
ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Α.ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.», και 

τον διακριτικό τίτλο «AKRIMAN» που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Βοσπόρου, 

αρ. 6, με Α.Φ.Μ 082883544, νομίμως εκπροσωπούμενης. 

 ΠΡΟΣ  

Τον διαχειριστή της ιστοσελίδας- ηλεκτρονικής εφημερίδας, https://paggaionet.gr/, 

κ. Σοφτά Φραγκίσκο. 

 

Με μεγάλη μας έκπληξη αλλά και θλίψη διαπιστώσαμε ότι στις 09.07.2020 

αναρτήσατε στην ιστοσελίδα https://paggaionet.gr/, άρθρο στην ιστοσελίδα 

www.paggaionet.gr με τίτλο «Σκανδαλώδες φιάσκο με τις ράμπες θαλάσσης των ΑμεΑ στον 

Δήμο Παγγαίου». Το άρθρο αυτό είναι αγνώστου συντάκτη μεν, εμφανίζεται όμως στην 

ιστοσελίδα στην οποία εσείς παραθέτετε το κινητό σας τηλέφωνο στα στοιχεία επικοινωνίας 

για τη δημιουργία πακέτου προβολής σε αυτή και δηλώνετε ότι είστε διαχειριστής της. 

Στο εν λόγω άρθρο αναδημοσιεύεται η ανάρτηση του Σωματείου με την επωνυμία 

«Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών» (ΠA.Σ.ΠA.) αλλά και επιστολές που αυτό απέστειλε 

προς του Δημάρχους Ναυπλιέων, Επιδαύρου και την ΚΕΔΕ. 

Επειδή η ανωτέρω ανάρτηση και επιστολές του Π.Α.Σ.Π.Α βρίθουν αναληθειών, 

ανακριβειών, ψευδών και συκοφαντικών αναφορών που προσβάλλουν τη φήμη και την 

αξιοπιστία της εταιρίας μας, έχουμε ήδη αποστείλει συναφή Εξώδικο Διαμαρτυρία προς τον 

Π.Α.Σ.Π.Α, ζητώντας την αποκατάσταση της εις βάρος μας προσβολής, επιφυλασσόμενοι ρητά 

για τη διεκδίκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας σε περίπτωση . 

Επειδή εσείς αναδημοσιεύοντας τα ανωτέρω διαδίδετε αναληθείς, ψευδείς και 

συκοφαντικές αναφορές σε βάρος μας, συμβάλλετε δε με αυτόν τον τρόπο στην προσβολή των 

περιουσιακών και μη αγαθών, με την παρούσα σας καλούμε να αποκαταστήσετε την εις βάρος 

μας προσβολή και να αποκαταστήσετε την αλήθεια, αναδημοσιεύοντας αυτούσια την 

κατωτέρω Εξώδικο Απάντηση- Διαμαρτυρία που επιδώσαμε στον Π.Α.Σ.Π.Α στις 13.07.2020:  

«ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Α.ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.», και 

τον διακριτικό τίτλο «AKRIMAN» που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Βοσπόρου, αρ. 

6, με Α.Φ.Μ 082883544, νομίμως εκπροσωπούμενης. 

κατά 
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Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών» 

(ΠA.Σ.ΠA.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος Σταθάτου αρ. 37-39, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

…… 

Κοινοποιούμενη στο 

1. Δήμο Παγγαίου, που εδρεύει στην Ελευθερούπολη Καβάλας, επί της οδού Φρ. 

Παπαχρηστίδη 137Α. 

2. Δήμο Επιδαύρου που εδρεύει στην Πλατεία Καραϊσκάκη Λυγουριό Αργολίδας 

και 

3. Δήμο Ναυπλιέων που εδρεύει επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 34, 

Δημοτική Ενότητα Nαυπλίου. 

----------------------------------------------------------- 

1. Καταρχάς και πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να αναφέρουμε ότι ως εταιρία 

εκτιμούμε, σεβόμαστε και υποστηρίζουμε απόλυτα τις προσπάθειες των συλλόγων ΑμεΑ, 

για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξής τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Με αυτή τη βασική αρχή και με γνώμονα τις πολύπλευρες ανάγκες των ΑμεΑ κατευθύνουμε όλες 

τις δράσεις της εταιρίας μας αλλά και την κατασκευή των προϊόντων μας, με απώτερο σκοπό την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλαυση του δικαιώματός τους 

περί ακώλυτης πρόσβασης στη θάλασσα. 

2. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας έχουμε κατασκευάσει τον απόλυτα 

ασφαλή και εγκεκριμένο από όλες τις αρμόδιες αρχές μηχανισμό αυτόνομης πρόσβασης στη 

θάλασσα, με την ονομασία «SEAACCESS».Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια συμμετέχουμε με 

επιτυχία και σε πολλούς Δημόσιους Διαγωνισμούς, με αντικείμενο την προμήθεια τέτοιων 

μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης των ΑμεΑ στη θάλασσα. 

3. Ωστόσο, με μεγάλη μας έκπληξη και βαθύτατη λύπη, παρακολουθούμε τις τελευταίες 

ημέρες την παντελώς αδικαιολόγητη επίθεση που έχετε εξαπολύσει σε βάρος της εταιρίας μας και 

του μηχανισμού που αυτή κατασκευάζει («SeaAccess») για την πρόσβαση των ΑμεΑ στη 

θάλασσα. 

4. Ειδικότερα, πρόσφατα, με την από 17.06.2020 Επιστολή σας προς τον κ. Δήμαρχο 

Επιδαύρου, αλλά και με την από 25.06.2020 Επιστολή σας προς το κ. Δήμαρχο Ναυπλιέων, οι 

οποίες είναι δημοσιευμένες και στο Διαδίκτυο, αλλά και με συναφή επιστολή σας προς τον κ. 

Δήμαρχο Παγγαίου,  στο Δήμο Επιδαύρου, με εικασίες, αναληθείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς 

αμφισβητείτε αφενός μεν τη νομιμότητα των Διαγωνισμών που ανέδειξαν εμάς ως αναδόχoυς, 



αφετέρου δε την ασφάλεια και την καταλληλότητα του μηχανισμού μας. Με τη δε πρωτάκουστη, 

σχεδόν προκλητική, ανάρτησή σας, στις 05.07.2020, στη σελίδα του Συλλόγου σας σε γνωστό 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebbok) ζητείτε και Εισαγγελική Παρέμβαση (!) για τη δήθεν 

Κατασπατάληση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, που δόθηκαν από το Ε.Σ.Π.Α για τους εν λόγω 

Διαγωνισμούς. 

5. Συνεπεία δε και της δικής σας προτροπής και παραίνεσης για περαιτέρω διάδοση της 

ανάρτησης(«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ!)», οι αναρτήσεις αυτές, σχεδόν 

αυτούσιες, έτυχαν ευρείας αναδημοσίευσης στο διαδίκτυο, προσβάλλοντας βαρύτατα την 

επαγγελματική υπόληψη και αξιοπιστία της εταιρίας μας (βλ. το από 06.07.2020 άρθρο στην 

ιστοσελίδα www.paggaionet.gr με τίτλο «Σκανδαλώδες φιάσκο με τις ράμπες θαλάσσης των 

ΑμεΑ στον Δήμο Παγγαίου» αλλά και το άρθρο στην ιστοσελίδα https://www.amea-care.gr/ με 

τίτλο «Την εισαγγελική παρέμβαση ζητάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών για 

κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων στα μηχανήματα SeaAccess»). 

6. Με καλοπιστία ακόμα και σεβασμό απέναντί σας, οφείλουμε να σας δηλώσουμε με την 

παρούσα, κατόπιν των ανωτέρω αναληθών και άκρως συκοφαντικών επιστολών σας, τα εξής, 

προς αποκατάσταση της αλήθειας: 

Ι. Ως προς την υποτιθέμενη έλλειψη εμπειρίας και το ότι ο μηχανισμός μας δήθεν δεν έχει 

δοκιμαστεί 

1.Στις ανωτέρω επιστολές σας αλλά και στην ανάρτησή σας στο facebook, παντελώς 

αναληθώς αναφέρετε, εν γνώσει του ψευδούς των ισχυρισμών σας, τους εξής, αυτολεξεί 

παρατιθέμενους συκοφαντικούς ισχυρισμούς: «μηχάνημα που είναι άγνωστο στα μέλη», «η 

συσκευή που τοποθετήθηκε δεν έχει δοκιμαστεί ή χρησιμοποιηθεί από κανένα μέλος του 

Συλλόγου μας καθώς και από κανένα άλλο μέλος άλλου Συλλόγου με κινητική αναπηρία», «Η 

έλλειψη εμπειρίας κάνει τα άτομα με αναπηρία να είναι διστακτικά στο να εμπιστευτούν την 

ασφάλεια τους σε μία συσκευή που δεν έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν». «Ποτέ κατά τη φάση της 

ανάπτυξης της συσκευής αυτής δεν επικοινώνησε κάποιος με το Σύλλογο ή με μέλος μας ή με 

κάποιο άλλο Σύλλογο για να πληροφορηθεί τις πολύπλευρες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία». 

