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Το 2ο Διεθνές Συνέδριο του 
Παγκοσμίου Ινστιτούτου FUE 

θα διεξαχθεί φέτος στην Ελλά-
δα, από σήμερα Πέμπτη 22 
έως και Σάββατο 24 Ιουνίου. 
Σκοπός, η ενημέρωση αναφο-
ρικά με τις τελευταίες εξελίξεις 
των τεχνικών Μεταμόσχευσης 
Μαλλιών FUE, της μεθοδολο-
γίας και της τεχνολογίας, με 
απώτερο στόχο να εμπνεύσει 
νέες καινοτομίες και ανανεω-
μένο όραμα, σε ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο πεδίο της Ιατρι-
κής. Οι πλέον φημισμένοι ια-
τροί στον τομέα της αντιμετώ-
πισης της τριχόπτωσης, θα συ-
γκεντρωθούν στην Αθήνα, διε-
ξάγοντας επιστημονικές διαλέ-
ξεις, καθώς και προγραμματι-
σμένες «live» επεμβάσεις Με-
ταμόσχευσης, με την εξελιγ-
μένη μέθοδο FUE (Follicular 
Unit Extraction). 
Η τεχνική FUE, τα τελευταία 
χρόνια έχει κατακτήσει υψη-
λή θέση στις επιλογές ανδρών 
και γυναικών, ως μια από τις 
πιο αποτελεσματικές, με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα. 
Οι μεταμοσχεύσεις  θα πραγ-
ματοποιηθούν επί 2 ημέρες 
στα υπερσύγχρονα και άρτια 
εξοπλισμένα χειρουργεία των 
Κλινικών Μαλλιών  Bergmann 
Kord, στις Κεντρικές της Εγκα-

ταστάσεις στο Χαλάνδρι. 
Οι χώροι θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι προκειμένου 
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, 
τόσο των χειρουργικών διαδι-
κασιών, όσο και την εκ του σύ-
νεγγυς παρακολούθησή τους 
από τις ομάδες των ιατρών. 
Οι κεντρικοί χώροι του 7ώρο-
φου κτιρίου της Bergman Kord 
θα διαμορφωθούν, ώστε να 
φιλοξενήσουν  με άνεση τους 
100 και πλέον ιατρούς και επι-
στήμονες που αναμένεται να 

παρευρεθούν, οι οποίοι θα 
μπορέσουν να παρακολου-
θήσουν τις «live» επεμβάσεις 
των συναδέλφων τους, μέσω 
διαδικτύου, σε γιγαντοοθόνες 
υψηλής ευκρίνειας. 
Οι κορυφαίοι αυτοί επιστήμο-
νες έχοντας στόχο την προώ-
θηση της ακρίβειας, της ικα-
νότητας, της επιμέλειας και της 
επάρκειας στον τομέα της απο-
κατάστασης μαλλιών, θα μετα-
δώσουν τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους. 

Η Αναπτυξιακή του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας με δράσεις που 

πραγματοποιούνται σε διάφο-
ρα επίπεδα, συνδράμει στην 
προσπάθεια διεθνοποίησης 
και προβολής της Πάτρας και 
των τοπικών επιχειρήσεων 
και προϊόντων.
Ειδικότερα, το τμήμα Ευρωπα-
ϊκών και Εθνικών Προγραμ-
μάτων της Αναπτυξιακής εται-
ρείας σχεδιάζει και υλοποιεί 
τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊ-
κά προγράμματα και πρωτο-
βουλίες, στηρίζει την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα της 
περιοχής και τους διοικητι-
κούς φορείς της Περιφέρει-
ας - ΟΤΑ πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού.
Τα στελέχη του τμήματος έχουν 
υλοποιήσει με επιτυχία Δια-
κρατικά Εργα Προγραμμάτων 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλά-
δα – Ιταλία, Πρόγραμμα προ-
ώθησης ΠΟΠ Οίνων Αχαΐας 
σε τρίτες χώρες, Τοπικά Ολο-
κληρωμένα Προγράμματα στή-
ριξης Απασχόλησης και Επι-
χειρηματικότητας.
Το Γραφείο Εξαγωγών της 
Αναπτυξιακής του Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας Achaiavalues,  
εκπροσωπούμενο από τον δι-
ευθυντή του Δημήτρη Παπα-
δημητρίου, πραγματοποίησε 

