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Αξιότιμε  κ. Δήμαρχε 

 

Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε την νέα διοίκηση του Συλλόγου μας για να συζητήσουμε τα 

θέματα που αφορούν το εμπόριο, την τοπική οικονομία και την πόλη μας. 

 

Ο  ΕΕΣΠ ο μεγαλύτερος και ιστορικότερος Εμπορικός Σύλλογος της χώρας έχει  μια διαδρομή με 

σημαντικό ρόλο και συμβολή στην ανάπτυξη της πόλης. Εκπροσωπεί τις εμπορικές και τις 

μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια, της βαθιάς οικονομικής κρίσης 

των μνημονίων, της υγειονομικής κρίσης και τελευταία της ενεργειακής,  έχουν  πληγεί 

βαθύτατα. Οι συνάδελφοί μας δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης μέσα σε αντίξοες συνθήκες. 

Συνθήκες που δημιουργούνται από την δραματική μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών-

συμπολιτών μας αλλά και από την επέλαση και στην τοπική αγορά των πολυεθνικών αλυσίδων, 

από τον αθέμιτο ανταγωνισμό του παρεμπορίου, από τις εξοντωτικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται σε φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και το αυξημένο λειτουργικό 

κόστος.  Παρόλα αυτά η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τον οικονομικό κορμό και τον 

μεγαλύτερο εργοδότη τόσο σε τοπικό όσο και Πανελλαδικό επίπεδο.  

Η τοπική επιχείρηση έχει αυτή την κρίσιμη στιγμή την ανάγκη της ολόπλευρης συμπαράστασης 

και στήριξης από την Δημοτική αρχή καθώς η επιβίωση της είναι αναγκαία συνθήκη για την 

οικονομική επιβίωση της πόλης μας συνολικά. Η επιβίωση της μικρομεσαίας επιχείρησης 

προσφέρει στην πόλη θέσεις εργασίας, οικονομική ζωή, οικονομική στήριξη και στην Δημοτική 

Αρχή. Σε αυτήν την αρνητική συγκυρία όπου η περιοχή μας και η πόλη μας επανέρχεται ως 

πρωταθλήτρια στην ανεργία, μειώνονται δραματικά οι τζίροι και το μέλλον μας να είναι αβέβαιο, 

ζητάμε την συμπαράστασή σας και στα αιτήματά μας  προς την Κυβέρνηση. Αιτήματα για μέτρα 

ουσιαστικής στήριξης και όχι απλά επικοινωνιακού χαρακτήρα που μεταθέτουν τις υποχρεώσεις 

μας ή μας δίνουν δάνεια όπως η «επιστρεπτέα» που θα σφίξουν ακόμη περισσότερο την θηλιά 

στον λαιμό μας στο άμεσο μέλλον. Καθώς η πόλη μας υπέστη πρώτη από όλους το πλήγμα με 

την ακύρωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, επί τρία χρόνια πλέον,  διεκδικούμε για την 

περιοχή επιπλέον στήριξη μιας και η αρνητική επίπτωση της πανδημίας ήρθε για εμάς και την 

πόλη νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα και μάλιστα σε μία περίοδο που αρκετοί πίστευαν ότι θα 

ανακάμψουν σε σχέση με τη ολοένα αρνητική κατάσταση που βιώναμε για τις επιχειρήσεις μας.  

 

 

 

http://www.eesp.gr/


Θέλουμε να σας θέσουμε τα θέματα που αφορούν την πόλη γενικά αλλά και την οικονομική 

δραστηριότητα και για οποία πιστεύουμε ότι ενεργή στήριξη από τον Δήμο, η συνεργασία και η 

αμοιβαία κατανόηση θα δημιουργήσει συνθήκες για θετικές εξελίξεις μέσα στο αντίξοο 

περιβάλλον που βιώνουμε και θα συμβάλει στην επίτευξη  βέλτιστων λύσεων στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε. 

 

Συγκεκριμένα:  

 

1. Με την συνεργασία Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα του 

“Open Mall” που συμβάλει τόσο στην ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων όσο και στην 

ανάπλαση και των εκσυγχρονισμό υποδομών στην περιοχή υλοποίησης του. Με την 

στενή μας συνεργασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά 

περιθώρια. Στο άμεσο μέλλον με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού από τον ΕΕΣΠ για το 

λογότυπο της δράσης θα πρέπει να οργανωθεί μια κοινή συνέντευξη τύπου προβολής 

του στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα θα πρέπει από την μεριά του Δήμου να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης που 

προκαλείτε στις εμπορικές επιχειρήσεις από την εκτέλεση των έργων. (βλ. 

