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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 ιδρύ-
σεις, για εκσυγχρονισμό και την τε-
χνολογική αναβάθμιση με προϋπο-
λογισμό 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 στρα-
τηγικού κλάδου, περιλαμβάνονται 
εκατοντάδες δραστηριότητες και 
έτσι το εύρος των ωφελούμενων 
επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλο.
Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πά-
ντα υπόψη μας ότι για ένα τόσο με-
γάλο εύρος επιχειρήσεων τα προ-
γράμματα διαθέτουν μικρούς προϋ-
πολογισμούς και μεγάλο ανταγωνι-
σμό για να επιλεγεί κάθε επιμέρους 
επιχείρηση.
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά 
υπάρχουσες επιχειρήσεις στον του-
ρισμό, με την ευρεία έννοια του 
όρου, και επιδοτεί με 40 ή 50% 
επενδύσεις εκσυγχρονισμού τουρι-
στικών επιχειρήσεων με προσθήκη 
και νέων δραστηριοτήτων. 
Τα δύο επόμενα προγράμματα 
έχουν μέχρι 25 και 60.000 € επιλέ-
ξιμο προϋπολογισμό και απευθύνο-
νται σε άνεργους και αυτοαπασχο-
λούμενους για ίδρυση επιχειρήσε-
ων σε καθορισμένους τομείς. 
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η 
κατά 100% επιδότησης του ποσού 
που θα εγκριθεί και αφορά κυρίως 
σε λειτουργικές δαπάνες και μισθο-
δοσία προσωπικού.
Τα νέα προγράμματα έχουν κάποιες 
σημαντικές διαφορές από αυτά του 
προηγούμενου ΕΣΠΑ όπως:
• Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρο-
νικά χωρίς υποβολή φακέλων και 
δικαιολογητικών.
• Μόνο οι προτάσεις που θα εγκρι-
θούν 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 αλλι-
ώς θα χάνουν την επιδότηση.
• Όλα τα προγράμματα που παρου-
σιάζονται σήμερα βασίζονται στον 
κανόνα de minimis. Έτσι η επιδό-
τηση που ζητά η επιχείρηση μαζί με 
τις επιδοτήσεις από προγράμματα 
de minimis που έχουν εγκριθεί το 
2014 και 2015 δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 200.000 €. Αυτό χρειάζε-
ται προσοχή.
Η διαδικασίες υλοποίησης και πλη-
ρωμών παραμένουν παρόμοιες πα-
ρά 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 περι-
οχή μας η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ των 
επιμελητηρίων.
Συμβουλή μας είναι οι επιχειρήσεις 
να αξιοποιήσουν, για την προετοι-
μασία 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 κα-
κής συμπλήρωσης του επενδυτικού 
τους σχεδίου.

Επιδότηση 50% επιλεγμένων 
κλάδων για εκσυγχρονισμό
Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μι-
κρών & μικρών υφιστάμενων επιχει-
ρήσεων με την ανάπτυξη των ικανο-
τήτων τους στις νέες αγορές» έχει ως 
βασικό στόχο την  αναβάθμιση του 
επιπέδου επιχειρηματικής οργάνω-
σης και λειτουργίας των επιχειρήσε-
ων των παρακάτω στρατηγικών τομέ-
ων της οικονομίας: Αγροδιατροφή/
Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές 
και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλι-
κά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσί-
δα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνί-
ας ΤΠΕ, Υγεία -Φάρμακα.
Οι κάδοι αυτοί έχουν τεράστιο εύ-
ρος υποκλάδων που μπορούν να 
ζητήσουν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα.
Μπορούν να ενταχθούν υφιστάμε-
νες και νέες πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 ερ-
γαζόμενοι και κύκλος εργασιών κά-
τω των 10 εκ €) που έχουν ιδρυ-
θεί ή διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ μέ-
χρι 31/12/15. 
Το πρόγραμμα με συνολικό προϋ-
πολογισμό 130.000.000 € θα προ-
κηρυχτεί 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 πε-
ρίπτωση πρόσληψης προσωπικού) 
και για επενδύσεις από 15.000 € 
μέχρι 200.000 €.
Τα έργα θα ολοκληρωθούν σε δύο 
χρόνια με την υποχρέωση των επι-
χειρήσεων να έχουν υλοποιήσει το 
30% τον πρώτο χρόνο.