στις αρχές Ιουνίου στη Βαρ-
σοβία της Πολωνίας με επι-
τυχία Β2Β συναντήσεις με ει-
σαγωγείς και αλυσίδες τροφί-
μων της Πολωνίας.
Επίσης, τον περασμένο Μά-
ιο στην Αίγλη Ζαππείου, το 
Achaiavalues πραγματοποίη-
σε εννέα  συναντήσεις με αγο-
ραστές από Κορέα, Πολωνία, 
Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Σαουδική Αραβία 
και Ρουμανία, αποκλειστικά 
από τον χώρο των τροφίμων 
(είχαν εξαιρεθεί οίνοι & αλ-
κοολούχα).
Την περασμένη Πέμπτη, η 
Αναπτυξιακή του Επιμελητη-

ρίου Αχαΐας συνέδραμε - στο 
πλαίσιο της διεθνοποίησης 
και προβολής της Πάτρας, τα 
γυρίσματα τηλεοπτικού συ-
νεργείου του ιαπωνικού κανα-
λιού BS-TBS για την  εκπομπή 
«Spectacular Journey Of The 
World» που σκοπό έχει την 
προβολή νέων προορισμών 
και όχι ιδιαίτερα προβεβλη-
μένων περιοχών τουριστικού 
ενδιαφέροντος στο ιαπωνικό 
κοινό, μέσω της ανάδειξης ιδι-
αίτερων σημείων καθώς επί-
σης σπάνιων και προς εξαφά-
νιση επαγγελμάτων παίρνο-
ντας και συνεντεύξεις από τους 
αντίστοιχους επαγγελματίες. 

Στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο 
Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE 

Εξωστρεφής δράση  
από την Αναπτυξιακή 

Δόθηκε μια παράταση στους ακάλυπτους να τακτοποιηθούν. Μακάρι να την 
αξιοποιήσουν, γιατί το πρόβλημα έχει ευρεία κοινωνική διάσταση. Αφορά και τους 
καλυμμένους, που κινδυνεύουν να «πέσει πάνω τους» ασυνεπής οδηγός...

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Αυτοκίνητα

Εκατό γιατροί θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις για να 
παρακολουθήσουν μεταμοσχεύσεις

Το Γραφείο Εξαγωγών έφτασε στη Βαρσοβία και έκανε επιτυχημένη 
διείσδυση

Του ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
spapandreou@pelop.gr

Τ
ελευταία ευκαιρία για τα 
ανασφάλιστα οχήματα απο-
φάσισε να δώσει το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο που συ-

νεδρίασε χθες, με παράταση 
της προθεσμίας πληρωμής 
των ασφαλίστρων μέχρι τις 
14 Ιουλίου 
Αναφορικά με τα πρόστιμα 
που λαθεμένα έχουν καταλο-
γιστεί σε ιδιοκτήτες, σύμφω-
να με τις ίδιες πηγές, ο πρω-
θυπουργός ζήτησε να εντο-
πιστούν και να διορθωθούν 
άμεσα, ενώ στο ίδιο πλαίσιο 
όσοι έχουν πληρώσει πρόστι-
μα αλλά εν τω μεταξύ έχουν 
ασφαλίσει τα οχήματα τους 
έως την καταληκτική ημερο-
μηνία, θα πάρουν τα χρήμα-
τά τους.
Στην ουσία οι κατευθύνσεις 
που δόθηκαν από το χθεσινό 
υπουργικό συμβούλιο οδη-
γούν σε ακύρωση των ηλε-
κτρονικών παραβόλων – προ-
στίμων ύψους 250 ευρώ που 
είχαν εκδοθεί για 1,1 εκατ. 
φορολογούμενους, μέσω του 
taxisnet, καθώς θα τους δοθεί 
μια τελευταία ευκαιρία για να 

προχωρήσουν στην ασφάλι-
ση του οχήματός τους.
Παράλληλα, επειδή μέσα σε 
αυτούς περιλαμβάνονται και 
τουλάχιστον 400.000 φορολο-
γούμενοι που είτε έχουν ασφα-
λισμένο το όχημά τους είτε έπε-
σαν θύματα των λαθών που 
υπάρχουν στα διάφορα αρχεία 
των οχημάτων των κρατικών 