2.Όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί όμως είναι παντελώς ανυπόστατοι, αναληθείς και ψευδείς. 

Προς αποκατάσταση δε της πραγματικότητας επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

(α)η εταιρεία μας κατά τη φάση της ανάπτυξης του μηχανήματος και κατασκευής πρωτοτύπων, 

επισκέφθηκε ήδη το 2015 τον υπεύθυνο του Παραρτήματος σας στη Μακεδονία-Θράκη του 

ΠΑ.Σ.ΠΑ, κ. Αυγουστίδη. Στη συνάντηση αυτή του παρουσιάσαμε το μηχανισμό μας λεπτομερώς, 

του ζητήσαμε δε να διατυπώσει σε εμάς τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΑμεΑ που έπρεπε να 

ικανοποιεί ο μηχανισμός καθώς και τις προδιαγραφές που αυτός έπρεπε κατά την κρίση τους να 
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πληροί. Ωστόσο, ουδεμία περαιτέρω ενέργεια έλαβε χώρα, καθώς, κατά τη συνάντησή μας, δεν 

εκδηλώθηκε κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τη δοκιμή του μηχανήματός μας. 

(β)Το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2015 ως το Μάρτιο του 2016 αποστείλαμε ενημερωτικό 

υλικό για το μηχανισμό μας σε μεγάλο αριθμό συλλόγων ΑμεΑ, μεταξύ αυτών και στο δικό σας 

Σύλλογο. Ειδικότερα δε στις15.3.2016 αποστείλαμε το σχετικό υλικό στο e-mail του συλλόγου 

σας, parapleg@otenet.grκαθώς και στο στο e-mailinfo@thesspaspa.gr του Παράρτηματος 

Μακεδονίας-Θράκης που είναι το Παράρτημα του Συλλόγου σας στη Βόρεια Ελλάδα κατά την 

ίδια ημερομηνία. 

(γ) στα τέλη του έτους 2017 μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω Δράσης "Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών", στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020»η εταιρεία μας, θέλοντας ακριβώς να δείξει το σεβασμό της προς το Σωματείο Σας, και 

παρά την αδιαφορία που επιδείξατε εσείς κατά την ανωτέρω πρώτη επαφή μας, επισκέφθηκε και 

πάλι τον υπεύθυνο του Παραρτήματος Μακεδονίας -Θράκης του ΠΑ.Σ.ΠΑ. Και η επίσκεψη αυτή 

όμως απέβη άκαρπη, καθώς δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά σας για την 

υποβολή σχολίων περί του μηχανισμού. 

(δ) ο μηχανισμός μας έχει ήδη ελεγχθεί στην πράξη ως προς την ασφάλεια και την αξιοπιστία 

του, δεδομένου του ότι η εταιρεία μας παραχώρησε δωρεάν τον εν λόγω μηχανισμό σε ξενοδοχείο 

αποκλειστικά για ΑμεΑ, για ολόκληρο το καλοκαίρι του 2016 (από τις αρχές Μαΐου μέχρι τις 

αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 2016), όπου γινόταν καθημερινή χρήση από ΑμεΑ με βαριές 

αναπηρίες. Συλλέχθηκαν δε στη συνέχεια και αξιοποιήθηκαν αναλόγως από την εταιρία μας προς 

μέγιστη βελτίωση του μηχανισμού, οι απαιτούμενες συστάσεις τόσο των εργοθεραπευτών όσο και 

των ΑμεΑ. 

(ε)  ο μηχανισμός έχει ήδη, από το έτος 2016, τοποθετηθεί στο Δήμο του Αγίου Ευστρατίου, 

λειτουργώντας άψογα και με απόλυτη ασφάλεια. Όλη δε η διαδικασία της παραγγελίας και  

παραλαβής του μηχανισμού αλλά και η ανάρτηση στη «Διαύγεια» ολοκληρώθηκε το έτος 2016, 

με αποτέλεσμα τα όσα ισχυρίζεστε στην από 10.10.2019 Επιστολή σας προς την ΚΕΔΕ, την οποία 

επίσης αναρτήσατε στην ανωτέρω δημοσίευσή σας στο facebook είναι παντελώς ανακριβή και 

αναληθή.  

