάσεις (γλυκόζης, γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης, λιπιδαιμικού ελέγχου και συνδρόμου διαβητικού ποδιού) 

έγιναν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου (πρ. κτήριο ΚΑΠΗ) 

από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου – Β’ Δημοτικού, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες 

εξειδικευμένων επιστημόνων αναφορικά με τον σακχαρώδη διαβήτη, τα 

συμπτώματα, τις επιπλοκές, τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση υπογλυκαιμίας, 

τα σημερινά δεδομένα της νόσου και τις νέες θεραπείες.

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και 
ενημέρωση του κοινού για τον 
σακχαρώδη διαβήτη

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
MANESSI • ΔΙΟΝΥΣΟΣ • 7 ΑΔΕΛΦΙΑ • MACARONI & MORE 

• ΣΤΗ ΡΟΤΑ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
ΒΙΚΟΣ (ΝΕΡΑ) • MACARONI & MORE



Σελ. 12 Ειδήσεις

Νέες σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τον Δήμο 
Πόρου έχουν εγκριθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2019, 
δίνοντας νέες δυνατότητες υλοποίησης αναγκαίων 
δράσεων στον Δήμο μας.

Ειδικότερα (σε παρένθεση η πηγή χρηματοδότησης):
• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (CLLD/LEADER) - 251.658€ 
• Έργο πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από φυσικές 
καταστροφές (Υπουργείο Εσωτερικών) - 200.000€
• Προμήθεια απορριμματοφόρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) - 150.000€
• Αναβάθμιση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 
/ ΕΣΠΑ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) - 56.880€
• Μελέτες (πλην αρχιτεκτονικής) για αποκατάστασης και αξιοποίησης της 
Δημοτικής Αγοράς - 45.000€
• Αναβάθμιση υποδομών ανακαίνιση των τουαλετών και της κουζίνας του 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (Υπουργείο Εσωτερικών) - 36.500€
• Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) - 
25.000€ 
• Επιχορήγηση Poros Arts Festival (CLLD/LEADER) - 20.484€
• Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσης αντικατάστασης 
οδοφωτισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας - 15.000€

Παραχωρήθηκε στον Δήμο το τριώροφο κτήριο του 
πρ. ΠΙΚΠΑ στον Οικισμό του Πόρου

Μία ακόμα πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί για τον Δήμο Πόρου η δωρεάν 
παραχώρηση, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων 
κ. Γιάννη Βρούτση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 12.11.2019, του 
τριώροφου κτηρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ που βρίσκεται στον Οικισμό του 
Πόρου. Το κτήριο έχει εμβαδό 586τ.μ. και στο παρελθόν στέγαζε το τοπικό 
παράρτημα του ΠΙΚΠΑ, ενώ, μετά το κλείσιμο του Ιδρύματος το 1998, 
στεγάστηκαν σε αυτό το Περιφερειακό Ιατρείο του Υπουργείου Υγείας, το 
Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παίδων. Όταν το 2014 η σημερινή δημοτική αρχή ανέλαβε τη διοίκηση 
του Δήμου, διαπίστωσε με έκπληξη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
κτηρίου ήταν άγνωστο και πως οι συντελούμενες χρήσεις (Περιφερειακό 
Ιατρείο Κέντρου Υγείας Γαλατά, Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο, Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Πόρου) γίνονταν άτυπα, χωρίς 
κανείς να είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του κτηρίου, τις συνθήκες 
υγιεινής, τα ζητήματα αστικής ευθύνης κ.τ.λ. Μάλιστα, η εικόνα του κτηρίου 
(με εξαίρεση τον 2ο όροφο στον οποίο στεγάζονται το Κ.Δ.Α.Π. και τα 
εξεταστήρια των ιατρών) ήταν απαράδεκτη και επικίνδυνη, αφού, χωρίς 
να υπάρχει κανένας αποκλεισμός των υπόλοιπων χώρων, αυτοί δεν 
είχαν καθαριστεί επί δεκαετίες και ήταν γεμάτοι με σκουπίδια, άχρηστα 
αντικείμενα, περιττώματα περιστεριών και τρωκτικών, αλλά και ανοικτές 
βρύσες με συνεχή ροή νερού και σπασμένα τζάμια.

Έτσι, το 2015 ο Δήμος μεταστέγασε από το κτήριο το Δημοτικό 
Φυσιοθεραπευτήριο, αλλά και το Περιφερειακό Ιατρείο, τα οποία μετέφερε 
σε σύγχρονους χώρους του κτηρίου «ΚΑΠΗ» που έως τότε ήταν 
αναξιοποίητοι, και σφράγισε τους δύο κάτω ορόφους του κτηρίου ΠΙΚΠΑ, 
ενώ ξεκίνησε συστηματικές ενέργειες προκειμένου να τού παραχωρηθεί η 
χρήση του. Μετά από τέσσερα χρόνια μεθοδικών κινήσεων, το Υπουργείο 
Εργασίας, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, 
αποδέχτηκε το στοιχειοθετημένο αίτημα του Δήμου και ενέκρινε τη 
δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου στον Δήμο για 25 χρόνια. Όροι της 
παραχώρησης είναι ότι ο Δήμος Πόρου θα επισκευάσει το κτήριο και θα 
το αξιοποιήσει για κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, σύμφωνα ακριβώς 
με το αίτημα που υπέβαλε.

Έγκριση νέων χρηματοδοτήσεων 
για τον Δήμο Πόρου



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Τμήμα Καθαριότητας

Ο Δήμος Πόρου υπενθυμίζει τον επιτρεπόμενο τρόπο αποκομιδής 
των ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων:

• Χαρτοκιβώτια, συσκευασίες: Η εναπόθεσή τους επιτρέπεται καθημερινά μόνο στους μπλε κάδους 
ανακύκλωσης και μόνο αφού συμπιεστούν και περιδεθούν.

• Ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, έπιπλα κ.τ.λ.), μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (τηλεοράσεις, ψυγεία, 
κ.τ.λ.), ελαστικά: Η αποκομιδή τους γίνεται μόνο κάθε Τρίτη κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης κατευθείαν 
από τους ιδιωτικούς χώρους με ειδικό δρομολόγιο αποκομιδής. Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους 
χώρους και δίπλα στους κάδους απαγορεύεται.

• Μπάζα και προϊόντα εκσκαφών: Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. Οι 
ιδιώτες μπορούν, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης και πληρωμής του προβλεπόμενου τέλους, να τα 
εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους στον Αγ. Στέφανο και στον Βιολογικό, παρουσία εκπροσώπου του 
Δήμου. Τέλη: έως 1 κυβικό (πορτμπαγκάζ Ι.Χ.) 10€, 1 έως 2 κυβικά (αγροτικά και μικρά φορτηγά) 20€, 2 
έως 10 κυβικά 25€/κυβ., από 10 κυβικά και πάνω 30€/κυβ.

• Προϊόντα κηπευτικών εργασιών/κλαδέματα: Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. 
Οι ιδιώτες μπορούν, είτε να τα καίνε σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός αντιπυρικής περιόδου, είτε να τα 
απομακρύνουν μέσω ιδιωτών μεταφορέων, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισή τους.

• Μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες μπαταρίες: Συγκεντρώνονται ανά κατηγορία σε ειδικούς κάδους, 
οι οποίοι θα τοποθετηθούν εντός των εισόδων: 1. Του Δημαρχείου, 2. Του Λιμενικού Ταμείου, 3. Των 
Περιφερειακών Ιατρείων (κτ. ΚΑΠΗ).

Απαγορεύεται αυστηρά η, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, διαχείριση των ανωτέρω ειδών 
απορριμμάτων και σε περίπτωση διαπίστωσής της επιβάλλονται πρόστιμα έως 600€, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Καθαριότητας (ΑΔΣ 151/2011). 

