"Πρωταγωνίστρια η Δυτική Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη". Λοιπές ομιλίες
Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2019 15:34

Η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στο κέντρο του ενεργειακού χάρτη όσον αφορά τις έρευνες γ

Ο Ιωάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υ

Ηδη, ανέφερε, έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν παραχωρήσεις τόσο για τις περιοχές του
Κατακόλου, της ΒΔ Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας όσο και του μπλοκ στον
Κυπαρισσάκο και ένα μέρος του Ιονίου, θέτοντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο
κέντρο της ζώνης του δυτικού άξονα της χώρας από την Αλβανία έως την Κρήτη με πολλά
γεωγραφικά και οικονομικά οφέλη αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μπασιάς κατά την διάρκεια της εισήγησής του μέσα
στο επόμενο έτος αναμένεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες τόσο για το μπλοκ του
Πατραϊκού, όπου αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 να προχωρήσει η
γεώτρηση, αλλά και στο Κατάκολο, όπου μέχρι τέλος του έτους ή στην αρχή του επόμενου
θα ξεκινήσει η παραγωγή. Όλα αυτά τόνισε θα κινητοποιήσουν την τοπική οικονομία,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες λιμενικές
εγκαταστάσεις θα βρουν διέξοδο και ανάπτυξη.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε ότι
στόχος της νέας Περιφερειακής Αρχής είναι η σταδιακή μετατροπή της Δυτικής Ελλάδος
σε ενεργειακό κόμβο και επεσήμανε ότι άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα
επικαιροποιημένο πλαίσιο ενεργειακού προσδιορισμού της περιοχής.

«Είναι ζητούμενο στην περιοχής μας να έχουμε πολλά εναλλακτικά δίκτυα. Θέλουμε άλλον
προσανατολισμό. Σύγχρονο με χρήση νέων τεχνολογιών, έμφαση στην προστασία του
περιβάλλοντος και αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της Δυτικής Ελλάδος» υπογράμμισε
ο κ. Φαρμάκης, καθώς ο μετασχηματισμός του ενεργειακού μοντέλου απασχολεί έντονα τον
τεχνικό κόσμο και την παραγωγική οικονομία, ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει νέες
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θέσεις εργασίας και πρόσθετο εισόδημα.

«Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και ερευνητικά
ιδρύματα με στόχο το δυναμικό και ανατροφοδοτούμενο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης
περιφερειακής στρατηγικής αντιμετώπισης των βασικών ενεργειακών ζητημάτων που
σχετίζονται με το κόστος της ενέργειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την
ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων» επεσήμανε.

Ήδη όπως ανέφερε έχουν επισημάνει ως νέα Περιφερειακή Αρχή, μέσω και του
υπομνήματος που κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό, την ανάγκη διερεύνησης της επέκτασης
του δικτύου φυσικού αερίου, παράλληλα με την εντατικοποίηση και τον συντονισμό των
διαδικασιών για την έλευσή του στην περιοχή, καθώς η Δυτική Ελλάδα δικαιούνται πλήρη
πρόσβαση στο φυσικό αέριο.

Ο Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της "ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρογονανθράκων Β.Δ.
Πελοπόννησος Α.Ε.", αφού έδωσε το παράδειγμα της Νορβηγίας, όπου τα έσοδα από
υδρογονάνθρακες έχουν οδηγήσει σε ένα Ταμείο με κεφάλαιο 1,3 τρισ. δολάρια για την
προστασία των συντάξεων στο μέλλον, επεσήμανε ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ έχουν
την βούληση, τη δυνατότητα και την εμπειρία να συμβάλλουν ώστε η έρευνα και παραγωγή
υδρογονανθράκων να αποτελέσει πυλώνα για την ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος ανέφερε ότι έχουν γίνει από τα ΕΛΠΕ στην περιοχή 28 γεωτρήσεις και
σε 19 από αυτές προέκυψαν ενδείξεις για μικρές ή μεγάλες ποσότητες υδρογονανθράκων.
«Σκοπός μας είναι με την συνδρομή της τεχνολογίας να επιβεβαιώσουμε τις ενδείξεις που
υπάρχουν και από το κομμάτι της έρευνας να προχωρήσουμε στην παραγωγή»
υπογράμμισε.

Ειδικά για τον Δυτικό Πατραϊκό ο κ. Ζαφειρόπουλος ανέφερε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η
πρώτη ερευνητική φάση, έχοντας εντοπίσει τον γεωλογικό στόχο, και είναι έτοιμοι οι
παραχωρησιούχοι να προχωρήσουν στην γεώτρηση, χωρίς το παραμικρό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, ενώ στην ΒΔ Πελοπόννησο είναι σε εξέλιξη η πρώτη φάση των ερευνών, έχουν
γίνει οι γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι
γεωλογικές έρευνες. Επίσης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση για το block 10
στον Κυπαρισσάκο και ήδη τα ΕΛΠΕ προετοιμάζονται για τις αντίστοιχες γεωλογικές,
γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες και έρευνες.
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«Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις των υδρογονανθράκων δημιουργούν έναν νέο αναπτυξιακό
τομέα με σημαντικά οφέλη στην οικονομία και την τοπική κοινωνία» υπογράμμισε ο κ.
Ζαφειρόπουλος προσθέτοντας ότι εξασφαλίζεται μια ενεργειακή επάρκεια και σταδιακή
απεξάρτηση από τρίτους.

«Μπορούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία και τα παραδείγματα πετρελαϊκά
ανεπτυγμένων χωρών, ώστε να σχεδιάσουμε σωστά το μέλλον μας, με σεβασμό στο παρόν
και το περιβάλλον» κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της "ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρογονανθράκων
Β.Δ. Πελοπόννησος Α.Ε.".

Από την πλευρά του ο Φοίβος Συμεωνίδης, Διευθυντής Γεωτρήσεων & Παραγωγής της
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. έκανε ειδική αναφορά στην ερευνητική γεώτρηση στο δυτικό
Πατραϊκόκόλπο και έδωσε αναλυτικά στοιχεία των τεχνικών γεωτρήσεων για να εξηγήσει
στον κόσμο που έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες.

«Διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρήσουμε στο έπακρο τις υποχρεώσεις μας και τους όρους
περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας του έργου. Σεβόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες
για αυτό και θέλουμε την ενεργό συμμετοχή του κοινού στη δημόσια διαβούλευση για το
καλό του τόπου και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας» υπογράμμισε,
προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της γεώτρησης.