Τα κριτήρια που θα βαθμολογη-
θούν είναι:
• Η κατάσταση της επιχείρησης 
(εξετάζονται αρκετοί επιμέρους δεί-
κτες). 
• Ποιότητα και ωριμότητα του επεν-
δυτικού σχεδίου.
Δαπάνες που θα επιδοτούνται.
Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική 
αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών 
υποδομών, Μηχανήματα και εξο-
πλισμός, Άυλες δαπάνες (περιλαμ-
βάνουν συστήματα ποιότητας, δα-
πάνες προβολής και προώθησης 
των πωλήσεων, συμμετοχής σε εκ-
θέσεις του εξωτερικού, διαφημιστι-
κά έντυπα, λογότυπα κλπ, Αγορά τε-
χνογνωσίας και μελέτες αναδιοργά-
νωσης, Μισθολογικό κόστος μέχρι 
24.000 € για δύο εργαζόμενους.

Επιδότηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ποιο-
τική αναβάθμιση και τον εμπλουτι-
σμό των παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών των  υφιστάμενων 
πολύ μικρών και μικρών και μεσαί-
ων τουριστικών επιχειρήσεων (μέ-
χρι 250 εργαζόμενους).
Στόχος είναι η βελτίωση της θέσης 
τους στην εσωτερική και διεθνή 
τουριστική αγορά.
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογι-
σμό 70.000.000 € με τα 20 εκ. να 
δεσμεύονται για τον εκσυγχρονι-
σμό δεκάδων άλλων δραστηριοτή-
των συναφών στον τομέα του του-
ρισμού.
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 μέ-
χρι τρία χρόνια πίσω.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν 
οι παρακάτω επιχειρήσεις:
Κύριες τουριστικές δραστηριότη-
τες: Ξενοδοχεία, Καταλύματα διακο-
πών, Κατασκηνώσεις.
Δευτερεύουσες τουριστικές δρα-
στηριότητες: Μεταφορές, θαλάσσι-
ες μεταφορές, ενοικιάσεις, εσωτερι-
κές πλωτές μεταφορές, ενοικιάσεις 
οχημάτων, αθλητικού εξοπλισμού, 
πλωτών μέσων, αεροπορικών μέ-
σων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργά-
νωση συνεδρίων- εκθέσεων, υπη-