Για κάθε συνεννόηση αναφορικά με τα ανωτέρω και για κάθε πληροφορία σχετική με τα θέματα της 
καθαριότητας, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Δημάρχου στο  τηλ. 22983 20512 και στον αριθμό 
εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303 σε ώρες γραφείου.
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Ο Δήμος Πόρου τίμησε την 
ηρωική ιστορία του Αντιτορπιλικού 
«ΑΔΡΙΑΣ» 

Εκδήλωση για τους μνημειακούς 
θησαυρούς του Πόρου

Τιμητική εκδήλωση εις μνήμην 
Γεωργίου Αθανασίου

Ο Δήμος Πόρου και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, στο πλαίσιο των 
εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και με αφορμή 
τη συμπλήρωση 76 χρόνων από την πρόσκρουση σε νάρκη του ενδόξου 
αντιτορπιλικού ΑΔΡΙΑΣ (L67), διοργάνωσαν την επετειακή εκδήλωση 
«Μνήμες Υπερηφάνειας», την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 στο κτήριο 
Συγγρού. Κατά την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Ν.Μ.Κ., Αρχιπλοίαρχος 
Π.Ν. ε.α. Εμμανουήλ Πετράκης, παρουσίασε το μοντέλο του Α/Τ 
ΑΔΡΙΑΣ, κατασκευαστής του οποίου είναι ο Ποριώτης αξιωματικός 
Π.Ν. ε.α. Στυλιανός Φαλιέρος, ενώ κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης 
ήταν ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Κωνσταντίνος 
Μαζαράκης-Αινιάν.
Το ηρωικό αντιτορπιλικό ΑΔΡΙΑΣ προσέκρουσε σε νάρκη ανατολικά 
της Καλύμνου το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου 1943, κατά τη διάρκεια 
συμμαχικών επιχειρήσεων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο εναντίον των 
Γερμανών. Από την έκρηξη αποκολλήθηκε όλο το πρωραίο μέρος του, 
ενώ σκοτώθηκαν 21 μέλη του πληρώματος και τραυματίστηκαν 30. Μεταξύ 
αυτών, νεκρός ήταν ο Ποριώτης δίοπος Βαγγέλης Τζιώτης και τραυματίες ο 
υποκελευστής Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου και ο υποκελευστής Γιώργος 
Παπαφρατζέσκου. Με επιδέξιους χειρισμούς, ο κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος 
Ιωάννης Τούμπας κατηύθυνε και προσαιγειάλωσε το σκάφος στην εγγύτερη 
Μικρασιατική ακτή, ενώ, μετά από 40 μέρες αυτοσχέδιων επισκευών, το 
πλοίο κατάφερε να αποπλεύσει και με ένα επικό ταξίδι χωρίς πλώρη ανάμεσα 
στις εχθρικές ακτές της Δωδεκανήσου, να καταπλεύσει στην Αλεξάνδρεια 
στις 6 Δεκεμβρίου 1943, ανήμερα της εορτής του Αγ. Νικολάου.

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του κτηρίου Συγγρού 
πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Μαρμάρινοι Μνημειακοί 
Θησαυροί του Πόρου», με στόχο την ανάδειξη των μαρμάρινων μνημείων 
της πόλης και του κοιμητηρίου του νησιού, της ιστορίας τους, των μυστικών 
που κρύβουν, αλλά και των παραπέρα δυνατοτήτων αξιοποίησής τους ως 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο 
Δήμος και η Χατζοπούλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη και ομιλητές ήταν ο 
διευθυντής της Βιβλιοθήκης Γιάννης Μανιάτης, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών Ελεάνα Σοφή και η καθηγήτρια 
Ιστορίας και Τέχνης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών Ευαγγελία 
Γεωργιτσογιάννη.

Ο Δήμος Πόρου, κατόπιν ομόφωνης Απόφασης του ΔΣ και σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πόρου, διοργάνωσε στις 
8 Δεκεμβρίου τιμητική εκδήλωση εις μνήμην του Γεωργίου Αθανασίου στη 
Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός 
έτους από τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διεξήχθη 
ομιλία για την προσφορά του Γ. Αθανασίου στον Πόρο και παρουσιάστηκε 
το τελευταίο του βιβλίο, «Ο Πόρος στους Ζωγράφους του 19ου Αιώνα», 
το οποίο εκδόθηκε με χορηγία του κ. Σπύρου Μάνεση. Ομιλητές ήταν ο 
διευθυντής της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γιάννης Μανιάτης, 
η πρ. Έφορος Αρχαιοτήτων Ελένη Κονσολάκη και η δρ. Τατιάνα Πολλάλη-
Σπινιάρη, ενώ συντονίστρια ήταν η αρχιτέκτονας Βούλα Διδώνη. Με το 
πέρας της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε αποκάλυψη επιγραφής με την 
οποία δόθηκε το όνομα του Γ. Αθανασίου στην αίθουσα του 1ου ορόφου 
της Βιβλιοθήκης, τον χώρο που αποτέλεσε για πολλά χρόνια την εστία και 
την αφετηρία της πολιτιστικής του εξόρμησης και της επάξιας προσφοράς 
του στον τόπο μας.
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Συνάντηση Δημητριάδη - Πατούλη

Ανάπτυξη συνεργασίας με τη νέα 
Αντιπεριφερειάρχη

Με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη συναντήθηκε ο Γιάννης 
Δημητριάδης στα γραφεία της Περιφέρειας στην Αθήνα. Ο κ. Δημητριάδης 
εξέθεσε στον κ. Πατούλη τις προτεραιότητες του Δήμου, με επίκεντρο την 
αποκατάσταση των υποδομών του Βιολογικού, και ζήτησε τη συνδρομή της 
Περιφέρειας με τη χρηματοδότηση έργων και μελετών. Επίσης, αναφέρθηκε 
στο προβληματικό έργο αποκατάστασης του λιμανιού (έργο της Περιφέρειας) 
και ζήτησε από τον κ. Πατούλη ισχυρή πολιτική εντολή για την άμεση 
ολοκλήρωσή του, με πλήρη απομάκρυνση των χιλιάδων κυβικών μπαζών που 
έχουν εναποτεθεί στον θαλάσσιο χώρο κατά παράβαση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Τέλος, ο Δήμαρχος Πόρου ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη 
για σημαντικές διαχρονικές δυσλειτουργίες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων. 
Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη των νησιών 
αποτελεί προτεραιότητα της διοίκησής του και έδωσε σαφείς εντολές για την 
πρόοδο των θεμάτων που εξέθεσε ο Δήμαρχος. 

Ιδιαίτερα θετικό είναι το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί από την 1η 
Σεπτεμβρίου μεταξύ της δημοτικής αρχής και της νέας Αντιπεριφερειάρχη 
Νήσων Βάσως Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη. Κατά το διάστημα αυτό έχουν 
πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις εφ’ όλης της ύλης, αλλά και για θέματα 
ειδικότερου ενδιαφέροντος, όπως τα έργα του Λιμανιού και του Βιολογικού, τα 
οποία με ευθύνη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας έχουν πάρει τον τελευταίο 
χρόνο αρνητική τροπή. Ο Δήμος Πόρου έχει εκφράσει τις θέσεις του για 
τις αιτίες των προβλημάτων και για τον τρόπο αντιμετώπισής τους και η νέα 
Περιφερειακή αρχή έχει το δύσκολο έργο της διαχείρισης αποτελεσμάτων 
για τα οποία η ίδια δεν φέρει την πολιτική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, πλέον 
υπάρχει η απαραίτητη βάση για την επίλυση κάθε ζητήματος, η οποία είναι το 
θετικό πνεύμα και η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας.

