
18 Νοεμβρίου 2022

Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας

Mαιζώνος 94 | 262 21 Πάτρα
Tηλ: 2610 620 574

www.symboulos.gr
e-mail: symboulo@otenet.gr
Tιμή Φύλλου: 1,00 €

Περίοδος Γ’ | Aρ. Φύλλου 1279
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο
Με σημαντικά άρθρα 

τους στο σημερινό 
αφιέρωμα του «Σ.Ε», 
εκπρόσωποι φορέων 

από όλο το φάσμα 
της περιφερειακής 

κοινωνίας ανοίγουν το 
διάλογο για τις προ-

τεραιότητες που απαι-
τούνται για να γίνει 

πράξη ένα νέο παρα-
γωγικό μοντέλο για τον 
τόπο. Η σκυτάλη στις 
εργασίες του κορυφαί-
ου αναπτυξιακού πο-
λυσυνεδρίου που θα 
γίνει με φυσική πα-

ρουσία στο ξενοδοχείο 
Αστήρ στην Πάτρα.

Στην 25η ετήσια διοργάνωσή του, που αρ-
χίζει αύριο, το Forum Ανάπτυξης προσκα-
λώντας υπεράνω των 100 ομιλητών, σε 20 
ξεχωριστές συνεδρίες επί ένα διήμερο, θέ-
τει στη δημόσια συζήτηση το θέμα «Νέο Βι-
ώσιμο Παραγωγικό Μοντέλο για τον τόπο». 
Το θέμα ως ζητούμενο συζητείται χρόνια. 
Είναι όμως τώρα η εποχή που θα πρέ-
πει να δοκιμαστούν στην πράξη, όλα όσα 
έχουν συμφωνηθεί ότι πρέπει να αλλά-
ξουν στον παραγωγικό ιστό της χώρας, και 
τώρα είναι επιτακτικό να αποφασιστούν σε 
όλα τα επίπεδα ριζικές τομές. 
Η συζήτηση, με πρακτικούς όρους για μια 
νέα εκκίνηση των ζωντανών παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας και ενεργοποίηση 
των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, μας 
αφορά όλους. 

«Το παραλιακό 
μέτωπο μας ανήκει»
Να αποδοθεί στην πόλη και το 
υπόλοιπο τμήμα του παραλια-
κού μετώπου ζητά από την κυ-
βέρνηση ο Δήμαρχος Πατρέ-
ων Κ. Πελετίδης.

Στην Πάτρα Ν. Κερα-
μέως και Χρ. Δήμας 
Στην Πάτρα σήμερα η υπουργός 
Παιδείας Νίκης Κεραμέως και ο 
Υφυπουργός Έρευνας Χρ. Δή-
μας όπου θα έχουν διαδοχικές 
συναντήσεις. με φορείς.

Διήμερη επίσκεψη 
Κ. Μητσοτάκη
στην Πάτρα

Σελ. 5 Σελ. 3 Σελ. 3

> Αρχίζει αύριο στην Πάτρα το διήμερο 25ο Forum Ανάπτυξης

Αφιέρωμα σελ. 9-20

Αύξηση τζίρου 
κατά 42,8 %

Οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων 
και υπηρεσιών, αλλά και η πολύ 
μεγάλη ενίσχυση του τουρισμού 
ώθησαν τον τζίρο των επιχειρή-
σεων κατά το Γ΄ τρίμηνο του τρέ-
χοντος έτους. Ειδικότερα ο κύκλος 
εργασιών για το σύνολο των επι-
χειρήσεων και των δραστηριοτή-
των της οικονομίας σημείωσε αύ-
ξηση 42,8% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2021.

Σελ. 3

Υπογραφές 
για τρένο
Την Πέμπτη υπογράφεται το έργο 
ολοκλήρωσης της σιδηροδρομι-
κής γραμμής μέχρι την Πάτρα.

Σελ. 3

Επιχειρήσεις
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Νέο βιώσιμο 
παραγωγικό μοντέλο
Γράφουν στον «Σ.Ε.»
κ.κ. Χρυσόστομος
Μητροπολίτης Πατρών

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος Πελετίδης
Δήμαρχος Πατρέων

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Περιφ. Ένωσης Δήμων 
Δυτ. Ελλάδος- Δήμαρχος Καλαβρύτων

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
Δήμαρχος Πύργου

Σπύρος Μυλωνάς
Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Θεόδωρος Μπαρής
Δήμαρχος Ερυμάνθου 

Πλάτωνας Μαρλαφέκας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κωνσταντίνος Νικολούτσος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας

Κλεομένης Μπάρλος
Πρόεδρος ΣΕΒΠΔΕ

Χρήστος Μπούρας
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλης Αϊβαλής
Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Τμήματος Δυτικής Ελλάδος 

Γιώργος Παππάς
Πρόεδρος Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος 

Γιώργος Βαγενάς
Πρόεδρος ΟΕΣΠ

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος
Πρόεδρος Εμπορικού & Εισαγωγικού
Συλλόγου Πατρών 

 Άννα Μαστοράκου
Πρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών

 Αθανάσιος Ζούπας
Πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων του 25ου
Από τον σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυ-
σόστομο

Χαιρετισμός-Παρέμβαση
Χρήστος Δήμας, υφ. Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων
Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας 
Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρών 
Χρήστος Μπούρας, πρύτανης Πανεπιστημί-
ου Πατρών
Αθανάσιος Κατσής, πρύτανης Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου (έχει προσκληθεί)
Κλεομένης Μπάρλος, πρόεδρος ΣΕΒΠΔΕ 
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, περιφερεια-
κός διευθυντής Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαί-
δευσης Δυτ. Ελλάδας
ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
• Μιχάλης Δρίτσας διευθυντής Γραφείου υφ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
• Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας 
• Πλάτων Μαρλαφέκας, πρόεδρος Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας
• Παναγιώτης Δημόπουλος, αντιπρύτανης 
Έρευνας και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Οργανωτι-
κής Επιτροπής Patras IQ
Παρεμβάσεις εκπροσώπων ερευνητικών και 
επιχειρηματικών φορέων του οικοσυστήματος 
Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. Έχουν κληθεί να παρέμβουν: Επι-
μελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Επιμελητήριο 
Ηλείας, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε-
ων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας - Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μη-
χανικής, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημά-
των, Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων 
Δυτ. Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
/ ΠΤΔΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / 
ΠΠΔΣΕ, ΟΕΕ 10ο Περιφερειακό Τμήμα.

Ομιλητές:
• Γιάννης Λύτρας, Επικεφαλής Περιφερεια-
κής Παράταξης «Δικαίωμα στην Πρόοδο»
• Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας
• Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος O.E.E. Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας
• Θανάσης Πετρόπουλος, Πρόεδρος 
ΓEΩT.E.Ε. ΓΕΩΤΕΕ Δυτι. Ελλάδας &Πελο-
ποννήσου 

Συντονιστής εκδήλωσης: Νίκος Μοίραλης, 
Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Κίνημα Αλλαγής 

Ομιλητές:
• Μιχάλης Αργυρού, πρόεδρος Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
• Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής Ευρω-
παϊκού Δικαίου & Δικαίου Ενέργειας, διευθυ-
ντής Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια Πανεπι-
στημίου Πειραιώς
• Χάρης Δούκας, αν. καθηγητής ΕΜΠ
• Νίκος Τσάφος, ειδικός σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού για θέματα Ενέργειας
• Σωκράτης Φάμελλος, τομεάρχης Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας & Βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης - ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, τ. αν. υπ. Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας
• Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης - ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, αν. 
γραμματέας Κ.Ο.ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, 
επικεφαλής Κοινοβουλευτικού Τομέα Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας
• Νίκος Καραθανασόπουλος, Μέλος της ΚΕ 
του ΚΚΕ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βου-
λευτής Αχαΐας
Συντονιστής εκδήλωσης: Γεώργιος Παππάς, 
πρόεδρος του 10ου Περιφερειακού Τμήματος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελο-
ποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ομιλητές:
• Γιάννης Σαρακιώτης, βουλευτής Φθιώτι-
δας, αν. τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Τε-
χνολογία, της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική 
- Συμμαχία 
• Αναστασία Σαπουνά, Μέλος της ΚΕ, συ-
ντονίστρια Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προο-
δευτική - Συμμαχία
 Στην εκδήλωση θα παρέμβουν οι Βουλευτές 
Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 
Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρ-
κου.

Χαιρετισμός: 
Αθανάσιος Ζούπας, πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών
Ομιλητές:
• Γεώργιος Μπισμπίκης, εισαγγελέας Εφε-
τών, προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Πα-
τρών
• Ευάγγελος Κωστακιώτης, πρόεδρος Πρω-
τοδικών, προϊστάμενος Πρωτοδικείου Πα-
τρών
• Μαριάνθη Νέγκα, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ 
ΔΣ Πατρών
• Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, Δικηγόρος, 
αντιπρόεδρος Δ.Σ ΔΣ Πατρών

Ομιλητές
• Αριστείδης Λάλος, Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ 
ΑΘΗΝΑ Θέμα: «Προηγμένες τεχνικές Τεχνη-
τής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη της ευφυί-
ας των οχημάτων και των συστημάτων μετα-
φορών»
• Κυριάκος Στεφανίδης, Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ/
Ε.Κ ΑΘΗΝΑ Θέμα: «Ζητήματα Κυβερνοασφά-
λειας για την προστασία συστημάτων και εται-
ρικών υποδομών» 
• Χρίστος Αναγνωστόπουλος, Συνεργαζό-
μενος Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ Θέ-
μα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη βιομηχανικών 
εφαρμογών Ψηφιακών Διδύμων» 
• Θανάσης Τσακούλης, Υπ. Διδάκτορας 
ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ Θέμα: «Συλλογή και 
Ανάλυση Δεδομένων για Ολιστική Ενεργεια-
κή διαχείριση σε Βιομηχανικά περιβάλλοντα» 
Συντονιστής: καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, 
Διευθυντής ΙΝΒΙΣ/ Ε.Κ ΑΘΗΝΑ

Χαιρετισμός: 
Δημήτριος Σερπάνος, πρόεδρος Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διό-
φαντος»
Ομιλητές:
• Βασίλης Δελής, αν. προϊστάμενος Δ/
νσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΙΤΥΕ «Δι-

όφαντος» Θέμα: «Το Πληροφοριακό Σύστημα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Myschool: Επιτεύγματα και Προοπτικές»
• Ανδρέας Κοσκέρης, αν. προϊστάμενος Δ/
νσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» Θέμα: 
«Εφαρμογή για την υποστήριξη του σχεδια-
σμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της 
μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας»
• Παναγιώτης Σκοινιώτης, αν. διευθυντής - 
Δ/νση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, ΙΤΥΕ 
«Διόφαντος» Θέμα: «Ολοκληρωμένα Πληρο-
φοριακά συστήματα διεξαγωγής δράσεων επι-
μόρφωσης και πιστοποίησης γνώσεων και δε-
ξιοτήτων»
• Δημήτρης Σοφοτάσιος, αν. διευθυντής Εκ-
δόσεων, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» Θέμα: «Προσβάσι-
μα Ψηφιακά Βιβλία»
• Βαγγέλης Καπούλας, αν. διευθυντής ΠΣΔ 
και Δικτυακών Τεχνολογιών, ΙΤΥΕ «Διόφα-
ντος» Θέμα: «Η αναπτυξιακή στρατηγική του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την ανά-
πτυξη καινοτόμων υποδομών και υπηρεσιών 
στη σχολική εκπαίδευση»
Συντονιστής εκδήλωσης: Δημήτριος Σερπά-
νος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Ομιλήτρια:
• Άλκηστης Πρίνου, Ιατρός

Χαιρετισμός:
Πλάτων Μαρλαφέκας, πρόεδρος Επιμελη-
τηρίου Αχαΐας
Ομιλητής:
• Νίκος Παπαθανάσης, αν. υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές 
Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ. Θέμα: «H Νεανική Επι-
χειρηματικότητα ως βασική προτεραιότητα»
Α. ΜΕΡΟΣ
• Παρουσίαση από το Επιμελητήριο Αχαΐας, 
νέων επιχειρηματιών που βραβεύθηκαν και 
χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα MED-STARTS (Πρόγραμμα ENI CBC 
MED 2014-2020).

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10:00-10:30

Αγιασμός - Εγκαίνια

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10:30-12:30

Αίθουσα Ι

Κεντρική Εκδήλωση

«Η σημερινή κατάσταση του οικοσυ-
στήματος έρευνας και καινοτομίας 

στη Δυτική Ελλάδα, οι ευκαιρίες και 
οι απειλές- Ποιος ο ρόλος της Patras 

IQ στην αναπτυξιακή προοπτική 
της περιοχής»

Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 17:00-19:30 

Αίθουσα Ι

Οικονομικό Επιμελητήριο 10ο Περιφερειακό 
Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου

 και Δυτικής Ελλάδας

«Ενεργειακό ζήτημα: 
Προκλήσεις και προοπτικές»Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 13:00-15:00 

Αίθουσα Ι

Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΚΙΝ.ΑΛ.

«Περιφερειακή Ανάπτυξη 
για τη Δυτική Ελλάδα»Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 19:30-21:30 

Αίθουσα Ι

Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας 
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία 

«Νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης- Η διέξοδος από τη συ-

ντηρητική περιδίνηση»Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10:30-12:30 

Αίθουσα ΙΙ

Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών 

«Αναδιάρθρωση της Δικαιοσύνης: 
Αξιόπιστη, ταχύτερη, αποδοτικότερη»Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 12:30-14:30 

Αίθουσα ΙΙ

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων 
(ΙΝΒΙΣ)

«Οι επαναστατικές τεχνολογίες 
της Βιομηχανίας 4.0 οδηγούν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό βιομηχανι-
ών και επιχειρήσεων»

Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 17:30-19:30 

Αίθουσα ΙΙ

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)

«Στρατηγική και δράσεις για 
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 

της Εκπαίδευσης»Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 11:00-12:00

Αίθουσα ΙΙΙ

DR PRINOU

«Επιστήμη, Υγεία, Ευεξία»

Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 12:30-14:30

Αίθουσα ΙΙΙ

Επιμελητήριο Αχαΐας

«Νέοι και Επιχειρείν»

Θ
ΕΜ

Α
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Συντονιστής: Παναγιώτης Βαφείδης, Τεχνι-
κός Υπεύθυνος έργου MED-STARTS
Β. ΜΕΡΟΣ
Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ηπείρου-
Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Μονάδα του 
ΕΦΕΠΑΕ, παρουσιάζει:
• Μάγδα Πετροπούλου, γενική διευθύντρια 
ΔΕΠ Θέμα: «Η πορεία υλοποίησης και τα απο-
τελέσματα των επιχειρησιακών Προγραμμά-
των ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες της 
γεωγραφικής της κάλυψης»
• Ιφιγένεια Τσούκα, υπεύθυνη δράσεων 
ΕΠΑΝΕΚ Θέμα: «Οι προδημοσιεύσεις από τα 
νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»

Ομιλητές:
• Ηρώ Τσιμπρή, ΜΒΑ, γεν. διευθύντρια 
ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - συντονίστρια 
τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER 
• Δημήτρης Λιανός, Μεταλλ/γος Μηχ/κος, 
MSc / μέλος της Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου 
για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της 
ΚΓΠ 2023-2027 -Υπεύθυνος του Πυλώνα ΙΙ
• Bίκυ Χωραφά, Οικονομολόγος, MSc/ σύμ-
βουλος αξιολόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ & 
ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
• Nίκος Βώρος, Δρ. Χημικός Μηχ/κος / σύμ-
βουλος αξιολόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ & 
ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
• Παναγιώτης Μπουτόπουλος, Γεωπόνος / 
στέλεχος Ομάδας Τοπικής ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ομιλητές:
• Δημήτριος Βαργιάμης, Γ.Γ. ΓΣΕΒΕΕ 
και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 
Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ)
• Θεόφιλος Παγιάτης, πρόεδρος Δ.Σ. της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλου-
μινίου και Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ)
• Σεραφείμ Μαουσίδης, γεν. γραμματέας 
ΠΟΣΕΗ, πρόεδρος ΣΕΗ Μαγνησίας 
• Αλέξιος Δ. Παυλόπουλος, γενικός γραμ-
ματέας του «Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκα-
ταστατών Νόμου Αχαΐας (ΒΑΤΤ)», ταμίας της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργο-
ληπτών Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η.
• Ιωάννης Διδάχος, Α’ αντιπρόεδρος Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκευαστών 
Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ., αντιπρόεδρος Πανελλή-
νιου Συλλόγου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αντιπρόεδρος 
Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., πρό-
εδρος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Γλαύκου, ταμίας Συλλό-
γου Μηχανικών Αυτοκινήτων Ν. Αχαΐας

Συντονιστής εκδήλωσης: Δημήτρης Νικολα-
κόπουλος, πρόεδρος Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., μέλος 
Δ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ, αντιπρόεδρος «Συνδέσμου Ηλε-
κτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας (ΒΑΤΤ)»

Ομιλητές:
• Κώστας Γιωτόπουλος, τεχνικός υπεύθυ-
νος έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας 
Θέμα: «Δράσεις ωρίμανσης Επιχειρηματικών 
Ιδεών και Διαγωνισμός επιχορήγησης Καινο-
τόμων Ιδεών»
• Δήμητρα Δημητρακοπούλου, IT Expert, 
μέλος της ομάδας έργου INTECMED, Πανε-
πιστήμιο Πατρών Θέμα: «Εbazaar of innova-
tion» - μια δυναμική πλατφόρμα ανάπτυξης 
συνεργασιών καινοτομίας μεταξύ ερευνητι-
κής, επιχειρηματικής & επενδυτικής κοινό-
τητας»

Παρουσίαση Καινοτόμων 
Επιχειρηματικών Ιδεών INTECMED 

• Δημήτρης Τσακαλίδης, επιχειρηματική 
ιδέα: «PREDICT»
• Μαρία Ζαφειροπούλου, επιχειρηματική 
ιδέα: «CO-SOLIDARITY PLATFORM»
• Κοραλία Μαντά, επιχειρηματική ιδέα: 
«Reinvent Education»
• Χρήστος Παναγιώτου, εκπρόσωπος ΠΙ-
ΚΕΙ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε., επιχειρημα-
τική ιδέα: «TERRA+»
• Γιάννης Βασιλακόπουλος, επιχειρηματική 
ιδέα: «Fan4Plastic»
• Άντζελα Δημοπούλου, επιχειρηματική 
ιδέα: «PORTAL ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΩΝ»
• Αικατερίνη Σκορδά, επιχειρηματική ιδέα: 
«Local Economies Booster-Live Stats»
• Λεωνίδας Παναγιώτου, επιχειρηματική 
ιδέα: «E-learning εφαρμογή προσανατολισμέ-
νη να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς»
Συντονίστρια εκδήλωσης: Δανάη Κατσαντά, 
υπεύθυνη Επικοινωνίας του INTECMED, 
Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Αχαΐας/
ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.

Ομιλητές:
• Νικόλαος Χ. Ταγαράς, υφ. Χωροταξίας & 
Αστ. Περιβάλλοντος, βουλευτής Κορινθίας
• Μιχαήλ Ι. Κατρίνης, επικεφαλής Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Ηλείας
• Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός Α’ Τά-
ξης, φορολογικός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ
• Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλ. Μηχανο-
λόγος, ενεργειακός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI
• Ιωάννα Συμεωνίδου-Μπονέλη, συμβο-
λαιογράφος, πρόεδρος Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στε-
ρεάς Ελλάδας
• Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, πρόε-

δρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας 
-ΕΙΑΝΑ 
Συντονιστής της εκδήλωση θα είναι ο κ. Στρά-
τος Παραδιάς, πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και 
της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(UIPI) Δικηγόρος Α.Π.

Ομιλητές:
• Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, πρόεδρος Δι-
οικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
• Ευγενία Βερυκίου, διευθύντρια Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ
• Κυριάκος Σγάρμπας, ακαδημαϊκός υπεύ-
θυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game 
Development)»
• Βασίλης Φωτόπουλος, PhD - MSc

Ομιλητές:
• Βασίλειος Μπουργανός, διευθυντής Ινστι-
τούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής Θέμα: 
«Εισαγωγή - Παρουσίαση Δραστηριοτήτων 
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ»
• Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Manager Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων, Motor Oil Group Θέ-
μα: «Ο ρόλος του R&I στη στρατηγική ενεργει-
ακής μετάβασης της Motor Oil»
• Χριστίνα Μπούρα, διευθύντρια Κλάδου 
Αρχιτεκτονικής και Ελέγχου Ασφάλειας Πλη-
ροφοριών, ΔΕΗ Α.Ε. Θέμα: «Η εξέλιξη ως 
ακρογωνιαίος λίθος της καινοτομίας»
• Θωμάς Χαλκίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
ΕΛΒΙΟ ΑΕ. Θέμα: «Συμπαραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας από πολλαπλά καύ-
σιμα μέσω υδρογόνου»
• Βασίλειος Δρακόπουλος, ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε., 
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Θέμα: «Η τεχνολογία της 3D 
εκτύπωσης στην παραγωγική διαδικασία και 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας»

Χαιρετισμός:
Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος ΣΕΒΠΔΕ
Ομιλητές:
• Κατερίνα Δασκαλάκη, Senior Advisor Θέ-
μα: «Εργάνη ΙΙ- Οργάνωση Χρόνου Εργασίας 
& Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας»
• Γιάννης Σιδηρόπουλος, Senior Advisor Θέ-
μα: «Τηλεργασία - Έργο TELEWORKREADY, 
Οδηγός ΣΕΒ για την βία και παρενόχληση»

• Συζήτηση με τους συμμετέχοντες
Συντονιστής εκδήλωσης: Νίκος Κοτσώνης, 
γενικός διευθυντής ΣΕΒΠΔΕ

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί από την Οργα-
νωτική Επιτροπή του 25ου Forum Ανάπτυξης 
για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους οι δημο-
τικές παρατάξεις που έλαβαν μέρος στις εκλο-
γές του 2019 και αντιπροσωπεύονται στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων. 

Ομιλητές:
• Αντώνης Κουνάβης, πρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας Νέ-
ας Δημοκρατίας Θέμα: «Δράσεις Διοικούσας 
Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας Νέ-
ας Δημοκρατίας»
• Νικόλαος Παπαθανάσης, αν. υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Θέμα: «Ταμείο 
Ανάκαμψης-Επενδύσεις»
• Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας 
ΠΔΕ Θέμα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη» 
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λοτσάρης, 
υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας ΔΕΕΠ Ν.Δ. 
Αχαΐας 

Ομιλητές:
• Ελένη Γκέκα, Οικονομολόγος, Πρόεδρος 
Ομίλου «Δανιηλίς» Θέμα: «Η παγκόσμια σο-
ροπτιμιστική δράση για την ενδυνάμωση του 
γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού»
• Σάντρα Σαββανή, Εκπαιδευτικός Θέμα: «Η 
αξία της ανάγνωσης του βιβλίου»
• Ανδρέας Μπαγιώργος, Εκπαιδευτικός Θέ-
μα: «Η συμβολή της λογοτεχνίας στο κοινωνι-
κό γίγνεσθαι»
• Ζέττα Ζάχου, Σύμβουλος Επικοινωνίας Θέ-
μα: «Οι γυναίκες συγγραφείς της Πάτρας»
• Μουσικό πρόγραμμα:
Γυναικείο Φωνητικό Σχήμα «Εμμέλεια» της 
Πολυφωνικής
Συντονίστρια εκδήλωσης: Έφη Αναλυτή, 
πρόεδρος Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πα-
τρών

Forum Ανάπτυξης

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 19:30-21:30

Αίθουσα ΙΙΙ

Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού 

Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.) 

«Η δημιουργία επαρκούς τεχνικού 
προσωπικού ως βασική προϋπόθεση 
για να είναι βιώσιμο ένα νέο παραγω-

γικό μοντέλο στη χώρα μας»

Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 17:30-19:30

Αίθουσα ΙΙΙ

ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

«ΣχεδιάΖΟΥΜΕ MAZI 
μια ελκυστική ύπαιθρο»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 10:30-12:30

Αίθουσα Ι

Επιμελητήριο Αχαΐας

«Παρουσίαση Καινοτόμων Επιχειρη-
ματικών Ιδεών-INTECMED»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 11:00-12:30

Αίθουσα ΙΙΙ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο 
Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

«Νέες τεχνολογίες στην ενέργεια και 
στη βιομηχανική παραγωγή»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 12:30-14:30

Αίθουσα ΙΙΙ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών & 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας

«Ανθρώπινο δυναμικό και επίκαιρα 
εργασιακά ζητήματα»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 17:30-19:30

Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

«Προτάσεις για την συμβολή 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

κατεύθυνση ενός βιώσιμου παραγω-
γικού μοντέλου ανάπτυξης για την 

χώρα και την περιοχή – Ποιος 
ο ρόλος του Δήμου Πατρέων»

Θ
ΕΜ

Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 11:00-13:00

Αίθουσα ΙΙΙΙ

Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας 
Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας

«Ταμείο Ανάκαμψης και Περιφερεια-
κή Ανάπτυξη»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 12:30-14:30

Αίθουσα Ι

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. - Ένωση Ιδιοκτητών 
Ακινήτων Νομού Αχαΐας 

«Ενεργειακή Κρίση 
και Ακίνητη Ιδιοκτησία»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 17:30-18:30

Αίθουσα Ι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

«Εκπαιδευτικά προγράμματα 
μέσω του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ-ΕΑΠ»Θ

ΕΜ
Α

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 19:30-21:30

Αίθουσα ΙΙΙΙ

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» 

«Συγγραφική διαδρομή 
με γυναικεία υπογραφή»Θ

ΕΜ
Α
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Κοντά στις εξελίξεις χωρίς διακοπή για μια ακόμη χρονιά το 25ο Forum Ανά-
πτυξης, που θέτει φέτος στη δημόσια συζήτηση το θέμα «Νέο Βιώσιμο Παραγωγικό 
Μοντέλο για τον τόπο». Μετά δύο χρόνια περιορισμών που μας οδήγησαν ως δι-
οργανωτές στον «Σύμβουλο Επιχειρήσεων» να αναπτύξουμε με ποιοτικά δεδομένα 
την διαδικτυακή διάσταση του πολυσυνεδρίου, φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματο-
ποιηθούν με φυσική παρουσία ομιλητών, συνέδρων και εκθετών και με live μετα-
δόσεις των εργασιών του, μέσω της επίσημης πλατφόρμας της διοργάνωσης www.
forumanaptixis.gr και πολλά άλλα συνεργαζόμενα social media.

Ανάγκη των καιρών η επιλογή του φετινού κεντρικού θέματος του πολυσυνεδρίου 
και σε αυτήν σημαντικό ρόλο είχαν όσα επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον αλλά και 
οι συνθήκες που δημιουργούνται από τις απανωτές κρίσεις σε εθνικό, ενεργειακό, 
υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο.

Η ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα δεν τίθεται ξαφνικά τώρα 
στην εποχή των απανωτών κρίσεων. Είναι μια συζήτηση που διαρκεί χρόνια και στο 
Forum Ανάπτυξης αλλά και στις υπόλοιπες συνεδριακές δράσεις της εφημερίδας μας 
στο πλαίσιο του Δικτύου Forum Ανάπτυξης. 

 Το νεότερο επομένως δεν είναι ο τίτλος της κεντρικής θεματικής του φετινού πο-
λυσυνεδρίου, ως να έπεσε από τον ουρανό. Αυτό που είναι νέο είναι ότι ΤΩΡΑ επι-
βάλλεται να δοκιμαστούν στην πράξη όλα όσα έχουν συμφωνηθεί ότι πρέπει να αλ-
λάξουν στον παραγωγικό ιστό της χώρας τα προηγούμενα χρόνια και ΤΩΡΑ είναι 
επιτακτικό να αποφασιστούν σε όλα τα επίπεδα ριζικές αλλαγές. Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και οι συνέπειές του, ο κίνδυνος επέκτασής του και στη γειτονιά μας, η εντει-
νόμενη ενεργειακή κρίση που προκαλεί μια άνευ προηγουμένου κρίση ακρίβειας με 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις, η επαπειλούμενη επισιτιστική κρίση για σημαντικά τμήμα-
τα του πληθυσμού και ακόμη η υποβόσκουσα σε μεγάλη κλίμακα κρίση στον ψυχισμό 
του κόσμου,δημιουργούν τα νέα δεδομένα που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό σε ότι 
αφορά τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.

 Όπως σταθερά τονίσαμε όλη αυτήν την περίοδο της προετοιμασίας του 25ου 
Forum Ανάπτυξης στους εκατοντάδες συνομιλητές μας, εκπροσώπους φορέων, επι-
χειρήσεων και κοινωνικών συλλογικοτήτων με τους οποίους στην ουσία συνδιοργα-
νώνεται το πολυσυνέδριο, οφείλουμε όλοι ως κοινωνία να δούμε κατάματα τι έρχεται 
και να βρούμε εγκαίρως λύσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν ακόμη και αυτήν 
την επιβίωσή μας. Λύσεις στον διατροφικό τομέα, στα θέματα ενέργειας, σε σημαντι-
κά θέματα δημόσιας υγείας με πρώτιστο αυτό της ψυχολογικής υγείας της κοινωνίας 
μας. Ειδικότερα το τελευταίο αποτελεί όπως έχουμε ξαναπεί μια «πυρηνική βόμβα» 
που αν δεν την ελέγξουμε εγκαίρως μπορεί νε ενεργοποιηθεί με άκρως καταστροφι-
κές συνέπειες.

 Η συζήτηση επομένως με πρακτικούς όρους για μια νέα εκκίνηση των ζωντανών 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και ενεργοποίηση των πλεονεκτημάτων κάθε πε-
ριοχής της αφορά όλους μας.

Έτσι είναι και η δική μας πρόσκληση προς όλους στο 25ο Forum Ανάπτυξης. 
Για να αναδειχθούν θεματικές με καίρια σημασία για το παρόν και το αύριο του τό-

που και της περιοχής μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών και 
του φετινού πολυσυνεδρίου θα είμαστε όλοι σοφότεροι.

Θέλουμε και από αυτήν τη θέση να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν 
για μια ακόμη διοργάνωση Forum Ανάπτυξης. Τους συνεργαζόμενους φορείς και επι-
χειρήσεις για την συνεδριακή, χορηγική και εκθεσιακή συμμετοχή τους. Είναι η δική 
τους συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια το «μυστικό» της μακροζωίας αυτού του σημαντι-
κού αναπτυξιακού θεσμού του τόπου μας.

Δηλώνουμε «παρών» 
στις εξελίξεις

Παναγιώτης
Γιαλένιος
Εκδότης του
«Σύμβουλου 
Επιχειρήσεων»,
Συντονιστής Δικτύου
Forum Ανάπτυξης

Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς ἐπληροφορήθημεν ὃτι καί ἐφέτος, δόξα τῷ Θεῷ, μέ λιγότερες 

πλέον δυσκολίες, θά πραγματοποιηθῇ σέ ὑβριδική, ὃπως ἀναφέρετε στό ἒγγραφό Σας πρός 

τήν ἐλαχιστότητά μου, μορφή τό Forum Ἀνάπτυξης, τό 25ο κατά σειρά, κατά τό χρονικό 

διάστημα 19.11-20.11.2022.

Χαιρετίζομε μετά πολλῆς χαρᾶς τήν ἒναρξη τοῦ Πολυσυνεδρίου καί πιστεύομε ὃτι θά 

διεξαχθῇ σέ κλῖμα ἀγαστῆς συνεργασίας, ὃλων τῶν ἐμπλεκομένων καί θά στεφθῇ ἀπό 

ἐπιτυχία, ὃπως ἒχει συμβῆ καί κατά τά παρελθόντα ἒτη.

Ἰδιαιτέρως χαιρόμεθα διότι τό Forum Ἀνάπτυξης τοῦ 2022, θά διαπραγματευθῇ τό 

σπουδαῖο καί ἰδιαιτέρας σημασίας θέμα: «Νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο γιά τόν τό-

πο».

Τό θέμα αὐτό ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον λαμβανομένων ὑπ’ ὂψιν τῶν διεθνῶν δυσκό-

λων συγκυριῶν καί κρίσεων, ἀλλά καί τῶν κρίσεων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας καί 

πού ἀνατρέπουν τά μέχρι τώρα δεδομένα, οὐχί μόνο στό γενικώτερο χῶρο, ἀλλά καί στόν 

τόπο μας, κάτι πού βαθειά μᾶς ἀγγίζει καί μᾶς προβληματίζει.

Πιστεύομε ὃτι μέσα ἀπό ἓνα γόνιμο διάλογο καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν, θά 

ἐξαχθοῦν λίαν ὠφέλιμα συμπεράσματα πρός ἐπίλυσιν τῶν πολλῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα 

ὡς κοινωνία ἀντιμετωπίζομε.

Χαιρόμεθα διότι τό ἐν λόγῳ Forum, ἑνώνει σημαντικούς Φορεῖς, ἀπό ὃλους τούς χώ-

ρους, τῆς Πολιτείας, τῆς Οικονομίας, τῆς Παιδείας καί τόσους ἂλλους, σέ ἓνα βαθύ προ-

βληματισμό γιά τά τεκταινόμενα καί στήν, διά τοῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου, ἀναζήτηση 

προσφοροτέρων λύσεων.

Βεβαίως ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί τεχνογνωσία, ἀλλά καί ἡ ἐμπειρία τόσων ἐτῶν, 

ἀπό τίς ἐργασίες, κατ’ ἒτος, τοῦ Πολυσυνεδρίου θά βοηθήσουν στήν ὃλη δράση τοῦ 25ου 

Forum Ἀνάπτυξης 2022 καί στή δημόσια συζήτηση γιά τό «νέο παραγωγικό μοντέλο τῆς 

χώρας».

Ἡ πόλις τῶν Πατρῶν, παρέχει ὃλες τίς δυνατότητες, ὣστε νά διεξαχθῇ ἐπιτυχῶς καί τό 

ἐν λόγῳ Πολυσυνέδριο, διότι καί τό πνευματικό ὑπόβαθρο διαθέτει καί στελέχη, ὣστε νά 

διαλεχθοῦν γιά τό ὡς ἂνω ζήτημα, ἀλλά καί τήν πολυετῆ ἐμπειρία ὡς ἐχέγγυον ἐπιτυχίας, 

σύν τοῖς ἂλλοις, καταθέτει.

Θά ἀναδειχθοῦν πολλές πτυχές καί θά φωτισθοῦν πολλές πλευρές τῆς σύγχρονης 

κοινωνικῆς καταστάσεως καί θά κατατεθοῦν πολλές σκέψεις καί ἀπόψεις στό κανίσκιο 

τῆς κοινῆς προσπαθείας γιά τήν πρόοδο καί τήν περαιτέρω πορεία γιά τό μέλλον τοῦ τό-

που μας.

Συγχαίρομε καί ἐπαινοῦμε τούς διοργανωτάς τοῦ Πολυσυνεδρίου, τούς συμμετέχοντας 

καί ὃλους ὃσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἐμπλέκονται εἰς αὐτό. Τούς εὐχαριστοῦμε γιά τήν 

προσφορά τους στήν πόλη μας καί στήν Πατρίδα μας καί εὐχόμεθα λαμπράν ἐπιτυχία καί 

στό ἐφετινό Forum Ἀνάπτυξης.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Να ξεπεράσουμε τα δεδομένα 
που αλλάζουν τις ζωές μας 

κ.κ. Χρυσόστομος
Mητροπολίτης 
Πατρών 
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Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής είναι η διαμόρφωση 
των συνθηκών εκείνων που θα ενισχύσουν και θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό του 
παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Ελλάδας και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που θα και-
νοτομεί, θα μεταποιεί και θα εξάγει με όρους βιώσιμους, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, 
αλλά και αναπτύσσοντας τα ήδη δυνατά της σημεία, όπως για παράδειγμα είναι, η ανά-
δειξη προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς η προβολή της Ολυμπιακής Γης, η 
γεωγραφική θέση της Δυτικής Ελλάδας ως «σπονδυλική στήλη» στον δυτικό άξονα της 
χώρας και ως «πύλη προς τη Δύση».

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 που αναλάβαμε καθήκοντα, εργαζόμαστε με συνέπεια 
πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, τόσο σε επί-
πεδο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και αύξησης των εξαγωγών, όσο και σε επίπεδο 
βελτίωσης των συνθηκών και υποδομών. 

Η στρατηγική μας, συνοπτικά, οικοδομείται πάνω σε ορισμένους άξονες. 
Ο πρώτος άξονας αφορά τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, δίνοντας έμφαση 

στην αγροτική επιχειρηματικότητα με σύγχρονο και επιστημονικό τρόπο. Προωθούμε 
την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της αειφορίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επι-
διώκουμε τον εκσυγχρονισμό των πεπαλαιωμένων και ξεπερασμένων υποδομών και 
υλοποιούμε ένα οργανωμένο σχέδιο για την δυναμική εξωστρέφεια και ανάδειξη των 
αγροδιατροφικών θησαυρών του τόπου μας. Αν πετύχουμε αυτά, θα έχουμε πετύχει να 
αναζωογονήσουμε την ύπαιθρο, να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στις προγονικές 
εστίες και κοντά στη γη τους και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες μίας νέας και ουσιαστι-
κά αποκεντρωμένης ανάπτυξης. 

Ο δεύτερος άξονας συνδέεται με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προ-
σέλκυση νέων επενδύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήσαμε το Επενδυτικό 
Προφίλ της Δυτικής Ελλάδας, με όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες που διαθέτει η πε-
ριοχή και μάλιστα ανά Δήμους. Επίσης, δημιουργήσαμε μία ολοκληρωμένη μελέτη για 
την ανάπτυξη σύγχρονων Επιχειρηματικών Πάρκων, ενώ παράλληλα τρέξαμε με μεγά-
λες ταχύτητες όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ 
2014-2020.

Ο τρίτος άξονας – και εξαιρετικά επίκαιρος στην εποχή μας – είναι η ενέργεια. Η εξοι-
κονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή μετάβαση σε μία νέα και πράσινη εποχή. Οι επτά 
Ενεργειακές Κοινότητες συνιστούν μια μεγάλη ενεργειακή συμμαχία στη Δυτική Ελλά-
δα που στοχεύει στην κατασκευή του μεγαλύτερου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου 
στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια μεγάλη συνένωση τοπικών δυνάμεων με κοινό στόχο: 
Να απαλλάξουμε τους αγρότες μας από την ενεργειακή φτώχεια και να δώσουμε στους 
δήμους μας τη δυνατότητα να γίνουν πιο «αυτόφωτοι» και πιο ισχυροί. 

Ο τέταρτος άξονας αφορά την κεφαλαιοποίηση του επιστημονικού και ερευνητικού δυ-
ναμικού της περιοχής, με όρους έξυπνης εξειδίκευσης. Δίνοντας έμφαση σε τομείς υψη-
λής θετικής επίπτωσης θα καταφέρουμε να αναμορφώσουμε ορθολογικά το παραγωγικό 
μας προφίλ, να ενισχύσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, να ξεπεράσουμε τις παθο-
γένειες του παρελθόντος, ώστε να δούμε απτά αποτελέσματα τόσο στην απασχόληση όσο 
και στην οικονομία.

Ο πέμπτος άξονας σχετίζεται με την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον τουριστικό τομέα. Η Ολυμπιακή Γη - OlympianLand 
-αποτελεί πλέον την ονομασία με την οποία η Δυτική Ελλάδα συστήνεται σε όλο τον κό-
σμο. Αποτελεί την προμετωπίδα της νέας εξωστρέφειας του τόπου μας και είμαστε περή-
φανοι γι’ αυτό. Eίναι η τουριστική μας ταυτότητα που αποσκοπεί σε μία επιθετική εξω-
στρέφεια ικανή να καταστήσει τη Δυτική Ελλάδα αναγνωρίσιμη, με διακριτή ταυτότητα, 
σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, ο έκτος άξονας αφορά την διαρκή βελτίωση της οδικής προσπελασιμότητας, την 
αύξηση της δυναμικής που έχουν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της περιοχής, καθώς επί-
σης και τις πολύ σημαντικές αστικές αναπλάσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. 

Πάνω σε αυτούς τους έξι άξονες οικοδομούμε τη Δυτική Ελλάδα του σήμερα και του κο-
ντινού αύριο, τη Δυτική Ελλάδα του 2030. Μία Περιφέρεια ακμής και προκοπής, που σε 
πείσμα των δύσκολων καιρών, δεν σταματάει να εξελίσσεται και να προοδεύει.

Οι έξι άξονες που οικοδομούμε 
τη Δυτική Ελλάδα του αύριο

Nεκτάριος 
Φαρμάκης
Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας

Το 25ο Forum Ανάπτυξης, ανοίγει διάλογο για ένα πολύ σημαντικό, πολύπλευρο και 
ταυτόχρονα παρεξηγημένο θέμα, αυτό της πρόταξης ενός νέου, βιώσιμου, παραγωγικού 
μοντέλου για τον τόπο. Και οι τρεις αυτές λέξεις, σηκώνουν πολλή συζήτηση, έχουν γίνει 
αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται 
από το σύστημα η συσκότιση της πολιτικής τους ουσίας.

Αρχικά, είναι αδύνατον να προτείνουμε παραγωγικό μοντέλο, χωρίς να αναλογιστού-
με και να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα από ποιον και για ποιον γίνεται η παραγωγή. 
Ζούμε σε μία περίοδο που οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίες έχουν αυξη-
θεί πάρα πολύ, ενώ ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο του λαού μειώνεται.

Φαίνεται παράδοξο και ακατανόητο, τη στιγμή που τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα τρό-
φιμα, γεμάτα είδη πρώτης ανάγκης, η λαϊκή κατανάλωση –ακόμα και σε είδη διατροφής-, 
να μειώνεται συνεχώς, λόγω της τεράστιας ακρίβειας. Φαίνεται παράδοξο να έχουμε κό-
σμο που κρυώνει, που δεν μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδεις του ανάγκες, τη στιγμή 
που η ανθρωπότητα έχει πάει στο διάστημα.

Τι φταίει για την κατάσταση αυτή; Φταίει το γεγονός, πως η παραγωγή είναι προσανα-
τολισμένη στο κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και όχι στην κάλυψη των λαϊκών 
αναγκών. Όσο δεν αναγνωρίζουμε το γεγονός αυτό σαν το κύριο πρόβλημα, όσα «παρα-
γωγικά μοντέλα» και αν προτείνουμε, όσες αλλαγές στη διάρθρωση της οικονομίας, αυτά 
θα συνεχίσουν να υπηρετούν, λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά, την αστική τάξη 
και τα συμφέροντά της.

