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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ενίσχυση σε 8 στρατηγικούς κλάδους για υπάρχουσες επιχειρήσεις

Τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

Προκηρύχτηκαν τελικώς τα πρώτα
4 προγράμματα που αφορούν την
επιχειρηματικότητα.
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 8
στρατηγικούς κλάδους που έχουν
επιλεγεί από τη χώρα και επιδοτεί
υπάρχουσες επιχειρήσεις, όχι ιδρύσεις, για εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση με προϋπολογισμό από 15-200.000 € και η
επιδότηση 40 ή 50%.
Αξιοσημείωτο και διαφορετικό απ’
ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε είναι το
γεγονός ότι στην έννοια του στρατηγικού κλάδου, περιλαμβάνονται
εκατοντάδες δραστηριότητες και
έτσι το εύρος των ωφελούμενων
επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλο.
Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι για ένα τόσο μεγάλο εύρος επιχειρήσεων τα προγράμματα διαθέτουν μικρούς προϋπολογισμούς και μεγάλο ανταγωνισμό για να επιλεγεί κάθε επιμέρους
επιχείρηση.
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά
υπάρχουσες επιχειρήσεις στον τουρισμό, με την ευρεία έννοια του
όρου, και επιδοτεί με 40 ή 50%
επενδύσεις εκσυγχρονισμού τουριστικών επιχειρήσεων με προσθήκη
και νέων δραστηριοτήτων.
Τα δύο επόμενα προγράμματα
έχουν μέχρι 25 και 60.000 € επιλέξιμο προϋπολογισμό και απευθύνονται σε άνεργους και αυτοαπασχολούμενους για ίδρυση επιχειρήσεων σε καθορισμένους τομείς.
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η
κατά 100% επιδότησης του ποσού
που θα εγκριθεί και αφορά κυρίως
σε λειτουργικές δαπάνες και μισθοδοσία προσωπικού.
Τα νέα προγράμματα έχουν κάποιες
σημαντικές διαφορές από αυτά του
προηγούμενου ΕΣΠΑ όπως:
• Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά χωρίς υποβολή φακέλων και
δικαιολογητικών.
• Μόνο οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα υποβάλλουν τα αναγκαία
δικαιολογητικά και προσφορές για
τις δαπάνες.
• Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα
πρέπει μέσα στον πρώτο χρόνο να
έχουν κάνει το 30% του έργου αλλιώς θα χάνουν την επιδότηση.
• Όλα τα προγράμματα που παρουσιάζονται σήμερα βασίζονται στον
κανόνα de minimis. Έτσι η επιδότηση που ζητά η επιχείρηση μαζί με
τις επιδοτήσεις από προγράμματα
de minimis που έχουν εγκριθεί το
2014 και 2015 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 €. Αυτό χρειάζεται προσοχή.
Η διαδικασίες υλοποίησης και πληρωμών παραμένουν παρόμοιες παρά τις αρχικές εξαγγελίες.
Ο φορέας που θα τα διαχειριστεί
δεν έχει ακόμη επίσημα επιλεγεί
αλλά με βάση τα δεδομένα θα είναι

και πάλι ο ΕΦΕΠΑΕ και στην περιοχή μας η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ των
επιμελητηρίων.
Συμβουλή μας είναι οι επιχειρήσεις
να αξιοποιήσουν, για την προετοιμασία των προτάσεων, αξιόπιστους
συμβούλους, που η αμοιβή τους
επιδοτείται, ώστε να αποφύγουν
λάθη στην υποβολή που μπορεί να
τους ακυρώσουν την προσπάθεια ή
και θα χάσουν επιδότηση λόγο κακής συμπλήρωσης του επενδυτικού
τους σχεδίου.

