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Λούκα Κατσέλη: "Κυκλική Οικονομία, το νέο οικονομικό μοντέλο για Βιώσιμη Ανάπτυξη".

Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδος μπορεί να κερδηθεί από καινοτόμους και κοινωνι

Η πρώην υπουργός μιλώντας για την Agenda 2030 επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι το στοίχημα

της ανάπτυξης της χώρας είναι το παραγωγικό έλλειμμα. «Θα ξαναυπάρξει κρίση αν δεν
φροντίσουμε το παραγωγικό μας έλλειμα» τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι
μπορεί και στο παρελθόν να υπήρξαν υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης, αλλά από πίσω υπήρχαν
βασικά διαρθρωτικά προβλήματα.

«Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδος μπορεί να κερδηθεί από καινοτόμους
και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους επιχειρηματίες και μια αποτελεσματική αναπτυξιακή
περιφέρεια» δήλωσε η κ. Κατσέλη, προσθέτοντας ότι πρέπει να ιεραρχηθούν οι δράσεις, να
σχεδιαστεί μια νέα επιχειρηματική στρατηγική και να κινητοποιηθούν οι αναπτυξιακοί
εταίροι.

«Είναι πολύ σύνθετο το εγχείρημα και απαιτεί συνέργεια» υπογράμμισε η κ. Κατσέλη και
πρόσθεσε ότι «αν δεν καταλήξουμε σε τι έργα θέλουμε να γίνουν τα επόμενα χρόνια ώστε
να επιτύχουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση, θα ξαναμιλάμε σε δέκα χρόνια για τα ίδια
πράγματα».

Στην ίδια συνεδρία, ο ,Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Τμήμα Mηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μιλώντας για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα σύνολο παραγωγικών και
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οικονομικών δραστηριοτήτων που εστιάζουν στο περιορισμό της σπατάλης των πόρων που
χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα ανέφερε ότι η βιώσιμη
ανάπτυξη, που σήμερα θεωρείται ως η ενδεδειγμένη μορφή ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο, είναι αυτή που δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους, τους διαφυλάσσει όχι
μόνο για τις παρούσες, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές και είναι απόλυτα συμβατή με
τη προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Κατέθεσε μάλιστα προτάσεις και συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος:Δημιουργία και
χρήση προτύπων (templates) για κατηγορίες προϊόντων που θα συμπεριλαμβάνουν
προεπιλεγμένα πράσινα κριτήρια, απονομή βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων από
την Περιφέρεια και Αλλαγή δημόσιου φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Όπως
ανέφερε και οι τρεις δράσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μιλώντας για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρει
η κυκλική οικονομία, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να βρει λύσεις σε συνεργασία
με την επιχειρηματικότητα.

«Όποιος το καταλάβει πρώτος και επενδύσει θα βγει κερδισμένος» τόνισε και πρόσθεσε ότι
«οι νέες προκλήσεις έχουν φέρει και νέες δεσμεύσεις», γι’ αυτό και απαιτείται η υιοθέτηση
των νέων οδηγιών και η άρση των υφιστάμενων εμποδίων για τις Πράσινες Δημόσιες
Προμήθειες.

Παράλληλα εξήγησε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων έχει προχωρήσει στην σύσταση του
ειδικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με στόχο την ολοκληρωμένη προώθηση
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και η
ανάδειξη καλών πρακτικών, καθώς επίσης και τη συμμετοχή στην διαβούλευση για την
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.

Την ανάγκη ύπαρξης ενός σθεναρού ΠεριφερειακούΣχεδιασμού για την Κυκλική Οικονομία,
που θα θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες επεσήμανε η κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη,
Αρχιτέκτων, Πρόεδρος Ecocity, Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο
Ανάπτυξη.
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«Από την αειφόρο ανάπτυξη περάσαμε στην κυκλική οικονομία, ένα σχέδιο στρατηγικής
που εμπεριέχει συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα εργαλεία, μηχανισμούς και
χρηματοδοτήσεις» ανέφερε η κυρία Καραβασίλη, τονίζοντας παράλληλα ότι η μετάβαση
προς μια κυκλική οικονομία ξεκινά από τις αστικές περιοχές και προϋποθέτει εκπαίδευση
και μια κοινωνία πολιτών ευαισθητοποιημένη.