Όσο, λοιπόν, διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, όσο ο τρόπος παραγωγής οργανώνεται 
από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, είναι δηλαδή καπιταλιστικός, δεν μπορούμε να 
μιλάμε ουσιαστικά ούτε για βιωσιμότητα. Η οικονομική ανάπτυξη που μπροστά στο κέρ-
δος, θυσιάζει την πλειοψηφία της ανθρωπότητας, φυσικά και δεν μπορεί να δείχνει σε-
βασμό απέναντι στο περιβάλλον. Ήδη, η λεγόμενη «πράσινη» μετάβαση, μας έχει δώσει 
πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν, πως οι στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος, 
δεν είναι παρά ο ιδεολογικός μανδύας, πίσω απ’ τον οποίο κρύβονται τα τεράστια κέρδη 
των εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), των συμφερόντων παραγωγής, 
μεταφοράς, αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), των επιχειρημα-
τιών που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές υπηρεσίες κτλ. Και όσο αυτοί αυξάνουν τα 
κέρδη τους, τόσο ο λαός μας βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια.

Μάλιστα, λόγω του ανταγωνισμού που εξελίσσεται γύρω από το μοίρασμα των αγο-
ρών, των δρόμων μεταφοράς, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ξεσπάνε νέοι πόλεμοι, 
που εμπλέκουν και τον λαό μας.

Συνεπώς, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, μια πολιτική που λόγω των πολέμων, γεμίζει 
πυραύλους και βόμβες τον πλανήτη. Δεν προστατεύει το περιβάλλον, ένας τρόπος ανά-
πτυξης που απαξιώνει τις εγχώριες ενεργειακές πηγές, που αποψιλώνει τα δάση για να 
εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες, που αφήνει το λαό μας να κρυώνει.

Εντέλει, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, ένα παραγωγικό μοντέλο, που δεν έχει στο επί-
κεντρό του τον ίδιο τον άνθρωπο. Και φυσικά, καμία πρόταση δεν μπορεί να φέρει κάτι 
πραγματικά νέο, αν δεν θέσει με σαφήνεια τις προτεραιότητές της. Όσο αυτά μένουν στο 
απυρόβλητο, κάθε φαινομενικά νέα πρόταση, είναι στην ουσία ξαναζέσταμα παλιών συ-
νταγών, που αποτελούνται από τα ίδια, παλιά, φθαρμένα υλικά, τα οποία έχουν κριθεί και 
κρίνονται εκ του αποτελέσματος που βιώνει ο λαός.

Για εμάς, ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, είναι εφικτό, μόνο αν γίνει αφέντης 
στον τόπο του, αυτός που παράγει τα πάντα, ο εργαζόμενος του χεριού και του πνεύματος, 
ο αυτοαπασχολούμενος, ο μικρός επαγγελματίας, ο αγρότης.

Δεν νοείται παραγωγικό μοντέλο 
χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο

Κώστας 
Πελετίδης
Δήμαρχος Πατρέων
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Εκ μέρους της ΠΕΔ χαιρετίζουμε το φετινό Φόρουμ για την Ανάπτυξη. Η συζήτηση είναι 
ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα για τους πολίτες σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, λόγω των πολ-
λαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, με βαθιές οικονομικές, ενεργειακές, περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η Αυτοδιοίκηση της χώρας:

• Κατάφερε και σήκωσε το βάρος της πανδημίας του κορονοϊού και φέτος ανταπεξήλθε 
στη διαχείριση έκτακτων φαινομένων, πρώτα με τα δικά της μέσα.

• Λειτουργεί και αναβαθμίζει ενεργειακά σχολεία και δημοτικά κτήρια, παίρνει μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας, συγκροτεί ενεργειακές κοινότητες και στηρίζει τα νοικοκυριά που 
έχουν ανάγκη.

• Προσπαθεί να συγκρατήσει την καταρρέουσα δημογραφική καμπύλη της χώρας, στη-
ρίζοντας τις οικογένειες και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις πόλεις και στα 
χωριά της ελληνικής περιφέρειας.

• Καλείται να προσαρμοστεί στις νέες ψηφιακές λειτουργίες και να κάνει ένα άλμα σε ψη-
φιακές υπηρεσίες και την ψηφιακή οργάνωση των Δήμων.

Για την ενίσχυση της ετοιμότητάς μας απέναντι σε αυτές και άλλες προκλήσεις, υπάρχουν 
σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτή-
σεις των 70 δισ. ευρώ οι οποίες κατευθύνονται στη χώρα μέχρι το 2030, γεγονός το οποίο 
αποτελεί αναμφισβήτητη εθνική επιτυχία. Όμως το στοίχημα από δω και μπρος είναι η αξι-
οποίηση των πόρων να αποβεί υπέρ των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούμε και που 
θέλουν να αλλάξουν πρότυπο λειτουργίας και οικονομίας, σε πιο πράσινη, κοινωνική και 
ισότιμη κατεύθυνση για να μην βρεθούν στο περιθώριο των μεγάλων μετασχηματισμών.

Για να επιτύχουμε πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά οι χρόνιες 
αδυναμίες.

• Να αλλάξει το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης και κατανομής των πόρων που 
αφήνει αποδυναμωμένη την Αυτοδιοίκηση:

• Να βελτιωθούν κεντρικές δημόσιες πολιτικές που έχουν καθυστερήσει να φέρουν τα 
προσδοκώμενα, όπως η περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, η σχεδιαζόμενη «πολυεπίπεδη» δι-
ακυβέρνηση, η απλούστευση διαδικασιών, η ψηφιακή μετάβαση.

• Σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα, διεκδικούμε συλλογικά η περιφέρειά μας να έχει 
δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή και αντίστοιχο μερίδιο στην «προίκα» από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και το ΕΣΠΑ για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, στα ειδικά αναπτυξιακά για ορει-
νές περιοχές, και κατ’ αντιστοιχία με την Βόρεια Εύβοια, σε μια Ειδική Αναπτυξιακή παρέμ-
βαση για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που δεν ανέκαμψαν από την καταστροφή του 
2007, την αποβιομηχάνιση και την απουσία παραγωγικών επενδύσεων.

Ταυτόχρονα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής απαιτείται:
• Στήριξη των ΟΤΑ στην ενεργειακή μετάβαση, με άμεσα μέτρα όπως τριπλασιασμό των 

αντισταθμιστικών που λαμβάνουν από τις ΑΠΕ και τα διερχόμενα ενεργειακά δίκτυα, με 
προτεραιότητα και πριμοδότηση των ενεργειακών έργων ΟΤΑ, και τη στήριξη των Δήμων 
για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και του κόστους των ανατιμήσεων.

• Βελτίωση συγκοινωνιών στην Δυτική Ελλάδα. Η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση είναι 
δυσλειτουργική, η έλευση του τρένου στην Πάτρα βρίσκεται σε εκκρεμότητα, οι πόλεις και 
τα χωριά μας έχουν μείνει χωρίς συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση από λεωφορεία και ΚΤΕΛ, 
τη στιγμή που το Υπουργείο Μεταφορών παραγγέλνει 600 ηλεκτρικά και αντιρρυπαντικά 
λεωφορεία μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

• Η σύνδεση της ενδοχώρας με ασφαλείς συνδετήριους δρόμους. Οφείλουν να ολοκλη-
ρωθούν βασικά έργα όπως η συνδετήρια Οδός Ολυμπίας Οδού-Καλαβρύτων και η βελτί-
ωση της Πατρών-Καλαβρύτων, η συνδετήρια Ιονίας Οδού-Αγρινίου, την ίδια στιγμή που 
όλα τα μεγάλα οδικά έργα της χώρας λειτουργούν ή κατασκευάζονται (ΕΓΝΑΤΙΑ, Βόρειος 
Άξονας Κρήτης) με δεκάδες κάθετους άξονες.

• Η ενίσχυση του αγροτικού χώρου με χρηματοδοτήσεις αναγκαίες για τη βιωσιμότητά 
του, έργα άρδευσης, έργα ορεινής υδρονομής, αναδασμοί, στήριξη επιχειρήσεων περιο-
χών ΠΟΠ, ΠΓΕ, μέτρα εξοικονόμησης και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων κ.ά.

• Η υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης, όπου επείγει η ανάπτυξη των αεροδρομίων 
της περιοχής και ιδίως του Αράξου, η επένδυση στο τουριστικό προϊόν και στις εναλλακτι-
κές δυνατότητες της περιφέρειας σε συνέργεια με ήδη δρομολογημένες επενδύσεις.

Οι προκλήσεις της Αυτοδιοίκησης 
και οι ευκαιρίες

Θανάσης 
Παπαδόπουλος
Πρόεδρος 
ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας,
Δήμαρχος 
Καλαβρύτων

«Δυστυχώς είναι μεγάλη η αντίφαση που χαρακτηρίζει τα μεγάλα και υπαρκτά συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, σε σχέση με την υφιστάμενη πραγματικότητα. Μια 
αντίφαση που επιβάλει την ανάγκη για συγκεκριμένες κινήσεις διαφοροποίησης και βελ-
τίωσης. 

Η Δυτική Ελλάδα, μέσα στην οποία η Ηλεία, προσφέρει όλα τα αναξιοποίητα συγκριτι-
κά της πλεονεκτήματα. Όμως στην τωρινή κατάσταση υπάρχουν σωρευμένα πολύ μεγάλα 
προβλήματα, είτε γενικότερα, είτε ειδικότερα. Από τη μεγάλη διάρκεια της ύφεσης που με-
ταξύ άλλων έχει αναδείξει το αδιέξοδο ενός άδικου οικονομικού συστήματος που με την 
παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου στα χέρια λίγων, 
έχει τεράστιες δυσμενείς συνέπειες, έως τα μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις στην παρε-
χόμενη δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, κι έως την κακή ποιότητα σημαντικών τομέων 
του Δημόσιου τομέα (γραφειοκρατία, κ.τ.λ.) και τις πολύ μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές, 
οι οποίες άλλωστε ως γνωστόν έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή για την οικονομία και πρέπει 
να έχουν προεξέχοντα ρόλο σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Μέσα κι από έναν απαραίτητο μετασχηματισμό της οργάνωσης των φορέων του Δημοσί-
ου τομέα σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να λυθούν τα παραπάνω προβλή-
ματα. Πρέπει το νέο παραγωγικό μοντέλο να υπηρετεί τον άνθρωπο αλλά και τις προτεραι-
ότητες που θέτει η κοινωνία. 

• Να αναφέρουμε στα παραδείγματα υστέρησης για την Ηλεία ότι ουδέποτε εφαρμόστηκε 
σχέδιο Ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής από το 2007 έως και σήμερα. Απο-
κορύφωμα της ασυνέπειας του κεντρικού κράτους ήταν η ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβού-
λιο διάταξης που καταργούσε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μεταξύ των 
οποίων και το Ταμείο Μολυβιάτη. Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε μάλιστα με ευρύτατη πλειο-
ψηφία το 2011. Τα χρηματικά υπόλοιπα του Ταμείου, πέρασαν στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Φτάνοντας στο σήμερα, εύκολα διαπιστώνουμε πως δυστυχώς πάλι δεν υπάρχει σχέ-
διο ανασυγκρότησης. Έναν χρόνο μετά τις πυρκαγιές του 2021 ξεκίνησαν οι διαδικασίες …
συζήτησης για το αναγκαίο σχέδιο Ανασυγκρότησης. Διαφορετικά αντανακλαστικά επέδειξε 
όμως το Κράτος για άλλες περιοχές, όπως την Εύβοια. 

Έργα βέβαια υλοποιούνται, αλλά δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Συνεχί-
ζουμε να είμαστε από τις γερασμένες περιοχές της χώρας. Η απογραφή του 2021 δείχνει 
περαιτέρω μείωση του πληθυσμού. 

 • Η περιοχή μας είναι έξω από τα εθνικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, επικοινωνιακά δί-
κτυα. Ο δρόμος Πάτρα-Πύργος, υλοποιείται πολύ καθυστερημένα, τελευταίος σε όλη τη χώ-
ρα, ώστε να υπάρχει επιτέλους η Ηλεία στο Εθνικό οδικό Δίκτυο. Ο Σιδηρόδρομος σχεδι-
άζεται να ανακατασκευαστεί με το παλιό μετρικό σύστημα. Σαφές μειονέκτημα σε σχέση με 
το υπόλοιπο κανονικό δίκτυο. Το αεροδρόμιο Επιταλίου ακόμα είναι στα αιτούμενα, έστω 
με βήματα βέβαια προς τη λειτουργία του. Στο Ενεργειακό, ενημερωθήκαμε, ότι στο πρό-
γραμμα για LNG υπάρχει ο Πύργος, μόνο που οι εργασίες ξεκίνησαν για Αγρίνιο-Πάτρα. 
Επικοινωνιακά προχωράει το ευρυζωνικό ψηφιακό δίκτυο, αλλά μικρό μέρος της περιοχής 
αφορά, στερείται υψηλές ταχύτητες και την Κοινότητα Πληροφοριών

• Παράλληλα η χρήση γης, ακυρώνει τουριστικές επενδύσεις. Το Προεδρικό Διάταγμα 
για την παραλιακή ζώνη από το Κατάκολο ως την Κυπαρισσία, ακυρώνει κάθε επένδυση. 

• Στον τομέα της Υγείας: Το Νοσοκομείο Πύργου λειτουργεί επικίνδυνα, χωρίς παθολό-
γους! Με έναν παθολόγο-δανεικό από Νοσοκομείο της Π.Δ.Ε., διαφορετικό κάθε μέρα! 

• Στον τομέα της Παιδείας: Είναι δυστυχώς … «εμβληματική» η εντελώς άδικη και ακα-
τανόητη απομάκρυνση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων από την Ηλεία, που βέβαια εντεί-
νει την υποβάθμιση!

• Απαιτείται Ειδικό Αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή Αρχ. Ολυμπίας-Πύργου και ευ-
ρύτερα. 

• Η περιοχή μας λόγω συνεχών θεομηνιών απειλείται με κανονική ερήμωση. 
• Η ύπαρξη του παγκόσμιου μνημείου της Αρχαίας Ολυμπίας την καθιστά μοναδική.
 Μόνα τους αυτά τα δύο στοιχεία αιτιολογούν τη διαμόρφωση ενός Ειδικού Αναπτυξια-

κού προγράμματος. Το εισηγούμαστε οι Δήμοι της περιοχής, η Περιφέρεια, το Επιμελητή-
ριο Ηλείας, καθώς και άλλοι φορείς».

Aπαραίτητος ο μετασχηματισμός
για να αλλάξει όψη ο τόπος

Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος
Δήμαρχος 
Πύργου
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Εδώ και χρόνια έχουμε εξαντλήσει τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση του παραγωγι-

κού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα μας, επικεντρώνοντας στην αναβάθμιση του βιο-

τικού επιπέδου των πολιτών, αγνοώντας ωστόσο, απρόβλεπτους και αστάθμητους παρά-

γοντες που ανατρέπουν κάθε φορά τον όποιο σχεδιασμό και εντείνουν τους κοινωνικούς 

και οικονομικούς κλυδωνισμούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τομέας της ενέργειας, στον οποίο αν και επενδύσαμε 

βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο μηδέν, εξαιτίας των παγκόσμιων εξελίξεων που έχουν 

δημιουργήσει εδώ και καιρό ένα κλίμα αβεβαιότητας, διευρύνοντας τις ρωγμές στην πα-

γκόσμια οικονομία.

Είναι γεγονός πως τα χαρακτηριστικά του τρόπου ανάπτυξης που επικράτησαν τα τε-

λευταία χρόνια στηρίχθηκαν περισσότερο σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η εισροή χρη-

ματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά κι άλλα προγράμματα κι λιγότερο στις εσωτερικές «δυ-

νάμεις» που υιοθέτησαν ένα μοντέλο απόλυτης εξάρτησης που «δέσμευσε» τη χώρα.

Κι αυτό αποδείχτηκε περίτρανα, από τις συνέπειες της διετούς πανδημίας και του πρό-

σφατου πολέμου στην Ουκρανία που έφεραν στο προσκήνιο τις αδυναμίες της χώρας 

μας, όπως την υπερβολικά εκτεταμένη εξάρτηση από τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυ-

σίδες.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια εστιάσαμε στην «παραγωγή» αριθμών και όχι αγαθών. 

Την ώρα που οι εύκολες επιδοτήσεις γκρέμιζαν την αγροτική παραγωγή και η βιομηχα-

νία στοχοποιήθηκε, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν στραμμένες στη βελτίωση των 

δεικτών ανάπτυξης, με πλασματικούς όμως, όρους.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε το 

παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, με βασική κατεύθυνση την παραγωγική αυ-

τονομία και αυτάρκεια και κεντρικό πυλώνα την αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο.

Οφείλουμε να ξαναδούμε τι παράγουμε ως χώρα, ποια είναι τα προβλήματα και τι πρέ-

πει να αλλάξει. Να ξαναδούμε από μηδενική βάση τον γεωργικό τομέα, ο οποίος έχει 

δυναμική και μέλλον, αρκεί να αυξήσουμε τις εξαγωγές, να δημιουργήσουμε πραγματι-

κές συνέργειες, να ενθαρρύνουμε την ποιοτική τυποποίηση και μεταποίηση, αλλά και να 

στραφούμε σε νέες καινοτόμες και αποδοτικές καλλιέργειες.

Πολλά μπορούν να γίνουν. Χρειάζεται όμως όραμα, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και δι-

άθεση απ’ όλους να αλλάξουμε πραγματικά προσανατολισμό και νοοτροπία, για να μην 

επιτρέψουμε να χαθεί άλλη μια κρίσιμη περίοδος. 

Χρειαζόμαστε ένα νέο και δυναμικότερο παραγωγικό μοντέλο, ανθεκτικό και πιο εξω-

στρεφές, που θα είναι στραμμένο σε πιο πράσινες μεθόδους παραγωγής, στην άμβλυνση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό, σε σύγχρονες υποδομές, ώστε αξιοποιώντας κάθε συγκριτικό μας πλεονέκτημα, 

να καταστούμε αυτάρκεις και ισχυροί.

Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και οφείλουμε να προετοιμαστούμε για να τις αντιμε-

τωπίσουμε με αποτελεσματικότητα.

Χαιρετίζω τη διοργάνωση του 25ου Forum Ανάπτυξης, το οποίο για ακόμη μία χρονιά 

είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει με στοχευμένες προτάσεις στον κοινωνικό διάλογο για 

«το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας», που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας, ανοίγοντας 

το δρόμο για συνεννόηση και συναινετική διαχείριση.

Ζητούμενο η παραγωγική 
αυτονομία και αυτάρκεια 

Θεόδωρος 
Μπαρής
Δήμαρχος 
Ερυμάνθου

Επιτρέψτε μου εισαγωγικά να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στους οργανωτές του 25ου 
Forum Ανάπτυξης. Για ένα τέταρτο του αιώνα το Forum παρέχει στην ευρύτερη τοπική 
κοινωνία ένα βήμα ανάδειξης, προβολής και διαλόγου γύρω από τα κρίσιμα αναπτυξιακά 
προβλήματα. Θεωρώ αυτήν τη συμβολή αναντικατάστατη και γι’ αυτό το λόγο συγχαίρω 
ξανά τους οργανωτές αυτής της προσπάθειας. Κάτω από τη γενική ετικέτα «ανάπτυξη» στε-
γάζεται μια τεράστια γκάμα προβλημάτων, δυνατοτήτων και επιλογών.

Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα αρκετά για το περιεχόμενο αυτού του χαιρετισμού.
Διατηρώντας την ιδιότητα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας βρίσκομαι σε καθημερινή 

επαφή, που μερικές φορές είναι τραυματική, με ένα μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών προ-
κλήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής στο Δήμο μας. 

Από ένα σύνολο πιθανών τοποθετήσεων επέλεξε να μιλήσω για ένα μόνο θέμα. 
Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, στο Δήμο μας, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα εύφορης και 

καλλιεργήσιμης γης απειλούνται με ερημοποίηση. Η γη θα εγκαταλειφθεί και οι άνθρω-
ποι που ζουν από αυτήν θα φύγουν αναζητώντας αλλού την τύχη τους. Μιλάω για τον κά-
μπο της Δυτικής Αχαϊας. Το πρόβλημα είναι εντοπισμένο. Οι καλλιέργειες απαιτούν νερό 
και το διαθέσιμο νερό είναι λιγοστό και ακατάλληλο. Μέχρι σήμερα οι ανάγκες άρδευσης 
αυτού του κάμπου εξυπηρετούνταν με γεωτρήσεις. Υπολογίζεται ότι έχουν ανορυχθεί πε-
ρίπου 4.000 γεωτρήσεις. Η εντατική άντληση έχει συνέπειες. Πολλές γεωτρήσεις υφαλ-
μυρώθηκαν και είναι πια άχρηστες. Άλλες, που παραμένουν σε λειτουργία, αντλούν νερό 
από βάθη που σε μερικές περιπτώσεις φτάνουν τα 300 μέτρα.

Αυτό έχει μια βαριά συνέπεια. Ένα τεράστιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
για τη λειτουργία των αντλιοστασίων. Με δεδομένη μάλιστα την ενεργειακή κρίση, η χρή-
ση τους εκτινάσσει στα ύψη το καλλιεργητικό κόστος και καθιστά οικονομικά ασύμφορη 
την καλλιέργεια. Αλλά δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα. 

Τα νερά που αντλούνται από αυτά τα βάθη και επί χρόνια έχουν σοβαρές επιβαρύνσεις. 
Περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, θειϊκών και ιόντων νατρίου, στοι-
χεία που υποδηλώνουν ρύπανση και που κάνουν τα αντλούμενα νερά προβληματικά ακό-
μα και την άρδευση. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η κατάσταση προοιονίζεται εφιαλτική. Οι 
εκτάσεις θα εγκαταλειφθούν και οι άνθρωποι θα τα μαζέψουν και θα φύγουν.

Θα απομείνει μια έρημη γη και σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες θα διακοπούν. 
Αν πρέπει να ιεραρχίσω τα προβλήματα, θα έλεγα χωρίς δισταγμό, πως αυτή είναι η με-

γαλύτερη αναπτυξιακή πρόκληση της Δυτικής Αχαϊας. Η σωτηρία του κάμπου και των αν-
θρώπων που ζουν και εργάζονται εκεί. Δηλαδή, η άρδευση του κάμπου.

Άραγε, υπάρχει λύση; Η απάντηση είναι μια λυπηρή ιστορία που κρατάει εδώ και εξή-
ντα χρόνια. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 που ξεκίνησαν οι μελέτες για το φράγ-
μα του Πηνειού. Η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι από τα νερά του φράγματος θα αρδευτούν 
300.000 στρέμματα στο νομό Ηλείας και 100.000 στρέμματα στο νομό Αχαϊας. 

Το φράγμα και τα συνοδά αδρευτικά έργα ολοκληρώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 
1970. Αλλά μόνο για το νομό Ηλείας. Τα δίκτυα έφτασαν στα όρια Αχαϊας-Ηλείας και στα-
μάτησαν εκεί. Δεν έφταναν οι πιστώσεις, ειπώθηκε τότε. Κι από τότε μέχρι σήμερα, επί μι-
σό αιώνα, δεν βρέθηκαν αυτές οι πιστώσεις. 

Σύμφωνα με διαχρονικές μελέτες ο ταμιευτήρας του Πηνειού παρουσιάζει περίσσεια της 
τάξεως των 90 εκατ. κυβικών μέτρων νερού ετησίως. Περίπου 90 εκατ. κυβικά μέτρα νε-
ρού καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα και λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, δεκάδες χιλιάδες 
στρέμματα απειλούνται με ερημοποίηση επειδή δεν έχουν νερό. 

Η λύση είναι κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας. 
Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να περιγράψω την αναπτυξιακή σημασία που έχει το να 

παραμείνουν παραγωγικά δεκάδες χιλιάδες στρέμματα εύφορης γης. Δεν νομίζω ότι είναι 
ανάγκη να περιγράψω γιατί πρέπει να μείνουν στη γη τους χιλιάδες έμπειροι καλλιεργητές 
με γνώση και ικανότητες στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Η άρδευση της Δυτικής 
Αχαϊας από το φράγμα του Πηνειού δεν είναι απλώς μια αναπτυξιακή δυνατότητα και προ-
οπτική. Είναι κυριολεκτικά ένα ζήτημα ζωής και θανάτου.

Με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζουμε εμείς και έτσι πρέπει επί τέλους να το δει και η 
Πολιτεία, μετά από μισό αιώνα.

Και μάλιστα πρέπει να το δει σήμερα γιατί αύριο θα είναι αργά.

Να διασώσουμε τον κάμπο 
και όσους ζουν από αυτόν 

Σπύρος 
Μυλωνάς
Δήμαρχος 
Δυτικής Αχαΐας
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Οι απανωτές κρίσεις οικονομική, υγειονομική και τώρα ενεργειακή, ανέδειξαν σε πιο 
γρήγορους ρυθμούς την οικονομία του μέλλοντος που υποχρεώνει και υποδεικνύει εμμέ-
σως, τις προσαρμογές που θα πρέπει να διαπιστώσουν εγκαίρως οι επιχειρήσεις. 

Οι μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, με σημαντικές επιπτώσεις και στην 
απασχόληση που φέρνει η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία. Είναι αλήθεια πως η ψη-
φιακή οικονομία, οι αυτοματισμοί, η ρομποτική, το internet of things κ.α., επηρεάζουν 
σε μεγάλο βαθμό τις οικονομίες, αλλάζουν τα πρότυπα και εξαφανίζουν επιχειρηματικές 
δράσεις που φάνταζαν ανίκητες. 

Πριν μερικά χρόνια σχεδίαζονταν δράσεις για την τηλεργασία, οι συνθήκες όμως ώθη-
σαν την ανάγκη αυτή να γίνει καθημερινή πρακτική. Η τηλεργασία, οι τηλεδιασκέψεις, οι 
τηλεσυναντήσεις κ.λ.π., θα μείνουν στην ζωή μας και θα προκαλέσουν μειωμένη δραστη-
ριότητα σε πλήθος επαγγελμάτων όπως οι μετακινήσεις, η εστίαση, η αναψυχή, διαμονή 
κ.λ.π. Η τηλεκπαίδευση θα παραμείνει σε σημαντικό βαθμό, ως επιλογή, ιδίως στα Πανε-
πιστήμια, επηρεάζοντας τις τοπικές κοινωνίες που στήριζαν σε σημαντικό βαθμό την οι-
κονομία τους στην παρουσία φοιτητών με δραστηριότητες όπως η στέγαση, η διατροφή, 
η αναψυχή, οι μετακινήσεις κ.λ.π. 

Και παράλληλα ένα εξ ίσου σημαντικό παράδειγμα είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 
οποίο σε κάποιο βαθμό λειτουργούσε με επιτυχημένες πλατφόρμες, όμως με την πανδη-
μία και τις καραντίνες αναπτύχθηκε τόσο πολύ, που σήμερα οι εταιρείες logistic και ταχυ-
μεταφορών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση των υπηρεσιών. 

Συνεπώς το ηλεκτρονικό εμπόριο ήλθε για να μείνει και ήδη πολλές εμπορικές επιχει-
ρήσεις το έχουν εξελίξει σε σημαντικό βαθμό. Αυτά τα φαινόμενα σηματοδοτούν την νέα 
ψηφιακή εποχή που ήλθε πολύ πιο γρήγορα στην ζωή μας και θα αλλάζει σταδιακά και 
με ιδιαίτερη δυναμική την μορφή των παραδοσιακών οικονομιών, οδηγώντας μας στο 
μέλλον. 

Μέσα σε αυτό περιβάλλον, εμείς ως Επιμελητήριο, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυν-
ση, υλοποιώντας Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σαν κατεύθυνση αυτούς τους προ-
σανατολισμούς ειδικά στους νέους. Παράλληλα μέσα από την συμμετοχή μας στον ΕΦΕ-
ΠΑΕ, συμμετέχουμε στους σχεδιασμούς του ΕΣΠΑ, τα προγράμματα να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

Το βασικότερο όλων όμως είναι να κατορθώσουμε να αναδείξουμε την περιοχή μας σε 
επενδυτικό πόλο υποστηρίζοντας την ταχεία αποπεράτωση των υποδομών. Η υγειονομι-
κή κρίση θα περάσει και θα έχει αφήσει πληγές, συνεπώς θα πρέπει να εργαζόμαστε για 
την ανάταξη της οικονομίας και αυτό δεν γίνεται με ευχολόγια αλλά με σκληρή δουλειά 
και αποτελεσματικότητα. Η ενεργειακή κρίση ήλθε και θα παραμείνει, προκαλώντας τις 
κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που διαφοροποιεί τις 
προτεραιότητες και τις στρατηγικές.

Προτεραιότητες είναι η συνεχή στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και με πόρους 
αλλά και θεσμικά. Η προσπάθεια για δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για προσέλ-
κυση επενδύσεων και σε αυτό θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι χωρίς ιδεοληψίες, προ-
σωπικές πολιτικές και υπεκφυγές. 

Είμαι υποχρεωμένος δε να υπενθυμίσω, πως οι καταναλωτές θα πρέπει να στηρίζουν 
το σπίτι τους που είναι οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, τα καταστήματα λιανεμπορίου, 
οι παραγωγοί και στον τομέα αυτό θα εξελίσσεται η καμπάνια μας σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή αρχή και με τίτλο «αγορα ΖΟΥΜΕ εδώ». 

Και βέβαια το νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή μας επιβάλει να συνεισφέρου-
με όλοι στην κοινή προσπάθεια που στοχεύει στην ταχεία υλοποίηση των υποδομών που 
χρονίζουν και συγκρατούν την περιοχή μας σε υστέρηση, όπως το νέο εμπορικό λιμάνι, 
σύγχρονη μεγάλη μαρίνα στο παλιό λιμάνι, ο σιδηρόδρομος, η Πατρών – Πύργου που 
βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και βέβαια το μεγάλο έργο που θα ωθήσει την περιοχή 
μας σε νέους αναπτυξιακούς δρόμους και είναι το απόλυτα ώριμο έργο του Αυτοκινητο-
δρομίου Πάτρας στην Χαλανδρίτσα.

Στήριξη των ΜμΕ αλλά και 
ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον 

Πλάτωνας 
Μαρλαφέκας
Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου 
Αχαΐας

Έχουν γίνει ατελείωτες συζητήσεις για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου 

για τη χώρα. Προφανώς είναι μόνο συζητήσεις χωρίς ουσιαστικές λύσεις και προτάσεις. 

Για να έχει αποτελέσματα μια τέτοια συζήτηση οφείλουμε συζητώντας για το νέο παραγω-

γικό μοντέλο της χώρας να δώσουμε προτεραιότητες και να εξασφαλίσουμε το περιβάλ-

λον για να δημιουργηθεί. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, τους φοιτητές και 

τις δυνάμεις της αγοράς στην υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια 

και τη μη κρατικοδίαιτη ανάπτυξη. Είναι αυτό που λέμε αλλαγή παραδείγματος στο τρόπο 

που σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε πολιτικές και τελικά λειτουργούμε.

Θα προσπαθήσω να αποτυπώσω μια σειρά προτάσεις για αυτή την αλλαγή παραδείγ-

ματος.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί να είναι ένα μονόπλευρο αναπτυξιακό μοντέ-

λο. Πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι την ανάπτυξη βιο-

μηχανίας. Δεν μπορεί να στηρίζεται στη μηχανιστική μεταφορά και χρήση μοντέλων από 

το εξωτερικό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν τη κουλτούρα και τη παράδοση της χώρας.

Το κράτος οφείλει να είναι ρυθμιστής και όχι επιχειρηματίας εκτός λίγων ειδικών πε-

ριπτώσεων εθνικού συμφέροντος. Πρέπει όμως να εξασφαλίζει ένα σταθερό φορολογικό 

νομοσχέδιο, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία σταθερή, γρήγορες διαδικασίες χωρίς 

γραφειοκρατία σε αδειοδοτήσεις και όπου χρειάζεται διάφανη νομοθέτηση. Η απονομή 

δικαιοσύνης και αποφάσεων οφείλει να μην είναι αργή.

Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές στη φοροδιαφυγή και διαφθορά, μέ-

τρα για διάφανη αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ειδικά κτιρίων, επίλυση περιβα-

ντολογικών θεμάτων και λύσεις για το ενεργειακό πρόβλημα.

Το νέο αυτό μοντέλο δεν μπορεί να στηριχθεί σε ευκαιριακές λύσεις αλλά χρειάζεται 

επενδύσεις σε βάθος χρόνου που δημιουργούν θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες. Να 

εγκαταλειφθεί η επιδοματική λογικά και να στραφεί στην δημιουργία και διατήρηση θέ-

σεων εργασίας. Οι τράπεζες να συμμετάσχουν σε αυτή τη προσπάθεια με ξεκάθαρους 

όρους.

Οι κυβερνητικές αλλαγές ακόμα και με το ίδιο κόμμα δεν μπορεί αλλάζουν τους κανό-

νες του μοντέλου και να πρέπει να προχωρήσουν οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτι-

κού Τομέα.

Η χώρα χρειάζεται ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο να περιλαμβάνει ανάπτυξη νέων 

καλλιεργειών και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων με ευφυή τρόπο, ενίσχυση της κτη-

νοτροφίας και των προϊόντων της, να δίνει έμφαση στη μεταποίηση, στο τουρισμό και να 

προχωρά στη δημιουργία βιομηχανιών σε μία σειρά από προϊόντα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο έχει η αξιοποίηση Πανεπιστημίων και 

Ερευνητικών Κέντρων για προσέλκυση επενδύσεων με την ενίσχυση ερευνητικών απο-

τελεσμάτων για να παραχθεί καινοτομία, επιχειρηματικότητα και προϊόντα. Εδώ πρέπει 

να δοθεί έμφαση και στη βασική έρευνα αλλά και στην εφαρμοσμένη με στήριξη των Βιο-

μηχανικών Διδακτορικών αλλά και κοινών ερευνητικών έργων των Πανεπιστημίων και 

Ερευνητικών Κέντρων με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.

Στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να καλλιεργηθεί η ιδέα της Επι-

χειρηματικότητας να αποδαιμονοποιηθούν οι παραγωγικές δυνάμεις και να ανοίξει τη 

συζήτηση για το άρθρο 16, για τη μεγαλύτερη αυτοτέλεια τους και να δούμε το θέμα των 

ιδιωτικών Πανεπιστημίων με καθαρούς όρους.

Πιστεύω ακράδαντα ότι το Forum Ανάπτυξης 2022 αλλά και τα επόμενα από αυτό 

έχουν και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του νέου παρα-

γωγικού μοντέλου για τη χώρα.

Αλλαγή παραδείγματος 
για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

Χρήστος 
Μπούρας
Πρύτανης
Πανεπιστημίου
Πατρών
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Το Επιμελητήριο Ηλείας χαιρετίζει τη διεξαγωγή του 25ου Forum Ανάπτυξης 2022 

ως ένα πολύ σημαντικό βήμα δημοσίου διαλόγου, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι 

στόχοι και τα μέσα για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να προσ-

δώσει την απαιτούμενη αναπτυξιακή προοπτική στην ελληνική επιχειρηματικότητα 

και την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως η έντονα εξωστρεφής επιχει-

ρηματικότητα, τα υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντα του πρωτογενούς και δευτερο-

γενούς τομέα καθώς και το μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της Ηλείας 

μπορούν να αποτελέσουν βασικό πυλώνα στην εθνική αυτή προσπάθεια.

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας και αφού βεβαίως συγχαρώ τον κ. Γιαλέ-

νιο, εκδότη του «Συμβούλου Επιχειρήσεων», για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του 

25ου Forum Ανάπτυξης, εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία και αναμένω με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τις προτάσεις και τα πολύτιμα συμπεράσματα που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια των εργασιών τού.

Tα προϊόντα της Ηλείας πυλώνας 
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

Κώστας
Νικολούτσος
Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου 
Ηλείας

Κάθε κρίση συνιστά και ευκαιρία αναθεώρησης. Εν προκειμένω, συνιστά ευκαιρία να διορ-
θώσουμε χρόνιες παθογένειες της οικονομίας και να κτίσουμε μια οικονομία σε στέρεες βάσεις, 
μια οικονομία εξωστρεφή, παραγωγική, καινοτόμα, εξαγωγική, που δίνει προοπτικές καριέρας 
για τους νέους και διασφαλίζει διατηρήσιμη βιωσιμότητα στα δημόσια έσοδα και ασφαλιστι-
κά ταμεία, μια οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε επόμενες κρίσεις και που μπορεί να συμμετέχει 
πλήρως και ενεργά στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Έχοντας 
επίγνωση ότι η οικονομία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο θα έχει διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά την επόμενη ημέρα, η στρατηγική πρέπει επίσης να βασίζεται σε μια ολική θεώρηση του 
εγχειρήματος της ανασυγκρότησης της οικονομίας και της διάστασης της βιομηχανίας σε αυτήν. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιχειρηματικότητα που θα πρέ-
πει να συνδέεται άρρηκτα με την έρευνα και την καινοτομία που αναπτύσσεται στα Πανεπιστή-
μια και τα Ινστιτούτα της περιοχής μας. Επίσης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων χωρίς βασικά έργα υποδομής. Τα μεγάλα έργα που είναι αναγκαία 
και ουσιώδους σημασίας για να ξεπεράσει ο Δυτικός Άξονας την στασιμότητα που βρίσκεται 
τώρα, έχουν καθυστερήσει υπερβολικά ή βρίσκονται σε αδράνεια. Όλα τα παραπάνω και πολ-
λά άλλα που θα μπορούσαμε να προτείνουμε και πιο αναλυτικά και με την σχετική τεκμηρίωση 
ίσως σε επόμενο φύλλο σας, θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες για την ίδρυση και λει-
τουργία νέων επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και θα κά-
νει περισσότερο ελκυστική την περιοχή μας για σχεδιασμό και υλοποίηση νέων επενδύσεων 
και να δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

Η Πάτρα και γενικότερα η περιοχή μας, κατέχει πλεονεκτική θέση στην ανατολική Μεσόγειο 
και θα πρέπει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά όλων, να 
αποτελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων και έργων που θα 
έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. 

Το μέλλον και οι προκλήσεις 
του σήμερα 

Κλεομένης 
Μπάρλος
Πρόεδρος 
ΣΕΒ ΠΔΕ

ΠεΡίλΗΨΗ ΔίΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών ( Δ.Ε.Υ.Α.Π.), προκηρύσσει 
ανοιχτό εθνικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑ-
ΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 2022» » προϋπολογισμού 1.500.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ. (CPV 45232410-9). 
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Περιοχές του Δήμου Πατρέων - Κωδικός NUTS: EL 632
Το έργο περιλαμβάνει: Α) Τη συντήρηση, καθαρισμό του δικτύου αποχέτευσης δηλαδή 
αγωγών, εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων (συλλογής ομβρίων υδάτων, φρεα-
τίων παρακολούθησης, εκτροπής και ειδικών φρεατίων) καθώς και την οπτική επιθεώ-
ρηση αγωγών με χρήση κάμερας. Επίσης περιλαμβάνει εργασίες πλήρους απόφραξης 
και αποκατάστασης ομαλής ροής και λειτουργίας αγωγών του δικτύου αποχέτευσης, 
εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, αγωγών σύνδεσης φρεατίων υδροσυλλογής 
με το δίκτυο και εκβολής αγωγών του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Β) 
Τον καθαρισμό αντλιοστασίων λυμάτων και ομβρίων του δικτύου αποχέτευσης. Γ) Την 
αποκατάσταση βλαβών του δικτύου αποχέτευσης με την απαιτούμενη ανακατασκευή (το-
πικού χαρακτήρα) στοιχείων του δικτύου (αγωγών, φρεατίων, εξωτερικών διακλαδώσεων 
ακινήτων κλπ). Ακόμη περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης κατεστραμένων εσχαρών, 
καθαίρεσης και επανατοποθέτησης ή αντικατάστασης καλυμμάτων φρεατίων κλπ. Δ) Την 
κατασκευή νέων φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή φρεατίων υδροσυλλογής, 
παρακολούθησης παλαιών υπαρχόντων αγωγών, εκτροπής, προσαρμογής εξωτερικών 
διακλαδώσεων ακινήτων κλπ. Ε) Εργασίες επισκευής - συντήρησης οδοστρωμάτων λόγω 
φθορών που οφείλονται στο δίκτυο αποχέτευσης. ΣΤ) Κάθε εν γένει εργασία συντήρησης 
τακτικής ή έκτακτης του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ στο τμήμα του Δήμου Πατρέων 
που ορίζεται στον τίτλο της μελέτης, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά στα ανωτέρω 
σημεία (A) έως (Δ).
3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: δεκαοχτώ (18) ημερολογιακοί μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης  
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης www.promitheus.gov.g. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) 
αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό του διαγωνισμού και 
διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Κάθε είδους 
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ - Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 

ήτοι έως την 23-11-2022, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 
της σύμβασης, το αργότερο στις 28-11-2022. Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που 
ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού 
στην πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα 
έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι 
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη 
ηλεκτρονικό χώρο.
(Δ/νση: ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ / Ακτή Δυμαίων αρ. 48 / τηλ.επικοινωνίας: 2610366122, 
2610366139, FAX: 2610325790, e-mail: sewage@deyap.gr).
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημε-
ρομηνία και ώρα που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδι-
κασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 
166278/30-06-2021 (2813 Β’). «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/12/2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 8/12/2022, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με το σύστημα προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο-
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω-
σης του άρθρου 315 και του άρθρου 95 παρ. (2α) του Ν. 4412/2016.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» της παρ. (1) του άρθρου 
264 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προφορές για μέρος του αντικειμένου 
της σύμβασης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, 
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργά-
σιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΥΑΠ, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν κα-
ταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί 

να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων.
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ,
6.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
30.000,00 € με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, ήτοι μέχρι 02/02/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύ-
ος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
10. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή πα-
ράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δικαιούται να ασκή-
σει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 
του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 
Οι προθεσμίες και άλλες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής 
αναφέρονται στην παρ. 4.3. του άρθρου 4 της Αναλυτικής Διακήρυξης της σύμβασης .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Πάτρα: 15/11/2022 
Αριθμ. πρωτ.: 18237B2

ΔΗΜοτίΚΗ εΠίΧείΡΗΣΗ ΥΔΡεΥΣΗΣ - 
ΑΠοΧετεΥΣΗΣ ΠΑτΡΑΣ
ΔίεΥΘΥΝΣΗ ΑΠοΧετεΥΣΗΣ

ΑΔΑ:60ΥλοΡΑΣ-1Κ8



18                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ18 Νοεμβρίου 2022 25ο Forum Ανάπτυξης18 Νοεμβρίου 2022                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ18

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι επιλογών εν μέσω 

ρευστής πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βιώνουν 

μια πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, λίγους μήνες μετά το πρωτόγνωρο «σοκ» που προ-

κάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, και την επόμενη χρονιά θα κληθούν να καθορίσουν το 

μέλλον τους ασκώντας το εκλογικό τους δικαίωμα σε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, τό-

σο σε εθνικό όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον κλυδωνισμό στην παγκόσμια εφοδιαστική 

αλυσίδα και διογκώθηκε εξαιτίας του ρωσοουκρανικού πολέμου, οδήγησε στην αναθεώ-

ρηση της κρατικής ενεργειακής πολιτικής και στην επιτάχυνση σοβαρών εγχειρημάτων που 

βάζουν τη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων. 