(στ) πολλοί τοπικοί σύλλογοι ΑμεΑ έχουν δοκιμάσει το μηχανισμό μας και έχουν δηλώσει 

εξαιρετικά ικανοποιημένοι. 

3.Ενόψει των ανωτέρω, είναι τουλάχιστον καταχρηστικό και κακόπιστο από την πλευρά 

σας να μέμφεστε ψευδώς την εταιρία μας και το μηχανισμό μας για το γεγονός ότι δήθεν δεν έχει 

δοκιμαστεί στην πράξη και ότι δήθεν δεν επικοινωνήσαμε μαζί σας, ώστε να δοκιμαστεί αυτός 
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από τα μέλη σας, την στιγμή που το ίδιο το Σωματείο σας επανειλημμένα αδιαφόρησε στις 

προσκλήσεις μας. Μας θλίβει δε βαθύτατα το ότι εσείς, προφανώς με αποκλειστικό σκοπό τη 

δημιουργία εντυπώσεων, χρησιμοποιείτε επανειλημμένα σε όλες τις ανωτέρω επιστολές και 

αναρτήσεις σας την εξής φράση: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνουμε πειραματόζωα ενός 

προϊόντος που δεν έχει δοκιμαστεί για την ορθή λειτουργία του!».Η εταιρία μας ουδέποτε 

αντιμετώπισε τα ΑμεΑ με τον τρόπο αυτό. Αντίθετα μάλιστα, καταδεικνύεται η διαρκής 

προσπάθειά μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω των προϊόντων που 

κατασκευάζουμε. Ώστε, όλες οι ανωτέρω αναφορές σας τυγχάνουν αναληθείς και συκοφαντικές, 

ενώ εσείς γνωρίζετε με θετική γνώση την αναλήθεια του ισχυρισμού σας αυτού. 

 

ΙΙ. Ως προς την ασφάλεια, την αρτιότητα και την καταλληλόλητα του μηχανισμού μας 

1. Περαιτέρω, στις ανωτέρω επιστολές σας αλλά και στην ανάρτησή σας στο facebook 

αναφέρετε τις εξής, άκρως αναληθείς και ψευδείς - αυτολεξεί παρατιθέμενες- αναφορές: «τα 

μηχανήματα που τοποθετήθηκαν αναφέρουν προδιαγραφές που δεν δίνουν καμία αξία στην 

προσβασιμότητα …και διατυπώνουμε την ανησυχία μας για την καταλληλότητα της συσκευής», 

«ακόμη περισσότερο τίθεται το ερώτημα της ασφάλειας που παρέχει η συσκευή αυτή», «ένα 

μηχάνημα που με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του δεν είναι αυτόνομο», «Να ξαναδείτε τις 

επιλογές που υπάρχουν για να προσφερθεί αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση», «κινδυνεύει η 

σωματική ακεραιότητα των αναπήρων χρηστών του μηχανήματος», «ο μηχανισμός δεν 

προσφέρει αυτονομία στο μεγαλύτερο ποσοστό κινητικά αναπήρων με αποτέλεσμα να 

αυτοακυρώνει τον σκοπό για τον οποίο εκπονήθηκε το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ.» 

2. Όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί περί της δήθεν ακαταλληλότητας, της δήθεν 

επικινδυνότητας και της δήθεν έλλειψης ασφάλειας είναι πλήρως αναληθείς, ψευδείς και 

συκοφαντικοί για την εταιρία μας και το μηχανισμό μας, δημιουργούν δε εντελώς πεπλανημένη 

εντύπωση στον αναγνώστη τους. Και τούτο διότι η πραγματικότητα έχει ως εξής: 

(α) ο μηχανισμός μας είναι απολύτως ασφαλής, ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των 

ΑμεΑ και δεν τίθεται κανένα ζήτημα ως προς την αρτιότητα του. 

(β) ο μηχανισμός δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη χρήση από τα ΑμεΑ, είναι δε 

εύκολος στη χρήση του, καθώς τα ΑμεΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια ή την υποστήριξη κανενός 

κατά τη χρήση του απολύτως λειτουργικού μηχανισμού μας. 

(γ) ο μηχανισμός μας επιτελεί πλήρως τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, την 

εξασφάλιση δηλαδή της άμεσης, εύκολης και ακώλυτης πρόσβασης των ΑμεΑ στη θάλασσα. 