Για την έλευση του Φυσικού Αερίου ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ Α.Ε. Κωνσταντίνος
Ανδριοσόπουλος, αφού αναφέρθηκε στην αδράνεια που παρατηρήθηκε στον συγκεκριμένο
τομέα τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια, η ιδιωτική πρωτοβουλία μετά και τις
ιδιωτικοποιήσεις που προχωρούν, οδηγεί σε επενδύσεις και ανάπτυξη προκειμένου να έρθει
τελικά το φυσικό αέριο στην Δυτική Ελλάδα μειώνοντας το ενεργειακό κόστος τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

«Πλέον υπάρχουν και οι λύσεις και η διάθεση» υπογράμμισε ο κ. Ανδριοσόπουλος και έτσι
το φυσικό αέριο θα φτάσει και σε απομακρυσμένες περιοχές με την μορφή συμπιεσμένου
και υγροποιημένου αερίου για την τροφοδότηση των επιχειρήσεων και σε δεύτερο πλάνο
και για τα νοικοκυριά.
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Στο ίδιο πνεύμα η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΔΑ Στεφανία Μωσσέ ανέφερε ότι μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του 2020 να προκηρυχθεί το έργο και σε βάθος δεκαετίας αναμένεται
να γίνουν 11.500 συνδέσεις. Για τα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται η κατασκευή 208
χλμ. και η δωρεάν σύνδεση 4.000 οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών,
μέχρι την οικοδομική γραμμή τους, σε Πάτρα, ΒΙΠΕ Πάτρας, Αγρίνιο και Πύργο, ενώ έχει
σχεδιαστεί το δίκτυο να περάσει από τις δημοτικές υποδομές και τα δημόσια κτήρια.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμός 33,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,5 εκατ. ευρώ
έχουν δεσμευτεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ γίνονται επαφές με
επενδυτικές τράπεζες για την κάλυψη του υπολοίπου της χρηματοδότησης, ώστε να
υπάρχουν χαμηλά τιμολόγια διανομής και να δοθούν αυτές οι συνδέσεις δωρεάν.

Τέλος αναφερόμενη στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από κατοίκους της Πάτρας για την
αποθήκευση του LNG, η κ. Μωσσέ επεσήμανε ότι προχώρησαν σε ένα πιο
συντηρητικόσχεδιασμό με μικρότερες μονάδες περιμετρικά της πόλης, ενώ κατέληξε ότι τα
οφέλη για την τοπική οικονομία είναι πολλαπλά, καθώς η έλευση του φυσικού αερίου
δημιουργεί και μια περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, μια άμεση και έμμεση τόνωση
της εργασίας.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, που ακολούθησαν τις βασικές εισηγήσεις της συνεδρίας, το
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας Παναγιώτης Χελάς τόνισε ότι
είναι απαραίτητη η ενεργειακή ανάπτυξη, με προϋποθέσεις, που θα φέρει ανάπτυξη
υποδομών και θέσεις εργασίας και απασχόλησης καθώς και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης Αϊβαλής εξέφρασε την ικανοποίησή του για
τα όσα ακούστηκαν από τους ειδικούς τόσο για το θέμα του φυσικού αερίου αλλά και την
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο ο κ. Αϊβαλής τόνισε ότι θα πρέπει επιτακτικά να
συναποφασίσουν όλοι οι δήμοι της περιοχής που θα χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις
τροφοδοσίας του δικτύου, για γίνουν οι μελέτες εφαρμογής και να προχωρήσουμε στην
δημοπράτησητου έργου, το οποίο θα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι το 2023, ενώ για το
θέμα των υδρογονανθράκων πρότεινε να υπάρξει συνεργασία των ΕΛΠΕ με το Τεχνικό
Επιμελητήριο και την Περιφέρεια ώστε να αναπτυχθεί τοπικό δυναμικό με την απαραίτητη
κατάρτιση τεχνικών και επιστημόνων, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας στην περιοχή.
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Ο Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην σύντομη
παρέμβασή του αναφέρθηκε στις περιπτώσεις των ΑΠΕ και τα μηδενικά οφέλη στην τοπική
κοινωνία από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών, ενώ ο κ. Γιώργος Παπαθεοδώρου,
Καθηγητής Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής Πανεπιστημίου
Πατρώνεπεσήμανε την ανάγκη για θαλάσσια χωροταξία προκειμένου να προχωρούν όλα τα
παραπάνω

Ο Διευθυντής Ερευνών και Γεωλόγος στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.Δημήτρης Σακελλαρίου αναφέρθηκε στην συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πατρών για την περιβαλλοντική έρευνα και χαρτογράφηση των θαλάσσιων
γεωοκινδύνων για Δυτικό Πατραϊκό κόλπο και ευχαρίστησε τα ΕΛΠΕ που εμπιστεύτηκε την
ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αυτό το τόσο σημαντικό έργο υψηλών προδιαγραφών,
τονίζοντας: «Μπορούμε να μιλάμε για οικονομία και ανάπτυξη μόνο εφόσον υπάρχει
περιβάλλον, γιατί χωρίς περιβάλλον ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα».

Ο πρόεδρος της ΟΒΕΣΝΑ Παναγιώτης Σκέντζος επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυξης της
περιοχής με βασικό μοχλό τις υποδομές και την ενέργεια, όπου η περιοχής μας υπολείπεται
σημαντικά, ενώ υπέρ των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα τάχθηκε και ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Πατρών Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος.