Οι έρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές με επιβεβαιωμένα κοιτάσματα, όπως το Κα-

τάκολο, φαίνεται πως επανεκκινούν, ενώ ενδεχομένως να συμβεί το ίδιο και στον Πατρα-

ϊκό Κόλπο. Ταυτόχρονα, προχωρούν γρήγορα οι αδειοδοτήσεις για το ελληνικό τμήμα του 

αγωγού East Med, ο οποίος διασχίζει και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελ-

λάδας, θέτοντας τις βάσεις για τη θεαματική ενεργειακή της αναβάθμιση και την οικονομική 

της ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας. 

Η πληθωριστική κρίση έχει πλήξει βάναυσα τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, 

που είναι και η ραχοκοκαλιά της περιφερειακής οικονομίας, αφού δεν επέτρεψε στην αγο-

ρά να ανακάμψει γρήγορα από τα lockdown της πανδημίας. Ταυτόχρονα, όμως, αναδείχθη-

κε και η χρόνια υστέρηση στις υποδομές και στην ανταγωνιστικότητα, τη στιγμή που ο υπό-

λοιπος κόσμος έχει ανέβει στο «τρένο» της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, του ψηφιακού 

σύμπαντος και της τεχνητής νοημοσύνης.

Με δεδομένο τον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και την ισχυρή πίεση που ασκούν 

οι ασιατικές χώρες στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η Δυτική Ελλάδα οφείλει να 

επανεφεύρει την ταυτότητά της και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: τα 

υψηλής ποιότητας προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, τον φυσικό και πολιτιστικό της 

πλούτο, που την καθιστά ελκυστικό προορισμό, και τον ισχυρό συμβολισμό στην έννοια 

της εκπαίδευσης. 

Οι αδυναμίες είναι πολλές και χρόνιες και πρέπει να διορθωθούν. Το μερίδιο της Δυ-

τικής Ελλάδας στο πανελλαδικό τουριστικό ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλό, μετά βίας φτάνει στο 

2%. Για μια περιοχή που έχει στην εδαφική της επικράτεια την Αρχαία Ολυμπία, τον Ιε-

ρό Ναό του Αγίου Ανδρέα, τη λίμνη Τριχωνίδα και άλλα μοναδικά αξιοθέατα, η τουριστι-

κή καχεξία είναι μια στενάχωρη κατάσταση που μας βυθίζει στην ύφεση και στην ανεργία. 

Κρίσιμες υποδομές που αφορούν τις μεταφορές (σιδηρόδρομος), την ύδρευση και την 

άρδευση (Φράγμα Πηνειού) ή την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (κατα-

σκευή μονάδας επεξεργασίας) παραμένουν εκκρεμείς και ναρκοθετούν την αναπτυξιακή 

πορεία της Δυτικής Ελλάδας. 

Τέλος, είναι αδήριτη ανάγκη η αναθεώρηση του μοντέλου συνεργασίας όλων των φορέ-

ων με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία 

και την ισότιμη σύνδεση με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας. Η αντίληψη που θέλει 

το Πανεπιστήμιο ως μια απλή πηγή εσόδων για την τοπική οικονομία, αντανακλά μεν μια 

πραγματικότητα αλλά είναι παρωχημένη και ατελέσφορη. Ο μόνος τρόπος για να αποτρέ-

ψουμε τη δημογραφική συρρίκνωση και τις στρατιές άνεργων πτυχιούχων είναι η επένδυ-

ση στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών μοχλό ανάπτυ-

ξης και βασικό συνεργάτη της επιχειρηματικού κόσμου.

Να βρούμε την ταυτότητα 
και τα πλεονεκτήματά μας

Γιώργος 
Παππάς
Πρόεδρος
Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) καλύπτει το 8,6% της συνολικής έκτασης της 

χώρας και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 679.796 κατοίκους, ήτοι το 6,3% του συνολι-

κού πληθυσμού της χώρας, με σημαντική μείωση και γήρανσή του. 

Γενικότερα, η περιοχή έχει χαμηλή πυκνότητα κατοίκησης, ενώ η αστικοποίησή της 

φτάνει σε ποσοστό 61.7%, χαμηλότερο δηλαδή του μέσου όρου της χώρας. 

Ο ενεργός πληθυσμός με εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι χαμη-

λότερος του ευρωπαϊκού και εγχώριου μέσου όρου, φτάνοντας το 23.8%. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μετρήσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παράγει το 

5% του εγχώριου ΑΕΠ και είναι η 6η περιφερειακή οικονομία της χώρας. Το αναπτυξια-

κό της δυναμικό, όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλό, στο 74% του εθνικού 

και στο 44% του Ευρωπαϊκού. 

Η αναπτυξιακή στόχευση που θα πρέπει να έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί 

να αναλυθεί στους παρακάτω τομείς της οικονομίας. 

Η Περιφέρεια δραστηριοποιείται κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας 

στη ΠΔΕ χρήζει εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί και να 

επεκταθεί το αρδευτικό δίκτυο, να προστατευθεί η γεωργική γη και η γεωργική γη υψη-

λής παραγωγικότητας. Ομοίως, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η αλιεία και η υδατοκαλλι-

έργεια που αποτελούν τους δυναμικότερους τομείς στην πρωτογενή παραγωγή της περιο-

χής, με τα προϊόντα της εντατικής υδατοκαλλιέργειας να αποτελούν το δεύτερο εξαγωγικό 

προϊόν της χώρας.

Ο δευτερογενής τομέας απαιτεί άμεση ανασυγκρότηση, εκσυγχρονισμό και επέκταση 

της ΒΙΠΕ Πατρών και του ΒΙΟΠΑ Πατρών, χωροθέτηση των νέων επιχειρηματικών πάρ-

κων καθώς και την δημιουργία ενός μεγάλου αγροτικού κέντρου (AgroHub) στην Ηλεία. 

Απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 

την υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειακών επενδύσεων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονι-

στεί ότι η στρατηγική επέκτασης της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να βρει την σθεναρή υποστήριξη της πολι-

τικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άμεση δρομολόγηση 

και επιτάχυνση έργων προκειμένου να καμφθεί το μεγάλο πρόβλημα μη ύπαρξης ηλε-

κτρικού χώρου στην περιοχή περιορίζοντας σοβαρά την διασύνδεση των ΑΠΕ. Πρόβλη-

μα το οποίο αν δεν επιλυθεί θα οδηγήσει σε επιπλέον υστέρηση της ΠΔΕ σε σχέση με τις 

υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. 

Ομοίως και ο τριτογενής τομέας χρήζει αναβάθμισης με την αξιοποίηση των πολιτι-

στικών και αρχαιολογικών πόρων της ΠΔΕ όπως το brandname της Ολυμπίας, αλλά και 

την ανάπτυξη περιηγητικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και ναυταθλητικού τουρισμού.

Βέβαια κυρίαρχος παράγοντας στην ανάπτυξη όλων των ανωτέρω τομέων της οικο-

νομίας αλλά και γενικότερα της περιοχής είναι η δημιουργία υποδομών. Ιδιαίτερα δε 

των μεταφορικών υποδομών, σημείο όπου στην Δυτική Ελλάδα παρουσιάζεται ιδιαίτερη 

υστέρηση, μιας και μοιάζει ξεκομμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα τόσο σε σιδηροδρομικά 

και αεροπορικά δίκτυα, όσο μερικώς και σε οδικά αφού η μία εκ των τριών Π.Ε. η ΠΕ 

Ηλείας δεν έχει ακόμη σύγχρονο οδικό δίκτυο. 

Γενικότερα, η Δυτική Ελλάδα για να μπορέσει να αλλάξει την ρότα της και να μπει σε 

πιο βιώσιμους αναπτυξιακούς ατραπούς όλοι οι διαφεντεύοντες την τύχη της θα πρέπει 

να συνεργαστούν ουσιαστικά και όχι τύποις με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους επιστη-

μονικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Και προφανώς στην κατεύθυνση αυτή 

ως χώρος προώθησης τέτοιων συνεργειών συμβάλουν σθεναρά τέτοιες δράσεις όπως εί-

ναι το Forum Ανάπτυξης που πραγματοποιείται για εικοστή πέμπτη συνεχή χρονιά. 

Τα βήματα για να φθάσει 
η Δυτική Ελλάδα στην ανάπτυξη

Βασίλης 
Αϊβαλής
Πρόεδρος 
Τεχνικού
Επιμελητηρίου
Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας
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Η ιδιαίτερη χρονική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε προμηνύει έναν πολύ δύσκολο 
χειμώνα για όλους. Βιώσαμε και ξεπεράσαμε σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετή οικονομική κρί-
ση, μετά την πανδημική-υγειονομική και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ενεργεια-
κή κρίση.

Αποτέλεσμα των συνεχόμενων κρίσεων είναι η σταδιακή εξαφάνιση των μικρών και μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι προφανές πως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν 
λειτούργησε και πολύ καλά - απέτυχε και θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί από κάποιο 
άλλο. Θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες και να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου η χώρα να φτάσει σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο με μακροχρόνιο 
ορίζοντα.

Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμώ ότι εάν δεν
• υιοθετηθεί ένα φορολογικό σύστημα που θα δίνει κίνητρα στην εργασία και την επέν-

δυση και που θα συμπεριλαμβάνει και αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για όλους τους 
επιχειρηματίες, όπως ισχύει και στους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες

• σχεδιαστεί νέο ασφαλιστικό σύστημα προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να 
καταπολεμηθεί η φτώχεια

• γίνουν παρεμβάσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το 
πλαίσιο πτώχευσης και εξυγίανσης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και δεν βελτιωθεί 
το πλαίσιο προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και εάν δεν βελτιωθεί το 
δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών ιδρυμάτων, δίνοντας ευνοϊκά δάνεια με χαμηλό 
επιτόκιο και χωρίς αυστηρά κριτήρια

• απελευθερωθούν τα κλειστά επαγγέλματα και δεν ενισχυθεί ο εξαγωγικός τομέας με την 
απάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων

• ενισχυθούν οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής το-
μέας, η μεταποίηση, κλπ 

• ενισχυθεί το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό με παράλληλη μείωση των εισαγωγών
• ενισχυθούν οι συνεργασίες των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ισχυρών αλυσίδων 

παραγωγής (clusters)
• δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή 

προστιθέμενη αξία
• στηριχθεί τόσο η ψηφιακή όσο και η πράσινη μετάβαση στο δημόσιο αλλά και τον ιδι-

ωτικό τομέα
• δημιουργηθούν έξυπνες πόλεις
• αναπτυχθούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την ενεργειακή επάρκεια
ΟΥΔΕΙΣ δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και να επιβιώσει. Καθίσταται σαφές πως η ελ-

ληνική οικονομία με το υπάρχον παραγωγικό μοντέλο θα συνεχίσει να πλήττεται και η οι-
κονομική ανάκαμψη, τουλάχιστον επί του παρόντος, δεν είναι ούτε εφικτή ούτε ορατή στην 
αγορά. Μόνο εάν λυθούν τα βαθιά ριζωμένα πανθομολογούμενα διαθρωτικά προβλήματα 
στο χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό τομέα η οικονομική ανάπτυξη θα ακολουθή-
σει αναπόφευκτα.

Πολιτικά κόμματα και επιστημονικοί φορείς συζητούν εδώ και χρόνια γι’ αυτά τα «πρέ-
πει», γι’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα και ανάκαμψη 
της οικονομίας καθώς και την κοινωνική συνοχή. Τα συμφέροντα όμως είναι μεγάλα, το 
πολιτικό κόστος βαρύ και το μεγάλο θύμα η μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η 
οποία τα τελευταία χρόνια βάλλεται πανταχόθεν.

Φιλοδοξώ ότι μέσα από τις σημαντικές και στοχευμένες παρεμβάσεις στο 25ο Forum 
Ανάπτυξης θα πειστούν οι αρμόδιοι να δράσουν έγκαιρα προκειμένου να μετατραπεί η Ελ-
λάδα στην αναπτυξιακή έκπληξη των επόμενων ετών και να βγει από το φαύλο κύκλο της 
ύφεσης. Οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε με κάθε τρόπο προς αυτή τη κατεύθυνση και να 
δείξουμε το δρόμο που πρέπει να βαδίσει άμεσα η χώρα. Δεν πρέπει επ’ ουδενί να μετα-
τραπεί η οικονομία σε κατάσταση «ζόμπι». 

Σας εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και σας εύχομαι να έχετε καλά αποτελέσματα στις ερ-
γασίες του συνεδρίου.

Μονόδρομος η αλλαγή παραγωγι-
κού μοντέλου για να επιβιώσουμε

Γιώργος
Βαγενάς
Πρόεδρος
Ομοσπονδίας 
Εμπορικών 
Συλλόγων 
Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων

Ξεκινώντας από το ότι έχουμε τελειώσει με την 10ετη οικονομική κρίση, την διετή 
υγειονομική κρίση και διανύοντας την διεθνή ενεργειακή κρίση, πρέπει να σχεδιάσου-
με με μεγάλη προσοχή την επόμενη μέρα, αν δεν θέλουμε να υπάρξει αφελληνισμός του 
εμπορίου.

Πρέπει λοιπόν να πάμε σε στοχευμένα προγράμματα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε συ-
γκεκριμένους κλάδους του λιανεμπορίου στο επόμενό τους βήμα.

Άρα πρέπει να τις προσεγγίσουμε καθαρά κλαδικά, στοχευμένα, για να μπορούμε να 
βρούμε τη λύση του προβλήματος.

Βλέπουμε να μην μπορούμε να συναγωνιστούμε τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που 
ολοένα αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά, με την σιωπηλή ανοχή των κυβερνήσεων 
και αντίθετα την αυστηροποίηση των μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις. Ξαφνικά ήρθε 
μια βίαιη προσαρμογη στα ψηφιακά μέσα και στις νέες τεχνολογίες που μας βρήκε απρο-
ετοίμαστους και μας άφησε αδύναμους και με μεγάλες επιβαρύνσεις στην καθημερινότη-
τα… βλεπε my data, pos.

Δεν πρέπει να αγνοήσουμε τον κλάδο του εμπορίου. Είναι ένας δυναμικός κλάδος, 
από τον οποίο η ελληνική Πολιτεία και η ελληνική Οικονομία έχουν μόνο να κερδίσουν.

Θα ήθελα να προβώ σε μια ακόμη παρατήρηση: μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ εκπροσω-
πούμε και είμαστε οι Έλληνες λιανέμποροι και θέλουμε –εκτός από τα όποια προγράμμα-
τα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης– η Πολιτεία να διαλέξει και τί μοντέλο λιανεμπορίου θέ-
λει. Αν θέλει ένα λιανεμπόριο στο οποίο να υπάρχουν δέκα λιανέμποροι σ’ όλη τη χώρα 
και τίποτε άλλο, είναι άλλη επιλογή. Αν θέλει όμως να στηρίξει το λιανεμπόριο, σημαίνει 
μικρή, μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Αυτό είναι το μέλλον για τη χώρα μας και αυτό 
πρέπει να υποστηριχθεί, είτε από τις τράπεζες είτε βασικά από την ελληνική Πολιτεία, η 
οποία καθορίζει και το μοντέλο της επόμενης μέρας.

Για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, χρειαζόμαστε και τα υπόλοιπα. 
Έχοντας αποκλεισμένους τους περισσότερους από την τραπεζική πρόσβαση, θα μπο-

ρούσε σ’ αυτή τη φάση, και επειδή μιλάμε για ιδιαίτερες συνθήκες, να είναι αντικειμε-
νικά αυτά τα κριτήρια, να τα ξέρουν όλοι από την αρχή. Να μην μπαίνουν στην τράπεζα 
και τελικά να διαπιστώνουν ότι είναι παραπάνω απ’ ό,τι νόμιζαν οι εγγυήσεις και ότι τα 
κριτήρια έχουνε και υψηλό ρίσκο και χίλια δυο πράγματα. Πρέπει δηλαδή σε δύσκολες 
συνθήκες να αποκατασταθεί σιγά σιγά το ότι η τράπεζα είναι μαζί με την επιχείρηση. Και 
βέβαια δεν μας ευνοούν τα στοιχεία του 2010 και μετά….

Το ιδιωτικό χρέος είναι θηλειά στο λαιμό πολλών εμπόρων–επιχειρηματιών αλλά και 
ιδιωτών. Πρέπει να διευθετηθεί άμεσα με πρόσωπο κλειδί την Πολιτεια, που οφείλει να 
παρέμβει υπέρ αυτών που στήριξαν με κόπο και χρήμα την ανακεφαλαιοποίηση με τρισ. 
των τραπεζων.

Μέτρα όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου, η 
θεσμοθέτηση του ακατάσχετου λογαριασμού, ή θεσμοθέτηση του αφορολόγητου ορίου 
όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες, διαγραφή τόκων και επιβαρύνσεων σε 
ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, υποχρεωτικός συμβιβασμός με τις τράπε-
ζες, με πρώτο προτιμητέο τον οφειλέτη (παράδειγμα προς μίμηση η Κύπρος).

Ας κάνουμε μια νέα αρχή εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη.
Το μεγάλο αγκάθι για όλη την κοινωνία είναι η αύξηση του ενεργειακού κόστους που 

έφερε ένα κοκτέιλ ακρίβειας και επιβάρυνσης σε όλες της επιχειρήσεις. 
Είναι αναγκαία η απεξάρτηση της χώρας μας, όπως έκαναν και άλλες ευρωπαικές χώ-

ρες από τους κερδοσκοπικούς μηχανισμούς. 
Δεν θα σταματήσω να φωνάζω οπουδήποτε ότι, για να έχει μέλλον η Ελλάδα, πρέπει 

να εξαντλήσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να «κουρδίσουμε», αν θέλετε, αυτήν 
που λέγεται μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα. Αν το κάνουμε, θα εισπράξει και 
η χώρα μας πραγματικά αυτή την ανοδική πορεία που θέλουμε. 

Η Ελλάδα είναι αυτό, ο μικρός. Αν δεν το καταλάβουμε, νομίζω ότι θα χάσουμε. 
Θα είναι μόνιμα ο πλούτος σε συγκεκριμένους και, όσον αφορά το εμπόριο, δυ-

στυχώς σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, τα κέρδη των οποίων ενδεχομένως να μην 
επενδύονται εδώ.

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι το 
μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Κώστας
Ζαφειρόπουλος
Πρόεδρος 
Εμπορικού και 
Εισαγωγικού
Συλλόγου
Πατρών
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 Οι συνεχόμενες κρίσεις που κυριαρχούν στο διεθνές περιβάλλον έχουν καθηλώσει ή 

σε κάθε περίπτωση επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ειδικά η χώρα μας η οποία 

από την προηγούμενη δεκαετία ήταν σε καθεστώς μνημονίων και ασφυκτικής επιτήρη-

σης προσπαθεί απεγνωσμένα να κερδίσει το χαμένο έδαφος. 

 Το θέμα των φετινών εκδηλώσεων του 25ου Forum Ανάπτυξης είναι η συζήτηση για 

ένα ΝΕΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ. Όπως προκύπτει από 

τον τίτλο, πρώτον είναι να υπάρξει ανάπτυξη της παραγωγής και κατά δεύτερο αυτό το πα-

ραγωγικό μοντέλο να είναι νέο και βιώσιμο.

 Η ανάπτυξη προυποθέτει επενδύσεις. Και κάθε επενδυτής θέλει να επενδύσει σε ένα 

υγιές, ασφαλές και όσο το δυνατόν προβλέψιμο περιβάλλον. Η Δικαιοσύνη μπορεί να 

βοηθήσει σε αυτό, αφού η ανάπτυξη προϋποθέτει ένα κράτος δικαίου από το οποίο να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια Δικαίου και η δίκαιη και ταχεία επίλυση της τυχόν ανακύπτου-

σας διαφοράς. 

 Στην ασφάλεια δικαίου περιλαμβάνεται επίσης ένα σαφές, ορισμένο, αξιόπιστο και 

σταθερό νομοθετικό πλαίσιο. Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις προϋποθέτουν ένα σταθερό 

και όχι ευμετάβλητο φορολογικό και ασφαλιστικό δίκαιο, ένα καθορισμένο και προβλέ-

ψιμο δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις, ένα απαραίτητο χωροταξικό και πολεοδομικό σχε-

διασμό, μιά σιγουριά στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων κ.λ.π. 

 Επίσης ένα ασφαλές θεσμικό περιβάλλον είναι προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης 

και παραγωγής. Η χώρα μας έχει ισχυρούς θεσμούς εκτελεστικής, νομοθετικής και δικα-

στικής εξουσίας. Έχει επίσης ένα μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων αρχών που θωρακίζουν τη 

νομιμότητα. Τα όποια προβλήματα δεν προκύπτουν από την έλλειψη των θεσμών αλλά 

από τη λειτουργία τους. 

Η Δικαιοσύνη έχει μία μεγάλη δύναμη την οποία βλέπουμε σε δίκες πολλές φορές με-

γάλου ηθικού, κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου. «Μεγάλες» δίκες για εγκλήματα 

μεγάλης ηθικής απαξίας π.χ. ανθρωποκτονίες, δίκες με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο π.χ. 

για περιορισμό συντάξεων ή ακόμα και μεμονωμένες δίκες φυσικών ή νομικών προσώ-

πων τεράστιου οικονομικού ενδιαφέροντος. Όμως παράλληλα σε αυτές υπάρχουν οι «μι-

κρές» δίκες των χιλιάδων ανώνυμων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ή αντιμετωπίζουν τα 

δικά τους προσωπικά καθημερινά προβλήματα για τα οποία ζητούν μια δίκαιη και γρή-

γορη επίλυση. 

 Από το παραπάνω σύνολο (μεγάλων αλλά και μικρών δικών) διαμορφώνεται η αί-

σθηση της κοινωνίας η οποία αξιολογεί τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την ποιότητα του 

κράτους δικαίου αλλά και την ασφάλεια δικαίου που είναι βασική παράμετρος της αντα-

γωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

 Με αυτές τις απόψεις χαιρετίζω το 25ο Forum Ανάπτυξης και πιστεύω ότι η συμμε-

τοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, θα συμβάλλει και θα συνεισφέρει στον πλατύ 

δημόσιο διάλογο του θέματος του Συνεδρίου σας για το «ΝΕΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ».

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. 

Προϋπόθεση για ανάπτυξη, 
το ασφαλές περιβάλλον

Αθανάσιος
Ζούπας
Πρόεδρος
Δικηγορικού
Συλλόγου
Πατρών

Η χώρα μας έχει δεχθεί παρατεταμένη οικονομική κρίση για μακρό χρονικό διάστημα. 

Μνημόνια, capital controls, πανδημική κρίση, κύμα ακρίβειας, τουρκική απειλή, κλπ.

Υπάρχει κοινή διαπίστωση ότι η ανθεκτικότητα της Ελληνικής οικονομίας και ο καλός 

φετινός ρυθμός ανάπτυξης έχουν να κάνουν περισσότερο με την ευρηματικότητα, την 

αντοχή και την ευελιξία του Έλληνα επιχειρηματία, παρά με ένα θωρακισμένο και πολυ-

ανθεκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Η πολιτεία κατά τα προηγούμενα χρόνια, προσέφερε συνήθως ένα αναχρονιστικό γρα-

φειοκρατικό μοντέλο, με σοβαρές αγκυλώσεις και πελατειακές σχέσεις, το οποίο οφείλει 

να αναδιαμορφωθεί. 

Μέσα από τον τροχό της παγκοσμιοποίησης και της ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα 

πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Είναι ζωτικό να αποκτήσει εξωστρέφεια και η οι-

κονομία της από καταναλωτική να γίνει σταδιακά πιο παραγωγική. 

Μετά την καταιγίδα της πανδημίας, είναι αναγκαία η μετατροπή της αδράνειας σε δυνα-

μική προσαρμογή σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αναπτυχθούν ισχυρότατα 

αντισώματα στις αλυσιδωτές και χρόνιες πολιτικές ασθένειες της οικονομίας μας.

Η συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας είναι μία πολύπλοκη πολυπαρα-

γοντική συζήτηση που άπτεται του πολιτικού προσανατολισμού της εκάστοτε κυβέρνησης, 

του μοντέλου της δημόσιας διοίκησης, του αναπτυξιακού περιβάλλοντος, της ποιότητας 

υπηρεσιών και της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δικτύων διασύνδεσης των ερευνητικών 

κέντρων με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλών άλλων παραμέτρων.

Η κοινωνία είναι ο απαραίτητος εταίρος, ο οποίος πρέπει να πεισθεί ότι η οικονομία 

της αγοράς, η ανάπτυξη, ο υγιής ανταγωνισμός, οι μεταρρυθμίσεις, οι ανοικτές αγορές και 

οι επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν τα εισοδήματα, διευρύνουν τις 

δυνατότητες κοινωνικής πολιτικής, προσφέρουν ελπίδα και προοπτική, σταθεροποιούν 

ή βελτιώνουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και απομειώνουν την υπερχρέωση δη-

μοσίου και ιδιωτών.

Μέσα σε αυτό τον απαραίτητο διευρυμένο κοινωνικό / επιστημονικό διάλογο, θα ήθε-

λα να συγχαρώ τον κ Παναγιώτη Γιαλένιο, για τη διοργάνωση του 25ου Forum Ανάπτυ-

ξης και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας, ευελπιστώντας ότι τα συ-

μπεράσματά της θα ωθήσουν τους συμμετέχοντες στις απαραίτητες συνέργειες που είναι 

αναγκαίες για επίτευξη του τελικού στόχου της εξεύρεσης ενός νέου βιώσιμου παραγωγι-

κού μοντέλου για τη χώρα μας.

Αναγκαία η προσαρμογή όλων στις 
νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες 

Άννα 
Μαστοράκου
Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου
Πατρών
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• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο 
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή

Τρόποι συνεργασίαςΤρόποι συνεργασίας ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση
∆ΙΚΤΥΟ

∆είγµα εικονικού περιπτέρου µε τις προτεινόµενες επιλογές σηµάνσεων (hot spot) 

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή έκθεση
που συνδυάζεται µε τις διαρκείς υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
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19-20 Νοεµβρίου 2022 
Στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα

Με φυσική παρουσία
οµιλητών, συνέδρων και εκθετών 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Όλες οι εκδηλώσεις του 25ου Forum Ανάπτυξης θα µεταδοθούν LIVE διαδικτυακά µέσω του www.forumanaptixis.gr

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Online
SYMBOULOS.GR

Σάββατο 19 Νοεµβρίου 2022
10:00-10:30 Αγιασµός - Εγκαίνια 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
10:30-12:30 Κεντρική Εκδήλωση
Θέµα: «Η σηµερινή κατάσταση του οικοσυστήµατος έρευνας και καινοτοµίας

στη ∆υτική Ελλάδα, οι ευκαιρίες και οι απειλές- Ποιος ο ρόλος της Patras IQ
στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής»

13:00-15:00 Νοµαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας ΠΑ.ΣΟ.Κ. -ΚΙΝ.ΑΛ.
Θέµα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη για τη ∆υτική Ελλάδα»
17:00-19:30 Οικονοµικό Επιµελητήριο 10ο Περιφερειακό Τµήµα

Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας
Θέµα: «Ενεργειακό ζήτηµα: Προκλήσεις και προοπτικές»
19:30-21:30 Νοµαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
Θέµα: «Νέο µοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης- Η διέξοδος από τη

συντηρητική περιδίνηση»
ΑΙΘΟΥΣΑ 2

10:30-12:30 ∆ικηγορικός Σύλλογος Πατρών 
Θέµα: «Αναδιάρθρωση της δικαιοσύνης: Αξιόπιστη, ταχύτερη, αποδοτικότερη»
12:30-14:30 Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ) 
Θέµα: «Οι επαναστατικές τεχνολογίες της Βιοµηχανίας 4.0 οδηγούν τον

ψηφιακό µετασχηµατισµό βιοµηχανιών και επιχειρήσεων»
17:30-19:30 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (ΙΤΥΕ)
Θέµα: «Στρατηγική και δράσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό της Εκπαίδευσης»

ΑΙΘΟΥΣΑ 3
11:00-12:00 DR PRINOU
Θέµα: «Επιστήµη, Υγεία, Ευεξία»
12:30-14:30 Επιµελητήριο Αχαΐας
Θέµα: «Νέοι και Επιχειρείν»
17:30-19:30 ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Θέµα: «ΣχεδιάΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ µια ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ»
19:30-21:30 Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνικών Εµπορικών

Σωµατείων Νοµού Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.) 
Θέµα: «Η δηµιουργία επαρκούς τεχνικού προσωπικού ως βασική προϋπόθεση

για να είναι βιώσιµο ένα νέο παραγωγικό µοντέλο στη χώρα µας»

Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2022
ΑΙΘΟΥΣΑ 1

10:30-12:30 Επιµελητήριο Αχαΐας 
Θέµα: «Παρουσίαση Καινοτόµων Επιχειρηµατικών Ιδεών-INTECMED»
12:30-14:30 Π.ΟΜ.Ι∆.Α. - Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νοµού Αχαΐας 
Θέµα: «Ενεργειακή Κρίση και Ακίνητη Ιδιοκτησία»
17:30-18:30 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Θέµα: «Εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσω του ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ -ΕΑΠ»

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
11:00-12:30  Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Επιστηµών

Χηµικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
Θέµα: «Νέες τεχνολογίες στην ενέργεια και στη βιοµηχανική παραγωγή»
12:30-14:30 ΣΕΒ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών-Σύνδεσµος

Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας 
Θέµα: «Ανθρώπινο δυναµικό και επίκαιρα εργασιακά ζητήµατα»
17:30-19:30
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Θέµα: «Προτάσεις για τη συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην

κατεύθυνση ενός βιώσιµου παραγωγικού µοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα
και την περιοχή- Ποιος ο ρόλος του ∆ήµου Πατρών»

ΑΙΘΟΥΣΑ 3
11:00-13:00 ∆ιοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας Νέας ∆ηµοκρατίας
Θέµα: «Ταµείο Ανάκαµψης και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
19:30-21:30 Σοροπτιµιστικός Όµιλος Πάτρας «∆ανιηλίς» 
Θέµα: «Συγγραφική διαδροµή µε γυναικεία υπογραφή»

ΠΡΟΓ ΡΑ Μ Μ Α
Σ Κ Λ Η Σ Η

Ώρες Λειτουργείας: 10:00-22:00
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διήμερο για ένα βιώσιμο μέλλον 
Μεγάλο ήταν το ενδια-
φέρον των επισκεπτών 
και για τα περίπτερα 
στον εκθεσιακό χώρο 
του πολυσυνεδρίου. 
(σελ.4). Αυτό που 

σχολιάστηκε ιδιαίτερα 
ήταν ότι μετά τα χρό-
νια των αναγκαστικών 

περιορισμών ο κόσμος 
επανήλθε μαζικά 

αναζητώντας να ενη-
μερωθεί με άμεσο και 

ουσιαστικό τρόπο.
Όλα τα video των εκδη-

λώσεων  έχουν αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα 

της διοργάνωσης www.
forumanaptixis.gr

Η μεγάλη ενεργή συμμετοχή του κοινού 
στις 20 συνεδρίες και το εκθεσιακό τμήμα 
του 20ου Forum Ανάπτυξης ήταν η πρώτη 
ευχάριστη είδηση του φετινού πολυσυνεδρί-
ου-θεσμού της Δυτικής Ελλάδας, που ολο-
κλήρωθηκε με επιτυχία το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο στην Πάτρα. 
Με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, 
εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και φορέ-
ων που εκπροσωπούν την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και όλο το οικονομικό, ακαδημαϊκό 
και κοινωνικό φάσμα, επί ένα διήμερο ανα-
δείχθηκε με πολύπλευρες προσεγγίσεις και 
ενδιαφέρουσες προτάσεις η κεντρική θεμα-
τική ενότητα των διοργανωτών για ένα «βι-
ώσιμο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης του 
τόπου». 

Τριήμερη...
Black Friday 
Σε ρυθμούς Black Friday από 
σήμερα η αγορά, που σε συν-
δυασμό με τα ανοικτά κατα-
στήματα την Κυριακή, γίνεται 
τριήμερη.

Υποψήφιος στην 
Πάτρα ο Β. Αϊβαλής 
Την υποψηφιότητά του για τον 
Δήμο Πατρέων ανακοινώνει την 
Δευτέρα με συνέντευξη Τύπου ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελ-
λάδος Βασίλης Αϊβαλής.

Μέτρα προφύλαξης 
από ηλεκτρονικές 
απάτες

Σελ. 3 Σελ. 3 Σελ. 2

> Με μεγάλη συμμετοχή και σημαντικές προτάσεις ολοκληρώθηκε το 25ο Forum Ανάπτυξης

Εκτενές αφιέρωμα για 
όλες τις εκδηλώσεις σελ. 9-22

Τα 80 έργα 
για την Αχαΐα

Το χαρτοφυλάκιο των 80 και πλέον 
έργων, για τα οποία θα διατεθούν 
πόροι που υπερβαίνουν τα 3,7 
δισ. ευρώ, για την Αχαΐα και την 
«Πάτρα του 2030» παρουσιάστηκε 
την Τετάρτη το πρωί στα γραφεία 
της ΠΔΕ από τον Κ. Μητσοτάκη. 
Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι 
μέσα στο 2025 θα είναι έτοιμη η 
Πατρών-Πύργου ενώ για τη σιδη-
ροδρομική διασύνδεση τόνισε ότι 
το τρένο θα φθάσει στο λιμάνι με 
ένα μεγάλο τμήμα του, μήκους 5,2 
χιλιόμετρα, υπογειοποιημένο. Στο 
Επιμελητήριο Αχαΐας προηγήθηκε 
την προηγούμενη ημέρα σύσκεψη 
με τον αν. υπουργό Ανάπτυξης Ν. 
Παπαθανάση.

Σελ. 5, 6

Κ. Μητσοτάκης
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Το εκθεσιακό τμήμα του πολυσυνεδρίου

Διαρκής ενημέρωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ απο το πο-
λυπληθές Γραφείο Τύπου της διοργάνωσης

Η καινοτόμος διαδικτυακή 3D έκθεση του Δικτύου Forum Ανά-
πτυξης παρούσα στην έκθεση

Ενδιαφέρουσα ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων στο περί-
πτερο του ΙΤΕ ΙΕΧΜΗ

To Επιμελητήριο Αχαΐας σταθερά παρών στο Forum Ανάπτυξης, 
προβάλλοντας τα αναπτυξιακά προγράμματα που διαχειρίζεται

Η Fibair Broadband παρούσα στο 25ο Forum Ανάπτυξης

 Διαρκής ενημέρωση των επισκεπτών του πολυσυνεδρίου απο 
τα στελέχη του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)

Τα στελέχη του Δικτύου PRAXIS του ΙΤΕ γνωρίζουν στο κοινό του 
25ου Forum Ανάπτυξης τις δράσεις του Δικτύου

Ενημέρωση για τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από 
την ΔΕΥΑΠ

Στην υποδοχή των συνέδρων και τα DR PRINOU

Το περίπτερο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο 25ο Forum Ανάπτυξης

Και η ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ παρούσα στο 25ο Forum Ανάπτυξης

Η Τουριστική προοπτική της Δυτικής Ελλάδας στο περίπτερο της 
ΠΔΕ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 25o Forum Ανάπτυ-
ξης και σημαντική ήταν και η παρουσία των εκθετών του 
στην ημιώροφο του Ξεν. ΑΣΤΗΡ. Παρουσιάζουμε σήμερα 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον εκθεσιακό χώρο του 
25ου Forum Ανάπτυξης. 
Θυμίζουμε ότι το 25ο Forum Ανάπτυξης συνδιοργανώθηκε 
με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχα-

ΐας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνικών Εμπορι-
κών Σωματείων Νομού Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.), τον Σύν-
δεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας (Σ.Ε.Β.ΠΕ.Δ.Ε.) και την Patras IQ.
Χορηγοί ήταν οι: ΛΟΥΞ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΤΙ-
ΤΑΝ Α.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Π. και DR PRINOY.
Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), του s/m 
Ανδρικόπουλος, του Aplopolis, της UNISOL, της ΑΧΑ-
ΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., του Επιστημονικού Πάρκου Πα-
τρών, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), 
του Holiday Emotions, του Οικονομικού Επιμελητηρίου-
10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου 

και Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτο-
μίας IRIS και της UNITYPE Β και Μ. Σουβαλιώτης 

Διαρκές το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο περίπτερο το PATRAS IQ
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Το νέο βιώσιμο παραγωγικό 
μοντέλο που μετά από τη δημο-
σιονομική και υγειονομική κρί-
ση έχει ανάγκη η χώρα ήταν 
το θέμα του 25ου Forum Ανά-
πτυξης, το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε το Σαββατοκύριακο 19 
και 20 Νοεμβρίου στο ξενο-
δοχείο «Αστήρ» με περισσότε-
ρους από 100 ομιλητές σε 20 
ξεχωριστές συνεδρίες.
Το πρωί του Σαββάτου τε-
λέστηκε ο αγιασμός από τον 
Αρχιμανδρίτη π. Προκόπιο 
Κόρδα, ο οποίος μετέφερε τις 
ευχές και τις ευλογίες του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου 
και συνεχάρη τους διοργανω-
τές για την άοκνη προσπάθειά 
τους να συνεισφέρουν στην 
κοινωνία δίνοντας βήμα σε 
όλους τους τοπικούς φορείς 
για κρίσιμα ζητήματα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
υπεύθυνος της διοργάνωσης, 
εκδότης της εφημερίδας «Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων», Πα-
ναγιώτης Γιαλένιος, ο οποί-
ος δεν έκρυψε τη χαρά του που 
μετά από δύο χρόνια οι εργασί-
ες του πολυσυνεδρίου γίνονται 
και πάλι δια ζώσης, αλλά και 
διαδικτυακά. Όπως ανέφερε 
«ενώ σκοπός μας ήταν το φετι-
νό συνέδριο να έχει έναν απο-
λογιστικό χαρακτήρα μετά από 
25 χρόνια συνεχούς παρουσί-
ας, οι ραγδαίες εξελίξεις που 
συντελούνται σε εθνικό και πα-
γκόσμιο επίπεδο, μας αναγκά-
ζουν να κοιτάξουμε το μέλλον. 
Μπροστά στην καταιγίδα που 
έρχεται πρέπει να δημιουργή-
σουμε άμυνες και μία απ’ αυτές 
είναι πώς η χώρα θα εξελίξει 
ένα βιώσιμο παραγωγικό μο-
ντέλο. Το 2023 θα κάνουμε τον 

απολογισμό μας και μάλιστα, 
πρόθεσή μας είναι να εκδώ-
σουμε ένα λεύκωμα στο οποίο 
θα αποτυπώνονται όλα όσα 
έχουν ειπωθεί αυτά τα χρόνια 
στο Forum Aνάπτυξης».
 