(δ) η άψογη λειτουργία του καταδεικνύεται και από τις δηλώσεις των μελών των διαφόρων 

τοπικών συλλόγων ΑμεΑ που δοκίμασαν το μηχανισμό μας και εξέφρασαν την απόλυτη 



ικανοποίησή τους από τη χρήση αυτού, αλλά και από τα βίντεο που είναι ανηρτημένα στο 

διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ (βλ. ενδεικτικά 

https://www.youtube.com/watch?v=gncdFJy2BGk&t=6s,https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=126&v=AkE093O0AxM&feature=emb_logo) αλλά και στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας μας (https://sea-access.gr/el/) και στα οποία βίντεο ΑμεΑ χρησιμοποιούν στην πράξη 

το μηχανισμό, αναδεικνύοντας το πόσο εύχρηστος είναι αυτός. 

(ε) από τις δηλώσεις της Δημάρχου του Αγίου Ευστρατίου, Μαρίας Κακαλή, η οποία σε πρόσφατη 

συνέντευξή της που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο 

(https://www.youtube.com/watch?v=WcLxSiFsSXk&t=1s) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 

μηχανισμός είναι «πολύ εύχρηστος, διευκολύνει τα ΑμεΑ να απολαύσουν τον ήλιο και τη 

θάλλασα, …είναι εύκολος στη μετακίνησή του, εύκολος και για το συνοδό και για το ίδιο το άτομο 

μόνο του, ενώ δεν έχει εμφανίσει κανένα πρόβλημα στα τέσσερα χρόνια που τον έχουμε στο νησί» 

ενώ στη συνέχεια προσθέτει ότι ο μηχανισμός προσφέρει απίστευτη χαρά στα ΑμεΑ που τον 

χρησιμοποιούν. 

(στ) την απλότητα στη χρήση του, την ασφάλεια και αρτιότητα του μηχανισμού μας διαβεβαιώνει 

και ο ίδιος ο Πρόεδρος της περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Πελοποννήσου στα εγκαίνια 

εγκατάστασης του μηχανισμού μας στο Δήμο Ναυπλιέων 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=AkE093O0AxM&feature=emb_log

o), εξαίροντας  ταυτόχρονα την αυτονομία που αυτός προσφέρει στα ΑμεΑ κατά την πρόσβασή 

τους στη θάλασσα. 

(ζ) η ασφάλεια και η αρτιότητα αυτού καταδεικνύεται ακόμη περισσότερο από βίντεο επίδειξης 

της λειτουργίας της συσκευής που διεξήγαγαν μέλη του σωματείου ΑμεΑ« Τυρταίος» και έχει 

αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του μηχανήματος www.sea-access.gr. 

(η) ο μηχανισμός μας είναι ο μόνος στην Ελλάδα που έχει καταθέσει τεχνικό φάκελο του 

μηχανισμού σε διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ φορέα, παρ’ όλο που δεν υπήρχε καν η σχετική 

υποχρέωση, έχοντας λάβει συναφή έγκριση, καθώς και ο μόνος στην Ελλάδα που συμμορφώνεται 

από το 2016 και στο εξής με τα εν ισχύ ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τούτο καταδεικνύεται από τη 

δήλωση συμμόρφωσης CE. 

3. Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται αδιαμφισβήτητο ότι ο μηχανισμός είναι απολύτως 

κατάλληλος, ασφαλής προς χρήση από τα ΑμεΑ και εκπληρώνει απόλυτα τον σκοπό του. Τούτο 

δε εσείς το γνωρίζετε ή οφείλετε να το γνωρίζετε, δεδομένου ότι, όπως αναφέρουμε και αμέσως 

κατωτέρω, τα μέλη σας ασφαλώς είχαν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν, ώστε ο αντίθετος 

ισχυρισμός σας ότι δήθεν είναι επικίνδυνος για τη σωματική σας ακεραιότητα είναι 

απολύτως αναληθής και συκοφαντικός και τον προβάλλετε εν γνώση σας. 

https://www.youtube.com/watch?v=gncdFJy2BGk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=AkE093O0AxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=AkE093O0AxM&feature=emb_logo
https://sea-access.gr/el/
https://www.youtube.com/watch?v=WcLxSiFsSXk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=AkE093O0AxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=AkE093O0AxM&feature=emb_logo
http://www.sea-access.gr/


 

ΙΙΙ. Ως προς τα τεχνικά ζητήματα του μηχανισμού και των ανακριβειών και αναληθειών 