ρεσίες εκμάθησης σπορ, υπηρεσίες 
αθλοπαιδιών και υπηρεσίες πάρ-
κων και παραλιών.
Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις δι-
κτύων franchise, shop in shop, 
πρακτόρευσης κλπ.
Σε κάθε υποκατηγορία εντάσσονται 
αρκετές δραστηριότητες και οι υπο-
ψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να διε-
ρευνήσουν αναλυτικά το τι εντάσσε-
ται και τι όχι.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
θα είναι από 15.000 έως  150.000 
€ με επιδότηση 40% ή 50% αν προ-
ληφθεί επιπλέον προσωπικό.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έρ-
γων θα είναι δύο χρόνια από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες.
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική ανα-
βάθμιση των κτιριακών και λοιπών 
υποδομών, Μηχανήματα και εξο-
πλισμός (Για τους ΚΑΔ των μετα-
φορών, θαλάσσιων μεταφορών και 
ενοικιάσεις (49, 50 και 77) δίνεται 
η δυνατότητα αγοράς σκαφών χω-
ρίς πλήρωμα, βαρκών, οχημάτων 
και ποδηλάτων), Εξοπλισμός προ-
στασίας περιβάλλοντος και εξοικο-
νόμησης ενέργειας και νερού, Πι-
στοποιήσεις υποδομών και υπη-
ρεσιών, μέχρι 3.000 € ανά πιστο-
ποιητικό, Προβολή - Προώθηση 
των επιχειρήσεων σε αγορές στό-
χους μέχρι 15.000 €, Λογισμικά 
μέχρι 20.000 €, Μεταφορικά μέσα 
μέχρι 15.000 €, Παρακολούθηση 
επένδυσης μέχρι 2.500 €, Μελέ-
τες έρευνας αγοράς μέχρι 5.000 €, 
Μισθολογικό κόστος μέχρι 2 εργα-
ζόμενων και μέχρι 24.000 € (αφο-
ρά υπάρχοντες και νέους εργαζόμε-
νους).
Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι τρεις 
πρώτες κατηγορίες δαπανών να είναι 
πάνω από το 50% του έργου. 
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβο-
λής θα είναι στις από 29/03/2016 
έως 17/05/2016.
Τα κριτήρια που θα βαθμολογη-
θούν είναι:
• Η κατάσταση της επιχείρησης (εξε-
τάζονται αρκετοί επιμέρους δείκτες). 
• Ποιότητα και ωριμότητα του επεν-
δυτικού σχεδίου.

Ενίσχυση Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας
Το πρόγραμμα στοχεύει στη  δη-
μιουργία πολύ μικρών και μι-
κρών, νέων βιώσιμων επιχειρήσε-
ων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια 
με την προϋπόθεση ότι θα δημι-
ουργήσουν 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 επιχειρή-
σεις που έχουν λάβει επιδοτήσεις.
Β. Ασκούντες επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, που είναι ατομικοί επιχειρη-
ματίες παροχής υπηρεσιών χωρίς να 
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 
Δεν είναι δεκτοί στο πρόγραμμα 
όσοι ασκούν εμπορική δραστηριό-
τητα ή η δραστηριότητα αυτή υπερ-
βαίνει το 25% των εσόδων τους.
Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι 
οκτώ κλάδοι που έχουν προανα-
φερθεί και ο μεγάλος αριθμός υπο-
κλάδων τους.
Προϋπολογισμός έργων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολο-
γισμός  θα είναι  από 15.000 έως 
60.000 € με 100% δωρεάν επιχο-
ρήγηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
δράσης θα είναι  120 εκατ. €, σε 
δύο κύκλους (1ος κύκλος 72 εκ € 
και 2ος κύκλος, 48 εκ €, το Β Εξά-
μηνο του 2016).
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έρ-
γων θα είναι δύο χρόνια.
Επιλέξιμες δαπάνες.
Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του 
επενδυτικού σχεδίου), Λειτουργικά 
(ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δα-
πάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες τηλεφω-
νίας), Δαπάνες για νομική, λογιστι-
κή υποστήριξη, Δαπάνες προβολής, 
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτι-
κή μίσθωση εξοπλισμού, Προμήθεια 
αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές 
επιχειρηματία / εταίρων, Μισθολογι-
κό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 
24.000 €, Δαπάνες κατοχύρωσης. 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες 
εφόσον πραγματοποιηθούν μετά 
τις  17.03.2016  ημερομηνία έναρ-
ξης της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης. 
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβο-
λής είναι στις  17.03.2016  και μέ-
χρι τις 27.04.2016.
Τα κριτήρια που θα βαθμολογη-
θούν είναι:
• Ποιότητα του επιχειρηματικού 
σχεδίου με 25% συντελεστή 
• Ωριμότητα του επενδυτικού σχε-
δίου με συντελεστή 15%
• Καινοτομία με συντελεστή 25%
• Βιωσιμότητα επιχείρησης με συ-
ντελεστή 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 περι-
οχής του προγράμματος,
Να μην μεταβάλλουν τη φύση της 
επιχειρήσης σε τρόπο που δεν κα-
λύπτει τους αρχικούς στόχους.

Τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
> Ενίσχυση σε 8 στρατηγικούς κλάδους για υπάρχουσες επιχειρήσεις

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα
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Ενίσχυση Πτυχιούχων
για Αυτοαπασχόληση
Το πρόγραμμα επιδοτεί, με 
100% δωρεάν επιχορήγη-
ση και για προϋπολογισμό 
από 5.000 έως 25.000 €, τα 
δύο πρώτα χρόνια λειτουργί-
ας των νέων επιχειρήσεων 
που θα ιδρυθούν από άνερ-
γους πτυχιούχους και που θα 
ιδρύσουν επιχειρήσεις συνα-
φείς 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 προ-
τάσεις στην πρώτη περίοδο 
από 8-3-16 μέχρι 15-4-16 και 
με συνολικό προϋπολογισμό 

32.500.000 € και επίσης το 
δεύτερο εξάμηνο του 2016 με 
ποσό 17.500.000 €. 
Δικαιούχοι είναι άνερ-
γοι πτυχιούχοι τριτοβάθμι-
ας  εκπαίδευσης, εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ ή πτυχιούχοι τρι-
τοβάθμιας  εκπαίδευσης, που 
ασκούν συναφή με την ειδι-
κότητά τους επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν είναι 
μισθωτοί ή συνταξιούχοι. 
Επίσης επιτρέπεται η υποβο-
λή πρότασης από συνεργαζό-
μενους νέους επιχειρηματίες 
αρκεί αυτοί να έχουν ίσα μερί-
δια στη νέα εταιρία και τα γνω-
στικά τους αντικείμενα να είναι 
ίδια ή συμπληρωματικά (π.χ. 
δύο μηχανολόγοι ή μηχανολό-

γος και ηλεκτρολόγος κλπ).
Οι κλάδοι που επιδοτού-
νται είναι ίδιοι με αυτούς του 
πρώτου προγράμματος.
Το λιανικό εμπόριο είναι επι-
λέξιμο μόνον αν αποτελεί συ-
μπληρωματική δραστηριότητα 
απαραίτητη για την παροχή της 
υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρ-
μάκων από κτηνίατρο).
Για υποβολή πρότασης εδώ 
τίθενται εισοδηματικά κριτή-
ρια δηλαδή το συνολικό ει-
σόδημα, το οικονομικό έτος 
2015, να μην είναι πάνω από 
20.000 € ή 35.000 € το οι-
κογενειακό εισόδημα.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης 
των έργων θα είναι δύο χρό-
νια από την ημερομηνία έκ-
δοσης της απόφασης ένταξης 

του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες.
Λειτουργικά (ενοίκια επαγ-
γελματικού χώρου, δαπάνες 
ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγ-
γελματικής τηλεφωνίας), Δα-
πάνες για αμοιβές τρίτων (νο-
μική, λογιστική υποστήριξη), 
Δαπάνες προβολής, Προμή-
θεια αναλωσίμων, Ασφαλι-
στικές εισφορές, Μισθολο-
γικό κόστος μέχρι 12.000 €, 
Αγορά εξοπλισμού. 
Τα κριτήρια που θα βαθμολο-
γηθούν είναι:
• Εισόδημα υποψηφίου με 
35% συντελεστή,
• Ποιότητα επιχειρηματικού 
σχεδίου με 25% συντελεστή, 
• Χαρακτηριστικά εταίρων με 
συντελεστή 40%.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέ-
ρον των Πατρινών, ανάμεσά 
τους πολλών νέων, οι οποί-
οι παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση για τη νεανική επι-
χειρηματικότητα και την κα-
ταπολέμηση της ανεργίας 
που διοργανώθηκε το βρά-
δυ της περ. Πέμπτης στην 
αίθουσα του Επιμελητηρί-
ου, με αφορμή την πρωτο-
βουλία του Ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλο-
γλου να ενημερώσει τους νέ-
ους για τα προγράμματα – ευ-
καιρίες που μπορούν να το-
νώσουν την επιχειρηματι-
κότητα ακόμα και μέσα στην 
«καρδιά» της κρίσης.
Στην εκδήλωση, που ορ-
γάνωσαν το Επιμελητήριο 
Αχαΐας και η πρωτοβουλία 
Patras IQ, μίλησαν ο ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέ-
λιος Κούλογλου, ο Δημοσθέ-
νης Πολύζος αντιπρύτανης 
του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ο Δημήτρης Καραβίδας, δι-
ευθυντής Αναπτυξιακού Προ 
γραμματισμού της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας, η Ει-
ρήνη Μαρίνου προϊσταμένη 
του ΟΑΕΔ Πελοποννήσου, ο 
Θεόδωρος Τσούμπελης γενι-