Χαιρετισμοί από πολιτι-
κούς και άλλους φορείς
Χαιρετισμό στην τελετή των 
εγκαινίων έκανε ο πρώην πρω-
θυπουργός, βουλευτής Αχαΐ-
ας, Γιώργος Παπανδρέου, ο 
οποίος αφού συνεχάρη τους δι-
οργανωτέςς ανέφερε μεταξύ άλ-
λων πως «σε ένα μέλλον άδηλο, 
που χαρακτηρίζεται από πολ-
λές, σύνθετες και πρωτόγνωρες 
προκλήσεις, απαιτείται εγρή-
γορση, προνοητικότητα, όραμα, 
συνέργειες και ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο. Βασικότερη ανάγκη 
όμως - και προϋπόθεση θα έλε-
γα, ο σχεδιασμός να είναι προ-
ϊόν μιας ανοιχτής και γενναίας 
διαβούλευσης, στην οποία πέ-
ραν των ειδικών χρειάζεται η 
συμμετοχή των πολιτών. Η με-
τάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό 
πρότυπο είναι σήμερα το μεγα-
λύτερο στοίχημα της ανθρωπό-
τητας. Απαιτούνται αλλαγές που 
είναι αδύνατον να πραγματο-
ποιηθούν χωρίς να είναι συμ-
μέτοχοι στην όλη προσπάθεια 
οι ίδιοι οι πολίτες, χωρίς είναι 
κατανοητές, χωρίς να γίνουν 
κτήμα τους». 
Καταλήγοντας ο κ. Παπανδρέ-
ου επεσήμανε πως «Η Ελλά-
δα βρίσκεται σε προνομιακή 
θέση γιατί έχει και μπορεί να 
αξιοποιήσει πόρους που έχει 
σε αφθονία: ήλιο, νερό, αέρα, 
γεωθερμία. Η χώρα μπορεί 
να γίνει ενεργειακός κόμβος 
προς όφελος των πολιτών της 
και όχι των οικονομικά ισχυ-

ρών, όπως επίσης πρέπει να 
δημιουργηθεί το το θεσμικό 
πλαίσιο και οι συνθήκες εμβά-
θυνσης της ενεργειακής Δημο-
κρατίας».
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του 
περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δος, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο 
οποίος ανέφερε ότι «με ιδιαίτε-
ρη χαρά, η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας συμμετέχει και στηρί-
ζει το 25o Forum Ανάπτυξης. 
Από την πρώτη ημέρα ανάλη-
ψης των καθηκόντων μας ερ-
γαζόμαστε ώστε η Δυτική Ελ-
λάδα να γίνει μία γη γνωστών 
και ποιοτικών αγροδιατροφι-
κών προϊόντων, ένας τόπος 
σύγχρονης επιχειρηματικής 
αντίληψης και νέων επενδύ-
σεων που θα μειώσουν ακό-
μα περισσότερο τους ήδη μει-
ωμένους δείκτες της τοπικής 
ανεργίας, αλλά και ένας ισχυ-
ρός τουριστικός προορισμός, 
υψηλής ποιότητας και ολικής 
εμπειρίας». 
Επίσης, ο κ. Φαρμάκης ανα-
φέρθηκε επιγραμματικά στο 
Επενδυτικό Προφίλ που έχει 
διαμορφωθεί για την προσέλ-
κυση επενδυτών, την μελέτη 
για την ανάπτυξη σύγχρονων 
επιχειρηματικών πάρκων και 

την αναγέννηση της βιομηχα-
νικής παραγωγής, στο Μηχα-
νισμό Στήριξης της Επιχειρη-
ματικότητας, στον Μηχανισμό 
Διάγνωσης των Αναγκών στην 
Αγορά Εργασίας, αλλά και στην 
δράση κατάρτισης 1.000 ανέρ-
γων της Δυτικής Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο βου-
λευτής Αχαΐας της Ν.Δ, Άγγε-
λος Τσιγκρής, συνεχάρη τους 
διοργανωτές, αλλά και όλους 
όσοι συμμετέχουν στο Forum 
Aνάπτυξης, λέγοντας πως τους 
ενώνει το κοινό τους ενδιαφέ-
ρον για την ευημερία της περι-
οχής μας. Η βουλευτής Αχαΐας 
της Ν.Δ., Χριστίνα Αλεξοπού-
λου τόνισε πως ενώ η περιοχή 
διαθέτει αξιόλογο επιστημονι-
κό δυναμικό και παραγωγικούς 
φορείς δεν είχε τα προηγούμε-
να χρόνια τη βοήθεια που χρει-
άζονταν ώστε να δοθεί αναπτυ-
ξιακή ώθηση στο Νομό, ενώ 
ο βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ., 
Ιάσωνας Φωτήλας δήλωσε 
πως είναι αμέριστη η στήριξή 
του σε οποιαδήποτε αναπτυξια-
κή προσπάθεια. 
Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Κώστας Μάρκου, εξέφρα-
σε την άποψη πως η «τρέχου-
σα ανάπτυξη έχει παραδώσει το 

παιχνίδι στους τεχνοκράτες και 
τους γραφειοκράτες, με αποτέ-
λεσμα να έχει υποχωρήσει το 
πολιτικό όραμα».
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Χρήστος Μπούρας 
ανέφερε πως «το Πανεπιστή-
μιο παρακολουθεί τις τεράστι-
ες αλλαγές που συντελούνται, 
συμμετέχοντας σε συνεργασίες 
και συνέργειες που έχουν ανα-
πτυξιακά οφέλη» και έφερε ως 
παράδειγμα την έκθεση Patras 
IQ, ενώ ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Αχαΐας, Πλάτω-
νας Μαρλαφέκας τόνισε πως 
«η περιοχή μας πρέπει να βρει 
τον προσανατολισμό της το 
2023, καθώς θα είναι μία χρο-
νιά επενδυτικών ευκαιριών».
Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΕ-
ΒΠΔΕ, Κλεομένης Μπάρλος 
ανέφερε πως «είναι οξύμωρο να 
μιλάμε για ανάπτυξη όταν πα-
ρακμάζουμε, κάτι που διαφαί-
νεται και από την μείωση του 
πληθυσμού. Γι’ αυτό πρέπει να 
ληφθούν μακροπρόθεσμα δρα-
στικά μέτρα και παρεμβάσεις».
 
 Ποιοι παρέστησαν
Μεταξύ άλλων, στην τελετή 
των εγκαινίων παρέστησαν ο 
αντιπεριφερειάρχης Ανδρέ-

ας, Φίλιας, ο εκπρόσωπος 
του υφυπουργού Εξωτερι-
κών, Α. Κατσανιώτη, Ηλίας 
Γκοτσόπουλος, ο Δήμαρχος 
Ερυμάνθου, Θ. Μπαρής, η 
αντιδήμαρχος Πατρέων, Αν. 
Τογιοπούλου, ο πρώην Πε-
ριφερειάρχης, Απ. Κατσιφά-
ρας, οι πολιτευτές, Ε. Γιαννιά 
και Ολ. Λόη, ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, Β. Αϊβα-
λής, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννή-
σου και Στερεάς, Θ. Πετρό-
πουλος, ο πρόεδρος του Οι-
κονομικού Επιμελητηρίου 
Δ.Ε, Γ. Παππάς, ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Πα-
τρών, Κώστας Ζαφειρόπου-
λος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ-
ΝΑ, Δ. Νικολακόπουλος, ο 
πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, 
Γρ. Αλεξόπουλος, οι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι, Δ. Γεωρ-
γακοπούλου- Μπάστα, Αντ. 
Χαροκόπος και Σπ. Σκιαδα-
ρέσης, οι επικεφαλής δημοτι-
κών παρατάξεων Γ. Ρώρος, 
Π. Ψωμάς και Ν. Τζανάκος, 
καθηγητές του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, εκπρόσωποι επι-
στημονικών, παραγωγικών και 
κοινωνικών φορέων καθώς 
και πλήθους κόσμου.

«Άμυνες» μέσω ενός βιώσιμου 
παραγωγικού μοντέλου

> Δυναμική έναρξη με την τελετή των εγκαινίων παρουσία εκπροσώπων φορέων και πλήθους κόσμου
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Η έλλειψη συνεργειών, καθώς 
και συνδετικών κρίκων μεταξύ 
των επιμέρους πυλώνων του 
οικοσυστήματος έρευνας και 
καινοτομίας και της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας ώστε 
να διασφαλίζεται μία ολοκλη-
ρωμένη αναπτυξιακή προσέγ-
γιση αναδείχτηκαν στη διάρ-
κεια της κεντρικής εκδήλωσης 
του 25ου Forum Ανάπτυξης 
με θέμα «Η σημερινή κατάστα-
ση του οικοσυστήματος έρευ-
νας και καινοτομίας στη Δυ-
τική Ελλάδα, οι ευκαιρίες και 
οι απειλές- Ποιος ο ρόλος της 
Patras IQ στην αναπτυξιακή 
προοπτική της περιοχής».
Στην εκδήλωση απηύθυ-
νε χαιρετισμό μέσω βίντεο, ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Χρίστος Δή-
μας, ο οποίος συνεχάρη τους 
διοργανωτές και επεσήμανε 
πως η διεξαγωγή τέτοιων συ-
νεδρίων είναι σημαντική, κα-
θώς αναδεικνύουν τις κατευ-
θύνσεις στις οποίες πρέπει να 
στραφεί η ελληνική οικονομία.

Παρεμβάσεις 
εκπροσώπων φορεών
Παρέμβαση στην εκδήλωση 
έκανε ο περιφερειάρχης Δυ-
τικής Ελλάδος, Νεκτάριος 
Φαρμάκης, ο οποίος τόνι-
σε πως η Δυτική Ελλάδα έχει 
εξαιρετικές επιδόσεις στην 
καινοτομία προϊόντος, λέγο-
ντας πως στην περιοχή συντε-
λείται μία μικρή κοσμογονία 
που θα αποδώσει μελλοντι-
κά. «Ως προς την καινοτομία 
προϊόντος, δηλαδή ως προς 
τις επιχειρήσεις που εισάγουν 
καινοτομίες και παράγουν ένα 
νέο ή βελτιωμένο προϊόν, η 
Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 
45,1% καταγράφει την δεύτε-
ρη καλύτερη επίδοση στη χώ-
ρα, ξεπερνώντας ακόμα και 
την Περιφέρεια Αττικής, ενώ 
την ίδια ώρα ο αντίστοιχος 
κοινοτικός μέσος όρος βρί-
σκεται στο 29,8%», είπε μετα-
ξύ άλλων, ο κ. Φαρμάκης. 
Ο Περιφερειάρχης αναφέρ-
θηκε ακόμη στις δράσεις και 
πρωτοβουλίες της Περιφέρει-
ας για την υποστήριξη του οι-
κοσυστήματος της έρευνας και 
της καινοτομίας, όπως το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Έρευ-
νας και Καινοτομίας που ενερ-
γεί ως πυλώνας συντονισμού 
και δράσεων για την ανάδει-
ξη καινοτόμων πρακτικών σε 
κρίσιμους τομείς, το Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυ-
τικής Ελλάδος που όπως είπε, 
αποτελεί ένα στρατηγικό εργα-
λείο ανάπτυξης και μια γέφυ-

ρα σύνδεσης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, η πλατφόρ-
μα καταγραφής του περιφερει-
ακού οικοσυστήματος επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας 
στην οποία ο χρήστης μπορεί 
να πλοηγηθεί σε διαφορετικές 
κατηγορίες φορέων του οικο-
συστήματος καινοτομίας όπως 
Κόμβους (Hubs), Εταιρίες, 
Επενδυτές, Εμπειρογνώμονες, 
καθώς και η ίδρυση Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ανάπτυξης στην περιοχή 
μας που αποσκοπεί στην ενί-
σχυση της ερευνητικής δρα-
στηριότητας, στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών καινοτομίας και 
στην διασύνδεση των καινοτο-
μιών αυτών με το επιχειρημα-
τικό περιβάλλον.
Επίσης, παρέμβαση έκανε ο 
πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Χρήστος Μπούρας, 
ο οποίος έκανε λόγο για «πο-
λυδιάσπαση» του χώρου στην 
περιοχή και αναφέρθηκε στην 
πρωτοβουλία της ΥΠΑΤΙΑ. «Η 
πολυδιάσπαση του οικοσυστή-
ματος έχει συνέπειες διαχρο-
νικά. Δεν μπορεί στη Δυτική 
Ελλάδα να λειτουργούν ερευ-
νητικά ινστιτούτα που διοικού-
νται από κέντρα εκτός Δυτικής 
Ελλάδος. Δεν μπορεί η χρυ-
σή μετοχή του Επιστημονικού 
Πάρκου να μην ανήκει στην 
Περιφέρεια. Το βάζουμε επιτα-
κτικά», είπε, ενώ από την πλευ-
ρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
ΠΔΕ, Κλεομένης Μπάρλος 
ανέφερε ότι υπάρχουν λύσεις 
ακόμη και απλές που είναι δί-
πλα μας. «Κάποιες καινοτόμες 
ιδέες πρέπει να εφαρμοστούν 
συνολικά και σε συνεργασία με 
όμορες περιοχές. 
Για παράδειγμα υπάρχουν 
πολλοί που θα ήθελαν να έρ-
χονται με το ηλεκτρικό τους 
σκάφος στην περιοχή, αλλά 
δεν μπορούν γιατί δεν υπάρ-

χει χώρος να φορτίσουν τις 
μπαταρίες. Δηλαδή, δεν έχουν 
όλα να κάνουν με την υψη-
λή έρευνα, αλλά και πιο απλά 
πράγματα. Και η ιδέα της υπο-
θαλάσσιας τουρμπίνας που 
έχω καταθέσει εδώ και καιρό, 
στην Ιαπωνία ήδη γίνεται και 
θα παράγει το 11% της συνο-
λικής ενέργειας της Ιαπωνίας. 
Η περιοχή μας αν δεν εφαρ-
μόσει καινοτόμα, αλλά ευρείας 
εφαρμογής λύσεις δεν θα πάει 
μπροστά», επεσήμανε. 
Τέλος, παρέμβαση έκανε και 
ο περιφερειακός διευθυντής 
εκπαίδευσης, Κώστας Γιαν-
νόπουλος, λέγοντας πως η 
συγκυρία επιτάσσει να δημι-
ουργηθούν περισσότερες ευ-
καιρίες για την αξιοποίηση του 
επιστημονικού δυναμικού της 
περιοχής.
Στην εκδήλωση απηύθυνε 
χαιρετισμό και ο αν. υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Νίκος Παπαθανάσης, 
ο οποίος τόνισε πως η Δυτι-
κή Ελλάδα με το Πανεπιστή-
μιο Πατρών και τα ερευνητικά 
ινστιτούτα που διαθέτει μπο-
ρεί να βρεθεί στο επίκεντρο 
της παγκόσμιας ερευνητικής 
κοινότητας με τη δημιουργί-
ας ενός πολυσχιδούς Κέντρου 
Καινοτομίας.

 Δομές για τη γεφύρωση 
του χάσματος
Πρώτος εισηγητής ήταν ο δι-
ευθυντής του γραφείου του υφ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Μιχάλης Δρίτσας, ο οποίος 
αναφέρθηκε στα τρία πεδία πα-
ρεμβάσεων εκ μέρους της Πο-
λιτείας, στα ερευνητικά κέντρα 
και Πανεπιστήμια, στα κίνητρα 
για επενδύσεις και στα οικοσυ-
στήματα καινοτομίας. Ακολού-
θως παρέθεσε στοιχεία για τη 
Δυτική Ελλάδα όσον αφορά 
σε επιστημονικές δημοσιεύ-

σεις, σε επιχειρηματικά σχέδια 
και καινοτομία, στις οριζόντι-
ες εφαρμογές που ενίσχυσαν 
το τοπικό οικοσύστημα έρευ-
νας και καινοτομίας. Επίσης, 
όπως ανακοίνωσε ο κ. Δρί-
τσας στο πρόγραμμα «Ερευ-
νώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» 
από τη Δυτική Ελλάδα εντά-
χθηκαν 269 έργα που αντι-
στοιχούν στο 9% του συνολι-
κού προϋπολογισμού. Ακόμη, 
ο κ. Δρίτσας αναφέρθηκε στις 
δομές που έχουν δημιουργη-
θεί για τη γεφύρωση του χά-
σματος μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης εξειδικευμένων υπη-
ρεσιών καινοτομίας και μετα-
φοράς τεχνολογίας, αλλά και 
στις 22 «συστάδες καινοτομί-
ας» που όπως είπε, αρκετές 
έχουν τη βάση τους στη Δυτική 
Ελλάδα. «Η Δυτική Ελλάδα με 
βάσει τους δείκτες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής όσον αφο-
ρά στην καινοτομία είναι στην 
5η θέση», τόνισε, εστιάζοντας 
στα «αδύνατα σημεία», όπως οι 
δαπάνες μη τεχνολογικού το-
μέα, οι δαπάνες για πατέντες 
και κατοχύρωση σημάτων, κ.α. 
Κλείνοντας αναφέρθηκε στις 
ευκαιρίες για τη Δυτική Ελλά-
δα, όπως το νέο ΕΣΠΑ 2021-
2027, το πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα», η νέα δράση 
«Ερευνώ- Δημιουργώ – Καινο-
τομώ» με προϋπολογισμό 300 
εκατ. ευρώ, τα περιφερειακά 
προγράμματα που για την Πε-
ριφέρεια αυξήθηκαν, κ.α.
 
Διεθνοποίησης 
της Patras IQ
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλα-
φέκας, ο οποίος αναφέρθηκε 
στη σπουδαιότητα της έκθεσης 
Patras IQ, ανακοινώνοντας 
πως σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, υλοποιεί-

ται το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
intecmed που έχει σαν στόχο 
την διεθνοποίηση της PATRAS 
IQ σε χώρες της Μεσογείου 
με άριστα αποτελέσματα, ενώ 
αντιπροσωπείες αυτών των 
χωρών θα φιλοξενηθούν στην 
όγδοη έκθεση που θα γίνει στο 
Συνεδριακό του Πανεπιστημί-
ου Πατρών. Στις 26, 27 και 28 
Μαϊου 2023. «Όταν το 2012, 
το Επιμελητήριο Αχαϊας και το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, ένω-
σαν τις δυνάμεις τους με στό-
χο να αναδείξουν το σπουδαίο 
ερευνητικό έργο που παρου-
σιάζεται στην περιοχή και να 
το συνδέσουν με την επιχει-
ρηματική κοινότητα, γνώριζαν 
ότι έκαναν ένα πρώτο βήμα σε 
ένα άγνωστο πεδίο που όφει-
λαν να το υποστηρίξουν και 
να το αναδείξουν. Αφορμή για 
αυτή την πρωτοβουλία ήταν το 
σπουδαίο οικοσύστημα έρευ-
νας, παραγωγής γνώσης και 
τεχνολογικών επιτευγμάτων 
που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή μας και για την οποία 
θα συνεχίσω να υποστηρίζω 
πως εξελίσσεται σε μία μικρή 
SILICON VALLEY», είπε με-
ταξύ άλλων ο κ. Μαρλαφέκας.
 
Στρατηγική δεκαετίας
Ακολούθησε η εισήγηση του 
αντιπεριφερειάρχη Επιχειρη-
ματικότητας, Έρευνας και Και-
νοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη, 
από τη Βέρνη της Ελβετίας 
όπου βρισκόταν, εκπροσωπώ-
ντας την Περιφέρεια σε συνέ-
δριο καινοτομίας. Ο κ. Ζαΐμης 
αναφέρθηκε στις πρωτοβου-
λίες της Περιφέρειας για την 
ενίσχυση όχι μόνο της έρευ-
νας και της καινοτομίας, αλλά 
και της επιχειρηματικότητας, 
όπως η έλευση του αγωγού 
φυσικού αερίου, ενώ εστίασε 
και στο Ερευνητικό Κέντρο πα-
νελλήνιας εμβέλειας που προ-

ωθεί η Περιφέρεια. «Πρέπει 
να χαράξουμε ενιαία στρατηγι-
κή 10ετίας», είπε.
 
Λείπουν οι 
δημιουργικές συνθέσεις
Στη συνέχεια ο αντιπρύτανης 
Έρευνας και Ανάπτυξης και 
προέδρου της Οργανωτικής 
Επιτροπής της Patras IQ, Πα-
ναγιώτης Δημόπουλος, ανα-
κοίνωσε πως γίνονται προ-
σπάθειες, ώστε να αποκτήσει 
η διοργάνωση νομική οντότη-
τα. «Αυτό που λείπει είναι να 
συνδέσουμε τα παραγόμενα 
αποτελέσματα στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας, 
ώστε να καταστούν λειτουργι-
κά και αποτελεσματικά. Απαι-
τούνται δημιουργικές συνθέ-
σεις, γιατί η Δυτική Ελλάδα 
έχει και ερευνητικό και επι-
στημονικό δυναμικό και αξιό-
λογους παραγωγικούς φορείς 
και επιμελητήρια και φυσικό 
πλούτο. Η κατεύθυνσή μας 
πρέπει να είναι προς την ενο-
ποίηση όλων αυτών των δυ-
νάμεων», είπε.
 
Παρεμβάσεις
Παρεμβάσεις έκαναν ο Χρυσό-
στομος Στύλιος Διευθυντής 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συ-
στημάτων, ο Βασίλης Μπουρ-
γανός πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Επιστημών Χημικής 
Μηχανικής -Ίδρυμα Τεχνολογί-
ας και Έρευνας, ο Στέλιος Κου-
τρουμπίνας από τον Σύνδεσμο 
Τεχνολογικών Επιχειρήσεων 
Δυτικής Ελλάδας, ο πρόεδρος 
του ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, Πε-
λοποννήσου και Στερεάς Ελλά-
δος, Θανάσης Πετρόπουλος 
και ο πρόεδρος του Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου Δυτ. Ελλά-
δος, Γιώργος Παππάς.
Την εκδήλωση συντόνισε ο εκ-
δότης της εφημερίδας «Σύμβου-
λος», Παναγιώτης Γιαλένιος.

Συνέργειες γιά ώθηση προς τα εμπρός
> Οι ευκαιρίες και τα προβλήματα στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνολογίας - H προοπτική του PatrasIQ
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Η νεανική επιχειρηματικότητα τέθηκε 
στο επίκεντρο της συνεδριακής εκδή-
λωσης με θέμα «Νέοι και Επιχειρείν», 
που διοργάνωσε το Επιμελητήριο 
Αχαΐας, στο πλαίσιο του 25ου Forum 
Ανάπτυξης 2022, στη διάρκεια της 
οποίας αναδείχθηκαν εργαλεία και 
τρόποι στήριξης των δημιουργικών 
ιδεών. 
«Επιχειρηματικότητα, χωρίς νεανι-
κή επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να 
υπάρξει» τόνισε ο Νικόλαος Παπα-
θανάσης, αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμό-
διος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και 
τις ΣΔΙΤ επισημαίνοντας ότι οι νέοι 
είναι η «επόμενη μέρα» για τη βιώσι-
μη επιχειρηματικότητα. Δήλωσε εν-
θουσιασμένος από την πυκνότητα του 
νεανικού ακροατηρίου και περιέγρα-
ψε δράσεις που στηρίζουν τη νεανι-
κή επιχειρηματικότητα ενώ αναφέρ-
θηκε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που 
ανήκει στο υπουργείο Ανάπτυξης κι 
έχει δυνατότητα να στηρίζει τους νέ-
ους επιχειρηματίες παρέχοντας εγγυ-
ήσεις ώστε να δανείζονται. Όπως εξή-
γησε το ελληνικό δημόσιο θα εγγυάται 
εως και 80% του δανείου σε νέα επι-
χειρηματικά σχήματα. 
Περιέγραψε και την επίσημη ψηφιακή 
πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το 
Elevate Greece που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια 
του ελληνικού οικοσυστήματος και-
νοτομίας και τόνισε ότι τα επόμενα 
χρόνια θα υπάρξουν πολλά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία που θα απευθύνο-
νται στη νεανική επιχειρηματικότητα, 
μέσα από τη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο 2021-27, το νέο αναπτυξιακό 
νόμο, το Ταμείο Ανάκαμψης και το 
Πρόγραμμα Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής, «Μέσα στα επόμενα 7-8 χρόνια 
θα έρθουν στη χώρα χρηματοδοτικοί 
πόροι 70 δισ. που θα μοχλεύσουν άλ-
λα 30 δισ.» τόνισε χαρακτηριστικά ο 
κ. Παπαθανάσης. 
Παράλληλα, με αλλαγές που έχουν 
δρομολογηθεί παρατηρείται αύξηση 
της έντασης των δαπανών έρευνας 
και ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα 
υπάρχει για τη λειτουργία των τεχνο-
βλαστών (spin off εταιρείες). 
Στο μεταξύ, για την στήριξη της νεανι-
κής επιχειρηματικότητας υπάρχει ει-
δικό καθεστώς στο νέο αναπτυξιακό 
νόμο, όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, 
ο οποίος μάλιστα διαβεβαίωσε πως 
ό,τι αναλογεί στη Δυτική Ελλάδα θα 
το πάρει από πλευράς χρηματοδοτή-
σεων, επισημαίνοντας ότι επιδιώκε-
ται ισόρροπη ανάπτυξη που δεν μπο-
ρούσε να επιτευχθεί στο παρελθόν 
όσο ίσχυε οριζόντια βαθμολογία.
Παρέπεμψε επίσης στα δύο Κέντρα 
Καινοτομίας που λειτουργούν σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σημειώ-

νοντας ότι υπάρχει εκρηκτικό ενδι-
αφέρον για εγκατάσταση σε αυτά και 
παρότρυνε να αναληφθούν σχετικές 
πρωτοβουλίες και στην Πάτρα που 
λόγω των Πανεπιστημίων και Ερευ-
νητικών Κέντρων υπάρχει αξιόλογο 
επιστημονικό δυναμικό. 
Με θερμά λόγια μίλησε ο αν. υπουρ-
γός για τον ΕΦΕΠΑΕ σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητά του και τόνισε: 
«Εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε 
τους επενδυτές. Γι αυτό μοιράζουμε τη 
δουλειά σε δομές που έχουν αποδεί-
ξει ότι λειτουργούν με αποτελεσμα-
τικότητα, συνέπεια και διαφάνεια». 
Προς αυτήν την κατεύθυνση επιβε-
βαίωσε ότι ο ΕΦΕΠΑΕ θα διαχειρι-
στεί μέρος του νέου αναπτυξιακό και 
τόνισε ότι «ο στόχος είναι οι υπαγω-
γές να γίνονται μέσα σε χρονικό διά-
στημα 40 ημερών». 
Στις προσπάθειες του ΕΦΕΠΑΕ για 
τόνωση της αγοράς αναφέρθηκε ο 
πρόεδρος του Πλάτων Μαρλαφέ-
κας επικαλούμενος σχετικά στοιχεία. 
Όπως ανέφερε από την ανάληψη 
προεδρίας του φορέα τέθηκε ως προ-
τεραιότητα η γρήγορη ρευστότητα από 
προγράμματα ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα 
πάνω από 2 δισ. ευρώ να έχουν δι-
οχετευτεί σε 130,000 επιχειρήσεις σε 
όλη την Ελλάδα μέσα σε δύο χρόνια. 
Ο κ. Μαρλαφέκας και ως Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας μίλησε και 
για την ενίσχυση της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας επισημαίνοντας μετα-
ξύ άλλων ότι στόχος των δράσεων 
και τη φιλοσοφίας του Επιμελητηρίου 
είναι να εκπαιδεύσει τους νέους στο 
επιχειρείν, αλλά και να επιβραβεύσει 
τη νέα επιχειρηματικότητα. 
«Το νέο οικοσύστημα δημιουργεί θέ-
σεις εργασίας όμως απαιτεί και νέες 
δεξιότητες ή συνδυασμό δεξιοτήτων. 
Είναι τέτοια η ταχύτητα της ανάπτυξης 
της ψηφιακής τεχνολογίας, που τα πα-
νεπιστήμια μας αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν σε αυτή. Αυτή τη στιγμή στις 
ΗΠΑ υπάρχουν 800.000 θέσεις κε-
νές για ειδικότητες ασφάλειας ψηφια-
κών συστημάτων. Ακριβώς εδώ ο ρό-
λος των Επιμελητηρίων θα πρέπει να 
είναι καταλυτικός και αυτό κάνουμε 
εμείς ως Επιμελητήριο Αχαΐας. Στό-

χος μας είναι να ενισχύουμε τις δε-
ξιότητες των νέων και να τους εκπαι-
δεύουμε» 
Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Βα-
φείδης, τεχνικός υπεύθυνος έργου 
MED-STARTS παρουσίασε το ευρω-
παϊκό έργο MED-STARTS που υλο-
ποιήθηκε το 2020 με τη συμμετοχή 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας και αναζή-
τησε νέες επιχειρηματικές ιδέες στους 
κλάδους των νέων τεχνολογιών, δι-
ατροφής, περιβάλλοντος, χειροτεχνί-
ας, πολιτιστικής βιομηχανίας και του-
ρισμού. Το επιχειρηματικό βραβείο 
ήταν 10.000 ευρώ για καθεμία από 
15 επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν 
την ιδέα που κατέθεσαν. Το έργο ολο-
κληρώθηκε και οι εκπρόσωποι ορι-
σμένων νέων βραβευμένων επιχειρη-
ματικών σχημάτων και παρουσίασαν 
τις ιδέες τους και μίλησαν για την μέ-
χρι σήμερα δραστηριότητά τους. 
Ειδικότερα, 
• Η Σοφία Παππά αναφέρθηκε 
«Rubik’s» πρόκειται για δύο καταστή-
ματα εστίασης σε Πάτρα και Θεσσα-
λονίκη που προωθούν τον υγιεινό 
τρόπο διατροφής για όσους είπε από 
επιλογή, είτε από ανάγκη προσέχουν 
τη διατροφή τους και στρέφονται προ-
ϊόντα που μπορούν να συμπεριλά-
βουν και να εμπιστεύονται.
• Ο Γιάννης Αλτανόπουλος μίλησε 
για το «mores». Μια μπουτικ πολιτι-
στικού μάρκετινγκ για την δημιουργία 
με project επικοινωνίας για πολιτιστι-
κούς φορείς ή ομάδες πολιτών. «Κύ-
ριος στόχος είναι να δημιουργούμε 
πλατφόρμες που συνδέουν ανθρώ-
πους και πολίτες» εξήγησε. 
• H Ελένη Γκίκα παρουσίασε το 
«PIVOT» που εντοπίζει σε «θαμμένα» 
αρχεία και ασχολείται με την ανάδει-
ξη ιστορικού και πολιτιστικού υλικού, 
προερχόμενου (προφορικές μαρτυ-
ρίες, παλιές φωτογραφίες, έγγραφα, 
κασέτες ήχου, βινύλια), κα τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δη-
μιουργία σύγχρονων πολιτιστικών 
προϊόντων
• Η Έλενα Φωτακέλη αναφέρ-
θηκε σε μια ακόμη δραστηριότη-
τα που προστέθηκε στο «FOTAKELI 
DESIGN» και είναι η κατηγορία δώρο 

- αναμνηστικό – παιχνίδι. Ένα εργα-
στήρι κατασκευάζει ξύλινα αντικείμε-
να τα οποία θα φέρουν στοιχεία και 
κτιρίων της πόλης της Πάτρας και γε-
νικότερα της Αχαΐας, τα οποία έχουν 
σημαντική καλλιτεχνική αξία. 
• Η Κωνσταντίνα Καρανίκα πα-
ρουσίασε τα πρωτοβουλία «AITHRIA 
SPIRITS» δραστηριοποιείται στην πα-
ραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών 
αλκοολούχων ποτών χωρίς ζάχαρη 
εναλλακτικούς τρόπους γλύκανσης, 
χωρίς συντηρητικά και ενισχυτικά 
γεύσης.
• Ο Τζέρις Μπεσαρατ μίλησε για την 
polikatoikia.gr, μια online πλατφόρ-
μα αυτοματοποιημένης διαχείρισης, 
προσβάσιμη από το κινητό, το tablet 
και τον υπολογιστή. Η polikatikia.gr 
αναλαμβάνει την διαχείριση του κτι-
ρίου και οι γείτονές έχουν πρόσβαση 
στις καινοτόμες υπηρεσίες της πλατ-
φόρμας. 
• Ο Παναγιώτης Πανταζόπου-
λος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 
«μπλοκος». Πρόκειται για βιωματικά 
workshops που απευθύνονται σε παι-
διά και είναι εστιασμένα στο Πατρινό 
Καρναβάλι. Η δραστηριότητα εξελίσ-
σεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, 
τα παιδιά καταθέτουν την καρναβαλι-
κή τους ιδέα, η οποία υλοποιείται με 
την βοήθεια των μεγαλυτέρων. 
Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης 
η Μάγδα Πετροπούλου, γενική δι-
ευθύντρια ΔΕΠ παρουσίασε την πο-
ρεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα 
των επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις περιφέ-
ρειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟ-

ΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙ-
ΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕΠ). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε σε ό,τι αφορά τις Εντάξεις 
ΕΠΑνΕΚ, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει 22 Δρά-
σεις με 94.761 ενταγμένα έργα και 
δημόσια δαπάνη 2,91 δισ. και η ΔΕΠ 
22 Δράσεις με 20.256 ενταγμένα έρ-
γα και δημόσια δαπάνη 0,6 δισ. Αντι-
στοίχως στις εντάξεις ΠΕΠ ο ΕΦΕ-
ΠΑΕ έχει 49 Δράσεις ΠΕΠ με 65.010 
ενταγμένα έργα και Δημόσια Δαπάνη 
Ένταξης 1,22 δισ., ενώ η ΔΕΠ 14 
Δράσεις ΠΕΠ 11.598 ενταγμένα έρ-
γα με και Δημόσια Δαπάνη Ένταξης 
0,22 δισ. Αναφερόμενη στην προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020 πα-
ρουσίασε στιχεία για τις εκταμιεύσεις 
δράσεων ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ από τον 
ΕΦΕΠΑΕ (1,59 δισ. ΕΠΑΝΕΚ και 
926,21 εκ ΠΕΠ) και τη ΔΕΠ (0,31 
δισ. ΕΠΑΝΕΚ και 116,18 εκ ΠΕΠ) 
και για τη Δράση Μεταφορικό Ισο-
ζύγιο (55 εκ. από ΕφΕΠΑΕ και 2,8 
εκ. ΔΕΠ) και για το Πράσινο Ταμείο 
258.000 από ΕΦΕΠΑΕ και 50.000 
από τη ΔΕΠ).
Επίσης η κ. Πετροπούλου τόνισε ότι 
ο ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε την αξιολόγη-
ση των Επενδυτικών Σχεδίων του 
Ν. 4887/2022, επιλέξιμου κόστους 
άνω του 1.000.000 ευρώ και έως και 
3.000.000 ευρώ. «Θα το πράξουμε με 
την ίδια ταχύτητα, συνέπεια, αξιοπι-
στία και διαφάνεια που έχουν λειτουρ-
γήσει έως σήμερα» επεσήμανε ενώ 
πρόσθεσε ότι ο ΕΦΕΠΑΕ θέτει υπο-
ψηφιότητα για διαχείριση των κρατι-
κών ενισχύσεων του Προγράμματος 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 

«Σταθερός εγγυητής το κράτος 
στα νέα επιχειρηματικά σχήματα» 

> Ικανοποίηση για το μήνυμα του υφυπουργού Ν. Παπαθανάση στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας
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Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης της 
ενεργειακής κρίσης και «αναχαίτισης» 
του κόστους της ενεργειακής ενέργει-
ας; Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων 
μπορούν να συμβάλουν στην ενεργει-
ακή απεξάρτηση της χώρας μας; Πώς 
θα επιτευχθεί η μετάβαση στην πρά-
σινη ενέργεια και πώς μπορεί η Ελ-
λάδα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
προκλήσεις; Δεκάδες ερωτήματα που 
επιχείρησαν να απαντήσουν τεχνο-
κράτες, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι 
των πολιτικών κομμάτων, στη διάρ-
κεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε 
το Οικονομικό Επιμελητήριο 10 Π.Τ. 
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και 
Δυτ. Ελλάδος στο πλαίσιο του 25ου 
Forum Ανάπτυξης.
Το θέμα της εκδήλωσης, την οποία 
παρακολούθησε πολυπληθές ακροα-
τήριο που συμμετείχε μάλιστα με «ζω-
ηρό» τρόπο στο διάλογο, καταδεικνύ-
οντας πως η ακρίβεια στην ενέργεια 
είναι σήμερα από τα κυρίαρχα θέματα 
που απασχολούν την κοινωνία, ήταν 
«Οι προκλήσεις και προοπτικές του 
ενεργειακού ζητήματος».
Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόε-
δρος του φορέα, Γιώργος Παππάς, 
ο οποίος καλωσορίζοντας τους ειση-
γητές και τους συμμετέχοντες ανέφερε 
πως «βρισκόμαστε εν μέσω μιας σφο-
δρής ενεργειακής κρίσης που τροφο-
δοτεί και την πληθωριστική κρίση 
και εν μέσω μιας ρευστής γεωπολιτι-
κής και οικονομικής πραγματικότητας 
που οδηγεί την Ελλάδα και την Ευρώ-
πη στην αναθεώρηση πολιτικών σχε-
τικά με την αναλογία παραδοσιακών 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Ειδικά η περιοχή μας, βρίσκεται εκ 
νέου στο επίκεντρο των ενεργειακών 
εξελίξεων, καθώς προχωρούν οι με-
λέτες και αδειοδοτήσεις για τον αγωγό 
EastMed, ενώ επανεκκινούν οι έρευ-
νες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο 
και εκδίδονται νέες άδειες για ανεμο-
γεννήτριες και αιολικά πάρκα».

Μετάβαση στην
πράσινη οικονομία
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονο-
μικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης 
Αργυρού, ήταν ο πρώτος εισηγητής 
της εκδήλωσης, ο οποίος ανέφερε 
πως «το ενεργειακό σοκ είναι η μεγα-
λύτερη πρόκληση και επηρεάζει όλη 
την Ευρώπη, καθώς είναι ο μεγαλύτε-
ρος εισαγωγέας ενέργειας. 
Η Ελλάδα, ωστόσο, προέβλεψε τις 
εξελίξεις και από το 2014 και μετά 
κάναμε σημαντική απεξάρτηση από 
το ρωσικό φυσικό αέριο. Το 2014 το 
70% των εισαγωγών της χώρας ήταν 
από τη Ρωσία και μέχρι το 2021 έπεσε 
στο 40% κυρίως λόγω της εισαγωγής 
αμερικανικού υγροποιημένου αερίου. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε 
πρόβλημα. Έχουμε μία κρίση που 
προσομοιάζει με αυτή του ‘70 με συ-
νέπειες τόσο στο κόστος παραγωγής 
των επιχειρήσεων και της βιομηχα-

νίας, όσο και στο εισόδημα των νοι-
κοκυριών με αποτέλεσμα να υπάρχει 
αρνητικό αποτέλεσμα στην κατανά-
λωση. 
Ως χώρα έχουμε αντιδράσει πάρα πο-
λύ ισχυρά. Μετά τη πολύ μεγάλη στή-
ριξη που δόθηκε κατά την πανδημία, 
η χώρα το διάστημα 2021-2022 έδω-
σε 2% του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης για 
την ενέργεια και ταυτόχρονα σε αυ-
τό προσθέτουμε και το 3% του ΑΕΠ 
σε μέτρα στήριξης που χρηματοδο-
τούνται από μία πολύ καλή υποδομή 
από τα υπερέσοδα των παραγωγών 
ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα 
έχουμε στήριξη του εισοδήματος των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
μέσω της μείωσης της φορολογίας. 
Διατηρούμε μία συγκρατημένη, αλλά 
ρεαλιστική αισιοδοξία. 
Για το 2020-2023 η οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας θα συ-
νεχίσει να είναι ισχυρή. Έχουμε να 
στηρίξουμε την οικονομία και την 
παραγωγική της ικανότητα από το 
Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ένα 
εξαιρετικό σχέδιο. Υπάρχει απόθεμα 
στις τράπεζες που έχει συσσωρευτεί 
το τελευταίο ενάμιση έτος. Αυτές οι 
άμυνες μας κάνει να πιστεύουμε ότι 
θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Η 
ενεργειακή κρίση δείχνει την ανα-
γκαιότητα να κάνουμε τη μετάβαση 
στην πράσινη οικονομία, όπως και 
να γίνουν περισσότερα βήματα ενερ-
γειακής ανεξαρτησίας». 
Ακόμη, ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε γε-

νικότερα στους δείκτες της οικονομι-
κής ανάπτυξης στη χώρα, επισημαί-
νοντας πως «βρισκόμαστε σε πολύ 
καλύτερο σημείο παρά τις δύο μεγά-
λες κρίσεις που πέρασε η χώρα τα τε-
λευταία τρεισήμισι χρόνια, υγειονομι-
κή και ενεργειακή. 
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι 
ότι έχει βελτιωθεί αισθητά η ποιότη-
τα της ανάπτυξης. Το οικονομικό μο-
ντέλο της χώρας αλλάζει. Η ανάπτυξη 
στηρίζεται σε αύξηση των εξαγωγών 
και των επενδύσεων που ξεκίνησαν 
από χαμηλή βάση, αλλά το 2020-
2023 η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώ-
ρα στην Ε.Ε. σε αύξηση εξαγωγών και 
επενδύσεων. 
Εξαιρετική δυναμική έχει και η αγορά 
εργασίας με τη μείωση της ανεργίας 
από το 18% στο 12,5% και η αύξηση 
της απασχόλησης κατά 400.000 που 
επικεντρώνεται σε γυναίκες και νέους. 
Η ανάπτυξη της οικονομίας βελτιώ-
νει τα δημοσιονομικά μεγέθη και έχει 
επιτευχθεί σημαντικά η μείωση του 
δημόσιου χρέους, ενώ κι άλλοι δεί-
κτες, όπως της ανταγωνιστικότητας, 
της κυβερνησιμότητας, της δημόσιας 
διοίκησης δείχνουν πρόοδο. Η Ελλά-
δα αποτελεί την θετική έκπληξη της 
Ευρώπης, σε μία προβληματική συ-
γκυρία. Βέβαια οι προκλήσεις είναι 
μεγάλες».

Δέσμη μέτρων
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Νικό-
λαος Φαραντούρης, καθηγητής Ευ-
ρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέρ-
γειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως 
«η τρέχουσα κρίση, όπως και όλες οι 
προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις 
της σύγχρονης ιστορίας έχουν ως γε-
νεσιουργό αιτία τους υδρογονάνθρα-
κες, πετρέλαιο παλιότερα, φυσικό 
αέριο σήμερα, και την εξάρτηση απ’ 
αυτούς. 
Οι προτάσεις μας επείγει να εστιά-
σουν σε μια δέσμη μέτρων δημοσιο-
νομικού, ρυθμιστικού και ελεγκτικού 

χαρακτήρα. Εδώ και ενάμιση χρόνο η 
κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μία επι-
δοματική πολιτική. 
Όμως τα επιδόματα έχουν κοντά πο-
δάρια. Τα επιδόματα δαπανούν δη-
μοσιονομικούς πόρους και δημι-
ουργούν έναν φαύλο κύκλο, χωρίς 
αποτέλεσμα. 
Χρειάζεται ρύθμιση και παρέμβαση, 
εγρήγορση και εποπτεία της αγοράς, 
πλαφόν και διατίμηση και κυρίως 
αναλογική διασπορά του ρίσκου σε 
όλη τη αγορά. Δεν μπορεί να μετα-
κυλύεται όλο το κόστος στον κατανα-
λωτή και στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, ενώ χρειάζεται δραστικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση της αισχροκέρ-
δειας και των αυξήσεων. 
Και την ίδια ώρα μεγάλες επιχειρή-
σεις να μένουν αλώβητες από την 
ενεργειακή κρίση, η οποία παροξύνε-
ται στη χώρα μας λόγω των δομικών 
προβλημάτων στην αγορά τα οποία 
παραμένουν. Και επειδή η αλήθεια 
απεχθάνεται την καθυστέρηση δεν 
μπορώ να είμαι αισιόδοξος ότι κάτι 
θα αλλάξει αν συνεχιστεί η ίδια πο-
λιτική». 
Ο κ. Φαραντούρης εξέφρασε την απο-
ρία του και για τις εξαγγελίες που αφο-
ρούν την εξόρυξη υδρογονανθράκων 
και αναρωτήθηκε πώς προέκυψε πάλι 
ένα θέμα που η ίδια η κυβέρνηση είχε 
κλείσει πριν από λίγο καιρό. «Η ενερ-
γειακή πολιτική χρειάζεται σχεδιασμό 
20ετίας και οι αναδιπλώσεις δεν βοη-
θούν τη χώρα να ορθοποδήσει», είπε.