Επιδότηση 50% επιλεγμένων
κλάδων για εκσυγχρονισμό
Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει ως
βασικό στόχο την αναβάθμιση του
επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των παρακάτω στρατηγικών τομέων της οικονομίας: Αγροδιατροφή/
Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές
και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία -Φάρμακα.
Οι κάδοι αυτοί έχουν τεράστιο εύρος υποκλάδων που μπορούν να
ζητήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι και κύκλος εργασιών κάτω των 10 εκ €) που έχουν ιδρυθεί ή διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/15.
Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 130.000.000 € θα προκηρυχτεί σε δύο κύκλους με τον
πρώτο να δέχεται προτάσεις από
7-4-16 μέχρι 20-5-16.
Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για
να αναβαθμιστούν τεχνολογικά
και εμπορικά και θα επιδοτηθούν
με ποσοστό 40% (ή 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού)
και για επενδύσεις από 15.000 €
μέχρι 200.000 €.
Τα έργα θα ολοκληρωθούν σε δύο
χρόνια με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να έχουν υλοποιήσει το
30% τον πρώτο χρόνο.

Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:
• Η κατάσταση της επιχείρησης
(εξετάζονται αρκετοί επιμέρους δείκτες).
• Ποιότητα και ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου.
Δαπάνες που θα επιδοτούνται.
Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική
αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών
υποδομών, Μηχανήματα και εξοπλισμός, Άυλες δαπάνες (περιλαμβάνουν συστήματα ποιότητας, δαπάνες προβολής και προώθησης
των πωλήσεων, συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού, διαφημιστικά έντυπα, λογότυπα κλπ, Αγορά τεχνογνωσίας και μελέτες αναδιοργάνωσης, Μισθολογικό κόστος μέχρι
24.000 € για δύο εργαζόμενους.

Επιδότηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων
και υπηρεσιών των υφιστάμενων
πολύ μικρών και μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (μέχρι 250 εργαζόμενους).
Στόχος είναι η βελτίωση της θέσης
τους στην εσωτερική και διεθνή
τουριστική αγορά.
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 70.000.000 € με τα 20 εκ. να
δεσμεύονται για τον εκσυγχρονισμό δεκάδων άλλων δραστηριοτήτων συναφών στον τομέα του τουρισμού.
Προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις
να έχουν ιδρυθεί μέχρι 31/12/15
και να έχουν εργαζόμενους που να
καλύπτουν τουλάχιστον μισή θέση
εργασίας για τις παλιότερες και μέχρι τρία χρόνια πίσω.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν
οι παρακάτω επιχειρήσεις:
Κύριες τουριστικές δραστηριότητες: Ξενοδοχεία, Καταλύματα διακοπών, Κατασκηνώσεις.
Δευτερεύουσες τουριστικές δραστηριότητες: Μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, ενοικιάσεις, εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ενοικιάσεις
οχημάτων, αθλητικού εξοπλισμού,
πλωτών μέσων, αεροπορικών μέσων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργάνωση συνεδρίων- εκθέσεων, υπη-

ρεσίες εκμάθησης σπορ, υπηρεσίες
αθλοπαιδιών και υπηρεσίες πάρκων και παραλιών.
Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις δικτύων franchise, shop in shop,
πρακτόρευσης κλπ.
Σε κάθε υποκατηγορία εντάσσονται
αρκετές δραστηριότητες και οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να διερευνήσουν αναλυτικά το τι εντάσσεται και τι όχι.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
θα είναι από 15.000 έως 150.000
€ με επιδότηση 40% ή 50% αν προληφθεί επιπλέον προσωπικό.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι δύο χρόνια από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες.
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών
υποδομών, Μηχανήματα και εξοπλισμός (Για τους ΚΑΔ των μεταφορών, θαλάσσιων μεταφορών και
ενοικιάσεις (49, 50 και 77) δίνεται
η δυνατότητα αγοράς σκαφών χωρίς πλήρωμα, βαρκών, οχημάτων
και ποδηλάτων), Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, μέχρι 3.000 € ανά πιστοποιητικό, Προβολή - Προώθηση
των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους μέχρι 15.000 €, Λογισμικά
μέχρι 20.000 €, Μεταφορικά μέσα
μέχρι 15.000 €, Παρακολούθηση
επένδυσης μέχρι 2.500 €, Μελέτες έρευνας αγοράς μέχρι 5.000 €,
Μισθολογικό κόστος μέχρι 2 εργαζόμενων και μέχρι 24.000 € (αφορά υπάρχοντες και νέους εργαζόμενους).
Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι τρεις
πρώτες κατηγορίες δαπανών να είναι
πάνω από το 50% του έργου.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις από 29/03/2016
έως 17/05/2016.
Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:
• Η κατάσταση της επιχείρησης (εξετάζονται αρκετοί επιμέρους δείκτες).
• Ποιότητα και ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Ενίσχυση Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια
με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουν επιπλέον απασχόληση
με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός
ατόμου και με επιδότηση 100% για
έργα μέχρι 60.000 €.
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν
προτάσεις
Α. Άνεργοι που είναι γραμμένοι στον
ΟΑΕΔ, επιλέγουν επιλέξιμο κωδι-