Με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο συναντήθηκε την 
Παρασκευή 23.8.2019 ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης και τον 
ευχαρίστησε για τη στήριξη του Δήμου μας από τον κρατικό μηχανισμό, μετά 
το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον δίαυλο του Πόρου στις 
21.8.2019. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης έθεσε υπόψην του Υπουργού σοβαρά 
θεσμικά αιτήματα του Δήμου μας και άλλων νησιωτικών Δήμων, καθώς και 
τη σοβαρή εκκρεμότητα που υπάρχει από τον Φεβρουάριο του 2019 σε 
όλη τη χώρα, σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση κυκλοφοριακών παραβάσεων σε 
χώρους αιγιαλού, η οποία έως σήμερα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα ούτε 
της Αστυνομίας ούτε του Λιμεναρχείου, καθώς εκκρεμεί η έκδοση σχετικής 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Μία συμβολική φιλική επίσκεψη στο γραφείο του  Γ.    Δημητριάδη πραγματοποίησε 
λίγο μετά την εκλογή του ο νέος Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων Σπύρος 
Πολλάλης. Οι δύο Δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και 
να συζητήσουν εισαγωγικά τα σοβαρά κοινά θέματα που απασχολούν τους 
δύο Δήμους. Και οι δύο συμφώνησαν ότι αποτελεί κοινό στόχο η ανάπτυξη 
συνεργασιών ανάμεσα στους δύο Δήμους και δεσμεύτηκαν για την καλλιέργεια 
τέτοιων σχέσεων κατά τη νέα δημοτική περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς 
της δημοτικής αρχής Πόρου οι θέσεις αυτές έχουν διατυπωθεί δημοσίως 
ήδη από το 2014, ωστόσο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο δεν 
βρήκαν ιδιαίτερη ανταπόκριση στη διοίκηση του γειτονικού Δήμου. Αντιθέτως, 
υπάρχουν σημαντικά δείγματα ότι η νέα δημοτική περίοδος μπορεί να είναι μια 
περίοδος σημαντικής σύσφιξης των σχέσεων των δύο Δήμων.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών

Επίσκεψη του νέου Δημάρχου Τροιζηνίας-
Μεθάνων στον Δήμο Πόρου

Συναντήσεις του Δημάρχου Πόρου με τις νέες 
αρχές που αναδείχθηκαν στις εκλογές του 2019
Σειρά συναντήσεων με νέους αιρετούς αξιωματούχους που αναδείχθηκαν από τις εκλογές του 2019 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση, πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης 
συζητώντας σημαντικά αντικείμενα συνεργασίας των φορέων τους με τον Δήμο Πόρου.
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Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα του σχεδιασμού του Δήμου σε 
ό,τι αφορά την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών και την εστίαση στην 
ικανοποίηση των μικρών μας φίλων που έχουν ανάγκη για υπαίθριους 
χώρους διασκέδασης.
Αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση 205.000€ που έλαβε από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος μας προχώρησε 
στην πλήρη ανακαίνιση της κεντρικής Παιδικής Χαράς του Άλσους 
Παπαντωνίου, στην αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς του Συνοικισμού με 
την προσθήκη ενός μεγάλου σύνθετου παιχνιδιού και στη δημιουργία μιας 
απολύτως νέας Παιδικής Χαράς στην Πέρλια. Επίσης, ο εργολάβος που 
ανέλαβε με διαγωνισμό την υλοποίηση του έργου προσέφερε ως δώρο 
στον Δήμο και ένα ακόμα σύνθετο παιχνίδι, το οποίο τοποθετήθηκε στην 
αυλή του Παιδικού Σταθμού. 

Τα εγκαίνια και ο αγιασμός της αγνώριστης Παιδικής Χαράς του Άλσους 
πραγματοποιήθηκαν στις 14 Αυγούστου, όπου εκατοντάδες μικροί φίλοι, 
συνοδευόμενοι από γονείς, συγγενείς και φίλους, είχαν την ευκαιρία να 
παίξουν με τα δεκάδες ιδιαίτερα παιχνίδια που διάλεξε ο Δήμος για χάρη 
τους, ενώ η δημοτική αρχή κέρασε όλους τους προσκεκλημένους παγωτά 
και νεράκια.

Ο Δήμος μας, ο οποίος το 2014 διέθετε δύο Παιδικές Χαρές που 
είχαν σφραγιστεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λόγω 
αδυναμίας τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας, διαθέτει πλέον 
τρεις πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές, εκ των οποίων αυτή του 
Άλσους Παπαντωνίου συγκαταλέγεται στις πλέον εντυπωσιακές και 
ενδιαφέρουσες όλης της χώρας.

Ανακαινίστηκαν (και αυξήθηκαν!) 
οι Παιδικές Χαρές του Δήμου
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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το νησί μας στα τέλη του 
καλοκαιριού, μετά το πρωτοφανές δυστύχημα που σημειώθηκε την 
Τρίτη  20 Αυγούστου στο στενό Πόρου-Γαλατά, όταν ελικόπτερο στο 
οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα προσέκρουσε στα εναέρια 
καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των οποίων ηλεκτροδοτείται το νησί. 

Δυστυχώς ο Έλληνας πιλότος και οι δύο Ρώσοι επιβάτες ανασύρθηκαν 
νεκροί από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ενώ τα ηλεκτροφόρα καλώδια 
κατέπεσαν στη θάλασσα, προκαλώντας ολική διακοπή ρεύματος σε όλο το 
νησί και στην περιοχή της Μπούγιας.
Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που διαμορφώθηκε, το νησί βρέθηκε σε 
άτυπη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με τον σχετικό συντονισμό ενεργειών 
να γίνεται τοπικά από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη και σε κεντρικό 
επίπεδο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά, σε 
άμεση συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Το νησί παρέμεινε χωρίς ρεύμα για δύο μέρες, κατά τις οποίες γινόταν εκ 
περιτροπής κατά τόπους ηλεκτροδότηση μέσω γεννητριών, ενώ η τελική 
επαναφορά των καλωδίων στο ύψος που βρίσκονταν πριν το δυστύχημα, 
ολοκληρώθηκε στις 27 Αυγούστου, με συνέπεια να απαιτηθούν νέες 
ολιγόωρες διακοπές ρεύματος.
Ο Δήμος Πόρου, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας στις οικογένειες των 
θυμάτων του δυστυχήματος και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην 
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε, και 
ειδικότερα: τον Γεν. Γρ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά για τον κεντρικό 
συντονισμό και την επί τόπου παρουσία του, τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας Κ. Χατζηδακη, τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο, 

τον Υπουργό Εθν. Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο, τον Ειδικό Σύμβουλο του 
Γραφείου Τύπου της Γεν. Γρ. Πρωθυπουργού Χρ. Ζωγράφο, το προσωπικό 
και τον Διοικητή του Α.Τ. Πόρου, το προσωπικό και τον Λιμενάρχη 
του Λιμεναρχείου Πόρου, το προσωπικό και τους προϊσταμένους του 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τροιζηνίας και του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Πόρου, τις υπηρεσιακές και πολιτικές ηγεσίες της ΕΛΑΣ, του 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και του ΠΣ για τις έκτακτες ενισχύσεις που απέστειλαν στον 
Πόρο καθώς και το αντίστοιχο προσωπικό, το ΓΕΣ για τις γεννήτριες 
και το προσωπικό που απέστειλε, την ΕΥΔΑΠ για τις γεννήτριες και το 
προσωπικό που απέστειλε, το ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα και το προσωπικό 
που απέστειλε, τον γιατρό του Κ.Υ. Γαλατά Σ. Μπαρζάνι, τους υπαλλήλους 
του Δήμου Πόρου, τους εθελοντές πολίτες που βρέθηκαν άμεσα στον 
χώρο του δυστυχήματος, καθώς και τους τοπικούς επαγγελματίες 
που συνέδραμαν στο έργο έρευνας και αποκατάστασης της βλάβης 
(κοινοπραξίες πορθμείου, λάντζες, δύτες). Περισσότερο από όλους, 
ωστόσο, θα πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα στο τοπικό προσωπικό 
του ΔΕΔΔΗΕ που εργάστηκε νυχθημερόν συνεχείς ημέρες για την 
αποκατάσταση της βλάβης, καθώς και στο προσωπικό και τον Διοικητή του 
Κ.Ε. Πόρος, Δ. Μορελάτο, ο οποίος χάρη στη μεγάλη εμπειρία του και στα 
ηγετικά του προσόντα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε επίπεδο διαχείρισης 
της έκτακτης κατάστασης στην οποία περιήλθε το νησί μας. 
Επίσης, ο Δήμος ευχαρίστησε για το έμπρακτο ενδιαφέρον τους, τους 
τοπικούς νυν και τέως βουλευτές Ν. Μανωλάκο, Γ. Μελά, Χρ.Μπουτσικάκη 
και Γ. Γεννιά, το νέο Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, τη νέα Αντιπεριφρειάρχη 
Β. Θεοδωρακοπούλου, τους Δημάρχους των γειτονικών Δήμων, καθώς και 
τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους που ανέδειξαν το θέμα της ανάγκης 
άρτιας αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης του Πόρου.