που αναφέρετε στις επιστολές σας 

1.Αναφορικά με τα τεχνικά ζητήματα του μηχανισμού και σε απάντηση όλων των 

ανακριβειών και αναληθειών που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιστολές σας επαγόμαστε τα 

κάτωθι: 

(α)το υλικό που χρησιμοποιεί η εταιρία μας είναι ποιοτικά ανώτερο σε σύγκριση με άλλα υλικά 

που χρησιμοποιούν ανάλογοι μηχανισμοί, αλλά και το πλέον ανθεκτικό υλικό στη θαλάσσια 

διάβρωση. Η ανθεκτικότητά του αυτή συνεπάγεται ότι αυξάνεται η διάρκεια ζωής του 

μηχανήματός μας, τούτο μάλιστα, καταδεικνύεται από τα μηχανήματα μας που είναι ήδη εδώ και 

τέσσερα χρόνια σε λειτουργία. 

(β) το κόστος της ετήσιας συντήρησης του μηχανισμού είναι πολύ χαμηλό.  

Το κόστος της ετήσιας εγκατάστασης και απεγκατάστασης είναι μηδενικό. Διασφαλίζεται έτσι 

ταυτόχρονα, και η βέλτιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. 

(γ)ο μηχανισμός είναι απλός, λειτουργικός και εύκολος στη χρήση του. Οι δε οδηγίες χρήσης 

του, προς μεγαλύτερη διευκόλυνση των ΑμεΑ, αναγράφονται και στην μεταλλική πινακίδα του 

μηχανισμού, ενώ έχουν αναρτηθεί σχετικά βίντεο χρήσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.  

(δ)Το μήκος του μηχανισμού μας είναι απολύτως επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες των 

χρηστών. Ο δε μηχανισμός μας έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο όριο της 

θάλασσας στην παραλία, ανάλογα δε και με το βάθος αυτής, ώστε ο χρήστης το μηχανισμού να 

μπορεί στη συνέχεια να απελευθερωθεί και να κολυμπήσει. Προφανώς, οι πολύ ρηχές παραλίες 

αντικειμενικά και εκ φύσεως δεν προσφέρονται ιδιαίτερα για την τοποθέτηση οποιουδήποτε 

μηχανισμού, διότι δεν μπορεί ο χρήστης να απελευθερωθεί με ευχέρεια στο νερό. Τούτο δε όμως 

δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του μηχανισμού μας, όπως εσείς 

υπονοείτε με τις ανωτέρω επιστολές σας. 

 

ΙV. Ως προς τη νομιμότητα των διαγωνισμών και τις δήθεν φωτογραφικές διατάξεις  

1.Στην ανάρτησή σας στο facebook, με εμφανή σκοπό συκοφάντησής μας αλλά και προς 

δημιουργία εντυπώσεων δηλώνετε το εξής: «το δεύτερο πράγμα που μας ενοχλεί είναι οι 

φωτογραφικοί διαγωνισμοί ανάθεσης που εκπονεί η διαχειριστική αρχή». Τούτη δε η αναφορά 

είναι παντελώς αναληθής, ψευδής και συκοφαντική, ουδεμία δε σχέση έχει με την 

πραγματικότητα. Και αυτό γιατί: 



(α)ο μηχανισμός μας επελέγη σε όλες τις περιπτώσεις με δημόσιες, διαφανείς και αδιάβλητες 

διαγωνιστικές διαδικασίες, οι δε προδιαγραφές και οι διαδικασίες εγκρίθηκαν από τις καθ΄ ύλη 

αρμόδιες υπηρεσίες του εκάστοτε φορέα (Δήμου), του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και στις 

περισσότερες περιπτώσεις από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

(β)κανένας διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαμε δεν ήταν φωτογραφικός, όλες δε οι 

συναφείς διαδικασίες ανάθεσης είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Η εκάστοτε 

αναθέτουσα αρχή, ως γνωστόν, διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να διαμορφώνει, κατά την κρίση 

της, τους όρους της διακήρυξης ως προς τα προς προμήθεια είδη, καθορίζοντας τα ειδικότερα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις προδιαγραφές που αυτή κρίνει πρόσφορες ή αναγκαίες, για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της. Στους διαγωνισμούς συμμετείχαν και άλλοι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, η δε επιλογή της εταιρίας μας ή άλλων εταιριών που προσφέρουν 

μεταξύ των άλλων υποδομών το μηχανισμό μας, έγινε βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, 

με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. 