κό δραστηριότητας, δεν μετείχαν από
την 1/1/12 ως εταίροι, σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις.
Β. Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, που είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών χωρίς να
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Δεν είναι δεκτοί στο πρόγραμμα
όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή η δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το 25% των εσόδων τους.
Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι
οκτώ κλάδοι που έχουν προαναφερθεί και ο μεγάλος αριθμός υποκλάδων τους.
Προϋπολογισμός έργων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα είναι από 15.000 έως
60.000 € με 100% δωρεάν επιχορήγηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
δράσης θα είναι 120 εκατ. €, σε
δύο κύκλους (1ος κύκλος 72 εκ €
και 2ος κύκλος, 48 εκ €, το Β Εξάμηνο του 2016).
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι δύο χρόνια.
Επιλέξιμες δαπάνες.
Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του
επενδυτικού σχεδίου), Λειτουργικά
(ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες τηλεφωνίας), Δαπάνες για νομική, λογιστική υποστήριξη, Δαπάνες προβολής,
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Προμήθεια
αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές
επιχειρηματία / εταίρων, Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι
24.000 €, Δαπάνες κατοχύρωσης.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες
εφόσον πραγματοποιηθούν μετά
τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 17.03.2016 και μέχρι τις 27.04.2016.
Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:
• Ποιότητα του επιχειρηματικού
σχεδίου με 25% συντελεστή
• Ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου με συντελεστή 15%
• Καινοτομία με συντελεστή 25%
• Βιωσιμότητα επιχείρησης με συντελεστή 10%
• Χαρακτηριστικά εταίρων (πτυχία,
εμπειρία κλπ) με συντελεστή 25%
Υποχρεώσεις
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν
θα πρέπει για τρία χρόνια μετά την
ολοκλήρωση του έργου:
Να μη διακόψουν τη λειτουργία της
επιχείρησης,
Να μην την μεταφέρουν εκτός περιοχής του προγράμματος,
Να μην μεταβάλλουν τη φύση της
επιχειρήσης σε τρόπο που δεν καλύπτει τους αρχικούς στόχους.
Συνέχεια στη διπλανή σελίδα
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Στο Επιμελητήριο Αχαΐας παρουσιάστηκαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Υπάρχουν ευκαιρίες
και μέσα στην κρίση

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των Πατρινών, ανάμεσά
τους πολλών νέων, οι οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωση για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας
που διοργανώθηκε το βράδυ της περ. Πέμπτης στην
αίθουσα του Επιμελητηρίου, με αφορμή την πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου να ενημερώσει τους νέους για τα προγράμματα – ευκαιρίες που μπορούν να τονώσουν την επιχειρηματικότητα ακόμα και μέσα στην
«καρδιά» της κρίσης.
Στην εκδήλωση, που οργάνωσαν το Επιμελητήριο
Αχαΐας και η πρωτοβουλία
Patras IQ, μίλησαν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, ο Δημοσθένης Πολύζος αντιπρύτανης
του Πανεπιστημίου Πατρών,
ο Δημήτρης Καραβίδας, διευθυντής Αναπτυξιακού Προ
γραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Ειρήνη Μαρίνου προϊσταμένη
του ΟΑΕΔ Πελοποννήσου, ο
Θεόδωρος Τσούμπελης γενι-