Πρωτοφανές δυστύχημα με την 
πτώση ελικοπτέρου στο στενό 
του Πόρου 



• Γιατί δεν τοποθετήθηκαν μπαλόνια σήμανσης στα νέα καλώδια; 
Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε ότι αυτό θα απαιτούσε άλλη Μελέτη, 
άλλους πυλώνες και άλλα υλικά, τα οποία ήταν αδύνατο να εξασφαλισθούν 
σε άμεσο χρόνο. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι ισχύουσες προδιαγραφές 
ασφαλείας δεν επιβάλλουν την τοποθέτηση τέτοιας σήμανσης.

• Γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια η υποβρύχια σύνδεση ηλεκτροδό-

τησης του νησιού;
Σύμφωνα με απάντηση που έχει δώσει στον Δήμο μας ο ΔΕΔΔΗΕ το 
2016, το έργο υποβρυχιοποίησης των καλωδίων βρισκόταν τότε σε 
στάδιο Μελέτης. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση, κατόπιν εντολής 
του Πρωθυπουργού μετά το δυστύχημα, το έργο, το οποίο προβλέπει 
υποθαλάσσια σύνδεση από το Βίδι μέχρι την περιοχή της Σπίθας στον 
Πόρο, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την αδειοδότησή του. 

• Γιατί τα καλώδια αρχικά τοποθετήθηκαν χαμηλότερα και χρειάστηκε 

να γίνει νέα επιχείρηση για την ανύψωσή τους;
Όπως αποδείχθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είχε φροντίσει να φέρει στον Πόρο 
την Τρίτη 20.8 το εξειδικευμένο απαιτούμενο προσωπικό που μπορούσε 
να προβεί στην αναγκαία τάνυση (τέντωμα) των καλωδίων. Ωστόσο, τόσο 
κατά τον σχεδιασμό της επιχείρησης, όσο και με την ολοκλήρωσή της τα 
ξημερώματα της Τετάρτης, διαβεβαίωνε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές ότι 
τα καλώδια επανατοποθετήθηκαν στο προγενέστερο ύψος.

• Γιατί οι ώρες επαναφοράς της ηλεκτροδότησης που ανακοινώνονταν 

την Τρίτη 20.8 και την Τετάρτη 21.8 δεν τηρήθηκαν;
Οι ώρες αυτές ήταν εκείνες που έδινε επισήμως ο ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο 
και τη Γεν. Γρ. Πολιτικής Προστασίας και στη συνεδρίαση του Τοπικού 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας την Τετάρτη 21 Αυγούστου 
στο Κ.Ε. Πόρος αποφασίστηκε να ανακοινωθούν στο κοινό. Ωστόσο, ο 
ΔΕΔΔΗΕ δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στα διαδοχικά χρονοδιαγράμματα 
που ο ίδιος έδινε και η αιτία για αυτό ήταν ότι είχε σοβαρές ελλείψεις σε 
επίπεδο εξοπλισμών και προσωπικού. Ειδικότερα, εκτός από τη βασική 
έλλειψη που αφορούσε τη δυνατότητα τάνυσης των καλωδίων, για τις 
συνδέσεις χρησιμοποίησε κυρίως το τοπικό προσωπικό του το οποίο 
εξάντλησε επί 36 ώρες, δεν χρησιμοποίησε δύτες, δεν διέθετε καλαθοφόρο 
όχημα, πριόνια, προβολείς κ.ά. Τις ελλείψεις αυτές κάλυψαν ο Δήμος και η 
Πυροσβεστική. Σημειώνεται ότι η σοβαρότερη πτυχή της αφερεγγυότητας 
του ΔΕΔΔΗΕ ήταν ότι διαβεβαίωνε πως οι εργασίες θα τελειώσουν πριν τη 
νύχτα της 21ης Αυγούστου και έτσι δεν υπήρχε σχεδιασμός για νυχτερινή 
επιχείρηση και συντονισμό των υπόλοιπων αρχών υπό συνθήκες σκοταδιού.

• Ποιος φρόντισε για την αποστολή γεννητριών στον Πόρο;
Όπως είχε υποχρέωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν εκείνος που φρόντισε για την 
άμεση αποστολή γεννητριών στο νησί, ενώ ο Γεν. Γρ. Πολιτικής Προστασίας, 
ο οποίος ανέλαβε για λογαριασμό της Κυβέρνησης τον συντονισμό 
όλων των απαιτούμενων ενεργειών, ενήργησε για την αποστολή επιπλέον 
γεννητριών από τον Στρατό και την ΕΥΔΑΠ. Είναι εντυπωσιακό και ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό ότι δεν χρειάστηκαν παλαιοκομματικές μεσολαβήσεις για να 
βοηθηθεί το νησί, αλλά η κρατική επέμβαση ήταν άμεση και αποτελεσματική.

• Γιατί δεν καλύφθηκε το σύνολο του νησιού από τις γεννήτριες που 
λειτούργησαν τις δύο μέρες της διακοπής; 

Οι ανάγκες ηλεκτροδότησης του Πόρου είναι της τάξης των 7 μεγαβάτ. 
Ωστόσο, οι γεννήτριες που κατάφερε να φέρει άμεσα στον Πόρο ο 
ΔΕΔΔΗΕ είχαν δυναμικότητα 2,5 μεγαβάτ. Επίσης, με τη μεσολάβηση της 
Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας, ήρθαν στον Πόρο τέσσερις ακόμα γεννήτριες 
μικρής δυναμικότητας (δύο του στρατού και 2 της ΕΥΔΑΠ). Οι μεγάλες 
γεννήτριες του ΔΕΔΔΗΕ συνδέθηκαν πάνω στο κεντρικό δίκτυο από το 
Κ.Ε. Πόρος, αλλά μπορούσαν να καλύψουν μόνο το μισό νησί και για το 
λόγο αυτό η δημοτική αρχή ζήτησε να γίνονται αλλαγές ανά τρεις ώρες 
μεταξύ της Σφαιρίας και της Καλαυρίας. Οι τέσσερις μικρές γεννήτριες 
μπορούσαν να τοποθετηθούν μόνο τοπικά σε υποσταθμούς τους οποίους 
μπορούσαν να «σηκώσουν». Έτσι, η δυναμικότητα των υποσταθμών 
ήταν εκείνη που πρωτίστως καθόρισε πού θα τοποθετηθούν, ενώ, όπου 
υπήρχε επιλογή, έγινε προσπάθεια να πρόκειται για υποσταθμούς από 
τους οποίους ρευματοδοτούνται ξενοδοχεία με πολλές κλίνες (Νεώριο) ή 
επιχειρήσεις με ευαλλοίωτα προϊόντα (Συνοικισμός). 
Η αξιοποίηση των γεννητριών αυτών, όμως, συνάντησε ένα πρόβλημα, 
αφού, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ο χάρτης με τις δυναμικότητες 
των υποσταθμών που είχε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν επικαιροποιημένος και 
έτσι κάποιοι υποσταθμοί είχαν πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα από 
εκείνη που οδήγησε στην επιλογή τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια, αφενός 
να υπερθερμανθεί και να αχρηστευθεί η μία γεννήτρια της ΕΥΔΑΠ και 
αφετέρου να χρειαστεί να τεθούν εκτός δικτύου ορισμένες «αναχωρήσεις» 
και έτσι κάποιες γειτονιές κοντά στις μικρές γεννήτριες να μην πάρουν 
ρεύμα σε καμία περίπτωση (ούτε καν όταν οι μεγάλες γεννήτριες από το 
Κ.Ε. Πόρος έδιναν ρεύμα σε ολόκληρη την Καλαυρία). Τέλος, η μία από τις 
γεννήτριες του στρατού τέθηκε σε λειτουργία με σημαντική καθυστέρηση, 
επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ το πρώτο βράδυ δεν είχε τα απαραίτηα καλώδια για να 
τη συνδέσει.