Σε γραπτή του παρέμβαση ο πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών γραφείων Δυτικής Ελλάδας
και του Συλλόγου Ναυτικών πρακτόρων Λιμένος ΠατρώνΓιώργος Τελώνης τόνισε ότι η
περιοχή έχει μείνει πίσω και έχουν αργήσει πολλά πράγματα, ενώ επεσήμανε την ανάγκη
ευρείας πληροφόρησης για τις προοπτικές και τα οφέλη της εκμετάλλευσης των
υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Τέλος ο Διονύσης Πλέσσας, Εμπορικός Διευθυντής "ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.", εκπροσωπώντας
τον κλάδο των μεταφορέων τόνισε πως παρότι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο δίκτυο
μεταφοράς του φυσικού αερίου, δεν έχουν την ανάλογη ενημέρωση από τους συνάρμοδιους
φορείς.
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Συντονιστής της συνεδρίας ήταν ο Θεόδωρος Παναγούλης, δημοσιογράφος ΕΘΝΟΣ και
Διευθυντής energypress.gr

-Δείτε την συνεδρία, από τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=0c-EHEdzyrw

7ο Συνέδριο Περιφερειακής Αναπτύξης

"Μάκης Βορίδης: Πάμε σε μια γεωργία πιο πράσινη, συνεργατική με «φρένο» στις
ελληνοποιήσεις"

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι προκλήσεις που την συνοδεύουν και η θέση των
μικρο-καλλιεργητών απέναντι στις επερχόμενες εξελίξεις ήταν ο βασικός άξονας της
ομιλίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, ο οποίος – εκτός
των άλλων – ανακοίνωσε αυστηρό διωκτικό πλαίσιο κατά των ελληνοποιήσεων για την
προστασία της ελληνικής παραγωγής.

Τόσο ο υπουργός, όσο και οι εισηγητές στη συνεδρία για τη «Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»
στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει η Εφημερίδα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη να συνενωθούν οι μικρο-καλλιεργητές
δημιουργώντας νέα δυναμικά σχήματα.

Σε σχέση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο κ. Βορίδης μετέφερε την ανησυχία που υπάρχει
για μείωση του προϋπολογισμού που κατευθύνεται στον πρωτογενή τομέα. «Η θέση της
χώρας είναι να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός» τόνισε ο υπουργός κι εκτίμησε ότι οι τελικές
αποφάσεις θα είναι συνάρτηση των «συμμαχιών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επόμενο ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες είναι η σύνδεση των
επιδοτήσεων με μέτρα και επενδύσεις περιβαλλοντικής σημασίας για την αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής, φαινόμενο που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή.
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Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής, οι ανάγκες αποζημιώσεων από
τον ΕΛΓΑ έχουν εκτοξευτεί στα 210 εκατ ευρώ, ενώ πρόκειται για φαινόμενο που επηρεάζει
σημαντικά και το εισόδημα των αγροτών.

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στον παράγοντα της αιρεσιμότητας, που τίθεται και εξήγησε ότι
σταδιακά η Ευρώπη θα αρχίσει να ζητά συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους για
να χορηγεί τις ενισχύσεις.

«Πρέπει να πάμε σε μια γεωργία πιο πράσινη, χρειάζονται επενδύσεις περιβαλλοντικού
χαρακτήρα» τόνισε ο υπουργός, ωστόσο επεσήμανε ότι οι μικρο-καλλιεργητές δεν έχουν
δυνατότητες τέτοιων επενδύσεων, κάτι που έχει διαμηνύσει και η Κυβέρνηση προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειάζεται να κινητροδοτήσουμε την ανάγκη συνένωσης των μικροπαραγωγών» πρόσθεσε
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να
ανοίξει η συζήτηση για τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών. «Θα πρέπει να
είναι έτοιμοι να απορροφήσουν το δεύτερο κομμάτι της ΚΑΠ» επισήμανε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις «έξυπνες καλλιέργειες» με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων
και κάλεσε τις σταρτ απ και όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με την καινοτομία να ρίξουν το
βάρος τους στον πρωτογενή παραγωγή, διότι σε άλλη περίπτωση θα είναι μια αγορά που θα
εκμεταλλευτούν οι ξένες επιχειρήσεις.

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά και στο φαινόμενο των
ελληνοποιήσεων, ανακοινώνοντας ότι γίνεται πιο αυστηρό το διωκτικό πλαίσιο με στόχο
την καταπολέμηση του φαινομένου. Στο εξής, όπως είπε ο κ. Βορίδης όσοι επιχειρούν
ελληνοποιήσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν δίωξη για νοθεία σε ΠΟΠ, για παραπλάνηση
καταναλωτή και για αθέμιτο ανταγωνισμό. «Αυτό θα είναι το διωκτικό πλαίσιο από εδώ και
πέρα. Θα είναι και ποινικό, και με διοικητικές κυρώσεις» είπε κατέθεσε όμως και τον
προβληματισμό «μήπως να αντιμετωπίσουμε κι εμείς την αισχροκέρδεια» σημειώνοντας ότι
αυτός είναι ο βασικός λόγος για την έκταση του φαινομένου.

Καταλήγοντας ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε σε βήματα που γίνονται για τη φορολογική
ελάφρυνση των παραγωγών. Παρέπεμψε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ,του φόρου εισοδήματος και
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του φόρου στις ομάδες παραγωγών. «Θα δούμε και το κόστος της παραγωγής. Μπροστά
μας ανοίγεται δρόμος με συγκεκριμένες προσκλήσεις»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Λακωνίας Σταύρος Αραχωβίτης
αναφερόμενος στην πρωτογενή παραγωγή εντόπισε ότι το βασικό πρόβλημα σχετίζεται με
τα διαρθρωτικά δεδομένα και περιέγραψε «τους μικρούς κλήρους, το ανάγλυφο, την
ανεπάρκεια φυσικών πόρων, το υψηλό κόστος παραγωγής και την κλιματική αλλαγή.

Παρόλα αυτά, όπως είπε υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι η υψηλή ποιότητα
και διατροφική αξία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, η βιοποικιλότητα, αλλά και η
φήμη των ελληνικών προϊόντων σε όλον τον κόσμο. Συνδέοντας όλα αυτά με την ιστορία,
την κουλτούρα τον πολιτισμό και τον τουρισμό, θεώρησε ότι η πρωτογενής παραγωγή
εξακολουθεί να έχει σοβαρές προοπτικές.

Ο Θύμιος Μπόκιας, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για Ισπανία και
Πορτογαλία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών μέσω της ΚΓΠ. Ανέλυσε την
πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι το 2020 σε σχέση με τους στόχους και επιτεύγματα.
Στη συνέχεια μίλησε για τη Νέα Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027 σε σχέση με την
κατάρτιση Στρατηγικών Σχεδίων και μετέφερε εμπειρίες και ιδέες για το μέλλον.