κός γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Ο Στέλιος Κούλογλου χαρακτήρισε ως «στρατηγική ήττα» της Ελλάδας την φυγή
πολλών ταλαντούχων νέων στο εξωτερικό και τόνισε
ότι είναι γι΄ αυτό αναγκαίο
να παρουσιαστούν, εργαλεία
χρηματοδότησης και ιδέες για την επιχειρηματική
δραστηριοποίηση των νέων και την παραμονή τους
στη χώρα. Παρουσίασε ακόμη μια έκδοση - οδηγό χρηματοδοτικών προγραμμάτων
εκτός ΕΣΠΑ, για νέους επιχειρηματίες και ερευνητές,
για προγράμματα έρευνας
και καινοτομίας, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για γεωργούς, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, κ.ά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ.
Κούλογλου στην αξιοποίηση
της κλωστικής κάνναβης και
της κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς, τονίζοντας
πως η χώρα μας κλιματολογικά είναι ιδανική για την παραγωγή της και πρέπει να το
ξεκινήσουμε, είναι ένας τομέας που μπορεί να βοηθή-

σει ακόμα και στις εξαγωγές.
«Εχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτή είναι μια εκστρατεία που ξεκινάει από τις
Βρυξέλλες στις 23 Φεβρουαρίου. Συγχρόνως έχει υπάρξει και η κάνναβη για θεραπευτικούς σκοπούς καθώς τα
τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει οι επιστημονικές αποδείξεις ότι είναι πολύ ισχυρό
αντίδοτο για διάφορες παθήσεις από το γλαύκωμα και την
σκλήρυνση κατά πλάκας μέχρι για την αντιμετώπιση των
συνεπειών των χημειοθεραπειών. Είναι ένας φοβερά αυξανόμενος κλάδος στην Ευρώπη και την Αμερική όπου
λέγεται ότι θα είναι το «διαδίκτυο» του 21ου αιώνα. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας
και υπάρχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην Ιταλία ο στρατός θα καλλιεργεί ο
ίδιος μαριχουάνα για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ στην
Γερμανία έχει ενταχθεί στην
ιατρική ασφάλεια, προκειμένου να συνταγογραφείται
και θα καλύπτεται από τα Ταμεία», τόνισε με έμφαση.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν κα-

λές πρακτικές από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις της περιοχής μας, την IridaLabs
που δραστηριοποιείται στον
τομέα της τεχνολογίας και
την Armakadi που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Νικολόπουλος
Διευθύνων
σύμβουλος της Armakadi
(extra virgin olive oil & oil
products) και η Νεφέλη Πολίτη - Στεργίου συνεργάτης
της IRIDA LABS, παρουσίασαν τα βήματα που έκαναν οι
εν λόγω επιχειρήσεις επενδύοντας στην καινοτομία και
στις εξαγωγές κερδίζοντας το
στοίχημα.
Τον συντονισμό της ενδιαφέρουσας συζήτησης έκανε ο Θανάσης Κούστας, ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου.
Η αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας ήταν κατάμεστη
από κόσμο και ιδίως από νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι αναζητούν τρόπους και
ευκαιρίες για να επενδύσουν
παρά τις μεγάλες δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

Ενίσχυση Πτυχιούχων
για Αυτοαπασχόληση

32.500.000 € και επίσης το
δεύτερο εξάμηνο του 2016 με
ποσό 17.500.000 €.
Δικαιούχοι
είναι
άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ ή πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που
ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική
δραστηριότητα και δεν είναι
μισθωτοί ή συνταξιούχοι.
Επίσης επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από συνεργαζόμενους νέους επιχειρηματίες
αρκεί αυτοί να έχουν ίσα μερίδια στη νέα εταιρία και τα γνωστικά τους αντικείμενα να είναι
ίδια ή συμπληρωματικά (π.χ.
δύο μηχανολόγοι ή μηχανολό-