Σελ.  19Ειδήσεις

Ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης



Σελ. 20 Αθλητισμός 

«Πόρωση» με το POROSEA 2019

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το POROSEA το 
Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου 2019. Η φετινή διοργάνωση σημείωσε νέο 
ρεκόρ συμμετοχών ξεπερνώντας τις 800, και τα αγωνίσματα που περιελάμβανε 
(τρίαθλο, aquathlon, κολύμβηση, δρομικά) πραγματοποιήθηκαν στον 
Ρώσικο Ναύσταθμο, στην παραλία του Κ.Ε. Πόρος στον Αγ. Στέφανο, στο 
εσωτερικό του Οικισμού και σε όλο το οδικό δίκτυο της Σφαιρίας και 
της Καλαυρίας. Οι εκδηλώσεις πλαισιώθηκαν από παράλληλα δρώμενα, 
όπως aqua aerobic, παρουσίαση Ποριώτικου χασάπικου και τη συναυλία 
των Νίκου και Γιάννη Χατζόπουλου στην πλατεία Ηρώων το βράδυ του 
Σαββάτου, η οποία μετατράπηκε σε ένα μεγάλο γλέντι για τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες του νησιού.
Στο περιθώριο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα του 
Πανεπιστημίου Heilbronn αναφορικά με αντικείμενο τη «Διερεύνηση 
των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του POROSEA 2019 στην 
τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή», η οποία διενεργήθηκε με 
τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, που συμπληρώθηκαν σχεδόν από το 
50% των συμμετεχόντων στη διοργάνωση (304 ερωτηματολόγια). Η έρευνα 
αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης του Πανεπιστημίου Heilbronn, με 
επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Sebastian Kaiser-Jovy, με τίτλο (μετάφραση) 
«H συνεισφορά των αθλητικών διοργανώσεων στην ανάπτυξη των Ελληνικών 
Τουριστικών Προορισμών» και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε 
ειδική εκδήλωση στις 20.6.2019 στο κτήριο Συγγρού, από τους καθηγητές 
Δρ. Kaiser-Jovy και Δρ. Becker, με τη συμμετοχή περίπου 30 φοιτητών. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, το POROSEA 2019 

προσέλκυσε περίπου 1.500 επισκέπτες και απέφερε για την οικονομία του 
νησιού έναν κύκλο εργασιών €275.000, χωρίς να υπολογίζονται τα έμμεσα 
οφέλη. 

Μεταξύ άλλων τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν τα 
ακόλουθα:
1. Στις κατηγορίες διαμονή, φαγητό και μεταφορές οι συμμετέχοντες ήταν 
ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 78%.
2. Στη συνολική αποτίμηση του event όλοι οι συμμετέχοντες (100%) 
δήλωσαν ότι έμειναν ικανοποιημένοι έως πολύ ικανοποιημένοι. 
3. Ο κάθε αθλητής συνοδευόταν κατά μέσον όρο από 2 ακόμα επισκέπτες 
που δεν συμμετείχαν στον αγώνα, δηλαδή αφίχθηκαν στο νησί περίπου 
500 αθλητές και 1000 συνοδοί.
4. Η μέση κατά κεφαλήν συνολική δαπάνη των επισκεπτών που ήρθαν στον 
Πόρο για το POROSEA ανήλθε στα €226.
5. Το event απέφερε στην οικονομία του νησιού περίπου €285.000, 
χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα συμμετοχής στους αγώνες, τα έξοδα 
μετακίνησης προς/από τον Πόρο και οι πολλαπλασιαστές χρήματος της 
κατανάλωσης.
6. Συνυπολογίζοντας, τους μετριοπαθείς πολλαπλασιαστές κατανάλωσης 
(x1.6), το οικονομικό αποτύπωμα του POROSEA ανέρχεται σε €450.000.
7. Εκδηλώσεις όπως το POROSEA μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή πολιτών/εθελοντών από διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές 
ομάδες.



Σελ.  21Αθλητισμός 

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πόρου ευχαρίστησε για την συνεισφορά τους στην επιτυχία της διοργάνωσης τους συνδιοργανωτές, Whynot και Saronic Tri-
athlon Club, το Κ.Ε. Πόρος, το Α.Τ. Πόρου, το Λιμεναρχείο Πόρου, τον Δήμο Επιδαύρου για τη συνεργασία, το Πανεπιστήμιο Heilbronn, τους χορηγούς των 
αγώνων και τους περισσότερους από 150 Ποριώτες εθελοντές κάθε ηλικίας που και πάλι αποτέλεσαν την βάση για την επιτυχία του POROSEA 2019.
Τέλος, με την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του POROSEA 2020, το οποίο 
θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου 2020.

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΑΠΑΝΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ • 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤ & ΕΤΑΠ) •ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) • ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) • 
ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ) • ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΙΑΤΡΟΣ) • ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ) • ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΙΜΠΡΑΗΜΙ ΑΡΜΑΝΤΟ • ΚΑΐΚΑΣ 
ΘΟΔΩΡΗΣ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ •  ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ • ΚΡΗΤΙΚΟΣ SUPER MARKETS • ΛΑΔΑΣ Μ. ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ • 
ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ / ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΛΙΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΑΚΗΣ • ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ • ASKELI WATER SPORTS • HEL-
LENIC SEAWAYS • HELLENIC SUN TRAVEL / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • PASSAGE • POROSNEWS • SARONIC FERRIES • SARONIC MAGAZINE • 
SARONIC OUTDOOR ACTIVITIES • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ:  ΑΙΓΛΗ  • ΑΛΚΥΟΝΗ • ΔΙΟΝΥΣΟΣ  • ΕΛΕΝΑ • ΗΛΙΟΣ  • ΚΙΧΛΗ  • ΠΑΥΛΟΥ  
• ΣΑΡΩΝ  • GOLDEN VIEW  • KAIKAS  • LIONS2  • MANESSI  • NEORIO BAY (ΠΡ. ΑΓΚΥΡΑ)  • NINETTA’S  • PANORAMA  • SAGA  • SIRENE BLUE RESORT  • 
XENIA - POROS IMAGE • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ/CAFE:  ΑΛΛΟΤΙΝΟ  • ΑΠΑΓΚΙΟ • ΑΣΚΕΛΙ • ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ • ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ / KOUZINOTHERAPY • ΒΑΣΙΛΗΣ  • ΓΕΙΑ 
ΜΑΣ • ΘΕΑΝΩ • ΚΗΠΟΣ • ΚΟΛΩΝΑ • ΠΑΛΗΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ • ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ • ΠΕΤΡΟΣ • ΣΤΗ ΡΟΤΑ • BLUE CAFE • CLOCK • DESTINO • DIMITRIS FAMILY • 
GRANDE • MACARONI & MORE • PRIMASERA • UNIQUE • RUSSIAN BAY / ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΣΙΝΟΥ • SOFRANO

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: ASTRID, BROWN FRANCIS, FINTCH ANNA, ROCK FILIPPE, ROCK PIERRE, ROGERS PAMELA, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΜΑΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΤΖΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΤΑ, ΒΑΐΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΟΛΓΑ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ, ΒΡΑΝΑ ΕΛΣΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 
ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ ΝΤΕΣΥ, ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ ΒΙΚΥ, ΓΚΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΚΙΩΝ ΕΥΗΛΙΑ, ΔΑΓΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΡΟΥΓΚΑ 
ΜΑΐΡΑ, ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΐΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΐΚΑ ΧΡΥΣΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΐΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΐΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΐΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΐΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, 
ΚΑΐΚΑΣ Χ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΝΑΤΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΝΑΤΣΙΔΗ ΑΝΝΑ, ΚΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΚΑΝΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΠΕΛΕ ΝΟΡΑ, ΚΑΠΕΤΑ ΡΑΝΙΑ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΜΑΡΘΑ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΖΩΗ, ΚΛΑΨΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΛΕΙΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΛΕΝΤΖΟΥ 
ΡΕΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΜΙΚΑ, ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ, ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
ΚΩΤΣΑΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΓΚΡΙΑ ΜΑΡΙΤΕΖ, ΛΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΛΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΙΤΣΑ ΕΒΙΤΑ, 
ΛΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΕΛΛΟΥ, ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΜΠΑΐΡΑΜΙΔΗ ΕΛΣΑ, ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΠΙΤΟΥΝΗ 
ΔΑΝΑΗ, ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΩΡΑΐΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑ, ΝΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΤΑΠΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΕΜΑΐ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΠΑΛΑΒΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ, 
ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΠΑΠΑΐΩΑΝΝΟΥ ΛΕΝΑ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
ΠΟΛΛΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΠΕΣΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΟΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ  ΦΑΝΗ, ΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΕΣΤΡΕΠΟ ΛΕΤΖΗ, ΡΟΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΡΟΐΔΗ ΚΑΙΤΗ, ΡΟΐΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΑΚΚΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΑΐΚΟΣ ΤΖΕΦ, ΣΤΑΐΚΟΥ ΓΩΓΩ, ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΚΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΞΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΑΚΑ 
ΤΑΣΙΑ, ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΖΑΝΟΥ 
ΓΙΩΤΑ, ΤΖΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΤΖΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΖΑΝΟΥ ΕΛΛΗ, ΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΝΤΕΜΑΐ, ΤΡΑΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΤΡΑΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (2), ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΕΒΙΤΑ, ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΦΙΑΚΑΣ ΤΑΣΟΣ, ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Σημαντικές δράσεις τουριστικής 
προβολής και το 2019