υπηρεσιών, μέχρι τις 14 Ιου-
λίου που θα πραγματοποιηθεί 
η νέα διασταύρωση θα επιχει-
ρηθεί να διορθωθούν τα λά-
θη που υπάρχουν στα σχετι-
κά αρχεία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Οσον αφορά στους περίπου 
11.000 φορολογούμενους 

που ήδη προχώρησαν στην 
πληρωμή του παραβόλου - 
προστίμου των 250 ευρώ και 
ασφάλισαν το όχημά τους, αυ-
τό θα τους επιστραφεί άμεσα 
από το υπουργείο Οικονομι-
κών με πιστωτικό. Ωστόσο, 
για την επιστροφή θα πρέ-
πει να υπάρξει νομοθετική 
ρύθμιση...

Παράλληλα, οι πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι εξετάστη-
κε σοβαρά το ενδεχόμενο να 
υπάρξει κλιμακωτή χρέωση 
για το ηλεκτρονικό παράβολο 
και από 15/7 και μετά να δια-
μορφωθεί στα 100 ευρώ για 
τα οχήματα έως 250 κ.ε., στα 
200 ευρώ από 250 ως 1.000 
κ.ε. και 250 ευρώ για τα οχή-
ματα μεγαλύτερου κυβισμού.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Πηγές του υπουργείου Οικο-
νομικών σημειώνουν ότι πα-
ρά το γεγονός ότι θα διενερ-
γηθεί νέα διασταύρωση μετά 
τις 14 Ιουλίου, καλό θα ήταν 
όσοι φορολογούμενοι εμφανί-
ζονται να είναι ανασφάλιστοι 
βάσει λάθους που έχει γίνει 
από την ασφαλιστική τους εται-
ρεία, να επικοινωνήσουν μα-
ζί της για τη διόρθωση. Αντί-
θετα, όσοι έχουν στην κατο-
χή τους οχήματα για τα οποία 
έχει δηλωθεί κλοπή, έχουν 
κατατεθεί πινακίδες ή έχουν 
αποσυρθεί καλό θα ήταν να 
περιμένουν τη νέα διασταύ-
ρωση προκειμένου στη συνέ-
χεια να διαπιστώσουν αν εμ-
φανιστούν και πάλι ως κάτο-
χοι ανασφάλιστου ΙΧ.

Παράθυρο ευκαιρίας 
στους ανασφάλιστους

> Θα υπάρξει 
επιστροφή όσων 
τιμωρήθηκαν αλλά 
ενδιαμέσως ασφαλί-
στηκαν, αλλά αφού 
γίνει νομοθετική 
ρύθμιση...

Πόσοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας χωρίς ασφαλιστική κάλυψη;

Στο πλαίσιο της αγαστής συ-
νεργασίας του Εμπορικού & 

Εισαγωγικού Συλλόγου Πα-
τρών με τον Δήμο Ναυπακτί-
ας και στις από κοινού δρά-
σεις για την τόνωση της επι-
σκεψιμότητας της περιοχής, 
ο ΕΕΣΠ με τους φορείς της 
περιοχής, θα συμβάλει στην 
προσπάθεια που καταβάλ-
λει ο Δήμος Ναυπακτίας για 
την αλλαγή της τιμολογιακής 
πολιτικής της Γέφυρας. Από 
τον Δήμο Ναυπακτίας γίνεται 
μία σημαντική προσπάθεια 
προς αυτή την κατεύθυνση, η 
οποία αποσκοπεί στην οικο-
νομική διευκόλυνση εργαζο-
μένων, φοιτητών - μαθητών, 
μοτοποδηλατών, ΑΜΕΑ και 
άλλων ευπαθών ομάδων που 
κάνουν καθημερινή χρήση 
της γέφυρας καθώς επίσης 
και τουριστών - επισκεπτών 
και ειδικά τα σαββατοκύρια-
κα όπου η χρήση της γέφυ-
ρας είναι αυξημένη. Ο Εμπο-
ρικός & Εισαγωγικός Σύλλο-
γος Πατρών καλεί όλους τους 
τοπικούς φορείς, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, Δήμο Πα-
τρέων, Επιμελητήριο Αχαΐ-
ας, να ενισχύσουν αυτή την 
προσπάθεια.

Ναι στην 
προσπάθεια 
για φθηνότερη 
Γέφυρα

εμπορικος