Η Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και
υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
αναφέρθηκε στην Βιοοικονομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και τόνισε
ότι μέσω του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΠΚΜ έχει ενσωματωθεί η Κυκλική Οικονομία,
ως διαχείριση απορριμμάτων και αξιοποίηση του βιοαερίου, στους τομείς προτεραιότητας.
«Η βιο-οικονομία και η κυκλική βιο-οικονομία έχει διασυνδεθεί με τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που διαχειρίζεται η ΠΚΜ ώστε να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός σε πρακτικό
επίπεδο και να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα με άμεσα και έμμεσα οφέλη»
πρόσθεσε.

Η Carla Tanas, Co-Founder & CEO, Future Agro Challenge επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει
6000 διαφορετικά φυτά και βότανα, περιγράφοντας « τη μοναδική χλωρίδα στον κόσμο».
Όπως είπε τα βότανα θα μπορούσαν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού
της χώρας, αλλά και να ισχυροποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα των πολιτών».
Πρόκειται όμως για την διασύνδεση της παραγωγής σε νέα είδη που δεν φαίνεται να
εξελίσσεται. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «μας λείπει η γνώση» καθώς αγρότες
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συνταξιοδοτούνται, αλλά οι αλλά νέοι αγρότες δεν εισέρχονται στο χώρο γιατί το εισόδημα
δεν είναι ελκυστικό.

Η Μαριάννα Σκυλακάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη Μελέτης της διαΝΕΟσις για του Νέους
Ελληνικούς Συνεταιρισμούς & Managing Partner της Τόπος Συμβουλευτική, αναφέρθηκε
διεξοδικά στους συνεταιρισμούς, εστιάζοντας στο «πρόβλημα μεγέθους στον πρωτογενή
τομέα». Περιέγραψε μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις των 68 στρεμμάτων και 27
επιχειρήσεις είχαν πωλήσεις άνω των 100 εκατ. «Οι μικροί παίκτες δεν έχουν τη
δυνατότητα να εξάγουν όπως πρέπει τα προϊόντα τους. Η μεγαλύτερη παραγωγική
δυναμική κάνει πιο εύκολη τη διείσδυση στις διεθνείς αγορές» τόνισε η κ. Σκυλακάκη και
περιέγραψε νέα μοντέλα συνεργατικότητας για τον πρωτογενή τομέα.

Ο Σπύρος Μυλωνάς δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας αναφέρθηκε στο πρόβλημα νερού που
αντιμετωπίζει η περιοχή και ζήτησε επέκταση της αρδευτικής διώρυγας του Πηνειού,
προϋπολογισμού 31 εκατ ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Στήριξη της καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας ζήτησε ο Χρήστος Σταυρόπουλος,
Διευθυντής Εξαγωγών "Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών". Τόνισε ότι τα τελευταία
χρόνια μειώνεται σταθερά η παραγωγή. Προκειμένου να αναστραφεί η τάση, πρότεινε
πρόγραμμα αναμπέλωσης επισημαίνοντας ότι το προϊόν λόγω της αποδεδειγμένης
διατροφικής του αξίας και των αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων έχει σοβαρές προοπτικές
στις διεθνείς αγορές.

Στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Παπαδοπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, πρ. Διευθυντής του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και πρότεινε πολιτικές παρεμβάσεις για την στήριξη του
κλάδου. Επέμεινε επίσης στη σύσταση συνεταιρισμών, τονίζοντας «Κάντε μια προσπάθεια
με τους συνεταιρισμούς για να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα».

Ο Φάνης Παπανικολόπουλος, Εκπρόσωπος Berryplasma αναφέρθηκε στην επένδυση στη
γνώση και την καινοτομία για την παραγωγή προϊόντων, επισημαίνοντας κι αυτός με την
σειρά του την ανάγκη για συνέργειες: «Υπάρχουν παραδείγματα που μας δίνουν ελπίδα
στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας που αναπτύχθηκαν εν μέσω κρίσης» είπε.

9 / 23

"Πρωταγωνίστρια η Δυτική Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη". Λοιπές ομιλίες
Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2019 15:34

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θόδωρος Βασιλόπουλος
στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο αγροτικό μοντέλο
που θέλουμε ως Ελλάδα.

Παρέμβάση για την τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής έκαναν ακόμη ο Γιάννης
Πετράτος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Β'
Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Χημικός, Πρόεδρος
του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών.

Στη συζήτηση για το μοντέλο της πρωτογενούς παραγωγής παρενέβησαν ακόμη οι
βουλευτές Αχαϊας της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης και του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστοπούλου.

Συντονιστής στη συνεδρία ήταν ο Θανάσης Πετρόπουλος, Γεωπόνος, Πρόεδρος του
ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου.

-Δείτε την συνεδρία από τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=n-N-6ODrBEs

"Μάνος Κόνσολας: Θέλουμε την Ελλάδα κέντρο τουριστικών σπουδών"

«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει το κέντρο των τουριστικών σπουδών στην Μεσόγειο και την
Ευρώπη» τόνισε εμφατικά ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας κατά την διάρκεια
της εισήγησης του το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής
Ανάπτυξης που διοργάνωσε η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, στις εγκαταστάσεις της Achaia
Clauss.
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Στη συνεδρία με θέμα «Εκπαίδευση & Κατάρτιση για την 4η Βιομηχανική επανάσταση» ο κ.
Κόνσολας επεσήμανε την μεγάλη σημασία που δίνει η νέα Κυβέρνηση στα θέματα της
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι αν δεν
ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος η χώρα θα χάσει τη δυνατότητα να
προσελκύσει σπουδές από το εξωτερικό σε ξενόγλωσσα τμήματα για την γαστρονομία και
τον τουρισμό, τον ψηφιακό τουρισμό, τον καταδυτικό τουρισμός κ.α

«Η μετάβαση στην 4η βιομηχανική επανάσταση και οι αλλαγές που θα επιφέρει στην
παραγωγή και την απασχόληση επιβάλλουν αυτή την ανατροπή, αυτή την πρόκληση»
υπογράμμισε και εξήγησε ότι η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα για το υπουργείο
Τουρισμού.

Ανέφερε επίσης ότι ήδη το υπουργείο έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με όλους τους
κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς φορείς και προχωρά σε μνημόνια συνεργασίας με
τα Πανεπιστήμια, που έχουν σχολές τουρισμού,τα Ινστιτούτα και τα Επιμελητήρια,
προκειμένου σύντομα να κατατεθεί νομοσχέδιο για τις τουριστικές σπουδές στην Ελλάδα,
κάτι που όπως τόνισε «δεν μπορεί να περιμένει άλλο η χώρα».