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 υποδεχτήκαμε στο νησί μας 
τρεις Ρωσίδες δημοσιογράφους και tour operators, κατόπιν 
πρωτοβουλίας του ΕΟΤ Εξωτερικού Ρωσίας. Οι επισκέπτριες, 
τις οποίες υποδέχθηκαν ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος 
Τουρισμού Γιώργος Κλείσας, το μέλος της Τουριστικής 
Επιτροπής Τάσος Φιακάς και ο διευθυντής της Χατζοπουλείου 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γιάννης Μανιάτης, ξεναγήθηκαν στα 
αξιοθέατα του νησιού (Μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής, Ρώσικος 
Ναύσταθμος, Μουσείο Κοχυλιών) μαθαίνοντας για την ιστορία 
του και ήρθαν σε γνωριμία με τοπικές γεύσεις, καθώς και με 
την παραγωγή ελαιολάδου και κρασιού από επιχειρήσεις της 
ευρύτερης περιοχής. Η προβολή που αποκόμισε ο Πόρος 
στην τουριστική αγορά της Ρωσίας από την δράση είναι πολύ 
σημαντική, καθώς οι Ρωσίδες δημοσιογράφοι αρθρογραφούν 
σε κορυφαία ηλεκτρονικά και έντυπα τουριστικά μέσα της 
χώρας τους (ένα εκ των οποίων καταγράφει 44 εκ. χρήστες 
κάθε μήνα). Καθοριστική για την επιτυχία της δράσης ήταν 
η συμβολή των ακόλουθων επιχειρήσεων: New Aegli, Sa-
ron, Στη Ρότα, Macaroni & More, Μελίστακτον, Ελαιοτριβείο 
Κουτουζή, Οινοποιία Ανδρέου.

Επίσκεψη Ρώσων δημοσιογράφων και tour operators 

Συμμετοχή για 5η συνεχόμενη χρονιά στην WORLD TRAVEL MARKET
- LONDON

Ο Δήμος μας συμμετείχε και φέτος, ως 
συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, 
στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD 
TRAVEL MARKET – LONDON, η 
οποία διεξάχθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Excel στο Λονδίνο από τις 4 έως τις 6 
Νοεμβρίου 2019. H World Travel Market 
αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση 
παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού 
-απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο στη 
βρετανική τουριστική αγορά- στην οποία 
συμμετέχουν περισσότεροι από 5.000 
εκθέτες και προσελκύει πάνω από 50.000 
επισκέπτες. 

Συνεχίζονται οι συστηματικές δράσεις τουριστικής προβολής του Πόρου, με σταθερή παρουσία στις σημαντικότερες διεθνείς Εκθέσεις, καθώς 
και με στοχευμένες δράσεις υποδοχής και ξενάγησης στο νησί εκπροσώπων στοχευμένων τουριστικών αγορών. Όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του σχεδιασμού του Δήμου αποτελούν οι τοπικοί χορηγοί, το μέλος της Επιτροπής Τουριστικής 
Προβολής Τάσος Φιακάς που εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις Εκθέσεις που συμμετέχει, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, η οποία διαθέτει 
χώρο για την παρουσία του Δήμου στα περίπτερά της.



Συμμετοχή στην ATHENS 
INTERNATIONAL
TOURISM EXPO

Ο Δήμος Πόρου στη PHILOXENIA 2019

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος 
Πόρου συμμετείχε και φέτος ως συνεκθέτης της 
Περιφέρειας Αττικής στην 35η Διεθνή Έκθεση 
PHILOXENIA, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης από 8 έως 10 Νοεμβρίου. Στην 
Έκθεση, η οποία αποτελεί τη μεγάλη σκηνή 
συνάντησης των παραγόντων του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, συμμετείχαν εκθέτες και 
επισκέπτες της ελληνικής και διεθνούς τουριστικής 
αγοράς, μεταξύ των οποίων πάνω από 100 host-
ed buyers και 20.000 εμπορικοί επισκέπτες. 
Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο εκπρόσωπος του 
Δήμου Τάσος Φιακάς διενήργησε σημαντικές 
συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, 
αλλά και με απεσταλμένους διεθνών Μ.Μ.Ε., όπως 
οι Ρωσικοί κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί Russia 24 
και RTVI, στους οποίους παραχώρησε συνέντευξη 
στο πλαίσιο ειδικού θέματος που ετοιμάζουν για 
την παρουσίαση του νησιού μας στο κοινό της 
χώρας τους.

Μια ακόμα Έκθεση στην οποία συμμετείχε και φέτος 
ο Δήμος μας ως συνεκθέτης της Περιφέρειας ήταν 
η 6η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Athens Interna-
tional Tourism Expo, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo από τις 6 έως 
τις 8 Δεκεμβρίου 2019. Στην Έκθεση, στα εγκαίνια 
της οποίας παρέστησαν -μεταξύ άλλων- ο Υπουργός 
Τουρισμού Χ. Θεοχάρης, η Πρόεδρος του ΕΟΤ 
Άντζελα Γκερέκου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ 
Δημήτρης Φραγκάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός 
Σύμβουλος τουρισμού Θ. Κουτσογιαννόπουλος, 
συμμετείχαν 150 διεθνείς Hosted Buyers από 50 και 
πλέον χώρες, με τους οποίους ο Τάσος Φιακάς έκανε 
επαγγελματικές συναντήσεις (b2b) για την προώθηση 
του νησιού μας
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Συνεχίστηκαν και το 2019 
οι πρωτοποριακές δράσεις 
περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης 
του Δήμου μας 

Καθαρισμοί απομακρυσμένων παραλιών του Δήμου στην Πελοπόννησο - 19 Μαΐου 
Παρά την προεκλογική περίοδο, ο Δήμος μας και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, πραγματοποίησε εκτεταμένες δράσεις καθαρισμού των απομακρυσμένων 
παραλιών του. Μετά τη δράση LET’S DO IT GREECE τον Απρίλιο, την Κυριακή 19 Μαΐου συνεργεία του Δήμου και ομάδες εθελοντών, στις οποίες μετείχαν 
ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, οι Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες του Πόρου, πραγματοποίησαν καθαρισμούς ακτών στις ακτές της 
Πελοποννήσου που ανήκουν στο Δήμο μας, από την παραλία στην ιδιοκτησία Κοντομηνά έως τα Τσελεβίνια. 
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Μια ακόμα διήμερη περιβαλλοντική δράση του Δήμου Πόρου 
πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Σεπτεμβρίου, με υποβρύχιους 
καθαρισμούς του λιμανιού στην περιοχή της Πούντας και απομακρύνσεις 
κολλημένων διχτυών από βυθούς του νησιού. Στο πλαίσιο της δράσης, 
εθελοντές αυτόνομοι δύτες της “Aegean Rebreath” και ελεύθεροι δύτες 
από τον Πόρο ανέσυραν από τον βυθό του λιμανιού εκατοντάδες 
άχρηστα αντικείμενα, όπως δίχτυα, σκοινιά, μπουκάλια, σίδερα κ.ά. Τέτοια 
υλικά βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στους βυθούς όλων των 
λιμανιών της χώρας μας και έχουν προέλευση τόσο από τους χρήστες των 
λιμανιών (διερχόμενα σκάφη, αλιευτικά και ακτοπλοΐα), όσο και από τους 
παρακείμενους οικισμούς, από όπου καταλήγουν στον βυθό κατά κανόνα 
ακούσια και κυρίως λόγω του αέρα και της βροχής.

