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Σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και με την αίσθηση
του κατεπείγοντος ,πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη μεταξύ του
Δημάρχου Αιγιαλείας Θανάση Παναγόπουλου με τους επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής,-
Επιμελητήριο Αχαϊας,Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας,Εργατικό
Κέντρο,Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής, Δικηγόροι-προκειμένου να
αποφασιστούν οι ενέργειες και να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας για
τους δανειολήπτες σεισμόπληκτων και πυρόπληκτων δανείων.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα να υπάρξει μια κοινή και απαρέγκλιτη
διαπραγματευτική γραμμή η οποία συνίσταται στα εξής:

Να μην υπάρξει καμία πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης με αιτία σεισμοπληκτο ή●

πυρόπληκτο δάνειο.Ο Δήμος και οι Αρχηγοί των παρατάξεων και οι εκπρόσωποι των
φορέων είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν κανένα πλειστηριασμό σε σπίτι στην
Αιγιάλεια, για τα εν λόγω δάνεια.
Να πραγματοποιηθούν μια σειρά συναντήσεων με Υπουργούς ,Τράπεζες κ.λ.π.και να●

ξεκινήσουν διαβουλεύσεις,στις οποίες να καταστεί σαφής η ιδιαιτερότητα της
περιοχής μας την οποία βρήκαν διαδοχικά τρείς καταστροφές-σεισμός,φωτιά και
πάλι σεισμός-ώστε ή να εξαιρεθούν με τροπολογία από την εκχώρηση στα funds τα
σεισμόπληκτα και πυρόπληκτα δάνεια ή να υπάρξει πάγωμα αυτών των δανείων για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο θα έδινε ανάσα στους
συγκεκριμένους αυτούς δανειολήπτες που σημειωτέον αναγκάστηκαν να
καταφύγουν λόγω φυσικών καταστροφών στη λήψη τους.



Για τους σκοπούς αυτούς στην ίδια συνάντηση αποφασίστηκε η σύσταση μιας
9μελους επιτροπής συγκροτούμενη από τον Δήμαρχο, τους 4 επικεφαλης των
παρατάξεων και τους 4 εκπροσώπους των φορέων,η οποία επιτροπή σε συνεργασία με
τους βουλευτές της περιοχής θα διεκδικήσει τα παραπάνω.

Εικαστικό γεγονός στην Ακράτα: Ονοματοδοσία Δημοτικής Πινακοθήκης Ακράτας
Πώς να αποφύγετε τον πονόλαιμο το καλοκαίρι
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Προώθηση αχαϊκών προϊόντων σε
Ρώσους τουρίστες - Ειδήσεις και
τοπικά νέα Λακωνίας και
Πελοποννήσου

Εκατοντάδες Ρώσοι τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αγοράσουν
Αχαϊκά προϊόντα, από το Achaia Corner, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο του Αράξου,
με πρωτοβουλία του ACHAIA TASTE και την σημαντική υποστήριξη του Επιμελητηρίου
Αχαϊας. Σάββατο και Κυριακή που αναχώρησαν από το αεροδρόμιο πέντε γκρουπ
τουριστών από τη Ρωσία, το ACHAIA TASTE υλοποίησε προωθητικές ενέργειες,
προσφέροντας στους τουρίστες να δοκιμάσουν Αχαϊκά προϊόντα τα οποία μπορούσαν
να προμηθευτούν από το κατάστημα που λειτουργεί. Όπως γράφει το thebest, οι
εντυπώσεις των Ρώσων τουριστών ήσαν πολύ καλές και η ανταπόκρισή τους μεγάλη.
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