Στην ίδια συνεδρία, ο Άγγελος Παγκράτης, Σύμβουλος με βαθμό Γενικού Διευθυντού στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, υπεύθυνος για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Διπλωματίας και πρώην Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι στα χρόνια που διανύουμε «οι εξαιρετικά
ικανοί άνθρωποι είναι πολύ πιο πολύτιμοι απ’ ότι στο παρελθόν» τονίζοντας την ιδιαίτερη
σημασία που έχει η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα κάνουν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα» επεσήμανε
χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι η ενέργεια που χρειάζεται η κοινωνία για να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις θα αντληθεί από την συνέργεια και την συμμετοχή
όλων. «Πιστεύω ακράδαντα στην κοινωνία των πολιτών» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι
όταν μιλάμε για βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος είναι μια
μεγάλη πρόκληση για όλους μας και απαιτείται συνέργεια και συνεργασία όλων.

Από την πλευρά του ο κ. Ορέστης Ομράν, μιλώντας για τοBrain Gain, εξήγησε ότι αποτελεί
ένα ευρύ φαινόμενο πολλών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και οι λόγοι που οι νέοι
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έφυγαν στο εξωτερικό συνδέονται με προβλήματα βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κοινωνία.

«Αν καταφέρουμε και δημιουργήσουμε συνθήκες αξιοκρατικής αντιμετώπισης στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αν σταματήσουμε να βλέπουμε την πολιτική καθοδηγούμενη
από την οικογενειοκρατία, αν σταματήσει η ευνοιοκρατία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
αν ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τότε και οι Έλληνες του εξωτερικού θα
γυρίσουν στη χώρα μας και όλα θα είναι καλύτερα εν τέλει» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Κυριάκος Φιλίνης, Policy Analyst στονΤομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας
ΣΕΒ μίλησε για τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό παρουσιάζοντας διαπιστώσεις
και στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΣΕΒ σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει ένα
πολύ υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, ανθρώπους δηλαδή που αποφοιτούν από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά οι θέσεις εργασίας δεν είναι αντίστοιχων προσώπων.

Παρουσιάζοντας ορισμένα στοιχεία από την έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ σε 831 επιχειρήσεις,
που απασχολούν πάνω από 30 άτομα σε έξι κλαδικά οικοσυστήματα, αναφέρθηκε σε
ορισμένες προτάσεις που προκύπτουν, όπως είναι η στροφή του εκπαιδευτικού συστήματος
στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων (όπως ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων στη
βιομηχανική τεχνολογία και τα μαθηματικά), η αναβάθμιση του επαγγελματικού
προσανατολισμού, η πρακτική άσκησης και μαθητεία, η επαγγελματική κατάρτιση και δια
βίου μάθηση καθώς και η δημιουργία κλαδικών συμβουλίων δεξιοτήτων, όπως γίνεται σε
πολλές χώρες του εξωτερικού.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος
Τσούμπελης, σε παρέμβασή του, τόνισε ότι η χώρα μας έχει πολλά συγκριτικά
πλεονεκτήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και σαφώς μπορεί να γίνει κέντρο, τόσο
ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια, στον τομέα της εκπαίδευσης των ξενοδοχειακών και
τουριστικών επαγγελμάτων, όπως επίσης μπορεί να γίνει κέντρο και στις κλαδικές
σπουδές.

Την συζήτηση συντόνισε ο Γεώργιος Νικολάου, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Δείτε την συνεδρία από τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=LDDWKTRsQd4
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"Οινοτουρισμός, ένα όχημα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας"

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που συνδέονται με την ανάπτυξη του
οινοτουρισμού, όπως επίσης οι συνέργειες και διασυνδέσεις των εμπλεκόμενων φορέων
που οδηγούν στην ανάπτυξη μια οινικής κουλτούρας, εντάσσοντας τον οινοτουρισμό στο
στρατηγικό σχέδιο της ανάπτυξης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
αναλύθηκαν και συζητήθηκαν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, στην διάρκεια της
Συνεδρίας για τον «Βιώσιμο Θεματικό Τουρισμό: Οινοτουρισμό» που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργάνωσε η Εφημερίδα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού κυρία Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου
ανέφερε ότι ο οινοτουρισμός μπορεί να γίνει όχημα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και
της ανάδειξής της ως τουριστικό πόλο έλξης υψηλού προφίλ τουριστών από όλο τον κόσμο,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, ενισχύοντας και προβάλλοντας
ταυτόχρονα δύο από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής γης: το αμπέλι και το κρασί.

«Τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη του οινοτουρισμού» επεσήμανε η
κ. Τριανταφυλλοπούλου και πρόσθεσε ότι «για να στοχεύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό
πρέπει να δούμε τις υποδομές, την γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την εκπαίδευση».

Αναφέρθηκε στην Εθνική Επιτροπή Οινοτουρισμού η οποία συστάθηκε για να προωθηθεί και
προβληθεί ο οινικός τουρισμός και οι δυνατότητες της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα,
όπως και στο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου που θεσμοθετήθηκε το 2005, μετά από
πρόταση του Γιάννη Μπουτάρη, επισημαίνοντας ότι οι οινοποιοί έχουν κάνει την
προσπάθειά τους για να αναδειχθεί ο οινοτουρισμός και απομένει σε συνεργασία με τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΕΟΤ να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. και συντονίστρια
CLLD/LEADER Ηρώ Τσιμπρή έκανε ειδική αναφορά στα πλεονεκτήματα του
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Πελοποννησιακού Αμπελώνα, που αποτελεί την μεγαλύτερη αμπελουργική περιφέρεια
οινοποιήσιμων ποικιλιών, με μεγάλο αριθμός οινοποιείων και τον μεγαλύτερο αριθμό
παραγόμενων ετικετών & φιαλών.