Κωνσταντινουπόλεως)  

Ακόμη θεωρούμε αναγκαία την ενεργή συμμετοχή και στήριξη του Δήμου σε καμπάνιες 

που έχει ξεκινήσει και κλιμακώνει ο σύλλογος μας για την προτίμηση των καταναλωτών 

στα τοπικά καταστήματα και προϊόντα. Η δημιουργία συνείδησης στον καταναλωτή της 

ανάγκης στήριξης της τοπικής αγοράς είναι καίριο ζήτημα επιβίωσης των τοπικών 

επιχειρήσεων, περιορισμού της ανεργίας  και της οικονομικής αιμορραγίας προς τους 

«οικονομικούς παράδεισους» μέσω των πολυεθνικών.  

 

2. Αναπτυξιακά θέματα της πόλης (Αξιοποίηση Παραλιακού μετώπου, Μαρίνας, οδικοί – 

σιδηροδρομικοί άξονες).  H συμμετοχή στις μεγάλες προκλήσεις είναι επιβεβλημένη και 

άμεσα πρέπει να προχωρήσει η στήριξη για υλοποίηση των μεγάλων έργων που θα 

δώσουν πνοή στην οικονομία της περιοχής, θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας και 

θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ο Σύλλογός μας έχει σταθεί πάντα αρωγός και δίπλα 

στην τοπική κοινωνία στις διεκδίκηση των επιβεβλημένων λύσεων για την πόλη και την 

περιοχή (Παραλιακό Μέτωπο, Πατρών-Πύργου, Σιδηρόδρομος). Ο ρόλος του Δήμου 

πρέπει να είναι ηγετικός τόσο στις διεκδικήσεις προς όφελος της πόλης, όσο και με την 

οικονομοτεχνική επάρκεια που έχει να προσπαθεί να δίνει λύσεις προς όφελος της πόλης 

και με αναπτυξιακή προοπτική. Η άμεση έναρξη και ολοκλήρωση του έργου της Εθνικής 

οδού Πατρών-Πύργου, η υπογειοποίηση του τρένου, η διεκδίκηση της άμεσης 

λειτουργίας του και προς τα δυτικά στη Βιομηχανική Περιοχή, η διασύνδεση με το 

αεροδρόμιο για την μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του όσο εμπορικά όσο και 

τουριστικά. 

Ειδικά στο παραλιακό μέτωπο που μετά από αγώνες του Πατραϊκού λαού αποδόθηκε στο 

Δήμο είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η άμεση αξιοποίησή του σαν χώρος 

άθλησης και αναψυχής για τους συμπολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. Το έργο θα 



συμβάλει ουσιαστική και στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της πόλης. Οι 

καθυστερήσεις παγιώνουν την κατάσταση του απέραντου άναρχου πάρκινγκ και 

ανοίγουν τις ορέξεις για να παραδοθεί σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που 

καιροφυλακτούν.   

 

3. Πεζοδρομήσεις, ελεγχόμενη στάθμευση, δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης που θα 

βελτιώνουν το κυκλοφοριακό, αστυνόμευση, δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων,  

αντιδρομήσεις. Μέχρι  σήμερα δεν έχουμε δει κάποιο σύγχρονο, ολοκληρωμένο και 

επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο για τις παρεμβάσεις αυτές. Το «βλέποντας και 

κάνοντας», μέχρι να δούμε και να ξανακάνουμε μπορεί να έχει αμετάκλητα 

καταστροφικές συνέπειες σε μερίδα επαγγελματιών συμπολιτών μας καθώς και σοβαρές 

επιπτώσεις στην καθημερινότητα της πόλης. Oι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να έχουν 

συνολικό σχεδιασμό και να μη γίνονται μεμονωμένα, αλλά σε συνεννόηση και συναίνεση 

όλων των εμπλεκομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση η έγκαιρη ενημέρωση και 

διαβούλευση μπορεί να συμβάλλει στον καλύτερο και συνολικό σχεδιασμό ώστε να μην 

γίνεται κατακερματισμός των έργων. Π.χ. η πεζοδρόμηση της Ρήγα Φεραίου επέφερε 

αυξήσεις στα ενοίκια και στον «αέρα» των επιχειρήσεων, «έδιωξε» το εμπόριο το οποίο 

αντικαταστάθηκε με καταστήματα εστίασης και αναψυχής συνέβαλε στη νέκρωση άλλων 

δρόμων. Αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα δεν πρέπει να τα ξαναζήσουμε σε μεγαλύτερη 

κλίμακα με την σχεδιαζόμενη πεζοδρόμηση της Μαιζώνος που για πλέον των εκατό ετών 

είναι από τους εμπορικότερους δρόμους της πόλης. Η πεζοδρόμηση της Μαιζώνος, η 

αντιδρόμηση της Κορίνθου και των άλλων οδών, με την ταυτόχρονη αλλαγή στους 

τρόπους κίνησης των πολιτών και των μέσων συγκοινωνίας, θα επιφέρει σίγουρα 

αλλαγές στο καταναλωτικό κοινό και στον τρόπο προσέγγισης των καταστημάτων. 