(γ) η ίδια η διαχειριστική αρχή δεν εκπονεί κανέναν διαγωνισμό, διότι δεν έχει αυτή την 

αρμοδιότητα. Αντίθετα, ο εκάστοτε Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, είναι εκείνη που καθορίζει τις 

προδιαγραφές των μηχανισμών της Διακήρυξης με βάση τις ανάγκες του. Δεδομένου δε ότι αυτήν 

την στιγμή υπάρχουν πάνω από 100 Δήμοι στη χώρα μας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, 

καθίσταται οφθαλμοφανές ότι όλες οι προδιαγραφές των διαγωνισμών, αντικειμενικά λόγω του 

μεγάλου αριθμού των Δήμων και των διαφορετικών αναγκών τους μεταξύ τους, 

διαφοροποιούνται. Το γεγονός αυτό αναιρεί από μόνο του ακόμη και την πιθανότητα ύπαρξης 

«φωτογραφικών διαγωνισμών». 

2.Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι και ο εν λόγω ισχυρισμός σας είναι επίσης απολύτως 

ψευδής και συκοφαντικός, γεγονός που επίσης γνωρίζετε και μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε. 

V. Ως προς τη δήθεν κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και για την υποτιθέμενη 

ανάγκη Εισαγγελικής Παρέμβασης 

4. Στην εν λόγω ανάρτησή σας στofacebook με κεφαλαία γράμματα, για να προσδώσετε 

ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, δηλώνετε το εξής: «ο πανελλήνιος σύλλογος παραπληγικών 

ζητάει εισαγγελική παρέμβαση για κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο μηχάνημα SEA 

ACCESS που όχι μόνο δεν επιτελεί το σκοπό του αλλά είναι και επικίνδυνο για τη σωματική 

ακεραιότητα όσων κάνουν χρήση και καταγγέλλει φωτογραφικούς διαγωνισμούς ανάθεσης που 

εκπονεί η διαχειριστική αρχή». Επί αυτού του εντελώς ανυπόστατου ισχυρισμού μας επαγόμαστε 

τα κάτωθι: 

5. Όσον αφορά στη δήθεν επικινδυνότητα του μηχανήματος, ήδη αναφερθήκαμε ήδη 

ανωτέρω. Προφανώς όμως, δεν υπάρχει και καμία κατασπατάληση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων, όπως εσείς ψευδώς διατείνεστε. Αντιθέτως μάλιστα, έχει διασφαλιστεί πλήρως το 



δημόσιο συμφέρον, μέσα από απολύτως διαφανείς, νόμιμες και αδιάβλητες διαγωνιστικές 

διαδικασίες που εξέτασαν τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων και την 

πλέον συμφέρουσα προσφορά στην κάθε περίπτωση. Τούτο δε εσείς οφείλατε να γνωρίζετε πριν 

προβείτε σε αντίθετους, παντελώς αυθαίρετους και αναπόδεικτους ισχυρισμούς, που είναι 

ψευδείς και συκοφαντικοί. 

6. Κατά συνέπεια, όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί σας, τόσο σχετικά με τη νομιμότητα των 

διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και με την ασφάλεια του μηχανισμού μας, είναι ανακριβείς, 

αναληθείς, ανυπόστατοι, ψευδείς και συκοφαντικοί. Προσβάλλουν δε βαρύτατα αλλά και 

παντελώς αδικαιολόγητα τη φήμη και την επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρίας μας. Είναι 

τουλάχιστον καταχρηστικό και κακόπιστο από πλευράς σας να εξαπολύετε τέτοια επίθεση σε 

βάρος της εταιρίας μας με εικασίες, ανεπέρειστους και ευφάνταστους ισχυρισμούς που ουδεμία 

σχέση έχουν με την πραγματικότητα. 

 

Επειδή εκτιμούμε, σεβόμαστε και υποστηρίζουμε απόλυτα τις προσπάθειες των 

συλλόγων ΑμεΑ, για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξής τους και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους, επιθυμούμε δε τη συνεργασία μαζί σας. 

Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά σας είναι παράνομη και καταχρηστική, προσβάλλει δε 

βαρύτατα τη φήμη και την επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρίας μας. 

Επειδήοι εν λόγω ισχυρισμοί μας είναι ανακριβείς, αναληθείς, ανυπόστατοι, ψευδείς και 

συκοφαντικοί και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, γεγονός το οποίο γνωρίζετε. 

Επειδήο μηχανισμός μας είναι απολύτως ασφαλής και κατάλληλος για τη χρήση από τα 

ΑμεΑ, σχεδιάσθηκε δε με ειδικές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύπλευρες ανάγκες 

των ατόμων αυτών. 