Επίσης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη οινοτουριστικών δράσεων στην Πελοπόννησο όπως
συμμετοχή των οινοποιείων στις εκδηλώσεις «Ανοιχτές Πόρτες» & «Ευρωπαϊκή Ημέρα
Οινοτουρισμού», τα «Οινοξένεια: Τοπία & Γεύσεις της Αιγιάλειας» και η οργάνωση
τουριστικών δραστηριοτήτων σε επισκέψιμα οινοποιεία, συμμετοχή σε τρύγο, μουσικές
βραδιές, οινογνωσία, εκθέσεις κ.α. Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. άλλωστε μέσω των
Τοπικών Προγραμμάτων της έχει στηρίξει και χρηματοδοτήσει έργα, που στόχο είχαν την
ανάδειξη της περιοχής, μέσω της ανάπτυξης του οινοτουρισμού και της οινικής κουλτούρας.

Μίλησε ακόμα για τους «Δρόμους Κρασιού Πελοποννήσου, μια διατοπική συνεργασία του
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, μέσω των οποίων προτείνονται στον
επισκέπτη – ταξιδιώτη να ακολουθήσει μία προσεκτικά επιλεγμένη διαδρομή, η οποία
διασχίζει τα πιο γραφικά σημεία της αμπελουργικής ζώνης της Πελοποννήσου, να
επισκεφτεί επιλεγμένες οινοπαραγωγικές μονάδες, να δοκιμάσει τα τοπικά κρασιά,
παραδοσιακές γεύσεις – τοπικά πιάτα και να περιηγηθεί σε παραδοσιακούς οικισμούς,
αρχαιολογικούς χώρους και σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα κ.ά.

Η Μαρία Αλεμπάκη, Δόκιμη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και
Κοινωνιολογίας Αττικής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι ο Παγκόσμιος
Οργανσιμός Τουρισμού έχει εντάξει τον οινοτουρισμό στην Agenda 2030 για την αειφόρο
ανάπτυξη, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο ερευνητικό έργο που υλοποιείται από το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ενθάρρυνση της εκμάθησης στο πεδίο
οινοτουρισμού, με στόχο να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων του
κλάδου των οινοποιών και του προσωπικού που απασχολείται στα επισκέψιμα οινοποιεία
και στην συνέχεια να διαμορφωθεί ένα εργαλείο για την συγκριτική προτυποποίηση των
επισκέψιμων οινοποιείων και όλο αυτό να καταλήγει σε ένα πρότυπο βιωματικό σεμινάριο,
όπου με διαδραστική διαδικασία θα ενισχύει την γνώση γύρω από τον οινικό τουρισμό.

Για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού και του συνδυαστικού οινοτουρισμού σε σχέση με την
υγεία, τον αθλητισμό και την αρχαιολογία μίλησε η Master of Wine και Αναπληρώτρια
Διευθύνων Σύμβουλος AchaiaClauss Όλγα Καραπάνου-Crawford, δίνοντας και συγκεκριμένα
παραδείγματα ανάπτυξης δράσεων οινοτουρισμού από ελληνικά οινοποιεία.
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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο συνδυαστικός οινοτουρισμός στοχεύει στην εισαγωγής
της οινικής κουλτούρας στους επισκέπτες/τουρίστες, στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
εμπειρίας και στην ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής σε συνδυασμό με
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στα ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ Αιγιαλείας αναφέρθηκε ο πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού
Οίνου (Σ.Ε.Ο.) Άγγελος Ρούβαλης επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια καλή πρακτική
ανάπτυξης του οινοτουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου παρουσιάζεται ένα
ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει τα οινοποιία, με τους ξενώνες, τα σημεία
εστίας και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Στην "οινική" Πελοπόννησο εστίασε τέλος και η Οινολόγος-οινοποιός «Αχαιών
Οινοποιητική», Γραμματέας ΕΝΟΑΠ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού
Σωσάννα Κατσικώστα σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν αμπελώνα με ιστορία από την
αρχαιότητα έως σήμερα, που διαθέτει 91% αυτόχθονες ποικιλίες και παράγει το 32% της
συνολικής παραγωγής κρασιού.

«Η προβολή και προώθηση του Πελοποννησιακού οίνου θα βοηθήσει στην αύξηση της
επισκεψιμότητας της Πελοποννήσου» επεσήμανε, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο του
στρατηγικού σχεδιασμού της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της
Πελοποννήσου(ΕΝΟΑΠ) αναδείχθηκε η ανάγκη για την αύξηση της εμπειρίας του
καταναλωτή με το κρασί και δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή για κινητά (Mobileapp), ενώ
γίνονται και άλλες δράσεις όπως οι "Ανοιχτές Πόρτες" που πραγματοποιούνται για ένα
Σαββατοκύριακο κάθε Μάιο, η "Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού" κάθε δεύτερη Κυριακή
τουΝοεμβρίου, καθώς και οργανωμένες εκδηλώσεις γευστικών δοκιμών με συμμετοχή όλων
των οινοποιείων μελών της ΕΝΟΑΠ. Στα επόμενα βήματα είναι μεταξύ άλλων η οδική
σήμανση, η εκπαίδευση των οινοποιών & των επαγγελματιών, Famtrips/presstrips, η
δημιουργία οινικού τουριστικού οδηγού και οινικού χάρτη κ.α.

Την συνεδρία συντόνιζε η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Ίνα Ταράντου.

Δείτε την συνεδρία, από στον σύνδεσμο: https://youtu.be/1T_OAnjGPS8
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"Έξυπνες πόλεις με τη συμμετοχή των πολιτών"

Ψηφιακές εφαρμογές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και δημιουργούν
προστιθέμενη αξία στις πόλεις παρουσιάστηκαν στην συνεδρία με θέμα «Η Περιφερειακή
Πόλη του 2030» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο
στου 7ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργάνωσε η Εφημερίδα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, στην Πάτρα.