Ενεργειακή δημοκρατία
Ακολούθησε η εισήγηση του ανα-
πληρωτή καθηγητή του ΕΜΠ, Χάρη 
Δούκα, ο οποίος έθεσε στο διάλογο 
το θέμα της ενεργειακής δημοκρατί-
ας, αναφέροντας πως «δεν μπορεί η 
χώρα να βασίζεται σε φαραωνικά έρ-
γα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπως τα τεράστια πάρκα, αλλά πρέπει 
να δούμε πως οι πολίτες θα γίνουν 
αυτοπαραγωγοί ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να προωθείται 
η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέρ-
γειας από τον απλό πολίτη, ο οποίος 
μετατρέπεται από καταναλωτή σε αυ-
τοπαραγωγό πράσινης ενέργειας και 
βασικό συν-διαμορφωτή της ενεργει-
ακής αλλαγής. 
Αυτό το μοντέλο της συνιδιοκτησίας 
από τους πολίτες και τις τοπικές κοι-
νωνίες μπορεί μόνο να δώσει το βά-
θος και την ένταση που χρειαζόμαστε 
για την επόμενη κρίσιμη δεκαετία. 
Αυξάνοντας την ταχύτητα προώθησης 
των έργων, διασφαλίζοντας ταυτόχρο-
να μεγάλα ποσοστά συναίνεσης στην 
κλιματική δράση. Η κοινωνία αντι-
μετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λόγω 
της τρομακτικής ακρίβειας, το οποίο 
εστιάζεται στο πάρτι κερδοσκοπίας 
των μεγάλων ομίλων. Αντί να επιδο-
τούμε κάθε χρόνο την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος των ευάλωτων 
νοικοκυριών, ας θωρακίσουμε την 
κατοικία τους, καθιστώντας τους ταυ-
τόχρονα μικροπαραγωγούς της δικής 
τους ενέργειας, εξαλείφοντας οριστικά 
το πρόβλημα.
Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μπορεί να 

κάνει την υπέρβαση, αξιοποιώντας την 
ευκαιρία για μία διαφορετική αρχή. 
Το κράτος πρέπει επιτέλους να πα-
ρέμβει δίνοντας λύση μέσω της εφαρ-
μογής μέτρων στην κατεύθυνση της 
ενεργειακής δημοκρατίας. 
Ζητούν από τους πολίτες να εξοικο-
νομούν ενέργεια, αλλά πώς θα κάνου-
με εξοικονόμηση όταν δεν ξέρουμε τι 
καταναλώνουμε. Για παράδειγμα μό-
λις το 3% των νοικοκυριών στην Ελ-
λάδα έχουν έξυπνους μετρητές, όταν ο 
μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 54%».

Πρόσβαση σε καθαρή 
και φθηνή ενέργεια
Επόμενος εισηγητής ήταν ο τομεάρ-
χης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο 

Ενεργειακή ανεξαρτησία
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οποίος αφού επεσήμανε πως «η ενέρ-
γεια είναι παραγωγικό και κοινωνικό 
αγαθό, συνεπώς πρέπει να μας αφο-
ρά όλους πώς θα έχουμε πρόσβαση 
στην καθαρή και φθηνή ενέργεια», 
τόνισε πως «βρισκόμαστε μπροστά σε 
αναπάντητα ερωτήματα που δημιουρ-
γούν αβεβαιότητες. 
Το ένα είναι ένα ενεργειακή κρίση 
αυτό το χειμώνα, οι τιμές των καυσί-
μων, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα 
της μετάβασης, δηλαδή ποιό θα είναι 
το καύσιμο του μέλλοντος, πώς θα 
αλλάξει μοντέλο παραγωγής ο πλα-
νήτης και πως θα πάμε στην πράσι-
νη ανάπτυξη και την κλιματική ουδε-
τερότητα. 
Το δόγμα ότι «όλα τα προβλήματα 
θα τα λύσει η αγορά» απέτυχε τρα-
γικά και με καταστροφικά αποτελέ-
σματα και στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα, γι’ αυτό η Πολιτεία πρέπει 
να αναλάβει τον έλεγχο της αγοράς 
Ενέργειας, ενώ κυρίως στη χώρα 
μας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα 
ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα 
που είναι η διαχείριση της αισχρο-
κέρδειας. Ότι η ενέργεια έχει γίνει 
ένα πεδίο κερδοσκοπίας με πρω-
ταθλητή τη ΔΕΗ και η κυβέρνηση 
πρέπει να αλλάξει πολιτική. Δυστυ-
χώς, τα υπερκέρδη παράγονται από 
γαλάζια στελέχη, γι’ αυτό το νέο μο-
ντέλο της ενέργειας προϋποθέτει πο-
λιτική αλλαγή». 

Καταλήγοντας, επεσήμανε πως «μό-
νη διέξοδος ενόψει του ενεργειακού 
χειμώνα είναι η Πολιτεία να ισχυρο-
ποιήσει τον έλεγχο στην ενεργειακή 
αγορά, διότι δε νοείται αντιμετώπιση 
της κρίσης με ασυδοσία και αισχρο-
κέρδεια και να υλοποιήσει ένα σχέδιο 
που θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε 
καθαρή και προσιτή ενέργεια για νοι-
κοκυριά, επιχειρήσεις και κοινωνικές 
λειτουργίες».

Πράσινη μετάβαση
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αρ-
βανιτίδης, επικεφαλής του Κοινο-
βουλευτικού τομέα Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛ 
αναφέρθηκε στις λανθασμένες επι-
λογές της κυβέρνησης, που όπως εί-
πε, τρέχει πίσω από τις ενεργειακές 
εξελίξεις. 

«Η «πράσινη» μετάβαση λοιπόν, εί-
ναι η μεγάλη πρόκληση τόσο για την 
Ε.Ε. όσο και για εμάς στην Ελλάδα. 
Κύριο εργαλείο για την «πράσινη» 
μετάβαση είναι η αλλαγή του ενερ-
γειακού μείγματος και η γρήγορη 
ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας. 
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπήρ-
ξε πρωτοπόρος της «πράσινης» με-
τάβασης. Βάλαμε τις βάσεις για να 
μεγαλώσει στη χώρα μας το μερίδιο 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), με παραγωγή ενέργειας από 

τους πολίτες και μικρούς παραγωγούς 
με την προϋπόθεση η μετάβαση προς 
την «πράσινη εποχή» να γίνει με δη-
μοκρατικό τρόπο και με ενεργή συμ-
μετοχή του πολίτη.
Βασικό ζητούμενο είναι το πώς πετυ-
χαίνει κανείς την κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη 
με «πράσινη» ενέργεια, αλλά και με 
ποιους κανόνες το κάνει αυτό μια πο-
λιτεία. 
Η Κυβέρνηση όφειλε να είχε ρίξει το 
βάρος της στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και την προώθηση μικρών έρ-
γων ΑΠΕ από την πρώτη ημέρα που 
ανέλαβε. 
Δυστυχώς, το στοίχημα αυτό χάθηκε. 
Και η πιο αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση της κλιματικής κρίσης και της 
ενεργειακής μετάβασης παραμένουν 
ζητούμενα τόσο για την οικονομία μας 
όσο και για την κοινωνία μας», είπε. 
Καταλήγοντας υποστήριξε πως «πρέ-
πει να υπάρχει αποτελεσματική και 
δίκαιη απάντηση στην ενεργειακή 
κρίση. Προτείναμε από την πρώτη 
στιγμή την επιβολή κλιμακωτού πλα-
φόν στη λιανική τιμή ώστε και οι πο-
λίτες να είναι προστατευμένοι, αλλά 
και οι παραγωγοί και οι πάροχοι να 
συμμετέχουν στο κόστος, και να μην 
επιβαρύνονται μόνο οι καταναλωτές 
και το κράτος. 
Επιπλέον έχουμε ζητήσει την φορο-
λόγηση των υπερκερδών, πέρα από 
τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, στους παρόχους αλλά και στις 
εταιρείες εμπορίας, διύλισης και μετα-
φοράς ορυκτών καυσίμων, όπως εί-
ναι τα διυλιστήρια και οι έμποροι Φυ-
σικού Αερίου».

Η ακρίβεια πλήττει 
τα νοικοκυριά
Τελευταίος εισηγητής ήταν ο βουλευ-
τής Αχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθα-
νασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στις προτάσεις του κόμματός του για 

την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης. Όπως είπε «στην Ελλάδα υπάρ-
χει μία τεράστια αντίφαση. Ενώ η χώ-
ρα είναι πλούσια σε πηγές ενέργειας, η 
ακρίβεια πλήττει τα νοικοκυριά. 
Ο βασικός παράγοντας για την εκτίνα-
ξη των τιμών στην ενέργεια και την 
ενεργειακή φτώχεια είναι η ίδια η ΕΕ, 
οι μηχανισμοί και η στρατηγική της, 
άρα καμία προσδοκία δεν μπορεί να 
υπάρχει ότι αυτοί που δημιούργησαν 
το πρόβλημα μπορούν και να το λύ-
σουν. 
Τα δήθεν “εναλλακτικά” σχέδια που 
κατατίθενται στο τραπέζι, είτε με τη 
μορφή του “πλαφόν” είτε με αυτή του 
“ευρωομόλογου”, στη βάση και των 
οξυμένων ανταγωνισμών μεταξύ των 
κρατών-μελών, θεωρούν δεδομένες 

αυτές τις στρατηγικές επιλογές, κατα-
λήγοντας τελικά στο ίδιο αποτέλεσμα: 
Οι λαοί της Ευρώπης να επιδοτούν 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους ομί-
λους της ενέργειας και τα δυσθεώρητα 
κέρδη τους. 
Το ακριβό μείγμα αντιμετωπίζεται μό-
νο μέσα από τη σύγκρουση με τις κα-
τευθύνσεις της ΕΕ, από την έξοδο 
από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσί-
ας, την αξιοποίηση του λιγνίτη και την 
κατάργηση των έμμεσων φόρων. 
Ειδικότερα, στις προτάσεις μας είναι 
η άμεση και πλήρη επαναλειτουργία 
λιγνιτικών μονάδων, χωρίς τις δε-
σμεύσεις του χρηματιστηρίου ρύπων, 
που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του 
λιγνίτη. Κατάργηση του Χρηματιστη-
ρίου ενέργειας. Απόσυρση της χώρας 
από τις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρω-
σία που τελικά τις πληρώνει ο λαός, 
ενώ τμήματα του κεφαλαίου, όπως οι 
εφοπλιστές, θησαυρίζουν από τη με-
ταφορά του πανάκριβου αμερικάνι-
κου LNG». 
Πραγματική βελτίωση υπέρ του λα-
ού, χωρίς σύγκρουση με την πολι-
τική της “απελευθέρωσης” και της 
“πράσινης μετάβασης” της ΕΕ, δηλα-
δή με τις αιτίες που έχουν οδηγήσει 
στη σημερινή κατάσταση, δεν μπορεί 
να υπάρξει».

και πράσινη οικονομία
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Κριτική στην κυβέρνηση για 
τους χειρισμούς της στην Οικο-
νομία ασκήθηκε στην εκδήλω-
ση της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αχαΐας στο πλαίσιο 
του 25ου Forum Ανάπτυξης. 
Συμμετείχε ο βουλευτής Φθι-
ώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτι-
κή Συμμαχία και αναπληρω-
τής Τομεάρχης Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γιάννης Σαρα-
κιώτης, παραθέτοντας ομιλία 
με θέμα την πρόταση του κόμ-
ματος της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης για ένα νέο αναπτυξια-
κό-παραγωγικό μοντέλο. 
Όπως επεσήμανε αρχικά ο κ. 
Σαρακιώτης: «η Κυβέρνηση 
της Ν.Δ., αντί να λάβει δραστι-
κά μέτρα για την αντιμετώπιση 
των πολυεπίπεδων κρίσεων, 
κινείται σε τρεις άξονες: Βλέ-
πει τις συγκεκριμένες κρίσεις 
ως ευκαιρία, χειρίζεται τα ζητή-
ματα άκρως επικοινωνιακά και 
μόνο και ρίχνει το βάρος στην 
“ατομική ευθύνη”». Ο βουλευ-
τής επικέντρωσε στο θέμα της 
ακρίβειας, λέγοντας πως «η χώ-
ρα μας είναι πρώτη επί σειρά 
μηνών στο κόστος της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, πρώτη στο κό-
στος των καυσίμων, κατέχει αρ-
νητική πρωτιά και στο ζήτημα 
της αύξησης των ανισοτήτων… 
Στην Ελλάδα παρατηρείται το 

πρωτοφανές να έχουμε υπέ-
ρογκες αυξήσεις σε αγαθά και 
υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα 
οι μισθοί να είναι καθηλωμέ-
νοι σε επίπεδα περασμένων δε-
καετιών. Μια ακόμη αβελτηρία 
αφορά τη λεγόμενη “κατάργηση 
της ρήτρας αναπροσαρμογής”. 
Αφού “καταργήθηκε”, τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο, η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας ανακοί-
νωσε ότι οι λογαριασμοί ήρθαν 
αυξημένοι κατά 57%! Δεν μπο-
ρώ να φανταστώ τι θα είχε συμ-
βεί αν δεν είχε “αφαιρεθεί” η 
ρήτρα αναπροσαρμογής».
Στη συνέχεια ο κ. Σαρακιώτης 
παρουσίασε τις προτάσεις του 
κόμματός του, αναφέροντας 

μεταξύ άλλων πως «πρώτιστος 
στόχος είναι η ενίσχυση του ει-
σοδήματος των πολιτών και η 
αύξηση του κατώτατου μισθού 
στα 800 ευρώ. Ως Κυβέρνη-
ση, προχωρήσαμε σε μια γεν-
ναία αύξηση του κατώτατου και 
στην κατάργηση του “υποκατώ-
τατου” μισθού, με αποτέλεσμα 
οι νέοι να δουν αύξηση ύψους 
27%. Από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, έχουμε προτείνει τη 
μείωση του ΕΦΚ στα κατώτε-
ρα επίπεδα που ορίζει η Ε.Ε. 
Παράλληλα, προτείνουμε το 
“κούρεμα” των οφειλών, που 
δημιουργήθηκαν κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, καθώς 
οι επιχειρηματίες υπέστησαν 

τεράστιες ζημιές απλά επειδή 
συμμορφώθηκαν με τις απο-
φάσεις της Πολιτείας. Τέλος, 
ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προτείνει τη ρύθ-
μιση της αγοράς και την ενί-
σχυση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών, καθώς δεν μπορεί να 
συνεχιστεί το φαινόμενο της 
αισχροκέρδειας από το χωρά-
φι έως το ράφι».
Καταλήγοντας, ο βουλευτής 
Φθιώτιδας έκανε ιδιαίτερη 
μνεία και στον τομέα της Έρευ-
νας και της Τεχνολογίας σημει-
ώνοντας πως «σε αντιδιαστολή 
με ό,τι συμβαίνει σήμερα στον 
τομέα της Έρευνας, το 2016 με 
πρωτοβουλία του Κώστα Φω-
τάκη ιδρύθηκε το ΕΛΙΔΕΚ το 

οποίο, σύμφωνα με μελέτες 
του Σ.Ε.Β., “συνέβαλε τα μέγι-
στα στην ανάσχεση του brain 
drain” και κράτησε νέους επι-
στήμονες και ερευνητές στη 
χώρα μας. Παράλληλα, δη-
μιουργήθηκε το πρόγραμμα 
“Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινο-
τομώ”, το οποίο έδωσε διέξο-
δο σε πολλούς νέους ερευνη-
τές, αλλά και το EquiFund που 
στήριξε καινοτόμες επιχειρή-
σεις με εξωστρεφές πρόσημο».
Στην εκδήλωση μίλησε και η 
Αναστασία Σαπουνά, μέλος 
της Κ.Ε., συντονίστρια τμήμα-
τος Οικονομικής Πολιτικής 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευτική Συμ-
μαχία, η οποία αναφέρθηκε 
στις προτάσεις του κόμματος 
για την αντιμετώπιση του κύ-
ματος ακρίβειας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
προτείνει άμεσα μέτρα: αύξηση 
του κατώτατου μισθού στα 800 
ευρώ, ρύθμιση της αγοράς και 
αυστηροποίηση των ελέγχων 
για φαινόμενα αισχροκέρδειας, 
με την ΡΑΕ και την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού να παίζουν επι-
τέλους τον ρόλο που τους ανα-
λογεί, πρόγραμμα επιδότησης 
ενεργειακού κόστους για πολί-
τες και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, αναπροσαρμογή των τι-
μολογίων της ΔΕΗ. Επιπλέον 
προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα 

τρόφιμα, προστασία της πρώ-
της κατοικίας, αύξηση του αφο-
ρολόγητου στις 10.000 ευρώ, 
ενίσχυση της ρευστότηρας», εί-
πε μεταξύ άλλων. 
Στην εκδήλωση παρενέβη και 
ο αχαιός βουλευτής του κόμ-
ματος, Κώστας Μάρκου, ο 
οποίος ανέφερε πως «είμαστε 
η εναλλακτική πρόταση που κα-
ταθέτει μια άλλη πολιτική φιλο-
σοφία. Δυστυχώς σήμερα στη 
χώρα έχουμε πρόβλημα δη-
μοκρατίας και ανάπτυξη χω-
ρίς δημοκρατία δεν υπάρχει. 
Η ανάπτυξη εμποδίζεται από 
την έλλειψη δημοκρατίας, δι-
καιοσύνης και αξιοκρατίας. Το 
σύστημα κινείται με τέτοιο τρό-
πο, ώστε έχει δημιουργηθεί ένα 
κλίμα, ότι οι πολιτικοί δεν είναι 
ικανοί να σώσουν την κοινω-
νία, παρά μόνο οι τεχνοκράτες, 
τα παράγωγα του δοκιμαστικού 
σωλήνα. Αυτό είναι κάτι που 
δεν πρέπει να υποτιμήσουμε».
Να σημειωθεί πως στο τέλος 
των εισηγήσεων αρκετά στε-
λέχη, φίλοι και μέλη του κόμ-
ματος έκαναν παρεμβάσεις, 
θέτοντας προς συζήτηση αρκε-
τά θέματα, όπως ο προβλημα-
τισμός για επικείμενο λουκέ-
το στο εργοστάσιο της ΕΒΟ, η 
ακρίβεια, τα προβλήματα των 
αγροτών, κ.ά.

Προτάσεις για την περιφερειακή ανά-
πτυξη που θα έχει στο επίκεντρο της, 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον κα-
τέθεσαν οι εισηγητές της εκδήλωσης 
που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επι-
τροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ- Κίνη-
μα Αλλαγής, στο πλαίσιο του 25ου 
Forum Aνάπτυξης.
Πρώτος εισηγητής ήταν ο επικεφαλής 
της περιφερειακής παράταξης «Δι-
καίωμα στην Πρόοδο», Γιάννης Λύ-
τρας, ο οποίος αφού έκανε μία σύντο-
μη αναδρομή στις θεσμικές αλλαγές 
στην αυτοδιοίκηση που είχαν στόχο 
η ανάπτυξη να διαμορφώνεται στα γε-
ωγραφικά όρια των αιρετών περιφε-
ρειών με τη διάθεση των απαραίτη-
των πόρων, επεσήμανε πως ενώ η 
Δυτική Ελλάδα είναι μια προικισμένη 
από τη φύση περιοχή, δυστυχώς δεν 
έχει καταφέρει να βγει στο φως. Ο κ. 
Λύτρας, απέδωσε την υστέρηση αυτή, 
τόσο στο γεγονός ότι τα προγράμμα-
τα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
δεν ελέγχονται ως προς την αποτελε-
σματικότητά τους, ενώ η περιοχή έχει 
μείνει πίσω σε σημαντικά έργα υπο-
δομής. «Η περιφερειακή αυτοδιοίκη-
ση είναι ταυτόσημη με την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη», είπε και κατέθεσε 

προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, Βασί-
λης Αϊβαλής, ο οποίος επεσήμανε 
πως στον άξονα των μεταφορικών 
υποδομών πρέπει να επιταχυνθούν 
η ολοκλήρωση κατασκευής της νέας 
εθνικής οδό Πατρών-Πύργου και η 
επέκτασή της μέχρι την Τσακώνα, η 
ένταξη χρηματοδότησης του συνόλου 
της υπογειοποιημένης διέλευσης της 
νέας σιδηροδρομικής γραμμής από 
την πόλη της Πάτρας, η δρομολόγηση 
δημιουργίας εμπορικού κρηπιδώμα-
τος στο λιμάνι της Πάτρας, η αναβάθ-
μιση του αεροδρομίου του Αράξου, 

κ.ά., ενώ όπως είπε ιδιαίτερης σημα-
σίας είναι και η ανάπτυξη των ενερ-
γειακών υποδομών στην περιοχή 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το αξι-
όλογο δυναμικό της τόσο στον άξονα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
όσο και στον άξονα των μεταβατικών 
καυσίμων. «Η ουσιαστική συνεργασία 
μπορεί να αποτελέσει μια καλή πρα-
κτική για το πώς οι επιστημονικοί, 
παραγωγικοί φορείς και η πανεπιστη-
μιακή κοινότητα αξιοποιώντας όλοι 
τα νέα μυαλά και το δυναμικό τους μα-
ζί με ευήκοα ώτα της αυτοδιοίκησης, 
που είναι προαπαιτούμενο, μπορούμε 
όλοι μαζί να αλλάξουμε τη ρότα και το 

παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Ελ-
λάδας», επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Ακολούθησε η τοποθέτηση του προέ-
δρου του ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, Πε-
λοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, 
Θανάση Πετρόπουλου, ο οποίος 
αφού παρέθεσε τελευταία στατιστικά 
στοιχεία που καταδεικνύουν την τρα-
γική κατάσταση στην οποία έχει περι-
έλθει ο πρωτογενής τομέας, εστίασε 
στα τρία βασικά προβλήματα της περι-
οχής, στον μικρό κλήρο, στην ελλιπή 
γεωργική εκπαίδευση και στην υστέ-
ρηση σε έργα υποδομής. Όσον αφο-
ρά στον μικρό κλήρο, ανέφερε πως 
η λύση είναι η συμμετοχή σε συλλο-
γικά σχήματα, ενώ για την εκπαίδευ-
ση, επεσήμανε πως πρέπει να υπάρ-
χει μεταλυκειακή εκπαίδευση, καθώς 
μόνο το 6,4% των Ελλήνων αγροτών 
έχει γεωργική εκπαίδευση. Τέλος ανέ-
φερε πως χρειάζονται έργα υποδομής 
στην ύπαιθρο, όπως άρδευσης με 
κλειστού τύπου δίκτυα.
Τέλος, ο πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Δυτ. Ελλάδος, Γιώρ-
γος Παππάς, είπε πως «η περιφερει-
ακή ανάπτυξη και η επιχειρηματικό-
τητα της επόμενης δεκαετίας πρέπει 
να εκκινεί από δύο θεμελιώδη χα-

ρακτηριστικά: να είναι ψηφιακή και 
πράσινη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
κάθε αναπτυξιακό εγχείρημα να αξι-
οποιεί τις επιστημονικές και τεχνολο-
γικές καινοτομίες και να ενσωματώνει 
πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματι-
κής αλλαγής» και αναφέρθηκε σε συ-
γκεκριμένους τομείς, όπως στον πρω-
τογενή τομέα, στις υποδομές, στον 
τουρισμό. Καταλήγοντας ο κ. Παππάς 

επεσήμανε «είμαστε υπέρ των δημο-
σίων επενδύσεων, αλλά δεν φοβόμα-
στε τις ΣΔΙΤ. Άλλωστε, το πρώτο μεγά-
λο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα έγινε στα 
μέσα της δεκαετίας του ’90 και ήταν η 
γέφυρα του Ρίου, την αξία της οποίας 
σήμερα όλοι έχουμε πια αντιληφθεί. 
Δεν δαιμονοποιούμε την επιχειρημα-
τικότητα και τον ιδιωτικό τομέα και 
είμαστε υπέρ των παραγωγικών και 
ισότιμων συμπράξεων που παραδί-
δουν στους πολίτες λειτουργικά έργα 
και υπηρεσίες. Mόνο με εξωστρέφεια, 
καινοτομία και συνέργειες θα καταφέ-
ρουμε να θέσουμε την ισόρροπη πε-
ριφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελ-
λάδας σε στέρεα θεμέλια».
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο 
Γραμματέας της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑ-
ΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Μοίραλης.

Μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης

Προτάσεις για ισόρροπη ανάπτυξη

> Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία 

> Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
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Στις ευκαιρίες που δημιουρ-
γούνται στη χώρα και ειδικότε-
ρα στη Δυτική Ελλάδα από τις 
χρηματοδοτήσεις που θα εισ-
ρεύσουν τα επόμενα χρόνια 
από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανά-
καμψης και την Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική επικέντρωσε ο 
Νικόλαος Παπαθανάσης, 
αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Ιδι-
ωτικές Επενδύσεις – ΣΔΙΤ, 
μιλώντας σε συνεδριακή εκ-
δήλωση που οργάνωσε η Δι-
οικούσα Επιτροπή Εκλογικής 
Περιφέρειας Αχαΐας Νέας Δη-
μοκρατίας, στο πλαίσιο του 
25ου Forum Ανάπτυξης 2022.
Ο υπουργός υπολόγισε ότι οι 
χρηματοδοτήσεις ανέρχονται 
στα 70 δισ., οι οποίες όμως 
για να απορροφηθούν θα χρει-
αστούν και ιδιωτικά κεφάλαια. 
«Τα 70 δισ. ευρώ δεν θα μπο-
ρέσουν να απορροφήσουν πα-
ρά μόνο με τη διεύρυνση της 
περιμέτρου των επιχειρήσεων 
που θα μπορούν να δανειστούν 
από τράπεζες» τόνισε και ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται τόσο με τις τρά-
πεζες, όσο και με την Τράπεζα 
της Ελλάδας με στόχο περισ-
σότερες επιχειρήσεις να έχουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
«Είναι αλήθεια ότι σήμερα πε-
ρίπου 25% των επιχειρήσεων 
έχουν τη δυνατότητα να μπουν 
στο τραπεζικό σύστημα. Η προ-
σπάθεια που κάνουμε είναι να 
διευρύνουμε αυτήν την περίμε-
τρο των επιχειρήσεων που θα 
αποκτήσουν πρόσβαση στην 
τραπεζική χρηματοδότηση. 
Πρέπει να απορροφήσουμε 70 
δισ. Ευρώ πόρων από τα διαρ-
θρωτικά ταμεία (ΕΣΠΑ 2021-
2027, ΚΑΠ και Ταμείο Ανά-
καμψης) κι επιπλέον 30- 35 
δισ. ευρώ θα μοχλεύσουμε από 
τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή μι-

λάμε για 110 δισ. ευρώ. Όλα 
αυτά πρέπει να πέσουν στην 
ιδιωτική οικονομία τα επόμε-
να 6-7 χρόνια. Για να γίνει αυ-
τό, πρέπει η περίμετρος των 
επιχειρήσεων που θα επιδοτη-
θούν να διευρυνθεί. 
Για να το κάνουμε αυτό, δου-
λεύουμε και με τις τράπεζες και 
με τη ΤτΕ. Οι συνεχείς ανα-
βαθμίσεις μέσα από τη σω-
στή δημοσιονομική συμπε-
ριφορά μας έβαλαν μπροστά 
στην πύλη της επενδυτικής 
βαθμίδας και αυτό θα διευ-
ρύνει την περίμετρο», τόνισε 
ο αν. υπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων.
Ένας ακόμη «δρόμος» που δη-
μιουργεί προσδοκίες για δανει-
ακές συμβάσεις είναι η Τράπεζα 
Επενδύσεων. 
Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε 
ότι πλέον οι μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν 
τη δυνατότητα να χρηματοδο-
τηθούν και από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα με δά-
νειο που θα έχει εγγύηση του 
Δημοσίου στο 80%, ώστε να 
μετριαστεί η αδυναμία τραπεζι-
κού δανεισμού.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις ευ-
καιρίες που δημιουργούνται και 
στις συνθήκες ανάκαμψης που 
διαμορφώνονται για την χώρα, 
πράσινη μετάβαση, ψηφιακός 
μετασχηματισμός και ιδιωτικές 
επενδύσεις είναι οι τομείς που 
θα ενισχυθούν, ενώ μεγάλη βα-
ρύτητα δίνεται στην κατάρτιση 
με στόχο την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων για την τόνωση της απα-
σχόλησης. 
«Αυτό που θέλουμε να κάνου-
με είναι να δημιουργήσουμε θέ-
σεις εργασίες και καταρτισμένο 
προσωπικό. Να επιστρέψουν 
οι Έλληνες που έχουν φύγει 
στο εξωτερικό σε μια χώρα να 
μπορούν να δουλέψουν σύμ-
φωνα με την επιστήμη τους και 

την αξιοσύνη που έχουν και να 
κρατήσουμε τα υπόλοιπα παι-
διά μας στην πατρίδα μας» τό-
νισε ο κ. Παπαθανάσης. 
Μιλώντας για τον νέο αναπτυ-
ξιακό νόμο αναφέρθηκε στις 
αλλαγές που ‘έχουν συμπερι-
ληφθεί, οι οποίες ευνοούν τη 
Δυτική Ελλάδα. Όπως ο ίδιος 
εξήγησε η κατανομή πλέον γί-
νεται με βάση τους δείκτες κά-
θε περιφέρειας κι όχι οριζόντια. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστι-
κά, η Δυτική Ελλάδα θα λάβει 
τους πόρους που της αντιστοι-
χούν με έργα που υπό άλλες 
συνθήκες θα απορρίπτονταν 
στην αξιολόγηση.
Συνεχίζοντας ο αν. υπουργός 
έκανε έναν συνοπτικό κυβερ-
νητικό απολογισμό επισημαί-
νοντας μεταξύ άλλων ότι η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε 
να οδηγήσει τη χώρα σε ρυθμό 
ανάπτυξης 5,3%, διπλάσια από 
την ευρωζώνη, να μειώσει την 
ανεργία κατά 6% και όλα αυτά 
στη διάρκεια της διετούς παν-
δημίας που χρειάστηκε να στη-
ρίξει την ελληνική οικονομία με 
σημαντικούς πόρους. 
Επίσης, έκανε αναφορά στον 
προϋπολογισμό του 2023, που 
όπως είπε κατατίθεται τα επόμε-
νες ημέρες στη Βουλή. «Πρόκει-
ται για έναν ιστορικό προϋπο-
λογισμό, αφού για πρώτη φορά 
κατατίθεται χωρίς την ενισχυμέ-
νη επιτήρηση» είπε. 
«Θέλουμε να μην καθυστερού-
με τις επενδύσεις τόσο στη φά-
ση της υπαγωγής, όσο και στη 
διάρκεια της υλοποίησης» πρό-
σθεσε ο υπουργός αναφερόμε-
νος και στο νέο αναπτυξιακό 
νόμος ο οποίος – όπως είπε- θα 
περιλαμβάνει αλλαγές με κατεύ-
θυνση την ισόρροπη ανάπτυξη. 
«Επιχειρήσεις και ιδιωτικός το-
μέας μας φέρνουν πλούτο, χω-
ρίς αυτόν τον πλούτο που μπαί-
νει στα δημόσια ταμεία δεν 

μπορούμε να στηρίξουμε την 
κοινωνία» πρόσθεσε για τη φι-
λοσοφία που διέπει την Κυβέρ-
νησής στο ζήτημα της στήριξης 
της επιχειρηματικότητας. 
Στη φυσιογνωμία του Ταμείου 
Ανάκαμψης αναφέρθηκε κα-
τά την ομιλία του ο Αντώνης 
Κουνάβης, πρόεδρος Διοι-
κούσας Επιτροπής Εκλογικής 
Περιφέρειας Αχαΐας Νέας Δη-
μοκρατίας, επισημαίνοντας: «Το 
Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά μια 
ιστορική ευκαιρία για την Ελλά-
δα, την οποία στο μέγιστο δυ-
νατό βαθμό πρέπει να την αξι-
οποιήσουμε». 
Όπως εξήγησε, θα εισρεύσουν 
στη χώρα μέσω του Ταμείου 
32 δισ. σε επιδοτήσεις και δά-
νεια, πόροι που δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις να αυξηθούν 
σημαντικά ιδιωτικές επενδύ-
σεις. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά 
ενίσχυσης, το δάνειο μηδενι-
κού επιτοκίου θα ανέρχεται σε 
30 έως 50%. Η ιδία συμμετοχή 
τουλάχιστον 20% και το υπό-
λοιπο ποσοστό θα καλύπτεται 
από τις τράπεζες.
Εκτίμησε ότι θα δημιουργη-
θούν εκατοντάδες χιλιάδες νέ-
ες θέσεις εργασίες, ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, φέρνοντας στη 
χώρα μας μεγάλες επενδύσεις 
και κατέληξε τονίζοντας ότι στο 
εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας έχουν ενταχθεί 
προς το παρόν 372 έργα συνο-
λικού προϋπολογισμού 13,5 
δισ ευρώ.
Από την πλευρά του ο Φωκίων 
Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας 
και Καινοτομίας Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, επικέντρωσε 
στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 
και αναφέρθηκε σε δράσεις και 
πρωτοβουλίες αναπτυξιακού 
χαρακτήρα που υλοποιεί η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας από 
το 2019 έως σήμερα. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε στα 
ενεργειακά κάνοντας λόγο για 
την έλευση του υγροποιημένου 
αερίου, την επέκταση του αγω-
γού φυσικού αερίου που -όπως 
είπε – είναι ενταγμένο στην σχε-
διασμό της ΔΕΣΦΑ ως αγωγός 
φυσικού αερίου, βιοαερίου και 
υδρογόνου με προοπτική δι-
ασύνδεσης Μεγαλόπολη - ΒΙ-
ΠΕ Πάτρας. «Ένα έργο που το 
2011 είχε κριθεί μη βιώσιμο! 
με συντονισμένες κινήσεις και 
πρωτοβουλία της ΠΔΕ από το 
2019, αλλά και της τοπικής βι-
ομηχανίας και των φορέων της 
μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, 
επαναχαραξης, ποιοτικής ανα-
βάθμισης (και για υδρογόνο) 
σε συνεργασία με την ΔΕΣΦΑ, 
την έγκριση της ΡΑΕ και των 
αρμόδιων Υπουργείων. 
Ένα εμβληματικό έργο που με 
σκληρή δουλειά, διεκδίκηση 
και ρεαλισμό προχωρά και βά-
ζει την ΠΔΕ στην πρωτοπορία 
της ενέργειας και της καινοτομί-
ας» τόνισε ο κ. Ζαϊμης και στη 
συνέχεια αναφέρθηκε και στο 
μεγάλο ενεργειακό Πάρκο στο 
Μεσολόγγι που δρομολογείται 
από τη σύμπραξη 60 τοπικών 
φορέων οι οοίοι συνέστησαν 
επτά ενεργειακές κοινότητες. 
Μίλησε επίσης για την ετοιμό-
τητα που υπάρχει για την αξιο-
ποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-
27 που είναι αυξημένο κατά 
150 εκ. ευρω. 

Για το πρώην εργοστάσιο Λα-
δόπουλου ο κ. Ζαϊμης θύμισε 
ότι έχει ψηφιστεί από την Διϋ-
πουργική Επιτροπή και δρο-
μολογείται για να υλοποιηθεί 
μέσω ΣΔΙΤ κάτι το οποίο επιβε-
βαίωσε και ο κ. Παπαθανάσης. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρ-
θηκε ακόμη στο ουσιαστικό έρ-
γο που παράγεται από το ΠΣΕΚ 
και την τεκμηριωμένη μελέτη 
που εκπονήθηκε κι έχει υπο-
βληθεί για τη δημιουργία ερευ-
νητικού κέντρου στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά με 
πανελλήνια εμβέλεια.
Ακολούθησε γόνιμος διάλογος 
με το κοινό, ενώ σε παρέμβα-
σή του ο βουλευτής Αχαΐας της 
ΝΔ Ιάσων Φωτήλας παρατή-
ρησε ότι η περιοχή παρουσία-
ζε υστέρηση λόγω των ελλείψε-
ων σε υποδομές, εκκρεμότητες 
οι οποίες αντιμετωπίζονται σή-
μερα από την Κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. «Υπάρχει σίγουρα 
η κυβερνητική θέληση και η 
πρωτοβουλία να δοθεί έμφαση 
σε μια περιοχή με την ιστορία 
που έχει η Αχαΐα. Αυτό λοιπόν 
που μένει για να έχουμε μια 

ολοκληρωμένη συνταγή επιτυ-
χίας είναι οι σωστές συνεργασί-
ες συνέργειες που είναι απαραί-
τητες» κατέληξε. 
Συντονιστής της εκδήλωσης 
ήταν ο Κωνσταντίνος Λοτσά-
ρης, υπεύθυνος Τομέα Οικονο-
μίας ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας.

Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες για 
ανάκαμψη μέσω χρηματοδοτήσεων

> Όπως αναλύθηκαν στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας
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Tη δυνατότητα στις τοπικές κοι-
νωνίες να σχεδιάζουν το μέλ-
λον των περιοχών τους, δίνει 
το νέο Leader μέσα από τη δι-
αβούλευση που ήδη ξεκίνη-
σε με στόχο να προσδιοριστεί 
η στρατηγική της τοπικής ανά-
πτυξης στους οικισμούς της 
Αχαϊας. Σε αυτό το πλαίσιο κι-
νήθηκε και η συνεδριακή εκ-
δήλωση με θέμα ΣχεδιάΖΟΥ-
ΜΕ ΜΑΖΙ μια ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
ΥΠΑΙΘΡΟ», που διοργάνωσε η 
ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., 
στο πλαίσιο του 25ου Forum 
Ανάπτυξης 2022.
Όπως ανέφερε η Ηρώ Τσι-
μπρή, ΜΒΑ, Γεν. Διευθύντρια 
ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
- Συντονίστρια Τοπικού Προ-
γράμματος CLLD LEADER 
στην εισαγωγική της τοποθέ-
τηση, «με την εκδήλωση άνοι-
ξε η διαδικασία διαβούλευσης 
στην οποία το επόμενο δίμη-
νο οι φορείς θα πρέπει ηλε-
κτρονικά να καταθέσουν ιδέες 
και προτάσεις. Μας ενδιαφέ-
ρει να γνωρίζουμε ποιες είναι 
οι πραγματικές ανάγκες των το-
πικών κοινωνιών». Μέχρι τον 
ερχόμενο Φεβρουάριο θα πρέ-
πει να έχουν συλλεγεί οι προ-
τεινόμενες για ένταξη δράσεις, 
με προοπτική τον Απρίλιο να 
κατατεθεί η πρόταση χρηματο-
δότησης.
Οι παρευρισκόμενοι Δήμαρ-
χοι δεν έκρυψαν την αγωνία 

τους για την μείωση του πλη-
θυσμού στις ορεινές περιοχές, 
επισημαίνοντας την ανάγκη να 
ενταχθούν δράσεις με στόχο τη 
συγκράτηση του πληθυσμού. 
Στην κατεύθυνση αυτή τονίστη-
κε η σημαντικότητα διατήρη-
σης των πολιτιστικών στοιχεί-
ων, η προστασία και ανάδειξη 
της φυσικής και περιβαλλοντι-
κής κληρονομιάς 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ο 
δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας 
Σπύρος Μυλωνάς παρατήρη-
σε ότι «το νέο πρόγραμμα καλύ-
πτει πάρα πολλές ανάγκες και 
απαιτήσεις που υπάρχουν στις 
τοπικές κοινωνίες» κι έφερε ως 
παραδείγματα δράσεις για κοι-
νωνική ένταξη, καταπολέμη-
ση της φτώχειας, ενημέρωση 
για φυσικές καταστροφές, εκ-

παίδευση, δημιουργία πολιτι-
στικών κέντρων, δασικές δια-
δρομές, αθλητικές εκδηλώσεις, 
τοπικά μουσεία κ.α.
Αντιστοίχως ο Δήμαρχος Ερυ-
μάνθου Θόδωρος Μπαρής και 
αντιπρόεδρος της «Αναπτυξια-
κής» τόνισε πως απαιτείται συ-
στηματική ενημέρωση του κοι-
νού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα 
ιδιωτικά έργα που είναι δυνατό 
να χρηματοδοτηθούν, με στόχο 
«να αξιοποιηθούν οι δυνατότη-
τες, να αναπτυχθούν επιχειρή-
σεις, να ενισχυθούν οι κοινωνί-
ες να συγκρατηθεί ο πληθυσμός 
. Επεσήμανε ακόμη ότι οι πολι-
τιστικές και αθλητικές δραστηρι-
ότητες που διοργανώνονται κυ-
ρίως το καλοκαίρι μέσα από τη 
δυνατότητα συνεργασίας φορέ-
ων συλλόγων θα δώσουν την 

ευκαιρία οι επισκέπτες του κα-
λοκαιριού να αγαπήσουν περισ-
σότερο τον τόπο τους. 
Σε καλές πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί στην περιοχή της 
Αιγιάλειας από την αξιοποίηση 
του τρέχοντος Leader αναφέρ-
θηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης 
Χριστόπουλος. «Έχουμε κά-
νει σχεδόν ολα τα μικρά έργα 
όπως μονοπάτια, μουσείο οδο-
ντωτού» είπε και πρόσθεσε: 
«Είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε 
μαζί τη διαβούλευση όπως και 
την προηγούμενη φορά κάνα-
με μέσα από μια πολύ καλή συ-
νεργασία». 
Προηγήθηκαν οι παρουσιάσεις 
στελεχών της «Αναπτυξιακής» 
που περιέγραψαν τα χαρακτη-
ριστικά του νέου προγράμματος. 
Στην κατάρτιση του Στρατηγι-

κού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-
2027 αναφέρθηκε διεξοδικά ο 
Δημήτρης Λιανός, Μεταλλ/γος 
Μηχ/κος, MSc / Mέλος της 
Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου, 
επισημαίνοντας τις νέες προτε-
ραιότητες που θέτει το Leader 
στις οποίες περιλαμβάνονται 
κοινωνική ένταξη με ενσωμά-
τωση αλλοδαπών εργαζομένων 
στον πρωτογενή τομέα, κοινή 
γεωργική πολιτική, προώθη-
ση κυκλικής οικονομίας, μεί-
ωση της σπατάλης τροφίμων 
προώθησης υγιεινής κ.ά. «Το 
βασικότερο από όλα είναι θέ-
λουμε έργα στα οποία να απο-
τυπώνονται συμπράξεις και να 
συνενώνουν κοινωνικούς εταί-
ρους», ανέφερε. 
Ο Nίκος Βώρος, Δρ. Χημικός 
Μηχ/κος / Σύμβουλος αξιολό-
γησης CLLD LEADER (ΠΑΑ 
& ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. μίλησε για τις 
προϋποθέσεις που θα έχουν 
βαρύτητα στην αξιολόγηση των 
προτάσεων. Μεταξύ άλλων τό-
νισε ότι θα αξιολογηθεί η ανά-
δειξη της προστιθέμενης αξίας 
των παρεμβάσεων ως προς το 
κοινωνικό κεφάλαιο την τοπι-
κή διακυβέρνηση και τα πολ-
λαπλασιαστικά αποτελέσματα..
Η Bίκυ Χωραφά, Οικονομο-
λόγος, MSc/ Σύμβουλος αξιο-
λόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ 
& ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. πρόσθεσε ότι 

απαιτείται ανάλυση των πλε-
ονεκτημάτων, μειονεκτημά-
των, ευκαιριών και κινδύνων 
που αντιμετωπίζει η περιοχή 
η οποία θα οριστεί ως περιοχή 
παρέμβασης στο τοπικό πρό-
γραμμα και πρόσθεσε τη ση-
μασια που έχει και η αποτίμη-
ση στο θέμα της βιωσιμότητας 
αν οι παρεμβάσεις που έγιναν 
είναι βιώσιμες, αν τα αποτελέ-
σματα που επιφέρουν είναι μα-
κροχρόνια, ή όχι για την περι-
οχή, αν οι πιθανές αλλαγές που 
έχουν γίνει θα μπορούν να δι-
ατηρηθούν χωρίς να υπάρχει 
περαιτέρω δημόσια στήριξη.
Από την πλευρά του ο Πανα-
γιώτης Μπουτόπουλος, Γε-
ωπόνος / Στέλεχος Ομάδας 
Τοπικής ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙ-
ΑΚΗ Α.Ε. αποσαφήνισε για 
το νέο Leader ότι είναι πρό-
γραμμα ανάπτυξης στρατηγι-
κής προσαρμοσμένης στην πε-
ριοχή, η οποία δεν αφορά το 
σύνολο της Αχαϊας. Εξαιρού-
νται τα αστικά κέντρα Πάτρας 
και Αιγίου. Συγκεκριμένα, για 
την περίοδο 2023 -2027 το 
πρόγραμμα αφορά οικισμούς 
μεταξύ 10.000 και 150.000 
κατοίκων και η παρέμβαση δι-
αμορφώνεται «από κάτω προς 
τα πάνω» μέσω της διαβούλευ-
σης. Για το λόγο αυτό το επόμε-
νο διάστημα η ενημέρωση θα 
ενταθεί με σχετικές εκδηλώσεις 
σε κάθε Δήμο. 