Επειδή έχουν τηρηθεί απόλυτα και στο ακέραιο όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε κάθε 

Διαγωνισμό στον οποίο λάβαμε μέρος. 

Επειδή η ανωτέρω συμπεριφορά σας και οι καταγγελίες σας θίγουν και τις ίδιες τις 

αναθέτουσες αρχές (Δήμους) αλλά και τη διαχειριστική αρχή και βλάπτουν την προσπάθεια που 

καταβάλλουν με την τοποθέτηση των εν λόγω μηχανισμών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

σας. 

Επειδή είμαστε ακόμα καλόπιστοι απέναντί σας και θεωρούμε ότι τα ανωτέρω 

δημοσιεύματα οφείλονται σε ελλιπή και πλημμελή ενημέρωσή σας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 



και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας 

Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά σας. 

Σας δηλώνουμε ότι εκτιμούμε, σεβόμαστε και υποστηρίζουμε απόλυτα τις προσπάθειες 

των συλλόγων ΑμεΑ, για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξής τους και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους, επιθυμούμε δε την ουσιαστική συνεργασία μαζί σας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση 

την αμφίπλευρης καλής πίστης και της αποκατάστασης της αλήθειας, της τιμής και της υπόληψής 

μας. 

Σας καλούμε λοιπόν, εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσας και θωρώντας ακόμα 

ότι όλα οφείλονται σε ελλιπή ενημέρωσή και παρεξήγηση και δεν εξυπηρετούν άλλες 

σκοπιμότητες α) να αφαιρέσετε όλες τις ανωτέρω προσβλητικές αναρτήσεις σε οποιοδήποτε μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδα σας, β) να αναδημοσιεύσετε την παρούσα ή περίληψη 

αυτής στην ιστοσελίδα σας, καθώς και στη σελίδα σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

«facebοok», γ) να αποστείλετε σε όλους τους δήμους στους οποίους έχετε στείλει τις ανωτέρω 

επιστολές νέα επιστολή, με την οποία θα ανακαλείτε όλες τις ανακριβείς και αναληθείς αναφορές 

σας που περιλαμβάνονται στις προηγούμενες επιστολές σας σχετικά με τη νομιμότητα των 

διαγωνισμών και την ασφάλεια του μηχανισμού μας δ) να απέχετε από κάθε τέτοια παρόμοια 

ενέργεια στο μέλλον. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, με πνεύμα συνεργασίας, για να ικανοποιήσουμε ακόμα 

πληρέστερα τις ανάγκες σας και με τη δική σας συμβολή.  

Σε διαφορετική περίπτωση, σας δηλώνουμε ρητά ότι, παρότι δεν είναι αυτή η 

βούλησή μας, θα αναγκαστούμε προβούμε στην άσκηση κάθε δικαιώματός μας σε βάρος 

σας αλλά και σε βάρος οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου για την προάσπιση των 

περιουσιακών και μη περιουσιακών μας δικαιωμάτων. 

 

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής 

παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Σωματείο με την επωνυμία 

«Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών» (ΠA.Σ.ΠA.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Όθωνος Σταθάτου αρ. 37-39, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, 

να αντιγράψει δε την παρούσα ολόκληρη στη σχετική έκθεσή του. 
 

 

Θεσσαλονίκη, 09.07.2020 



Για την εξωδίκως δηλούσα ομόρρυθμη εταιρία 

Η  νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της εταιρίας 

Ιουλία Ακριβοπούλου 

 

Σε διαφορετική περίπτωση, με δεδομένο ότι οφείλετε να διασταυρώνετε τις πληροφορίες 

σας και ότι πλέον σας ενημερώσαμε πλήρως για την αλήθεια των γεγονότων, σας 

δηλώνουμε ότι θα αναγκαστούμε προβούμε στην άσκηση κάθε δικαιώματός μας σε βάρος σας 

αλλά και σε βάρος οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου που συμβάλει στη διάδοση αναληθειών, 

ανακριβειών, ψευδών και συκοφαντικών αναφορών εις βάρος μας, για την προάσπιση των 

περιουσιακών και μη περιουσιακών μας δικαιωμάτων.  

 

Θεσσαλονίκη, 20.07.2020 

Για την εξωδίκως δηλούσα ομόρρυθμη εταιρία 

Η  νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της εταιρίας 

Ιουλία Ακριβοπούλου 
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