γος και ηλεκτρολόγος κλπ).
Οι κλάδοι που επιδοτούνται είναι ίδιοι με αυτούς του
πρώτου προγράμματος.
Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα
απαραίτητη για την παροχή της
υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).
Για υποβολή πρότασης εδώ
τίθενται εισοδηματικά κριτήρια δηλαδή το συνολικό εισόδημα, το οικονομικό έτος
2015, να μην είναι πάνω από
20.000 € ή 35.000 € το οικογενειακό εισόδημα.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης
των έργων θα είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες.
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας), Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη),
Δαπάνες προβολής, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές, Μισθολογικό κόστος μέχρι 12.000 €,
Αγορά εξοπλισμού.
Τα κριτήρια που θα βαθμολογηθούν είναι:
• Εισόδημα υποψηφίου με
35% συντελεστή,
• Ποιότητα επιχειρηματικού
σχεδίου με 25% συντελεστή,
• Χαρακτηριστικά εταίρων με
συντελεστή 40%.

Το πρόγραμμα επιδοτεί, με
100% δωρεάν επιχορήγηση και για προϋπολογισμό
από 5.000 έως 25.000 €, τα
δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων
που θα ιδρυθούν από άνεργους πτυχιούχους και που θα
ιδρύσουν επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενό τους.
Το πόσο μπορεί να φτάσει τις
40.000 € αν συνεργαστούν
δύο επιστήμονες και μέχρι
50.000 € για πάνω από δύο
συνεργάτες.
Το πρόγραμμα θα δεχτεί προτάσεις στην πρώτη περίοδο
από 8-3-16 μέχρι 15-4-16 και
με συνολικό προϋπολογισμό
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Η Πάτρα και
το λιμάνι της
Δημιουργώντας κλίμα που συνδύαζε τις αναμνήσεις από
την Πάτρα άλλων εποχών με την ανάγκη της πόλης να
αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόλο της
πόλης – λιμάνι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5
Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Αχαΐας η παρουσίαση
του βιβλίου του Λεωνίδα Σωτηρόπουλου «Από την Καλυδώνα στο Εγνατία – Τέσσερα κείμενα για το λιμάνι των
Πατρών» (εκδ. «το δόντι»).
Την αναλυτική «ξενάγηση» στα περιεχόμενα του βιβλίου ανέλαβε ο δικηγόρος και συγγραφέας Χρήστος Μούλιας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη βαθιά γνώση και
στην πολυετή έρευνα του Λ. Σωτηρόπουλου για την ιστορία του λιμανιού και της πόλης.
Ο αν. καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών Θανάσης
Καραλής έδωσε ιδιαίτερη βάση στον επιστημονικό χαρακτήρα του βιβλίου, παρατηρώντας ότι ο Σωτηρόπουλος εκτός από καταγραφή της ιστορίας του λιμανιού μέσα
από τη σύνδεση με την Ιταλία και την Αιτωλοακαρνανία,
κάνει και μια εξαιρετική ανθρωπολογική και κοινωνιολογική ανάλυση αυτής της ιστορίας. Στην τελευταία εισήγηση της βραδιάς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του ΟΛΠΑ Α.Ε. Νίκος Κοντοές, αναφέρθηκε στις αφορμές που δίνει το βιβλίο για μια σύγχρονη ανάγνωση της
σχέσης του λιμανιού με την Πάτρα, καθώς και στις εικόνες και τις αναμνήσεις που δημιουργούν τα περιστατικά
και οι λεπτομέρειες που καταγράφει στο βιβλίο του ο κ.
Σωτηρόπουλος.
Την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος.

Σύσκεψη για την
προσβασιμότητα
Σε ευρεία σύσκεψη καλεί ο Δήμος Πατρέων τους φορείς
της πόλης και τα συλλογικά όργανα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, σήμερα Παρασκευή, στις 10.30 το πρωί,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ακτή Δυμαίων 50 - πρώην εγκαταστάσεις Λαδόπουλου), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο ΣΕΣ κι ενόψει της
σύνταξης του στρατηγικού προγραμματισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού Πάτρα Προσβάσιμη Πόλη 2020.
Στόχος αυτής της συνάντησης, κι όσων ακολουθήσουν, είναι να υπάρξει κοινός σχεδιασμός και ορθός προγραμματισμός των δράσεων με συνεργασία των φορέων της Πάτρας
που εμπλέκονται στην υλοποίηση του στόχου της προσβασιμότητας της πόλης για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους.