Κώδικες ομορφιάς και μεθόδους με 
τις οποίες επιμηκύνεται η νεότητα 
ανέλυσε η Άλκηστης Πρίνου, Ιατρός 
αντιγήρανσης που ανέπτυξε το θέμα: 
«Επιστήμη, Υγεία και Ευεξία» στη συ-
νεδριακή εκδήλωση που διοργάνωσε 
η DR PRINOY, στο πλαίσιο του 25ου 
Forum Ανάπτυξης 2022. 
Όπως ανέφερε η κ. Πρίνου στα κέ-
ντρα ευεξίας της αλυσίδας Πρίνου γί-
νεται διαφορετική προσέγγιση ανά-
λογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκει 
κανείς και ακολουθείται συγκεκριμένο 
πρωτόκολλο αντιγήρανσης με στόχο 
την «παράταση της νεότητας». 
Σύμφωνα με την ίδια οι βασικές ομά-
δες είναι οι Baby Boomers (57-75 χρ), 
generation X (39-56 χρ), Millenials 
(21-38 χρ) και generation Ζ (15-20 
χρ). «Η ηλικία είναι ένα απλά ένα νού-
μερο η ομορφιά δεν έχει ηλικία!» τό-
νισε η ίδια και αναφέρθηκε διεξοδι-
κά στα θεραπευτικά πρωτόκολλα που 
βασίζονται στην Ιατρική Αισθητική. 
«Με τεχνολογίες αιχμής που ηγεμο-
νεύουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το 

πιο σύγχρονο εξειδικευμένο επιστη-
μονικό προσωπικό και με διαρκή επι-
μόρφωσή του. Με υψηλές επενδύσεις 
που διεκδικούν και επιτυγχάνουν το 
μέγιστο αποτέλεσμα» τόνισε επισημαί-
νοντας ότι στόχος είναι να επιτυγχάνε-
ται η αυτοπεποίθηση της γυναίκας σε 
κάθε ηλικία. 
Μίλησε για ορατά ιατρικά αποτελέ-
σματα τα οποία προκύπτουν στα Dr 
Prinou καθώς συνδυάζουν πολυδύ-

ναμα κέντρα αδυνατίσματος και αι-
σθητικής με δερματολογικά ιατρεία 
κοσμετολογίας, εφαρμόζοντας τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και 
με καταρτισμένο προσωπικό, διατρο-
φολόγοι, φυσικοθεραπευτές, αισθητι-
κοί, νοσηλευτές που συνεχώς εκπαι-
δεύονται και εξελίσσονται πάνω σε 
νέα πρωτόκολλα. 
Αναφερόμενη στο ζήτημα της διαχεί-
ρισης του βάρους σημείωσε ότι είναι 

απαραίτητο ο κάθε άνθρωπος να δια-
τηρείται στο ιδανικό βάρος, το οποίο 
είναι αυτό που οργανισμός έχει συνη-
θίσει και παρατήρησε ότι επιστημονι-
κά έχει αποδειχθεί πως η παχυσαρκία 
είναι ζήτημα γονιδιακών καταβολών 
και δεν σχετίζεται με την διάθεση κά-
ποιου να χάσει βάρος. 
«Η ιατρική απώλεια βάρους είναι η 
νέα ελπίδα στο μεγάλο αυτό θέμα» 
ανέφερε και παρέπεμψε σε ειδικά θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα που συνδέ-
ονται με τη λήψη νευρο ανορεξικών 
φαρμάκων, τα οποία βασίζονται σε πε-
πτίδια που βοηθούν στη μείωση της 
αίσθησης του κορεσμού και των τά-
σεων βουλιμίας. Ωστόσο η κ. Πρίνου 
αποσαφήνισε πως πρόκειται για αγω-
γή που συνιστάται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, υπό σαφείς προϋποθέ-
σεις και εφόσον υπάρχει διαρκής ια-
τρική παρακολούθηση. 
Στην παχυσαρκία και στα προβλήματα 
που απορρέουν εστίασε ο ειδικός δι-
ατροφολόγος – διαιτολόγος Απόστο-
λος Γίδας ο οποίος εξήγησε ότι στις 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που 
«επιτέθηκε» ο κόβιντ ήταν και οι παχύ-
σαρκοι. «Στους παχύσαρκους είχαμε 
και τα τις περισσότερες παρενέργειες, 
επιπλοκές και τους περισσότερους θα-
νάτους» είπε και εξήγησε τους λόγους. 
«Ο ρόλος μας πάντα ήταν να πολεμούμε 
την παχυσαρκία. Η επιστημονική μας 
ομάδα περιλαμβάνει κλινικούς διατρο-
φολόγους διαιτολόγους που είναι δίπλα 
σας για τη διαχείριση του βάρους» συ-
νέχισε ο κ Γίδας και κατέληξε «Η σωστή 
διατροφή σήμερα περισσότερο από πο-
τέ είναι προτεραιότητα. Χρειάζεται κα-
λό πλάνο διατροφής και άσκησης. Να 
προσδιορίζουμε την ώρα του φαγητού, 
να μεριδιοποιούμε σωστά και να οργα-
νώνουμε τα ψώνια μας».
Την εκδήλωση χαιρέτισε η ιδρύτρια 
των DR PRINOY Ελευθερία Πρίνου, 
η οποία μετέφερε στο κοινό το μήνυ-
μα «Η ομορφιά είναι δύναμη» , ενώ το 
πάνελ συμπλήρωσαν η υπεύθυνη του 
κέντρου DR PRINOY στην Πάτρα Σο-
φία Λέγουρα και ο διατροφολόγος – 
διαιτολόγος Παναγιώτης Λάππας. 

Στρατηγικές για πιο ελκυστική ύπαιθρο 

Θεραπείες ευεξίας για όλες τις γενιές

> Έναρξη διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου CLLD LEADER

> Πρωτόκολλα που βασίζονται στην Ιατρική Αισθητική από τα κέντρα DR PRINOU
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Να επιδοτηθεί από το κράτος ορθά 
και γενναία, και όχι με μεσοβέζικες 
λύσεις και υπό τον τύπο της ελεημο-
σύνης, η εξοικονόμηση ενέργειας και 
η ενεργειακή αναβάθμιση τόσο στις 
κατοικίες όσο και στα επαγγελματικά 
κτίρια. 
Αυτό είναι το κυρίαρχο αίτημα έθεσε 
η πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ακινήτων Ν. Αχαΐας Κυριακή Αθα-
νασιάδη, στην συνεδριακή εκδήλω-
ση με θέμα «Ενεργειακή Κρίση και 
Ακίνητη Ιδιοκτησία» που διοργάνωσε 
το πρωί της περασμένης Κυριακής η 
Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού 
Αχαΐας σε συνεργασία με την ΠΟΜΙ-
ΔΑ συμμετέχοντας για μια ακόμη χρο-
νιά στο 25ο Forum Ανάπτυξης 2022.
Την κραυγή αγωνίας των ιδιοκτη-
τών ακινήτων σε τοπικό αλλά και 
σε κεντρικό επίπεδο λόγω της αύ-
ξησης του κόστους της ενέργειας και 
κατ’ επέκταση της αγοράς οικοδομι-
κών υλικών (40% το α΄ εξάμηνο του 
2022) άκουσε ο Υφυπουργός Χωρο-
ταξίας & Αστ. Περιβάλλοντος, Βου-
λευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο 
οποίος «απάντησε» στην αγωνία τους 
με ένα πλέγμα παρεμβάσεων που 
υλοποιείται –για πρώτη φορά μετά 
από 99χρόνια όπως είχε χαρακτηρι-
στικά- για την μετάβαση στην ψηφια-
κή εποχή. 
«Βάζουμε τάξη στον χώρο με κανό-
νες και αρχές δικαίου, καλύπτοντας 
ένα διαχρονικό κενό. Ερχόμαστε 
με ασφάλεια δικαίου να καλύψουμε 
όλες τις εκκρεμότητες καθορίζοντας 
χρήσεις γης, όρους δόμησης με κυ-
κλοφοριακές μελέτες και μελέτες πε-
ριβαλλοντικών και τεχνολογικών 
καταστροφών, με οριοθετήσεις ρεμά-
των) να βάλουμε τάξη και να καθορί-
σουμε στην εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμού περιοχή», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε πως για πρώτη φορά 
θα ενταχθούν σε μια ενιαία βάση δε-
δομένων, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια, σε 220 Δήμους της χώρας –και 
της Αχαΐας - με προϋπολογισμό πά-
νω από 400 εκατομμύρια ευρώ μέσα 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 40% 
θα έχει συμβασιοποιηθεί έως το τέλος 
του έτους και μέχρι τον επόμενο Μάρ-
τιο θα καλυφθεί το 100% των Σχεδί-
ων και όλα αυτά, μετέπειτα, θα εγκρι-
θούν με Προεδρικά Διατάγματα. 

Αναπλάσεις και επενδύσεις 
Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ανα-
πλάσεων ύψους 450 εκατ. ευρώ, που 
θα εστιάζει στις υποβαθμισμένες πε-
ριοχές και θα περιλαμβάνονται και 
κτίρια που συμπληρώνουν την επέμ-
βαση στον χώρο, όπως το έργο του 
Λαδόπουλου. «Το έλλειμμα αυτού του 

σχεδιασμού μας στέρησε επενδυτικές 
ευκαιρίες, χρηματοδοτήσεις, θέσεις 
εργασίας και εισόδημα που τόσο έχου-
με ανάγκη», πρόσθεσε ο κ. Ταγαράς. 

Τον Δεκέμβριο η προκήρυξη 
Όσον αφορά στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση των ακινήτων αναφέρθηκε 
στα προγράμματα «Εξοικονομώ – Αυ-
τονομώ» του 2021 και του 2022, συ-
νολικού προϋπολογισμού 2 δις ευ-
ρώ περίπου και με 125.000 περίπου 
ωφελούμενους, ενώ για το «Εξοικο-
νομώ – Ανακαινίζω για νέους» που 
αφορά 20.000 ωφελούμενους με 
προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ ανέ-
φερε πως θα προκηρυχθεί μέχρι τον 
Δεκέμβριο.

Λύση για τα 
αυθαίρετα κατηγορίας 5
Ανακοίνωσε, επίσης, ρύθμιση για τα 
αυθαίρετα κατηγορίας 5 (δηλαδή όσα 
κτήρια δεν έχουν άδεια ή έχουν υπερ-
βάσεις στο ύψος πάνω από 20% ή 
υπερβάσεις δόμησης πάνω από 40%) 
δημόσια και ιδιωτικά, που θα κατατε-
θεί στη Βουλή προκειμένου να μπορεί 
κανείς είτε να το μεταβιβάσει είτε να το 
διαχειριστεί.

Προθεσμία έως 
9/12 για παρεκκλίσεις 
Για τις παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδί-
ου δόμησης ανακοίνωσε πως θα μπο-
ρούν μέχρι τις 9/12/2022 οι ιδιοκτή-
τες δια μέσω των μηχανικών τους να 
έχουν πάρει την προέγκριση της οικο-
νομικής άδειας, ενώ έως τις 9/12 αρ-
κεί η υποβολή αίτησης για θεώρηση 
όρων δόμησης χωρίς αρχιτεκτονική 
μελέτη (που έχει κόστος για τον πολί-
τη) αλλά μόνο με τοπογραφικό και τίτ-
λους ιδιοκτησίας με την υποχρέωση 
όμως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023 
να υπάρξει αίτηση για προέγκριση ή 
έγκριση οικοδομικής άδειας».

Στ. Παραδιάς: «Να μην 
απαξιωθεί η ακίνητη περιουσία»
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και της Δι-
εθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινή-
των (UIPI) δικηγόρος Α.Π. Στράτος 

Παραδιάς έθεσε στον υπουργό πως η 
προθεσμία δεν επαρκεί, με τον κ. Τα-
γαρά να καταγράφει το αίτημα και τις 
ιδιαιτερότητες. 
Στην αρχική εισήγησή του ο κ. Πα-
ραδιάς αναφέρθηκε σε όλα τα μεί-
ζονα ζητήματα των ιδιοκτητών ακι-
νήτων, λέγοντας πως καλούνται να 
καταβάλλουν τεράστιο κόστος για να 
συντηρήσουν την περιουσία τους. Κά-
λεσε τους Δήμους να υποβάλουν μέ-
χρι 31.12.2022 γνώμη για τις αντι-
κειμενικές τιμές ζώνης της χωρικής 
τους αρμοδιότητας, ζητώντας τη μείω-
σή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 
αυξήθηκαν υπερβολικά, μίλησε για 
την υπερφορολόγηση του ΕΝΦΙΑ για 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων άνω των 
400.000 ευρώ, αλλά και τις βραχυ-
πρόθεσμες μισθώσεις.
Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση των ακινήτων ανέφερε πως 
θα επιφέρει σοβαρές οικονομικές 
υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες γι’ αυ-
τό ζήτησε άμεση χρηματοδοτική στή-
ριξη από το κράτος. «Αν δεν λυθεί αυ-
τός ο γρίφος θα απαξιωθεί η ακίνητη 
περιουσία», είπε χαρακτηριστικά. 

Κ. Αθανασιάδη: «Λύση 
η ενεργειακή αυτονομία»
Η κα Αθανασιάδη υπογράμμισε πως 
«η στροφή προς την αξιοποίηση των 
εθνικών και δη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία μπορεί να 
μας οδηγήσει στην ενεργειακή αυτο-
νομία και στο χαμηλό κόστος παρα-
γωγής και χρήσης της ενέργειας δι-
αφαίνεται ως μοναδική λύση» και 
πρότεινε τα εξής:
1) Να μειωθεί το ενεργειακό κόστος 
με σεβασμό στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο και με σκοπό την αποσόβη-
ση της κλιματικής κρίσης
2) Να θεσπιστεί ένα σταθερό και ευ-
νοϊκό φορολογικό καθεστώς
3) Να περιοριστεί η γραφειοκρατία
4) Να επεκταθεί η ψηφιοποίηση και η 
απλοποίηση των διαδικασιών
5) Να επιδοτηθεί από το κράτος γεν-
ναία και όχι με μεσοβέζικες λύσεις η 
εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργεια-
κή αναβάθμιση τόσο στις κατοικίες όσο 

και στα επαγγελματικά κτίρια.
«Με τον τρόπο αυτό», κατέληξε, «όχι 
μόνον μπορεί να στηριχθεί η Εθνική 
Οικονομία, αλλά είναι βέβαιο ότι θα 
επιτύχουμε, με τον μετασχηματισμό 
της κοινωνίας και της νοοτροπίας, την 
αναγκαία κλιματική αλλαγή και θα κα-
ταφέρουμε να μετατρέψουμε τον ση-
μερινό φόβο των απωλειών, σε υπε-
ραξία για το μέλλον μας».

Μ. Κατρίνης: 
«Δίκαιες πολιτικές» 
Την ανάγκη εθνικού στρατηγικού 
σχεδιασμού για την στήριξη της αγο-
ράς ακινήτων υπογράμμισε από την 
πλευρά το ο επικεφαλής Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας ΚΙΝΑΛ, Βoυλευτής 
Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος 
ήταν ομιλητής στην εκδήλωση. 
«Η ακίνητη περιουσία συνιστά για το 
ΠΑΣΟΚ βασικό πυλώνα» ανέφερε θέ-
τοντας επί τάπητος την ανάγκη στή-
ριξης της κοινωνικής κατοικίας και 
της ρεαλιστικής προσέγγισης ώστε να 
μην χρειάζονται οι πολίτες σήμερα 26 
εργάσιμες μέρες για να συμπληρώ-
σουν τα απαιτούμενα έγγραφα και να 
έχουμε την χειρότερη επίδοση σε όλη 
την Ευρώπη. «Στοχεύουμε σε πολιτι-
κές δίκαιες και με το βλέμμα στη νέα 
γενιά καθώς υπάρχει δυσκολία πρό-
σβασης στη στέγη των νέων παιδιών 
και την αδυναμία να λάβουν δάνεια 
από τραπεζικά ιδρύματα». 
Να αναφερθεί πως η κα Αθανασιά-
δη απένειμε τιμητικές πλακέτες τόσο 
στον κ. Ταγαρά όσο και στον κ. Κα-
τρίνη, αναγνωρίζοντας την διαχρονι-
κή συμβολή τους, για την στήριξη των 
ιδιοκτητών ακινήτων. 

K. Φωτοπούλου 
«Γολγοθάς» οι μεταβιβάσεις
«Η μεταβίβαση ακινήτου αποτελεί 
Γολγοθά», ανέφερε η Kατερίνα Φω-
τοπούλου, συμβολαιογράφος Πα-
τρών, περιγράφοντας τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους τα 
τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι 
έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές με την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μίλησε 
για πολλές καθυστερήσεις που δυσχε-

ραίνουν το έργο τους κυρίως από τις 
Δ.Ο.Υ. αλλά και από τα Κτηματολογι-
κά Γραφεία, εξαιρώντας όμως και στις 
δύο περιπτώσεις την Πάτρα. Αναφο-
ρικά με την αύξηση των αντικειμενι-
κών αξιών τόνισε «μας ενδιαφέρει η 
δικαιοσύνη και ζητάμε τον εξορθο-
λογισμό τους ώστε ο κάθε πολίτης να 
πληρώνει ό,τι του αντιστοιχεί».

Φορολογικές διατάξεις - ανάσα
Ο Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνι-
κός Α’ Τάξης, Φορολογικός Σύμβου-
λος ΠΟΜΙΔΑ, αναφέρθηκε στις νέες 
φορολογικές διατάξεις που αφορούν 
την ιδιωτική ακίνητη περιουσία και 
τους ιδιοκτήτες της, όπως η διετής πα-
ράταση της αναστολής του φόρου υπε-
ραξίας και του Φ.Π.Α. στα ακίνητα και 
της μείωσης του φόρου εισοδήματος 
για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. 
Ο δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλ. 
Μηχανολόγος, Ενεργειακός Σύμβου-
λος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI μιλώντας μέσω 
skype τόνισε πως θα πρέπει να προ-
σαρμοστούμε στην ενεργειακή αναβάθ-
μιση των ακινήτων προτρέποντας τους 
ιδιοκτήτες να κάνουν επενδύσεις στον 
τομέα της ενεργειακής κάλυψης καθώς 
μέχρι το 2050 με ευρωπαϊκή επιταγή 
θα πρέπει όλα τα κτήρια να έχουν μη-
δενική κατανάλωση ενέργειας.
Κλείνοντας ο Γιώργος Τσαρούχας 
ενημέρωσε για το ελκυστικό πρό-
γραμμα ασφάλισης της Interamerican 
που προσφέρει με πολύ χαμηλό κό-
στος για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ 34 κα-
λύψεις προς όφελος των ιδιοκτητών 
ακινήτων. 

Το νέο Δ.Σ.
Παράλληλα έγιναν αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Ένω-
σης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας 
όπου εξελέγησαν οι: Κυριακή Αθανα-
σιάδη, Περικλής Καραγεωργόπουλος, 
Νίκος Παπάκος, Εύη Τόλια – Ζού-
πα, Χρήστος Καποτάς, Ελένη Παπα-
δοπούλου και Ισμήνη Θεοδωροπού-
λου, ενώ στην Εξελεγκτική Επιτροπή 
εξελέγησαν οι: Πλάτων Παλούμπης, 
Γιώργος Τσαρούχας και Μαργαρίτα 
Αγραπίδη. 

Ζητούν γενναία επιδότηση 
για την ενεργειακή αναβάθμιση 

> Για «πλέγμα παρεμβάσεων» έκανε λόγο ο Ν. Ταγαράς στην εκδήλωση της EIANA και της ΠΟΜΙΔΑ
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Μεγάλη είναι η έλλειψη επαρ-
κούς τεχνικού προσωπικού σε 
δημοφιλείς κλάδοι της αγοράς 
όπως οι ηλεκτρολόγοι, υδραυ-
λικοί – ψυκτικοί, επισκευα-
στές, μηχανικοί αυτοκινήτων 
και επαγγελματίες που ασχο-
λούνται με κατασκευές σιδή-
ρου και αλουμινίου, σε μια πε-
ρίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη 
η μετάβαση στην πράσινη και 
ψηφιακή οικονομία. Η επένδυ-
ση στην εξειδίκευση, κατάρτιση 
και δια βίου μάθηση αποτελεί 
μονόδρομο για ένα νέο βιώσι-
μο το νέο παραγωγικό μοντέλο.
Οι παραπάνω επισημάνσεις 
έγιναν κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης που διοργάνωσε 
η Ομοσπονδία Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνικών Εμπορικών 
Σωματείων Νομού Αχαΐας 
(Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.), το βράδυ του 
Σαββάτου στο πλαίσιο του 
25ου Forum Ανάπτυξης 2022.
Ο πρόεδρος Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., 
μέλος Δ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ και αντι-
πρόεδρος «Συνδέσμου Ηλε-
κτρολόγων Εγκαταστατών Ν. 

Αχαΐας (ΒΑΤΤ)» Δημήτρης 
Νικολακόπουλος αναφέρθη-
κε στην έλλειψη καταλληλόλη-
τας δεξιοτήτων κυρίως στα με-
σαία στελέχη, κάτι που –όπως 
διέβλεψε- θα προκαλέσει απο-
δυνάμωση επαγγελματικών 
κλάδων στο άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε, την περίοδο 
2008-2017 έφυγαν από τη 
χώρα 467.765 Έλληνες πολί-
τες, περίπου το 1.9% του μέ-

σου πληθυσμού. Αιτία ήταν 
το χαμηλό μερίδιο των επαγ-
γελμάτων υψηλών δεξιοτήτων 
στην απασχόληση, το χαμηλό 
επίπεδο αμοιβών των εργαζο-
μένων και οι μη ικανοποιητι-
κές συνθήκες εργασίας. 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε 
ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 
κ. Αρβανιτάκης, ο οποίος 
υπογράμμισε τη σημασία της 
«επένδυσης» στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο. 

Την αξία της μαθητείας και της 
αξιοποίησης των προγραμ-
μάτων κατάρτισης του τεχνι-
κού προσωπικού επισήμανε ο 
πρώην πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ-
ΝΑ Παναγιώτης Σκέντζος, 
καλώντας τους επαγγελματοβι-
οτέχνες να αγωνιστούν για ένα 
καλύτερο μέλλον. Το δικό του 
στίγμα έδωσε ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πα-
ναγιώτης Μελάς μιλώντας 
για μια δύσκολη συγκυρία για 

τον λαό με χαμηλό βιοτικό επί-
πεδο και με άμεση επίπτωση 
στους επαγγελματοβιοτέχνες. 
O Δημήτριος Βαργιάμης, Γε-
νικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ και 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βι-
οτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας 
(ΟΒΥΕ) τόνισε πως η μετάβα-
ση στην πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία αλλάζει τα δεδομένα 
και τις ανάγκες για δεξιότητες 
και η επιτάχυνση της επανακα-
τάρτισης αποτελεί πρόκληση. 
Την αναγκαιότητα σύζευξης 
της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης με τα τεχνι-
κά επαγγέλματα υπογράμμισε 
ο Θεόφιλος Παγιάτης, Πρό-
εδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλου-
μινίου και Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ). 
O Σεραφείμ Μαουσίδης, 
Γεν. Γραμματέας ΠΟΣΕΗ, Πρό-
εδρος ΣΕΗ Μαγνησίας κατέθε-
σε συγκεκριμένες προτάσεις 
για να αντιμετωπιστεί η δρα-
ματική μείωση σε τεχνικά κα-
ταρτισμένο προσωπικού. 
Για ένα υπαρκτό πρόβλημα 

που το βιώνει ο τεχνικός κλά-
δος κάθε μέρα, έκανε λόγο ο 
Αλέξιος Παυλόπουλος, Γε-
νικός Γραμματέας του «Συνδέ-
σμου Ηλεκτρολόγων Εγκατα-
στατών Ν. Αχαΐας (ΒΑΤΤ)», 
ταμίας της Π.Ο.Σ.Ε.Η., τονίζο-
ντας πως «δεν υπάρχουν σήμε-
ρα νέα παιδιά που να δείχνουν 
ενδιαφέρον για τα τεχνικά 
επαγγέλματα. 
«Η Πολιτεία θα πρέπει να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες στήριξης 
και να πάψει να θεωρείται η 
δουλειά στο συνεργείο… τιμω-
ρία», ανέφερε ο Ιωάννης Δι-
δάχος, Α’ Αντιπρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Επισκευαστών, συνυπογρά-
φοντας την έλλειψη προσωπι-
κού. «Ο επισκευαστικός κλά-
δος κλείνει κύκλο εργασιών 23 
δις σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
όμως, σήμερα οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύ-
ρεσης τεχνικού δυναμικού για 
εργασία καθώς δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον από τους νέους», 
κατέληξε. 

Με την παρουσίαση των Καινοτόμων 
Επιχειρηματικών Ιδεών-INTECMED 
από το Επιμελητήριο Αχαΐας άνοιξε η 
αυλαία της δεύτερης μέρας του 25ου 
Forum Ανάπτυξης 2022, το πρωί της 
Κυριακής, στο ξενοδοχείο «Αστήρ».
Με «οδηγό» το ευρωπαϊκό έργο 
INTECMED – Θερμοκοιτίδες για την 
μεταφορά καινοτομίας και τεχνολογίας 
στη Μεσόγειο, 12 επιχειρηματικές και-
νοτόμες ιδέες μετατρέπονται σε επιχει-
ρηματικά πλάνα με στόχο να μετουσιω-
θούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. 
Στο έργοείναι εταίρος το Επιμελητήριο 
Αχαΐας και υλοποιείται από κοινού με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Tο εν λόγω πρόγραμμα είχε πηγή 
έμπνευσης την Έκθεση Καινοτομίας και 
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ. 
«Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι 
στρατηγικός μας στόχος μας καθώς δί-
νουν τη δυνατότητα στους νέους να κά-
νουν το επιχειρηματικό τους βήμα» 
δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας 
απευθύνοντας χαιρετισμό καταθέτοντας 
τη φιλοσοφία της διοίκησης. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ανδρέ-
ας Ντακόλιας, διαχειριστής της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας, ο οποίος υπογράμμισε 
μεταξύ άλλων, «κεντρικός στόχος είναι 
να αναδείξουμε και να υποστηρίξου-
με νέους και δυνητικούς επιχειρηματί-
ες, ώστε η επιχειρηματική τους ιδέα να 
βρει εφαρμογή στην αγορά. Η επιχει-

ρηματική τους ιδέα να γίνει πράξη, να 
υιοθετήσουν καλές πρακτικές επιτυχί-
ας, να βελτιώσουν τις απαιτούμενες δε-
ξιότητες που ζητάει η αγορά εργασίας 
σήμερα και να δικτυωθούν. Όλα αυτά 
αποτελούν παράγοντες που θα οδηγή-
σουν στην επιθυμητή βιωσιμότητα της 
επιχείρησης».
Η συντονίστρια της εκδήλωσης Δανάη 
Κατσαντά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του 
INTECMED, Αναπτυξιακή Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας/ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. παρουσίασε 
την φιλοσοφία του προγράμματος, το 
οποίο παρατάθηκε και θα ολοκληρωθεί 
τον Νοέμβριο του 2023. Όπως ανέφε-
ρε, τo INTECMED είναι ένα έργο που 
«αγκαλιάζει» όλη τη Μεσόγειο καθώς 
περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυ-
ση των οικοσυστημάτων καινοτομίας 
σε Ελλάδα, Ισπανία, Τυνησία, Αίγυπτο 
μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης και 

ωρίμανσης των startups αλλά και της 
επιχειρηματικής επιχορήγησης για τα 
πρώτα τους βήματα. 
Για τις «Δράσεις ωρίμανσης Επιχει-
ρηματικών Ιδεών και τον Διαγωνισμό 
επιχορήγησης Καινοτόμων Ιδεών» μί-
λησε διεξοδικά ο Κωνσταντίνος Γιω-
τόπουλος, Τεχνικός Υπεύθυνος έργου 
INTECMED και επιστημονικός συνερ-
γάτης του Επιμελητηρίου Αχαΐας στα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
«Στόχος του έργουINTECMED είναι 
να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ο 
οποίος θα ανακαλύπτει και θα ωρι-
μάζει την καινοτομία, την έρευνα που 
παράγεται στα πανεπιστήμια και στα 
ερευνητικά εργαστήρια, την οποία βο-
ηθάμε στον μετασχηματισμό της σε 
μια καινοτόμα βιώσιμη επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα. Στην Δυτική Ελλά-
δα 12 επιχειρηματικές ιδέες μέσω του 

προγράμματος έχουν επιλεγεί και το 
Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 
άλλους φορείς από όλη τη Μεσόγειο, 
συμβάλλουν ώστε να μπορέσουν οι 
ιδέες να μετατραπούν σε 12 επιχειρη-
ματικά πλάνα και στη συνέχεια σε 12 
βιώσιμες επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Γι-
ωτόπουλος.
Ακολούθως, η Δήμητρα Δημητρα-
κοπούλου, IT Expert, μέλος της 
Ομάδας έργου INTECMED, Πανε-
πιστήμιο Πατρών παρουσίασε την 
«Εbazaarofinnovation», μια δυναμική 
πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργασιών 
καινοτομίας μεταξύ ερευνητικής, επιχει-
ρηματικής και επενδυτικής κοινότητας».

Οι εμπνευσμένοι του επιχειρείν 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η 
εμπειρία που κατέθεσαν οι «πρωταγωνι-
στές» των Καινοτόμων Επιχειρηματικών 
Ιδεών INTECMED, οι υπεύθυνοι των 
οποίων εξήγησαν τις ιδέες τους και κα-
τέθεσαν τα σχέδιά τους, αναγνωρίζοντας 
όλοι την σημαντική συμβουλευτική υπο-
στήριξη που τους παρείχε το πρόγραμμα 
για να χτίσουν τα επόμενα βήματά τους. 
Πρώτος μίλησε ο Δημήτρης Τσακαλί-
δης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιχει-
ρηματική ιδέα: «PREDICT», από μια μι-
κρή ομάδα που στοχεύει να μεγαλώσει 
προχωρώντας σε ερευνητικά προγράμ-
ματα και μοντέλα. 
Η Μαρία Ζαφειροπούλου, περιγρά-
φοντας την επιχειρηματική ιδέα: «CO-

SOLIDARITY PLATFORM» τόνισε πως 
το πρότζεκτ βασίζεται σε κοινωνικούς 
και οικονομικούς όρους και απευθύνε-
ται σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη, 
εξασφαλίζοντας ηλεκτρικά αμαξίδια κα-
λύπτοντας συλλόγων και ιδρυμάτων, 
ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται φροντι-
στές και ασθενείς. 
Ο Χρήστος Παναγιώτου, εκπρόσω-
πος ΠΙΚΕΙ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε. 
μιλώντας για την επιχειρηματική ιδέα: 
«TERRA+» ανέφερε πως στόχος είναι η 
διαφάνεια και η σχέση εμπιστοσύνης 
σε όλους όσοι εμπλέκονται στην αγρο-
τοδιατροφική αλυσίδα.
Ο Γιάννης Βασιλακόπουλος εντυ-
πωσίασε με την επιχειρηματική ιδέα: 
«Fan4Plastic» λέγοντας πως «δημιουρ-
γούμε νέα προϊόντα ακόμα και χρι-
στουγεννιάτικα στολίδια από πλαστικά 
καπάκια. Τρία καπάκια δημιουργούν 
ένα μπρελόκ ενώ με 45 καπάκια ένα 
κασπό! Τα προϊόντα μας έχουν μια τε-
ράστια γκάμα αλλά εστιάσαμε κυρίως 
στους τουρίστες». 
Τέλος, ο Λεωνίδας Παναγιώτου ολο-
κλήρωσε με την επιχειρηματική ιδέα: 
«E-learning εφαρμογή προσανατολι-
σμένη να καλύψει τις ανάγκες της αγο-
ράς», η οποία προέκυψε ως απάντηση 
στη ζήτηση που καταγράφεται στη βιο-
μηχανία των software με δεδομένο ότι 
τα τρία τελευταία χρόνια έχουν έρθει με-
γάλες εταιρείες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό αλλά δεν υπάρχει ανθρώπι-
νο δυναμικό για να εργαστεί. 

«Επένδυση» σε καταρτισμένο προσωπικό

12 καινοτόμες ιδέες που γίνονται πράξη

> Να δοθεί το βάρος στην εκπαίδευση και εξειδίκευση τονίστηκε στην εκδήλωση της ΟΕΒΕΣΝΑ 

> Μέσω του προγράμματος INTECMED που υλοποιεί το Επιμελητήριο Αχαΐας
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Νέα δεδομένα αναμένονται το 
επόμενο διάστημα στο εργασι-
ακό τοπίο. Και αυτό γιατί θα εί-
ναι επιβεβλημένη σε όλο σχε-
δόν το φάσμα της παραγωγής 
η χρήση ψηφιακής κάρτας για 
τον έλεγχο του ωραρίου των 
εργαζομένων. Κάτι που αναμέ-
νεται να προκαλέσει σημαντι-
κές αλλαγές στις επιχειρήσεις, 
καθώς ενώ στη θεωρία η θέ-
σπισή της μοιάζει απλή στην 
πράξη δυστυχώς υπάρχουν 
σημαντικές δυσκολίες. 
Το ζήτημα τέθηκε σε δημόσια 
συζτήση με πρωτοβουλία που 
ανέλαβε ο ο ΣΕΒ - Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών και ο Σύνδεσμος Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών 
Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδας (Σ.Ε.Β.ΠΕ.Δ.Ε.) διορ-
γανώνοντας μια συνεδρία στο 
πλαίσιο του 25ου Forum Ανά-
πτυξης 2022. 
O Κλεομένης Μπάρλος, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών Πε-
λοποννήσου και Δυτικής Ελ-
λάδας, τόνισε ότι: «είναι ένα 
πάρα πολύ περίπλοκο θέ-
μα, ενώ φαίνεται ως ιδιαίτε-
ρα απλό. Το έχω ζήσει από 
έλεγχους που έχουμε υποστεί 

από έναν αμερικανικό οργανι-
σμό φαρμάκων για να έχουμε 
την δυνατότητα να πουλήσου-
με στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Είναι ένα θέμα το οποίο αργά 
ή γρήγορα θα προχωρήσει σε 
όλες τις εταιρείες όμως το νο-
μοθέτημα που έχει ήδη κατατε-
θεί και ψηφιστεί δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στην πράξη».
Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος, 
Senior Advisor, ανέφερε για 
την επιβολή της ψηφιακής 
κάρτας ότι: «Δεν γίνεται σε 
έναν επιστήμονα που βάζει δι-
ανοητικό κεφάλαιο να του επι-
βάλεις μηχανισμούς ελέγχου 
του περασμένου αιώνα. Γιατί 
πρακτικά γι’ αυτό μιλάμε όταν 

συζητάμε για ψηφιακή κάρτα 
στην Ελλάδα του 2022-2023. 
Σήμερα έτσι όπως είναι διαρ-
θρωμένες οι επιχειρήσεις και 
τα επιχειρηματικά μοντέλα αλ-
λά και οι διασυνδέσεις, επι-
βάλλουν συνεργατικές σχέσεις 
που είναι τελείως διαφορετι-
κές στο μυαλό ανθρώπων που 
συνεχίζουν να νομοθετούν για 
κάτι παρελθοντικό». 
Αναφέρθηκε επίσης στο φαι-
νόμενο της τηλεργασίας, το 
οποίο λύνει τα χέρια σε πολ-
λές επιχειρήσεις που μπορούν 
να προσλάβουν προσωπικό 
και από περιοχές εκτός του τό-
που ίδρυσης τους. Σημείωσε 
ότι η τηλεργασία εφαρμόζεται 

σε πολλές επιχειρήσεις εκτός 
του κομματιού της παραγω-
γής. Πρόσθεσε ακόμη ότι ελά-
χιστες επιχειρήσεις θεωρούν 
ότι είχε αρνητική επίδραση η 
τηλεργασία, παρότι επιβλήθη-
κε βίαια λόγω πανδημίας. Σε 
έρευνα που έγινε σε 260 επι-
χειρήσεις διαπιστώθηκε ότι 
οι περισσότερες επιχειρήσεις 
θεωρούν ότι πολλές εργασίες 
μπορούν να γίνουν από από-
σταση. Το υβριδικό μοντέλο 
εργασίας, δηλαδή δύο φορές 
την εβδομάδα εργασία από 
το σπίτι και οι υπόλοιπες στο 
γραφείο αρχίζει να εφαρμόζε-
ται και στην Ελλάδα. Επίσης 
θεωρείται ότι η παραγωγικό-

τητα των εργαζομένων αυξή-
θηκε με την τηλεργασία. 
Η Κατερίνα Δασκαλάκη, 
Senior Advisor του ΣΕΒ τόνι-
σε ότι για την ψηφιακή κάρτα 
εργασίας οι προβληματισμοί 
που εγείρονται από τις επιχει-
ρήσεις είναι πολλοί.
«Υπάρχουν επιχειρήσεις με δι-
αφορετικά κτίρια και πρέπει 
να βρεθεί ένας τρόπος πώς ο 
εργαζόμενος θα κτυπάει την 
κάρτα από το ένα στο άλλο μέ-
σα στην ημέρα. Τι γίνεται όταν 
φεύγει για εξωτερική εργασία 
και επιστρέφει; Το Υπουργείο 
λαμβάνει υπόψη του το πρώτο 
κτύπημα και το τελευταίο. Δη-
λαδή τεκμαίρεται ότι το ωρά-
ριο του εργαζόμενου είναι το 
πρώτο κτύπημα κατά την προ-
σέλευση και το τελευταίο κατά 
την αποχώρηση. Τα ενδιάμεσα 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 
εργαζόμενοι που έρχονται δέ-
κα και δεκαπέντε λεπτά νωρί-
τερα για να ετοιμαστούν και 
χτυπάνε την κάρτα τους πριν 
ξεκινήσουν. Το ίδιο και κα-
τά την αποχώρηση όπου κτυ-
πούν την κάρτα αλλά παρα-
μένουν στο κτίριο μέχρι να 
αλλάξουν ρούχα. Αυτό θα δη-

μιουργήσει προβλήματα στην 
ευέλικτη προσέλευση». Επί-
σης σε έκτακτες περιπτώσεις, 
για παράδειγμα καθυστερεί 
κάποιος εργαζόμενος να φθά-
σει στη δουλειά του οδικώς 
επειδή έπαθε λάστιχο, τότε θα 
πρέπει μέχρι ένα λεπτό πριν 
αναλάβει εργασία να τροπο-
ποιηθεί η βάρδια του στο σύ-
στημα «Εργάνη». Ένα ερώτημα 
που παραμένει αναπάντητο για 
τις επιχειρήσεις είναι τα στελέ-
χη σε θέση ευθύνης: πώς αμεί-
βονται, ποιος ο χρόνος εργασί-
ας τους λόγω των αυξημένων 
ευθυνών τους. Η εμπειρία από 
τράπεζες και σούπερ-μάρκετ 
έδειξε ότι υπήρχαν διαφορε-
τικά κτυπήματα στις ψηφιακές 
κάρτες σε σχέση με τα συμβατι-
κά ωράρια που είχαν δηλωθεί, 
όχι όμως σκόπιμα αλλά λόγω 
της φύσεως της εργασίας. Πρό-
στιμα δεν έχουν επιβληθεί λό-
γω του πιλοτικού χαρακτήρα 
και από τώρα και στο εξής θα 
αρχίσουν να επιβάλλονται.
Συντονιστής της εκδήλωσης 
ήταν ο κ. Νίκος Κοτσώνης, 
Γενικός Διευθυντής Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας.