Την ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Αγρινίου που συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων
διαδικασιών και υπηρεσιών, στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
και ενδυναμώνει την συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωής και την πολιτική διαδικασία
περιέγραψε ο Γεώργιος Παπαναστασίου Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΔΔΕ)

«Διαμορφώνουμε την νέα, ιδιαίτερη ταυτότητα του Δήμου Αγρινίου. Μια πόλη ελκυστική για
τους πολίτες και τους επισκέπτες» είπε και προσδιόρισε: «Παράγοντες εξέλιξης των
πόλεων είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και η καλλιέργεια καινοτόμου
πνεύματος. Έξυπνη είναι η πόλη που χρησιμοποιεί με καινοτόμο και αποδοτικό τρόπο όλες
τις ευκαιρίες».
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Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Αγρινίου, πρόσθεσε ότι από 2014 γίνονται στοχευμένα βήματα.
«Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο σχέδιο που αναδεικνύει την πόλη μας ως πράσινη, βιώσιμη και
έξυπνη» ανέφερε και μίλησε για την αξιοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην
οποία έχει ενταχθεί το Αγρίνιο και προβλέπει έργα που βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την λειτουργική αναβάθμιση του επιχειρηματικού
κέντρου στη νοτιανατολική είσοδο της πόλης, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιέγραψε ακόμη,
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού, έξυπνους υπόγειους
κάδους απορριμμάτων, προσπάθειες για αύξηση της ανακύκλωσης, αλλά και τη δημιουργία
Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, το οποίο προβλέπει τη λειτουργία πλατφόρμας παροχής
ανοικτών δεδομένων που αφορούν την ποιότητα του αέρα με τη χρήση συγχρόνων
αισθητήρων, σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών
δεδομένων και σύστημα παρακολούθησης υδάτινων πόρων με τη λειτουργία τηλεμετρικού
συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

Επεσήμανε ότι μεταξύ άλλων σχεδιάστηκε η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και
σχολικών μονάδων, προωθείτε η ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως και η αναβάθμιση
πληροφοριακών συστημάτων στις δημοτικές υπηρεσίες, ενώ 150 κοινότητες του Αγρινίου
καλύφθηκαν με ασύρματο δωρεάν ίντερνετ.

Αναφέρθηκε και σε συστήματα που αφορούν την στάθμευσης και την πληροφόρηση των
οδηγών για την κυκλοφορία και παράλληλα ανακοίνωσε σταθμούς ηλεκτρικών ποδηλάτων,
με πρόβλεψη και για ποδήλατα ΑΜΕΑ.

«Είναι μια πορεία που χρειάζεται βοήθεια από το κεντρικό κράτος» ανέφερε ο κ.
Παπαναστασίου και παρέπεμψε σε προβλήματα υποδομών που εξακολουθούν να υπάρχουν
ανακόπτοντας την εξέλιξη, για να καταλήξει: «Η πορεία προς το μέλλον απαιτεί
αποκέντρωση, περιφερειακή - ενδοπεριφερειακή σύγκληση και γρήγορη ανάπτυξη».
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Επανεκίννηση των Δήμων και Πόλεων συνέστησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος
Τρικκαίων επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Να περάσουμε από την εποχή του τσιμέντου
και της πλακόστρωσης, στην εποχή των υπηρεσιών. Από την εποχή των αρμοδιοτήτων,
στην εποχή των εξουσιών. Από την εποχή της καμένης λάμπας και της σακούλας των
σκουπιδιών στην εποχή που οι Δήμοι που θα αποτελούν παράλληλα και μοχλό ανάπτυξης».

Εκπροσωπώντας την «έξυπνη πόλη» των Τρικάλων, ο κ Παπαστεργίου τόνισε την ανάγκη
για έναν μετασχηματισμό που οδηγεί σε αναπτυξιακές προοπτικές. «Το μυστικό είναι να
αλλάξουμε, πριν μας αλλάξουν και πολύ περισσότερο πριν αλλάξουν τόπο διαμονής και
χώρα οι πολίτες. Πρέπει να ξεφύγουμε από το τρίπτυχο λάμπα, λακκούβα και σκουπίδι.
Αφενός γιατί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να το κάνουμε, αφετέρου διότι θα πρέπει να
δώσουν ευκαιρίες, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και να αναδείξουμε τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα των περιοχών μας» είπε.

Μετέφερε επίσης την εμπειρία του για τον τρόπο που λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες και
τόνισε: «Μετά από 13 χρόνια στην Αυτοδιοίκηση, μπορώ να πω ότι στις κοινωνίες ό,τι θα
δώσεις, θα πάρεις. Αν δείξεις αδιαφορία, θα εισπράξεις αδιαφορία. Αν δώσεις φρέσκιες
ιδέες, θα κερδίσεις το ενδιαφέρον τους. Αν δώσεις πολιτική τοξικότητα, θα σου γυρίσουν
την πλάτη. Αν δώσεις ειλικρίνεια και ενδιαφέρον, θα πάρεις πίσω πίστωση χρόνου,
κατανόηση, ενδιαφέρον, μια κοινωνία στήριγμα σε κάθε σου προσπάθεια».

Παραδείγματα από καινοτόμες και οικολογικά βιώσιμες πόλεις της χώρας μετέφερε ο
Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Αναφέρθηκε στην Ανάβρα της Μαγνησίας που έχει εξελιχθεί σε
αγροτικό οικισμό πρότυπο. «Έγινε ο πρώτος οικισμός της Ελλάδας που καλύπτει εντελώς
τις ενεργειακές του ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα το επίπεδο
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διαβίωσης των κατοίκων είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ελλάδα και είναι ένα από τα
λίγα ορεινά αγροτικά χωριά της Ελλάδας που ο πληθυσμός του παρουσιάζει αύξηση»
περιέγραψε και πρόσθεσε ότι έχει 0% ανεργία, πολλά νέα νοικοκυριά, ενώ υπάρχουν 80
σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε 3 κτηνοτροφικά πάρκα κοντά στο χωριό. Οι
κάτοικοι ασχολούνται αποκλειστικά με την βιολογική κτηνοτροφία, με 12.000 γιδοπρόβατα,
6.000 αγελάδες κρεατοπαραγωγής και 5.000 χοίρους να βόσκουν ελεύθερα στα βουνά. Τα
νόστιμα κρέατά της είναι ξακουστά σε όλη την Ελλάδα.

Υποψήφια για πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2016 –όπως είπε- ήταν η Λάρισα,
συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό, στον οποίο εν τέλει ξεχώρισε η Λιουμπλιάνα
(Σλοβενία). Στα δυνατά σημεία της Λαρισαϊκής υποψηφιότητας ήταν τα 460.000 τμ
πεζοδρόμων,10 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, 65.000 δέντρα και 40.000 θάμνοι, 8.5 τμ
πρασίνου ανά κάτοικο, ορθολογική διαχείριση του νερού, μέσος χρόνος μετακίνησης 17.1
λεπτά, το 42% των κατοίκων επιλέγει την πεζή μετακίνηση, δραστική μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων κτιρίων, ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος
(ημερήσια περίοδο 5.2 db), διαχείριση αποβλήτων – ανακύκλωση.