κός γραμματέας του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας.
Ο Στέλιος Κούλογλου χαρα-
κτήρισε ως «στρατηγική ήτ-
τα» της Ελλάδας την φυγή 
πολλών ταλαντούχων νέ-
ων στο εξωτερικό και τόνισε 
ότι είναι γι΄ αυτό αναγκαίο 
να παρουσιαστούν, εργαλεία 
χρηματοδότησης και ιδέ-
ες για την επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση των νέ-
ων και την παραμονή τους 
στη χώρα. Παρουσίασε ακό-
μη μια έκδοση - οδηγό χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων 
εκτός ΕΣΠΑ, για νέους επι-
χειρηματίες και ερευνητές, 
για προγράμματα έρευνας 
και καινοτομίας, για μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, για γε-
ωργούς, για την καταπολέ-
μηση της ανεργίας των νέ-
ων, κ.ά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. 
Κούλογλου στην αξιοποίηση 
της κλωστικής κάνναβης και 
της κάνναβης για θεραπευ-
τικούς σκοπούς, τονίζοντας 
πως η χώρα μας κλιματολο-
γικά είναι ιδανική για την πα-
ραγωγή της και πρέπει να το 
ξεκινήσουμε, είναι ένας το-
μέας που μπορεί να βοηθή-

σει ακόμα και στις εξαγωγές. 
«Εχουμε συγκριτικά πλεονε-
κτήματα. Αυτή είναι μια εκ-
στρατεία που ξεκινάει από τις 
Βρυξέλλες στις 23 Φεβρουα-
ρίου. Συγχρόνως έχει υπάρ-
ξει και η κάνναβη για θερα-
πευτικούς σκοπούς καθώς τα 
τελευταία χρόνια έχουν πλη-
θύνει οι επιστημονικές απο-
δείξεις ότι είναι πολύ ισχυρό 
αντίδοτο για διάφορες παθή-
σεις από το γλαύκωμα και την 
σκλήρυνση κατά πλάκας μέ-
χρι για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών των χημειοθερα-
πειών. Είναι ένας φοβερά αυ-
ξανόμενος κλάδος στην Ευ-
ρώπη και την Αμερική όπου 
λέγεται ότι θα είναι το «διαδί-
κτυο» του 21ου αιώνα. Δημι-
ουργούνται θέσεις εργασίας 
και υπάρχει μια επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Στην Ιτα-
λία ο στρατός θα καλλιεργεί ο 
ίδιος μαριχουάνα για θερα-
πευτικούς σκοπούς, ενώ στην 
Γερμανία έχει ενταχθεί στην 
ιατρική ασφάλεια, προκει-
μένου να συνταγογραφείται 
και θα καλύπτεται από τα Τα-
μεία», τόνισε με έμφαση. 
Στο δεύτερο μέρος της εκδή-
λωσης παρουσιάστηκαν κα-