 

4. Η γενική εικόνα της πόλης όσον αφορά την καθαριότητα, τις πλατείες, τους Δημόσιους 

χώρους και το πράσινο δεν είναι ιδιαιτέρα τιμητική για την τρίτη μεγαλύτερη και μία από 

τις ωραιότερες πόλεις της χώρας ούτε για τη Δημοτική της αρχή, ούτε και οι πολίτες της. 

Το πρόβλημα της καθαριότητας και των ωρών που γίνεται η αποκομιδή είναι πάντα 

ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των επιχειρήσεων. Είναι 

αναγκαία η ένταση της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση με όλα τα 

διαθέσιμα μέσα στον τομέα της καθαριότητας, της ανακύκλωσης και της συντήρησης και 

εξωραϊσμού των χώρων πρασίνου. Αναμένουμε από το Δήμο την ανάληψη δράσεων για 

την αύξηση της ανακύκλωσης στην πόλη, που θα οδηγήσουν τόσο στη προστασία του 

περιβάλλοντός, όσο και στη αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.  Είμαστε 

διατεθειμένοι σ’ αυτή την κατεύθυνση να συνεργαστούμε με την νεοσύστατη ομάδα 

δράσης για την καθαριότητα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης τόσο στο κέντρο όσο 

και στις περιφερειακές αγορές. Από πλευράς μας συμβάλουμε όπως μπορούμε στην 

ενημέρωση και τη συνειδητοποίηση των συναδέλφων για λιγότερα απορρίμματα και τη 

μείωση του όγκου αυτών. 

 



5. Λαϊκές αγορές και παραεμπόριο. Με το νέο νόμο για τις λαϊκές αγορές  

συμπεριελήφθησαν σειρά αιτημάτων του εμπορικού κόσμου (επανέλεγχος αδειών, 

αρίθμηση θέσεων με διαγραμμίσεις, κιόσκι υπηρεσιών κ.ά.) Η εφαρμογή του ιδιαίτερα 

τώρα που είναι αναγκαία και η τήρηση υγειονομικών κανόνων μπορεί να δώσει λύσεις 

στο μεγάλο πρόβλημα του παραεμπορίου και να βάλει μια τάξη στο επικρατούν χάος. 

Στην κατεύθυνση της πιο λειτουργικής αγοράς, όπου θα υπάρχει πιο εύκολα έλεγχος, 

είναι η δημιουργία τουλάχιστον μίας μόνιμη Δημοτικής – Λαϊκή αγοράς στο κέντρο της 

πόλης, ούτως ώστε αφενός η ίδια η πόλη να λειτουργήσει καλύτερα  και να μην γίνονται 

λαϊκές στο ιστορικό κέντρο που δημιουργούν προβλήματα κυκλοφοριακά, ρύπανσης κλπ, 

αφετέρου να λειτουργήσει ως χώρος προώθησης τοπικών ή/και βιολογικών προϊόντων, 

προσθέτοντας ένα τουριστικό πόλο στις προτάσεις της πόλης για τους διερχόμενους από 

το λιμάνι επισκέπτες.  

 

6. Ζητάμε την στήριξή σας στις προσπάθειες εξωστρέφειας και προσέλκυσης επισκεπτών 

στην πόλη που παίρνει ο Σύλλογος μας με εκδηλώσεις και άλλες  πρωτοβουλίες, αλλά 

και από κοινού οργανωμένες ανάλογες εκδηλώσεις και ενέργειες. Η πόλη όπως έχει 

δείξει και το παρελθόν έχει τις  δυνατότητες, φτάνει να τις αξιοποιούμε όλο το χρόνο. 

Ιδιαίτερα ζητάμε την ενεργή συμμετοχή και στήριξή σας στις Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις που θα προγραμματίσει ο Σύλλογός μας αλλά και σε άλλες που μπορούμε να 

προωθήσουμε από κοινού. Ευελπιστούμε ότι μετά από 2 χρόνια που η αγορά 

λειτούργησε την εορταστική περίοδο με περιορισμούς θα είναι δυνατή η απρόσκοπτη 

λειτουργία της και η προβολή μέσω πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων της πόλης 

και της τοπικής αγοράς της. 

 

 

 

Εκ του συλλόγου 