Ο Σπύρος Δενάζης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών, Συντονιστής του smart city Hub μίλησε
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Πάτρας αναφέρθηκε στους άξονες που μπορούν να
υιοθετήσουν ψηφιακές εφαρμογές που είναι διακυβέρνηση, υποδομές, ψηφιακή ικανότητα
εταιρειών, χρηματοδότηση, κοινότητα, υπηρεσίες υποστήριξης, ψηφιακές δεξιότητες και
ανοιχτά δεδομένα.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία πλατφόρμας καταγραφής Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
μέσα από συλλόγους ή κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και επικαιροποίηση των δεδομένων
των ατόμων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος είναι, σε περίπτωση συμβάντων οι
Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία) ενημερώνονται αν υπάρχουν Άτομα με
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Ειδικές Ανάγκες. Η συλλογή των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή χρήσιμων
στοιχείων από το Δήμο για επιπλέον δράσεις ή παρεμβάσεις λαμβάνοντας υπόψην την
κατανομή στην περιοχή της Πάτρας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

«Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας είναι
προαπαιτούμενο για την πόλη του 2030+» ανέφερε ο κ. Δενάζης. Όπως είπε, οι
προτεραιότητες πρέπει να τεθούν και κρίσιμη μάζα πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων) να
επικεντρωθούν σε αυτές. Τόνισε την ανάγκη που συγκρότησης πολιτικών συνεργασίας &
συνεργατικών σχημάτων Δήμος – Περιφέρειας – Πανεπιστήμιο – Ιδιωτικού τομέα, αλλά και
την ανάγκη διαφύλαξης της ανοικτότητας όλων εκείνων των στοιχείων που μεγιστοποιούν
την καινοτομία και την ανάπτυξη. Επεσήμανε ότι η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό
υπάρχει, όπως και τα δομικά στοιχεία ενός μεσο-μακρο-πρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου.
«Τελευταίο βήμα είναι η βούληση» κατέληξε.

Ο Γιάννης Σαριδάκης, Εκπρόσωπος ΕΛΟΤ αναφέρθηκε στα διεθνή πρότυπα για Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είναι

-Οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και δημοσιονομική αυτάρκεια

-Περιβαλλοντικά, ενεργειακά θέματα και ποιότητα αέρα

-Σχεδιασμός Δημόσιου χώρου, συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες, που να διευκολύνουν τους
πολίτες

-Ασφάλεια (προστασία πολιτών και δημόσιου χώρου), ποιότητα ζωής (στέγαση για όλους,
ποιότητα νερού και εγκαταστάσεις υγιεινής, υπηρεσίες υγείας και υπηρεσιών (ανοικτή
διακυβέρνηση, εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών)

-Εθνικές Προτεραιότητες και πολιτικές, Ανάδειξη Ταυτότητας αξιοποίηση συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, όπως αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπαίδευση και
καινοτομικότητα, ψηφιακές υποδομές, εφαρμογές και υπηρεσίες, Κυκλική Οικονομία και
Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, ανοικτότητα δεδομένων, εφαρμογών, και
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υπηρεσιών κ.α

O Φάνης Δουγέκος, Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών, Vodafone, τόνισε ότι οι
πόλεις της Ελλάδας αλλάζουν υιοθετούν λύσεις με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το
περιβάλλον, βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενισχύοντας την συμμετοχή τους
στα κοινά, γίνονται πιο έξυπνες και μαζί αλλάζει η ζωή των πολιτών.

«Σήμερα σε όλον τον κόσμο, σε επίπεδο VODAFONE έχουμε 83 εκατ. συνδέσεις όπου οι
μηχανές μιλάνε μεταξύ τους και παράγουμε περίπου 84 εκατ μεγαμπάιτ κάθε μήνα. Στα
επόμενα πέντε χρόνια οι προβλέψεις λένε ότι στην Ελλάδα θα έχουμε 25 εκατ συνδέσεις σε
ΙοΤ. Το νούμερο είναι διπλάσιο από τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που έχουν γίνει από
την αρχή της κινητής τηλεφωνίας μέχρι σήμερα» τόνισε ο κ. Δουγέκος.

Έφερε ως παράδειγμα το Όσλο της Νορβηγίας που για να επιτύχουν τη μείωση των
εκπομπών άνθρακα κατά 50% ως το 2020, επανασχεδίασαν το σύνολο του δικτύου μέσων
μαζικής μεταφοράς, ενσωματώνοντας ένα καινοτόμο σύστημα ΙοΤ αυτοματισμών που
φροντίζει ώστε τα μέσα να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με κεντρικά σημεία
διαχείρισης. Επίσης, η Αθήνα, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται
στην τεχνολογία του ΙοΤ, συγκαταλέγεται πλέον και αυτή στις «έξυπνες» ελληνικές πόλεις.
Το εμπορικό τρίγωνο της πόλης διαθέτει ένα νέο «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης
απορριμμάτων το οποίο στηρίζεται στο Internet of Things.
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H Vodafone επενδύει στρατηγικά στο Internet of Things και μέσω της θυγατρικής Vodafone
Innovus, καινοτομεί και φέρνει ψηφιακές λύσεις νέας γενιάς, που μπορούν να
ενδυναμώσουν τους δήμους, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες,
αλλά και να συμβάλουν στο κοινό καλό.

Στο έλλειμμα υποδομών που εμποδίζουν την ανάπτυξη αναφέρθηκαν ο Γιάννης Πετράτος
πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Β' Αντιπρόεδρος
Επιμελητηρίου Αχαΐας και ο Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
Πάτρας.

Οι Δρ. Δημήτρης Κατσαρός, Διευθυντής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Δρ.
Στέφανος Μίχος, Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην παρέμβασή τους, παρουσίασαν
καινοτόμες εφαρμογές στην πολιτική προστασία. Αναφέρθηκαν στην συμμετοχή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα με αντικείμενο σε
θέματα πολιτικής προστασίας.

Την συνεδρία συντόνισε η Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων, Πρόεδρος Ecocity,
Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Δείτε την συνεδρία, από τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=Vm2gOYLeSbM
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Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22/9/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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