Ο Δήμος Πόρου διενεργεί συστηματικούς καθαρισμούς ακτών και βυθών 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, φροντίζοντας για την καθαριότητα του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος του και κυρίως θέλοντας να ευαισθητοποιήσει 
τους κατοίκους του, και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά τα καίρια ζητήματα του 
περιορισμού των πλαστικών και του εθελοντισμού.
Στο πλαίσιο της δράσης που διενεργήθηκε το Σαββατοκύριακο 8 & 9 
Σεπτεμβρίου 2019, ο Δήμος Πόρου, η “Aegean Rebreath” και η εταιρία 
θαλάσσιου τουρισμού “The Yacht Week” εγκατέστησαν στον αλιευτικό 
τομέα του λιμανιού στην Πούντα έναν πρωτοποριακό σταθμό Συλλογής-
Ανακύκλωσης θαλάσσιων και παράκτιων απορριμμάτων, στον οποίο οι 
Ποριώτες αλιείς θα μπορούν να απορρίπτουν, ανά υλικό, απορρίμματα που 
συλλέγουν κατά τη δραστηριότητά τους και ανενεργά αλιευτικά εργαλεία.

Δράσεις θαλάσσιων καθαρισμών - 7 & 8 Σεπτεμβρίου

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
• SARONIC FERRIES 
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΑ 
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ: 
• ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
• MANIA’S ROOMS & STUDIOS 
• KAIKAS STUDIOS
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Με την υπ’ αριθμ. 251/2019 Απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της 10ετούς ανανέωσης -με τον 
μανδύα της «μετεγκατάστασης»- της άδειας του ιχθυοτροφείου στη θέση 
Μπίστι Πόρου, εκφράζοντας για πρώτη φορά εδώ και χρόνια καθαρή 
αρνητική θέση -χωρίς αστερίσκους- στο θέμα της ιχθυοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας στον Πόρο. Το επίμαχο ιχθυοτροφείο έως το 2005 
λειτουργούσε σε 15 στρέμματα με 150 τόνους αδειοδοτημένη παραγωγή, 
το 2005 επεκτάθηκε σε 35 στρέμματα με 350 τόνους παραγωγή και το 
2014 η παραγωγή του αυξήθηκε σε 437,5 τόνους. Το 2017 το ΣτΕ έκανε 
αποδεκτή προσφυγή του Δήμου Πόρου και ακύρωσε όλες τις άδειές του, 
με συνέπεια το 2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να θέσει προθεσμία 
18 μηνών για το κλείσιμό του. Ωστόσο, η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ κατέθεσε 
αίτημα «μετεγκατάστασής» του σε διπλανή θέση, το οποίο και αναμένεται 
να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παρά την αρνητική 
γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη διαχρονική αρνητική 
θέση του Δήμου. Μάλιστα, το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί με τρία ακόμα 
ιχθυοτροφεία (Καλάμι, Λάκκα, Καμάρα) τα τελευταία δύο χρόνια στον 
Πόρο. Πρόκειται για την ίδια «πατέντα» που οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας 
και οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες, προκειμένου 
να παρακάμπτουν τις Αποφάσεις του ΣτΕ και να περιφρονούν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Όπως είναι γνωστό, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών 
(το οποίο θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2011 από την κυβέρνηση Γ. 
Παπανδρέου και διατηρήθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 

κυβέρνησης Α. Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015) προβλέπει τη συγκέντρωση 
σε βιομηχανική κλίμακα ιχθυοτροφείων στις ακτές του Σαρωνικού, αλλά και 
σε δεκάδες άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα. Με βάση τις προβλέψεις του, 
τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί για τις περιοχές αυτές αναρίθμητες 
10ετείς άδειες που αυξάνουν την έκταση και την παραγωγική δυναμικότητα 
υφιστάμενων ιχθυοτροφείων, ενώ ήδη έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος οι Μελέτες δημιουργίας των βιομηχανικών ζωνών 
αποκλειστικής ανάπτυξης ιχθυοτροφείων (ΠΟΑΥ).
Απέναντι σε αυτή την τεράστια περιβαλλοντική και αναπτυξιακή απειλή, οι 
παράκτιοι Δήμοι και Περιφέρειες πρέπει να απαιτήσουν από κοινού την 
θεσμοθέτηση ενός νέου Ειδικού Χωροταξικού, με δύο μόνο προϋποθέσεις: 
(i) να προηγηθεί αυτής η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου του 
παράκτιου χώρου και (ii) η γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κάθε 
πράξη που αφορά σε χωροθέτηση και αδειοδότηση ιχθυοτροφείων να 
είναι δεσμευτική για την κεντρική Διοίκηση.
Η καθαρή Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής δίνει 
την ελπίδα ότι την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο θα υπάρξει κοινή 
δράση των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού με την Περιφέρεια, ώστε οι 
παραπάνω στόχοι να διεκδικηθούν σταθερά και να γίνουν αποδεκτοί από 
την Πολιτεία.
Η δημοτική αρχή Πόρου, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε όλους 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους που ψήφισαν υπέρ της αρνητικής 
γνωμοδότησης, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη 
Βάσω Θεοδωρακοπούλου και τον αρμόδιο περιφερειακό σύμβουλο 
Περιβάλλοντος Νίκο Παπαδάκη.

Καθαρό ΟΧΙ από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής στην έκδοση 
νέας δεκαετούς άδειας για το 
ιχθυοτροφείο στο Μπίστι Πόρου
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Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού
Όπως κάθε χρόνο, το καλοκαίρι στον Πόρο ήταν γεμάτο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ. Οι εκδηλώσεις 

είχαν ελεύθερη είσοδο και διοργανώθηκαν από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η Περιφέρεια Αττικής, και από 

ιδιωτικούς φορείς υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου, με την υποστήριξη τοπικών χορηγών και εθελοντών. 

Για δεύτερη χρονιά διοργανώθηκε στον πεζόδρομο της Ερμού (πίσω 

από τη Δημοτική Αγορά) το Φεστιβάλ Χειροτεχνίας, με πρωτοβουλία 

των καταστηματαρχών της περιοχής και υπό την αιγίδα του Δήμου. Το 

πρόγραμμα περιελάμβανε παιχνίδια, κατασκευές, αναγνώσεις βιβλίων, 

επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, προβολή ντοκιμαντέρ, έκθεση 

φωτογραφίας, παρουσιάσεις μαγειρικής, κεράσματα και άλλες δράσει 

με στόχευση την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επίσης, στο πλαίσιο 

του Φεστιβάλ, ξεκίνησε τη λειτουργία της η δανειστική-ανταλλακτική 

βιβλιοθήκη του Πεζόδρομου, υπό την αιγίδα του Δήμου και της Δημοτικής 

Χατζοπουλείου Βιβλιοθήκης. 

2ο Φεστιβάλ Χειροτεχνίας, πεζόδρομος 
Ερμού - 13 & 14 Ιουλίου

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
ANOUCK BRINKERINK • PETER BURNETT • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΓΛΥΚΙΣΜΑ • GION FASHION SHOP • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΝΗ • PAVLOU SHOP • ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΩ 
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΟΣ (ΕΠΙΠΛΑ)
ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ: • ΜΙΝΩΑΣ • ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ • ΚΕΔΡΟΣ • ΣΑΐΤΗ
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Η διοργάνωση που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία εθελοντών και τοπικών Συλλόγων έχει γίνει πλέον θεσμός και, υπό τον συντονισμό πλέον του 

Δήμου, παρουσιάζει σταθερά στο κοινό όμορφες συναυλίες χωρίς εισιτήριο σε πλατείες, παραλίες και άλλα ιδιαίτερα σημεία του νησιού μας.

