
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : CAR AND DRIVER
ðø÷öüøùóþõ: ïîííõñü, 07-09-2013
ï÷ìþýõ: 114
ëêé÷òüû: 526 cm ²
ëêèù çæçìüúüöþõ: 25370
ÿåäçüäóãóþõ ÷óñâåüæ: (210) 6061.000

áêàù çì÷äýþ: ÿßÞëÿáðÝðÜÞÛ ÚÙÚÞÚï
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3^ΰΐεί)0 από ποτέ 
Η πλατεία Γεωργίου και to ιστορικό κέντρο Tns ilatpos θα µεταµορφωθούν οίο ∆ιεθνές Σιρκουί για Καρτ 

oris 28-29 Σεπτεµβρίου - και n πέµπτη διαδοχική χρονιά αναµένεται mo θεαµαιική ano κάθε άλλη1 
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ailCK ΠΑΤΡΑΧ 

Ο ιδιαίτερος, γεµάτος αδρεναλίνη και καθιερωµένος πια θεσµός 
του PICK (Patras International Circuit for Kart) θα µεταµορφώσει 

για πέµπτη διαδοχική χρονιά το ιστορικό κέντρο 
Tns Πάτρας σε επίκεντρο του ελληνικού µηχανοκίνητου αθλητισµού 

το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεµβρίου 2013. 
Η πλατεία Γεωργίου και οι περιµετρικοί Tns δρόµοι θα µεταµορφωθούν 

στο ∆ιεθνές Σιρκουί για Καρτ, για να φιλοξενήσουν 
τα µεγαλύτερα ονόµατα του σπορ στην Ελλάδα 

και τις αναµετρήσεις tous µε κορυφαίους οδηγούς από το 
εξωτερικό στις πέντε κατηγορίες Mini, Junior, Loux, Masters 
125 και Super. 
Για tous οδηγούς, n διαδροµή που αποτυπώνεται στο ιστορικό 

κέντρο Tns αχαϊκής πρωτεύουσας παρέχει µελετηµένα σηµεία 
για προσπεράσεις, στροφές και ευθείες, τηρώντα5 όλες as 

προδιαγραφές ασφαλείας για tous αγωνιζόµενους και tous θε¬ 

ατές που «διψούν» για το θέαµα που προσφέρουν τα Καρτ. 
Επιπλέον, οι εκδηλώσεις του διηµέρου περιλαµβάνουν και 
εντυπωσιακές παρουσιάσεις και επιδείξεις µηχανοκίνητων µέσων, 

εκθέσεις και παρουσιάσεις αυτοκινήτων, δράσεις για το 
ποδήλατο, την οικολογία και το περιβάλλον. 
Ο θεσµός, που ξεκίνησε το 2009, αναµένεται φέτος καλύτερος 

από ποτέ καθότι οι αγωνιστικές εκδηλώσεις του θα µεταδοθούν 
απευθείας από τα κανάλια Novasport^, και επίσης θα 

διανθιστούν από νέες δραστηριότητες που αφορούν tous τοµείς 
ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και ψυχαγωγίας - όπως το 

1o WRBC, τα P.I.C.K. Girls και το P.I.C.K. & ROLL VIP Party! 
Βασικοί παράγοντες που στηρίζουν και εξασφαλίζουν την επιτυχία 

του P.I.C.K., που διοργανώνεται από τον ΑΟΠ, είναι ο 
∆ήµος Πατρέων, n Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, το Επιµελητήριο 

Αχαΐας, ο ΟΛΠΑ και n ΛΟΥΞ, µεταξύ άλλων. 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ôìöòõîëïòîù
êø÷öüøùéþõ: ôìöòõîí, 22-09-2013
è÷ðþýõ: 43
çæå÷äüû: 58 cm ²
çæãù îìîðüúüöþõ: çù ýòõäæãòøù
ÿâòîüòéáéþõ ÷éïóâüì: (210)2113600-29

àæßù îð÷òýþ: ÿñÞçÿàêÝêÜÞÛ ÚÙÚÞÚè

Στην Πάτρα διοργανώνεται στις 28 και 29 Σεπτεµβρίου" 
το Patras International 

. Circuitfor Kart, στη διάρκεια 
του οποίου τα καρταποκτούν 
το αποκλειστικό.δικαίωµα 
της κυκλοφορίας στους 
δρόµους γύρω από την πλατεία 

Γεωργίου και σε-µερικές 
ano τις κύριες οδούς του 
ιστορικού κέντρου της Πάτρας. 

Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Αχαίας Πάάτωνας 

Μαρλαφέκας και διευθυντής 
Μάρκέτιγκ της χορηγού εταιρίας Λουξ αναφέρθηκε 
στο όραµα που οδήγησε µια οµάδα Αχαιών να 

διοργανώσουν για πρώτη φορά το P.I.C.K. πριν ano 
πέντε χρόνια. 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ôìöòõîëïòîù
êø÷öüøùéþõ: ôìöòõîí, 29-09-2013
è÷ðþýõ: 61
çæå÷äüû: 93 cm ²
çæãù îìîðüúüöþõ: 87000
ÿâòîüòéáéþõ ÷éïóâüì: 211 200 8200

àæßù îð÷òýþ: ÿñÞçÿàêÝêÜÞÛ ÚÙÚÞÚè

Καρό σηµαία για 
το PICK LOUX COLA 
ΣΗΜΕΡΑ ολοκληρώνονται οι αγώνες 

καρτ στο ιστορικό κεντρο της 
Πάτρας Ο πρόεδρος του επιµελητηρίου 

Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, 
δήλωσε on π Πάτρα, µε 

το PICK LOUX COLA, δηµιούργησε 
έναν θεσµό που φέρνει µεγάλο 
αριθµό επισκεπτών. Επίσης τόνισε 

πως είναι µια µεγάλη ευκαιρία 
να δηµιουργηθεί ένας ευρύτερος 
σχεδιασµός για ολπ την περιοχή, 
έτσι ώστε να αναδειχθούν σι φυσικές 

οµορφιές της και να τονωθεί ο 
τουρισµός. 

Καρό σηµαία για 
το PICK LOUX COLA 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñðïùîòíì / ëø÷öìêòõ
ëø÷öüøùéþõ: è÷îçöîù, 25-09-2013
æ÷ïþýõ: 36
åäã÷ðüû: 83 cm ²
åäêù íâíïüúüöþõ: åù ýòõðäêòøù
ÿáòíüòéàéþõ ÷éîóáüâ: (2310) 560.000

ßäÞù íï÷òýþ: ÿÝÜåÿßëèëÛÜÚ ñÙñÜñæ

Η Λουξ Cola συναντά 
το 5ο ∆ιεθνέε Σιρκουί Καρτ Πάτρας 
Μέγα5 xopnyos του 5ου ∆ιεθνούς Σιρκουί Καρτ Πάτρας, P.I.C.K. - ΛΟΥΙ 
COLA είναι για µία ακόµα χρονιά n λουξ cola -το αγαπηµένο ελληνικό 
αναψυκτικό µε γεύση cola- το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Πάιρα 
στις 28 και 29 Σεπτεµβρίου 2013. 
Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσφέρει και πάλι ένα µοναδικό 
θέαµα, στους λάτρεις των καρτ, αποδεικνύοντας ότι n Πάτρα και n 
Αχαΐα µπορούν να στηρίξουν µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και να 
αναδείξουν την περιοχή σε κέντρο του µηχανοκίνητου αθλητισµού σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ σταθερή και αδιαπραγµάτευτη επιδίωξη 
των διοργανωτών είναι n ασφάλεια για τους οδηγούς και tous θεατές. 
Μεγάλες εκπλήξεις θα περιµένουν τους επισκέπτες στον ειδικά διαµορφωµένο 

χώρο ΛΟΥΙ COLA IN ACTION PARK, στην Πλαιεία Γεωργίου. 
Συγκεκριµένα θα µπορούν να αναµετρηθούν στο αγαπηµένο τους 
παιχνίδι PRO EVOLUTION SOCCER 2014, καθώς και να δοκιµάσουν τις 
VRT Formula 1, µε ειδικά διαµορφωµένα cockpit και χειριστήρια 
αντίγραφα πραγµατικών µονοθέσιων για εικονική αγωνιστική οδήγηση 
σε πραγµατικές συνθήκες Formula. 
Ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ∆ιευθυντής Μάρκετιγκ ιης Λουξ, και 
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αχαΐας αναφέρθηκε στο όραµα ηου 
οδήγησε µια οµάδα Αχαιών να διοργανώσουν για πρώτη φορά το 
P.I.C.K. πριν ano πέντε χρόνια και σηµείωσε on το P.I.C.K. είναι ένας 
αγώνας που προβάλει την Πάτρα και την Ελλάδα, αφού πρόκειται για 
µια εξωστρεφή διοργάνωση, n οποία αποδεικνύει όυ υπάρχουν καλές 
ιδέες και ανθρώπινο δυναµικό να τις υλοποιήσει. 

Η Λουξ Cola συναντά 
το 5ο ∆ιεθνέε Σιρκουί Καρτ Πάτρας 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / ÿíýüøõýòõþõ
ìø÷öüøùïþõ: ëöþêù, 24-09-2013
é÷èþýõ: 1,7         (1 õáØ 2)
çæå÷äüû: 317 cm ²
çæãù ðâðèüúüöþõ: 770
ÿáòðüòïàïþõ ÷ïêóáüâ: (210) 211.36.00

ßæÞù ðè÷òýþ: ÿÝÜçÿßìëìÛÜñ ÚÙÚÜÚé

LOUX 
∆ιοργανώνεται στην Πάτρα, αυτό το 
Σαββατοκύριακο, το «Patras International 

Circuit for Kart», στη διάρκεια 
του οποίου τα καρτ αποκτούν το αποκλειστικό 

δικαίωµα της κυκλοφορίας 
στους δρόµους. Ο πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας 
Μαρλαφέκας, αναφέρθηκε στο όραµα που 
σε στη διοργάνωση του P.I.C.K. 

οδήγηΣελ. 
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ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / ÿíýüøõýòõþõ

ìø÷öüøùïþõ: ëöþêù, 24-09-2013

é÷èþýõ: 1,7         (2 õáØ 2)

çæå÷äüû: 317 cm ²

çæãù ðâðèüúüöþõ: 770

ÿáòðüòïàïþõ ÷ïêóáüâ: (210) 211.36.00

ßæÞù ðè÷òýþ: ÿÝÜçÿßìëìÛÜñ ÚÙÚÜÚé

P.I.C.K. 

Αχαΐα, η κοιτίδα του µηχανοκίνητου αθλητισµού 
∆ιοργανώνεται στην Πάτρα, 
αυτό το Σαββατοκύριακο, 28 
και 29 Σεπτεµβρίου, το 
«Patras International Circuit 
for Kart», Φορέας 
διοργάνωσης του οποίου 
είναι ο Αυτοκινητιστικός 
Όµιλος Πατρών (ΑΟΠ), uno 
τη θεσµική επίβλεψη και 
πιστοποίηση των 
ΕΛΠΑ/ΟΜΑΕ και CIK/FIA. 
Στη διάρκεια του διηµέρου 
τα καρτ αποκτούν το 
αποκλειστικό δικαίωµα της 

κυκλοφορίας στους 
δρόµους γύρω από την 
πλατεία Γεωργίου και σε 
µερικές από τις κύριες 
οδούς του ιστορικού 
κέντρου της Πάτρας. Ο 
πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Αχαΐας, 
Πλάτωνας Μαρλαφέκας, και 
διευθυντής Μάρκετιγκ της 
Χορηγού εταιρίας Λουξ, 
αναφέρθηκε στο όραµα που 
οδήγησε µια οµάδα Αχαιών 
να διοργανώσουν για πρώτη 

φορά το P.I.C.K. πριν από 
πέντε χρόνια. Εξέφρασε την 
πίστη ότι η Αχαΐα θα γίνει 
κοιτίδα του µηχανοκίνητου 
αθλητισµού µέσα στα 
επόµενα χρόνια, σε 
συνδυασµό και µε την 
έναρξη κατασκευής του 
Αυτοκινητοδροµίου. Ποτο 
P.I.C.K. σηµείωσε ότι είναι 
ένας αγώνας που προβάλλει 
την Πάτρα και την Ελλάδα. 
Επιπλέον, τόνισε ότι 
πρόκειται για µια εξωστρεφή 

διοργάνωση, η οποία 
αποδεικνύει ότι υπάρχουν 
καλές ιδέες και ανθρώπινο 
δυναµικό να τις υλοποιήσει. 
Στη συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησαν οι 
διοργανωτές του 5ου PICK 
Loux Cola στην Αθήνα, την 
παρουσίαση έκανε ο 
δηµοσιογράφος και 
παρουσιαστής αγώνων 
µηχανοκίνητου αθλητισµού 
Τάκης Πουρναράκης, που 
σηµείωσε: «Οι τέσσερις 

προηγούµενες χρονιές 
έδειξαν ότι η Πάτρα και η 
Αχαΐα µπορούν να στηρίξουν 
µεγάλες αθλητικές 
διοργανώσεις και να 
αναδείξουν την περιοχή σε 
κέντρο του µηχανοκίνητου 
αθλητισµού σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο», 
επισηµαίνοντας ότι σταθερή 
και αδιαπραγµάτευτη 
επιδίωξη των διοργανωτών 
είναι η ασφάλεια για τους 
οδηγούς και τους θεατές. 

Αχαΐα, η κοιτίδα του µηχανοκίνητου αθλητισµού 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / íø÷öîìòõ
íø÷öüøùïþõ: ëõöõìð÷êî, 13-09-2013
é÷èþýõ: 27,29         (1 õãÙ 2)
çæå÷äüû: 248 cm ²
çæìù ðêðèüúüöþõ: çù ýòõäæìòøù
ÿãòðüòïâïþõ ÷ïáóãüê: (210) 3312.672

àæßù ðè÷òýþ: ÿëÞçÿàíÝíÜÞñ ÛÚÛÞÛé

ΑΧΑΪΑ 
Επιπλέον κονδύλια 
ενίσχυσης ζητεί 
το επιµελητήριο 
Αύξηση των κονδυλίων για προγράµµατα 
επιχειρηµατικότητας σε εξέλιξη ζητεί από 
το υπουργείο Ανάπτυξης το Επιµελητήριο 
Αχαΐας. Στη φωτογραφία ο πρόεδρος Πλάτων 

Μαρλαφέκας. [ΣΕΛ.3] 
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ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / íø÷öîìòõ

íø÷öüøùïþõ: ëõöõìð÷êî, 13-09-2013

é÷èþýõ: 27,29         (2 õãÙ 2)

çæå÷äüû: 248 cm ²

çæìù ðêðèüúüöþõ: çù ýòõäæìòøù

ÿãòðüòïâïþõ ÷ïáóãüê: (210) 3312.672

àæßù ðè÷òýþ: ÿëÞçÿàíÝíÜÞñ ÛÚÛÞÛé

Επ. Αχαΐας: 
Αύξηση 

κονδυλίων για 
προγράµµατα 

σε εξέλιξη 

ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ της χρηµατοδότησης 
για τα προγράµµατα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και αφορούν την «Ενίσχυση 

µµε που δραστηριοποιούνται 
στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, 
εµπορίου και υπηρεσιών (ΠΕΠ)» και 
την «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για 
τη ατήριξη της γυναικείας απασχόλησης 

µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» 
του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων ζητεί από το 
υπουργείο Ανάπτυξης το επιµελητήριο 
Αχαΐας. 
Με το σκεπτικό ότι τα δύο παράπάνω 
προγράµµατα παρουσίασαν πολύ µεγάλο 

ενδιαφέρον, που εκφράσθηκε 
από τη µεγάλη συµµετοχή αλλά και 
από την ποιότητα των υποβληθέντων 
αιτηµάτων, κυρίως από νέους επιχειρηµατίες, 

όπως επίσης ότι από την 
ανταπόκριση αποδείχθηκε ότι τα δεσµευθέντα 

κονδύλια δεν επαρκούν 
ώστε να ικανοποιηθεί µεγάλο µέρος 
των προτάσεων, που παρά την πολύ 
καλή βαθµολογία, τελικώς δεν θα ενταχθούν 

για επιχορήγηση, το επιµελητήριο 
ζητεί την αύξηση των σχετικών 

προϋπολογισµών. 

Γυναικεία απασχόληση 
Ως παράδειγµα το επιµελητήριο Αχαίας 
αναφέρει ότι στο πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη 

παρέµβαση για τη στήριξη 
της γυναικείας απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» 
στο οποίο εντάχθηκαν (και στις δύο 
υποδράσεις) 2.444 προτάσεις µε συνολική 

δηµόσια δαπάνη 76.928.109 
ευρώ και απορρίφθηκαν 3.975 προτάσεις 

µε συνολική δηµόσια δαπάνη 
121.761.044 ευρώ λόγω εξάντλησης 
της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης. 
Επισηµαίνεται δε άτι καθώς αναµένεται 
παρόµοια εικόνα και στα αποτελέσµατα 

του προγράµµατος της ενίσχυσης 
µµε, καθώς οι υποβολές έφθασαν στα 
ευρώ 1.420.138.506, µε αρχική πρόβλεψη 

τα ευρώ 450.000.000, προτείνει 
στον υπουργό τη δυνατότητα 

µεταφοράς επιπλέον πόρων στα ανωτέρω 
προγράµµατα, εκτός των ήδη 

δεσµευθέντων προς διάθεση, ώστε 
να ικανοποιηθεί το δυνατόν µεγαλύτερο 

µέρος των υποβληθεισών προτάσεων 
και -να διοχετευθεί σηµαντικό 

µέρος των πόρων στην πραγµατική 
οικονοµία που αφορά την επιχειρηµατικότητα. 

To επιµελητήριο καταλήγει ότι κοινός 
στόχος είναι n ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

για τη συγκράτηση της 
παραγωγικής βάσης της οικονοµίας 
σε συνθήκες ύφεσης, n ενίσχυση της 
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας και n σταθερότητα 

στην απασχόληση, αδικά των νέων 
ανθρώπων, καθώς και n κοινωνική 

συνοχή. [SID.-8096648] 

Επ. Αχαΐας: 
Αύξηση 

κονδυλίων για 
προγράµµατα 

σε εξέλιξη 
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