«Οι πόλεις και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να επιταχύνουν τους
ρυθμούς της Ευρώπης προς μια πιο κυκλική οικονομία και την αξιοποίηση των οικονομικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών που συνδέονται με την μετάβαση αυτή»
πρόσθεσε και κατέληξε ότι ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας η πόλη
μπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστικά κυκλικότητας σε όλες της τις λειτουργίες
δημιουργώντας ένα αστικό σύστημα που είναι από το σχεδιασμό του ανανεωτικό,
προσβάσιμο και άφθονο.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Μεσόγειος» Διονύσης Γεωργόπουλος, στην
εισήγησή του τόνισε ότι διανύουμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την διαχείριση των
αποβλήτων στην Ελλάδα και αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, διότι παράλληλα βρίσκεται σε
εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα χρηματοδότησης με προοπτική ενός ακόμα μεγαλύτερου
την επόμενη προγραμματική περίοδο, την ίδια ώρα που υπάρχει μια νέα Κυβέρνηση και νέες
Περιφερειακές Αρχές και αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα ασχοληθούν με το
ζήτημα.

Τέλος ο Νίκος Παρασχόπουλος, Διευθυντής εργοστασίου Πάτρας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
επεσήμανε και αυτός με τη σειρά του ότι η βιομηχανία είναι στον πυρήνα της κυκλικής
οικονομίας.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όπως επεσήμανε, δίνει μεγάλη σημασία σε κυκλικές πρακτικές με
έμφαση στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποιήση όσο το δυνατόν περισσότερων
πόρων, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό της αποτύπωμα. Ειδικότερα ανέφερε ότι
τα εργοστάσιά της διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης του νερού για την
επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής επαναχρησιμοποίησης του στην παραγωγική διαδικασία
ή σε άλλες δραστηριότητες, η εταιρεία αξιοποιεί επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες
(φιάλες και βαρέλια) για πάνω από το 60% του όγκου πωλήσεων της εταιρείας και το
ανακυκλώνει, ενώ επαναχρησιμοποιεί το 99% των στερεών απόβλητων της παραγωγής.
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Την συνεδρία συντόνισε ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής Ευάγγελος Γ.
Παπαδάκης.

Δείτε την συνεδρία, από τον σύνδεσμο: https://youtu.be/m2iK_qp3ul0

"Έρχεται ο πιο λιτός και αποτελεσματικός Αναπτυξιακός νόμος"

Οι ευκαιρίες που δίνουν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποίηση
σημαντικών υποδομών, οι στρατηγικές επενδύσεις και ο διάλογος που ανοίγει για τον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο ήταν οι βασικές συνιστώσες της συζήτησης που είχε σήμερα Σάββατο 21
Σεπτεμβρίου 2019 ο Νίκος Μαντζούφας, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και
ΣΔΙΤ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν ειδικών προσκλήσεων στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στις
εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντζούφα μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί με συμβάσεις ΣΔΙΤ αρκετά
δημόσια έργα, μεταξύ των οποίων 24 δημόσια σχολεία στην Αττική. Τα δημόσια έργα
αποπληρώνονται είτε με τέλη, είτε με πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Αναφέρθηκε επίσης στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων όπου έχουν
ολοκληρωθεί άλλα τρία έργα που βρίσκονται σε λειτουργία σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος
και Σέρρες. «Το επόμενο ΣΔΙΤ θα είναι το εργοστάσιο απορριμμάτων Ηλείας. Έχει
συμβασιοποιηθεί και βρίσκεται στο αρχικό στάδιο κατασκευής» πρόσθεσε και
απευθυνόμενος στο κοινό, είπε για τα έργα ΣΔΙΤ:

«Πρόκειται για μοντέλο που έχει δείξει αποτελέσματα. Αξίζει να το σκεφτείτε. Λειτουργεί
με απόλυτη διαφάνεια και καθαρούς κανόνες στις διαγωνιστικές διαδικασίες».