λές πρακτικές από νέες και-
νοτόμες επιχειρήσεις της πε-
ριοχής μας, την IridaLabs 
που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της τεχνολογίας και 
την Armakadi που δραστη-
ριοποιείται στον αγροδια-
τροφικό τομέα. 
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Νι-
κολόπουλος Διευθύνων 
σύμβουλος της Armakadi 
(extra virgin olive oil & oil 
products) και η Νεφέλη Πο-
λίτη - Στεργίου συνεργάτης 
της IRIDA LABS, παρουσία-
σαν τα βήματα που έκαναν οι 
εν λόγω επιχειρήσεις επεν-
δύοντας στην καινοτομία και 
στις εξαγωγές κερδίζοντας το 
στοίχημα. 
Τον συντονισμό της ενδια-
φέρουσας συζήτησης έκα-
νε ο Θανάσης Κούστας, ειδι-
κός σύμβουλος του Επιμελη-
τηρίου.
Η αίθουσα του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας ήταν κατάμεστη 
από κόσμο και ιδίως από νέ-
ους επιχειρηματίες, οι οποί-
οι αναζητούν τρόπους και 
ευκαιρίες για να επενδύσουν 
παρά τις μεγάλες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η ελληνι-
κή οικονομία.

Υπάρχουν ευκαιρίες 
και μέσα στην κρίση

> Στο Επιμελητήριο Αχαΐας παρουσιάστηκαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 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 Κα-
λυδώνα στο Εγνατία – Τέσσερα κείμενα για το λιμάνι των 
Πατρών» (εκδ. «το δόντι»).
Την αναλυτική «ξενάγηση» στα περιεχόμενα του βιβλί-
ου ανέλαβε ο δικηγόρος και συγγραφέας Χρήστος Μού-
λιας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη βαθιά γνώση και 
στην πολυετή έρευνα του Λ. Σωτηρόπουλου για την ιστο-
ρία του λιμανιού και της πόλης.
Ο αν. καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών Θανάσης 
Καραλής έδωσε ιδιαίτερη βάση στον επιστημονικό χα-
ρακτήρα του βιβλίου, παρατηρώντας ότι ο Σωτηρόπου-
λος εκτός από καταγραφή της ιστορίας του λιμανιού μέσα 
από τη σύνδεση με την Ιταλία και την Αιτωλοακαρνανία, 
κάνει και μια εξαιρετική ανθρωπολογική και κοινωνιο-
λογική ανάλυση αυτής της ιστορίας. Στην τελευταία εισή-
γηση της βραδιάς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ΟΛΠΑ Α.Ε. Νίκος Κοντοές, αναφέρθηκε στις αφορ-
μές που δίνει το βιβλίο για μια σύγχρονη ανάγνωση της 
σχέσης του λιμανιού με την Πάτρα, καθώς και στις εικό-
νες και τις αναμνήσεις που δημιουργούν τα περιστατικά 
και οι λεπτομέρειες που καταγράφει στο βιβλίο του ο κ. 
Σωτηρόπουλος.
Την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος Παναγιώ-
της Θεοδωρακόπουλος. 

Σύσκεψη για την 
προσβασιμότητα

Σε ευρεία σύσκεψη καλεί ο Δήμος Πατρέων τους φορείς 
της πόλης και τα συλλογικά όργανα των Ατόμων Με Ει-
δικές Ανάγκες, σήμερα Παρασκευή, στις 10.30 το πρωί, 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ακτή Δυμαί-
ων 50 - πρώην εγκαταστάσεις Λαδόπουλου), στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας για την περίοδο ΣΕΣ κι ενόψει της 
σύνταξης του στρατηγικού προγραμματισμού και επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού Πάτρα Προσβάσιμη Πόλη 2020.
Στόχος αυτής της συνάντησης, κι όσων ακολουθήσουν, εί-
ναι να υπάρξει κοινός σχεδιασμός και ορθός προγραμματι-
σμός των δράσεων με συνεργασία των φορέων της Πάτρας 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση του στόχου της προσβα-
σιμότητας της πόλης για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους.
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