Συναυλία Burger Project, 
13 Ιουλίου - Ασκέλι

Αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη 
με τον Δώρο Δημοσθένους και τη Μαρία 
Κηλαηδόνη, 5 Αυγούστου - Νεώριο

Ρεσιτάλ πιάνου Γιώργου Βολίκα «Γένεσις», 
20 Ιουλίου - πλατεία Αγ. Γιώργη 

Η ετήσια συνάντηση καταξιωμένων μουσικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 
κάθε καλοκαίρι εδώ και 9 χρόνια παρουσιάζουν μια σειρά συναυλιών στα 
νησιά του Σαρωνικού.

Μουσική Δωματίου Leondari Ensemble, 
2 Αυγούστου - Αμφιθέατρο κτ. Συγγρού

Η διοργάνωση προσελκύει νεαρούς πιανίστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 
παρουσιάζουν μοναδικά ρεσιτάλ, μεταξύ των οποίων και το εντυπωσιακό 
ρεσιτάλ στο Ιερό του Ποσειδώνα. Στην Ακαδημία διδάσκουν διάσημοι 
καθηγητές απ’ όλο τον κόσμο, ενώ ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια 
της διοργάνωσης είναι η Αγάθη Λεϊμονή, διάσημη σολίστ και καθηγήτρια 
πιάνου. Χορηγοί: Σπύρος Λάζαρης / Sirene Blue Resort, μουσικός οίκος 
Σπύρος Νάκας, Πυθαγόρειο Ωδείο, Τρίτο Πρόγραμμα.

11η Διεθνής Ακαδημία & Φεστιβάλ Πιάνου 
«Αναστάσιος Λεϊμονής», 
19 έως 29 Αυγούστου

Poros Arts Festival 2019

Η Μπάντα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επισκέφθηκε 

τον Πόρο στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια από την ίδρυση 

του Σώματος και παρουσίασε το πλούσιο ρεπερτόριό της στην κατάμεστη 

πλατεία Ηρώων.

Συναυλία Μπάντας Λιμενικού Σώματος, 
πλατεία Ηρώων - 30 Ιουνίου
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη χρονιά οι εκδηλώσεις 

της τοπικής εορτής «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», με ιστορική 

αναφορά στις διαπραγματεύσεις του 1828, μεταξύ του Ιωάννη Καποδίστρια 

και των διπλωματικών αποστολών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες 

οδήγησαν στον καθορισμό των πρώτων συνόρων του ελεύθερου Ελληνικού 

Κράτους. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 29.8, με την παρουσίαση 

στα προπύλαια του Κ.Ε. Πόρος της έκδοσης του Αρχείου του Κωνσταντίνου 

Λογοθέτη Δουζίνα «Κώνδηξ του Κοινού του Πόρου 1803-1830». Την 

Παρασκευή 30.8 στην πλατεία Ηρώων, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού 

εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά το κοινό με την ποιότητά της και το 

μοντέρνο ρεπερτόριο της, το οποίο συνόδευσαν τέσσερις τραγουδιστές 

και τραγουδίστριες, μεταξύ των οποίων η Ποριώτισσα Αγγελική Μαρινάκη. 

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το Σάββατο το πρωί με τη δοξολογία στον 

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ιωάννη 

Καποδίστρια και ολοκληρώθηκαν το βράδυ της ίδιας μέρας με τη συναυλία 

του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος ξεσήκωσε τους 2.500 περίπου θεατές 

όλων των ηλικιών που κατέκλυσαν τον Ρώσικο Ναύσταθμο για να τον 

παρακολουθήσουν.

Τις εκδηλώσεις των «Συνοριακών» τίμησαν με την παρουσία 
τους: 
Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Κ. Αλεξανδρής ως 

εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Βουλευτής Α’ Πειραιά Γ. Μελάς ως 

εκπρόσωπος της Βουλής, ο Βουλευτής Α’ Πειραιά Θ. Δρίτσας, ο Διοικητής 

του Κ.Ε. Πόρος Δ. Μορελάτος, η νέα Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Νήσων Β. 

Θεοδωρακοπούλου, ο Δήμαρχος Ύδρας Γ. Κουκουδάκης, εκπρόσωποι 

των πρεσβειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, 

οι τ. Βουλευτές Γ. Γεννιά και Κ. Δουζίνας, οι Διοικητές των τοπικών Α.Τ., 

Λιμεναρχείου και Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, μέλη της 

παράταξης πλειοψηφίας του Δήμου Πόρου και εκπρόσωποι τοπικών 

Συλλόγων. 

Εκδηλώσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ • ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ • Η HELLENIC SEAWAYS • Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΔΩΜΑΤΙΑ: SIRENE BLUE RESORT • XENIA POROS IMAGE • NEORIO BAY (ΑΓΚΥΡΑ) • NEW AEGLI • ΚΙΧΛΗ • GOLDEN 

VIEW • NIKIS’ VILLAGE • ODYSSEY’S • SARON 
ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ • ΡΟΤΑ • ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ RUSSIAN BAY • Ο ΚΩΣΤΗΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ 
Η ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΣ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) • Η ΜΑΡΙΑ ΖΕΝΤΕΛΗ (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)  
• Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Συνοριακά Νεότερης Ελλάδας 2019
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Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου και 
βράβευση επιτυχόντων μαθητών

Με ηλιόλουστες συνθήκες πραγματοποιήθηκε φέτος η μαθητική παρέλαση 
για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Πόρο, 
ο οποίος καθ’ όλο το τριήμερο ήταν γεμάτος επισκέπτες, θυμίζοντας 
καλοκαίρι. Όπως κάθε χρόνο, μετά την παρέλαση η δημοτική αρχή 
δεξιώθηκε τους πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων των σχολείων και 
βράβευσε τους μαθητές του Λυκείου Πόρου που εισήχθησαν σε σχολές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζί με τους τιμητικούς επαίνους, ο 
Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης παρέδωσε σε όλα τα παιδιά δωροεπιταγές 
αξίας 150€, οι οποίες ήταν χορηγία του ιδίου καθώς και της εταιρίας «Ι. 
& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» που τις διέθεσε με έκπτωση 20%. Ο Δήμαρχος 
συνεχάρη τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές τους και ευχήθηκε 
οι νέοι που αποκτούν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση και χτίζουν 
επιτυχημένες επαγγελματικές καριέρες, να επιστρέφουν κάποια στιγμή 
στον Πόρο και να συμβάλλουν στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

• Μίνο Λάζαρος του Νικόλλακ: Σχολή Πλοιάρχων (ΑΕΝ)
• Μπέρδος Σταμάτιος του Ευαγγέλου: Τμήμα Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Μπιτούνης Γεώργιος-Κυριάκος του Ιωάννη: Τμήμα Διοικητικής 
Επιστήμης & Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
• Νούρε Ουρανία του Φετά: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πατρών
• Παγώνης Κωνσταντίνος του Αναστασίου: Σχολή Πλοιάρχων (ΑΕΝ)
• Ραδίτσα-Γουάιτ Ναταλία-Αγγελική του Σπυρίδωνα: Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ρεΐζη Ελένη του Σταύρου: Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος
• Σοφιανός Βασίλειος του Δημητρίου: Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών
• Τζάνος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος του Ευαγγέλου: Τμήμα Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Χάλκου Ιωάννα-Αλκιώνη του Βασιλείου: Τμήμα Οργάνωσης & 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
• Τζάνου Παναγιώτα του Χρήστου: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & 
Θρησκειολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Χίου Ευαγγελία του Ελευθερίου: (αναμονή κατάταξης)

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:

•Βαμβακάρης Χρήστος του Μιχαήλ: Τμήμα Μουσειολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών
• Δόσκαρης Στέφανος του Ιωάννη: Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά
• Καπνιά Αναστασία του Δημητρίου: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
• Καραμπή Μαρία-Σταματίνα του Στυλιανού: Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών
• Καρυστινού Έλλη του Πέτρου: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & 
Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών
• Κοντομανώλη Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου: Τμήμα Παραστατικών 
& Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου
• Κώτσαινα Ειρήνη του Μελετίου: Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της 
Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
• Λεμπέσης Αναστάσιος του Αντωνίου: Τμήμα Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
• Λεσιώτη Δήμητρα του Νεκταρίου: Τμήμα Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Μέλλου Μαριλένα του Θεοδώρου: Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
& Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου