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που
συγκεντρώνει το ζωηρό ενδιαφέρον των επιχειρηματιών.

4 / 13

Λούκα Κατσέλη: "Κυκλική Οικονομία, το νέο οικονομικό μοντέλο για Βιώσιμη Ανάπτυξη". Λοιπές ομ
Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 18:07

«Ο αναπτυξιακός βρίσκεται εν ισχύ και δεν θα σταματήσει άμεσα. Αλλά για το επόμενο
διάστημα σχεδιάζεται ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και σε αυτό το πλαίσιο καλώ τον
επιχειρηματικό κόσμο να καταθέσει σκέψεις και ιδέες. Στόχος να φτιάξουμε ένα λιτό και
αποτελεσματικό Αναπτυξιακό νόμο, διότι συνάντησα «βουνό» παραπόνων για τη μέχρι
σήμερα εφαρμογή του» ανέφερε ο κ. Μαντζούφας και μοιράστηκε με τον επιχειρηματικό
κόσμο της Δυτικής Ελλάδας ορισμένες από τις σκέψεις που υπάρχουν.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στο πλαίσιο
του ελέγχου της πορείας των επενδύσεων, μελετάται οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα
επιλογής ή να συνεχίσουν τον έλεγχο με τον παραδοσιακό τρόπο, που ισχύει σήμερα ή να
επιλέξουν την κατηγορία του ορκωτού ελεγκτή, «με πολύ όμως αυστηρές ποινές που θα
επιβάλλονται αν διαπιστωθεί παρατυπία, είτε από αμέλεια είτε από δόλο» διευκρίνισε ο
Γενικός Γραμματέας ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Για την τελική διαμόρφωση του νέου Αναπτυξιακού, θα γίνει στη Βουλή ακρόαση φορέων, με
στόχο τι νέο πλαίσιο να διαμορφωθεί μέσα από έναν γόνιμο διάλογο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι του επιχειρηματικού
κόσμο κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Μεταξύ άλλων, εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Θανάσης Κούστας πρότεινε εκτός
από τους ορκωτούς ελεγκτές, να συνεισφέρει στους ελέγχους για την πορεία των
επενδύσεων ο ΕΦΕΠΑΕ, που –όπως είπε- έχει 404 διαπιστευμένα στελέχη τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν. Επίσης ζήτησε στον νέο Αναπτυξιακό να υπάρξει διαβάθμιση ανά
Περιφέρεια, ανάλογα τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε περιοχής και να προσδιοριστούν
κατευθύνσεις στρατηγικές.

Επίσης, ο Παναγιώτης Τσιχριτζής Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ζήτησε
να υπάρξει πρόβλεψη στον Αναπτυξιακό, να μπορούν Δήμοι και Περιφέρεια συνεργαζόμενοι
με άλλους φορείς να έχουν τη δυνατότητα ένταξης στον Αναπτυξιακό.

Η πρόταση έδωσε την ευκαιρία στον κ Μαντζούφα να πει ότι «έρχεται το Ταμείο Υποδομών
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με 450 εκατ ευρώ που θα περιμένει προτάσεις και αφορά δάνεια χαμηλού επιτοκίου». Το
Ταμείο Υποδομών αντικαθιστά το πρόγραμμα Τζέσικα, μέσω του οποίου έχουν υλοποιηθεί
πραγματικές επενδύσεις ύψους 300 εκατ ευρω.

Οικονομική Διπλωματία

Oι διεθνείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις αποτέλεσαν το επίκεντρο της τοποθέτησης
του Άγγελου Παγκράτη Ειδικού Συντονιστή, Υπεύθυνου για την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Διπλωματία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Μιλώντας σε κλειστή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κ. Παγκράτης αναφέρθηκε στις συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί με το Brexit, τις πολιτικές του προέδρου Τραμπ, τη ραγδαία άνοδο της Κίνας
και τον εντεινόμενο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων
για να παρατηρήσει ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Γι
αυτό και τόνισε την ανάγκη για μια συστηματική πρωτοβουλία αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής
οικονομικής διπλωματίας με κύριο στόχο την καλύτερη υποστήριξη των οικονομικών
συμφερόντων των κρατών μελών της.

Παρατήρησε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνικό σχέδιο ανάπτυξης χωρίς αναπτυγμένη
οικονομική διπλωματία, γιατί δεν μπορεί να επιτύχει η εθνική προσπάθεια ανάπτυξης αν
δεν προσαρμοστεί και δεν συνδεθεί λειτουργικά και άμεσα με τις εξελίξεις της παγκόσμιας
οικονομίας. Αποσαφήνισε ωστόσο ότι πλέον το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει μια
καλή εκκίνηση στο αντικείμενο της οικονομικής διπλωματίας.

Τις δύο συζητήσεις συντόνισε ο δημοσιογράφος Ζώης Μαρίνος

"Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας «πυλώνας» για ολόκληρο το σύστημα υγείας"
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Η χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ο ιατρικός
τουρισμός και οι ψηφιακές υπηρεσίες στην «υπηρεσία» των υπηρεσιών υγείας ήταν οι
βασικές παράμετροι που απασχόλησαν τη συνεδρία με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις στον
τομέα της Υγείας» που πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο (21/9) στο πλαίσιο του 7ου
Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στις
19,20,21 Σεπτεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.

«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι κομβικής σημασίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
γενικότερα. Πλήθος ερευνών, αλλά και εμπειρικές παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η
προσιτή και αποτελεσματική πρόσβαση βελτιώνουν το επίπεδο υγείας των πολιτών, αλλά
και την αποδοτικότητα όλου του συστήματος υγείας μιας χώρας» τόνισε ο Ιωάννης
Καρβέλης Διοικητής 6ης ΥΠΕ και πρόσθεσε:. «Οι αναπτυγμένες χώρες δίνουν μεγάλη
έμφαση στην ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων ΠΦΥ για τη διατήρηση του και επιπλέον
βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών».

Παρατήρησε όμως ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις είχαν
ως κεντρικό στόχο την μείωση και ανορθολογισμό των δαπανών και δευτερευόντος την
ανάπτυξη ισχυρούς και πλήρους ΠΦΥ.

Καταλήγοντας ο κ. Καρβέλης τόνισε την ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο με σκοπό την
ενίσχυση της ΠΦΥ γιατί αυτό –όπως είπε- θα δώσει λύσεις στην μεγάλη επισκεψιμότητα
που παρατηρείται και στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων»

Μέσω Skype παρενέβη ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος παρέθεσε στοιχεία που αφορούν τον ιατρικό
τουρισμό. Όπως ανέφερε γίνονται σταθερά βήματα ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού είτε
μέσω των ομογενών που βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε μέσω αδελφοποιήσεων με άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις. Πρόσθεσε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που παρουσιάζουν ζήτηση είναι
κυρίως εμφυτεύματα, πλαστικές επεμβάσεις, ορθοπεδικές και εξωσωματική γονιμοποίηση.

Συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας κατέθεσε στη
συζήτηση ο Γιώργος Γιαννόπουλος πρώην γενικός γραμματέας υπουργείου Υγείαςκα π.
Διοικητής 6ης ΥΠΕ. Μεταξύ άλλων μίλησε για ενίσχυση capacity δημόσιου τομέα και
πρότεινε υπηρεσίες ΠΦΥ, οδοντιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης, απόλυτη αύξηση
του προσωπικού (ιατρικού και μη), αλλά και βελτίωση των αναλογιών σε οικογενειακούς
γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, επισκέπτες υγείας, φυσικοθεραπευτές (2500 -3000

7 / 13

Λούκα Κατσέλη: "Κυκλική Οικονομία, το νέο οικονομικό μοντέλο για Βιώσιμη Ανάπτυξη". Λοιπές ομ
Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 18:07

άτομα), βελτίωση του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τις
ΤοΜΥ (300 ακόμα στα αστικά κέντρα), εγγραφή πληθυσμού σε οικογενειακό γιατρό και
σχεδιασμένη πολιτική συμβάσεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου παρατήρησε
ότι υπάρχει ένδεια γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κάτι που δεν βοηθάει
ουσιαστικά στην ενίσχυση του συστήματος. επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης του
υγειονομικού μοντέλου και πρότεινε διασύνδεση δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη
δικτύου οργανωμένων υπηρεσιών με ραντεβού, επείγοντα περιστατικά σε Πολυϊατρεία,
Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, τη λειτουργία επιχειρησιακών κέντρων τηλεϊατρικής για
απομακρυσμένες περιοχές

Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να είναι διακριτοί ρόλοι μεταξύ πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο των οποίων να εισέρχονται στα νοσοκομεία
μόνον όσοι έχουν παραπεμπτικά, με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά.

Η κ. Μαστοράκου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα γενόσημα, για τα οποία μίλησε εκτενώς ο
Κλεομένης Μπάρλος Πρόεδρος της CBL για να εξηγήσει ότι υπάρχει μεγάλη παρανόηση,
τουλάχιστον για το ελληνικό γενόσημο.

Όπως είπε, μετά τα πετρελαιοειδή, τα φάρμακα ο δεύτερος εξαγωγικός κλάδος στην
Ελλάδα που πέτυχε αύξηση 31% το 2018. Σύμφωνα με τον κ. Μπάρλο οι εξαγωγές γίνονται
κυρίως προς την Γερμανία, την Αγγλία, την Γαλλία . «Το 70% της παραγωγής μας εξάγεται
στις ΗΠΑ. Εκεί δεν εισάγουν τα λάθος γενόσημα. Για να πουλήσετε γενόσημα στην Αμερική
θα ελεγχθείτε από τον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων» τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ.Μπαρλος.

Ο Αναστάσιος Τάγαρης, Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής, PhD, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas,
τ. Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναφέρθηκε στις εφαρμογές της
ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και επεσήμανε ότι
απαιτείται εθνικό σύστημα διαλειτουργικότητας των συστημάτων, που θα χρησιμεύει και
στις ηλεκτρονικές λειτουργίες των συστημάτων υγείας.

Περιέγραψε πως θα μπορούσε να γίνεται ταυτοποίηση για την παροχή υπηρεσιών υγείας με

8 / 13

Λούκα Κατσέλη: "Κυκλική Οικονομία, το νέο οικονομικό μοντέλο για Βιώσιμη Ανάπτυξη". Λοιπές ομ
Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019 18:07

βάση το ΑΜΚΑ είτε μέσω του κινητού ή μέσω κάρτας. Εφόσον υπάρξει διασύνδεση
συστημάτων για να εκδοθεί ή να εκτελεστεί μία συνταγή θα πρέπει ο πχ ο γιατρός να
«ξεκλειδώσει» το πεδίο με τον κωδικό που θα του δώσει ο ασθενής. Ιδιαίτερα τόνισε ότι με
την εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών οι δημόσιες δαπάνες στην υγεία μειώνονται κατά 5%,
δηλαδή κατά 350.000 ευρώ το χρόνο.

Η Βιβή Κατσούλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Project Manager VIDAVO αναφέρθηκε στο
Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που εφαρμόζει η Vodafone στον τομέα της υγείας, παρέχοντας τη
δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, να
αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Όπως η
ίδια ανέφερε από το 2008, που υλοποιείται το πρόγραμμα, έχουν πραγματοποιηθεί
περισσότερες από 46.600 εξετάσεις , εκ των οποίων το 15% βρέθηκε ότι θα πρέπει να
ελέγχει πιο συστηματικά την υγεία του, ενώ το 1% βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ανοικτή και έτοιμη να αναλάβει δομές υγείας είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τόνισε
στην παρέμβασή του ο Χαράλαμπος Μπονάνος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, ο οποίος
έχοντας υπηρετήσει σε διοικητικές θέσεις του δημόσιου τομέα υγείας εστίασε σε
σημαντικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται. Σχολίασε το γεγονός ότι στο
Κέντρο Αποκατάστασης -μια δωρεά 2 εκατ ευρώ – δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, καθώς
λειτουργούν μόλις 7 από τα 25 κρεβάτια στο ΠΠΝΠ. Αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές
ελλείψεις που παρουσιάζουν οι ΜΕΘ, αφού από τα 750 κρεβάτια που υπάρχουν
πανελλαδικά, τα 150 δεν χρησιμοποιούνται. Ο ίδιος κατέληξε με το μείζον πρόβλημα
κάλυψης των εφημεριών. Τόνισε την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά των περιφερειακών
νοσοκομείων, αντί να μετακινούνται οι γιατροί. «Δεν είναι ο γιατρός γυρολόγος για κάλυψη
εφημεριών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπονάνος.

Η Μαρία Κιούρτη, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Εφετείου Πατρών
περιέγραψε ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας για τα μικρά νοσοκομεία. Και αναφέρθηκε στο
παράδειγμα της Ηλείας, όπου εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα οικογενειακού
προγραμματισμού, κατά την υλοποίηση του οποίου βρέθηκε ότι το 40% του γυναικείου
πληθυσμού δεν είχε συστηματική επαφή με υγειονομικές υπηρεσίες για είκοσι χρόνια.

Την συνεδρία συντόνισε η Μαρία Τσιρώνη, Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας.

-Δείτε την συνεδρία, από τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=81vn-B-4HQ8
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"Άδωνις Γεωργιάδης: Φιλικός επενδυτικός προορισμός, πλέον η Ελλάδα – Πολιτική
σταθερότητα στη χώρα για τα επόμενα χρόνια"

Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε «χοτ» προορισμό επενδύσεων εξέφρασε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα Παρασκευή 20
Σεπτεμβρίου 2019, στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει η
Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss. Tην ίδια στιγμή ο
Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey R. Pyatt, εστίαζε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα
και τις σημαντικές αλλαγές που σημειώνονται στην ελληνική οικονομία.

«Ο φόβος για το πολιτικό σύστημα και την αστάθεια έχουν ξεπεραστεί. Για μια τουλάχιστον
τετραετία εξασφαλίζεται σταθερότητα. Σε λίγο καιρό η Ελλάδα θα είναι μια διαφορετική
χώρα» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και προσδιόρισε τους λόγους για
τους οποίους η Ελλάδα είναι πλέον φιλικός επενδυτικός προορισμός.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα αναπτυχθεί σταδιακά ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα
ιδιωτικοποίησης, καθώς το Κράτος απεδείχθη ότι είναι κακός μάνατζερ. Τόνισε ότι πλέον
έχουν διαμορφωθεί χαμηλά επιτόκια δανεισμού, που επιτρέπουν αφενός την
ανατροφοδότηση του χρέους και αφετέρου την δανειοδότηση επιχειρήσεων.

Εστίασε όμως ιδιαίτερα στο πλεονάζον και καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό που
διαθέτει η χώρα που, σε συνδυασμό, με τις ανταγωνιστικές αμοιβές μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για μια νέα επένδυση.

«Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Θα σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη» ήταν το ανοικτό
κάλεσμα που απεύθυνε ο κ. Γεωργιάδης περιγράφοντας ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.
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«Σε λίγο καιρό η Ελλάδα θα είναι μια διαφορετική χώρα. Η κρίση θα μείνει πίσω όταν βγουν
δουλειές» είπε ο υπουργός και μιλώντας ειδικότερα γι την Δυτική Ελλάδα, πρότεινε ένα
«ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας»
παρατηρώντας ότι περιοχές του πλανήτη με λιγότερα πλεονεκτήματα έχουν προοδεύσει,
σε αντίθεση με την περιοχή που έχει μείνει πίσω, παρά τις πραγματικές της δυνατότητες.

«Χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια να πάμε γρήγορα μπροστά, γιατί δεν υπάρχει
καιρός για χάσιμο» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, που παραχωρώντας το βήμα στον Πρέσβη των
ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey R. Pyatt, ο υπουργός Ανάπτυξης παρατήρησε ότι έχει
διαπιστώσει στην πράξη την ενεργό υποστήριξη τόσο του Πρέσβη, όσο και της Αμερικανικής
Κυβέρνησης στην προσέλκυση επενδύσεων από τις ΗΠΑ.

Ο κ. Pyatt μίλησε με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τις προσπάθειες που καταβάλλονται
στην ελληνική οικονομία. «Η αμερικανική Κυβέρνηση θέλει να κάνει τα πάντα να βοηθήσει
την Ελλάδα να πάει μπροστά» είπε ο ίδιος κι εστίασε στην πρόοδο που επιτελείται στην
Πάτρα σε τομείς αιχμής,

Συνεχίζοντας ο Πρέσβης ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα νεανικής
επιχειρηματικότητας, αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις ελληνικών καινοτόμων
επιχειρήσεων. Είπε ότι πιστεύει στις δυνατότητες της περιοχής, προέτρεψε ο
επιχειρηματικός κόσμος να εστιάσει στην έρευνα και την ανάπτυξη και καταλήγοντας
μεταξύ άλλων τόνισε: «Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα έχουν πολλά να προσφέρουν στον
τουριστικό τους τομέα με το πλούσιο πολιτιστικό τους απόθεμα». Ιδιαίτερη αναφορά
επεφύλαξε για τον τόπο θυσίας των Καλαβρύτων και την Αρχαία Ολυμπία.

«Δεσμεύομαι να βοηθήσω αυτήν την περιοχή, μου θυμίζει την πατρίδα μου την Καλιφόρνια»
, με τη φράση αυτή έκλεισε την ομιλία του ο κ. Pyatt

Την ανάγκη να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τον
αναπτυξιακό νόμο επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας
Πλάτων Μαρλαφέκας. Ανέφερε ότι στόχος είναι η Δυτική Ελλάδα να μετατραπεί σε
επιχειρηματικό κόμβο, δίνοντας βαρύτητα σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην τεχνογνωσία
που παράγεται στα πανεπιστήμια. Χαρακτηριστική επίσης ήταν η φράση του «παρά την
κρίση, επιμένουμε να επενδύουμε εδώ».
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Ιδέες για Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος κατέθεσε ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος ΣΕΒ
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας , μιλώντας ως από τους ελάχιστους καθηγητές που
δημιούργησε δική του επιχείρηση, η οποία λειτουργεί ακόμα. Επεσήμανε ότι η ανάπτυξη θα
έρθει με ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Στη θετική διάσταση ότι «οι μεγαλύτερες τοπικές βιομηχανικές μονάδες της Δυτικής
Ελλάδας, εξακολουθούν να αντέχουν, αλλά και να τραβήξουν μπροστά την παραγωγή τους»
εστίασε ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ κι επίσης
έδωσε βαρύτητα στην ενίσχυση της παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα είπε ότι αν η
μεταποίηση ανέλθει σε 12% του ΑΕΠ από 9% που είναι σήμερα, θα έχουν δημιουργηθεί
επιπλέον μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Στην προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων αναφέρθηκε ο Γρηγόρης
Στεργιούλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της "Enterprise Greece". Κάλεσε «να
αλλάξουμε νοοτροπία κα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί γενικά», για να επισημάνει με
έμφαση ότι «αν δεν στηρίξουμε την τοπική παραγωγή δεν θα ισχυροποιηθεί».

Τις εμπειρίες τους από τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν κατέθεσαν ο Αλέξανδρος
Ζαπανιώτης, Managing Director "Coffee Island" και ο Ιωάννης Αναστασόπουλος, της εταιρίας
"Κρίνος" επισημαίνοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να ενισχυθούν και
ζήτησαν να δρομολογηθούν γρήγορα αλλαγέςπρος αυτήν την κατεύθυνση.

«Όραμά μας είναι η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα να ανακτήσουν την αίγλη του
παρελθόντος» είπε στην παρέμβασή του ο Φωκίων Ζαϊμης Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τόνισε ότι
η Περιφερειακή Αρχή δίνει βαρύτητα στην ισότιμη ανάπτυξη και στις τρεις Περιφερειακές
Ενότητες.

Συντονιστής της συνεδρίας ήταν ο Μιχάλης Στάγκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
Mscomm.

-Δείτε την συνεδρία στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=ZZEfTCkUDzU
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Φωτογραφία: Διακρίνονται από δεξιά οι ομιλητές της συνεδρίας: Λούκα Κατσέλη, ο
Χρήστος Μπούρας, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Μαργαρίτα Καραβασίλη, Διονύσης
Γεωργόπουλος, Νίκος Παρασχόπουλος.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 21/9/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ
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