Οι νέες τεχνολογίες στην ενέργεια και 
τη βιομηχανική παραγωγή αναδείχτη-
καν κατά την διάρκεια της συνεδρίας 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-
νας και του Ινστιτούτου Επιστημών 
Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).
O Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Επιστημών Χη-
μικής Μηχανικής στην τοποθέτησή 
του παρουσίασε τις δράσεις του Ιν-
στιτούτου. Στην τελευταία αξιολόγη-
ση του Ινστιτούτου πριν από μερικούς 
μήνες, οι αξιολογητές το κατέταξαν 
με αντίστοιχα ινστιτούτα ευρωπαϊκού 
επιπέδου. Στο ερευνητικό πεδίο το Ιν-
στιτούτο επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα 
επίκαιρα θέματα, όπως είναι τα προ-
ηγμένα υλικά με εφαρμογές στην ενέρ-
γεια και το περιβάλλον, η νανοτεχνο-
λογία και βιοτεχνολογία για τρόφιμα 
και ιατρικές εφαρμογές και η κυκλική 
οικονομία. 
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμμα-
τέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανά-
σιος Κυριαζής, που παρέστη στην εκ-
δήλωση, ανέφερε ότι έχει καταγραφεί 
μεγάλο έλλειμμα στη διασύνδεση της 
έρευνας με τις επιχειρήσεις, την κοι-

νωνία και την ανάπτυξη. «Τα ερευνη-
τικά συμπεράσματα περιορίζονταν σε 
κάποιους τόμους που δημοσιεύονταν 
σε μεγάλα και αξιόλογα περιοδικά, 
ωστόσο αφορούσαν τον επιστημονι-
κό κόσμο και μόνο» τόνισε ο κ. Κυρια-
ζής. Τα αποτελέσματα αυτά ωστόσο θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Ήταν αποτελέσματα που αφορούσαν 
την Υγεία, Βιολογία, Ενέργεια, Περι-
βάλλον και σε ένα μεγάλο φάσμα δρα-
στηριοτήτων. Η Γραμματεία από την 
πλευρά της ενίσχυσε τα ερευνητικά κέ-
ντρα των επιχειρήσεων για να μπορέ-

σει όλη αυτή η γνώση να εφαρμοστεί». 
Ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, 
Μanager Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Motor Οil, ανέφερε τον ρόλο της 
εταιρείας σήμερα. Έχει εταιρική πα-
ρουσία σε 8 Χώρες και εξαγωγές σε 
70 χώρες. Έχει προχωρήσει σε επεν-
δύσεις 1 δις τα τελευταία τρία χρόνια 
και ο κύκλος εργασιών της κατά μέσο 
όρο από το 2017 μέχρι και το 2021 
ανέρχεται σε 8,6 δις. Ο όμιλος έχει 
3000 εργαζόμενους «με καλοπληρω-
μένες θέσεις εργασίας και στόχος του 
είναι η καταπολέμηση του το brain 
drain, δηλαδή η εισαγωγή εργαζομέ-

νων από το εξωτερικό» τόνισε ο κ. Χα-
τζηφώτης. Kατά την δεκαετία της οι-
κονομικής κρίσης και την διετία της 
πανδημίας η Motor Oil διατήρησε τις 
θέσεις εργασίας της και τις επαύξησε. 
Η Χριστίνα Μπούρα, Διευθύντρια 
Κλάδου Αρχιτεκτονικής και Ελέγχους 
Ασφαλείας των Πληροφοριών της 
ΔΕΗ, μίλησε για την εξέλιξη της εται-
ρείας στο πλαίσιο της έρευνας και της 
τεχνολογίας. Ειδικότερα, η εταιρεία έχει 
ενεργό ρόλο σε πάρα πολλά ερευνητικά 
ζητήματα, όπως είναι η κυβερνοασφά-
λεια, η τεχνική νοημοσύνη, τηλεπικοι-
νωνίες. Επίσης υπάρχουν μεγάλα ερευ-
νητικά σχέδια που έχουν να κάνουν 
με τα μεγάλα δεδομένα. Το όραμα της 
ΔΕΗ είναι ότι αλλάζει. Έχει δημιουργή-
σει Κέντρο Καινοτομίας και μεταβάλλει 
το πλαίσιο της έρευνας που θα βοηθή-
σει σε ανάπτυξη και επενδύσεις. 
Ο Θωμάς Χαλκίδης, Διευθύνων 
Σύμβουλος, ΕΛΒΙΟ Α.Ε. μίλησε για 
την εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2001 
και αναπτύσσει και εμπορεύεται συ-
στήματα παραγωγής υδρογόνου είτε 
για βιομηχανικές εφαρμογές ή ολο-
κληρωμένα με κυψέλες καυσίμου.

Η ομάδα αποτελείται από 26 εξειδι-
κευμένους επαγγελματίες με τεράστια 
εμπειρία. Η εταιρεία έχει ισχυρούς δε-
σμούς με το Πανεπιστήμιο Πατρών και 
το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μη-
χανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), συμμετέχοντας 
στη διαχείριση και εκτέλεση ευρωπαϊ-
κών, εθνικών και διεθνών έργων έρευ-
νας και ανάπτυξης με συνολικό προϋ-
πολογισμό που ξεπερνά τα 4 εκ. €.
Ο Βασίλης Δρακόπουλος, Επιστη-
μονικός Υπεύθυνος ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ Δι-
ευθυντής εφαρμογών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, 
αναφέρθηκε στο Ελληνικό Κέντρο 
Προσθετικής Κατασκευής με φορείς 
ιδιωτικές εταιρείες και το δημόσιο. 
Στους στόχους της είναι η κατασκευή 
πρωτοτύπων, η δοκιμή νέων σχεδίων 
και υλικών, η πρωτότυπη και προσαρ-
μοσμένη κατασκευή μικρών ανταλλα-
κτικών σε διάφορες βιομηχανίες, ο 
σχεδιασμός και κατασκευή νέων εξαρ-
τημάτων και προϊόντων, η πιστοποί-
ηση βιομηχανικών προϊόντων και η 
έρευνα μαζί με την εκπαίδευση. 
Την εκδήλωση συντόνισε ο Θεόφι-
λος Ιωαννίδης, διευθυντής ερευνών 
του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Προβληματισμός για την ψηφιακή κάρτα

Οι νέες τεχνολογίες και η έρευνα και πώς 
ενσωματώνονται σε ελληνικές εταιρίες 

> Σοβαρά ζητήματα τέθηκαν στη δημόσια συζήτηση κατά τη συνεδρία του ΣΕΒ και του ΣΕΒΠΕΔΕ. 

> Οπως αναδείχτηκαν στη συνεδρία του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
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Στο ερώτημα κατά πόσο μπο-
ρεί η ελληνική Δικαιοσύνη να 
γίνει αξιόπιστη, ταχύτερη και 
αποδοτικότερη κλήθηκαν να 
απαντήσουν εκπρόσωποι δι-
καστικών και εισαγγελικών 
αρχών μαζί με μέλη του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Πατρών 
στη συνεδρία του Δικηγορι-
κού Συλλόγου, στο πλαίσιο του 
25ου Forum Ανάπτυξης με θέ-
μα «Αναδιάρθρωση της Δικαι-
οσύνης: Αξιόπιστη, Ταχύτερη, 
Αποδοτικότερη», στο ξενοδο-
χείο «Αστηρ». Μια συνεδρία 
που κατέδειξε τα προβλήματα 
της Δικαιοσύνης στις ημέρες 
μας, η οποία καλείται να παίξει 
έναν ουσιαστικό ρόλο. 
Στον χαιρετισμό του ο Αθανά-
σιος Ζούπας, Πρόεδρος Δι-
κηγορικού Συλλόγου Πατρών, 
τόνισε ότι: «Είναι γνωστό ότι οι 
κρίσεις έχουν αλληλεπίδραση. 
Μια οικονομική κρίση μπο-
ρεί να επιφέρει μια κοινωνική 
ή ανθρωπιστική κρίση. Για να 
αφήσουμε πίσω μας την οικο-
νομική κρίση, αυτό που απαι-
τείται είναι η ανάπτυξη. Σε 
περιόδους όπως αυτές που δι-
ανύουμε, που η ανάπτυξη είναι 
το ζητούμενο από πολλούς με 
οποιοδήποτε κόστος, δεν πρέ-

πει να κάνουμε εκπτώσεις στην 
θωράκιση του νομικού πλαισί-
ου για την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος και να υπο-
κατασταθεί η οικονομική κρίση 
με οικολογική κρίση. Έτσι μπο-
ρεί να επιλύσουμε εφήμερα το 
πρόβλημά μας αλλά θα φαλκι-
δεύσουμε το μέλλον των παιδι-
ών μας». 
Ο Γεώργιος Μπισμπίκης, 
Εισαγγελέας Εφετών, Προϊ-
στάμενος Εισαγγελίας Εφετών 
Πατρών, ανέφερε για την Δι-
καιοσύνη ότι: «Η ποιότητα της 
Δικαιοσύνης ενδιαφέρει τον 
πολίτη και οι δικαστές και οι 
εισαγγελείς δεν δικαιούνται να 

είναι μέτριοι». Σημείωσε επί-
σης ότι η ποιότητα των δικα-
στών είναι εκείνη που συμβάλ-
λει σημαντικά στην επιτάχυνση 
της απονομής της Δικαιοσύ-
νης, ενώ αναφέρθηκε και στο 
φαινόμενο των αναβολών το 
οποίο λειτουργεί ως τροχο-
πέδη στην ολοκλήρωση των 
υποθέσεων. Επεσήμανε επί-
σης ότι υπάρχει σημαντική έλ-
λειψη υλικοτεχνικής υποδομής 
στα δικαστήρια, με πιο τραντα-
χτό παράδειγμα την δίκη για τις 
πυρκαγιές στο Μάτι, όπου δεν 
υπήρχε αίθουσα για τους συγ-
γενείς και τους μάρτυρες στην 
υπόθεση. Και τέλος σημείω-

σε την ανάγκη παράτασης του 
ωραρίου των ακροατηρίων 
για σοβαρές υποθέσεις, με την 
προϋπόθεση ότι ο γραμματέας 
της έδρας θα λαμβάνει κανονι-
κά την υπερωριακή του αποζη-
μίωση. 
Ο Ευάγγελος Κωστακιώτης, 
Προϊστάμενος του Πρωτοδι-
κείου Πατρών μίλησε για τα 
θεσμικά ζητήματα της Δικαι-
οσύνης. «Έχουμε δύο παγκό-
σμιες πρωτιές στον τομέα της 
Δικαιοσύνης. Έχουμε τους πα-
γκοσμίως τους περισσότερους 
δικαστές ανά πληθυσμό και 
ταυτόχρονα κάθε δικαστής έχει 
παγκόσμια πρωτιά χρέωσης 

αποφάσεων. Που οφείλεται; 
Στη δικομανία. Με 200 δικο-
γραφίες κάθε χρόνο, αλήθεια, 
είναι να απορεί κανείς τι μπο-
ρεί να περιμένει από τους δικα-
στές. Επιστημονικό κύρος απο-
φάσεων που ενδυναμώνουν το 
θεσμό της Δικαιοσύνης; Διά-
θεση να επιλύσουν μια δια-
φορά με συνεννόηση πού να 
βρουν οι δικαστές; Ξέρετε πό-
σο χρόνο πνευματικό απαιτεί 
μια προσπάθεια να κάνεις τους 
διαδίκους να τα βρουν; Το ίδιο 
ισχύει και για τους εισαγγελείς. 
Με τι κουράγιο να φέρουν εις 
πέρας έναν τεράστιο όγκο μη-
νύσεων τελείως «της πλάκας»; 
Γιατί να κάτσουν να γράψουν 
ολόκληρες διατάξεις όταν μπο-
ρούν με δύο λέξεις να παρα-
πέμψουν μια υπόθεση;». 
Η Μαριάνθη Νέγκα, Δικη-
γόρος, μέλος Δ.Σ ΔΣ Πατρών, 
ανέφερε ότι «όλοι γνωρίζουμε 
ότι η Θέμις είναι τυφλή. Νομί-
ζω ότι δεν θα μας ενοχλούσε 
καθόλου να είναι λίγο πιο γρή-
γορη και λίγο πιο μοντέρνα. Εί-
χα βρεθεί σε ένα ακροατήριο 
με τον αείμνηστο Τάκη Παπ-
πά που είχε πει το εξής: «Πριν 
απ’ όλα η Δικαιοσύνη οφείλει 
να είναι δίκαιη. Πολλοί από το 

ακροατήριο θορυβήθηκαν. Και 
όμως, είπε κάτι πολύ σοφό, δι-
ότι δεν είναι αυτονόητο ότι η 
Δικαιοσύνη είναι δίκαια. Μην 
ξεχνάμε ότι σήμερα ζούμε τον 
πόλεμο του αυτονόητου καθη-
μερινά και παντού». 
Για τον εύλογο χρόνο έκδο-
σης των αποφάσεων μίλησε ο 
αντιπρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών Κωνσταντί-
νος Κρεμμύδας. Όπως τόνι-
σε: «Ο εύλογος χρόνος δεν εί-
ναι ούτε τα τέσσερα χρόνια ούτε 
τα πέντε. Εύλογος χρόνος εί-
ναι ένα τετράμηνο ουσιαστικά 
το οποίο δεν υπάρχει». Η πα-
ρουσίασή του περιελάμβανε 
δεδομένα από δικαστήρια της 
χώρας, μεταξύ αυτών και της 
Πάτρας, και κατέδειξε τους λό-
γους καθυστέρησης έκδοσης 
της απόφασης. Η έρευνα της 
παγκόσμιας τράπεζας «Doing 
Business» με στοιχεία του 2020 
έδειξε ότι απαιτούνται 1711 
ημέρες ή πιο συγκεκριμένα 4,5 
χρόνια για την οριστική επίλυ-
ση μιας διαφοράς στην Ελλάδα. 
Και η επίδοση αυτή μας κατα-
τάσσει τελευταίους στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Πρώτο ήταν το 
Λουξεμβούργο με 311 ημέρες 
οριστικής επίλυσης….

«Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 
ΕΑΠ πρωτοπορεί υλοποιώντας 68 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και στόχος μας είναι να το εμπλουτί-
σουμε και με καινούργια που θα αντα-
ποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».
Τα παραπάνω υπογράμμισε ο πρό-
εδρος του ΕΑΠ καθηγητής Ιωάν-
νης Καλαβρουζιώτης χαιρετίζοντας 
την συνεδριακή εκδήλωση που διορ-
γάνωσε, το απόγευμα της Κυριακής 
20/11, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στημίου στο πλαίσιο του 25ου Forum 
Ανάπτυξης. 
«Πρόκειται για καθαρά εκπαιδευτι-
κά προγράμματα που αναφέρονται σε 
συγκεκριμένους τομείς της επιστή-
μης και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
σε συγκεκριμένους τομείς» ανέφερε ο 
κ. Καλαβρουζιώτης υπογραμμίζοντας 
τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων 
του, ορισμένα εξ αυτών μετεξελίχθη-
καν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών φέρνοντας ως παράδειγ-
μα το πρόγραμμα Γεωργίας Ακριβείας 
που εκτός από το ΚΕΔΙΒΙΜ αποτελεί 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΑΠ. 
Η Ευγενία Βερυκίου, Διευθύντρια 

Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βί-
ου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έκανε ανα-
λυτική παρουσίαση των προγραμ-
μάτων του ΕΑΠ. Τόνισε πως κατά το 
διάστημα λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
από 02.03.2021 έως σήμερα έχουν 
εγκριθεί συνολικά 68 εκπαιδευτικά 
προγράμματα επιμόρφωσης εκ των 
οποίων 23 έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 
σήμερα, 17 είναι στην διαδικασία της 
υλοποίησης, 18 είναι ανοικτή η πρό-
σκληση υποβολής αιτήσεων ενώ ανα-
μένονται νέα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα να «τρέξουν» το επόμενο χρονικό 
διάστημα. 
Εκπαιδευτές στα προγράμματα του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να είναι μέλη 
ΔΕΠ του Ε.Α.Π. και άλλων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αλλοδα-
πής, μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π., ερευνητι-
κοί συνεργάτες του Ε.Α.Π. και ΕΔΙΠ, 
ΕΕΠ, ΕΤΕΠ άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και αλλοδαπής, διακε-
κριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και 
επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δί-
πλωμα, εκπαιδευτές- επιστήμονες. 

«Ανάπτυξη 
Ψυχαγωγικού Λογισμικού» 
Σε μια παγκόσμια αγορά με τζίρο 300 
εκατομμύρια δολάρια –που είναι με-
γαλύτερη της μουσικής και κινηματο-
γραφικής βιομηχανίας -απευθύνεται 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυ-
ξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game 
Development)», σύμφωνα με όσα 
ανέφερε στην παρουσίασή του ο ακα-
δημαϊκός υπεύθυνος, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πατρών Κυριάκος 
Σγάρμπας. Πρόκειται για ένα πρωτο-
ποριακό αυτοτελές πρόγραμμα που δί-
νει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
να αναπτύξουν ένα δικό τους προϊόν 
και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια 
τόσο μεγάλη αγορά εργασίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επαγ-
γελματικές προοπτικές που προσφέ-
ρει τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων της 
χώρας μας αλλά και του εξωτερικού 
(μέσω της τηλεργασίας).

«Εξάσκηση σε 
σύγχρονες τεχνολογίες»
Ένα άλλο επίσης ελκυστικό πρόγραμ-
μα αφορά στη «Σχεδίαση ενσωμα-

τωμένων συστημάτων και εφαρμο-
γές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων (IoT)», για το οποίο μίλη-
σε ο Βασίλης Φωτόπουλος, PhD – 
MSc, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ψηφι-
ακών Συστημάτων. 
Όπως ανέφερε ο κ. Φωτόπουλος, το 
πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη μί-
ας αυξανόμενης ανάγκης πρακτικής 
(Hands-on) εξάσκησης σε σύγχρονες 
τεχνολογίες, εργαλεία και γνωστικά 
αντικείμενα. Αφορά αποφοίτους Πο-
λυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, 
Ηλεκτρονικών και σχετικών τμημά-
των που συμπεριλαμβάνουν μεν βα-
σικά αντικείμενα ψηφιακών συστημά-
των στα προγράμματα σπουδών τους 
(προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά) αλ-
λά δεν καλύπτουν ικανοποιητικά την 
προαναφερθείσα ανάγκη.
Κλείνοντας την παρουσίαση ο κ. Κα-
λαβρουζιώτης ευχαρίστησε τον αντι-
πρόεδρο και υπεύθυνο του ΕΑΠ για 
το ΚΕΔΙΒΙΜ Κωνσταντίνο Καραμάνη, 
τους καθηγητές και όλο το προσωπικό 
του Πανεπιστημίου που στηρίζον έναν 
τόσο σημαντικό πυλώνα για ένα βιώ-
σιμο παραγωγικό μοντέλο. 

Δικαιοσύνη: Τα κενά και οι αδυναμίες 
που οδηγούν στην αρνησιδικία

68 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα

> Ενδιαφέροντα στοιχεία στη συνεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στο πλαίσιο του 25ου Forum Ανάπτυξης

> Υλοποιεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΕΑΠ από τον Μάρτιο του 2021 έως σήμερα
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Ο τρόπος που η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση μπορεί να συμβάλει για ένα βιώσι-
μο παραγωγικό μοντέλο, αναλύθηκε 
κατά την διάρκεια του Ελεύθερου Βή-
ματος, στο πλαίσιο του 25ου Forum 
Ανάπτυξης. Εκπρόσωποι από οκτώ 
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου της Πάτρας ξεδίπλωσαν τις προτά-
σεις τους και έδωσαν το στίγμα τους 
για την επόμενη ημέρα. 
Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιο-
γράφος Μιχάλης Βασιλάκης, ενώ ο 
Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης του 
«Σ.Ε.» έγινε αποδέκτης της πρότασης 
για μελλοντικό συνέδριο σε σχέση με 
την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊ-
κή Συσπείρωση» και Δήμαρχος Πα-
τρέων Κώστας Πελετίδης, ο επι-
κεφαλής παράταξης «Πρωτεύουσα 
ξανά» Γρηγόρης Αλεξόπουλος και 
ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, 
η δική μας πόλη» Νίκος Τζανάκος 
απουσίαζαν σε συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Λαϊκή Συσπείρωση

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Μελε-
τών, Πρασίνου, Καθαριότητας- Ανα-
κύκλωσης και εκπρόσωπος της «Λα-
ϊκής Συσπείρωσης Πάτρας» Νίκος 
Ασπράγκαθος στην τοποθέτησή του 
σημείωσε ότι: «Η Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη είναι αυτή που ικανοποιεί το σύ-
νολο των κοινωνικών αναγκών και 
όχι τα κέρδη των λίγων. Τα συμφέ-
ροντα ολιγοπωλίων είναι αντίθετα με 
τις κοινωνικές ανάγκες, διότι επιδίω-
ξή τους είναι το κέρδος σε βάρος των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων που 
παράγουν τον κοινωνικό πλούτο». 
Σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις μετράνε 
την επιτυχία του παραγωγικού μοντέ-
λου με την άνοδο του χρηματιστηρί-
ου, την αύξηση των κερδών και του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. 
«Βιώσιμη ανάπτυξη για τον λαό ση-
μαίνει να έχουν όλοι μόνιμη εργα-
σία με δικαιώματα, δωρεάν πρόσβα-
ση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και 
Παιδεία Υψηλού επιπέδου, ελεύθε-
ρο χρόνο και χώρους για αθλητισμό, 
πολιτισμό και αναψυχή» υπογράμμι-
σε μεταξύ άλλων. Και κατέληξε επι-
σημαίνοντας ότι «ακούμε ωραία λό-
για από αυτούς που θεσμοθέτησαν 
το χρηματιστήριο της ενέργειας, τις 

επιδοτήσεις στις ΑΠΕ, ενώ προω-
θούν την καρκινογόνα καύση σκου-
πιδιών ακόμη και χωρίς καμία επε-
ξεργασία».

«Πάτρα Ενωμένη»

Ο Κωνσταντίνος Σβόλης, Επικε-
φαλής Παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», 
ανέφερε ότι: «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη 
είναι εκείνη που καλύπτει τις σημερι-
νές ανάγκες, άσχετα με το κεφάλαιο, 
όμως δεν κινδυνεύουν οι ανάγκες 
των επόμενων γενιών. Οι πυλώνες 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι τρεις: 
η κοινωνία, η οικονομία και το περι-
βάλλον. Αν βάζαμε επίσης του στό-
χους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα 
αναφέραμε την κοινωνική συνοχή, 
την απάλειψη της φτώχειας και της 
ένδειας, αλλά και την ισότιμη πρό-
σβαση στην Υγεία και την Παιδεία, 
αλλά και την απάλειψη των αδικιών 
και της ανισότητας». 
Τόνισε ότι η παράταξή του πιστεύ-
ει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όμως 
ο Δήμος και η παράταξή του στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο δεν πιστεύουν σε 
αυτήν. Επεσήμανε ότι η παράταξή 
του θεωρεί την εκάστοτε δημοτική 
αρχή όχι μόνο διαχειριστική χρημά-
των, αλλά ως όργανο που αναζητάει 
και ψάχνει λύσεις. Που πάνω απ’ όλα 
έχει όραμα και εξωστρέφεια.

«Νέα Πάτρα»

Ο Νίκος Νικολόπουλος, Επικεφα-
λής Παράταξης «Νέα Πάτρα», τόνισε 
ότι ανατρέχοντας ο ίδιος στον κοινο-
βουλευτικό έλεγχο, όταν ήταν βου-
λευτής, διαπίστωσε πόσες μελέτες 
έχουν πληρωθεί από το Δημόσιο για 
τα ίδια ζητήματα που αφορούν την 
πόλη. «Βγήκαν τόμοι. Μην σας πω 
πόσα λεφτά έχουμε πληρώσει, που 
απαντούν στο ερώτημα της βιώσι-
μης ανάπτυξης. Εκατομμύρια…. Αυ-

τό το έχει κάνει και ο Δήμος Πατρέ-
ων και η Περιφέρεια. Μάλιστα στις 
μελέτες αυτές διαπιστώνει κανείς το 
φαινόμενο της αντιγραφής των ίδι-
ων σημείων. Άλλωστε ποιος το δι-
αβάζει; Για παράδειγμα κάνει κάποι-
ος μια μελέτη για τα Σφαγεία, χωρίς 
να μιλάει όμως για τα Σφαγεία, αλ-
λά για το πράσινο σημείο. Τις πλη-
ρώσαμε ακριβά αυτές τις μελέτες». 
Εν συνεχεία εξαπέλυσε επίθεση κατά 
της Δημοτικής Αρχής και τόνισε ότι 
«πρέπει να βρούμε Δήμαρχο!». Κα-
τηγόρησε μάλιστα την Δημοτική Αρ-
χή ότι με την πολιτική της δεν οδηγεί 
στην ανάπτυξη.

«Ώρα Πατρών»

Ο Γιώργος Ρώρος, Επικεφαλής Πα-
ράταξης «Ώρα Πατρών», τόνισε ότι: 
«Στις ημέρες μας η λειτουργία των 
ΟΤΑ δεν ευδοκιμεί γιατί έχουν πλη-
θύνει οι ανάγκες. Η συνεχής και εξου-
θενωτική συρρίκνωση των πόρων, με 
αύξηση συγχρόνως των υπηρεσιών, 
δυσχεραίνει την λειτουργία τους. Εί-
μαστε σε μια παρατεταμένη κατάσταση 
κρίσης και η πανδημία και ο πόλεμος 
είναι παράγοντες που επηρεάζουν ση-
μαντικά την οικονομία. 
Η ανασφάλεια και η διεθνής αύξηση 
των τιμών σε βασικά αγαθά, οι αυ-
ξήσεις σε ενοίκια και τα λουκέτα σε 
μικρές επιχειρήσεις, οδηγούν τους 
πολίτες σε συνεχή δυσκολία επιβί-
ωσης». 
Σε σχέση με τον Δήμο τόνισε ότι 
στόχος θα πρέπει να είναι ένας προ-
γραμματισμός οικονομικής, κοινω-
νικής και πολιτικής ανάπτυξης για 
να είναι δυνατόν να γίνουν οι αλ-
λαγές. Ένα βιώσιμο μοντέλο για τον 
Δήμο τις Πάτρας θα περιείχε εύκο-
λη πρόσβαση σε δημοτικές υπηρε-
σίες, μεταρρυθμίσεις, σύσφιξη σχέ-
σεων με τις πανεπιστημιακές δομές 
κ.ά. Εν συνεχεία αναφέρθηκε σε εν-
νέα άξονες που έχει η παράταξή του 
για την Πάτρα. 

«σπιράλ»
Ο Πέτρος Ψωμάς, Επικεφαλής της 
Παράταξης «σπιράλ», στην τοποθέ-
τησή του ανέφερε ότι: «Ο ρόλος του 
Δήμου Πατρέων είναι σημαντικός 
για την ανάπτυξη και έχει τον ρόλο 
του μαέστρου όλων όσων προϋποθέ-

τουν μια ανάπτυξη. Και για το ανα-
πτυξιακό μοντέλο ο Δήμος Πατρέων 
είναι εκείνος που πρέπει να δώσει 
τον τόνο». 
Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα μο-
ντέλο που θα αφορά τη Βιωσιμότητα, 
το Παραγωγικό Μοντέλο και την Ανά-
πτυξη και υπογράμμισε ότι η Πάτρα το 
2028 θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της 
και αυτή η χρονιά πρέπει να αποτε-
λέσει μια αφετηρία μιας νέας εποχής 
για την πόλη. Έκανε στη συνέχεια μια 
αναφορά σε χρονιές -σταθμούς για 
την πόλη. 
Το 1830 καθορίστηκε σχέδιο- πόλε-
ως από τον Σταμάτιο Βούλγαρη, κά-
νοντας την αναγκαία εκκίνηση για τη 
νέα αστική πόλη. Το 1870 κτίστη-
κε το εμβληματικό κτίριο του Δημο-
τικού Θεάτρου του Τσίλερ, το 1920 
με την αναβάθμιση του λιμανιού και 
τις υπηρεσίες του και το 1960 με την 
προσθήκη στην τοπική κοινωνία του 
Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.

«Κοινοτικόν»

Ο Θεόδωρος Ντρίνιας, Επικεφα-
λής Παράταξης «Κοινοτικόν», ανέφε-
ρε ότι: «Η ανάπτυξη προκύπτει ως 
ένας συνδυασμός αρκετών παραγό-
ντων, ως συνδυασμός ανταγωνιστι-
κών πλεονεκτημάτων που έχει ένας 
τόπος, μεταξύ άλλων οι άνθρωποι και 
οι θεσμοί του». Ο κ. Ντρίνιας ανέφερε 
ότι η Πάτρα διαθέτει συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα για να μπορέσει να ανα-
πτυχθεί. 
«Η Πάτρα είναι η απόληξη μιας ενδο-
χώρας ιδιαίτερα παραγωγικής. Έχει 
επί αιώνες προσανατολισμό στο διε-
θνές εμπόριο. Έχει βιομηχανική κουλ-
τούρα, που μπορεί να φαίνεται ότι έχει 
χαθεί, όμως τη συναντάει κανείς κά-
θε ημέρα σε μάστορες και τεχνίτες από 
την περιοχή. Έχει ένα καινούργιο επι-

στημονικό και παραγωγικό δυναμικό, 
το οποίοι κάνει θαύματα». 

«Πάτρα Διεθνής 
Σύγχρονη Πόλη»

Ο Αλέξανδρος Χρυσανθακόπου-
λος, Επικεφαλής Παράταξης «Πάτρα 
Διεθνής Σύγχρονη Πόλη», ανέφερε 
από την πλευρά του ότι: «Η βιώσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει ότι έχει διάρκεια 
και ότι δημιουργεί ένα κύμα και δεν 
είναι κάτι που εξαντλείται και χάνεται. 
Χρειαζόμαστε συνολική ηγεσία στην 
πόλη. Χρειαζόμαστε λαϊκή συμμετο-
χή, οι προτάσεις να αποφασίζονται 
και στη συνέχεια να υλοποιούνται. 
Όμως έχουμε ένα προσωποκεντρική 
σύστημα, καθώς ο Δήμαρχος είναι 
εκείνος που αποφασίζει. Τι είναι κάτι 
που θα ενώσει τους πατρινούς σε μια 
πολύχρωμη συμπόρευση των αντιλή-
ψεων; Η προγραμματική συμφωνία, 
που πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός 
διαλόγου και ενός πρωτοκόλλου, δε-
σμευτικού για όλους. Ανεξάρτητα 
του ποιος θα είναι ή όχι στον δεύτε-
ρο γύρο. Το πρόγραμμα όμως που θα 
εφαρμόσει ο ένας: αυτός που θα επι-
λέξει η κοινωνία των Πατρών ή αυ-
τός που θα είναι ο εκλεκτός των κομ-
μάτων;». 

«Ανυπότακτη Πολιτεία»

Ο Χρήστος Πατούχας Επικεφαλής 
Παράταξης «Ανυπότακτη Πολιτεία» 
είπε ότι: «Η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός 
πρέπει να έχει άμεση σχέση με τον 
λαό. Να ταυτίζεται με το λαϊκό συμφέ-
ρον». Αναφέρθηκε επίσης στο ενερ-
γειακό πρόβλημα το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπίσουν από την πλευρά τους 
και οι Δήμοι αλλά και στις επιπτώσεις 
του πολέμου στην Ουκρανία που έχει 
αλλάξει προς το χειρότερο την ζωή 
των πολιτών εξαιτίας της εκτόξευσης 
των τιμών των προϊόντων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 
Οι προτάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη

> Ενδιαφέροντες τοποθετήσεις εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων της Πάτρας στο 25ο Forum Ανάπτυξης
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Τεχνολογίες αιχμής της τέταρ-
της βιομηχανικής επανάστασης 
που αποσκοπούν στον ψηφια-
κό μετασχηματισμό βιομηχα-
νιών, επιχειρήσεων και οργα-
νισμών παρουσιάστηκαν στη 
συνεδρία του Ινστιτούτου Βιο-
μηχανικών Συστημάτων και του 
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» 
(ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ)
Συντονιστής της εκδήλωσης 
ήταν ο καθ. Χρυσόστομος 
Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτού-

του Βιομηχανικών Συστημά-
των/ Ε.Κ ΑΘΗΝΑ. 
O Mιχάλης Δρίτσας, διευθυ-
ντής Γραφείου του υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Χρίστου Δήμα, στον 
χαιρετισμό του τόνισε ότι το 
ΙΝΒΙΣ και το Ερευνητικό Κέ-
ντρο «Αθηνά» κάνουν ένα εξαι-
ρετικό έργο. 
Ο Άρης Λάλος, ερευνητής του 
ΙΝΒΙΣ, παρουσίασε «Προηγ-

μένες τεχνικές Τεχνητής Νο-
ημοσύνης για την ανάπτυξη 
της ευφυΐας των οχημάτων και 
των συστημάτων μεταφορών». 
Όπως σημείωσε ο κ. Λάλος η 
τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να 
βοηθήσει την ασφάλεια των 
οχημάτων. Και αυτό γιατί πε-
ρισσότερο από το 90% των 
ατυχημάτων οφείλεται σε αν-
θρώπινο σφάλμα. Τα συστή-
ματα τεχνητής νοημοσύνης 
μπορούν να καταγράφουν, να 
επεξεργάζονται και να αναλύ-
ουν πολύ μεγάλο όγκο δεδο-
μένων σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα. 
«Γιατί τα συστήματα θα κάνουν 
πιο ασφαλείς τις μετακινήσεις; 
Μα φυσικά γιατί δεν αποσπά-
ται η προσοχή τους από...κι-
νητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα ή 
από επιβάτες που συνομιλούν. 
Επίσης δεν κουράζονται. Όσο 
εξασφαλίζουμε ότι η υπολογι-

στική ισχυς του οχήματος είναι 
επαρκής για να εκτελεστούν οι 
συγκεκριμένοι αλγόριθμοι, εί-
μαστε ασφαλείς», σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Λάλος. 
Ο Κυριάκος Στεφανίδης, 
ερευνητής ΙΝΒΙΣ, αναφέρθηκε 
στην κυβερνοασφάλεια και τό-
νισε πώς θα προστατευθούν τα 
εταιρικά δίκτυα και τα βιομη-
χανικά συστήματα. «Στα βιομη-
χανικά συστήματα έχουμε μια 
σειρά από πρωτόκολλα που 
ακολουθούμε. Προσπαθούμε 
να φτιάξουμε ένα σύστημα που 
να μπορεί να αναγνωρίζει επι-
θέσεις ώστε να προχωρήσει 
στην αντιμετώπισή τους. Το 
σύστημα μπορεί να βρει επι-
θέσεις με αρκετά μεγάλη ακρί-
βεια. Μάλιστα καταφέραμε να 

την συγκρίνουμε με ήδη υπάρ-
χοντες αλγορίθμους».
 Μια από τις πλατφόρμες που 
παρουσιάστηκε ήταν η πλατ-

φόρμα ανάλυσης κακόβουλου 
λογισμικού Sisyfos. Βασίζεται 
σε χειροκίνητη και αυτόματη 
ανάλυση όπως και μαζική ανά-
λυση αρχείων. Εμπεριέχει εν-
σωματωμένα modules στατικής 
και δυναμικής ανάλυσης. Η δι-
αχείριση ευπαθειών είναι οι 
διαδικασίες που κάνει η ομάδα 
ασφάλειας που στόχο έχει να 
συγκεντρώσει τις πληροφορίες 
για τις ευπάθειες των συστημά-
των. Η διαχείριση συμβάντων 
επίσης είναι ένα υποσύστημα 
που ασχολείται με το τι είναι 
υπεύθυνος ο κάθε τομέας στην 
περίπτωση ενός κακόβουλου 
λογισμικού. 
Ο Χρίστος Αναγνωστόπου-
λος, συνεργαζόμενος ερευνητής 
του ΙΝΒΙΣ, μίλησε για τον σχε-
διασμό και την ανάπτυξη εφαρ-
μογών Ψηφιακών Διδύμων. Το 
ψηφιακό δίδυμο είναι η ολο-
κληρωμένη εξομοίωση ενός 
συστήματος που χρησιμοποιεί 
τα καλύτερα διαθέσιμα φυσικά 
μοντέλα, αισθητήρες, ιστορικό 
κλπ για να αντικατοπτρίσει την 
υπόσταση του αντίστοιχου φυ-
σικού διδύμου. Υπάρχουν διά-
φορα είδη ψηφιακών που κατα-
τάσσονται ως εξής:
• Επίπεδο Συστατικού: αποτε-
λεί ψηφιακό δίδυμο ενός συ-

στατικού που έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην απόδοση του 
παγίου στοιχείου στο οποίο 
ανήκει (π.χ. ένα ρουλεμάν 
ενός περιστρεφόμενου εξαρ-
τήματος).
• Επίπεδο Παγίου: αποτελεί 
το ψηφιακό δίδυμο ενός ολό-
κληρου κομματιού εξοπλισμού 
(π.χ. ένας κινητήρας) που 
μπορεί να αποτελείται ή να πε-
ριέχει έναν αριθμό ψηφιακών 
διδύμων συστατικών
• Επίπεδο Μονάδας: αποτελεί 
το ψηφιακό δίδυμο μιας ομά-
δας Παγiων (π.χ. ένα ρομπο-
τικό κελί)
• Επίπεδο βιομηχανικής διερ-
γασίας: Βρίσκεται στο υψηλότε-
ρο ιεραρχικό επίπεδο και δίνει 
τη δυνατότητα παρακολούθη-
σης πλήθους δραστηριοτήτων.
Ο Θανάσης Τσάκουλης, 
υποψήφιος διδάκτορας, συ-
νεργαζόμενος ερευνητής του 

ΙΝΒΙΣ, αναφέρθηκε στην Συλ-
λογή και Διαχείριση Δεδομέ-
νων για Ολιστική Ενεργειακή 
Διαχείριση σε Βιομηχανικά 
Περιβάλλοντα. Όπως τόνισε 
στόχος είναι η βέλτιστη ενερ-
γειακή απόδοση προς το κό-
στος αλλά και το πράσινο απο-
τύπωμα για το περιβάλλον. 
Ένα έργο που εντάσσεται στην 
4η Βιομηχανική Επανάσταση 
που υιοθετεί όλες τις σύγχρο-
νες παραμέτρους. 

Στο έργο μετέχουν από κοινού 
22 εταιρείες. Το εργοστάσιο 
στο συγκεκριμένο έργο αντιμε-
τωπίζεται ολιστικά και λαμβά-
νονται υπόψη πολλές σκοπιές 
με στόχο την ανάλυση τους που 
αφορούν την ενεργειακή χρή-
ση και την κατανάλωση εντός 
εργοστασίου. Οι παράμετροι εί-
ναι: ενδιαφέρον για ενεργειακή 
κατανάλωση, κόστος και ενερ-
γειακό αποτύπωμα.

Τεχνολογίες που αλλάζουν τη ζωή μας
> Σημαντικές παρουσιάσεις στη συνεδρία του ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ

Οι στρατηγικές και οι δράσεις 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της Εκ-
παίδευσης παρουσιάστηκαν στο 
25ο Forum Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτού-
του Δημήτρης Σερπάνος τό-
νισε ότι το ΙΤΥΕ αποτελεί ένα 
από τα πρώτα ερευνητικά ιν-
στιτούτα υπολογιστών στη χώ-
ρα. Εκτός από δραστηριότητες 
ερευνητικές, εκδίδει και πα-
ράγει τα βιβλία πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Παιδείας και αποτελεί 
τον τεχνολογικό βραχίωνα του 
Υπουργείου. Οι δράσεις του εί-
ναι πολλές και έχει αναπτύξει 

μεταξύ άλλων και το σύστημα 
my school. To Ινστιτούτο απο-
τελεί πρωτοπόρο οργανισμό σε 
ότι αφορά την ψηφιοποίηση 
της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο Ανδρέας Κοσκιέρης, ανα-
πληρωτής προϊστάμενος Δι-
εύθυνσης Τηλεματικής και 
Εφαρμογών Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του «Διόφαντος» πα-
ρουσίασε μια εφαρμογή για την 
υποστήριξη του σχεδιασμού και 
της ανάπτυξης των δρομολο-
γίων της μεταφοράς μαθητών 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδος. 
«Η εφαρμογή δεν έχει αναπτυ-
χθεί κεντρικά αλλά για την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας. Υπάρ-
χει σχετική νομοθεσία η οποία 
κανονίζει ποιοι είναι οι δικαι-

ούχοι που θα λάβουν επιδότη-
ση για τις μετακινήσεις τους. Το 
Ίδρυμα κλήθηκε να αναπτύξει 
ένα σύστημα διαχείρισης των 
αιτήσεων. Με τον τρόπο αυ-
τό διασφαλίζεται ότι οι μαθητές 
που είναι δικαιούχοι θα έχουν 
την υπηρεσία που πρέπει», ανέ-
φερε ο κ. Κοσκιέρης.
Τα οφέλη είναι πάρα πολλά κα-
θώς η διαδικασία είναι γρήγο-
ρη και αξιόπιστη. Ενώ υπάρχει 
επίσης και εξορθολογισμός του 
κόστους. Με το σύστημα γίνεται 
εισαγωγή αιτήσεων για μετακι-
νήσεις, εν συνεχεία ακολουθούν 
αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και 
τέλος ακολουθεί αυτόματη δημι-
ουργία εντύπου αίτησης.
Ο Παναγιώτης Σκοινιώτης, 
αναπληρωτής διευθυντής- Δι-
εύθυνση Επιμόρφωσης του 
«Διόφαντος» αναφέρθηκε σε 
ολοκληρωμένα πληροφοριακά 
συστήματα διεξαγωγής δράσε-
ων επιμόρφωσης αλλά και πι-
στοποίησης γνώσεων και δεξι-
οτήτων.
«Έχουμε δημιουργήσει ένα σύ-
στημα που να μπορεί να αξιο-
ποιηθούν διαφορετικοί τύποι 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. 
Αυτό έχει να κάνει και με τις ει-
δικότητες των εκπαιδευτικών. 
Δεν μπορείς να κάνεις μια επι-
μόρφωση για όλες τις ειδικό-
τητες. Άλλες οι απαιτήσεις για 
φιλολόγους, μαθηματικούς, για 
δασκάλους και πάει λέγοντας» 
τόνισε ο κ. Σκοινιώτης. Μάλιστα 
έπρεπε να καλυφθεί μιας ευρεί-
ας κλίμακας ζήτηση σε ότι αφο-
ρά τις επιμορφώσεις και έπρεπε 
να ληφθεί ότι τα έργα αυτά γί-
νονται από ευρωπαϊκά πλαίσια, 
οπότε υπάρχουν ιδιαιτερότητες 
για τους ελέγχους που γίνονται 
για να καλυφθούν τα έξοδα.
Ο Δημήτρης Σοφοτάσιος, 
αναπληρωτής διευθυντής Εκδό-
σεων του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ανα-
φέρθηκε στα προσβάσιμα ψηφι-

ακά βιβλία και επεσήμανε ότι 
«επενδύσαμε σε σύγχρονες υπο-
δομές, αποθηκευτικούς χώρους, 
αυτοματισμούς στη συσκευασία 
κλπ. Αναπτύξαμε ένα κεντρι-
κό επιχειρησιακό σύστημα που 
διαχειρίζεται όλα τα στάδια του 
ετήσιου εφοδιαστικού κύκλου, 
ξεκινώντας από εφοδιασμό πα-
ραγωγής μέχρι την συσκευασία 
και την διανομή. Αναπτύξαμε 
ιστότοπους και εφαρμογές για 
επικοινωνία με τις σχολικές μο-
νάδες και βιβλιοπωλεία». 

Η πρώτη βασική καινοτομία που 
εφαρμόστηκε ήταν ο εσκυγχρο-
νισμός του προεκτυπωτικού υλι-
κού και αυτό έγινε με αντικατά-
σταση των φιλμ από ψηφιακές 
μακέτες. Εξοικονομήθηκε χρό-
νος γιατί οι ανάδοχοι εκτυπωτές 

δεν έχαναν χρόνο προετοιμασί-
ας μέχρι την τελική εκτύπωση.

Ο Βαγγέλης Καπούλας, ανα-
πληρωτής διευθυντής ΠΣΔ 
και Δικτυακών Τεχνολογιών, 
ΙΤΥΕ, μίλησε για την αναπτυ-
ξιακή στρατηγική του πανελλη-
νίου σχολικού δικτύου για την 
ανάπτυξη καινοτόμων υποδο-
μών στην σχολική εκπαίδευση. 
Το δίκτυο έγινε γνωστό από την 
πανδημία καθώς χρησιμοποι-
ήθηκε πάρα πολύ. Διασυνδέει 
ηλεκτρονικά και με ασφάλεια 
όλα τα σχολεία και τις υπηρεσί-
ες και μέσω αυτού παρέχονται 
ειδικές υπηρεσίες σχολικής μά-
θησης, ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης. Μέσω του δικτύου αυ-
τού παρέχεται εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.

Υποδομές για ποιότητα στη Γνώση
> Τα χαρακτηριστικά του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) 
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Με την ανάδειξη του ρόλου 

της γυναίκας στο πολιτιστικό 

γίγνεσθαι και τη συμβολή της 

στην βελτίωση του πνευματι-

κού επιπέδου της κοινωνίας 

μας, γράφτηκε ο επίλογος του 

διήμερου των εκδηλώσεων 

του 25ουForum Ανάπτυξης, το 

βράδυ της Κυριακής, στην κα-

τάμεστη αίθουσα του ξενοδο-

χείου «Αστήρ». 

Η συνεδριακή εκδήλωση του 

Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πα-

τρών «Δανιηλίς» με θέμα «Συγ-

γραφική διαδρομή με γυναι-

κεία υπογραφή» «αγκάλιασε» 

τις αξίες του Σοροπτισμού και 

ανέδειξε τη δράση της οργάνω-

σης σε διεθνές επίπεδο, φωτί-

ζοντας παράλληλα τη συγγρα-

φική διαδρομή 31γυναικών 

της Πάτρας, οι οποίες μέσα 

από την πνευματική τους γρα-

φίδα βάζουν το δικό τους λιθα-

ράκι στην ανάπτυξη του τοπι-

κού πολιτιστικού αποθέματος.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η 

βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ 

Χριστίνα Αλεξοπούλου, η 

οποία εξήρε το έργο των γυ-

ναικών λέγοντας πως «είμαστε 

πολύ δυνατές, δεν υστερού-

με σε σχέση με τους άνδρες» 

και χαρακτήρισε ως εξαιρετική 

την ιδέα του Σοροπτιμιστικού 

Ομίλου Πατρών να αναδειχθεί 

η σημασία του βιβλίου και να 

τιμηθούν οι γυναίκες συγγρα-

φείς της Πάτρας, τις οποίες συ-

νεχάρη λέγοντας πως «με το 

έργο σας σηκώνεται ψηλά τον 

πήχη του πολιτισμού στην πό-

λη μας». 

Η πρόεδρος του Ομίλου «Δα-

νιηλίς», οικονομολόγος, Ελέ-

νη Γκέκα μύησε το ακροατή-

ριο στη σοροπτιμιστική δράση 

που έχει στόχο την ενδυνάμω-

ση του γυναικείου ανθρώπι-

νου δυναμικού. «Η Παγκόσμια 

Σοροπτιμιστική Δράση αγω-

νίζεται για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα, για τις γυναίκες και 

τα παιδιά, κάτι που δυστυχώς 

σήμερα δεν είναι αυτονόη-

το» τόνισε μεταξύ άλλων, γνω-

στοποιώντας τις δράσεις σε δι-

εθνές επίπεδο που αφορούν 

στη στήριξη των γυναικών για 

την εκπαίδευση, για την ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη, την 

υγεία, την ισότιμη ανάπτυξη 

και την ευημερία σε χώρες του 

τρίτου κόσμου.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις προ-

σπάθειες που έχει ξεκινήσει 

η Πανελλήνια Σοροπτιμιστι-

κή Οργάνωση προκειμένου να 

φθάσει το βιβλίο – μέσω προ-

γράμματος «βιβλίο με ρόδα»- 

εκεί που δεν μπορούσε, ενώ 

δωρίθηκαν μουσικά όργανα σε 

ταλαντούχα νέα παιδιά προ-

σφύγων. 

«Εμείς, οι γυναίκες της Ελλά-

δας μαζί με άλλες χώρες ας 

κοιτάξουμε με πιο ανοικτό 

ορίζοντα, να δούμε την ενότη-

τά μας μέσα στην ολότητά μας 

γιατί είμαστε όλοι αλληλοεξαρ-

τώμενοι» κατέληξε με νόημα η 

κα Γκέκα.

«Τα βιβλία είναι 
παράθυρο στον κόσμο» 
Για την αξία της ανάγνωσης 
του βιβλίου μίλησε εν συνε-
χεία, η εκπαιδευτικός Σά-
ντρα Σαββανή, αναφέροντας 
μεταξύ άλλων: «Τα βιβλία εί-
ναι ένα παράθυρο στον κό-
σμο, όμως η σημαντικότερη 
προσφορά τους είναι η καλλι-
έργεια του ανθρώπου, ηθική 
και πνευματική. Ένα βιβλίο 
μπορεί να μας βγάλει σε αδι-
έξοδα και να μας ταξιδέψει σε 
κόσμους μαγικούς».

«Κοινωνικός καθρέπτης 
η λογοτεχνία»
Για τη σημαντική συμβολή 
της λογοτεχνίας στο κοινω-
νικό γίγνεσθαι μίλησε ο εκ-
παιδευτικός Ανδρέας Μπα-
γιώργος, τονίζοντας πως η 
λογοτεχνία είναι ένας κοινω-

νικός καθρέπτης. 
Έθεσε σειρά προβληματισμών 
λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως 
«σήμερα η ελληνική κοινωνία 
πάσχει καθολικά, γιατί είναι 
ανήμπορη να δεχθεί το τέλος 
μιας εποχής και την αρχή μι-
ας νέας, απόλυτα υποβαθμι-
σμένης σε κοινωνικό και οι-
κονομικό επίπεδο. Και είναι 
σίγουρο ό,τι όταν καταφέρει 
να ξεπεράσει το αρχικό σοκ 
θα στραφεί να ζητήσει ελπίδα 
από πνευματικές φυσιογνω-
μίες που θα είναι ικανές να 
εμπνεύσουν τη χαμένη αίσθη-
ση ό,τι υπάρχει πολιτισμός σε 
αυτόν τον τόπο».
Μίλησε για «ανυπαρξία πνευ-
ματικής ηθικής «απόλυτο ηθι-
κό σκοτισμό στις μέρες μας» 
και έθεσε το ερώτημα «εάν θα 
είναι παρόντες οι πνευματι-
κοί άνθρωποι, ντυμένοι την 
πνευματική σεμνότητα, δια-
τεθειμένοι να σταθούν δίπλα 
στην κοινωνία που τους ανέ-
δειξε και μπροστάρηδες σε 
έναν αγώνα που θα επιχειρή-
σει τολμήματα ψυχής».
Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
τέθηκαν ερωτήματα σχετικά 
με την αξία ανάγνωσης λογο-
τεχνικών βιβλίων καθώς και 
την αλληλεπίδραση του ανα-
γνώστη με τον συγγραφέα, 
μέσω των εμπειριών, σκέψε-
ων και συναισθημάτων, που 

μεταφέρει μέσα από τις σε-
λίδες του βιβλίου και βιώνο-
νται αντίστοιχα από τον ανα-
γνώστη.

Αξιόλογο γυναικείο 
δυναμικό 
Ακολούθως, έγινε αναφο-
ρά στις 31 γυναίκες συγγρα-
φείς της Πάτρας, το έργο των 
οποίων ανέδειξε ο Σοροπτι-
μιστικός Όμιλος Πάτρας. 
Η υπεύθυνη Περιβαλλοντι-
κής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας Ιωάννα Παπαϊωάν-
νου τις «σύστησε» στο ακροα-
τήριο παρουσιάζοντας το συγ-
γραφικό τους έργο. 
Πρόκειται για τις (κατά σει-
ρά παρουσίας): Αθηνά Κα-
κούρη, Θεοδώρα Μαρούδα 
– Ανεστοπούλου, Παναγιώ-
τα Π. Λάμπρη, Άννα Δενδρι-
νού, Σοφία Χριστοπούλου, 
Βαρβάρα Ασημακοπούλου, 
Μάρθα Βασκαντήρα, Χριστί-
να Κόκοτα, Παναγιώτα Σμυρ-
λή, Θάλεια Τριανταφύλλου, 
Ευγενία Αρβανίτη, Βικτω-
ρία Αγγελοπούλου, Ευανθία 
Στιβανάκη, Ιωάννα Τσάκω-
να, Δήμητρα Πίτσου, Χρύσα 
Λυκούδη, Αθηνά Καλλιμά-
νη, Λίλα Ζερβοπούλου, Εύα 
Αθανασοπούου, Ευαγγελία 
Τσιμπρή, Αγγελική Μαντέλη, 
Κατερίνα Γατοπούλου, Μαρία 
Γερασιμοπούλου, Αναστασία 

Δημητροπούλου, Μαρία Δι-
δάχου, Γιώτα Κοντογεωργο-
πούλου, Μαριλίνα Σκαρπέτα, 
Γιώτα Καϊκα- Μαντανίκα, Ει-
ρήνη Τρυφωνοπούλου, Νάν-
συ Χριστοπούλου και Πάκυ 
Καραλή.
«Το υλικό απεδείχθη τόσο 
πλούσιο και πολυποίκιλο, 
που ούτε επιγραμματικά δεν 
ήταν δυνατόν να καλυφθεί σε 
μία παρουσίαση. Το μήνυμα 
όμως ότι υπάρχει τόσο αξι-
όλογο γυναικείο ανθρώπι-
νο δυναμικό στο λογοτεχνικό 
χώρο ήταν ηχηρό και απο-
τελεί ερέθισμα προβληματι-
σμού για τη σημερινή σχέ-
ση του πολίτη με το βιβλίο» 
ανέφεραν τα μέλη της Οργα-
νωτικής Επιτροπής του Ομί-
λου Ελένη Γκέκα, Κατερίνα 
Σαρλή, Κατερίνα Τριανταφυλ-
λοπούλου Μήλα, Δήμητρα 
Χρυσανθακοπούλου, Σάντρα 
Σαββανή και Θάλεια Καλογε-
ροπούλου.
Η βραδιά, την οποία συντό-
νιζε η πρόεδρος του Συλλό-
γου Νέων Καλλιτεχνών Πα-
τρών Έφη Αναλυτή, έκλεισε 
με τη μελωδική παρουσία του 
Γυναικείου φωνητικού Σχή-
ματος «Εμμέλεια» της Πολυ-
φωνικής με το ακροατήριο να 
ταξιδεύει από τις σελίδες των 
βιβλίων σε υπέροχες μουσι-
κές διαδρομές…

> Η αξία της λογοτεχνίας αναδείχθηκε στην εκδήλωση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας «Δανιηλίς»

«Συγγραφική διαδρομή με γυναικεία 
υπογραφή» με αφετηρία την Πάτρα
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• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο 
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή

Τρόποι συνεργασίαςΤρόποι συνεργασίας ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση
∆ΙΚΤΥΟ

∆είγµα εικονικού περιπτέρου µε τις προτεινόµενες επιλογές σηµάνσεων (hot spot) 

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή έκθεση
που συνδυάζεται µε τις διαρκείς υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης
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φέρνουν το ενεργειακό και η ακρίβεια
Η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε σε τυχαίο 
πανελλαδικό δείγμα 
254 επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου 

με αφορμή την Βlack 
Friday, με τους 6 

στους 10 να εμφανί-
ζουν μέτρια ικανοποί-
ηση για τους τζίρους 

και τους υπόλοιπους 4 
πολύ χαμηλό επίπεδο. 
Οι περισσότεροι επι-

χειρηματίες φρόντισαν 
να διαπραγματευτούν 

εγκαίρως τις τιμές 
αγοράς, ωστόσο ούτε 

αυτή η κίνηση απέδω-
σε αρκετά.

Δυσβάσταχτο το ενεργειακό κόστος για τις επι-
χειρήσεις με ορατό τον κίνδυνο λουκέτου για 
τις περισσότερες, σύμφωνα με συμπέρασμα 
έρευνας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρε-
σιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορί-
ου και Επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, πα-
ρατηρείται αύξηση του λειτουργικού κόστους 
έως 20%, λόγω της ακρίβειας και του ενερ-
γειακού, κάτι που «αμφισβητεί τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, παρά την κρατική υποστή-
ριξη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. 
Επίσης, 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν 
ότι επηρεάστηκαν πολύ/ πάρα πολύ από τις 
ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, ενώ σε 
αντίστοιχη μέτρηση των θερινών εκπτώσεων, 
μόλις τρεις μήνες πριν, στον ίδιο υψηλό βαθ-
μό είχαν επηρεαστεί 7 στις 10. 

Υποψήφιος δήμαρχος 
ο Βασίλης Αϊβαλής
Την απόφασή του να είναι υπο-
ψήφιος για τον Δήμο Πατρέων 
ανακοίνωσε ο Βασίλης Αϊβαλής 
ως επικεφαλής της παράταξης 
«Πάτρα – Σπουδαία και Πάλι».

ΕΙΝΑ: Διαμαρτυρία για 
το Πολυνομοσχέδιο 
Διαμαρτυρία πραγματοποίησε η 
ΕΙΝΑ για το νέο πολυνομοσχέδιο 
για την Δευτεροβάθμια Περίθαλ-
ψη. Παρέστη η δημοτική αρχή 
και ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μηνύματα φίλων 
με νοήματα

Σελ. 7 Σελ. 5 «Ολογραφία» σελ. 2

> Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις επιχειρήσεις

Σελ. 3

Παραγωγικό 
διήμερο 

Στον απόηχο όσων σημαντικών 
συζητήθηκαν στις διήμερες εκδη-
λώσεις του 25ου Forum Ανάπτυ-
ξης και το σημερινό αφιέρωμα του 
«Σ.Ε.», με πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και παραλειπόμενα. Όλα 
τα video των εκδηλώσεων έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δι-
οργάνωσης www.forumanaptixis.
gr και αποτελούν χρήσιμη παρα-
καταθήκη στον δημόσιο διάλογο 
για την αναπτυξιακή προοπτική 
του τόπου μας. 
Υλικό προστιθέμενο στο ήδη τερά-
στιο περιεχόμενο της πλατφόρμας 
από τα δεκάδες έως τώρα συνέ-
δρια του Δικτύου Forum Ανάπτυ-
ξης που έχει διοργανώσει ο «Σ.Ε.».

Σελ. 4, 12-14

25ο Forum Ανάπτυξης 
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Ηλίας Γκοτσόπουλος, Δημήτρης Νικολακόπουλος, Νίκος Κο-
τσώνης και Θανάσης Κούστας 

Ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο του 25ου Forum Ανάπτυξης του 
αν. υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση 

Εξηγεί ο Β. Μπουργανός. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον Κλεο-
μένης Μπάρλος και Αρετή Μούρκα.

Απόστολος Κατσιφάρας, Κώστας Μάρκου υπό το βλέμμα του 
Νεκτάριου Φαρμάκη

Ιάσωνας Φωτήλας, Παν. Γιαλένιος, Αντώνης Χαροκόπος, Από-
στολος Κατσιφάρας

 Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη στο περίπτερο της ΠΔΕ 

Μια από τις πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις στον εκθεσιακό 
χώρο του 25ου Forum Ανάπτυξης

Κώστας Μάρκου, Γιώργος Ρώρος, Δημήτρης Σερπάνος, Κώστας 
Καραγιάννης

Κλεομένης Μπάρλος και Πλάτωνας Μραλαφέκας

Ο αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, συνεπικουρούμενος στον 
αγιασμό από τον -και- ψάλτη Ηλία Γκοτσόπουλο. Στο βάθος Θ. 
Αργυράτος και η δημοσιογράφος Μαρία Ορφανού

Νεκτάριος Φαρμάκης, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Κώστας Μάρκου

Αρετή Μούρκα, Κλεομένης Μπάρλος, Βασίλης Μπουργανός, 
Νίκος Κοτσώνης

Παναγιώτης Δημόπουλος, Χρήστος Μπούρας και Ανδρέας Κα-
ράβολας 

Ο Βασίλης Αϊβαλής με τον Ιάσωνα Φωτήλα

Θ. Παγιάτης, Δ. Βεργιάμης, Ν. Φωτόπουλος, Γ. Σιδέρης, Ολ. Λόη, 
Αλ. Παυλόπουλος, Ν. Μπαρδάκης, Δ. Νικολακόπουλος,Π. Σκέ-
ντζος, Σ. Μαουσίδης, Ι. Διδάχος και Π. Μελάς 
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Οι συνέργειες αποτελούν το 
Η έλλειψη συνεργειών παραμένει σήμε-
ρα μεγάλο ζητούμενο για το οικοσύστημα 
έρευνας και καινοτομίας.Και στον δημόσιο 
διάλογο τέθηκαν μια σειρά από προτάσεις 
και προβληματισμοί με στόχο να αμβλυνθεί 
αυτό το χάσμα και να υλοποιηθούν καίριες 
επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες. 
Όλα αυτά στην διάρκεια της κεντρικής εκδή-
λωσης του 25ου Forum Ανάπτυξης. 
Ο Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδος ανέφερε ότι ως προ την 
καινοτομία προϊόντος η Δυτική Ελλάδα κα-
τέχει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 45,1%, 
το πρόβλημα της πολυδιάσπασης του χώ-
ρου έθεσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών Χρήστος Μπούρας, ενώ ο Κλεο-
μένης Μπάρλος Πρόεδρος ΣΕΒ&ΠΔΕ τό-
νισε την ανάγκη προσαρμογής της περι-
οχής στο νέο καινοτόμο περιβάλλον που 
διαγράφεται. 
Ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής Γραφεί-
ου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Χρήστου Δήμα, αναφέρθηκε 
στις δομές που έχουν δημιουργηθεί για 
την γεφύρωση του χάσματος προσφοράς 

και ζήτησης, ενώ ο Πλάτωνας Μαρλαφέ-
κας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχα-
ΐας, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της 
έκθεσης Patras IQ, ανακοινώνοντας πως 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, υλοποιείται τοΕυρωπαϊκό πρόγραμ-
μα intecmed που έχει σαν στόχο την διε-
θνοποίηση της PATRAS IQ σε χώρες της 
Μεσογείου. 
«Όταν το 2012, το Επιμελητήριο Αχαϊας 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με στόχο να αναδείξουν το 
σπουδαίο ερευνητικό έργο που παρουσι-
άζεται στην περιοχή και να το συνδέσουν 
με την επιχειρηματική κοινότητα, γνώριζαν 
ότι έκαναν ένα πρώτο βήμα σε ένα άγνω-
στο πεδίο που όφειλαν να το υποστηρίξουν 
και να το αναδείξουν. Αφορμή για αυτή την 
πρωτοβουλία ήταν το σπουδαίο οικοσύστη-
μα έρευνας, παραγωγής γνώσης και τεχνο-
λογικών επιτευγμάτων που δραστηριοποι-
είται στην περιοχή μας και για την οποία θα 
συνεχίσω να υποστηρίζω πως εξελίσσεται 
σε μία μικρή SILICON VALLEY», είπε με-
ταξύ άλλων ο κ. Μαρλαφέκας.

Η έλλειψη προσωπικού το μεγάλο αγκάθι 

Το ενεργειακό κόστος «βραχνάς» για τους ιδιοκτήτες

INTECMED: Το μεγάλο στοίχημα της Καινοτομίας

Τεράστιο είναι το πρόβλημα που 
θα αντιμετωπίσουμε τα αμέσως 
επόμενα χρόνια από την έλλει-
ψη τεχνικού προσωπικού με 
εξειδίκευση στην πράσινη και 
ψηφιακή οικονομία. Για τον λό-
γο αυτό, προβάλλει ως επιτακτι-
κή ανάγκη να δοθεί από την πο-
λιτεία έμφαση στην εξειδίκευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρό-
εδρος Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. Δημήτρης 
Νικολακόπουλος, ο βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Αρβανιτά-
κης, ο πρώην πρόεδρος της ΟΕ-
ΒΕΣΝΑ Παναγιώτης Σκέντζος, ο 
Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ και 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βι-
οτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας 
(ΟΒΥΕ) Δημήτριος Βαργιάμης, ο 

πρόεδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλου-
μινίου και Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) 
Θεόφιλος Παγιάτης, ο γενικός 
γραμματέας της ΠΟΣΕΗ Σερα-
φείμ Μαουσίδης, ο γεν. γραμμα-
τέας του «Συνδέσμου Ηλεκτρο-
λόγων Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας 
(ΒΑΤΤ)», ταμίας της Π.Ο.Σ.Ε.Η. 
Αλέξιος Δ. Παυλόπουλος και ο 

Ιωάννης Διδάχος, Α’ Αντιπρό-
εδρος της ΠΟΕ και του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., της 
Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α και πρόεδρος 
των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Γλαύκου. Όλοι 
συνηγόρησαν πως η υψηλή κα-
τάρτιση και η δια βίου εκπαίδευ-
ση με κίνητρα αποτελεί ο μόνος 
δρόμος για την θωράκιση της 
επόμενης μέρας. 

«Βραχνάς» αποτελεί για τους ιδι-
οκτήτες ακινήτων το κόστος για 
την ενεργειακή αναβάθμιση τό-
σο στις κατοικίες όσο και στα 
επαγγελματικά κτίρια. 
Για το λόγο αυτό ζητούν να λη-
φθούν από την πολιτεία μέτρα 
– ανακούφισης για έναν κλάδο 
που έχει πληγεί από την μνημο-
νιακή εποχή, την πανδημία και 

τώρα με την ενεργειακή κρίση. 
Έτσι περιέγραψαν το τοπίο στην 
ακίνητη περιουσία η πρόεδρος 
της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινή-
των Ν. Αχαΐας Κυριακή Αθα-
νασιάδη, στην συνεδριακή εκ-
δήλωση με θέμα «Ενεργειακή 
Κρίση και Ακίνητη Ιδιοκτησία» 
που διοργάνωσε η Ένωση Ιδιο-
κτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐ-

ας σε συνεργασία με την ΠΟΜΙ-
ΔΑ στο 25ο Forum Ανάπτυξης.
Ο υφ. Χωροταξίας & Αστ. Περι-
βάλλοντος Νίκος Ταγαράς ανέπτυ-
ξε από την πλευρά του ένα πλέγ-
μα παρεμβάσεων, χωρίς όμως να 
ικανοποιούν πλήρως τους εκπρο-
σώπους των ακινήτων. 
Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ παρου-
σίασε ο κοινοβουλευτικός εκ-

πρόσωπος Μιχάλης Κατρίνης 
δίνοντας έμφαση σε πολιτικές 
δικαίου και στήριξης των νέων.
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
Στράτος Παραδιάς χαρακτήρι-
σε ως ιδιαίτερα κοστοβόρα την 
ενεργειακή αναβάθμιση των 
ακινήτων γι’ αυτό ζήτησε άμε-
ση χρηματοδοτική στήριξη από 
το κράτος 

Με το βλέμμα στραμμένο 
στην 8η Έκθεση Καινοτομί-
ας και Μεταφοράς Τεχνολογί-
ας Patras Innovation Quest/ 
Patras IQ, στις 26 Μαΐου 
2023 βρίσκονται νέοι επιχει-
ρηματίες που τόλμησαν να κά-
νουν την ιδέα τους πράξη. 
Μια πρώτη γεύση πήραν όσοι 
παρακολούθησαν την ενη-

μερωτική εκδήλωση με τίτ-
λο: «Παρουσίαση Καινοτό-
μων Επιχειρηματικών Ιδεών 
– ΙΝΤΕCMED» (Interplay 
Event)». Το κύριο μέρος της 
αφορούσε στην παρουσίαση 
των τριών καίριων δράσεων 
του έργου, από τους Δημ. Τσα-
καλίδη, Μ. Ζαφειροπούλου, 
Χρ. Παναγιώτου Γ. Βασιλακό-

πουλο και Λ. Παναγιώτου.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέ-
κας τόνισε τη σημασία και τη 
συμβολή που έχουν τα Ευρω-
παϊκά έργα που υλοποιεί το 
Επιμελητήριο Αχαΐας, για την 
τοπική επιχειρηματικότητα, 
ενώ ο Ανδρέας Ντακόλιας, Δι-
αχειριστής της Αναπτυξιακής 

και μέλος του ΔΣ, αναφέρθη-
κε στους παράγοντες επιτυχίας 
και βιωσιμότητας μιας start-up 
επιχείρησης. 
Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, 
παρουσιάσεις έκαναν ο Κ. Γιω-
τόπουλος, η Δ. Κατσαντά, ενώ 
για το Πανεπιστήμιο Πατρών, 
παρουσίαση έκανε η Δ. Δημη-
τρακοπούλου.
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κλειδί για την ανάπτυξη

Ανέτοιμοι για ψηφιακή κάρτα

Υποδομές για υψηλή γνώση Τ.Α.: Προτάσεις για το μέλλον

Τεχνολογίες αιχμής

Επιχειρήσεις με παγκόσμια ακτινοβολία

Το βραδύ βήμα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα

ΕΑΠ: Προσφορά μάθησης σε ακόμη περισσότερες ομάδες

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ανέτοιμες για την ψη-
φιακή κάρτα εργασίας, σύμφωνα με τις δημόσιες 
τοποθετήσεις που έγιναν στη συνεδρία του του 
ΣΕΒ και του ΣΕΒΠΕΔΕ. «Είναι απίθανο να γί-
νει πράξη» τόνισε ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρό-
εδρος του ΣΕΒ&ΠΔΕ. Η Κ. Δασκαλάκη, Senior 
Advisor του ΣΕΒ σημείωσε πόσα ερωτήματα πα-
ραμένουν αναπάντητας ενώ ο Ο Γ. Σιδηρόπου-
λος, Senior Advisor, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
μοντέλο δεν καλύπτει επιχειρήσεις αιχμής.

Οι στρατηγικές και οι δράσεις του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διό-
φαντος» (ΙΤΥΕ) για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της Εκπαίδευσης αναλύθηκαν στην σχετική 
συνεδρία. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημή-
τρης Σερπάνος μίλησε για τον ρόλο του ΙΤΥΕ. 
Παρουσιάσεις έκαναν οι αναπληρωτές διευθυ-
ντές του ΙΤΥΕ Ανδρέας Κοσκιέρης, Παναγιώτης 
Σκοινιώτης, Δημήτρης Σοφοτάσιος, και Βαγγέ-
λης Καπούλας.

Ένα σημαντικό στρογγυλό τραπέζι για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση στην τελευταία ημέρα του 25oυ 
Forum Ανάπτυξης. Μετείχαν εκ μέρους της «Λα-
ϊκής Συσπείρωσης» ο αντιδήμαρχος Ν. Ασπρά-
γκαθος, από την «Πάτρα Ενωμένη» ο επικεφα-
λής Κων. Σβόλης, από την «Ωρα Πατρών» ο Γ. 
Ρώρος, από τη «Νέα Πάτρα» ο Ν. Νικολόπουλος, 
από το «σπιράλ» ο Π. Ψωμάς, από το «Κοινοτι-
κόν» ο Θ. Ντρίνιας και από την «Ανυπότακτη Πο-
λιτεία» ο Χρ. Πατούχας. 

Τεχνολογίες αιχμής παρουσιάστηκαν στη συνε-
δρία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων 
και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΙΝ.ΒΙ.Σ/
Ε.Κ ΑΘΗΝΑ Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν 
ο καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, ενώ χαιρέτησε ο 
Mιχάλης Δρίτσας, διευθυντής Γραφείου του υφ. 
Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα. Μίλησαν οι Άρης Λά-
λος, ερευνητής του ΙΝΒΙΣ, Κυριάκος Στεφανίδης, 
ερευνητής ΙΝΒΙΣ, και ο Χρίστος Αναγνωστόπου-
λος, συνεργαζόμενος ερευνητής του ΙΝΒΙΣ.

Και όμως υπάρχει και η άλλη Ελ-
λάδα, αυτή της παραγωγής που 
διαπρέπει. Τέτοια παραδείγμα-
τα εταιρειών αναδείχτηκαν κα-
τά την διάρκεια της συνεδρί-
ας του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας και του Ινστιτού-
του Επιστημών Χημικής Μηχα-
νικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Ο Βασί-
λειος Μπουργανός, διευθυντής 

του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ παρουσίασε τις 
δράσεις του Ινστιτούτου. Ο Γε-
νικός Γραμματέας Έρευνας και 
Καινοτομίας Αθανάσιος Κυρια-
ζής σημείωσε ότι η κυβέρνηση 
ρίχνει το βάρος της στη νέα τε-
χνολογία. Ο Κωνσταντίνος Χα-
τζηφώτης, Μanager Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων της Motor Οil, 
παρουσίασε με στοιχεία ποιος 

είναι ο ρόλος της εταιρείας σήμε-
ρα. Η Χριστίνα Μπούρα, διευ-
θύντρια Κλάδου Αρχιτεκτονικής 
και Ελέγχους Ασφαλείας των 
Πληροφοριών της ΔΕΗ, μίλη-
σε για την εξέλιξη της εταιρείας 
στο πλαίσιο της έρευνας και της 
τεχνολογίας Ο Θωμάς Χαλκίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΒΙΟ 
Α.Ε. μίλησε για τα συστήμα-

τα παραγωγής υδρογόνου που 
αναπτύσσει η εταιρεία. Ο Βασί-
λης Δρακόπουλος, εδιευθυντής 
εφαρμογών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ανα-
φέρθηκε στο Ελληνικό Κέντρο 
Προσθετικής Κατασκευής και τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματά του. 
Την εκδήλωση συντόνισε ο Θε-
όφιλος Ιωαννίδης, διευθυντής 
ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Η χώρα μας δυστυχώς κατέχει 
την τελευταία θέση σε ρυθμούς 
απονομής Δικαιοσύνης. Και 
αυτό γιατί για την οριστική επί-
λυση μιας υπόθεσης απαιτού-
νται 4,5 χρόνια όταν στο Λου-
ξεμβούργο μόλις 311 ημέρες. 
Αυτά και άλλα καίρια ζητήματα 
τέθηκαν στη συνεδρία του Δι-
κηγορικού Συλλόγου κατά την 

οποία ο Προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Εφετών Πατρών Γι-
ώργος Μπισμπίκης αναφέρθη-
κε στον ρόλο του εισαγγελικού 
λειτουργού σήμερα και έκανε 
μια σειρά από προτάσεις για να 
μπορέσει η Δικαιοσύνη να επι-
ταχύνει τους ρυθμούς της. Την 
ακτινογραφία της Δικαιοσύνης 
σήμερα έκανε ο Ευάγγελος Κω-

στακιώτης, Πρόεδρος Πρωτο-
δικών και Προϊστάμενος του 
Πρωτοδικείου Πατρών. 
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πατρών Αθανάσι-
ος Ζούπας μίλησε για το περι-
βάλλον που καλείται σήμερα 
να λειτουργήσει η Δικαισύνη, 
ενώ η Μαριάνθη Νέγκα, δικη-
γόρος, μέλος Δ.Σ ΔΣ Πατρών, 

αναφέρθηκε στα προβλήματα 
που καταγράφονται στις υπο-
θέσεις. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Πατρών Κων-
σταντίνος Κρεμμύδας παρέθε-
σε στοιχεία για την εξέλιξη των 
υποθέσεων σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο και πόσο πίσω παραμένει 
η χώρα μας. 

Κερδίζει ολοένα και περισσό-
τερο έδαφος το Κέντρο Δια Βί-
ου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου Πατρών καθώς από 
τις αρχές Μαρτίου του 2021 
μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει 
68 καινοτόμα και πρωτότυπα 
προγράμματα.
«Μέλημά μας είναι να εμπλου-

τίσουμε το Κέντρο και με και-
νούργια προγράμματα» ανέ-
φερε ο πρόεδρος του ΕΑΠ, 
καθηγητής Ιωάννης Καλα-
βρουζιώτης στον χαιρετισμό 
του. 
Από τα 68 προγράμματα, τα 23 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σή-
μερα, 17 είναι στην διαδικασία 
της υλοποίησης, για 18 είναι 

ανοικτή η πρόσκληση υποβο-
λής αιτήσεων ενώ αναμένονται 
νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 
να τρέξουν το επόμενο χρονι-
κό διάστημα καλύπτοντας και-
νοτόμα γνωστικά πεδία και 
πρωτότυπη θεματολογία που 
αφορά τομείς που η αγορά έχει 
ανάγκη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμι-
κού (Game Development)», το 
οποίο σύμφωνα με τον επιστη-
μονικά υπεύθυνο καθηγητή κ. 
Σγάρμπα οι εκπαιδευόμενοι 
απευθύνονται σε μια παγκό-
σμια αγορά με τζίρο 300 εκ. 
δολάρια με πλούσιες επαγγελ-
ματικές προοπτικές.
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Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ «Η ομορφιά είναι δύναμη»
Προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη κα-
τέθεσαν οι εισηγητές της εκδήλωσης που διορ-
γάνωσε η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. 
Ομιλητές οι Γ. Λύτρας, επικεφαλής της περιφε-
ρειακής παράταξης «Δικαίωμα στην Πρόοδο», Β. 
Αϊβαλής, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ και υποψήφι-
ος Δήμαρχος Πατρέων, Θ. Πετρόπουλος, Πρόε-
δρος ΓΕΩΤΕΕ, Γ. Παππάς, Πρόεδρος 10ου Π.Τ. 
ΟΕΕ. Συντονιστής ο Γραμματέας της Ν.Ε. Αχαΐας 
του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ν. Μοίραλης.

Με τη φράση «η ομορφιά είναι δύναμη» η ιδρύ-
τρια των DR PRINOY Ελευθερία Πρίνου, σφράγι-
σε τη εκδήλωση που διοργάνωσε η DR PRINOY, 
στο πλαίσιο του 25ου Forum Ανάπτυξης 2022. 
Το γενικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι «η 
ομορφιά δεν έχει ηλικία». Γι αυτό στα κέντρα ευεξί-
ας της αλυσίδας Πρίνου γίνεται διαφορετική προ-
σέγγιση ανάλογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκει 
κανείς και ακολουθείται πρωτόκολλο αντιγήραν-
σης με στόχο την «παράταση της νεότητας». 

MED-STARTS: Η ελπίδα ανάπτυξης στους νέους επιχειρηματίες

LEADER: Αλλάζει όψη η ύπαιθρος με καίριες παρεμβάσεις

Ουσιαστικό έργο στην Οικονομία με καίριες παρεμβάσεις

Περίπου οι μισοί από τους 15 
βραβευμένους νέους επιχειρη-
ματίες που απέσπασαν επιχει-
ρηματικό βραβείο 10.000 ευρώ 
ο καθένας από το ευρωπαϊκό έρ-
γο MED-STARTS παρουσίασαν 
τις δουλειές τους στη διάρκεια 
συνεδριακής εκδήλωσης με θέ-
μα «Νέοι και Επιχειρείν», που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο 

Αχαΐας, στο πλαίσιο του 25ου 
Forum Ανάπτυξης 2022. Το 
«Rubik’s» κατάστημα εστίασης 
που προωθεί τον υγιεινό τρόπο 
ζωής, η μπουτικ πολιτιστικού 
μάρκετινγκ «mores», το γραφείο 
«PIVOT» που εντοπίζει και αξιο-
ποιεί «θαμμένα «αρχεία», το ερ-
γαστήριο «FOTAKELI DESIGN» 
που δημιουργεί ξύλινα αντικεί-

μενα τα οποία θα φέρουν αρ-
χιτεκτονικά στοιχεία και κτι-
ρίων της πόλης της Πάτρας, η 
μονάδα παραγωγής «AITHRIA 
SPIRITS» με βιολογικα αλκο-
ολούχα ποτά χωρίς ζάχαρη, η 
πλατφόρμα polikatoikia.gr για 
αυτοματοποιημένη διαχείρι-
ση πολυκατοικιών και τα βιω-
ματικά Workshops «μπλόκος» 

ου απευθύνονται σε παιδιά και 
είναι εστιασμένα στο Πατρινό 
Καρναβάλι. 
Δίκαια ο Νικόλαος Παπαθανά-
σης, αν. υπουργός Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, αρμόδιος για 
τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις 
ΣΔΙΤ δήλωσε ενθουσιασμένος 
από την πυκνότητα του νεανι-
κού ακροατηρίου.

Με swot ανάλυση για κάθε πε-
ριοχή θα τεκμηριώνεται η ανά-
γκη για νέες επενδύσεις μεσω 
του προγράμματος leader για το 
οποίο η Αναπτυξιακή Αχαΐας 
έχει ξεκινήσει ήδη τη διαβού-
λευση με τις τοπικές κοινωνίες. 
Άλλη καινοτομία που εισάγεται 
είναι στα έργα είναι πως πρέ-
πει να αποτυπώνουν συμπρά-

ξεις και να συνενώνονται κοι-
νωνικοί εταίροι, ενώ βαρύτητα 
δίνεται στην κοινωνική ένταξη 
με έμφαση στην ενσωμάτωση 
εργαζομένων στον πρωτογενή 
τομέα. Επίσης στις προτεραι-
ότητες συμπεριλαμβάνονται η 
κοινή γεωργική πολιτική, η κυ-
κλική οικονομία, κ.ά. 
Με βάση τα παραπάνω προσ-

διορίζεται η στρατηγική της 
τοπικής ανάπτυξης στους οι-
κισμούς της Αχαϊας, όπως το-
νίστηκε στη συνεδριακή εκδή-
λωση με θέμα ΣχεδιάΖΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ μια ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙ-
ΘΡΟ», που διοργάνωσε η ΑΧΑ-
ΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο 
πλαίσιο του 25ου Forum Ανά-
πτυξης 2022. Η Γεν. Διευθύ-

ντρια. - Συντονίστρια Τοπικού 
Προγράμματος CLLD LEADER 
Ηρώ Τσιμπρή, εκτός των άλ-
λων έθεσε τα κρίσιμα χρονικά 
όρια: Μέχρι τον ερχόμενο Φε-
βρουάριο θα πρέπει να έχουν 
συλλεγεί οι προτεινόμενες για 
ένταξη δράσεις, με προοπτι-
κή τον Απρίλιο να κατατεθεί η 
πρόταση χρηματοδότησης.

Ο Αντώνης Κουνάβης, πρόε-
δρος Διοικούσας Επιτροπής 
Εκλογικής Περιφέρειας Αχα-
ΐας Νέας Δημοκρατίας έπλεξε 
το εγκώμιο του αν. υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νικόλαου Παπαθανάση, δη-
λώνοντας ότι αισθάνεται την 
ηθική υποχρέωση να του ανα-
γνωρίσει το αθόρυβο έργο που 

παράγει και το οποίο αποτυ-
πώνεται στην οικονομία. 
Ήταν απαραίτητες οι συστά-
σεις για να γίνει κατανοητό 
ότι προερχόμενος από την 
«αγορά» ο κ. Παπαθανάσης 
έχει στραμμένο το ενδιαφέ-
ρον του στις επενδύσεις και 
γνωρίζει καλά το ελληνικό πε-
ριβάλλον. Ο κ. Κουνάβης μί-

λησε για «άλμα που έχει κάνει 
η χώρα μας τα τελευταία χρό-
νια ιδιαίτερα στον τομέα των 
επενδύσεων». 
Στο διάλογο που ακολούθη-
σε, ο κ. Παπαθανάσης ήταν 
έτοιμος να τοποθετηθεί σε κά-
θε ερώτημα και να δώσει συ-
γκεκριμένες απαντήσεις. «Πεί-
τε τί σας ενδιαφέρει να κάνετε, 

να σας πως σε ποιο χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα θα μπο-
ρούσατε να ενταχθείτε» είπε ο 
αν. υπουργός προς το επιχει-
ρηματικό κοινό, αναγνωρίζο-
ντας ωστόσο ότι πολλές φορές 
η γραφειοκρατία και οι απαι-
τήσεις των χρηματοδοτικών 
πλαισίων λειτουργούν απο-
τρεπτικά.

Το ενεργειακό πρόβλημα Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Το ενεργειακό κόστος αναλύθηκε στην συνε-
δρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Μα-
γικές λύσεις δεν υπάρχουν και απαιτούνται 
γενναίες αποφάσεις ώστε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά να ορθοποδήσουν. Συντονιστής 
ήταν ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Γιώργος Παππάς, ενώ ομιλητές οι Μι-
χάλης Αργυρού, Νικόλαος Φαραντούρης, Χά-
ρης Δούκας, Σωκράτης Φάμελλος, Γιώργος 
Αρβανιτίδης, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Το μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αχαΐας. Ο βου-
λευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και αν. 
Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης 
Σαρακιώτης ανέλυσε σε όλες τις πτυχές του το 
πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ η Αν. Σαπουνά, 
μέλος της Κ.Ε., συντονίστρια τμήματος Οικονομι-
κής Πολιτικής αναφέρθηκε στα μέτρα που προ-
τείνει το κόμμα για το ενεργειακό κόστους.
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• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο 
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή

Τρόποι συνεργασίαςΤρόποι συνεργασίας ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση
∆ΙΚΤΥΟ

∆είγµα εικονικού περιπτέρου µε τις προτεινόµενες επιλογές σηµάνσεων (hot spot) 

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή έκθεση
που συνδυάζεται µε τις διαρκείς υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης


