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editorial

Ä
ώδεκα µήνες µετά το περυσινό Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο δεν έχουµε αφήσει πίσω µας την κρίση. Βρι-
σκόµαστε ωστόσο σε ένα τοπίο µε διαφορές. Εχουµε 
µπροστά µας ένα ηχηρό νέο δεδοµένο: Τον νέο οδικό 

άξονα Πατρών- Κορίνθου. ∆ιαγράφονται, στο µεταξύ, εξε-
λίξεις γύρω από καίριες υποδοµές. Βρισκόµαστε σε τροχιά 
ιστορικών αποφάσεων για τον σιδηρόδροµο, η Πατρών- 
Πύργου βαίνει προς δροµολόγηση, όπως και η σύνδεση 
της περιοχής µε το υγροποιηµένο αέριο. Προετοιµάζεται 
µε πιο ταχείς ρυθµούς η εξόρυξη των υδρογονανθράκων. 
Εχουµε, επίσης, µπροστά µας ένα νέο πρόγραµµα αστι-
κών αναπλάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.  Θεσµοθετεί-
ται και ριζώνει η έκθεση PATRAS IQ, συνειδητοποιούµε 
τη σηµασία της καινοτοµίας. Και περιµένουµε τον φορέα 
για το φράγµα Πείρου- Παραπείρου. ∆εν παύουµε, φυσι-
κά, να ταλανιζόµαστε από την ύφεση. Αλλά βλέπουµε να 
σχηµατοποιούνται και να ενεργοποιούνται τα εργαλεία στα 
οποία µπορούµε να βασιζόµαστε, για να φτιάξουµε µια 
καλύτερη εποχή.
 Στις σελίδες που ακολουθούν, κορυφαίοι παράγοντες της 
χώρας και του χώρου µας αρθρογραφούν για την ανάπτυξη. 
∆εν είναι απλές δηλώσεις καλών προθέσεων. Πρόκειται 
για συγκεκριµένες ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις, 
σχεδιασµούς, προγραµµατισµούς, προτάσεις και αντιπρο-
τάσεις. Είναι το αφήγηµα του µέλλοντος της ∆υτικής Ελ-
λάδας. Ενός µέλλοντος που µπορεί να γίνει παρόν, εάν 
υποστηριχθεί µε τις κατάλληλες επιλογές και τις κατάλλη-
λες αποφάσεις. Στο σκέλος αυτό, χωράει η στάση, η δρά-
ση και η ευθύνη του πολίτη.
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Η Υπευθυνότητα κομβική στην εταιρική στρατηγική 
για την ανάπτυξη της INTERAMERICAN

Γ
ια την INTERAMERICAN, Η Εταιρι-
κή Υπευθυνότητα δεν αποτελεί «όψιμη 
ανακάλυψη», αφού η εταιρεία εισήγαγε 
πρακτικές απόδοσης κοινωνικής αξί-

ας με οργανωμένο τρόπο από το 2003, 
όταν λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχαν 
αντίληψη της λεγόμενης «Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης». Η INTERAMERICAN 
ξεπέρασε γρήγορα αυτή την αντίληψη με 
περαιτέρω εμβάθυνση, δημιουργώντας ένα 
πρότυπο ευρύτερης υπευθυνότητας στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά, που ανα-
γνωρίζεται με πολλές διακρίσεις.

«Κατά τα τελευταία επτά χρόνια, η 
INTERAMERICAN συνέδεσε άρρηκτα την 
Εταιρική Υπευθυνότητα με την Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητα, ενσωματώνοντας στη 
στρατηγική της τον όρο “Υπευθυνότητα” και 
παραμετροποιώντας κάθε πτυχή ευθύνης 
έναντι των Ενδιαφερομένων Μερών, σε 
όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δρα-
στηριοτήτων. Η εταιρεία σήμερα, στον 
σχεδιασμό και στην πράξη, αναγνωρί-
ζει και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη τόσο 
στο σκέλος των υποχρεώσεων της έναντι 
των πελατών, των μετόχων, των εργαζο-
μένων και συνεργατών, των εποπτικών 
αρχών και της πολιτείας, όσο και στο σκέ-
λος της εθελοντικής συνεισφοράς στην 
ευρύτερη κοινωνία. Ζητούμενο σταθερό, 
η δημιουργία Αξίας και στόχος η Βιώσι-
μη Ανάπτυξη», υπογραμμίζει ο Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου 
INTERAMERICAN.

Από το business plan  
στις πρωτοβουλίες και δράσεις
Πρακτικά, η εταιρεία έχει ευθυγραμμίσει 
την επιχειρηματική λειτουργία και στρατη-
γική της με τις ανάγκες και επιθυμίες των 
κοινωνικών εταίρων της. Σήμερα, όλοι οι 
άνθρωποι της INTERAMERICAN, εργαζό-
μενοι και συνεργάτες πωλήσεων, έχουν 
κατανοήσει και ενστερνισθεί το εταιρικό 
σχέδιο προσέγγισης των επιχειρηματικών 
στόχων με γνώμονα τα φλέγοντα ζητήματα 
της εποχής: τις απειλές για την κοινωνική 
συνοχή, την κλιματική αλλαγή και το μέλ-
λον των επερχομένων γενεών, καθώς και 
την αναγκαιότητα συμμετοχής της εταιρεί-
ας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, η εται-
ρεία επενδύει αποφασιστικά στον εκσυγ-
χρονισμό της, με μοχλό την τεχνολογία. 
Η στρατηγική κατεύθυνση για την ολο-
κληρωμένη ψηφιακή ανάπτυξη των λει-
τουργιών της εταιρείας, ώστε να καταστεί 
ο «απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής», σε 
συνδυασμό με τη συνεχή αναζήτηση της 
καινοτομίας και την εφαρμογή μεθόδων 
για τη βέλτιστη απόδοση σε κάθε τομέα, 
διαμορφώνουν μία υποσχόμενη δυναμι-
κή σημαντικών αλλαγών στην επιχειρη-
σιακή οντότητά της. Η INTERAMERICAN 
σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί με 
επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής της στην εξυ-
πηρέτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων ανα-
γκών και στην άμβλυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Το κοινωνικό κεφάλαιο που 
αποδίδει η εταιρεία προσεγγίζει σε ετήσια 
βάση τα 150 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά η IN-
TERAMERICAN: 
• Αναλαμβάνει τη φροντίδα της  υγεί-

ας Ελλήνων πολιτών, ως πρωτοπόρος 
στην ασφάλιση Υγείας, με την παρο-
χή σειράς προϊόντων ασφάλισης Υγεί-
ας (MEDISYSTEM, MEDIHOSPITAL, 
MEDICASH), ενώ παράλληλα, μέσω 
των διαρκώς αναβαθμιζομένων υπο-
δομών της, διαχειρίζεται περιστατικά 

με παροχή Αμεσης Ιατρικής Βοήθειας, 
εντείνοντας την παρουσία της σε αυτό 
τον ευαίσθητο, ιδιαίτερης κοινωνικής 
σημασίας τομέα

• συνεισφέρει στη διατήρηση και αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής, παρέχοντας 
ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν 
στη σύνταξη, τις αποταμιεύσεις, τις επεν-
δύσεις, την προστασία του εισοδήματος, 
την περιουσία, την ταξιδιωτική ασφά-
λεια, την αστική ευθύνη και σε λοιπές 
ανάγκες των ασφαλισμένων της 

• συμβάλλει στην προστασία των ελληνι-
κών επιχειρήσεων, παρέχοντας σειρά 
ασφαλιστικών καλύψεων για το ανθρώ-
πινο δυναμικό, τα κεφάλαια και τα πε-
ριουσιακά στοιχεία τους 

• ελέγχει το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μά της και διαθέτει στην αγορά προϊό-
ντα προς την κατεύθυνση της αειφόρου 
ασφάλισης και της αντιμετώπισης κιν-
δύνων που προκαλούνται από φυσικές 
καταστροφές 

• κινητοποιεί τους εργαζομένους και τους 
συνεργάτες του εταιρικού Δικτύου Πω-

λήσεων σε δράσεις κοινωνικής και πε-
ριβαλλοντικής υπευθυνότητας

• συνδράμει χορηγικά, καθώς και με τη 
δωρεάν διάθεση των ιδιόκτητων υπο-
δομών και των υπηρεσιών της, το έργο 
οργανισμών και κοινωνικών φορέων 
που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένους, πρό-
σφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρί-
ες, αστέγους, εξαρτημένους από τοξικές 
ουσίες κ.λπ.) 

• αναλαμβάνει πρωτοβουλίες υποστήρι-
ξης της Παιδείας και του Πολιτισμού, 
που αποτελούν θεμέλια της κοινωνι-
κής συνέχειας 

• εκπαιδεύει τους πολίτες στην αντιμετώ-
πιση Κινδύνων (στην οδική κυκλοφο-
ρία και από φυσικά φαινόμενα) 

• υποστηρίζει την ενίσχυση των χρημα-
τοοικονομικών γνώσεων των πολιτών 
καταπολεμώντας τον χρηματοοικονομι-
κό αναλφαβητισμό

• συνεργάζεται με κορυφαίους οργανι-
σμούς, που έχουν να παρουσιάσουν στην 
Ελλάδα και διεθνώς αναγνωρισμένο έρ-
γο, προκειμένου να διευρύνει τους ορί-
ζοντες της κοινωνικής συνεισφοράς της 

• τέλος, η εταιρεία υπηρετεί αρχές υπευθυ-

νότητας και εκπληρώνει τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει έναντι του κοινωνικού 
συνόλου, μέσω των οργανώσεων αει-
φορίας στις οποίες συμμετέχει.

Οι σύγχρονες προκλήσεις, που η INTERA-
MERICAN αντιλαμβάνεται ως σημαντικές 
και τις συνδέει με την υπευθυνότητα και 
βιώσιμη ανάπτυξή της, ταυτίζονται με αυ-
τές που καταγράφηκαν και στην πρόσφατη 
συνδιάσκεψη της παγκόσμιας πρωτοβου-
λίας των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλι-
ση (Principles for Sustainable Insurance), 
της οποίας η εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό 
μέλος. Η INTERAMERICAN συντάσσεται 
στην διαπίστωση της αναγκαιότητας για 
ενεργό, υπεύθυνη στάση σχετικά με: 
• τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών 

κινδύνων στην υγεία 
• τις πράσινες επενδύσεις της ασφαλιστι-

κής βιομηχανίας, που προωθούν την 
αειφόρο ανάπτυξη 

• τη συνεισφορά των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων στην άμβλυνση των επιπτώσεων 
από την καταστροφή των οικοσυστημά-

των και την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος 

• την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών παραμέτρων στη μεθοδο-
λογία ανάληψης κινδύνων, στις τεχνι-
κές ασφαλίσεις 

• τον ρόλο των εποπτικών αρχών και της 
νομοθεσίας για την προώθηση της αει-
φόρου ανάπτυξης μέσω της ασφάλισης. 

Σήμερα η εταιρεία, ως μέλος της «Πρω-
τοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020», 
εναρμονίζει τη στρατηγική εταιρικής υπευ-
θυνότητας με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσι-
μότητας, οργανώνοντας την ανταπόκρισή 
της στα είκοσι κριτήρια που ο Κώδικας πε-
ριλαμβάνει. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 
επιταγής για έξοδο από την κρίση με «όχη-
μα» την ανάπτυξη και την καινοτομία, η IN-
TERAMERICAN υιοθετεί στον σχεδιασμό 
της αρκετούς από τους δεκαεπτά Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που κατά τον 
Σεπτέμβριο του 2015 συμφώνησαν 193 
κράτη μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα. Αναζητείται, μέσω αυτής της 
δέσμευσης, ένας αναπροσδιορισμός του 
τρόπου άσκησης της επιχειρηματικότη-
τας, που βρίσκει την INTERAMERICAN 

σε φάση αναλόγων, σημαντικών για τη 
βιωσιμότητά της αλλαγών. 

Η κεφαλαιοποίηση της αξίας των ανθρωπί-
νων πόρων, της γνώσης, της παραγωγικής 
υποδομής και δύναμης στις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες, της χρηματοοικονομικής 
ισχύος, της συνεργασίας, των σχέσεων δη-
μιουργικής αλληλεπίδρασης και διαλόγου 
με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, αποτε-
λεί το «στοίχημα» της INTERAMERICAN 
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επό-
μενης τριετίας. Είναι η βάση ορισμού της 
εταιρικής υπευθυνότητας για μία ισχυρή, 
φερέγγυα «Εταιρεία της Κοινωνίας».

Ο Απολογισμός, καθρέπτης  
του έργου Υπευθυνότητας 
Η εταιρεία με τον Απολογισμό Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, που εκδίδεται από το 2009 
και έφθασε στην έβδομη έκδοσή του, δη-
λώνει υψηλό κεκτημένο επίπεδο συμπε-
ριφορών και πρακτικών υπευθυνότητας.

Ο τελευταίος Απολογισμός της 
INTERAMERICAN έχει συνταχθεί με βά-
ση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global 
Reporting Initiative (GRI) G4, σε επίπεδο 
«Βασικό» («Core») και του ΑΑ1000 Προτύ-
που Αρχών Υπευθυνότητας (Accountability 
Principles Standard 2008). Αναφέρεται, ως 
προς την εκπλήρωση στόχων, στο πλαί-
σιο των δέκα Αρχών του Οικουμενικού 
Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ, 
των προτεραιοτήτων του Εθνικού Κώδικα 
Βιωσιμότητας και του ενδιαφέροντος/των 
προσδοκιών των Ενδιαφερομένων Με-
ρών, όπως προέκυψε  από την προσέγγιση 
των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality 
Analysis).

Η Εκθεση, που έχει πιστοποιηθεί με εξω-
τερική επαλήθευση και με έλεγχο επι-
πέδου εφαρμογής κατά GRI G4 από την 
TUV Hellas, αναπτύσσεται σε οκτώ κε-
φάλαια. Παρουσιάζονται, ανά κεφάλαιο, 
ο  Οργανισμός της INTERAMERICAN, η 
Εταιρική Υπευθυνότητα, η Διακυβέρνη-
ση, οι δραστηριότητες στην Αγορά και η 
σχέση με τον Πελάτη, η σχέση με τους 
Εργαζομένους, το σχέδιο και η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών για την Κοινωνία, οι πρα-
κτικές για το Περιβάλλον και καταληκτι-
κά, οι πληροφορίες για τη σύνθεση του 
Απολογισμού.

Η αξιολόγηση της απολογιστικής Εκθε-
σης της εταιρείας, την κατατάσσει μεταξύ 
των κορυφαίων που εκδίδονται στην Ελ-
λάδα. Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση από 
το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, φέρνει τον Απολογισμό της 
INTERAMERICAN στη 2η θέση πανελ-
λαδικά, μαζί με τους Απολογισμούς της 
Εθνικής Τράπεζας και των Ελληνικών Πε-
τρελαίων - στην 1η θέση, η εταιρεία ΤΙΤΑΝ. 
Πρόκειται για τη μοναδική επιστημονική 
μεθοδολογία αξιολόγησης που έχει ανα-
πτυχθεί στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται 
στις 10 βασικές αρχές που προτείνονται 
από το Global Reporting Initiative (GRI): 
τη Συμμετοχικότητα των Ενδιαφερομένων 
Μερών, το Πλαίσιο Βιωσιμότητας, την Ου-
σιαστικότητα, την Πληρότητα, την Ισορ-
ροπία, τη Συγκρισιμότητα, την Ακρίβεια, 
την τακτική-έγκαιρη Ενημέρωση, τη Σα-
φήνεια και την Αξιοπιστία. Η μεθοδολο-
γία ερευνητικά εφαρμόστηκε στο σύνολο 
των Απολογισμών με έτος αναφοράς το 
2015, που εκδόθηκαν ακολουθώντας τις 
κατευθυντήριες οδηγίες GRI-G4. Ηδη, η 
εταιρεία ετοιμάζεται για τον επόμενο Απο-
λογισμό (2016-2017) στη βάση των νέων 
Προτύπων GRI Standards.
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Του ΑΛΕΞΗ ΤΣιΠΡΑ Πρωθυπουργού

Θ
έλω να συγχαρώ την εφημε-
ρίδα «Πελοπόννησος» για την 
πρωτοβουλία της να διοργα-
νώσει ένα σημαντικό συνέδριο 

με κεντρικό ερώτημα τις αναπτυ-
ξιακές δυνατότητες της Πελοπον-
νήσου και της Δυτικής Ελλάδας. 
Αυτή η πρωτοβουλία δείχνει άλλω-
στε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα πραγματικά ζητήματα μιας 
ολόκληρης περιοχής και θα ήταν 
ευχής έργον να ακολουθούσαν το 
παράδειγμα της εφημερίδας σας και 
άλλα ΜΜΕ, που πολλές φορές δια-
μορφώνουν την ατζέντα τους πέρα 
από τα κρίσιμα ζητήματα που απα-
σχολούν την κοινωνία.
Η χώρα, πλέον, μετά από κοπιώδη 
προσπάθεια, πορεύεται με ασφά-
λεια προς το τέλος των μνημονίων 
και της ασφυκτικής επιτροπείας. 
Σήμερα, λοιπόν, το μεγάλο στοί-
χημα για την πατρίδα μας, είναι να 
βάλουμε τις βάσεις για την επό-
μενη μέρα, αφήνοντας πίσω μια 
σκληρή περίοδο επιθετικής λιτό-
τητας, ύφεσης και αποεπένδυσης. 
Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για 
το παρόν και το μέλλον του τό-
που, βρίσκεται στα χέρια μας η 
ευθύνη της ανάκαμψης της χώ-
ρας και της κοινωνίας. Επιλέγω 
να μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, 

αναφερόμενος όχι μονάχα στην 
Kυβέρνήση, αλλά συνολικά στις 
δημιουργικές και παραγωγικές δυ-
νάμεις της κοινωνίας. 
 Οπως είχα σημειώσει στη συνά-
ντησή μου με τους 13 περιφερει-
άρχες, το μείζον εθνικό ζήτημα της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης, εί-
ναι μια υπόθεση που εκκινεί από 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
κάθε τόπου, ξεχωριστά. Εκείνο, 
όμως, που οφείλει να είναι κοινό, 
είναι η προσήλωση σε ένα συλλο-
γικό σχέδιο για ένα νέο παραγω-
γικό μοντέλο, που βασίζεται στις 

πραγματικές δυνατότητες της ελ-
ληνικής παραγωγής, θα πολλα-
πλασιάζει την προστιθέμενη αξία 
και θα έχει ουσιαστικό κοινωνικό 
αντίκτυπο. Αποφεύγοντας έτσι λά-
θη και παθογένειες του πρόσφατου 
παρελθόντος, όταν η ονομαστική 
αύξηση του ΑΕΠ, όχι μόνο δεν 
αντιστοιχήθηκε στην κοινωνία 
αλλά αποδείχθηκε και απολύτως 
πρόσκαιρη.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, προ-
χωρά και η αναπτυξιακή μας στρα-
τηγική για την Πελοπόννησο και 
τη Δυτική Ελλάδα. Μια περιοχή 
στρατηγικής σημασίας, η οποία 
ακόμα και στα χρόνια της κρίσης 
συνεισφέρει σχεδόν το 10% του 
ελληνικού ΑΕΠ. Νομίζω, όμως, 
ότι δεν χωρά αμφιβολία ότι οι 
δυνατότητες της περιοχής, είναι 
πολύ μεγαλύτερες. Ειδικά αν συ-
νυπολογίσουμε ότι αναφερόμα-
στε σε ένα τόπο που δεν συνει-
σφέρει μονάχα σε μεμονωμένους 
τομείς, αλλά έχει ένα εύρος δρα-
στηριοτήτων που εκτείνεται σχε-
δόν στο σύνολο της παραγωγής: 
από τη μεταποίηση και την αγρο-
τική παραγωγή, μέχρι τον τουρι-
σμό και την ενέργεια.
Για να έχει, όμως, αντίκρισμα ο ανα-
πτυξιακός σχεδιασμός, οφείλουμε 

να εξασφαλίσουμε έμπρακτα κά-
ποιες προϋποθέσεις, κυρίως στον 
τομέα των υποδομών. Για τον λόγο 
αυτό, πρώτο μας μέλημα υπήρξε η 
δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφα-
λούς και λειτουργικού δικτύου για 
τις μετακινήσεις και τις μεταφορές. 
Ολοκληρώσαμε τα μεγάλα έργα στο 
οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας 
και της Πελοποννήσου, τα τμήμα-
τα της Ιονίας και Ολυμπίας Οδού, 
που όχι μόνο είχαν παγώσει αλλά 
βρεθήκαμε και ενώπιον του κιν-
δύνου να χαθούν δισεκατομμύρια 
από τις κοινοτικές ενισχύσεις που 

είχαν δοθεί.
Η μέριμνά μας για την αναπτυξια-
κή πορεία τόσο της Δυτικής Ελλά-
δας και της Πελοποννήσου, όσο 
όμως και ολόκληρης της χώρας, 
είναι διαρκής. Για τον λόγο αυτό, 
έχουμε αποφασίσει τη διεξαγωγή 
13 περιφερειακών συνδιασκέψεων 
για την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση, οι οποίες θα διεξαχθούν το 
επόμενο διάστημα. Εκεί, θα ακου-
στούν όλες οι απόψεις από τους 
παραγωγικούς φορείς, την επεν-
δυτική κοινότητα και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, θα μπουν συγκε-
κριμένες ιεραρχήσεις και έχω την 
πεποίθηση ότι αυτή η διαδικασία 
θα δώσει σημαντική ώθηση για 
να προχωρήσουμε τάχιστα στην 
υλοποίηση μιας στρατηγικής που 
θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη τό-
σο για τις τοπικές οικονομίες όσο, 
όμως, και συνολικά για την ελλη-
νική οικονομία. 
Είναι νομίζω πέρα από προφα-
νές, ότι η χώρα γυρίζει σελίδα. 
Οι ζωντανές παραγωγικές δυ-
νάμεις αυτού του τόπου  έχουν 
πλέον τον πρώτο λόγο. Η εποχή 
της οικονομικής καχεξίας και της 
αβεβαιότητας τελείωσε. Ηρθε η 
ώρα να κερδίσουμε το χαμένο 
έδαφος. 

Οι ζωντανές παραγωγικές 
δυνάμεις έχουν τον πρώτο λόγο

Το μεγάλο στοίχημα 
για την πατρίδα μας 
είναι να βάλουμε τις 
βάσεις για την επόμενη 
μέρα, αφήνοντας πίσω 
μια σκληρή περίοδο 
επιθετικής λιτότητας 

Εχουμε αποφασίσει 
τη διεξαγωγή 13 
περιφερειακών 
συνδιασκέψεων 
για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση, οι 
οποίες θα διεξαχθούν το 
επόμενο διάστημα 
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Ç 
∆υτική Ελλάδα συγκεντρώνει πολλά από τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που καθιστούν 
τη χώρα µας ελκυστικό προορισµό για επεν-
δύσεις. ∆ιαθέτει σηµαντικές υποδοµές, που 

εκτείνονται από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 
µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες έως λιµάνια και 
σύγχρονους οδικούς άξονες. Χαρακτηρίζεται από 
σπάνια φυσική οµορφιά καθώς συνδυάζει µε τρό-
πο µοναδικό ορεινούς όγκους µε παραδοσιακά 
χωριά και πλούσια βλάστηση µε µια άκρως ελ-
κυστική ακτογραµµή. Στηρίζεται σε έναν ισχυ-
ρό και δυναµικό πρωτογενή τοµέα µε αγροτική 
παραγωγή, κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργειες, 
που έχει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης µε την 
υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών και αξιοποί-
ηση της τεχνολογίας.
Η ∆υτική Ελλάδα µπορεί και πρέπει να επενδύ-
σει στους τοµείς που η Νέα ∆ηµοκρατία θέτει στις 
προτεραιότητες της κυβερνητικής της πολιτικής. 
Ο πρώτος τοµέας είναι ο τουρισµός. Τα πράγµατα 
χωρίς αµφιβολία, µπορούν να πάνε ακόµα καλύ-
τερα. Με µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων 
για να µην πληγεί µακροπρόθεσµα η ανταγωνιστι-
κότητά µας. Με τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου του-
ριστικών προϊόντων που θα δώσουν προστιθέµε-
νη αξία και θα επεκτείνουν την τουριστική δράση 
τόσο χρονικά όσο γεωγραφικά. Με σύνδεση του 
τουρισµού µε τον πολιτισµό, που αποτελεί το µε-
γάλο αναξιοποίητο συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. 
Ο δεύτερος τοµέας είναι ο πρωτογενής αλλά και 
οι κλάδοι που συνδέονται µε αυτόν όπως τα τρό-
φιµα και τα πιστοποιηµένα προϊόντα. Στη ∆υτι-
κή Ελλάδα παράγονται εξαιρετικά προϊόντα, τα 

οποία οφείλουµε να εξάγουµε περ ισσότερο. Αµε-
σος στόχος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσα από 
τη µείωση του κόστους παραγωγής. Η µετάβαση σε 
ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηµατικότητας. 

Η χρηµατοδοτική στήριξη του αγροτικού τοµέα µέ-
σω εγγυήσεων δανεισµού και η αξιοποίηση των δι-
αθέσιµων πόρων. Υπάρχουν κονδύλια κοντά στα 6 

δισ. ευρώ τα οποία, σήµερα, λιµνάζουν. 
Ο τρίτος τοµέας είναι η εκπαίδευση. Και, ειδικά, η Ανώ-
τατη. Αποτελεί µια µόνιµη επένδυση για τη χώρα που 
σχετίζεται µε την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Στόχος δεν είναι απλώς η επαναφορά του νόµου 4009 
του 2011 αλλά η βελτίωσή του. Στόχος µας είναι να 
αναβαθµίσουµε τα πανεπιστήµιά µας. Να τους δώσου-
µε µεγαλύτερη αυτονοµία σε όλα τα επίπεδα. Να έχουν 
ποιοτική αξιολόγηση, εξωστρέφεια και να  βγάλουµε τα 
κόµµατα από τη διοίκησή τους. Τα Πανεπιστήµιά µας να 
συνδεθούν περισσότερο µε τον κόσµο των επιχειρήσε-
ων και τις τοπικές κοινωνίες. Να γίνουν πόλοι τοπικής 
ανάπτυξης και κοιτίδες έρευνας, γνώσης και  καινοτοµί-
ας. Να προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό, αντί να 
φεύγουν οι Ελληνες στο εξωτερικό. 
Το αναπτυξιακό σχέδιο της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει τρεις 
στρατηγικές προτεραιότητες. 
Η πρώτη είναι η αλλαγή του µείγµατος δηµοσιονοµικής 
πολιτικής, µε άµεση αποκλιµάκωση των φορολογικών 
συντελεστών. Εχω δεσµευτεί για µείωση του φόρου ει-
σοδήµατος από το 29% στο 20% µέσα σε δυο χρόνια, 
µείωση του συντελεστή φορολόγησης µερισµάτων από 
το 15% στο 5% και µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο 
χρόνια. Και για αύξηση του ορίου υπαγωγής στον ΦΠΑ 
από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ. Η δηµοσιονοµική 
εξισορρόπηση θα επιτευχθεί µέσα από µια εφ’ όλης της 
ύλης επαναξιολόγηση του πλέγµατος των δηµόσιων δαπα-
νών. Στόχος είναι ένα µικρότερο, αλλά καλύτερο κράτος. 
Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ρευ-
στότητας και η στήριξη του ελληνικού τραπεζικού συστή-
µατος µε αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος 
των κόκκινων δανείων και επιστροφή καταθέσεων στις 
ελληνικές τράπεζες. 
Η τρίτη προτεραιότητα είναι οι τολµηρές αλλαγές και µε-
ταρρυθµίσεις στο κράτος και την οικονοµία. Για να έρθουν 
επενδύσεις και για να γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών. 
Θέλουµε δουλειές για τους πολλούς. Θέλουµε χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίες και ίσες ευκαιρίες. Και θα το πε-
τύχουµε µε επενδύσεις, απελευθέρωση της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας και αξιοποίηση των τεράστιων συ-
γκριτικών πλεονεκτηµάτων της πατρίδας µας.

Τουρισµός, πρωτογενής τοµέας 
και εκπαίδευση θα φέρουν επενδύσεις 

και δουλειές στη ∆υτική Ελλάδα
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας
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∆υτική Ελλάδα συγκεντρώνει πολλά από τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που καθιστούν 
τη χώρα µας ελκυστικό προορισµό για επεν-
δύσεις. ∆ιαθέτει σηµαντικές υποδοµές, που 

εκτείνονται από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 
µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες έως λιµάνια και 
σύγχρονους οδικούς άξονες. Χαρακτηρίζεται από 
σπάνια φυσική οµορφιά καθώς συνδυάζει µε τρό-
πο µοναδικό ορεινούς όγκους µε παραδοσιακά 
χωριά και πλούσια βλάστηση µε µια άκρως ελ-
κυστική ακτογραµµή. Στηρίζεται σε έναν ισχυ-
ρό και δυναµικό πρωτογενή τοµέα µε αγροτική 
παραγωγή, κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργειες, 
που έχει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης µε την 
υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών και αξιοποί-
ηση της τεχνολογίας.
Η ∆υτική Ελλάδα µπορεί και πρέπει να επενδύ-
σει στους τοµείς που η Νέα ∆ηµοκρατία θέτει στις 
προτεραιότητες της κυβερνητικής της πολιτικής. 
Ο πρώτος τοµέας είναι ο τουρισµός. Τα πράγµατα 
χωρίς αµφιβολία, µπορούν να πάνε ακόµα καλύ-
τερα. Με µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων 
για να µην πληγεί µακροπρόθεσµα η ανταγωνιστι-
κότητά µας. Με τη δηµιουργία χαρτοφυλακίου του-
ριστικών προϊόντων που θα δώσουν προστιθέµε-
νη αξία και θα επεκτείνουν την τουριστική δράση 
τόσο χρονικά όσο γεωγραφικά. Με σύνδεση του 
τουρισµού µε τον πολιτισµό, που αποτελεί το µε-
γάλο αναξιοποίητο συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. 
Ο δεύτερος τοµέας είναι ο πρωτογενής αλλά και 
οι κλάδοι που συνδέονται µε αυτόν όπως τα τρό-
φιµα και τα πιστοποιηµένα προϊόντα. Στη ∆υτι-
κή Ελλάδα παράγονται εξαιρετικά προϊόντα, τα 

οποία οφείλουµε να εξάγουµε περ ισσότερο. Αµε-
σος στόχος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσα από 
τη µείωση του κόστους παραγωγής. Η µετάβαση σε 
ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηµατικότητας. 

Η χρηµατοδοτική στήριξη του αγροτικού τοµέα µέ-
σω εγγυήσεων δανεισµού και η αξιοποίηση των δι-
αθέσιµων πόρων. Υπάρχουν κονδύλια κοντά στα 6 

και εκπαίδευση θα φέρουν επενδύσεις 

Ç 
εκτείνονται από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 
µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες έως λιµάνια και 
σύγχρονους οδικούς άξονες. Χαρακτηρίζεται από 
σπάνια φυσική οµορφιά καθώς συνδυάζει µε τρό-
πο µοναδικό ορεινούς όγκους µε παραδοσιακά 

σω εγγυήσεων δανεισµού και η αξιοποίηση των δι-
αθέσιµων πόρων. Υπάρχουν κονδύλια κοντά στα 6 

και εκπαίδευση θα φέρουν επενδύσεις 

Θέλουµε θέσεις εργασίας 
για τους πολλούς, και ίσες 
ευκαιρίες. Και θα το πετύχουµε
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Σ
τη Δημοκρατική Συμπαράταξη επεξερ-
γαζόμαστε  τη δική μας πρόταση για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας, το σχέ-
διο Ελλάδα που φιλοδοξούμε να απο-

τελέσει τη βάση για μια προοδευτική προ-
γραμματική συμφωνία. 
Γιατί αυτό που χρειάζεται  ο τόπος άμεσα 
είναι εθνική συνεννόηση, στη βάση μιας 
εθνικής γραμμής και μια ισχυρή κυβέρνηση 
να την υπηρετήσει. Μόνο με αυτό τον τρό-
πο θα βγούμε από τα μνημόνια και θα πά-
ρουμε τη χώρα μας πίσω. Με τις ψεύτικες 
ελπίδες  το μόνο που καταφέραμε έως τώ-
ρα, είναι να επιδεινώνεται διαρκώς η κατά-
σταση και να ξενιτεύεται η 
νέα γενιά.
Το  σχέδιο Ελλάδα παρου-
σιάστηκε και επισήμως την 
Κυριακή 2 Ιουλίου  στο 
τριήμερο Προγραμματικό 
Συνέδριό μας. Παρουσιά-
στηκε και πιλοτική πρότα-
ση που αφορά στη Δυτι-
κή Ελλάδα από τον αρχι-
τέκτονα Σωτήρη Τσούλο. 
Η πρόταση αυτή, αναδει-
κνύει τις δυνατότητες της 
χώρας και το πώς μπορού-
με να συνδέσουμε πολιτι-
στικό, φυσικό και παραγω-
γικό πλούτο με νέες επεν-
δύσεις και ολιστικά χωρο-
τακτικά προγράμματα που 
θα απελευθερώσουν τις το-
πικές δυνάμεις και θα κι-
νητοποιήσουν επενδυτές 
σε διεθνές επίπεδο.
Η ύπαρξη ενός project - α-
τμομηχανή σε κάθε Περι-
φέρεια μπορεί να συμπαρα-
σύρει τις αναγκαίες αλλα-
γές για την υλοποίησή του.
Στη βάση αυτών των ανα-
γκών η Βουλή θα νομοθε-
τήσει με διαδικασίες fast 
track όπως κάναμε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες για 
να ολοκληρωθούν αυτά τα 
έργα.
Και αυτές οι ρυθμίσεις θα 
ισχύουν για κάθε επένδυ-
ση από ’δω και πέρα.
Το σχέδιο στηρίζεται, εκτός 
από τις οριζόντιες πολιτι-
κές, σε περιφερειακά δια-
κλαδικά αναπτυξιακά projects, με έμφα-
ση στα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής τα 
οποία θα είναι συμφωνημένα με τους πα-
ραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση. 
Οραματιζόμαστε, ένα νέο περιφερειακό 
αναπτυξιακό μοντέλο για την Περιφέρεια 
που θα συνδέει την ολυμπιακή κληρονο-
μιά με τον αγροδιατροφικό και τουριστικό 
τομέα, την έρευνα και το ευ ζην, δηλαδή 
μια πρόταση που θα συνδυάζει και τα τρία 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για την παρα-
γωγή νέου πλούτου: 
Αναγνωρισιμότητα (brand),  τοποθεσία 
(location), προϊόν (product).
Η Δυτική Ελλάδα έχει το πιο αναγνωρίσι-
μο brand στον κόσμο που κινεί δισεκατομ-
μύρια ευρώ κάθε 4 χρόνια. 
Ταυτόχρονα, η Δυτική Ελλάδα έχει έναν 
καταπληκτικό συνδυασμό αρχαιολογικών 
θησαυρών, όμορφου φυσικού τοπίου και 
κλίματος. 
Επίσης σε αυτή βρίσκεται η 2η πιο εύφο-
ρη παραγωγική πεδιάδα της Ελλάδας ενώ 
το γειτονικό πετυχημένο παράδειγμα του 
Κόστα Ναβαρίνο δείχνει τις τεράστιες δυ-

νατότητες στον ήδη αναπτυσσόμενο του-
ριστικό τομέα.
Η ερώτηση λοιπόν που πρέπει να απα-
ντήσουμε είναι αν μπορούμε να αξιοποιή-
σουμε σε συνδυασμό, τα τρία στοιχεία αυ-
τού του τόπου. Η απάντηση είναι κατηγο-
ρηματικά ΝΑΙ. 
Η ευρύτερη περιοχή μπορεί να μετατρα-
πεί σε «silicon valey» του αθλητισμού. Η 
Αρχαία Ηλιδα, το πρώτο «διεθνές» προ-
πονητικό κέντρο της αρχαιότητας, μπο-
ρεί να γίνει η έδρα για ένα υπερσύγχρο-
νο προπονητικό κέντρο παγκόσμιας εμβέ-
λειας, με τη στήριξη διεθνών επενδυτών 

και εταιριών, το οποίο θα 
προσελκύει αθλητές από 
όλο το κόσμο. Οι περιοχές 
γύρω από αυτό μπορούν 
να φιλοξενήσουν ένα δί-
κτυο δομών αποκατάστα-
σης και εταιρικά ερευνη-
τικά κέντρα σχετικά με τον 
αθλητισμό. 
Το δίκτυο των διαφόρων 
αυτών ολυμπιακών εγκα-
ταστάσεων θα αποτελείται 
από οικολογικά κτήρια νέας 
γενιάς, απολύτως προσαρ-
μοσμένα με το φυσικό πε-
ριβάλλον, μακριά από αι-
γιαλό ή σημεία αρχαιολο-
γικού ενδιαφέροντος αλ-
λά σε περιοχές που αυτή 
τη στιγμή δεν παρουσιά-
ζουν τουριστικό ή άλλο εν-
διαφέρον. 
Το αναπτυξιακού αυτό σχέ-
διο θα συμπληρωθεί με μια 
σειρά από έργα υποδομών 
όπως η ολοκλήρωση του 
Αυτοκινητόδρομου Πά-
τρα – Πύργος, η υλοποίη-
ση του συνόλου της Ολυ-
μπίας Οδού, η εμπορική 
ανάδειξη του λιμανιού της 
Πάτρας και η επέκταση και 
ανάδειξη του κρατικού αε-
ρολιμένα Αράξου.
Τα αναμενόμενα αναπτυξι-
ακά οφέλη θα είναι πολλα-
πλάσια αν προχωρήσουν 
παράλληλα, η χορήγηση 
κινήτρων για την ενίσχυ-
ση της κρουαζιέρας,  κίνη-
τρα ώστε η τοπική αγροτική 

παραγωγή προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες,  
καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη υδρογο-
νανθράκων στον Πατραϊκό και η έλευση του 
φυσικού αερίου.
Μπορούμε λοιπόν να αναδείξουμε στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ένα 
αυτοτροφοδοτούμενο αναπτυξιακό σχέ-
διο, πρότυπο όχι μόνο για την Ελλάδα αλ-
λά και για την ΕΕ. 
Είμαστε συγκεκριμένοι, τέρμα οι γενικό-
τητες που βαρέθηκαν οι πολίτες. Τεκμη-
ριώνουμε  ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυ-
ξη χωρίς να ξεπουλιέται ο τόπος, με αξιο-
ποίηση του εθνικού πλούτου και σεβασμό 
στο περιβάλλον. 
Ετσι κτίζεται και η νέα  εθνική αυτοπε-
ποίθηση.
Τεκμηριώνουμε ότι υπάρχει  και άλλος δρό-
μος με ελπίδα και προοπτική για όλες τις 
Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες και πρω-
τίστως για τη νέα γενιά ώστε να παραμεί-
νουν και να επιστρέψουν τα παιδιά μας 
στην πατρίδα μας.
Η  Κυβέρνηση δεν μπορεί. 
Η Ελλάδα μπορεί.

Ο
ι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν, με 
ιδιαίτερη δριμύτητα, στην επικαιρότητα 
τα ερωτήματα ποιος πληρώνει για την 
ανάπτυξη, ποιος θα κερδίσει από αυτήν;

Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, που 
κατά τον κ. Τσίπρα αποτελεί το διαβατήριο 
εισόδου στην ανάπτυξη, συνοδεύτηκε από 
ένα νέο σκληρό πακέτο αντιλαϊκών μέτρων, 
ενώ οι όποιες διευκολύνσεις, στην εξυπηρέ-
τηση του κρατικού χρέους, προϋποθέτουν τα 
ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 
2060, δηλαδή καλείται να πληρώνει ο λαός 
για ένα χρέος που δεν ευθύνεται και από το 
οποίο δεν επωφελήθηκε.
Ας δούμε ορισμένα παρα-
δείγματα σχετικά με την Πε-
ριφέρεια της Δυτικής Ελ-
λάδας, που αναδεικνύουν 
τη σημασία των παραπάνω 
ερωτημάτων.
Ολοκληρώνονται οι με-
γάλοι οδικοί άξονες στην 
περιοχή και οι οποίοι θε-
ωρούνται έργα υποδομής 
απαραίτητα για την ανάπτυ-
ξη. Εργα τα οποία έγιναν 
κυριολεκτικά με τον ιδρώ-
τα και το αίμα της εργατι-
κής τάξης, τα εργατικά ατυ-
χήματα, τα φθηνά μεροκά-
ματα και η εντατικοποίη-
ση της εργασίας σημάδε-
ψαν τη ζωή των εργαζομέ-
νων σε αυτά. Οδικοί άξο-
νες που τους πλήρωσε πο-
λύ ακριβά ο ελληνικός λαός 
και θα εξακολουθεί να τους 
πληρώνει, εξαιτίας των πα-
νάκριβων διοδίων.
Στην περιοχή προχωράει 
η αδειοδότηση οικοπέδων 
για την έρευνα και την εξό-
ρυξη υδρογονανθράκων. Ο 
ορυκτός πλούτος της χώρας 
παραδίνεται σε μια χούφτα 
πολυεθνικές με το κράτος 
να περιορίζεται στον ρόλο 
του γραφείου διανομής του 
ενεργειακού πλούτου, χω-
ρίς να μπορεί να συμμετέ-
χει στην έρευνα, χωρίς ερ-
γαλεία ελέγχου των αποθε-
μάτων, χωρίς να μπορεί να 
αποκτήσει τεχνογνωσία, αλλά και να αξιο-
ποιήσει μέρος των ενδεχόμενων κοιτασμά-
των. Ενώ, στο όνομα του κέρδους θα θυ-
σιάζουν τα εργατικά δικαιώματα παρέχο-

ντας μειωμένες εγγυήσεις στην υγιεινή και 
ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλο-
ντος. Γι’ αυτό και στις μελέτες των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων παρατηρούνται ασά-
φειες και ελλείψεις, ενώ ο ελληνικός λαός 
θα εξακολουθεί να πληρώνει πανάκριβα την 
ενέργεια και τα καύσιμα.
Το πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα είναι όμως 
ο κλάδος του τουρισμού, ο οποίος επηρεά-
στηκε ελάχιστα από την καπιταλιστική κρί-
ση και παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Μια ανάπτυξη, όμως, η οποία βα-
σίζεται σε πολύ φτηνούς και κακοπληρωμέ-
νους εργαζομένους, οι οποίοι δουλεύουν σε 

συνθήκες σύγχρονου εργα-
σιακού μεσαίωνα, μια ανά-
πτυξη που συγκεντρώνεται 
στις μεγάλες αλυσίδες του 
κλάδου. Ενώ για την πλειο-
ψηφία του λαού αποτελούν 
απαγορευμένη πολυτέλεια 
οι διακοπές και η αναψυχή.
Αυτός είναι ο χαρακτήρας 
αυτής της αβέβαιης ανάπτυ-
ξης, η οποία δεν θα είναι 
απαλλαγμένη από μια νέα 
εκδήλωση της καπιταλιστι-
κής κρίσης. Μιας ανάπτυ-
ξης που καταστρέφει τις πα-
ραγωγικές δυνατότητες της 
χώρας, στο όνομα των συ-
γκριτικών πλεονασμάτων, 
που «μάτωσε» τους εργαζό-
μενους. Μιας ανάπτυξης, η 
οποία συσσωρεύει τον πα-
ραγόμενο πλούτο σε όλο 
και λιγότερα χέρια, οξύνο-
ντας ακόμη περισσότερο 
τις κοινωνικές ανισότητες.
Για το ΚΚΕ η ανάπτυξη της 
παραγωγικής διαδικασίας 
πρέπει να έχει στο επίκε-
ντρο την ολόπλευρη ικα-
νοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών του ανθρώπου, γι’ 
αυτό πρέπει να απαλλαγεί 
από το καπιταλιστικό κέρ-
δος. Η κοινωνικοποίηση 
των μέσων παραγωγής, ο 
εργατικός έλεγχος, με τον 
κεντρικό σε επιστημονική 
βάση σχεδιασμό, η αποδέ-
σμευση από την ΕΕ και τους 

άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, απο-
τελούν τους απαραίτητους όρους. Προϋπό-
θεση είναι η ανατροπή του συσχετισμού δυ-
νάμεων, να αλλάξει χέρια η εξουσία.

Από τη Δυτική Ελλάδα 
ξεκινά το Σχέδιο Ελλάδα 

Ανάπτυξη: Ποιος την 
πληρώνει και ποιος κερδίζει

Tης ΦώΦης Γεννηματα
 πρόεδρου του ΠαςοΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής ςυμπαράταξης 

Μπορεί να υπάρξει 
ανάπτυξη χωρίς να 
ξεπουλιέται ο τόπος, 
με αξιοποίηση του 
εθνικού πλούτου 
και σεβασμό 
στο περιβάλλον. 
Ετσι κτίζεται και 
η νέα  εθνική 
αυτοπεποίθηση

του Δημητρη ΚουτςουμΠα
 γγ της Κε του ΚΚε

Δείτε τον τουρισμό: 
Στηρίζεται σε 
πολύ φτηνούς και 
κακοπληρωμένους 
εργαζομένους, οι 
οποίοι δουλεύουν σε 
συνθήκες σύγχρονου 
εργασιακού μεσαίωνα 
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ
πρoέδρου του Ποταµιού

Να διδαχθούµε από τις νίκες 
του κόσµου που παράγει 

Ç 
∆υτική Ελλάδα είναι µία από τις 
περιοχές της χώρας που µπή-
κε στην κρίση πριν ξεκινήσει η 
κουβέντα για τα µνηµόνια. Στην 

Πάτρα η ύφεση και η αποβιοµηχάνι-
ση ήρθαν νωρίς. Σηµάδι τα δεκάδες 
βιοµηχανικά κτίρια που κάποτε ήταν 
γεµάτα ζωή και τώρα είναι µόνο τα 
κουφάρια τους να θυµίζουν τα λάθη 
των κυβερνήσεων που διόριζαν για 
χρόνια τους κοµµατικούς τους υπαλ-
λήλους αντί να δηµιουργούν συνθή-
κες για βιώσιµη εθνική παραγωγή.
Αλλά όλα αυτά τα γνωρίζουν οι πο-
λίτες. Το θέµα είναι να αξιοποιήσου-
µε τη γεωγραφική θέση αλλά και τα 
µυαλά της περιοχής. Οι αναπτυξια-
κές προοπτικές είναι µεγάλες. Πρέ-
πει να λυθεί επιτέλους το ζήτηµα της 
σιδηροδροµικής σύνδεσης Πάτρας-
Αθήνας το οποίο έχει βαλτώσει και 
κινδυνεύει να µείνει χωρίς εθνική 
και ευρωπαϊκη χρηµατοδότηση. Και 
να προωθηθεί η υπογειοποίηση της 
γραµµής εντός του αστικού ιστού της 
πόλης που θα τη µετατρέψει αυτό-
µατα σε µικρό µετρό µε δηµιουργία 
πολλών σταθµών (σύµφωνα µε την 
µελέτη που έχει εκπονήσει το τοπικό 
Τεχνικό Επιµελητήριο). Λιµάνι και 
βιοµηχανική ζώνη χωρίς τρένα δεν 
µπορούν να υπάρξουν.
Πρέπει να ξεπεραστούν οι αγκυλώ-
σεις τοπικών αρχών και να ξεκολλή-
σει η κατασκευή δεξαµενής υγροποι-
ηµένου φυσικού αερίου στο λιµάνι 
της Πάτρας. Τα κονδύλια υπάρχουν. 
Τα µισά είναι ευρωπαϊκά και τα άλ-
λα µισά θα προέλθουν από εταιρεί-
ες που αποτελούν εταίρους του προ-
γράµµατος. Το υγροποιηµένο αέριο 
έχει πολλαπλές χρήσεις – βιοµηχα-

νικές, οικιακές, ναυτιλιακό καύσι-
µο - και έχει πολύ µικρό αποτύπωµα 
στο περιβάλλον. Τα λιµάνια του Πει-
ραιά, του Ηρακλείου και της Ηγουµε-
νίτσας έχουν ήδη µπει στο πρόγραµ-
µα, η Πάτρα καθυστερεί. Ολοι πρέπει 
να επιδείξουν ανοιχτό πνεύµα και να 
µελετήσουν τη διεθνή εµπειρία χω-
ρίς µονοµανίες. 
Στη ∆υτική Ελλάδα το παράδειγµα δί-
νουν οι άνθρωποι που µε δικές τους 
ενέργειες έφεραν τα τσάρτερ στο αε-
ροδρόµιο του Αράξου και δίνουν νέα 
ζωή στις παραλίες της ∆υτικής Αχαΐας, 
του πιο φτωχού τµήµατος του Νοµού. 

Η παραγωγή πλούτου  -που το κρά-
τος πρέπει να φροντίζει να κατανέµε-
ται δίκαια-  είναι ο στόχος µια σύγ-
χρονης κοινωνίας. Θυµάµαι πριν από 
έναν χρόνο, τον Πρωθυπουργό να 
ξεστοµίζει για πρώτη φορά τη φρά-
ση «παραγωγή πλούτου». Κόµπιασε 
και µόνο που το είπε γιατί µέχρι τότε 
ήταν απαγορευµένη έκφραση για το 
ιδεοληπτικό του κόµµα. Η προσοχή 
τους ήταν στραµµένη στους δηµοσί-
ους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, 
αυτούς δηλαδή που τους θεωρούν πε-
λάτες και όχι πολίτες και βέβαια στον 
κοµµατικό τους στρατό.  Ολους αυτούς 

που και σήµερα βολεύονται είτε στα 
υπουργεία είτε σε «προγράµµατα» εί-
τε σε «εργολαβίες». 
Αν δεν αλλάξει η δοµή του κράτους 
και οι προτεραιότητές του όλες οι συ-
ζητήσεις περί ανάπτυξης θα µείνουν 
κενό γράµµα. Είναι απλό. Πρέπει να 
σεβαστούµε τον αγώνα των ανθρώ-
πων που παράγουν και δηµιουργούν. 
Να διδαχθούµε από τις προσπάθειές 
τους και τις νίκες τους. Ολες αυτές 
που αν ενισχυθούν και γενικευθούν 
θα φέρουν την προοδευτική επανά-
σταση που έχει ανάγκη ο τόπος και 
τα παιδιά µας.  

Ç 
ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για 
την έξοδο από την κρίση µε θε-
τική προοπτική και είναι στην 
ατζέντα των κοµµάτων και στο 

στόµα όλων των πολιτικών και των 
επιστηµόνων.
Η ανάπτυξη βέβαια δίνει απάντηση 
στο τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας 
και θέτει ξανά τη χώρα στις ράγες έχει 
και αυτή τις δικές της προϋποθέσεις:
Σταθερό οικονοµικό και πολιτικό 
περιβάλλον, σταθερή φορολογία, 
πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, 
δικαιοσύνη που να λειτουργεί, δια-
φάνεια και αποτελεσµατικότητα στη 
διοίκηση. Κυρίως Νο 1 προτεραιό-
τητα που θα άλλαζε τα δεδοµένα στη 
χώρα, εφαρµογή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης η οποία έχει θεσµο-
θετηθεί από το 2011 και ουδέποτε 
υλοποιήθηκε.
Τόσο κοινότοπα και τόσο ανέφικτα 
µέσα στις δεκαετίες. ∆εν έχει νόηµα 
να επαναλαµβάνουµε τα ίδια και τα 
ίδια, να ξέρουµε τι πρέπει να γίνει 
αλλά πάντα να φταίει κάποιος άλλος 
γιατί δεν κάνουµε αυτά που πρέπει 
όταν έχουµε την δυνατότητα να τα 
κάνουµε.
Η δηµιουργία του ∆ικτύου για την 
Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη ως ένα ελληνικό think tank 
µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό έγι-
νε για να συµβάλει σε δύο µεγάλα 
ζητήµατα. Το πρώτο είναι η µελέτη 
και εξειδίκευση πολιτικών και µεταρ-

ρυθµίσεων σε συγκεκριµένους τοµείς 
και δεύτερον η δηµιουργία συναινέ-
σεων µέσα από την δηµόσια συζήτη-
ση κοµµάτων παρουσία της κοινω-
νίας των πολιτών.
Η ανάπτυξη για πολλά χρόνια σήµαι-
νε διάθεση εθνικών και ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. 
Αυτό όµως, πλέον, δεν αρκεί και δεν 
υπάρχει. Η ανάπτυξη θα προκύψει 
µόνο µε ιδιωτικές επενδύσεις και µό-
νο µε ενίσχυση της επιχειρηµατικό-
τητας και της εξωστρέφειας. 
Για τον σκοπό αυτό έχουµε επεξεργα-
στεί και προτείνουµε ένα πλέγµα µε-

ταρρυθµιστικών παρεµβάσεων που 
αφορά τις επενδύσεις και που απαι-
τεί συνέργειες και κυρίως συναίνεση. 
Η δέσµη των µέτρων που προτείνει 
το ∆ΙΚΤΥΟ: 
1. Fast track διαδικασίες για την εκτέ-
λεση των δηµοσίων έργων µεγάλων 
και µικρών σε εθνικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο. Αυτό έγινε στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. Μπορεί να 
επαναληφθεί.  
2. Ειδικό καθεστώς προσέλκυσης 
µεγάλων επενδύσεων άνω των 500 
εκατοµµυρίων ευρώ µε ισχυρά φο-
ρολογικά κίνητρα για τα τρία πρώ-
τα χρόνια και προσφορά γης προς 
εκµετάλλευση µε την ιδιοκτησία να 
παραµένει σε εθνικά χέρια. 
3. Μείωση του κόστους ενέργειας στις 
µονάδες της βιοµηχανίας.
4. Ειδικό καθεστώς κινήτρων για 
την εγκατάσταση ερευνητικών κέ-
ντρων µεγάλων πολυεθνικών εται-
ριών (όπως στο Ισραήλ). 
5. Ειδική συµφωνία µε την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη 
άµεση σύσταση ειδικού γραφείου 
στην Ελλάδα που θα χρηµατοδοτεί 
απευθείας επενδύσεις. 
6. Ενα σύνολο διµερών συµφωνιών 
µε επιµέρους χώρες για ανάπτυξη 
και υποστήριξη τοµέων της ελληνι-
κής οικονοµίας όπως: 
-  Με ΗΠΑ µε ανάπτυξη των venture 
capital για τη χρηµατοδότηση start up 
επιχειρήσεων κυρίως στο χώρο της 

πληροφορικής και του περιβάλλοντος 
-  Ειδική συµφωνία µε τη ∆ανία για 
ανάπτυξη κτηνοτροφικών ζωνών και 
µονάδων 
-  Ειδική συµφωνία µε τη Γερµανία 
για κοινές επιχειρήσεις στο χώρο 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας (είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν)
7. Σύνδεση της έρευνας µε τα ΑΕΙ και 
την οικονοµία µε στόχο την αξιοποί-
ηση πατεντών και τη δηµιουργία και-
νοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. 
8, Αµεση και οργανωµένη συζήτηση 
για τη διαχείριση του χρέους µε στόχο 
µέχρι το τέλος του 3ου µνηµονίου, να 
κατατεθεί λεπτοµερής ελληνική πρό-
ταση τεχνοκρατικά επεξεργασµένη και 
πολιτικά συµπεφωνηµένη, ώστε να 
παρουσιαστεί από Εθνική Επιτρο-
πή στα Κοινοβούλια των χωρών της 
ΟΝΕ, αφού το δηµόσιο χρέος είναι 
πια ένα ευρωπαϊκό θέµα.
Τέλος, εκ των ων ουκ άνευ προϋ-
πόθεση για την επανεκκίνηση της 
οικονοµίας είναι ο επαναπατρισµός 
κεφαλαίων παράλληλα µε την προ-
σέλκυση νέων. Αυτό όµως απαιτεί 
πολιτική σταθερότητα και χτίσιµο 
εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων. 
Η Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότε-
ρο από ποτέ, µία εθνική συµφωνία 
για την προσέλκυση επενδύσεων 
που απαιτεί πολιτικές συναινέσεις 
σε βάθος χρόνου για τη δηµιουργία 
κλίµατος εµπιστοσύνης στο παραγω-
γικό διεθνές και ελληνικό κεφάλαιο.

Ανάπτυξη και συναίνεση
Της ΑΝΝΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
προέδρου του ∆ικτύου για τη Μεταρρύθµιση στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη , 
πρ. επιτρόπου ΕΕ , πρ. υπουργού & ιδρυτικού µέλους 
της Πολιτικής Κίνησης «Ωρα Αποφάσεων»

Η ανάπτυξη για πολλά 
χρόνια σήµαινε 
διάθεση εθνικών 
και ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. Αυτό 
όµως, πλέον, δεν 
αρκεί και δεν υπάρχει

Με το φυσικό αέριο 
πρέπει όλοι να 
επιδείξουν ανοιχτό 
πνεύµα και να 
µελετήσουν τη διεθνή 
εµπειρία χωρίς 
µονοµανίες
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Η 
συμφωνία του τελευταίου Eurogroup 
αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας. 
Δημιουργεί συνθήκες σταθερότη-
τας, αναδεικνύει δυνατότητες προς 

αξιοποίηση, αποσαφηνίζει προοπτικές 
και επιτρέπει με μεγαλύτερη ορατότητα 
να σχεδιάσουμε το μέλλον.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα 
από επίμονη και επίπονη διαπραγμά-
τευση, αν και απέχει εν μέρει από τους 
αρχικούς στόχους της Κυβέρνησης, 
καθώς όπως κάθε συμφωνία αποτελεί 
προϊόν εκατέρωθεν συμβιβασμών, εν 
τούτοις σηματοδοτεί τον «οδικό χάρτη» 
λήξης του Προγράμματος τον Αύγουστο 
του 2018. Αξιοποιώντας με σχέδιο και 
συστηματικό τρόπο τις δυνατότητες που 
αναδεικνύονται, μπορούμε να επιτύχου-
με τη βιώσιμη πρόσβαση στις αγορές 
και τον τερματισμό της ειδικής επιτρο-
πείας στην οποία έχει υποχρεωθεί η 
χώρα από το 2010.
Για πρώτη φορά -και σε αντίθεση με 
το 2012- υφίστανται σαφώς προσδιο-
ρισμένες δεσμεύσεις και όχι αόριστες 
υποσχέσεις σε ό,τι αφορά το χρέος. Η 
οριοθέτηση του επιπέδου εξυπηρέτη-
σης του χρέους σε ετήσια βάση (έως 
15% του ΑΕΠ), σε συνδυασμό με τον 
προσδιορισμό του ύψους των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων (κοντά στο 2% 
μακροπρόθεσμα), καθώς και την υι-
οθέτηση της ρήτρας ανάπτυξης, θω-
ρακίζουν τη χώρα έναντι  μελλοντι-
κών κινδύνων.
Ακόμα, πετύχαμε δύο σημαντικές εγγυ-
ήσεις για τη μελλοντική πορεία:
• Επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην 

ανάπτυξη, με παράλληλη δέσμευση 
των εταίρων για πολύπλευρη ενίσχυ-
ση, με στόχο την ένταση και επιτά-
χυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, 
την τόνωση των επενδύσεων και τη 
μείωση της ανεργίας.

• Δημιουργία ενός αποθεματικού, ενός 
«μαξιλαριού» για τη στήριξη της εξό-
δου στις αγορές.

Ο θετικός χαρακτήρας της συμφωνίας 
επιβεβαιώνεται από την αντίδραση των 
αγορών. Τα ελληνικά επιτόκια αποκλι-
μακώνονται ραγδαία, το Χρηματιστήριο 
δείχνει σημάδια δυναμικής, ελληνικές 
επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ομολογιακό 
δανεισμό με χαμηλά επιτόκια και η έκ-
δοση εντόκων γραμματίων του ελληνι-
κού Δημοσίου συγκεντρώνει το ζωηρό 
ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. Σε αυ-
τό το κλίμα, ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες 
αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της χώρας.
Αυτές οι εξελίξεις έρχονται σε συνέ-
χεια των ευνοϊκών δεδομένων από την 
πραγματική οικονομία, η οποία φανε-
ρώνει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Τα 
θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας λοι-
πόν βελτιώνονται, δημοσιονομικά οι 
στόχοι υπερκαλύπτονται και ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του πρώτου τριμήνου του 
2017 ήταν θετικός.
• Η ανεργία μειώνεται σταθερά και σύμ-

φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο 
του 2017 έπεσε στο 21,7% έναντι 
23,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2016. 
Η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, αλλά στα δυόμισι χρόνια της 
κυβέρνησης αυτής έχουμε για πρώ-
τη φορά έπειτα από 7 χρόνια θετικό 
ισοζύγιο και μάλιστα κατά 450.000 
νέες θέσεις εργασίας.

• Σύμφωνα με το Γενικό Μητρώο Επι-
χειρήσεων (ΓΕΜΗ), το πρώτο εξάμη-
νο του 2016 παρουσιάστηκε θετικό 
ισοζύγιο συστάσεων - διαγραφών επι-
χειρήσεων κατά 2.259 επιχειρήσεις. 

• Η τελική καταναλωτική δαπάνη στο 
πρώτο τρίμηνο του 2017 αυξήθη-
κε κατά 1,75% σε σχέση με το πρώ-
το τρίμηνο του 2016, οι επενδύσεις  
σημείωσαν αύξηση κατά 13,59% και 
οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,76%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2016. 

• Τον Ιούνιο ο σύνθετος δείκτης PMI 
που αφορά στον 
μεταποιητικό κλά-
δο, κατέγραψε 
άνοδο.

• Με βάση την έως 
τώρα κίνηση και 
τον αριθμό των 
κρατήσεων, ο του-
ρισμός αναμένε-
ται να καταγράψει 
ιστορικό ρεκόρ το 
2017, υπερβαίνο-
ντας ενδεχομένως 
και το συμβολικό 
όριο των 30 εκα-
τομμύριων επισκε-
πτών.

Νέο υποδέιγμα 
δικαιης και Βιώ-
ςιμης αΝαπτυξης
Εάν η σταθερή πρό-
σβαση στις αγορές 
δανεισμού μάς επι-
τρέψει να ανακτήσου-
με βαθμούς αυτονο-
μίας στη λήψη απο-
φάσεων εκτός μνη-
μονίων, η μετάβαση 
σε ένα νέο παραγω-
γικό υπόδειγμα είναι 
εκείνη που θα απο-
τελέσει τη βάση για 
δραστική και ορι-
στική υπέρβαση της 
κρίσης.
Η κρίση που βιώνου-
με δεν ήταν απλά μια 
κρίση δημοσιονομική ή και δημόσιου 
χρέους, αλλά μια κρίση συνολική και 
βαθιά, κρίση παραγωγικού προτύπου 
και τρόπου οργάνωσης της οικονομίας, 
των θεσμών και της κοινωνίας. Σήμερα 
λοιπόν, χρειαζόμαστε να σχεδιάσουμε 
ένα νέο υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαι-
ης Ανάπτυξης.
Το παλαιό μοντέλο στηρίχθηκε στις ει-
σαγωγές, την εσωτερική κατανάλωση, 
τον υπέρμετρο δανεισμό, τη φοροδιαφυ-
γή, τις πελατειακές σχέσεις και τις προ-
νομιακές διαμεσολαβήσεις. Γύρω από 
αυτό αναπτύχθηκε ένα πλέγμα αλληλε-
ξαρτώμενων συμφερόντων -πολιτικών, 

οικονομικών, τραπεζικών και Μέσων 
ενημέρωσης. Αυτοί ήταν και οι παρά-
γοντες που οδήγησαν στη χρεοκοπία.
Η επιστροφή σε αυτό το μοντέλο ούτε 

δυνατή είναι, αλλά, 
κυρίως, ούτε επιθυ-
μητή. Για να αποφύ-
γουμε την παγίδα 
εγκλωβισμού σε ένα 
σπιράλ σαν κι εκεί-
νο που προκάλεσε 
την κρίση, χρειάζε-
ται να σχεδιάσου-
με ένα παραγωγι-
κό υπόδειγμα που 
θα βασίζεται στην 
παραγωγή προϊό-
ντων και υπηρεσι-
ών υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, 
που θα είναι αντα-
γωνιστικά στις δι-
εθνείς αγορές, εν-
σωματώνοντας τη 
γνώση και την και-
νοτομία. Στη μετά-
βαση προς το νέο 
υπόδειγμα πρέπει 
να προσελκύσουμε 
άμεσες ξένες επεν-
δύσεις μακροχρό-
νιου ορίζοντα, αλ-
λά και να επιτύχου-
με ισχυρή τόνωση 
της εγχώριας επεν-
δυτικής δραστηριό-
τητας με όρους δι-
αφάνειας και με κί-
νητρα που θα λαμ-
βάνουν υπόψη την 
οικονομική και κοι-
νωνική βιωσιμότη-

τα. Στόχος είναι η δραστική μείωση της 
ανεργίας με τη δημιουργία νέων, ποι-
οτικών και διατηρήσιμων θέσεων ερ-
γασίας που θα ενισχύουν τη συμμετο-
χή των μισθών στο εθνικό εισόδημα.
Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται:
• Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που δια-
σφαλίζει σταθερό φορολογικό καθεστώς 
για 10 χρόνια και προβλέπει ρήτρα 
απασχόλησης.
• Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 
που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο 
του 2017. 
• Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η 
δημιουργία της οποίας αποφασίστηκε 

στο τελευταίο Eurogroup. 
• Η ολοκλήρωση των νέων, συμπλη-
ρωματικών και εναλλακτικών χρημα-
τοδοτικών εργαλείων με στόχευση στη 
μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, 
καθώς και την αγροτική δραστηριότητα.
• Η επίλυση των «κόκκινων δανείων», 
που θα απελευθερώσει πόρους και θα 
επιτρέψει στις τράπεζες να χρηματο-
δοτήσουν εκ νέου την οικονομία - Ο 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης 
Οφειλών Επιχειρήσεων προσφέρει μια 
συνολική και κοινωνικά δίκαιη λύση σε 
ένα χρονίζον πρόβλημα, απελευθερώ-
νοντας παραγωγικές δυνάμεις.

οχι ςτοΝ έφηςυχαςμο 
- αΝαπτυξη μέ τη ςυμμέτοχη 
της κοιΝώΝιας
Από τώρα λοιπόν θα πρέπει να προε-
τοιμάσουμε την είσοδο στη μεταμνημο-
νιακή περίοδο.  Κι αυτή είναι μια προ-
ετοιμασία απαραίτητη όχι για την Κυ-
βέρνηση, αλλά για τη χώρα. Απαιτεί γι’ 
αυτό τη μεγαλύτερη δυνατή συστράτευ-
ση όλων όσοι επιθυμούν να μην επι-
στρέψουμε στο παρελθόν και στους 
όρους αναπαραγωγής της χρεοκοπίας.
Αναδεικνύονται έτσι μία δέσμη προ-
τεραιοτήτων:  
• Ενεργοποίηση σχεδίου ανασυγκρό-

τησης με κοινωνική δικαιοσύνη, συ-
νοχή και μείωση των ανισοτήτων. 
Δεν νοείται «ανάπτυξη» σε κοινωνι-
κά συντρίμμια.

• Συστηματική κινητοποίηση όλων των 
διαθέσιμων και δυνητικών χρημα-
τοδοτικών πόρων και εργαλείων για 
ώθηση στην ανάπτυξη.

• Αναθεμελίωση του κοινωνικού κρά-
τους καθολικής πρόσβασης με την κα-
τά προτεραιότητα στήριξη της Υγεί-
ας, της Παιδείας και της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

• Εγκαιρη  ολοκλήρωση της τρίτης 
αξιολόγησης και προετοιμασία εξό-
δου στις αγορές.

Για την επίτευξη όλων αυτών χρειάζε-
ται αναβάθμιση του κυβερνητικού έρ-
γου, αλλά και, καθοριστικά, συμμετο-
χή της κοινωνίας και των φορέων της 
στην αναπτυξιακή διαδικασία και τη 
θεσμική ανασυγκρότηση. 
Η μετάβαση στη νέα φάση μπορεί και 
πρέπει να στηριχθεί σε τρεις πυλώνες:
-  Ενα Δημόσιο που να υπηρετεί τον πο-

λίτη, που είναι αξιόπιστο στο επίπε-

δο της καθημερινότητας, που δεν εί-
ναι γραφειοκρατικό προς τον ιδιώ-
τη, που προσφέρει δίχτυ προστασί-
ας σε όσους έχουν ανάγκη.

• Μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρη-
ματικότητα, που επενδύει τα κέρδη 
της, που αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, του περιβάλλοντος και ευρύτε-
ρα της κοινωνίας.

• Μια κοινωνία ενεργή. Οι δομές της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικο-
νομίας, οι ενεργειακές κοινότητες, 
τα σχήματα μικροπιστώσεων και άλ-
λες μορφές συλλογικής συνύπαρξης 
και δημιουργίας μπορούν και πρέπει 
να αποτελέσουν εργαλεία συμμετοχής 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
μεταμνημονιακής πραγματικότητας.

Σε αυτή τη διαδικασία, η σημασία της 
Περιφέρειας είναι καθοριστική. Πλού-
τος κάθε τόπου είναι η ιδιαίτερη ταυ-
τότητά του. Στη βάση αυτή, η στήριξη 
των τοπικών κοινωνιών σήμερα πρέ-
πει να συντελεστεί μέσα από την ανά-
πτυξη μια νέας κουλτούρας συνεργα-
σίας ανάμεσα στους φορείς του δημο-
σίου, του ιδιωτικού και του κοινωνι-
κού τομέα. Στη σύμπραξη και στη συ-
νεργασία θα εδραιωθεί η νέα φάση για 
τη χώρα και όχι στον ανταγωνισμό και 
τους αποκλεισμούς. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Δυτική Ελλά-
δα, με κέντρο την Πάτρα, έπειτα από 
πολυετή «μαρασμό» που ακολούθησε 
την αποβιομηχάνιση, καλείται να ανα-
λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, μπρο-
στά στην πρόκληση της μετάβασης 
στην ανάπτυξη. Ηδη, η ολοκλήρωση 
μεγάλων έργων υποδομής που για 
χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα 
συμβάλλει σε αυτό τον σκοπό, χρει-
άζεται όμως να γίνουν πολλά ακόμη. 
Σε αυτήν την προσπάθεια θα είμαστε 
όλοι συμμέτοχοι.
Τα 13 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέ-
δρια που θα διοργανωθούν σε όλη την 
Ελλάδα το προσεχές διάστημα, θα δώ-
σουν τη δυνατότητα, μέσα από ανοικτή, 
συλλογική διαβούλευση, να ακουστεί η 
φωνή της Περιφέρειας και να αποτυπω-
θούν οι ανάγκες της στο σχεδιασμό της 
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Οι 
περιφέρειες μπορούν -και οφείλουμε 
όλοι να εργαστούμε γι’ αυτό- να μετα-
σχηματιστούν σε καταλύτες της ανάπτυ-
ξης για τη χώρα.

του γιαΝΝη δραγαςακη 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης 

Η Περιφέρεια πυλώνας της Δίκαιης 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εργαζόμαστε για 
ενεργοποίηση σχεδίου 
ανασυγκρότησης 
με κοινωνική 
δικαιοσύνη, συνοχή 
και μείωση των 
ανισοτήτων. Δεν 
νοείται «ανάπτυξη» σε 
κοινωνικά συντρίμμια

«Στόχος είναι η δραστική μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και διατηρήσιμων θέσεων εργασίας που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των 
μισθών στο εθνικό εισόδημα»
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Τ
o 2017 η ελληνική οικονομία εισήλ-
θε σε μια περίοδο σταθερής ανάπτυ-
ξης με κινητήριο μοχλό τις επενδύ-
σεις, τις εξαγωγές και δευτερευόντως 

την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  
Τα στοιχεία του α’ πενταμήνου πιστοποι-
ούν την ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ η 
Συμφωνία του Eurogroup ήλθε να απο-
καταστήσει την εμπιστοσύνη στη διαχει-
ριστική ικανότητα της Κυβέρνησης (με-
ταρρυθμίσεις) και να βελτιώσει το οικο-
νομικό κλίμα στη χώρα. 
Απόδειξη είναι η κατακό-
ρυφη άνοδος του επιχει-
ρηματικού ενδιαφέροντος 
για νέα επενδυτικά σχέδια 
στην Ελλάδα και η αξιο-
σημείωτη αύξηση των νε-
οϊδρυόμενων επιχειρήσε-
ων (2.259 περισσότερες 
συστάσεις από λουκέτα) 
και της μισθωτής απασχό-
λησης (+215.000) στο α’ 
εξάμηνο με συνέπεια την 
κάμψη της ανεργίας στο 
22,5%.
Οι θετικές αυτές εξελί-
ξεις θα επιδράσουν ευ-
νοϊκά και στην οικονομι-
κή δραστηριότητα της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλά-
δος (ΠΔΕ) η οποία είναι 
από τις πιο ευάλωτες πε-
ριφέρειες της χώρας (την 
περίοδο 2008-2014 έχα-
σε το 27,4% της παραγω-
γής της), με τρίτο χαμηλό-
τερο κατά κεφαλήν εισό-
δημα στη χώρα και με πο-
σοστό ανεργίας (23,3%) 
πάνω από τον μέσο όρο 
της χώρας (22,5%). 
Η ΠΔΕ χαρακτηρίζεται 
από χαμηλή παραγωγι-
κότητα, καθώς κυριαρ-
χείται από τον αγροτικό 
τομέα και τις υπηρεσίες 
εμπορίου, τουρισμού και 
δημόσιας διοίκησης όπου 
η απασχόληση είναι δυσανάλογα μεγάλη 
συγκριτικά με την παραγωγή.
Αυτό, λοιπόν, που χρειάζεται η ΠΔΕ είναι: 
(α) Να ενισχύσει τις συγκοινωνιακές και 

άλλες υποδομές δικτύων,
(β) να αναδείξει το τουριστικό της προϊόν 

σε διασύνδεση με τους πολιτιστικούς 
και φυσικούς πόρους της περιοχής,

(γ) να αναβαθμίσει ποιοτικά και εξαγω-
γικά τη γεωργική της παραγωγή συν-
δέοντάς τη με τη ντόπια βιομηχανική 
επεξεργασία,

(δ) να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα 
και τη καινοτομία των ΜΜΕ προσανατο-
λίζοντάς τις στη δημιουργία συνεργασι-
ών και συστάδων (clusters) με στόχο τη 
συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. 

Αυτοί είναι και οι προσανατολισμοί 
της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 
(ΕΑΣ), η οποία βασίζεται σε ένα νέο μο-
ντέλο παραγωγής προσανατολισμένο στην 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψη-
λής προστιθέμενης αξίας και γνώσης με 
ενίσχυση του τεχνολογικού περιεχομέ-
νου τους και μετατόπιση της παραγωγής 
σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά. 
Αυτό θα επιτευχθεί με την ενθάρρυνση 
της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσε-
ων για τη δημιουργία εσωτερικών αλυσί-

δων αξίας και συστάδων.
Για τον σκοπό αυτό, η ΕΑΣ επιδιώκει την 
προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσε-
ων και χρηματοδοτικών κεφαλαίων αξι-
οποιώντας στο έπακρο τις ευρωπαϊκές 
ενισχύσεις (ΕΣΠΑ), τον νέο αναπτυξιακό 
νόμο και σύντομα την νέα Αναπτυξιακή 
Τράπεζα, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
και τη βοήθεια από ευρωπαϊκούς θεσμούς 
και αναπτυξιακά funds. 
Συγκεκριμένα, από το ΕΣΠΑ το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα 
Δυτικής Ελλάδας 2014-
2020 με Προϋπολογι-
σμό 490,9 εκατ. ευρώ 
βρίσκεται στην εξής φά-
ση υλοποίησης (στοι-
χεία ως 26/6/2017): 
• Οι δημοσιευμένες 
προσκλήσεις ανέρχο-
νται σε 442,8 εκατ. ευ-
ρώ (ή 96,09 %)
• Η συγχρηματοδοτού-
μενη δημόσια δαπάνη 
των ενταγμένων έργων 
ανέρχεται σε   235,7 
εκατ. € (ή 51,14 %)
• Η συγχρηματοδοτού-
μενη δημόσια δαπάνη 
των νομικών δεσμεύ-
σεων ανέρχεται σε 96.3 
εκατ. € (ή 20,9 %)
• Οι συνολικές δαπάνες 
του Προγράμματος ανέρ-
χονται σε 55.4 εκατ. € 
(ή 13,54%). 
• Οσον αφορά στη συμ-
μετοχή στον Αναπτυξια-
κό Νόμο η ΠΔΕ:
• Συγκεντρώνει το 5,2% 
των αιτήσεων, αλλά ο 
Π/Υ τους είναι σχετι-
κά χαμηλός αφού καλύ-
πτει το 2,8% του εθνι-
κού Π/Υ.
• Καταγράφονται πολύ 
μεγάλα ποσοστά συμ-
μετοχής στο καθεστώς 
των Νέων Ανεξάρτητων 

ΜΜΕ (διπλάσια σε σχέση με εθνικούς 
μέσους όρους και στο πλήθος και στο 
Π/Υ), αλλά μικρά (-50%) στο καθεστώς 
του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Η Γε-
νική Επιχειρηματικότητα έχει ελαφρώς 
μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με την 
επικράτεια ενώ δεν υπάρχει καμία αί-
τηση για επένδυση μείζονος μεγέθους.
• Τα ποσοστά συμμετοχής πολύ μικρών 
επιχειρήσεων είναι υπερδιπλάσια του 
εθνικού μέσου όρου. Αντίθετα σε όλη 
την περιφέρεια μόλις 1 μεσαία επιχεί-
ρηση έκανε αίτηση.
• Ο τομέας της αγροδιατροφής εμφανί-
ζει ισχυρότατη δυναμική, ενώ αντίθετα 
βιομηχανία και τουρισμός είναι σχετικά 
περιορισμένοι. 
Ποσοστά μεγαλύτερα της επικράτειας 
εμφανίζουν οι λοιπές υπηρεσίες (κυ-
ρίως logistics και ΤΠΕ).
• Αναφορικά με την αγροδιατροφή, 10 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον 
καθαρά πρωτογενή τομέα. Οι 7 στις 10 
αφορούν κτηνοτροφία.

Εργαζόμαστε, ώστε οι παρεμβάσεις μας 
να είναι εύστοχες και αποτελεσματικές και 
σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 
να οδηγούν στην αύξηση της απασχόλη-
ση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Του ΓιώρΓου ΚαΤρουΓΚαΛου
αναπλ. υπουργού Εξωτερικών

Η οικονομική διπλωματία 
συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της οικονομίας

Αναπτυξιακές 
προοπτικές 
για τη Δυτική Ελλάδα

Του ΔΗΜΗΤρΗ ΠαΠαΔΗΜΗΤριου
υπουργού οικονομίας

Εργαζόμαστε, ώστε οι 
παρεμβάσεις μας να εί-
ναι εύστοχες και απο-
τελεσματικές και σε 
συνεργασία με τους το-
πικούς φορείς 

Μ
ετά τη συμφωνία του Eurogroup η Ελλά-
δα γυρίζει σελίδα. Το τέλος της πολιτικής 
αβεβαιότητας σηματοδοτεί την επιστροφή 
στην ανάπτυξη. Τα πρώτα δείγματα τα είχα-

με και πριν από τη συμφωνία, όπως, για παρά-
δειγμα, τη σημαντική βελτίωση στις επενδύσεις 
κατά  11% και στις εξαγωγές κατά 5% ήδη από 
το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μετά τη συμφωνία, 
τα spreads των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται 
στο χαμηλότερο σημείο τους από την αρχή της 
κρίσης, προοιωνίζοντας την έξοδο στις αγορές, 
προϋπόθεση για την τελική 
απελευθέρωση της χώρας 
μας από την επιτροπεία, στο 
τέλος του προγράμματος. Εί-
ναι αλήθεια και πρέπει να το 
παραδεχθούμε, ότι η βελτίω-
ση αυτή στους οικονομικούς 
δείκτες δεν έχει ακόμη γίνει 
αντιληπτή στο μέσο Ελληνα, 
που εξακολουθεί να στενάζει 
από επτά χρόνια συσσωρευ-
μένης λιτότητας. Αυτό είναι 
το μεγάλο στοίχημα, να έχου-
με ανάπτυξη για όλους, όχι 
για τους λίγους.
Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη, διότι μετά από επτά 
χρόνια αντιαναπτυξιακής λι-
τότητας, που επιβλήθηκαν 
από τις μνημονιακές πολιτι-
κές, η χώρα είναι έτοιμη να 
περάσει σε μία φάση δίκαιης 
ανάπτυξης, στηριγμένης σε 
ένα νέο παραγωγικό μοντέ-
λο και την εξωστρέφεια της 
ελληνικής οικονομίας. Η οι-
κονομική διπλωματία αποτε-
λεί σημαντικό εργαλείο στην 
υπηρεσία του στόχου αυτού. 
Η άσκηση της πολυδιάστα-
της εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας μας τοποθετεί στο επί-
κεντρο της, συνεκτικά προς 
την πολιτική διπλωματία, 
την προώθηση της οικονο-
μικής διπλωματίας. Συνερ-
γαζόμαστε αρμονικά με τα 
παραγωγικά υπουργεία για 
να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ενιαίο 
πρόσωπο της εξωστρέφειας αυτής, την ορθή 
στοχοθέτηση και την συνέχεια της. 
Η προσπάθεια έχει ως κύριους άξονες την 
προώθηση των ελληνικών οικονομικών συμ-
φερόντων, την υποστήριξη της επενδυτικής και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ενίσχυ-
ση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών 
καθώς και την ενδυνάμωση και ανάδειξη του 
στρατηγικού ρόλου της Ελλάδος ως κόμβου 
στις μεταφορές και στις διαδρομές των ενεργει-
ακών αγωγών. Το κλειδί είναι  αναντίρρητα, ο 
εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση της αντα-
γωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Το υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει  κάθε 
εξωστρεφή προσπάθεια η οποία διευρύνει τις 
προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων μέ-
σω του εκτεταμένου δικτύου Διπλωματικών και 
Εμπορικών Αρχών Εξωτερικού, των Διευθύν-
σεων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρη-
ματικής Ανάπτυξης, της Κεντρικής Υπηρεσίας 
και της διαδικτυακής πύλης «ΑΓΟΡΑ», που τρο-
φοδοτείται με πληθώρα στοιχείων από 57 γρα-
φεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
των Πρεσβειών μας. Ταυτόχρονα αναπτύσσει 
συστηματικά συνεργασίες με σειρά φορέων 
για τον εντοπισμό των δυναμικών τομέων 
εξαγωγών, τη διοργάνωση κοινών δράσεων 
σε χώρες-στόχους αλλά και την αντιμετώπιση 

ποικίλων ζητημάτων στο πλαίσιο των διεθνών 
εμπορικών μας σχέσεων. 
Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και συντονισμό 
με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με 
πολλαπλούς στόχους και αποτελέσματα: Την 
προώθηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων για 
τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, όπως χαλάλ 
και κοσέρ, στις χώρες-στόχους. Τη σύναψη 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλ-
λων, ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες, για να καταστεί 
δυνατή η εξαγωγή μεγάλου εύρους προϊόντων, 

όπως φρούτα και λαχανικά, 
κρέατα και ιχθηρά, γουνο-
δέρματα κ.λπ. Την καταγραφή 
περιπτώσεων παραβίασης 
νομοθεσίας και παραποίη-
σης ελληνικών προϊόντων 
«Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης-ΠΟΠ» 
και «Προστατευόμενης Γε-
ωγραφικής Ενδειξης-ΠΓΕ» 
σε ξένες αγορές, αλλά και 
τη διενέργεια δράσεων-
παρεμβάσεων για την κατο-
χύρωση και προστασία τους. 
Εχουμε εντατικοποιήσει τη 
συνεργασία με ελληνικούς 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ ς 
φορείς με στόχο την 
αποδοτικότερη διοργάνωση 
επιχειρηματικών αποστολών 
και προωθητικών δράσεων 
σε ξένες αγορές. Οι 
τακτικές διαβουλεύσεις 
μεταξύ του υπουργείου και 
ολοένα και περισσότερων 
φορέων ενισχύει τον 
συντονισμό και την εστίαση 
των ενεργειών όπου 
απαιτείται, με ταυτόχρονη 
βέλτιστη αξιοποίηση και 
εξοικονόμηση διαθέσιμων 
πόρων. Οι αξιολογήσεις 
που λαμβάνουμε από τους 
συμμετέχοντες είναι πολύ 
ενθαρρυντικές. Είμαστε 
αποφασισμένοι να εντείνουμε 
τις προσπάθειές μας προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Προωθούμε τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις 
της χώρας μας με τη διοργάνωση Μικτών Διϋ-
πουργικών Επιτροπών και Ανώτατων Συμβου-
λίων Συνεργασίας, και στόχο την υπογραφή 
συμφωνιών για την εμβάθυνση και εδραίωση 
των διμερών πολιτικών/οικονομικών σχέσε-
ων, που διανοίγουν καινούργιες προσβάσεις 
σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές. Υπό τον 
συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, σειρά 
εμπλεκόμενων υπουργείων συμμετέχουν τόσο 
στην προετοιμασία όσο και στις διεργασίες των 
Επιτροπών, με στόχο την ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση και επιτυχή διαπραγμάτευση σε σχέση 
με τα εκάστοτε ζητήματα που μας αφορούν.   
Η οικονομική διπλωματία αποτελεί θεμελια-
κό συντελεστή στη υλοποίηση των στόχων της 
εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Η προ-
ώθηση της εξωστρέφειας και της επενδυτικής 
συνεργασίας είναι μονόδρομος προς τη στα-
θερότητα και την επιστροφή στην οικονομική 
κανονικότητα. Ως κεντρικός άξονας προβάλλει 
η κεφαλαιοποίηση του ρόλου της Ελλάδας, ως 
χώρας με ειρηνικό πρόσημο, που θα αξιοποι-
εί την ηγετική θέση της στην παγκόσμια ναυτι-
λία και την καθιέρωση της σε κύριο τουριστικό 
προορισμό ενώ θα κατατείνει στην διαμόρφωση 
ευνοϊκού πεδίου εκκόλαψης οικονομικών δρά-
σεων για προσέλκυση επενδύσεων και ένταση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Μετά από επτά χρό-
νια αντιαναπτυξια-
κής λιτότητας, που 
επιβλήθηκαν από τις 
μνημονιακές πολι-
τικές, η χώρα είναι 
έτοιμη να περάσει 
σε μία φάση δίκαιης 
ανάπτυξης, στηριγμέ-
νης σε ένα νέο παρα-
γωγικό μοντέλο 
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Η Alpha Bank με το πρόγραμμα Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα στηρίζει τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, προσφέροντας
μοναδικά προνόμια και επιβράβευση με Bonus πόντους, ενώ παράλληλα, εξασφαλίζει:
•  Αποδοχή συναλλαγών με όλες τις κάρτες από τα μεγαλύτερα Διεθνή Συστήματα Πληρωμών

(American Express®, Diners Club, Visa, Mastercard®, Union Pay, Discover) και Υπηρεσία Άμεσης
Μετατροπής Νομίσματος

•  Διενέργεια των καθημερινών συναλλαγών μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
•  Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων με υψηλές αποδόσεις και ευελιξία
•  Ανάπτυξη της επιχειρήσεως με σύγχρονες χρηματοδοτικές λύσεις
•  Άμεση διεκπεραίωση εισερχόμενων και εξερχόμενων εμβασμάτων με προνομιακή τιμολόγηση.

Ελάτε σε ένα Κατάστημα Alpha Bank για να διαμορφώσουμε μαζί τη δική σας
Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα.

Alpha Bank. Βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Δίνουμε νέες λύσεις.

Alpha
Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Στηρίζουμε
τις τουριστικές

επιχειρήσεις με
εξειδικευμένες

λύσεις.

KX_Tourismos_260x390-News-NEW.indd   1 27/04/2017   11:54





PR10808 SH 26x39 hi.pdf   1   12/07/2017   16:27



επιλογεςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 201714/38 ΑΦΙΕΡΩΜΑ/ ANAΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ  υπουργού Ναυτιλίας

Αισιόδοξος για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη 
των θαλάσσιων µεταφορών δηλώνει ο υπουρ-
γός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουµπλής στην 
αποκλειστική συνέντευξη που µας παραχώ-
ρησε µε αφορµή την επίσκεψή του στην Πά-
τρα και την έναρξη του διήµερου 5ου Αναπτυ-
ξιακού Συνεδρίου της «Π». Αναφέρεται σε ζη-
τήµατα ανάπτυξης των περιφερειακών λιµα-
νιών και το θέµα της ασφάλειας, αναλύοντας 

παράλληλα το σχέδιο αναµόρφωσης του Λι-
µενικού Σώµατος και τα αυξηµένα µέτρα για 
την λαθροµετανάστευση και το λαθρεµπόριο.
Τέλος, ασκεί κριτική για τη µη συµπερί-
ληψη µέχρι σήµερα των αναγκαίων 
λιµενικών έργων για την επέκταση 
του νέου λιµανιού της Πάτρας στο 
Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Βγαίνουµε από την περιπέτεια 
µε πλησίστια πανιά

παράλληλα το σχέδιο αναµόρφωσης του Λι-
µενικού Σώµατος και τα αυξηµένα µέτρα για 
την λαθροµετανάστευση και το λαθρεµπόριο.
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ληψη µέχρι σήµερα των αναγκαίων 
λιµενικών έργων για την επέκταση 
του νέου λιµανιού της Πάτρας στο 
Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 

Βγαίνουµε από την περιπέτεια 

παράλληλα το σχέδιο αναµόρφωσης του Λι-
µενικού Σώµατος και τα αυξηµένα µέτρα για 
την λαθροµετανάστευση και το λαθρεµπόριο.
Τέλος, ασκεί κριτική για τη µη συµπερί-
ληψη µέχρι σήµερα των αναγκαίων 

Βγαίνουµε από την περιπέτεια 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το βασικό σκέ-
λος της διαπραγµάτευσης, ξεµπλόκαρε η 
χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Θεωρείτε 
ότι αυτή η περίοδος µπορεί να δροµολογή-
σει οριστική έξοδο από µνηµόνια;

Επειτα από επτά χρόνια βαθιάς και πολυε-
πίπεδης κοινωνικής και οικονοµικής κρί-
σης, η Ελλάδα και η οικονοµία της είναι 
µπροστά σε µία µεγάλη πρόκληση. Πρέπει 
αποφασιστικά να υπερβούµε ότι έχει µεί-
νει από τις λεγόµενες µεταρρυθµίσεις και η 
χώρα να πλεύσει µε  πλη-
σίστια πανιά στοχεύοντας 
στην Ιθάκη της εξόδου 
από αυτή την περιπέτεια. 
Η Κυβέρνηση δεν πρέπει 
να χάσει αυτή την ευκαι-
ρία από τα χέρια της. Για 
αυτό πρέπει να εργαστεί 
και µε δικές της πρωτο-
βουλίες να εξασφαλίσει 
µέσα από τον απαραίτητο 
διάλογο και  µε την αντι-
πολίτευση το κλίµα που 
χρειάζεται για να µεταδώ-
σουµε προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι η ελληνική οι-
κονοµία είναι µια στερεή 
οικονοµία.

Η σταδιακή επιστροφή 
στην κανονικότητα, επι-
τρέπει και στο υπουρ-
γείο σας να προχωρή-
σει τον αναπτυξιακό του προγραµµατισµό;  

Το υπουργείο  Ναυτιλίας και η Γραµµατεία 
Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλι-
ακών Επενδύσεων, τα τελευταία δύο χρόνια 
βρίσκονται σε έναν πραγµατικό λιµενικό 
οργασµό. Η συγκρότηση της απαραίτητης 
Επιτροπής Λιµένων, η οποία έχει αναλά-
βει το σχεδιασµό και την καταγραφή όχι 
µόνο των λιµένων, αλλά όλων των όρµων 
και των αγκυροβολίων της χώρας, ιεραρ-
χεί τις επενδυτικές παρεµβάσεις και ανοίγει 
το χώρο των λιµένων µέσα από υποπαρα-
χωρήσεις στη δηµιουργία υποδοµών από 
πλευράς κάθε ενδιαφερόµενης εταιρίας, 
αν κριθεί απαραίτητο.
Η κανονικότητα που είναι το ζητούµενο για 
να πορευτεί η χώρα σε ένα σταθερό ανα-
πτυξιακό δρόµο θα δώσει τη δυνατότητα 
σύνδεσης των λιµανιών µε τα αεροδρόµια 
που βρίσκονται σε αναδιοργάνωση και ανα-
κατασκευή, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο 
τρόπο απόδοσης της κρουαζιέρας, δηλα-
δή το home porting, σε συνδυασµό και µε 
την αύξηση των προορισµών της κρουα-
ζιέρας. Η σύνδεση πολλών λιµένων µε το 
σιδηρόδροµο (π.χ Αλεξανδρούπολη, Κα-
βάλα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)  και η δηµι-

ουργία σταθµών και κέντρων logistics, η 
θεσµοθέτηση άµεσα του απαραίτητου πλαι-
σίου για δηµιουργία σταθµών LNG (π.χ. 
Αλεξανδρούπολη) και η δυνατότητα  κυ-
κλοφορίας του LNG για την τροφοδοσία 
πλοίων στη θάλασσα, εξασφαλίζουν στα-
θερή αξιοποίηση των λιµανιών. Η νοµι-
µοποίηση πολλών εγκαταστάσεων στα λι-
µάνια και η ψηφιοποίησή τους αναβαθµί-
ζει την αξία της ασφάλειας που πρέπει να 
υπάρχει. Αξιοποιούµε τη στρατηγική θέ-
ση των λιµανιών της χώρας σταθερά και 
αποφασιστικά  και τα µετατρέπουµε σε κέ-

ντρα που συνδέουν τη Μέση 
Ανατολή και την Ασία µε την 
Ευρώπη.  

Πώς εξειδικεύεται το σχέδιο 
ανάπτυξης των θαλάσσιων µε-
ταφορών στα περιφερειακά λι-
µάνια;
Προωθούµε την έγκριση του 
master plan σε κάθε λιµένα 
για να αποφύγουµε την προ-
χειρότητα και την αποσπα-
σµατικότητα. Σχεδιάζουµε την 
όλο και περισσότερο καλύτε-
ρη οργάνωση των λιµένων σε 
υποδοµές υλοποιώντας µαζί 
µε το υπουργείο Υποδοµών 
ανάλογο πρόγραµµα. ∆εν εί-
ναι ορθό να αντιµετωπίζου-
µε τις θαλάσσιες µεταφορές 
αποσπασµατικά, έξω από το 
συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης 
του µεταφορικού συστήµατος. 

Στελέχη του υπουργείου µας συµµετέχουν 
στη συντονιστική επιτροπή εργασίας για το 
Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών, ώστε οι θα-
λάσσιες µεταφορές και τα περιφερειακά λι-
µάνια να ενταχθούν στο συνολικό σχεδια-
σµό για την ανάπτυξη των µεταφορών. Η 
µη συµπερίληψη αναγκαίων λιµενικών έρ-
γων στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) µεταξύ των οποίων 
και το έργο που αφορά στην επέκταση του 
λιµανιού της Πάτρας, είναι αποτέλεσµα της 
έλλειψης µιας ενιαίας στρατηγικής για την 
ανάπτυξη του συνόλου των µεταφορικών 
µέσων και των υποδοµών τους στη χώρα 
µας. Αυτή η έλλειψη µας στερεί χρηµατο-
δοτικές δυνατότητες για σηµαντικά έργα 
στα λιµάνια. Στην επικείµενη αναθεώρη-
ση του ΣΠΕΜ θα προσπαθήσουµε να θε-
ραπεύσουµε τα όποια προβλήµατα έχουν 
δηµιουργηθεί.  

Αναδιοργάνωση του Λιµενικού. Προχωράτε 
σε διάλογο για την νέα δοµή. Ποιοι είναι οι 
βασικοί άξονες Στις επικείµενες αλλαγές; 

Η κρίση του προσφυγικού και του µετανα-
στευτικού που δεν φαίνεται να τελειώνει, 
οι επερχόµενες κλιµατικές αλλαγές που 

θα επηρεάσουν την µετακίνηση πληθυ-
σµών, αλλά και οι εκτεταµένες συνοριακές 
ακτογραµµές της χώρας, απαιτούν έγκαιρα 
και έγκυρα να προχωρήσουµε στην ανα-
διοργάνωση και στον εκσυγχρονισµό του 
Λιµενικού Σώµατος. Η εισαγωγή των πα-
νελλαδικών εξετάσεων θα αποκόψει τον 
οµφάλιο λώρο µε την αναξιοκρατία ει-
σαγωγής στο Λιµενικό Σώµα και θα ανα-
βαθµίσει την στελεχιακή ποιότητά του. Η 
αναβάθµιση της εκπαίδευσης και η συνε-
χής επιµόρφωση θα δώσουν τη δυνατότητα 
σε εκείνους που πραγµατικά  το επιθυµούν 
να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για 
να ανταποκρίνονται στις πολυεπίπεδες και 
σύνθετες ευθύνες ενός στελέχους το οποίο, 
πολλές φορές, ερχόµενο σε επαφή  µε όσους 
εισέρχονται η εξέρχονται της χώρας, προ-
σωποποιεί την ίδια η χώρα.
Σε αυτόν του τον ρόλο, το Λιµενικό έχει 
αρωγό τον  Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την 
Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλα-
κή, την γνωστή Frontex, η οποία συντονίζει 
την επιχειρησιακή συνεργασία στον τοµέα 
της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, 
µεριµνά για την επιχειρησιακή και τεχνι-
κή συνδροµή και για την συγκρότηση οµά-
δων συνοριοφυλάκων, κατάλληλα καταρ-
τισµένων. Η Ελληνική Ακτοφυλακή, από 
τις 5 Μαΐου 2008, συµµετέχει σε µόνιµη 
βάση στη  Μικτή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση 
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», υπό τον συντονισµό και τη 
συγχρηµατοδότηση του Frontex. Η επιχεί-
ρηση καλύπτει  το σύνολο του ελληνικού 
θαλάσσιου χώρου, εστιάζοντας σε περιο-
χές του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται 
και τον µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών.
 Η εξασφάλιση υπερσύγχρονων συστηµά-
των θαλάσσιας επιτήρησης των θαλάσσι-
ων συγκοινωνιών και µεταφορών δίνει τη 
δυνατότητα στο Λιµενικό Σώµα να κατα-
πολεµήσει κάθε παραβατικότητα όπως το 
λαθρεµπόριο τσιγάρων καυσίµων και πα-
ράνοµων ναυλώσεων που ανθούσαν κάτω 
από περίεργες ανοχές. Η ευθύνη ιδιαίτερα 
των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος στην 
ακτογραµµή µε τις γειτονικές χώρες, καθι-
στά τον ρόλο της Υπηρεσίας αυτής κρίσιµο 
ακόµα και σε ζητήµατα εθνικής σηµασίας.
 Η κάλυψη για πρώτη φορά τα τελευταία 
δύο χρόνια όλων των οργανικών θέσεων 
της Υπηρεσίας στην ακτογραµµή της χώ-
ρας, χωρίς το χρόνιο παιχνίδι των άµεσων 
αποσπάσεων στο κέντρο και η εξασφάλι-
ση αξιόπιστων περιπολικών σκαφών µε 
σύγχρονο εξοπλισµό, εµπεδώνει αίσθη-
µα ασφάλειας για τον ρόλο που οφείλει να 
παίξει αυτό το Σώµα. Η κατανόηση του οι-
κονοµικού επιτελείου στην ανάγκη καθιέ-
ρωσης του επιδόµατος παραµεθορίου και 
για τα στελέχη του Λιµενικού, κάτι που έγι-
νε για πρώτη φορά, δείχνει και τον τρόπο 
µε τον οποίον αντιλαµβάνεται η σηµερινή 

πολιτική ηγεσία τις ανάγκες των στελεχών.  
Μιας και το θέµα απασχόλησε κι εσάς, όπως 
και πολλούς άλλους υπουργούς και κυ-
βερνήσεις, ποιο είναι το εµπόδιο σήµερα 
στο να σηκώσουν περισσότερα πλοία την 
ελληνική σηµαία;   

Κατά την άποψή µου, όπως οι ελληνικές 
κυβερνήσεις στηρίζουν τον εφοπλισµό, 
πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη αντα-
πόκριση των εφοπλιστών στην ύπαρξη 
της ελληνικής σηµαίας. Το υπουργείο 
Ναυτιλίας, εξαντλώντας όλες τις δυνα-
τότητες, αναβαθµίζει τις παραγωγικές 
σχολές για πλοιάρχους µηχανικούς κλπ 
και αναζητεί τρόπους, σε συνεργασία µε 
την ΠΝΟ και µε τους εφοπλιστές, ώστε 
τα ελληνικά πλοία να στελεχώνονται σε 
ένα βαθµό και µε κατώτερο πλήρωµα που 
να είναι Ελληνες.  
 

Τι έχει αλλάξει σήµερα συνολικά στην πο-
λιτική του υπουργείου σχετικά µε το πα-
ρελθόν;   

Αφουγκραστήκαµε δεκάδες φορείς που 
εµπλέκονται άµεσα και έµµεσα µε τη ναυ-
τιλία και συγκροτούµε ένα αφήγηµα µε 13 
στόχους. Ξεκινάµε µε την αναβάθµιση της 
δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, µε τη συν-
δροµή της ΕΕΕ. Στηρίζουµε την ποντοπόρο 
ναυτιλία, σε ύψιστο πολιτικό επίπεδο, στην 
ΕΕ. ∆ιεκδικούµε την όλο και περισσότερη 
εγκατάσταση νέων ναυτιλιακών εταιριών 
στον Πειραιά και στηρίζουµε την ανάπτυξη 
της ναυλαγοράς του. Επεξεργαζόµαστε τη λι-
µενική βιοµηχανία, προωθούµε την κρου-
αζιέρα, κυρίως το home porting. Για πρώ-
τη φορά κηρύσσουµε πόλεµο κατά των πα-
ράνοµων ναυλώσεων σε σκάφη αναψυχής 
που επί πέντε χρόνια όργωναν ανενόχλητα 
το Αιγαίο. Σχεδιάζουµε µια νησιωτική πολι-
τική που επιχειρεί να απαντήσει στα πραγ-
µατικά προβλήµατα των νησιωτών. ∆ιεκδι-
κούµε από την ΕΕ ένα πρόγραµµα πραγµα-
τικής εδαφικής συνοχής. Επιχειρούµε την 
απελευθέρωση και αναζωογόνηση της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής ζώνης, σε συνδυασµό 
µε την ανάπτυξη του βιοτεχνικού πάρκου 
του Σχιστού. Αναδιατάσσουµε, στελεχώνου-
µε και εξοπλίζουµε το Λιµενικό Σώµα. Ανα-
διοργανώνουµε και εξοπλίζουµε το υπουρ-
γείο µε συστήµατα σύγχρονης εποπτείας της 
κίνησης στη θάλασσα. ∆ιεκδικούµε τη µε-
ταφορά εδρών µεγάλων ναυτιλιακών εται-
ριών από το Λονδίνο στον Πειραιά, ενό-
ψει του BREXIT.  Ο Πειραιάς διεκδικεί να 
είναι και µπορεί να είναι στο πλαίσιο αυ-
τού του αφηγήµατος ένα από τα µεγαλύτε-
ρα ναυτιλιακά κέντρα του κόσµου. Συστρα-
τεύουµε όλες τις δυνάµεις σε αυτό το όρα-
µα. Το αφήγηµα αυτό θα τεθεί άµεσα υπό-
ψη και των πολιτικών κοµµάτων, γιατί θέ-
λουµε να γίνει κτήµα όλων µας.  

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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τη δυνατότητα στο 
Λιµενικό Σώµα να 
καταπολεµήσει κάθε 
παραβατικότητα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Ä
εν χωρά αµφιβολία ότι 
η ∆υτική Ελλάδα αποτε-
λεί µία ευρύτερη περιοχή 
αναπτυξιακών ευκαιριών 

και περιβαλλοντικών χαρα-
κτηριστικών, που τη διαφο-
ροποιούν θετικά από άλλα 
µέρη της χώρας. Στο επίκε-
ντρο των αναπτυξιακών ευ-
καιριών δεν µπορεί παρά να 
βρίσκονται οι µεταφορές και 
γενικότερα τα δίκτυα. Είναι 
και αυτά µία από τις λεγό-
µενες διαρθρωτικές παρεµ-
βάσεις, που δεν είναι κάτι 
αφηρηµένο, αλλά πλήρως 
µετρήσιµο.
Σήµερα, µε τον νέο αυτοκι-
νητόδροµο, µπορεί κανείς να 
προσεγγίσει την Πάτρα από 
την Αθήνα σε λιγότερο από 
δύο ώρες. Είναι η δικαίωση 
της αναπτυξιακής προσπάθει-
ας της κυβέρνησης Σαµαρά – 
Βενιζέλου. Οταν δίναµε αγώνα 
για τη χρηµατοδότηση και την 
ολοκλήρωση των αυτοκινητο-
δρόµων, ο κ. Τσίπρας άνοιγε 
µπάρες στα διόδια και παρέσυ-
ρε κόσµο σε αδικήµατα -κόσµο 
που σήµερα βρίσκεται αντιµέ-
τωπος µε βαριά πρόστιµα και 
δικαστήρια. Ο λαϊκισµός αυτός 
είχε σαν αποτέλεσµα να καθυ-
στερήσει για σχεδόν 2 χρόνια 
οικονοµικά και κοινωνικά µια 
ολόκληρη περιοχή, που στε-
ρήθηκε για µήνες ένα τόσο 
σηµαντικό έργο.
Κατά µήκος της εθνικής οδού 
Πατρών – Κορίνθου απασχο-

λούνται για τα έργα περίπου 
1.500 άτοµα, ενώ η καθηµερι-
νή διαχείριση και η συντήρη-
ση θα απαιτήσει περισσότερα 
από 450 άτοµα. Το έργο αυτό 
αποτελεί µία τυπική περίπτω-
ση ανάπτυξης, δηµιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας και 
κυρίως άρσης των εµποδίων 
πρόσβασης αφενός και απα-
γκίστρωσης από το αθηνοκε-
ντρικό κράτος αφετέρου.
Η προώθηση των βιώσιµων 
µεταφορών και η άρση των 
προβληµάτων σε βασικές υπο-
δοµές δικτύων δεν αποτελούν 
λοιπόν κάτι αφηρηµένο, αλλά 
παρεµβάσεις σπουδαίες, απο-
δοτικές και µετρήσιµες.
Ο αυτοκινητόδροµος από µό-
νος του δεν είναι αρκετός. Η 
νέα κυβέρνηση της Νέας ∆η-
µοκρατίας θα ενισχύσει τη 
στήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου χώρου µεταφορών µέ-

σω επενδύσεων στο δίκτυο 
και την ενίσχυση της περιφε-
ρειακής κινητικότητας και της 
σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόµβων µε τις 
υπάρχουσες υποδοµές. Σει-
ρά θα έχει η αναβάθµιση των 
λιµένων και του σιδηροδρο-
µικού δικτύου. Η αναβάθµιση 
αυτή θα συνδυαστεί µε δράσεις 
βελτίωσης φιλικών προς το 
περιβάλλον και µε χαµηλές εκ-
ποµπές άνθρακα συστηµάτων 
µεταφορών και αερολιµενικών 
υποδοµών. Το ολοκληρωµένο 
πλαίσιο δράσης για την Περι-
φέρεια συµπεριλαµβάνει την 
προστασία και την αποκατά-
σταση της βιοποικιλότητας του 
εδάφους, για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απο-
λύµανση των υποβαθµισµέ-
νων περιβαλλοντικά εκτάσεων.
Στην καρδιά της χρηµατοδότη-
σης θα βρίσκεται η τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδος του 
ΕΣΠΑ και η ιδιωτική χρηµα-
τοδότηση, µέσα από κανόνες 
διαφάνειας και χρηστής λει-
τουργίας. Η Νέα ∆ηµοκρατία 
θα ανοίγει δρόµους, δουλειές 
κι όχι µπάρες.
Η ανάπτυξη τη Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδος δεν µπο-
ρεί να βασίζεται άλλο σε πει-
ραµατισµούς και στον λαϊκι-
σµό, αλλά σε πολιτικούς φο-
ρείς µε αξιοπιστία και όρα-
µα για πραγµατική ανάπτυξη.

×
αιρετίζω το 5ο Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο, το 
οποίο διοργανώνει η 
έγκριτος και µια από 

τις αρχαιότερες εφηµερίδες 
της χώρας «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣ-
ΣΟΣ», αφού πρωτοκυκλοφό-
ρησε το 1886, µε σηµαντική 
συµβολή στην υπεύθυνη 
ενηµέρωση και στα πολιτι-
κά και κοινωνικά  δρώµενα 
της περιοχής, και όχι µόνο. 
Το Συνέδριό σας αυτό, στις 
εργασίες του οποίου εύχο-
µαι την καλύτερη επιτυχία, 
και έχοντας ήδη θεσµική κα-
ταξίωση µπορεί να εξετάσει 
και να προτείνει σηµαντικά 
θέµατα – λύσεις για τη ∆υ-
τική Ελλάδα.
Οι υποδοµές του, το Βιοτε-
χνικό και Τεχνολογικό Πάρ-
κο, το Αστρονοµικό Κέντρο 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ στο Χελµό, 
λαµπρά και ιστορικά αναξι-
οποίητα βιοµηχανικά κτίρια, 
τα λιµάνια, τα πανεπιστήµια, 
τα ΤΕΙ, η ολοκλήρωση βα-
σικών οδικών αρτηριών, η 
επέκταση του σιδηροδροµι-
κού δικτύου, το αεροδρόµιο 
του Αράξου, συνθέτουν ένα 
πλέγµα προϋποθέσεων ρω-
µαλέας ανάπτυξης.
Πέραν αυτών, η Αρχαία 
Ολυµπία, ο ναός του Επι-
κούρειου Απόλλωνα, η πό-
λη των Πατρών και το λιµά-
νι της, το λιµάνι της Κυλλή-
νης και η αξιοποίηση των 
τροµακτικών δυνατοτήτων 

που έχει η ΝΑΒΙΠΕ  «Αστα-
κός» (Ελεύθερη Βιοµηχανι-
κή και Επιχειρηµατική Ζώνη 
- όπως ήταν ο αρχικός σχε-
διασµός µας ΖΩΝΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ), 
καθώς και η εγκατάσταση  
σταθµού υγροποιηµένου φυ-
σικού αερίου για ολόκληρη 
την περιοχή και τα ∆υτικά 
Βαλκάνια στο πρότυπο της 
Ρεβιθούσας. Ολα αυτά οδη-
γούν, στο να ανα πτυχθεί η 
περιοχή και να γίνει ανοι-
κτός δίαυλος επικοινωνίας 
της χώρας µας µε την Ευρώ-
πη, πράγµα το οποίο οφεί-
λουµε να ενισχύσουµε ώστε 
να ενδυναµωθεί ο εξωστρε-
φής προσανατολισµός της 
χώρας µας.
Μετά την έλευση του φυσι-
κού αερίου στη Μεγαλόπο-
λη, είναι ώρα για την ολο-
κλήρωση του υπάρχοντος 
σχεδιασµού επέκτασης, σε 
Πάτρα, Πύργο και Μεσο-
λόγγι, Αγρίνιο, ή εναλλακτι-
κά, η εξέταση εγκαταστάσε-
ων συµπιεσµένου φυσικού 
αερίου για τις ίδιες περιο-
χές, του δικτύου του ∆ΕΣ-
ΦΑ και της ∆ΕΠΑ, το ίδιο 
και η ολοκλήρωση του σχε-
δίου για την δηµιουργία του 
Ερευνητικού Κέντρου ∆υτι-
κής Ελλάδος. Θα περιµένω 
τα πρακτικά και τα συµπε-
ράσµατα του Συνεδρίου σας.
Και πάλι, καλή επιτυχία.

Á
κούµε καθηµερινά ευχο-
λόγια, προθέσεις, σχέ-
δια επί χάρτου για την 
πολυπόθητη και τόσο 

απαραίτητη «ανάπτυξη». Πε-
ριµένουµε σαν µάνα εξ ου-
ρανού επενδύσεις οι οποίες 
ελπίζουµε πως θα δηµιουρ-
γήσουν νέες θέσεις εργασίας 
αλλά και ένα πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα ανθήσει η επιχει-
ρηµατικότητα και η οικονοµία 
της χώρας µας θα πάρει την 
απαραίτητη ώθηση που θα 
της επιστρέψει να µπει στις 
σωστές ράγες. Πώς όµως ζη-
τούµε κάτι τέτοιο όταν εµείς οι 
ίδιοι δεν φροντίζουµε τα του 
οίκου µας ώστε να διαµορφώ-
σουµε το ορθό πλαίσιο και να 
συνδράµουµε αυτή την προ-
σπάθεια; Πώς είναι δυνατόν 
εν έτει 2017 να µην συνδέ-
εται το λιµάνι της Πάτρας µε 
το σιδηροδροµικό δίκτυο της 
χώρας και να µην ασχολείται 
κανείς µε αυτό; Πώς περιµέ-
νουµε να αναπτυχθεί το κοµ-
βικής σηµασίας λιµάνι της 
∆υτικής Πελοποννήσου όταν 

δεν του παρέχουµε τα εφόδια 
που θα το κάνουν ανταγωνι-
στικό και ελκυστικό; 
Ακόµα περισσότερο µάλι-
στα σήµερα, όπου µετά από 
40 χρόνια αποκτήσαµε κατά 
πώς φαίνεται ένα σύγχρονο 
αξιοπρεπές οδικό δίκτυο, το 
οποίο ανοίγει µεν κάποιες 
προοπτικές πλην όµως δί-
χως την υποστήριξη του σι-
δηροδρόµου, ακόµα αφήνει 
εκτός τις µεταφορές των κο-
ντέινερ όπου και αποτελούν 
το σηµαντικότερο ζητούµενο 
στον τοµέα αυτό.
Είναι επίσης γνωστό πως 
χρειάζεται υποχρεωτικώς και 
µία αναβάθµιση, ώστε εκτός 
από λιµένας εισόδου και εξό-
δου επιβατών να γίνει και 
µια εµπορική πύλη µέσω της 
οποίας θα προωθούνται αγα-
θά σε όλη τη χώρα και κυρί-
ως µέσω του οδικού δικτύου 
θα µειώνεται κατά πολύ η µε-
ταφορά εµπορευµάτων στην 
Αθήνα. Χάρη στην κωλυσι-
εργία προφανώς των κυβερ-
νώντων αυτή η αναβάθµιση 

δεν έχει συµπεριληφθεί στο 
στρατηγικό σχέδιο µεταφο-
ρών 2014-2020. 
Η «Ενωση Κεντρώων» δεν 
διατίθεται να χαριστεί σε κα-
νέναν. 
Ευτυχώς για όλους µας, 
υπάρχει ακόµα η δυνατότη-
τα να συµπεριληφθεί, ευκαι-
ρία που δεν πρέπει να χαθεί 
και θα µας δοθεί εκ νέου τον 
Νοέµβριο του 2017. Ας ελ-
πίσουµε πως δεν θα συλλη-
φθούµε κοιµώµενοι για µια 
ακόµα φορά.
Επιπλέον, δεν φαίνεται να 
έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο 
ανάπτυξης και προώθησης 
τόσο της πόλης της Πάτρας 
όσο και της ευρύτερης περιο-
χής προκειµένου να προσελ-
κυσθούν τόσο επενδύσεις 
από το εξωτερικό όσο και 
από το εσωτερικό αλλά και 
να αναζωογονηθεί η περι-
οχή, εκµεταλλευόµενη φέρ’ 
ειπείν το Πανεπιστήµιο της 
πόλης το οποίο σήµερα αριθ-
µεί πολλά και σηµαντικά τµή-
µατα και σχολές, πλην όµως 

υστερεί στον τοµέα των µε-
ταπτυχιακών σπουδών, η 
ανάπτυξη του οποίου θα 
µπορούσε να προσκαλέσει 
φοιτητές τόσο από τον ελ-
λαδικό χώρο όσο και από το 
εξωτερικό, υπό τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις. 
Στην «Ενωση Κεντρώων» πι-
στεύουµε πως οι  νέοι είναι 
το µέλλον και όσο θα συνε-
χίσουµε να το αγνοούµε και 
να µην κινούµαστε προς τη 
σωστή κατεύθυνση, η χώρα 
θα υφίσταται τα λάθη µας και 
τις ελλείψεις του συστήµατος. 
Επιτέλους, ας κοιτάξουµε να 
δηµιουργήσουµε το κατάλλη-
λο έδαφος και ο σπόρος θα 
αναπτυχθεί. 
Είναι κρίµα να µην εκµεταλ-
λευόµαστε τη γεωπολιτική 
µας θέση και τις δυνατότητες 
που µας παρέχει αυτή προς 
όφελος µόνον ηµών των ιδί-
ων και να αφήνουµε τις ευ-
καιρίες να µας προσπερνούν 
στον βωµό ευκαιριακών 
και συντεχνιακών συµφε-
ρόντων.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ
προέδρου της Ενωσης Κεντρώων 

Να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο 
έδαφος και ο σπόρος θα αναπτυχθεί 

Πώς είναι δυνατόν 
εν έτει 2017 να µην 
συνδέεται το λιµάνι 
της Πάτρας µε το 
σιδηροδροµικό 
δίκτυο της χώρας και 
να µην ασχολείται 
κανείς µε αυτό; 
Πώς περιµένουµε 
να αναπτυχθεί το 
κοµβικής σηµασίας 
λιµάνι της ∆υτικής 
Πελοποννήσου όταν 
δεν του παρέχουµε 
τα εφόδια που 
θα το κάνουν 
ανταγωνιστικό και 
ελκυστικό;

Του Α∆ΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
αντιπροέδρου της Ν∆

Του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΙΟΥΦΑ
πρώην υπουργού Ανάπτυξης, πρώην προέδρου της Βουλής

Τα δίκτυα και οι µεταφορές το 
µέλλον της ∆υτικής Ελλάδας

Μετά την έλευση 
του φυσικού αερίου 
στη Μεγαλόπολη, 
είναι ώρα για 
την ολοκλήρωση 
του υπάρχοντος 
σχεδιασµού 
επέκτασης σε Πάτρα, 
Πύργο και Μεσολόγγι, 
Αγρίνιο

Η ∆υτική Ελλάδα ανοικτός 
δίαυλος µε την Ευρώπη 







επιλογες ΑΦΙΕΡΩΜΑ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 43/19

Ç 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, αν και είναι 
πλούσια σε φυσικούς πόρους και διαθέτει 
σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τε-
ράστια έκταση θαλάσσιων ακτών, λιµάνια, 

ιστορική και πολιτιστική κλη-
ρονοµιά, τουριστικές υποδο-
µές, αποτελεί εµπορευµατικό 
και διαµετακοµιστικό κόµβο 
κ.λπ), υστερεί έναντι άλλων 
περιφερειών της χώρας, και 
χαρακτηρίζεται δαπό την έλλει-
ψη υποδοµών και χαµηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης. 
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, που 
η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-
δας µε βάση τον αναπτυξιακό 
χαρακτήρα της, κατατάσσεται 
στις ευρωπαϊκές περιφέρειες 
Στόχου 1, δηλ. τις περιφέρει-
ες που παρουσιάζουν αναπτυ-
ξιακή υστέρηση σε σύγκριση 
µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
Σήµερα, που ζητούµενο για 
την έξοδο της χώρας από την 
οικονοµική κρίση και τα µνη-
µόνια είναι η ανάληψη στοχευ-
µένων πρωτοβουλιών για την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας και της εξωστρέφειας της ελ-
ληνικής οικονοµίας, η εκµετάλ-
λευση των συγκριτικών πλεο-
νεκτηµάτων της χώρας αποτε-
λεί µονόδροµο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποί-
ηση του λιµανιού της Πάτρας 
το οποίο αποτελεί υψίστης ση-
µασίας εθνικό πόρο δύναται να 
φελήσει ποικιλοτρόπως την ελ-
ληνική οικονοµία και να συµ-
βάλει στην αναπτυξιακή προ-
οπτική της Περιφέρειας ∆υτι-
κής Ελλάδας.
Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί 
την κύρια ∆υτική Πύλη της χώ-
ρας προς την ∆υτική Ευρώπη. 
Λειτουργεί ως ένας σηµαντι-
κός εµπορευµατικός και διαµε-
τακοµιστικός κόµβος που εξυ-
πηρετεί επιβατικά και εµπορι-
κά την Νότια και Κεντρική Ελ-
λάδα και συµβάλλει καθοριστι-
κά στην οικονοµική, κοινωνική και περιφερεια-
κή ανάπτυξη της χώρας. 
Αποτελεί πηγή παραγωγής πλούτου και δίνει 
ζωή και οικονοµική δραστηριότητα σε εκατο-
ντάδες άµεσα και έµµεσα εξαρτώµενες επιχειρή-
σεις και προσφέρει εργασία σε περίπου 2.500 
εργαζόµενους.
Παρά την γεωπολιτική του θέση (αποτελεί µέ-
ρος του θαλάσσιου διαδρόµου Αδριατικής - Ιο-
νίου) και το γεγονός, ότι ανήκει στου λιµένες δι-
εθνούς ενδιαφέροντος (Κατηγορία Κ1), το λιµά-
νι της Πάτρας αντιµετωπίζει σηµαντική µείωση 
στον κύκλο εργασιών του. 
 Με δεδοµένες τις επενδύσεις που υλοποιούνται 
αυτή την περίοδο στα λιµάνια του Πειραιά και 
της Θεσσαλονίκης, καθώς και την αύξηση του 
διεθνούς ανταγωνισµού στον τοµέα των λιµε-
νικών υπηρεσιών, είναι επιτακτική ανάγκη να 
επανεξεταστεί ο στρατηγικός ρόλος του λιµανιού 
της Πάτρας και οι προοπτικές ανάπτυξής του.  
Είναι απαραίτητο να αρθούν οι χρόνιες αγκυ-
λώσεις που κρατούσαν το λιµάνι της Πάτρας σε 
ρόλο δεύτερο, από αυτό που θα µπορούσε να 
διαδραµατίσει.
Για παράδειγµα, είναι αδιανόητο σήµερα όπου 
συντελείται επανάσταση στις διεθνείς µεταφορές 
και έχει επιτευχθεί η σύγκληση και ο συνδυασµός 
πολλών µεταφορικών δικτύων, να µην έχει επι-

τευχθεί ακόµη η σύνδεση του λιµανιού µε την 
νέα σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων 
που ήδη κατασκευάζεται, ώστε να λειτουργήσει 
ως πλήρης κόµβος συνδυασµένων µεταφορών.

Επιπρόσθετα, για να λειτουρ-
γήσει το λιµάνι της Πάτρας 
ως λιµάνι συνδυασµένων µε-
ταφορών (όπως αναφέρεται 
σε όλα τα επίσηµα κείµενα), 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του εµπορευµατι-
κού τµήµατος του λιµανιού.  
Παρά τις έως τώρα διαβεβαι-
ώσεις των αρµόδιων στελε-
χών της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, το έργο καρκινο-
βατεί και στερείται χρηµατο-
δότησης, διότι δεν έχει συ-
µπεριληφθεί στο «Στρατηγι-
κό Πλαίσιο Επενδύσεων και 
Μεταφορών 2014 – 2025».
Στο πλαίσιο αυτό, είναι υψί-
στης σηµασίας για την βιω-
σιµότητα του λιµανιού, αλ-
λά και την αναπτυξιακή προ-
οπτική της ευρύτερης περι-
οχής της ∆υτικής Ελλάδας, 
ενόψει της 1ης αναθεώρησης 
του εν λόγω πλαισίου στα τέ-
λη του 2017, να ενταχθεί το 
έργο στο Στρατηγικό Πλαίσιο 
για τις Μεταφορές, ώστε να 
αρθούν τα οικονοµικά εµπό-
δια ολοκλήρωσής του.        
Είναι βέβαιο, ότι η ολοκλή-
ρωση κατασκευής αυτού του 
έργου θα αναβαθµίσει τις πα-
ρεχόµενες υπηρεσίες του λι-
µανιού αφού θα υπάρχει µε-
γαλύτερη ασφάλεια για τα 
πλοία και θα διατίθενται µε-
γαλύτεροι και πιο σύγχρονοι 
χώροι για την διευκόλυνση 
της µεταφορικής και επιβα-
τικής κίνησης.
Στην ίδια κατεύθυνση, αν 
αναληφθούν πρωτοβουλίες 
που θα ενδυναµώσουν την 
εξωστρέφεια του λιµανιού 
είναι βέβαιο, ότι θα µεγαλώ-
σει το φάσµα των προσφερό-

µενων υπηρεσιών καθώς επίσης, θα αυξηθούν 
οι οικονοµικοί πρόσοδοι από τον κύκλο εργα-
σιών του λιµανιού. 
Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι ανω-
τέρω στόχοι, είναι η διοίκηση του λιµανιού να 
επιδιώξει την είσοδο του λιµανιού σε νέες δρα-
στηριότητες όπως τη δραστηριοποίηση σε νέ-
ες αγορές (containers, ειδικά φορτία κ.λπ.), 
την παροχή υπηρεσιών yachting και κρουαζιέ-
ρας (home porting) αλλά και την ανάπτυξη συ-
νεργειών µε άλλα ελληνικά και διεθνή λιµάνια 
(π.χ. Αδριατικής).  
Εν κατακλείδι, σε µια εποχή όπου στην Ευρω-
παϊκή Ενωση η ναυτιλία και οι θαλάσσιες µετα-
φορές βρίσκονται στην πρώτη γραµµή ενδιαφέ-
ροντος, το λιµάνι της Πάτρας µπορεί και πρέπει 
να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις ευρωπα-
ϊκές θαλάσσιες µεταφορές. 
Με τον απαραίτητο εκσυγχρονισµό των υποδο-
µών του, την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, 
την υιοθέτηση ενός εξωστρεφούς σχεδίου δια-
χείρισης και λειτουργίας, αλλά και την στρατηγι-
κή αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτη-
µάτων, είναι δυνατό να καταστεί το πιο ασφαλές 
και σύγχρονο λιµάνι της Νοτιο-Ανατολικής Ευ-
ρώπης και να καταστεί σηµαντικός φορέας οι-
κονοµικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή 
της ∆υτικής Ελλάδας.  

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ 
τοµεάρχη Ναυτιλίας της Ν∆, πρώην προέδρου του κόµµατος

Η νέα εθνική 
ενεργειακή πολιτική

Ó
τη σηµερινή συγκυρία, η Ελλάδα, και 
ειδικότερα η περιοχή της Πελοπον-
νήσου, χρειάζονται ένα συντεταγµένο 
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότη-

σης, ώστε να κινητοποιήσει τους παραγω-
γικούς φορείς της περιοχής και να ανα-
πτύξει εξωστρέφεια. Η κυβέρνηση προ-
τάσσει τη χάραξη και 
την υλοποίηση ενός νέ-
ου µοντέλου βιώσιµης 
και δίκαιης ανάπτυξης, 
που αξιοποιεί τα τοπι-
κά πλεονεκτήµατα και 
το πλούσιο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, παράγοντας 
προστιθέµενη αξία για 
τις τοπικές κοινωνίες.
Οι έντονες µορφολο-
γικές διαφορές µεταξύ 
των νοµών της Πελο-
ποννήσου καθιστούν 
αναγκαίο το σχεδιασµό 
αναπτυξιακών πλάνων 
που θα λαµβάνουν υπό-
ψη και θα αξιοποιούν 
τα τοπικά πλεονεκτήµα-
τα, µε στόχο την ανάδειξη και την αξι-
οποίηση του στοιχείου της τοπικότητας. 
Επιθυµούµε να ενδυναµώσουµε τον ρό-
λο των δήµων και των περιφερειών και 
κατά συνέπεια των τοπικών κοινωνιών 
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Ο ενεργειακός τοµέας βρίσκεται σε στά-

διο µετασχηµατισµού σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Ο επα-

νακαθορισµός του ρόλου 
του λιγνίτη στο ενεργει-

ακό µείγµα και η υλο-
ποίηση όσων έχουν 
συµφωνηθεί σε ευ-

ρωπαϊκό και πα-
γκόσµιο επίπε-

δο (Συµ-
φωνία των Πα-
ρισίων) για την 
κλιµατική αλλαγή 
προϋποθέτουν ένα 
συνεκτικό και ρεα-
λιστικό σχέδιο ση-
µαντικής αναβάθµι-
σης του ρόλου των 
Ανανεώσιµων Πη-

γών Ενέργειας. Ήδη βρίσκονται σε εξέ-
λιξη ώριµα έργα αιολικών πάρκων, που 
αντιστοιχούν σε επενδύσεις της τάξεως 
των 1,2 δισ ευρώ.  Προϋπόθεση για 
την στήριξη επενδύσεων στον τοµέα 
των ΑΠΕ είναι η δηµιουργία ενός σα-
φούς και διαφανούς πλαισίου για την 

περαιτέρω ανάπτυξή 
τους.  Σε αυτή την κα-
τεύθυνση, προχωράµε 
στη θέσπιση ενός νέ-
ου Ειδικού Χωροταξι-
κού για τις ΑΠΕ, που 
θα αντιµετωπίσει προ-
βλήµατα του έχουν προ-
κύψει (π.χ. υπερσυγκέ-
ντρωση έργων ΑΠΕ στο 
χώρο) και θα ενισχύσει 
τα κίνητρα για επενδύ-
σεις φιλικές στο περι-
βάλλον.
Ουσιαστικό ρόλο καλεί-
ται να παίξει ο θεσµός 
των ενεργειακών κοι-
νοτήτων, τον οποίο ει-
σάγουµε µε νοµοσχέδιο 

φέτος το καλοκαίρι. 
Ο θεσµός δίνει, για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, τη δυνατότητα στους πολίτες, τους 
δήµους, τις περιφέρειες και µικρές και 
µεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, να εµπλα-
κούν στον ενεργειακό σχεδιασµό, µέσω 
της ενεργής συµµετοχής τους σε ενεργει-
ακά εγχειρήµατα. 
Τέλος, στηρίζουµε τον τοµέα αξιοποίη-
σης υδρογονανθράκων, καθώς αποτελεί 
ένα τοµέα µε πολλαπλά οφέλη για τις το-
πικές κοινωνίες, διότι δηµιουργεί τοπικές 
θέσεις εργασίας και αποδίδει το 5% των 
κερδών από την αξιοποίηση των κοιτα-
σµάτων στις Περιφέρειες ώστε να αναπτύ-
ξουν άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. 
Υποχρέωση µας είναι όµως να εξασφαλί-
σουµε την απόλυτη περιβαλλοντική προ-

στασία της υπό αξιοποίηση πε-
ριοχής, και για αυτό το λόγο 
έχουµε ενσωµατώσει τις Ευ-
ρωπαϊκές Οδηγίες για την αξι-

οποίηση υδρογονανθράκων που 
θέτουν τους πιο αυστηρούς όρους σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Αντιλαµβανόµαστε ότι 
η περιβαλλοντική προστασία έχει ειδικό 
βάρος για την περιοχή της Πελοποννή-
σου, λόγω της ιδιαίτερης αξίας του  τουρι-
στικού προϊόντος στην περιοχή, για αυτό 
και δεσµευόµαστε ότι θα τηρηθούν απα-
ρέγκλιτα οι αυστηρότατοι όροι προστασί-
ας του περιβάλλοντος.      

Το λιµάνι της Πάτρας ως 
µοχλός ανάπτυξης και 
προοπτικής για τη ∆υτ. Ελλάδα

Είναι αδιανόητο σήµε-
ρα όπου συντελείται 
επανάσταση στις διε-
θνείς µεταφορές και 
έχει επιτευχθεί η σύ-
γκληση και ο συνδυ-
ασµός πολλών µετα-
φορικών δικτύων, να 
µην έχει επιτευχθεί 
ακόµη η σύνδεση του 
λιµανιού µε την νέα 
σιδηροδροµική γραµ-
µή υψηλών ταχυτή-
των που ήδη κατα-
σκευάζεται
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Η 
ελληνική οικονομία δείχνει τους 
τελευταίους μήνες σαφή σημά-
δια ανάκαμψης. Δεν είναι μόνο 
οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης του 

πρώτου τριμήνου του 2017 αλλά και 
η σημαντική αύξηση των εξαγωγών, 
της βιομηχανικής παραγωγής, του 
λιανικού εμπορίου και των επενδύ-
σεων τους προηγούμενους μήνες, που 
μαρτυρούν μία ισχυρή αναπτυξιακή 
δυναμική η οποία θα ενισχυθεί πε-
ραιτέρω μετά την επιτυχή ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης.
Ακόμη πιο σημαντική είναι η απο-
κλιμάκωση της ανεργίας που βρίσκε-
ται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο 
(21,7%) των τελευταίων έξι ετών, ενώ 
για πρώτη φορά εδώ και αρκετό και-
ρό οι νέες θέσεις πλήρους απασχόλη-
σης υπερτερούν εκείνων της μερικής. 
Την ίδια στιγμή τα ποιοτικά στοιχεία 
δείχνουν τον αναπροσανατολισμό 
της οικονομίας σε δραστηριότητες 
πιο εξωστρεφείς και αξιοσημείωτη 
ανάκαμψη της βιομηχανίας και της 
μεταποίησης. 
Στο υπουργείο Οικονομίας δουλέ-
ψαμε από την αρχή με δύο στόχους. 
Ο ένας ήταν να διοχετεύσουμε ου-
σιαστική ρευστότητα στην οικονο-
μία αντιμετωπίζοντας την μεγάλη 
κρίση αποεπένδυσης των τελευταί-
ων ετών. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
κινητοποιήσαμε άμεσα όλα τα δι-
αθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Αξιοποιήσαμε πλήρως τους πόρους 
του προηγούμενου ΕΣΠΑ και ενερ-
γοποιήσαμε ταχύτατα το νέο. Μέσα 
από αυτή την προσπάθεια διοχετεύ-
τηκαν στην πραγματική οικονομία τα 
δύο προηγούμενα χρόνια, πόροι που 
ξεπερνάνε τα 11 δισ. ευρώ, οι οποίοι 
χρηματοδότησαν κρίσιμες υποδομές 
όπως οι μεγάλοι δρόμοι και πλήθος 
από μικρά και μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα σε όλη τη χώρα.

Ο δεύτερος στόχος είναι να ωθήσουμε 
την οικονομία σε ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο, περισσότερο δυναμικό και 
εξωστρεφές που θα αξιοποιεί τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. 
Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθει-
ας βρίσκεται η δυναμική μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα και το υψηλά μορ-
φωμένο ανθρώπινο δυναμικό που 
διαθέτει η χώρα. 
Με πόρους άνω των 500 εκ. ευρώ 
του ΕΣΠΑ, με τον νέο Αναπτυξιακό 
Νόμο αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις 
που διευκολύνουν την επιχειρηματι-
κότητα, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ενώ με ειδικά προγράμ-
ματα όπως το «Ερευνώ – Δημιουρ-

γώ – Καινοτομώ» προϋπολογισμού 
280 εκ. ευρώ και το νέο Ταμείο Συ-
νεπενδύσεων (EquiFund) ενισχύου-
με την έρευνα και την καινοτομία και 
τη σύζευξή τους με την παραγωγή. 
Συνδέουμε, λοιπόν, τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα με το μορφωμένο 
ανθρώπινο δυναμικό και προσανα-
τολίζουμε την παραγωγική δραστη-
ριότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανά 
να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. 
Τέλος, υλοποιούμε μία ολοκληρωμέ-
νη στρατηγική ενίσχυσης των εξαγω-
γών και βελτίωσης της εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Στα 
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ δίνουμε 

ειδικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριό-
τητα (πχ voucher εξωστρέφειας) ενώ 
προωθούμε τη δημιουργία αναγνω-
ρισμένου ελληνικού σήματος ποιότη-
τας που θα αναβαθμίσει τα ελληνικά 
προϊόντα στις διεθνείς αγορές.
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δι-
αμορφώνονται οι προϋποθέσεις για 
την έξοδο της χώρας από το σκοτει-
νό τούνελ της κρίσης. Είναι ευθύνη 
όλων μας  -Κυβέρνησης, αυτοδιοικη-
τικών και παραγωγικών φορέων- να 
δουλέψουμε σκληρά και συντονι-
σμένα ώστε η ανάπτυξη που ήδη 
ξεπροβάλλει να είναι βιώσιμη και 
κοινωνικά δίκαιη.

Π
ρωταρχικό θύμα της κατάστα-
σης αυτής ήταν η βιομηχανία 
και ειδικά η βιομηχανία της 
Δυτικής Ελλάδος που για πολ-

λούς λόγους παρουσιάζει έλλειμα 
ανταγωνιστικότητας ακόμα και συ-
γκριτικά με άλλες ελληνικές περιφέ-
ρειες. Κυρίως η έλλειψη υποδομών 
όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, 
αεροδρόμια, σιδηρόδρομος, φυσι-
κό αέριο ήταν το αίτιο και η αιτία 
του μηδενικού επενδυτικού ενδι-
αφέροντος. 
Πλήθος προβλημάτων που δη-
μιουργήθηκαν από πολλές ακα-
τανόητες ενέργειες της ελληνικής 
Πολιτείας και δημόσιας διοίκησης 
οδήγησε στην μεγάλη πτώση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχα-
νίας. 
Η δυσμενής κατάσταση της βιομη-
χανίας και έναντι όλων των άλλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων στη 
χώρα μας αποδεικνύεται και από 
το γεγονός ότι ενώ π.χ. οι εμπορι-
κές επιχειρήσεις αυξάνονταν με εκ-
πληκτικούς ρυθμούς με τους ίδιους 
ρυθμούς εξαφανίζονταν η βιομηχα-
νία και γενικότερα η οργανωμένη 
παραγωγή.
Το μεγαλύτερο ελληνικό πρόβλημα 
που οδήγησε στα σημερινά αδιέξο-

δα είναι η παντελής έλλειψη μακρο-
χρόνιου σχεδιασμού και οράματος. 
Ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη 
ευημερία δεν έχει ποτέ και από κα-
νέναν χαραχθεί και σχεδιασθεί δεν 
έχει καν περιγράφει. 
Αόριστες εξαγγελίες όπως «η ανά-
πτυξη θα προέλθει από τις επεν-
δύσεις» όχι τι είδους, από ποιον, 
πόσες, γιατί, πότε κ.λπ. δεν απο-
τελούν σχεδιασμό. 
Δεν έχει καν σχεδιασθεί η οργανω-
μένη έξοδος μεγάλου αριθμού κα-
τοίκων των αστικών κέντρων ενώ, 
είναι βέβαιο ότι δεν είναι δυνατό 
να ζήσουν αξιοπρεπώς σε αυτά. 
Δεν έχει καν συζητηθεί η απαραί-
τητη υποδομή για αυτή την έξοδο. 
Πέραν αποσπασματικών μέτρων 
δεν έχει σχεδιασθεί συστηματικά 
και μεθοδικά η διατήρηση των νέων 
μας στην Ελλάδα και η επιστροφή 
αυτών που έφυγαν πρόσφατα στο 
εξωτερικό. 
Κινδυνεύω να πιστέψω ότι η «με-
γάλη φυγή» διευκολύνει τη συγκρά-
τηση της ανεργίας σε αριθμούς. 
Πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτή η 
φυγή είναι ένα βαρύτατο πλήγμα 
κατά της κοινωνίας μας γενικότερα, 
αλλά ιδιαίτερα κατά της ελληνικής 
βιομηχανίας. 

Αυτό,  διότι αποστερεί τη βιομη-
χανία από τα νέα στελέχη της αφε-
νός, αλλά και επειδή η γήρανση του 
πληθυσμού και η μείωσή του, απο-
τελεί ανασταλτικό παράγοντα που 
συρρικνώνει γενικά την ελληνική 
εσωτερική αγορά με τα αντίστοιχα 
αρνητικά αποτελέσματα. 
Δεν είναι δηλαδή μόνον η κατάρ-
ρευση του ασφαλιστικού συστήμα-
τος το πρόβλημα της «εξόδου των 
νέων», αλλά προδιαγράφει και οδυ-
νηρή κατάληξη μακροπρόθεσμα της 
ελληνικής βιομηχανίας και γενικά 
της ελληνικής παραγωγής.
Με βάση τα πάρα πάνω πρέπει να 
ορισθούν με εθνική και τοπική συ-
ναίνεση οι στόχοι, τα μακροπρόθε-
σμα οράματα και ξεκινώντας από 
αυτά να χαραχθεί ο δρόμος πως θα 
φτάσουμε στο σήμερα.
Ο Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων  και 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυ-
τικής Ελλάδος  έχει περιγράψει και 
προτείνει λύσεις για ορισμένα άμε-
σα προβλήματα που απασχολούν 
την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 
Ορισμένα είναι τα πάρα κάτω
Η κατασκευή και ολοκλήρωση των 
μεγάλων  οδικών αξόνων, Ιόνια και 
Ολυμπία Οδός αλλά και ένα πλή-
θος μικρότερων που θα συνδέουν 

την παραγωγική ενδοχώρα με τα 
αστικά κέντρα.
Η έλευση του Φυσικού Αερίου σε 
όλη την Δυτική Ελλάδα 
Η επαναλειτουργία και ο εκσυγ-
χρονισμός ενός ολοκληρωμένου 
Σιδηροδρομικού Δικτύου από την 
Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα που θα 
συνδέεται οπωσδήποτε με την βι-
ομηχανική περιοχή των Πατρών 
καθώς και με άλλα παραγωγικά ση-
μεία της Περιφέρειάς μας  
Η ολοκλήρωση των έργων υποδο-
μής του λιμανιών του δυτικού άξο-
να, ώστε να καταστούν σύγχρονα 
εμπορευματικά κέντρα. 
Η λειτουργία διεθνών αερολιμένων 
που θα χρησιμοποιείται και για τις 
μεταφορές των παραγόμενων ευ-
παθών προϊόντων απευθείας στις 
ξένες αγορές. 
Το μεγάλο στοίχημα γενικότερα, 
αλλά της Περιφέρειάς μας  ειδι-
κότερα, είναι η  συνέργεια μεταξύ 
όλων των φορέων και παραγωγι-
κών  κλάδων   που παράγουν και 
δημιουργούν οφέλη για το ΑΕΠ της 
περιοχής μας. 
Το  ζητούμενο για όλους μας είναι η 
δημιουργία των προϋποθέσεων για 
να πετύχουμε τους στόχους μας και 
πραγματοποιηθούν τα οράματά μας.

Του ΑΛΕΞΗ ΧΑΡιΤΣΗ
υφυπουργού Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ  

Του ΚΛΕοΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛου 
καθηγητή-προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για 
ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη

H χώρα μας, τα τελευταία δέκα σχεδόν 
χρόνια, υφίσταται μία παρατεταμένη κρίση 

Για πρώτη φορά 
μετά από χρόνια 
διαμορφώνονται οι 
προϋποθέσεις για την 
έξοδο της χώρας από 
το σκοτεινό τούνελ της 
κρίσης

Το μεγάλο στοίχημα γε-
νικότερα, αλλά της Πε-
ριφέρειάς μας ειδικό-
τερα, είναι η  συνέρ-
γεια μεταξύ όλων των 
φορέων και παραγωγι-
κών  κλάδων που πα-
ράγουν και δημιουρ-
γούν οφέλη για το ΑΕΠ 
της περιοχής μας
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Μ
ετά την πρόσφατη συμ-
φωνία στο Γιούρο-
γκρουπ, όλοι παραδέ-
χονται πλέον ότι ανοί-

γει ο δρόμος για την έξοδο 
της χώρας μας στις αγορές   
και το τέλος των μνημονίων.
Ταυτόχρονα, όλοι γνωρίζουν 
ότι  αυτό θα συμβεί, αν   με 
όλες μας τις  δυνάμεις   υπη-
ρετήσουμε την  ανάπτυξη. 
Είναι ο μόνος  δρόμος  που 
μπορεί να σταθεροποιήσει 
την πορεία της χώρας προς 
μια περίοδο θετικών προο-
πτικών μετά την κρίση και τη 
βαθιά ύφεση που εξαφάνισε  
περίπου το 25% του ΑΕΠ.
Σ΄αυτή την προσπάθεια ο 
αγροτικός χώρος οφείλει να 
πρωταγωνιστήσει. Η ελληνι-
κή γη κρατάει σταθερές οικο-
νομικές αξίες και η  παραγω-
γική της δραστηριότητα  μπο-
ρεί να σηκώσει το  μεγάλο 
βάρος της οικονομικής ανά-

καμψης της χώρας μας. Είναι  
ενθαρρυντικό ότι αυτή τη νέα 
πραγματικότητα, τη συνειδη-
τοποιούν ολοένα και περισ-
σότερο, το πολιτικό προσω-
πικό της χώρας, ο επιχειρη-
ματικός κόσμος και οι επεν-
δυτές και κυρίως οι ίδιοι οι 
παραγωγοί.
Ποιο εργαλείο έχουμε εμείς 
ως Υπουργείο για να στηρί-
ξουμε αυτή τη προσπάθεια;  
Το νέο Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.
Πρόκειται για ένα Πρόγραμ-
μα ύψους 4,7 δις κοινοτικής 
συμμετοχής, που μαζί με την 
εθνική και την ιδιωτική συμ-
μετοχή θα κινητοποιήσει συ-
νολικούς πόρους της τάξης 
των 6 δις ευρώ.
Μέσα από την ουσιαστική 
αξιοποίηση των πόρων του 
Προγράμματος, στη βάση 
μιας ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής για την αγροτι-

κή ανάπτυξη, που έχει σα-
φή στόχευση και απαντά στις 
προκλήσεις της εποχής, το 
διεθνές ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον και τα χρόνια δι-
αρθρωτικά προβλήματα και 
παθογένειες του πρωτογενή 
τομέα της χώρας μας, μεγα-
λώνουμε την πίτα και βά-
ζουμε τις βάσεις μιας νέας 
αναπτυξιακής πορείας του 
αγροτικού τομέα.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι 
πολύ ικανοποιητικά καθώς 
έχει ενεργοποιηθεί σημαντι-
κό μέρος του προγράμματος.
Με το σύνολο των προγραμ-
ματισμένων παρεμβάσεων 
στο αναμορφωμένο ΠΑΑ με-
ταξύ άλλων αποτυπώθηκε η 
ισχυρή πολιτική βούληση για 
διεύρυνση της συνεργασίας 
και περαιτέρω αποκέντρω-
ση πόρων και αρμοδιοτήτων 
στις ελληνικές περιφέρειες. 
Είναι στρατηγική μας επιλο-

γή να επενδύσουμε στη συ-
νεργασία μας με τις Περιφέ-
ρειες της χώρας, εκχωρώντας 
σε αυτές σημαντικές αρμοδι-
ότητες αλλά και πόρους που 
φτάνουν το 37% των πόρων 
του Προγράμματος.
Πρόκειται για μια σημαντι-
κή πρωτοβουλία και τομή 
στην εφαρμογή της αγροτι-
κής πολιτικής για τη χώρα 
που εδράζεται στη πεποίθη-
σή μας ότι πρέπει  να εμπι-
στευθούμε τις Περιφέρειες 
στην υλοποίηση πολιτικών 
που τις αφορούν άμεσα και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
και την πρόοδό τους. 
Η αποκεντρωμένη εφαρμογή 
του νέου ΠΑΑ αφενός δια-
σφαλίζει τη συμμετοχή, απο-
δοχή και συναίνεση των το-
πικών κοινωνιών στην υλο-
ποίηση σημαντικών αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων,  αφε-
τέρου συμβάλει στην μείω-

ση της γραφειοκρατίας, την 
απλούστευση και επιτάχυν-
ση των διαδικασιών προς 
όφελος των πολιτών και των 
δικαιούχων των προγραμ-
μάτων. 
Προσδοκούμε ότι  αποτέλε-
σμα της επιλογής μας αυτής 
θα είναι η δημιουργία ενός 
μόνιμου, ενιαίου και αποτε-
λεσματικού μηχανισμού, μέ-
σω του οποίου υπουργείο και 
περιφέρειες θα συνεργάζο-
νται στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή πολιτικών για την 
αγροτική ανάπτυξη, με στό-
χο το συγκέρασμα των χωρι-
κών στρατηγικών προτεραι-
οτήτων των Περιφερειών με 
τις εθνικές στρατηγικές επι-
λογές του  υπουργείου.
Πρέπει όμως να συνειδητο-
ποιήσουμε όλοι ότι δεν επι-
χειρούμε μέσα σε ένα συνη-
θισμένο περιβάλλον. 
Είμαστε σε μια από τις πιο 

δύσκολες περιόδους που πέ-
ρασε αυτή η χώρα και η ευ-
θύνη όλων μας, της κυβέρνη-
σης, των πολιτικών δυνάμε-
ων, της αυτοδιοίκησης, των 
φορέων, των ίδιων των πο-
λιτών, είναι να κάνουμε τα 
αδύνατα δυνατά για να ξεφύ-
γουμε από τη στενωπό.
Γι’ αυτό στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης δεν μας αρ-
κεί να συγκρινόμαστε με το 
παρελθόν και να διαπιστώ-
νουμε επιτυχίες. Το δικό μας 
κριτήριο είναι ένα: Να αντα-
ποκρινόμαστε στις ανάγκες 
των καιρών, στις προσδοκίες 
των πολιτών και στο δικό μας 
στρατηγικό σχέδιο για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση. 
Και με βάση αυτό το κριτήριο 
δουλεύουμε και βελτιώνου-
με μέρα με τη μέρα τις προ-
οπτικές της ελληνικής υπαί-
θρου, του αγροτικού τομέα, 
του Ελληνα αγρότη.

Ο 
ελληνικός τουρισμός, με 
την εφαρμογή του αναπτυ-
ξιακού σχεδίου που υλο-
ποιεί το υπουργείο Τουρι-

σμού, επέδειξε ισχυρές αντο-
χές και αντιστάσεις απέναντι 
στις εγχώριες και διεθνείς εξε-
λίξεις, για δε το 2017 τα στοι-
χεία δείχνουν μια σημαντική 
αυξητική πορεία των τουρι-
στικών αφίξεων, που αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε νέο ρε-
κόρ με αντίστοιχη αύξηση των 
εσόδων.
Η συνεχής αύξηση τα δύο τε-
λευταία χρόνια των διεθνών 
αφίξεων τουριστών στη χώ-
ρα μας δεν είναι σε καμία πε-
ρίπτωση τυχαία, αλλά αντίθετα 
απόρροια των συντονισμένων 
προσπαθειών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής μας για μεγαλύτε-
ρη τουριστική περίοδο, άνοιγ-
μα νέων αγορών και ενίσχυση 
του διεθνούς μεριδίου, μέσα 
από ένα δυναμικό πρόγραμμα 
προώθησης και προβολής. Η 
Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει 
τα επόμενα χρόνια ως παγκό-

σμιος προορισμός για τουρι-
σμό 365 ημερών το χρόνο και 
σ’ αυτήν την κατεύθυνση εργα-
ζόμαστε με συγκεκριμένο ανα-
πτυξιακό σχέδιο.
Ο εθνικός μας σχεδιασμός έχει 
ως στόχο να πετύχουμε την επι-
μήκυνση της τουριστικής περι-
όδου, να δημιουργήσουμε και 
να καταστήσουμε ευρέως δημο-
φιλείς στο εξωτερικό νέους ελ-
ληνικούς προορισμούς, να ανα-
πτύξουμε και να προωθήσου-
με τις θεματικές μορφές τουρι-
σμού και να παρέχουμε μέσα 
από νέες επενδύσεις, υποδομές 
και υπηρεσίες υψηλής προστι-
θέμενης αξίας, εμπλουτίζοντας 
έτσι συνεχώς το ελληνικό του-
ριστικό προϊόν.
Οι ταξιδιώτες προτιμούν όλο 
και περισσότερο πλέον την 
«κατανάλωση» εμπειριών σε 
σχέση με παραδοσιακά προϊ-
όντα και υπηρεσίες. Ο σύγχρο-
νος τουρίστας αναζητά νέες αι-
σθήσεις που να σχετίζονται με 
καθημερινές ή ειδικές θεματι-
κές εμπειρίες και αυτό αποτε-

λούν τα περισσότερα ταξίδια. 
Ο τουρισμός έχει περάσει από 
τη φάση του μαζικού, στην εξα-
τομίκευση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και την προσφο-
ρά μιας ιδιαίτερης και μονα-
δικής εμπειρίας.
Είναι λοιπόν επιτακτική ανά-
γκη να διαφοροποιήσουμε το 
τουριστικό μας προϊόν και γι’ 
αυτό έχουμε καθιερώσει στε-
νή συνεργασία με όλες τις Πε-
ριφέρειες και τους φορείς του 
τουρισμού της χώρας. Η κά-
θε περιοχή έχει ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά και ξεχωριστή 
ταυτότητα, όλες δε μαζί συν-
θέτουν τη μοναδικότητα του 
ελληνικού τουριστικού προϊ-
όντος. Με τη συνεργασία αυ-
τή θα αναπτύξουμε νέες μορ-
φές τουρισμού, νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, και θα ανα-
δείξουμε νέους προορισμούς.
Η χώρα μας έχει όλες τις προ-
ϋποθέσεις να αναπτύξει περαι-
τέρω τις θεματικές μορφές του-
ρισμού, όπως ο ιαματικός και 

ο ιατρικός τουρισμός, ο θρη-
σκευτικός-προσκυνηματικός, 
ο πολιτιστικός, ο αγροτουρι-
σμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, 
ο γαστρονομικός τουρισμός, ο 
αθλητικός τουρισμός.
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο 
δεν επιδιώκει την ανάπτυξη του 
τουρισμού αποκλειστικά με οι-
κονομικούς όρους, αλλά τη βι-
ώσιμη ανάπτυξή του που προ-
ϋποθέτει και την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής και κοι-
νωνικής διάστασης στην του-
ριστική πολιτική. Με άλλα λό-
για, την ανάπτυξη μιας τουρι-
στικής βιομηχανίας την οποία 
χαρακτηρίζουν κώδικες σεβα-
σμού του περιβάλλοντος, αλ-
λά και των τοπικών ιδιαιτερο-
τήτων και πολιτισμικών στοι-
χείων. Μιλάμε, λοιπόν, για την 
ανάπτυξη ενός τουριστικού ρεύ-
ματος που απλώνεται σε όλες 
τις περιοχές της χώρας, 365 
μέρες τον χρόνο.
Ο θεματικός τουρισμός προσ-
διορίζεται από εκείνες τις 
μορφές τουρισμού, οι οποί-

ες συνδέονται με τις κοινω-
νικές και περιβαλλοντικές 
αξίες που επιτρέπουν τόσο 
στους «οικοδεσπότες», όσο 
και στους «φιλοξενούμενους» 
να υφίστανται τις θετικές αλ-
ληλεπιδράσεις και να μοιρά-
ζονται εμπειρίες. Είναι του-
ρισμός που προέρχεται και 
οργανώνεται από τον τοπικό 
πληθυσμό και τους τοπικούς 
φορείς, αυτός δε ο τρόπος 
ανάπτυξης έχει ευρεία απο-
δοχή και συμμετοχή από την 
τοπική κοινωνία.
Στο υπουργείο Τουρισμού ερ-
γαζόμαστε για τη συνεχή υπο-
στήριξη της ανάπτυξης του του-
ριστικού κλάδου και την αύξη-
ση της κίνησης και των εσό-
δων. Ηδη τα αποτελέσματα της 
προσπάθειας αυτής είναι ορα-
τά και δουλεύουμε εντατικά για 
να καθιερώσουμε την Ελλάδα 
ως έναν προορισμό ελκυστικό 
για όλο τον χρόνο που θα συμ-
βάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη 
όλης της επικράτειας ωφελώ-
ντας όλους μας.  

Του ΒαγγέΛη 
αποσΤοΛου
υπουργού αγροτικής 

ανάπτυξης και 

Τροφίμων
Ο αγροτικός τομέας 

πρωταγωνιστής της νέας 
αναπτυξιακής πορείας

Γι' αυτό στο 
υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν 
μας αρκεί να 
συγκρινόμαστε με 
το παρελθόν και 
να διαπιστώνουμε 
επιτυχίες. Το δικό 
μας κριτήριο 
είναι ένα: Να 
ανταποκρινόμαστε 
στις ανάγκες των 
καιρών 

Θεματικές μορφές τουρισμού και 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Του γιώργου ΤζιαΛΛα
γενικού γραμματέα Τουριστικής πολιτικής & ανάπτυξης, 
υπουργείο Τουρισμού

Ο τουρισμός έχει πε-
ράσει από τη φάση του 
μαζικού, στην εξατομί-
κευση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την 
προσφορά μιας ιδιαί-
τερης και μοναδικής 
εμπειρίας
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Η 
χώρα βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές 
προκλήσεις και παλεύει για την ανάκτη-
ση της εθνικής κυριαρχίας, της ελπίδας 
και της αξιοπρέπειας.

Η απάντηση θα δοθεί από την αλλαγή του 
παραγωγικού προτύπου και την αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών με τους θεσμούς, το 
κράτος και την πολιτική.
Το στοίχημα είναι κοινό.
Από χώρα εισαγωγών να γί-
νουμε χώρα παραγωγική, 
ανταγωνιστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, και επάρ-
κειας.
Η βιωσιμότητα των ασφαλι-
στικών ταμείων, η αποκατά-
σταση των μισθών και των 
συντάξεων, η αντιμετώπιση 
της ανεργίας και η άρση των 
ανισοτήτων, περνούν μόνο 
από την αύξηση του πλούτου 
και το δίκαιο μοίρασμά του.
Τρία μνημόνια και ένα προ-
ληπτικό για το «ατίθασο» και 
«ξεχασιάρικο» κράτος είναι 
αρκετά. Το πολιτικό δυναμικό 
της χώρας εξαντλήθηκε στις 
δημοσιονομικές προσαρμο-
γές, ενώ απέφυγε ή δεν τόλμη-
σε να χαράξει μια στρατηγική 
παραγωγικής αναδιάταξης και 
συσπείρωσης όλων των δυ-
νάμεων.
Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, που σηκώνουμε το κύριο 
βάρος της περιφερειακής ανά-
πτυξης, παρά την κρίση, την 
έλλειψη πόρων και το νέο του 
θεσμού, έχουμε διαμορφώσει 
ένα ρεαλιστικό και οραματικό 
σχέδιο, και σήμερα βρισκόμαστε στην κρί-
σιμη φάση της υλοποίησής του.

Προτεραιοτητες μας και νεα εργαΛεια:
1. Οι δύο Στρατηγικές Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), «Κατακόλου 
– Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας» και «Λιμνο-
θάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού», δύο 
περιοχές μείζονος σημασίας με παγκόσμια 
πολιτιστική ταυτότητα και αυξημένο τουριστι-
κό ενδιαφέρον από την μια πλευρά και από 
την άλλη με πλούσιο υδάτινο δυναμικό και 
με ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον.
2. Οι δύο Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Πάτρας και Αγρινίου, σε 
δύο πόλεις με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, 
με ιδιαίτερα οξυμένο κοινωνικό πρόβλημα 
(ανεργία – φτώχεια), αλλά και ευκαιρίες. 
Επίσης, οι αστικές αναπλάσεις σε μικρότε-
ρες πόλεις της Περιφέρειάς μας.
3. Το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και 
Στήριξης των ΜμΕ στους τομείς της μετα-
ποίησης της βιομηχανίας, της παραγωγής 
υλικών, του πολιτισμού, του τουρισμού και 

της ενέργειας που αξιοποιούν την έρευνα 
που παράγεται στα ερευνητικά μας κέντρα 
και στα πανεπιστήμια της Περιφέρειάς μας.
Θέλουμε και ενισχύουμε επιχειρήσεις που 
επενδύουν και καινοτομούν, που εξάγουν 
και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, εστιάζουμε 
στη δημιουργία του Τα-
μείου Επιχειρηματικότη-
τας και Επενδύσεων με 
πόρους της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.
Για το καινοτόμο αυτό 
πρόγραμμά μας, η Περιφέ-
ρειά μας βραβεύτηκε μέ-
σα στις τρεις πρώτες στην 
Ευρώπη με τον τίτλο της 
Ευρωπαϊκής Επιχειρημα-
τικής Περιφέρειας 2017.
4. Το Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης που ανα-
συγκροτεί την ύπαιθρο 
και την αγροτική παρα-
γωγή με παρεμβάσεις 
και ενισχύσεις σε όλη 
την κλίμακα της αγροδι-
ατροφής και τις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις με καινο-
τομία και εξωστρέφεια.
5. Το Δίκτυο Προστασίας 
των αδύναμων πολιτών 
που επλήγησαν περισ-
σότερο από την κρίση, 
παρεμβαίνει καθοριστικά 
στη στήριξή τους, με προ-
νοιακές δομές και συλ-
λόγους εθελοντών, ενώ 
η Περιφέρεια μπαίνει 
μπροστά και στην προ-
στασία της οικογενειακής 
στέγης.

ΔιεκΔικουμε ςταθερα και 
χωρις καμια εκΠτωςη:
• Την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών 
αξόνων της Ολυμπίας Οδού με ιδιαίτερο βά-
ρος στο πολύπαθο τμήμα Πάτρα – Πύργος – 
Τσακώνα, καθώς και της Αμβρακίας Οδού, 
ένα έργο που καρκινοβατεί.
• Το δίκτυο φυσικού αερίου σε Πάτρα – Πύργο 
– Αγρίνιο και ΒΙΠΕ με στόχο την εξασφάλι-
ση των πόρων εντός του 2017 και την δια-
γωνιστική προκήρυξη κατασκευής μέσα στο 
τρέχον έτος.
• Ενα σύγχρονο Σιδηροδρομικό Δίκτυο Αθή-
να – Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα και την λει-
τουργία της γραμμής Κρυονέρι – Μεσολόγγι 
– Αγρίνιο, ως Προαστιακός.

Η φοβική Ελλάδα που αλληθωρίζει στο 
παρελθόν δεν έχει μέλλον.

Η παραγωγική επανεκκίνηση είναι μονό-
δρομος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τολμά στα 
δύσκολα με σχέδιο, πίστη και αισιοδοξία.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων οχτώ 
ετών αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί 
την αιτία μιας επώδυνης προσγείωσης όλων 
μας στη πραγματικότητα. Πολιτικά, οικονο-
μικά και εκπαιδευτικά πρότυπα δεκαετιών 
κατέρρευσαν και μείναμε σαστισμένοι να 
αναρωτιόμαστε για το τι 
πρέπει να γίνει ώστε να 
ξεφύγουμε από τα αδιέξο-
δα και να πορευτούμε ξανά 
προς την ανάπτυξη και τη 
πρόοδο. Η διεθνής κατά-
σταση όχι μόνο δεν βοηθά 
αλλά επιτείνει την απογο-
ήτευση και την ανησυχία. 
Παρ’ ότι η ανθρωπότητα 
αλλά και η χώρα μας αντι-
μετώπισαν στο παρελθόν 
παρόμοια και πολλές φο-
ρές χειρότερα αδιέξοδα, 
οφείλουμε να ομολογή-
σουμε ότι για πρώτη φο-
ρά ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με προβλήματα η επίλυση 
των οποίων απαιτεί νέες 
γνώσεις και πολίτες με πε-
ρισσότερη ευαισθησία και 
αυτογνωσία. Η παγκοσμι-
οποίηση, η ψηφιοποίηση 
και διεθνοποίηση των πά-
ντων, η μετακίνηση πληθυ-
σμών, η ροή χωρίς σύνορα 
επιστημονικού προσωπι-
κού, η κάλυψη τεράστιων 
ενεργειακών αναγκών και 
η κλιματική αλλαγή είναι 
μερικά από τα προβλήμα-
τα αυτά. Συνεπώς η ελπίδα 
δημιουργίας αναπτυξιακών 
προοπτικών και ανάκαμ-
ψης για έναν τόπο πρέπει 
να αναζητηθεί στην παι-
δεία και στους χώρους 
της όπου παράγεται η νέα 
γνώση, δηλαδή τα πανεπι-
στήμια και τα ερευνητικά 
κέντρα της περιοχής μας. 
Αυτά θα αποτελέσουν τον 
δίαυλο επικοινωνίας με το 
διεθνές γίγνεσθαι και μέ-
σω των ερευνητών τους θα 
τροφοδοτήσουν την κοινω-
νία με λύσεις και τον επι-

χειρηματικό κόσμο με καινοτόμες ιδέες. 
Η Πάτρα διαθέτει δύο πανεπιστήμια, ένα 
τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, τρία 
ερευνητικά ινστιτούτα και το Πανεπιστήμιο 
Πατρών θα έχει τον κομβικό ρόλο προς την 
κατεύθυνση αυτή. Ομως και η Πάτρα πρέ-

πει να στρέψει το βλέμμα 
της προς το πανεπιστήμιο. 
Για να χτιστεί ένα καλύ-
τερο μέλλον απαιτείται η 
αυθόρμητη συνεργασία 
παραγωγικών, ακαδημαϊ-
κών και ερευνητικών φο-
ρέων και η σύγκλιση της 
συλλογικής νοημοσύνης 
της πόλης και της ευρύτε-
ρης περιοχής της Δυτικής 
Ελλάδας. Τα δείγματα εί-
ναι ενθαρρυντικά και θε-
ωρώ ότι PATRAS IQ είναι 
ένα από αυτά. Μέσα στα 
χρόνια της κρίσης και με-
τά από μια απλή πρωτο-
βουλία του Πανεπιστημίου 
και του Επιμελητηρίου Πα-
τρών, το PATRAS IQ αγκα-
λιάστηκε από την Πάτρα 
και όλη την Ελλάδα και ο 
στόχος της συνένωσης της 
έρευνας με την επιχειρημα-
τικότητα φαίνεται πιο ρε-
αλιστικός από ποτέ. Ποτέ 
άλλοτε στη νεότερη ιστορία 
της πόλης μας δεν είχα-
με μια καθολική σύμπρα-
ξη των φορέων όπως το 
PATRAS IQ. 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών 
ως το τρίτο μεγαλύτερο πα-
νεπιστήμιο της Ελλάδας, 
υπόσχεται ότι θα βοηθήσει 
με όλες του τις δυνάμεις 
στη δημιουργία αναπτυ-
ξιακών προοπτικών στη 
Δυτική Ελλάδα και η ευθύ-
νη μου ως πρύτανις είναι 
μεγάλη μιας και το πρυ-
τανείον ήταν ο χώρος της 
Ακρόπολης των Αθηνών 
όπου φυλάσσονταν η άσβε-
στος λύχνος σύμβολο της 
σκέψης, των νέων ιδεών 
και του πολιτισμού.

του αΠοςτοΛου κατςιΦαρα
περιφερειάρχη Δυτικής ελλάδας 

Βενετςανα ε. κυριαΖοΠουΛου  
πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών   

Δημοςθενης ΠοΛυΖος
αναπληρωτής πρυτάνεως Ερευνας και Ανάπτυξης 

Η παραγωγική επανεκκίνηση 
είναι μονόδρομος

Εχουμε ανάγκη από 
μια φυγή προς τα 
εμπρός για την εθνική 
μας ανασυγκρότηση 
και την ανταγωνιστική 
επιβίωση της πατρίδας 
μας

Ελπίδα ανάπτυξης 
αποτελούν τα πανεπιστήμια

Η Πάτρα πρέπει 
να στρέψει το 
βλέμμα της προς το 
πανεπιστήμιο. Για να 
χτιστεί ένα καλύτερο 
μέλλον απαιτείται 
η αυθόρμητη 
συνεργασία 
πραγωγικών, 
ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών φορέων 
και η σύγκλιση 
της συλλογικής 
νοημοσύνης της 
πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής 
της Δυτικής Ελλάδας
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Πρόσφατα η «Π» είχε παρουσιάσει μία νέα τεχνολογία αξιοποίησης των υπολειμμάτων τροφίμων και 
των χρησιμοποιημένων πανών από παιδικούς σταθμούς και οίκους ευγηρίας ή νοσοκομεία στα 
εργαστήρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για παραγωγή ενέργειας

Καθοριστικό για την 
Περιφέρειά μας 
χαρακτηρίζει ο 
Απόστολος Κατσιφάρας 
την ύπαρξη ενός  
σύγχρονου 
Σιδηροδρομικού  
Δτυκτύου Αθήνα – Πάτρα 
– Πύργος – Καλαμάτα 
και τη λειτουργία της 
γραμμής Κρυονέρι – 
Μεσολόγγι – Αγρίνιο, ως 
Προαστιακό 
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Τ
ο τελευταίο διάστημα, ο λα-
ός μας παρακολουθεί την 
προσπάθεια της Κυβέρνη-
σης, των άλλων αστικών 

κομμάτων να καλλιεργήσουν 
συστηματικά κλίμα ευφορίας, 
ότι επιτέλους τελειώνουμε με 
τα «μνημόνια» και ξεκινά η πο-
ρεία της «δίκαιης ανάπτυξης». 
Πρόσφατα ο υπουργός Οικο-
νομίας κ. Παπαδημητρίου, μι-
λώντας στο 6ο Ελληνικό Φό-
ρουμ στη Νέα Υόρκη ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Η επιχειρη-
ματική κερδοφορία έχει απο-
κατασταθεί σε σημαντικό βαθ-
μό, η Ελλάδα διαθέτει εξειδι-
κευμένο, άρτια καταρτισμένο 
και ανταγωνιστικό, από πλευ-
ράς κόστους, εργατικό δυνα-
μικό (…)».
Είναι αλήθεια, η επιχειρημα-
τική κερδοφορία όντως απο-
καταστάθηκε. 
Τα Ελληνικά Πετρέλαια το 
2016, σημείωσαν την υψη-
λότερη επίδοση δημοσιευμέ-
νων αποτελεσμάτων στην ιστο-
ρία τους, με τα καθαρά κέρδη 
να ανέρχονται σε 329 εκατ. ευ-
ρώ έναντι καθαρών κερδών 45 
εκατ. ευρώ το 2015, ποσοστι-
αία αύξηση 631%.  Παρόμοια 
εικόνα παρουσιάζουν  και άλλοι 
μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως 
φαίνεται από τις οικονομικές 
ανακοινώσεις. Η Ελλάδα δια-
θέτει εξειδικευμένο, άρτια κα-
ταρτισμένο και ανταγωνιστι-
κό από πλευράς κόστους ερ-
γατικό δυναμικό. Με βάση τα 
στοιχεία της απασχόλησης για 
τον μήνα Σεπτέμβρη του 2016 
που δημοσιοποίησε πρόσφατα 
ο ΕΦΚΑ, με μερική απασχόλη-
ση εργάζονται 604.513 μισθω-
τοί, ποσοστό 29,1% του συνό-
λου των μισθωτών, με μέσο μι-
σθό 394,8 ευρώ μεικτά, περί-

που 330 ευρώ το μήνα καθαρά. 
Η ανάπτυξη, όμως, δεν αφορά 
όλους, δεν ευνοεί όλους, ούτε 
είναι για τα συμφέροντα όλων 
ή τουλάχιστον της πλειοψηφί-
ας του ελληνικού λαού. 
Πέρασε η εποχή που η καπιτα-
λιστική ανάπτυξη έφερνε κά-
ποια βελτίωση σε μισθούς και 
δικαιώματα για τους εργαζόμε-
νους. Ζούμε σε περίοδο συγκέ-
ντρωσης του κεφαλαίου και οξύ-
τατου ανταγωνισμού, που κατα-
στρέφει τους εργαζόμενους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους 
φτωχούς αγρότες. 
Στον πατραϊκό λαό, που βλέ-
πει τα παιδιά του στριμωγμένα 
στις συμπληγάδες πέτρες ενός 
άθλιου, παρακμιακού κοινω-
νικοοικονομικού συστήματος, 
προσφέρεται ελπίδα και λύσεις 
από τους εκπροσώπους του συ-
στήματος που δεν επιβεβαιώ-
νονται από τη ζωή διαχρονικά.
Ερχονται και επανέρχονται οι 
ίδιες λύσεις, τα ίδια «οράματα», 
τα ίδια συνθήματα. Μια αναδρο-

μή στα κείμενα, στις προτάσεις 
τους είναι χρήσιμη. Πάτρα Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης,  Πάτρα Ολυμπιακή πόλη, 
Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, μεγάλη 
– μικρή Περιμετρική, Νέο Λιμά-
νι, Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός, 
Σιδηροδρομικό Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο, Φυσικό Αέριο κ.λπ. Δημι-
ούργησαν αυτές οι επενδύσεις 
κέρδη και πλούτη στους επιχει-
ρηματίες, ανεργία και φτώχεια 
στο λαό της Πάτρας. 
Σε αυτό το πλαίσιο καλείται η 
δημοτική αρχή να πάρει θέ-
ση. Και πήρε. Διαλέγει μετερί-
ζι. Είναι μ’ αυτούς που παρά-
γουν τον πλούτο, τους εργαζό-
μενους, τους αυτοαπασχολού-
μενους, τους αγρότες.  Σ’ αυ-
τή την κατεύθυνση, με απόφα-
ση του δημοτικού συμβουλίου 
πραγματοποιήθηκαν δύο με-
γάλες αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες. Η πρώτη τον Απρίλη του 
2016 με την πορεία αγώνα κα-
τά της ανεργίας Πάτρα - Αθήνα 
και η δεύτερη στις 25 του Ιού-

νη στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρί-
ου, με κεντρικό σύνθημα «Δου-
λειά για όλους, δουλειά με δι-
καιώματα». Διεκδικήσαμε προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπικού 
για την κάλυψη των κενών στον 
Δήμο, στα νοσοκομεία, στα σχο-
λεία, έργα που τα έχει ανάγκη 
ο λαός μας.
Σ’ αυτό το δύσκολο πολιτικό 
περιβάλλον, η δημοτική αρχή 
βάζει το δικό της λιθαράκι στον 
αγώνα ανακούφισης του λαού 
από τα βάσανα που του δημι-
ούργησαν το κεφάλαιο και οι 
πολιτικοί εκπρόσωποί του.  Αυ-
τό εκφράζεται με την πολιτική 
μείωσης στα ανταποδοτικά τέλη 
και στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ. 
Την κατάργηση των τροφείων 
στους παιδικούς σταθμούς, τη 
δημιουργία ημερήσιας κατασκή-
νωσης στο κάμπινγκ της Αγυι-
άς και σε λίγες μέρες στα Ροΐ-
τικα. Την κατασκευή παιδικών 
σταθμών, πλήθος παιδικών χα-
ρών. Ολοκληρώνεται η Κανα-
κάρη και η ανάπλαση στη Γού-

βα. Ξεκινά η κατασκευή του 3ου 
Λυκείου, η ανάπλαση του Αρ-
σακείου, του Εργοστασίου Τέ-
χνης, των πρώην Αποθηκών 
του ΑΣΟ στη Λεύκα, η ανακατα-
σκευή του κτιρίου της Μανιακί-
ου και η μετατροπή του σε παι-
δικό σταθμό, η ανάπλαση της 
Ανω και Κάτω Πόλης, μαζί με 
τις σκάλες που τις συνδέουν, 
το Παλιό Νοσοκομείο, το θέα-
τρο «Απόλλων», η Βιβλιοθήκη, 
ο ποδηλατόδρομος από Κανελ-
λοπούλου έως Ανθείας, η ανά-
πλαση του έλους Αγυιάς - κά-
μπινγκ, η ανάπλαση των  γει-
τονιών στα Ζαρουχλέικα. Αμε-
σα ξεκινά η κατασκευή δρόμου 
που οδηγεί στους μυκηναϊκούς 
τάφους στη Βούντενη.  Μετά το 
Νότιο Πάρκο, ετοιμάζονται: Η 
ανάπλαση της παραλιακής ζώ-
νης Γούναρη – Αγίου Νικολά-
ου, Ιτιές – Παραλία, Πλατανό-
δασος, το πάρκο στον Ριγανό-
καμπο, ο παιδότοπος στο χώρο 
του πρώην Λούνα Παρκ στον 
Αγιο Αλέξη, αθλητικές εγκατα-
στάσεις και η ανάπλαση θεάτρου 
Κρήνης. Η ΔΕΥΑΠ προχωρά 
σε έργα ύψους 55 εκατ. ευρώ, 
που αφορούν κατασκευή νέων 
δικτύων αποχέτευσης, ύδρευ-
σης και επέκταση Βιολογικού.
Ολα αυτά όμως, δεν ανατρέ-
πουν την αντιλαϊκή πολιτική 
που τσακίζει τον λαό μας στον 
βωμό της κερδοφορίας του κε-
φαλαίου. 
Απέναντι στον σημερινό δρό-
μο ανάπτυξης, που στο επίκε-
ντρό του έχει τα κέρδη των μο-
νοπωλιακών ομίλων, πρέπει τα 
λαϊκά στρώματα, να βαδίσουν 
τον δικό τους δρόμο για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών τους για ριζοσπαστι-
κές αλλαγές, στο επίπεδο της 
εξουσίας και της οικονομίας.

Η 
ολοκλήρωση των οδι-
κών αξόνων τόσο της 
«Ολυμπίας» όσο και της 
«Ιόνιας Οδού»  σηματο-

δοτούν  την αλλαγή του ανα-
πτυξιακού τοπίου για την Δυ-
τική Ελλάδα και ανοίγουν τον 
δρόμο για την ανάταξή της
Η τουριστική ανάπτυξη είναι 
η σημαντικότερη ελπίδα της 
χώρας για άμεση επανεκκί-
νηση της οικονομίας. Ο του-
ρισμός λειτουργεί ως καθο-
ριστικός παράγοντας  στην 
ανάπτυξη όλης της περιφέ-
ρειας και υποστηρίζεται από 
πολλούς κλάδους της ελληνι-
κής οικονομίας.  Χρειάζεται 
κατά συνέπεια εθνικός σχε-
διασμός για την τουριστική 
ανάπτυξη, που να περιλαμ-
βάνει εξειδικευμένα μέτρα 
για τη δημιουργία σταθερού, 
ελκυστικού και διαφανούς 
φορολογικού και εργασια-
κού περιβάλλοντος ώστε να 
είναι δυνατή η προσέλκυση 
επενδύσεων αιχμής. Η Δυτι-
κή Ελλάδα ένα από το ομορ-
φότερα τμήματα της χώρας 

μας,  έχει το συγκριτικό πλε-
ονέκτημα σε κλάδους, όπως 
ο τουρισμός και  ο πρωτο-
γενής τομέας - γεωργία και 
πρέπει να το αξιοποιήσου-
με. Η κατασκευή -ιδιαίτερα 
στην Αχαΐα- σύγχρονων ξε-
νοδοχειακών  συγκροτημά-
των υψηλών προδιαγραφών 
με δημιουργία  κέντρων  θα-
λασσοθεραπείας θα αποτελέ-

σουν πόλο έλξης τόσο εσω-
τερικών όσο και εξωτερικών 
τουριστών. Η Δυτική Ελλά-
δα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική στον ιατρικό 
τουρισμό λόγω του κλίμα-
τος και των άλλων στοιχεί-
ων (ήλιος, θάλασσα, ιαματι-
κά λουτρά κ.λπ.), καθώς και 
λόγω της διαθεσιμότητας ση-
μαντικού ιατρικού και νοση-
λευτικού δυναμικού.
Στον πρωτογενή τομέα,  επι-
βάλλονται  οι συνεργασίες 
και οι  συνέργειες μεταξύ των 
επιχειρήσεων ώστε να δημι-
ουργηθούν ολοκληρωμένες 
αλυσίδες αξίας και οικονο-
μίας κλίμακας που θα μπο-
ρούν να σταθούν στο ανταγω-
νιστικό διεθνές πλαίσιο. Στη 
νέα στρατηγική,  στον πρω-
τογενή τομέα,  που στοχεύει 
στην αλλαγή του παραγωγι-
κού μοντέλου, με άξονες τη 
μεταποίηση και τη διάθεση 
των προϊόντων στις αγορές, 
θα πρέπει να ενταχθεί  και το 
αεροδρόμιο του Αράξου ως 
πύλη μεταφοράς των αγρο-

τικών προϊόντων προς όλες 
τις διεθνείς αγορές.
 Τα  ποιοτικά προϊόντα, με-
σαίου κόστους, λόγω του μο-
ναδικού φυσικού περιβάλλο-
ντός που καλλιεργούνται & 
παράγονται στη Δυτική Ελλά-
δα και δη στη Δυτική Αχαΐα,  
όπως πατάτες, γαλακτοκομι-
κά,  οπωροκηπευτικά,  φρά-
ουλες, ελαιόλαδο, κρασί, μέ-
λι  και όλα τα καλά του θε-
ού να τα γευτούν τόσο όλοι 
οι Έλληνες όσο και οι τουρί-
στες καθώς  και οι κάτοικοι 
στο εξωτερικό.
Μάλιστα πρέπει εδώ να τονι-
στεί η αναγκαιότητα ύπαρξης 
και προγραμματισμού μεγά-
λων έργων υποδομής & ανά-
πτυξης, όπως είναι η επέ-
κταση της κεντρικής διώρυ-
γας του φράγματος Πηνειού 
στην Δυτική Αχαΐα,  με σκο-
πό την καλύτερη ποιότητα νε-
ρού που χρειάζονται οι νέ-
ες, σύγχρονες και συνεχώς 
αναπτυσσόμενες θερμοκη-
πιακές καλλιέργειες της πε-
ριοχής μας.  

Ολοι οι εμπλεκόμενοι πρέ-
πει να στοχεύουμε στην σύν-
δεση ποιοτικού αγροτικού 
τομέα προσφέροντας ποιο-
τικές υπηρεσίες και τοπικά 
παραγόμενα ποιοτικά δια-
τροφικά προϊόντα στα ξενο-
δοχεία και τα εστιατόρια και 
όχι όπως γίνεται μέχρι σή-
μερα, όπου στον μαζικό του-
ρισμό-πακέτο προσφέρονται 
βασικά εισαγόμενα διατρο-
φικά προϊόντα-κυρίως στο 
πρωινό τους.
Ολοι οι δρόμοι οδηγούν 
προς την ανάπτυξη του πρω-
τογενούς τομέα, αλλά όχι με 
τα μέσα, εργαλεία και νοο-
τροπίες του παρελθόντος. Η 
επίπλαστη ευημερία ή καλύ-
τερα και η κατανάλωση που 
ξέραμε, έχει τελειώσει και 
μάλλον ανεπιστρεπτί για το 
απώτερο μέλλον. 
Επανεκκίνηση, με αλήθειες, 
ρεαλισμό, σχέδιο, όραμα και 
καθημερινή δουλειά- χωρίς 
κοντόφθαλμες λογικές-  ώστε 
να οικοδομήσουμε βήμα βή-
μα την μετά κρίσης εποχή.      

Η ανάπτυξη δεν αφορά όλους, δεν ευνοεί 
όλους, ούτε είναι για τα συμφέροντα όλων...

Αλήθειες, όραμα και στρατηγική

Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΛΕΤιΔΗ
δημάρχου Πατρέων

Του ΧΡΗΣΤου ΝιΚοΛΑου
δημάρχου Δυτ. Αχαΐας

Καλείται η δημοτική 
αρχή να πάρει θέση. 
Και πήρε. Διαλέγει 
μετερίζι

Η ολοκλήρωση των 
οδικών αξόνων της 
«Ολυμπίας» και της 
«Ιόνιας Οδού»  σημα-
τοδοτούν  την αλλαγή 
του αναπτυξιακού το-
πίου για τη Δυτική Ελ-
λάδα  και ανοίγουν τον 
δρόμο για την ανάτα-
ξή της 
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Ε
ίναι μεγάλη η πρόκλη-
ση να μιλήσει κανείς 
για νεοφυείς επιχειρή-
σεις (start-ups) σε περι-

φερειακό επίπεδο χωρίς να 
υποπέσει σε μια αντίφαση. 
Αντίφαση σε σχέση με αυτό 
που τις διαφοροποιεί από 
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις: 
Από τη μία πλευρά αναπτύσ-
σονται σε ένα νέου τύπου πε-
ριβάλλον, το οποίο είναι κατά 
μεγάλο μέρος ψηφιακό. Εί-
ναι δύσκολο πλέον να νοη-
θεί καινοτομία χωρίς ψηφια-
κή συνιστώσα. Αυτό το περι-
βάλλον τέμνεται χωρίς όμως 
να μπορεί να αναχθεί και να 
γίνει κατανοητό στα γεωγρα-
φικά δεδομένα με τα οποία 
ορίζεται η Περιφέρεια. Από 
την άλλη, η χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων ξεπερνά-
ει κατά πολύ το πλαίσιο που 
οι πολιτικοί θεωρούν αυτο-
νόητο όταν μιλάνε για χρη-
ματοδότηση επιχειρήσεων 
με συγκεκριμένο γεωγραφι-
κό στίγμα.
Παρ’ ότι όμως είναι δύσκο-
λη η αναγωγή τους σε παρα-
δεδεγμένα σχήματα δεν πρέ-
πει, σε καμία περίπτωση, να 

θεωρήσει κανείς ότι η ίδρυ-
σή των start-ups γίνεται σε 
κενό κρατικής, δημόσιας και 
περιφερειακής παρέμβασης.
Να αναφερθώ στην «Εθνι-
κή Αναπτυξιακή Στρατηγι-
κή 2021» που θα δοθεί άμε-
σα σε δημόσια διαβούλευση. 
Οι γενικοί πολιτικοί και ανα-
πτυξιακοί στόχοι (έξι στον 
αριθμό) και οι συγκεκριμένες 
ενέργειες που αφορούν τον 
αγροτικό τομέα και το αγρο-
τοδιατροφικό σύμπλεγμα, 
τη μεταποίηση-βιομηχανία, 
τουρισμό, εμπόριο, ναυτιλία 
και μεταφορές, κατασκευές-
υποδομές, ενέργεια και δί-
κτυα, ορυκτό πλούτο, αμυ-
ντική βιομηχανία και τεχνο-
λογία των πληροφοριών και 
επικοινωνίας είναι διαρθρω-
μένοι ανά διοικητική περι-
φέρεια και θα τεθούν σε δη-
μόσια περιφερειακή διαβού-
λευση. 
Το πραγματικό όμως στοίχη-
μα και βασική προϋπόθεση 
για την παραγωγική ανάταξη 
και την επιτυχία του σχεδίου 
είναι η αναστροφή του brain 
drain. Για τον λόγο αυτό τον 
Ιούνιο 2016 στο υπουργείο 

Παιδείας είχαμε αναγγείλει 
πρωτοβουλίες για την ενί-
σχυση του ερευνητικού δυ-
ναμικού με απόκτηση ακα-
δημαϊκής διδακτικής εμπει-
ρίας, με υποτροφίες για υλο-
ποίηση διδακτορικής έρευ-
νας στην Ελλάδα, με την ενί-
σχυση μεταδιδακτόρων και 
με την υποστήριξη ομάδων 
νέων ερευνητών για υλοποί-
ηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων. Βεβαίως, όπως έχω 
αναφέρει και παλαιότερα, 
«δεν λύνεται το πρόβλημα 
ως διά μαγείας, αλλά έχου-
με στόχο να δώσουμε προο-
πτική στους ανθρώπους που 
μέχρι πρότινος δεν είχαν», 
για να σταματήσει η αιμορ-
ραγία επιστημονικού δυνα-
μικού στο εξωτερικό. Με τη 
διευκόλυνση της διασύνδε-
σης των επιστημόνων που 
έχουν εκπατρισθεί με τις νέ-
ες ευκαιρίες που αναπτύσ-
σονται στη χώρα μας, με το 
άνοιγμα των ΑΕΙ σε νέους 
επιστήμονες, την προκήρυξη 
ερευνητικών προγραμμάτων 
από το ΕΛΙΔΕΚ, τη χορήγη-
ση υποτροφιών από το ΙΚΥ 
και το νέο τρόπο μοριοδό-

τησης των επιστημόνων από 
το ΕΑΠ καλλιεργούμε το έδα-
φος στο οποίο μπορούν να 
ανθήσουν οι νεοφυείς επι-
χειρήσεις, να ανθίσουν νε-
οφυείς επιχειρήσεις, ίσως 
πιο εύκολα στη Δυτική Ελ-
λάδα απ’ ό,τι αλλού.
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων 
που έχουμε λάβει για τη σύν-
δεση της έρευνας με την ανά-
πτυξη της χώρας, θέλω  να 
αναφερθώ σε κάτι που φέρει 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας και την Πάτρα σε ευνο-
ϊκότερη αφετηρία συγκριτικά 
με άλλες περιφέρειες. Στις 6 
Σεπτεμβρίου 2016 υπογρά-
ψαμε με το υπουργείο Οικο-
νομίας, την Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών, το ΕΑΠ, το 
Επιμελητήριο Αχαΐας και το 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Προ-
γραμματική Σύμβαση του άρ-
θρου 100 του Ν. 3852/10», 
που είχαμε εξαγγείλει ήδη 
από τον Φεβρουάριο της ίδια 
χρονιάς για τη «Διοργάνωση 
της Εκθεσης Μεταφοράς Τε-
χνογνωσίας ‘‘Patras IQ’’ και 
Διασύνδεση Ερευνας – Και-
νοτομίας με την επιχειρη-

ματικότητα». Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία που χαι-
ρετίστηκε από όλες τις πλευ-
ρές και θεωρήθηκε πιλοτι-
κή για όλη τη χώρα. Η έκθε-
ση Μεταφοράς Τεχνογνωσί-
ας «Patras IQ» περιλαμβάνει 
ένα ευρύ φάσμα ανακοινώ-
σεων για τις νεοφυείς επι-
χειρήσεις, αποτελώντας το 
forum για όλα τα ακαδημαϊ-
κά και ερευνητικά ιδρύματα 
της χώρας στο οποίο θα πα-
ρουσιάζουν τα αποτελέσμα-
τα της έρευνάς τους. 
Νεοφυής επιχειρηματικό-
τητα με αξιοποίηση της ψη-
φιακής τεχνολογίας σε ένα 
περιβάλλον ευνοϊκής κρατι-
κής, δημόσιας και περιφε-
ρειακής παρέμβασης για νέ-
ους ανθρώπους από τη Δυ-
τική Ελλάδα που θα έχουν 
τη δυνατότητα της φυσικής, 
προσωπικής επαφής με τους 
ιδρυτές των νεοφυών επι-
χειρήσεων στις Εκθέσεις 
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 
«Patras IQ» που πραγματο-
ποιούνται στην Πάτρα: Οι 
προοπτικές για την Περι-
φέρεια της Δυτικής Ελλά-
δας είναι ευνοϊκές.

Ο 
αγροτροφικός τομέας 
της χώρας μας βρίσκε-
ται σήμερα ενώπιον δυο 
μεγάλων προκλήσεων.  

Η μία συνδέεται με τις πιέ-
σεις στον Προϋπολογισμό 
της Ενωσης και της ΚΑΠ 
(πολυετές δημοσιονομι-
κό πλαίσιο, προσφυγικό, 
Brexit, πρόσφατα σενάρια 
για τον Π/Υ της Ε.Ε. μετά 
το 2020 στα οποία εκτιμάται 
μείωση των πόρων της ΚΑΠ 
και αλλαγές στον προσανα-
τολισμό της), αλλά και με τις 
πιέσεις από άλλες χώρες για 
την ανακατανομή των πόρων 
της ΚΑΠ μεταξύ των Κ-Μ. Η 
άλλη συνδέεται με τις τάσεις 
της ζήτησης αγροτικών προϊ-
όντων τόσο στην ΕΕ όσο και 
στις διεθνείς αγορές. 
Η πρώτη πρόκληση συνεπά-
γεται την αυστηρή στοχοθέ-
τηση της χρήσης και την άρι-
στη αξιοποίηση των πόρων 
της ΚΑΠ. Η δεύτερη την προ-
ετοιμασία για την ενισχυμέ-
νη και ανταγωνιστική παρου-
σία μας στις διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Τροφίμων & Γεωργίας (FAO) 
αλλά και την ΕΕ, η ζήτηση 
για αγροτικά προϊόντα ανα-
μένεται να αυξηθεί πάνω από 
60% μέχρι το 2050. Αντί-
στοιχη αναμένεται να είναι 
και η αύξηση της ζήτησης σε 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
ασφάλειας, με τοπική ταυτό-
τητα αλλά και με καλλιεργητι-
κές πρακτικές φιλικές στο πε-
ριβάλλον, όπως αυτά της ονο-
μασίας προέλευσης (ΠΟΠ), 
γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), 

βιολογικά.
Απέναντι σε ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον η χώρα μας χαρα-
κτηρίζεται από διαρθρωτικές 
αδυναμίες του αγροτικού το-
μέα, οι οποίες παρέμειναν, 
παρά τους σημαντικούς πό-
ρους που κατευθύνθηκαν σε 
αυτόν μετά την ένταξη στην 
ΕΕ. 
Σήμερα η ανάγνωση των δυ-
σκολιών αλλά και των δυ-
νατοτήτων μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι ο βασικός 
στρατηγικός στόχος για τον 
αγροτροφικό τομέα θα πρέ-
πει να επικεντρώνεται σε δυο 
κατευθύνσεις: Αφενός, στη 
βελτίωση, με όρους αποδο-
τικότητας, του ισχύοντος, κυ-
ρίαρχου μοντέλου της παρα-
γωγής ομοειδών αγροτικών 
προϊόντων (δημητριακά, κα-
πνός, βαμβάκι), που ιστορικά 
συνδέεται με τις επιδοτήσεις 

και χαρακτηρίζεται από χα-
μηλές τιμές και υψηλό αντα-
γωνισμό (και στο οποίο βέ-
βαια συχνά οι όροι ανταγω-
νισμού λόγω των διαρθρω-
τικών μας προβλημάτων εί-
ναι άνισοι) και αφετέρου στη 
σταδιακή μετατόπιση του πα-
ραγωγικού μοντέλου προς 
αυτό της παραγωγής προϊό-
ντων ποιότητας και ταυτότη-
τας, των οποίων οι τιμές εί-
ναι υψηλότερες και οι όροι 
του ανταγωνισμού ευνοϊκό-
τεροι για την αγροτική παρα-
γωγή μας. 
Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, 
για την αγροτική πολιτική εί-
ναι, αν και με ποιο τρόπο ο 
αγροτροφικός τομέας μπορεί 
να ανταποκριθεί σε αυτές τις 
προκλήσεις. Στο  συνδεδεμέ-
νο με τις ενιαίες χαμηλές τι-
μές και τις επιδοτήσεις πρό-
τυπο, πρέπει να λυθούν προ-

βλήματα μεγέθους εκμετάλ-
λευσης, αποδόσεων και κό-
στους παραγωγής για την επί-
τευξη της ζητούμενης ανταγω-
νιστικότητας. Στο  συνδεδεμέ-
νο με την ποιότητα, ταυτότη-
τα και υψηλότερες τιμές πρό-
τυπο, πρέπει να δοθεί  πο-
λύ περισσότερο βάρος στην 
πιστοποίηση και στην από-
κτηση μεγαλύτερου μεριδί-
ου των (ποιοτικών) διεθνών 
αγορών. 
Το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 
μπορεί, με τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις, να δημιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις γι’ 
αυτό τον αναπροσανατολι-
σμό της πολιτικής. Με βά-
ση τον εθνικό φάκελο της 
ΚΑΠ, (Πυλώνας Ι άμεσων 
ενισχύσεων, και Πυλώνας ΙΙ 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης/ΠΑΑ), 20 δις ευρώ 
περίπου θα διατεθούν στην 

ελληνική αγροτική οικονο-
μία την προγραμματική πε-
ρίοδο 2014-2020. Ειδικό-
τερα, το νέο ΠΑΑ στοχεύει 
στον διαρθρωτικό εκσυγχρο-
νισμό της γεωργίας και στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου και 
προβλέπει μέτρα, προγράμ-
ματα και επενδύσεις κοινοτι-
κής ενίσχυσης 4,7 δις ευρώ, 
που, μαζί με την εθνική και 
ιδιωτική συμμετοχή, μπορεί 
να κινητοποιήσει πόρους της 
τάξης των 7 δις ευρώ.
Από την υλοποίηση των πα-
ραπάνω παρεμβάσεων, που 
ήδη ξεκίνησαν με τις προκη-
ρύξεις των Μέτρων του ΠΑΑ, 
αναμένεται η μείωση του κό-
στους παραγωγής, η αύξηση 
της προστιθέμενης αξίας, η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και η αναβάθμιση της αντα-
γωνιστικότητας του αγροτρο-
φικού τομέα.

Το οικοσύστημα των Νεοφυών 
Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Οι προκλήσεις και η στρατηγική 
της αγροτικής ανάπτυξης

Της ΣιΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤοΠουΛου 
βουλευτή Αχαΐας του ΣυΡιΖΑ, πρώην υπουργού

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠου ΚΑΣιΜΗ  
γγ Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης των Κοινοτι-

κών Πόρων, υΠΑΑΤ

Το πραγματικό όμως 
στοίχημα και βασική 
προϋπόθεση για την 
παραγωγική ανάταξη 
και την επιτυχία 
του σχεδίου είναι η 
αναστροφή του brain 
drain

Η πρώτη πρόκληση 
συνεπάγεται την 
αυστηρή στοχοθέτηση 
της χρήσης και την 
άριστη αξιοποίηση 
των πόρων της ΚΑΠ. 
Η ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα αναμένεται 
να αυξηθεί πάνω από 
60% μέχρι το 2050
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Τ
ο ερώτημα της ανάπτυξης 
στη Δυτική Ελλάδα δεν δια-
φέρει πολύ από το ερώτημα 
της ανάπτυξης στην υπόλοι-

πη χώρα, παρά το αναμφισβή-
τητο γεγονός ότι κάθε περιοχή 
έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Ξεκινώντας λοιπόν από τη βα-
σική απάντηση στο βασικό ερώ-
τημα «τι είναι ανάπτυξη», οφεί-
λουμε πολύ ξεκάθαρα να απα-
ντήσουμε ότι «ανάπτυξη είναι 
επενδύσεις και νέες θέσεις ερ-
γασίας». Τίποτα περισσότερο και 
τίποτα λιγότερο.
Ανάπτυξη σημαίνει δουλειές. 
Και οι δουλειές σε όλο τον κό-
σμο εδώ και εκατοντάδες χρό-
νια, δημιουργούνται με δύο τρό-
πους: Είτε από ιδιώτες, είτε από 

το κράτος.
Στην Ελλάδα, το μοντέλο «κρά-
τος – εργοδότης» απέτυχε με πά-
ταγο. Χρεοκόπησε. Συνδυάστη-
κε με το πελατειακό κράτος της 
μεταπολιτευτικής πολιτικής και 

δημιούργησε μία αντιπαραγω-
γική οικονομία απλής κατανά-
λωσης που επηρέασε αρνητικά 
και την ιδιωτική οικονομία, η 
οποία εν πολλοίς έγινε και αυτή 
«κρατικοδίαιτη» και άμεσα ή έμ-
μεσα εξαρτώμενη από την εκά-
στοτε κυβέρνηση και το εκάστο-
τε κόμμα εξουσίας.
Η κρίση μάς έφερε κατά μέτωπο 
απέναντι σε αυτή τη χρεοκοπη-
μένη τακτική, η οποία μετά από 
πολλές και σημαντικές προσπά-
θειες αλλαγής που έγιναν τα προ-
ηγούμενα χρόνια, επανήλθε δρι-
μύτερη εξαιτίας της κρατικιστικής 
λογικής του ΣΥΡΙΖΑ, που αναρ-
ριχήθηκε στην εξουσία υποσχό-
μενος παραδείσους που γρήγορα 
όμως αποδείχτηκαν… κολάσεις 

για τη χώρα και την κοινωνία.
Πρέπει να προσπεράσουμε για 
πάντα τις λογικές του παρελθό-
ντος, να αντιληφθούμε την αξία 
του επιτελικού κράτους αντί του 
«κράτους πατερούλη» και να απε-
λευθερώσουμε την ιδιωτική οι-
κονομία, διασφαλίζοντας χώ-
ρο για την «υγιή» επιχειρημα-
τικότητα.
Η Δυτική Ελλάδα πρέπει να ακο-
λουθήσει αυτή την πορεία. Και 
μάλιστα, στο βαθμό που μία τέ-
τοια ριζική αλλαγή μπορεί να υι-
οθετηθεί από τους τοπικούς φο-
ρείς, προτού ακόμα αποτελέσει 
κεντρικό πρόταγμα της επόμενης 
κυβέρνησης της ΝΔ, τόσο το κα-
λύτερο για την περιοχή.
 Ομως, πόσοι είναι άραγε οι το-

πικοί φορείς που μπορούν να 
υπερβούν την λογική του πα-
ρελθόντος και με νέα νοοτρο-
πία, να «αγκαλιάσουν», να προ-
στατεύσουν και να αναδείξουν 
την τοπική επιχειρηματικότη-
τα ως «κορωνίδα» της τοπικής 
ανάπτυξης; 
Αυτό είναι ένα καίριο ερώτημα 
που πρέπει να μας απασχολεί.
Και ένα δεύτερο πολύ σημαντι-
κό ερώτημα, αφορά την ιεράρ-
χηση των στόχων μας, κάτι που 
εκκρεμεί επί χρόνια. Διότι, ναι 
μεν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελ-
λάδας μπορεί να είναι πολυεπί-
πεδη και να περιλαμβάνει πολ-
λούς τομείς (αγροτική παραγω-
γή, μεταποίηση, εμπόριο, του-
ρισμός, κλπ), αλλά κάθε σοβα-

ρό σχέδιο ανάπτυξης ξεκινά-
ει με μία ιεράρχηση των στό-
χων, ξεκινώντας από τους το-
μείς όπου υπάρχουν συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα. 
Ενα μόνο παράδειγμα: Το λιμά-
νι της Πάτρας αποτελεί ένα μεγά-
λο συγκριτικό πλεονέκτημα, που 
εφόσον ισχυροποιηθεί μπορεί 
άμεσα να ενισχύσει τον τοπικό 
πλούτο και την εξωστρέφεια της 
περιοχής. Κατά συνέπεια, η κα-
τασκευή του εμπορικού τμήμα-
τος και η σύνδεσή του με τους 
οδικούς και σιδηροδρομικούς 
άξονες, πρέπει να αποτελούν ζη-
τήματα πρωταρχικής σημασίας, 
αφού έτσι θα εξακοντισθεί η βι-
ομηχανική και εξαγωγική κερ-
δοφορία της Δυτικής Ελλάδας.

Ε
να άρθρο για την ανάπτυ-
ξη της Δυτικής Ελλάδας κιν-
δυνεύει να είναι κοινότυ-
πο, πληκτικό και αδιάφο-

ρο… Αλλωστε, ιδιαίτερα στα 
χρόνια της κρίσης, έχουν γρα-
φτεί και ακουστεί τόσα πολλά 
για το ζήτημα της ανάπτυξης, 
ώστε η συγκεκριμένη λέξη τεί-
νει να χάσει παντελώς το νό-
ημά της και να χρησιμοποιεί-
ται άλλοτε ως «αστεϊσμός» και 
άλλοτε ως… βρισιά.
Το μεγάλο πρόβλημα που εξα-
κολουθεί να υπάρχει στη  χώ-
ρα, φυσικά και στην περιοχή 
μας, είναι πως ο καθένας προ-
σπαθεί να… φέρει την ανάπτυ-
ξη στα μέτρα του και να την ερ-
μηνεύσει με βάση τις δικές του 
προσλαμβάνουσες και τα δικά 
του συμφέροντα.
Αυτό, αν και δεν είναι κακό 
(ίσως είναι και αναπόφευκτο), 

εντούτοις δεν συμβάλλει στη δη-
μιουργία ενός επιτελικού σχεδι-
ασμού με αρχή και τέλος, με συ-
γκεκριμένους στόχους και χρο-
νοδιαγράμματα. Φυσικά, δεν εί-
ναι άγνωστο ότι στην Ελλάδα 
αριστεύουμε στα λόγια και «κο-
βόμαστε» στα έργα! Αυτό συμ-
βαίνει παντού. Από τα υπουρ-
γεία μέχρι… τα καφενεία. Και 

εξακολουθεί να συμβαίνει σε 
μία εποχή, που ενώ θα έπρε-
πε να είναι «εποχή έργων» πα-
ραμένει «εποχή λόγων», ενώ 
θα έπρεπε να είναι «εποχή τα-
χύτητας» εξακολουθεί να είναι 
«εποχή βραδυπορίας».
Το ζήτημα, όμως,  είναι απλό 
και ταυτόχρονα σύνθετο. Μπο-
ρούμε να κερδίσουμε ως χώρα 
και ως περιφέρεια το στοίχημα 
της ανάπτυξης;  Οχι της «ανά-
πτυξης» που ως λέξη διανθί-
ζει τις ομιλίες των πολιτικών, 
αλλά της κινητήριας δύναμης 
που θα επιστρέψει στην Ελλά-
δα  να αλλάξει ρότα. 
Ο πήχης ναι, είναι πολύ ψη-
λά. Χρειαζόμαστε 270 δις ευ-
ρώ την πενταετία 2017-2022 
για επενδύσεις σε επιχειρή-
σεις, υποδομές, γεωργία και 
κατοικία, ώστε να μπορούμε 
να μιλάμε για «ταχεία οικονο-

μική μεγέθυνση».
Οι απόψεις μου για τις υφε-
σιακές πολιτικές των μνημο-
νίων και τη συνειδητή (κατά 
την άποψή μου) επιλογή φτω-
χοποίησης της χώρας και των 
πολιτών της, είναι γνωστές από 
χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαί-
νει πως πρέπει να σκύψου-
με το κεφάλι. Εχουμε πλεονε-
κτήματα και το πρώτο είναι η 
distress κατάσταση στην οποία 
βρισκόμαστε, κάτι που μπορεί 
να κάνει την Ελλάδα ελκυστι-
κό επενδυτικό προορισμό σε 
πολλούς κλάδους. 
Θα επιμείνω ότι η χώρα χρειά-
ζεται ένα νέο αναπτυξιακό υπό-
δειγμα, το οποίο θα στηρίζεται 
στην παραγωγή, στην εξωστρέ-
φεια και στις επενδύσεις. Ενα 
υπόδειγμα που θα της επιτρέ-
ψει να δημιουργήσει η ίδια τον 
εθνικό πλούτο που χρειάζεται, 

για να αποκατασταθεί σταδια-
κά το βιοτικό επίπεδο του ελ-
ληνικού λαού.
Με τον δήμαρχο της Πάτρας, 
Κώστα Πελετίδη, μας χωρίζει 
ιδεολογική άβυσσος. Δεν μπο-
ρώ, όμως, παρά να παραδεχτώ 
ότι η πορεία κατά της ανεργίας 
που διοργάνωσε στη γέφυρα Ρί-
ου – Αντιρρίου (όπως και πα-
λαιότερα η πορεία στην Αθή-
να), αποτελούν κάτι παραπάνω 
από… λόγια και ανακοινώσεις 
κατά της ανεργίας και των πο-
λιτικών που την διογκώνουν. 
Είναι δράσεις! Και μάλιστα, θα 
ήμουν ευτυχής εάν ο δήμαρχος 
της Πάτρας αποδείκνυε την ίδια 
πρακτικότητα και το ίδιο πνεύ-
μα δράσης ενισχύοντας με όλες 
του τις δυνάμεις τους τοπικούς 
επιχειρηματίες και τους παρα-
γωγικούς φορείς, χωρίς να φο-
βάται μήπως  ξεπεράσει τα ιδε-

ολογικά εσκαμμένα και κατηγο-
ρηθεί ως «φίλος των καπιταλι-
στών, των εργοδοτών και των 
βιομηχάνων».
Επαναφέρω λοιπόν μια πρό-
ταση που και παλαιότερα εί-
χα κάνει: Περιφερειάρχης, 
βουλευτές, δήμαρχοι και 
πρόεδροι των Επιμελητη-
ρίων της Δυτικής Ελλάδας 
να συγκεντρωθούμε, αναλαμ-
βάνοντας την ευθύνη δημι-
ουργίας ενός πρακτικού και 
με συγκεκριμένους στόχους 
και χρονοδιαγράμματα, σχε-
δίου ανάπτυξης της Δυτικής 
Ελλάδας. Οχι άλλες θεωρί-
ες! Συγκεκριμένα έργα, συ-
γκεκριμένοι στόχοι, συγκε-
κριμένες διεκδικήσεις. Βά-
ζω πρώτος την υπογραφή 
μου στη δημιουργία αυτού 
του σχήματος. Πόσοι, άρα-
γε, ακολουθούν;

Η 
μετάβαση από την περιφε-
ρειακή αυτοδιοίκηση στην 
περιφερειακή διακυβέρ-
νηση αποτελεί το πολιτι-

κό στοίχημα της νέας εποχής 
και της αναπτυξιακής προοπτι-
κής της χώρας. Σε αυτό το πο-
λιτικό όραμα έχει οικοδομήσει 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ήδη από τις εκλογές του 2010 
και με διακριτή συνέπεια μέ-
χρι σήμερα, τόσο τη σχέση της 
με τους πολίτες, όσο και τον 
αναπτυξιακό στρατηγικό σχε-
διασμό της, διεκδικώντας συ-
νεχώς αρμοδιότητες και δυνα-
τότητες άσκησης περιφερεια-
κής πολιτικής. 
Πρώτα και κύρια θα πρέπει να 
αναγνωρίσει η Βουλή των Ελ-
λήνων, υπερβαίνοντας κομματι-
κές διαφορές, το δικαίωμα στις 
περιφερειακές Αρχές και στην  
Ενωση των Περιφερειών, των 
κανονιστικών ρυθμίσεων περι-
φερειακού επιπέδου για να μπο-
ρέσει να εναρμονίσει το μεγάλο 
ζήτημα της χωρικής ευθύνης. 

Το μεγάλο ζήτημα ωστόσο που 
απασχολεί τη χώρα και τις πε-
ριφέρειες είναι η δυνατότητα 
χρηματοδοτικών εργαλείων. 
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
των περιφερειακών προγραμ-
μάτων είναι δεδομένα. Είναι 
μια δυνατότητα την οποία κα-
τακτήσαμε και τη διαχειριστή-
καμε με πολύ καλά αποτελέ-
σματα. Παραλάβαμε περιφε-
ρειακά προγράμματα, και όχι 
διαπεριφερειακά προγράμμα-
τα, τα οποία όταν τα παραλά-

βαμε βρίσκονταν περίπου στο 
10% των απορροφήσεων και 
έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή 
το συνολικό πρόγραμμα των 
περιφερειακών προγραμμά-
των να τρέχει με 114%. Αυτό 
είναι επιτυχία των περιφερει-
ών, αλλά δείχνει και το υψη-
λότατο επίπεδο συνεργασίας με 
την Κυβέρνηση, χωρίς να χα-
ρίζεται ο καθένας στον καθέ-
να και χωρίς να δημιουργού-
νται συμφωνίες κάτω από το 
τραπέζι. Εχουμε εξάλλου ξεκα-
θαρίσει εξαρχής, όχι μόνο με 
αυτή την κυβέρνηση αλλά και 
με τις προηγούμενες, ότι δεν 
είμαστε το μακρύ χέρι καμίας 
κυβέρνησης. 
Ενα άλλο κρίσιμο ζήτημα εί-
ναι τα νέα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία. Ο αναπτυξιακός νόμος 
αφορά κυρίως την Περιφέρεια 
και αυτή θα πρέπει να αναλά-
βει την ευθύνη του, γιατί η Πε-
ριφέρεια, και αυτό ήταν το και-
νούργιο καινοτόμο που έφερε 
ο Καλλικράτης, για πρώτη φο-

ρά είχε την ευθύνη του στρα-
τηγικού περιφερειακού σχεδι-
ασμού. Από την άλλη πλευρά 
θα πρέπει πάλι η Κυβέρνη-
ση να δει το θέμα των ιδιαί-
τερων δυνατοτήτων που πρέ-
πει να παρέχει στην ελληνική 
οικονομία και στην ελληνική 
περιφέρεια. Ειδικές οικονο-
μικές ζώνες. Είναι ένα εργα-
λείο το οποίο το χρησιμοποι-
ούν απαξάπαντες. 
Η αξιοποίηση της δημόσιας πε-
ριουσίας, απ’ την άλλη πλευρά 
δεν μπορεί να γίνει με τον έναν 
ή με τον άλλον τρόπο, τη στιγ-
μή που και ο ένας τρόπος των 
ιδιωτικοποιήσεων δεν έφερε τα 
αποτελέσματα τα οποία χρεια-
ζόμασταν και ο άλλος τρόπος, 
που η κρατική παρέμβαση προ-
σπαθεί να βρει ένα μοχλό να 
αξιοποιήσει τη δημόσια περι-
ουσία, δεν ωφέλησε τον τόπο. 
Εδώ πρέπει να υπάρξει μια κοι-
νή λογική: Η εμπιστοσύνη της 
Κυβέρνησης απέναντι στον πε-
ριφερειακό θεσμό, ώστε να του 

δοθεί η δυνατότητα σε αγαστή 
συνεργασία με τους υπεύθυ-
νους των οικονομικών υπουρ-
γείων να αξιοποιηθεί, προς το 
συμφέρον της εθνικής οικονο-
μίας, αλλά και προς το συμφέ-
ρον της εθνικής ανεξαρτησί-
ας, η αξιοποίηση της δημόσι-
ας περιουσίας. 
Σε ό,τι αφορά στην αγροτική 
οικονομία, χωρίς τη μόχλευση 
προς μια στρατηγική κατεύθυν-
ση, τίποτα δεν πρόκειται να γί-
νει. Χρειάζεται τόλμη. Αυτή η 
χώρα σε κρίσιμες στιγμές δεν 
σώθηκε ούτε από τους πλούσι-
ους της, ούτε από την ελίτ της. 
Σώθηκε από τους απλούς αν-
θρώπους της υπαίθρου. Σήμερα 
έχουμε, όμως, ένα φοβερό δί-
λημμα, ένα φοβερό πρόβλημα. 
Ερήμωσε η ύπαιθρος. Και οφεί-
λουμε να αντιμετωπίσουμε και 
το πρόβλημα της ερημοποίησης. 
Σε ό,τι αφορά στον ρόλο της 
ΕΝΠΕ είναι ξεκάθαρη η άπο-
ψή μου ότι δεν είναι συνδικα-
λιστικός, αλλά βαθύτατα πο-

λιτικός. Και είναι βαθύτατα 
πολιτικός, γιατί υποστηρίζει 
έναν θεσμό  που έχει εκτελε-
στικό κομμάτι εξουσίας, αλλά 
θα πρέπει να αποκτήσει και τη 
δυνατότητα των κανονιστικών 
πρωτοβουλιών. Κάτι που προ-
βλέπεται από τον «Καλλικρά-
τη», κάτι όμως που μέχρι τώ-
ρα καμία κυβέρνηση και κα-
νένας Υπουργός, δεν εξέδω-
σε την αντίστοιχη Υπουργική 
Απόφαση, που είναι Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, προκει-
μένου να υπάρξει αυτή η δια-
δικασία έτσι όπως προβλέπε-
ται από  το άρθρο 101 παρ. 1, 
παρ. 3 του Συντάγματος. 
Εξω όμως από αυτή τη διαδι-
κασία, η κάθε Περιφέρεια λει-
τουργεί από μόνη της. Εχει όλη 
την ευθύνη και την ικανότητα 
να δημιουργεί δικές της πολι-
τικές πρωτοβουλίες σύμφωνα 
με τον νόμο. Γιατί πλέον με αυ-
τό τον θεσμό δημιουργήσαμε 
μια ανταγωνιστική εσωτερική 
αγορά σε θεσμικό επίπεδο». 

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝιΩΤΗ
βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ

Του ΝιΚου ΝιΚοΛοΠουΛου
ανεξάρτητου βουλευτή  Ν. Αχαΐας και πρόεδρου του 

Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Η περιφερειακή διακυβέρνηση το νέο 
πολιτικό στοίχημα για την ανάπτυξη της χώρας

Του ΠΕΤΡου ΤΑΤουΛΗ
περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Δύο ερωτηματικά

Πρώτοι στα λόγια, τελευταίοι στα έργα! 







κορν φλέικς αμύγδαλα

μούσλι φουντούκια

νιφάδες & αλεύρι ζέας σταφίδες ξανθές

καρύδα στραγάλια

brazil χουρμάδες

λιναρόσπορος σταφίδες

σουσάμι σύκα

δημητριακά ολικής φυστίκια Αιγίνης

νιφάδες βρώμης κάσιους

ιπποφαές βερύκοκα

κουκουνάρι ηλιόσπορος

σιτάρι μπανάνες

μπαχαρικά σταφίδες μαύρες

cocktail mix παπάγια

τρούφα σοκολάτα φυστίκια

νιφάδες δημ/κών καρύδια

σπόροι chia δαμάσκηνα

μακαντέμια πασατέμπος ψίχα

φράουλα αποξ/μένη κράνμπερις

νάτσο τορτίγια γκότζι μπέρις

κουβερτούρα ανανάς

 Oι καρποί της ζωής

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 30, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 224.106

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 83, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 433.270

www.sideris-nuts.gr

κορν φλέικς αμύγδαλα

μούσλι φουντούκια

νιφάδες & αλεύρι ζέας σταφίδες ξανθές

καρύδα στραγάλια

brazil χουρμάδες

λιναρόσπορος σταφίδες

σουσάμι σύκα

δημητριακά ολικής φυστίκια Αιγίνης

νιφάδες βρώμης κάσιους

ιπποφαές βερύκοκα

κουκουνάρι ηλιόσπορος

σιτάρι μπανάνες

μπαχαρικά σταφίδες μαύρες

cocktail mix παπάγια

τρούφα σοκολάτα φυστίκια

νιφάδες δημ/κών καρύδια

σπόροι chia δαμάσκηνα

μακαντέμια πασατέμπος ψίχα

φράουλα αποξ/μένη κράνμπερις

νάτσο τορτίγια γκότζι μπέρις

κουβερτούρα ανανάς

 Oι καρποί της ζωής

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 30, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 224.106

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 83, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 433.270

www.sideris-nuts.gr

ΠΩΛΗΣΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ

ξη��ί καρ��ί | καφέδες | αποξηραμένα φρούτα  
υπερτροφές | δημητρ��κά | α' ύλες ζαχαροπλαστ�κής | �ουφέτα

Ρ.Φεραίου 30, Πάτρα        Κορίνθου 83, Πάτρα        Τηλ: 2610 433270       www.sideris-nuts.gr  



επιλογεςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ιουΛιου 201730/54 αφιερωμα/ ANAΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Tου ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΡΤιΝου
βουλευτή Αχαΐας του ΣυΡιΖΑ

του ιΑΣοΝΑ ΦΩΤήΛΑ
βουλευτή Αχαΐας και αναπληρωτή τομεάρχη υγείας της ΝΔ 

Ε
ίναι άραγε τα σημερινά αναπτυξιακά 
δεδομένα της Δυτικής Ελλάδας διαφο-
ρετικά από αυτά που είχαμε πριν λίγα 
μόλις χρόνια;

Ισχυρίζομαι ότι η απάντηση είναι σαφέ-
στατα θετική. Ας παραθέσω τα κυριότερα:
• Ολοκληρώθηκαν η Ολυμπία και η Ιό-
νια Οδός, που αποτελούσαν για πάρα πολ-
λά χρόνια αναπτυξιακά «κουφάρια», υπο-
λείμματα σκανδαλωδών συμβάσεων πα-
ραχώρησης. 
•  Ξεκόλλησαν τα έργα έλευσης στην Πάτρα 
του ηλεκτροκίνητου σιδηρό-
δρομου που θα φθάσει μέ-
χρι το νέο λιμάνι της πόλης. 
Εξασφαλίζοντας ότι η συνέ-
χιση της γραμμής μέχρι τον 
Πύργο, την Ολυμπία, το Κα-
τάκολο έχει ρεαλιστική βάση.
• Σχεδιάζεται η έλευση του 
φυσικού αερίου στην Πά-
τρα και την ευρύτερη περι-
οχή, αίτημα πολλών δεκαε-
τιών. Στην αρχή για την τρο-
φοδοσία πλοίων, βιομηχανι-
κών μονάδων και μεγάλων 
καταναλωτών και στη συνέ-
χεια για εμπορική και οικι-
ακή κατανάλωση.
• Ξεκίνησε η διαδικασία για 
την κατασκευή της Ε.Ο. Πα-
τρών –Πύργου. Καλόν είναι 
να μην ξεχνάμε ότι επί των 
προηγούμενων κυβερνήσε-
ων το έργο είχε ενταχθεί μό-
νο «κατ’ όνομα», χωρίς να 
εξασφαλίζεται χρηματοδότη-
ση ούτε 1 (ενός) ευρώ.
• Το φράγμα του Πηνειού, 
σημαντικότατη παράμετρος 
για την αγροτική παραγω-
γή της Ηλείας και της Αχα-
ΐας, μπορεί άμεσα να ανα-
βαθμιστεί ως προς το δί-
κτυο της Ηλείας ταυτόχρο-
να με την επέκταση της δι-
ώρυγας στη Δυτ. Αχαΐα, για 
την οποία έχει ήδη εγκρι-
θεί ποσό 3.300.000 € για 
τις σχετικές μελέτες.
• Το φράγμα Πείρου-
Παραπείρου ολοκληρώνε-
ται και επίκειται η θέσπιση 
του φορέα διαχείρισής του, 
η οποία έχει καθυστερήσει, σε μεγάλο βαθ-
μό λόγω της άρνησης του Δήμου Πατρέων 
να συμμετέχει, παρόλο που θα είναι ο με-
γάλος καταναλωτής.
• Ολοκληρώνεται και τυπικά η οριστική 
παραχώρηση στον Δήμο Πατρέων του θα-
λάσσιου μετώπου της πόλης, παρόλο που 
κάποιοι δεν το πίστευαν ή δεν ήθελαν να 
το πιστέψουν.
• Ξεκινά η επαναλειτουργία υδατοδρόμιου 
που είχε διακοπεί για πάρα πολλά χρόνια.
• Στην Πάτρα, παραδόθηκε το επταώροφο 
κτήριο του Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα, 
παραχωρήθηκε το Πλατανόδασος του Κα-
στελλόκαμπου, ολοκληρώνεται η διάνοι-
ξη της Κανακάρη και η μικρή Περιμετρική.
Η συνολική εικόνα που προκύπτει από αυτά 
τα δεδομένα είναι σαφέστατη. Δεν μπορούν 
να την θολώσουν οποιεσδήποτε μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες όλων των προελεύ-
σεων. Η περιοχή βγαίνει από μια περίο-
δο καθίζησης, καθώς αυτοί που κυβερνού-
σαν μέχρι το 2015, οι μεν την θεωρούσαν 
κομματικά δεδομένη και οι δε ξεγραμμένη.

Ας μιλήσουμε, όμως, για το αύριο.
Πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε μια 
ανάπτυξη πάνω στα πραγματικά, ενθαρρυ-
ντικά δεδομένα, θα προσβλέπει στην οικο-
νομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βι-
ωσιμότητα, θα δίνει έμφαση στην αξιοποί-
ηση  του ανθρώπινου δυναμικού και των 
τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. 
Σε τέσσερεις βασικούς άξονες :
Ο πρώτος πρέπει να έχει ως βάση τη γνώση 
και την καινοτομία στην πρωτογενή, δευτε-
ρογενή και τριτογενή παραγωγή, τη βασική 

και εφαρμοσμένη έρευνα. 
Το ανθρώπινο δυναμικό 
της περιοχής με το Πα-
νεπιστήμιο, τα ΑΤΕΙ, τα 
ερευνητικά κέντρα, αποτε-
λεί πολύ σημαντική προ-
ϋπόθεση. Εχουν ξεκινή-
σει ελπιδοφόρες προσπά-
θειες (π.χ. Patras IQ), οι 
οποίες εντασσόμενες στο 
γενικότερο πλαίσιο (ΕΣ-
ΠΑ, νέος αναπτυξιακός 
νόμος, θεσμικό πλαίσιο 
έρευνας, Ελληνικό Ιδρυ-
μα Καινοτομίας-ΕΛΙΔΕΚ) 
μπορούν να αναβαθμι-
στούν και να επεκταθούν. 
Ο δεύτερος πρέπει να 
εστιάζει στον αγροτοδι-
ατροφικό τομέα και στα 
πολύ ποιοτικά προϊόντα 
της περιοχής μας, πάνω 
σε σύγχρονη βάση: η και-
νοτομία, η τυποποίηση, η 
ποιότητα είναι απαραίτη-
τες προϋποθέσεις διείσ-
δυσης τόσο στην εγχώ-
ρια όσο και στη διεθνή 
αγορά, καθώς παρέχουν 
υψηλή προστιθέμενη αξία 
και αποτελούν βασικά κρι-
τήρια για χρηματοδότηση 
από ευρωπαϊκά και εθνι-
κά προγράμματα. Η συνέ-
νωση των δυνάμεων των 
παραγωγών πρέπει επί-
σης να αποτελέσει σταθε-
ρό προσανατολισμό του 
αγροτικού κόσμου.
Ο τρίτος άξονας -μπορεί 
και πρέπει να συνδυαστεί 
με τον δεύτερο- είναι ο του-

ρισμός. Πρέπει να δικτυώσουμε και να ανα-
βαθμίσουμε το τουριστικό δυναμικό της πε-
ριοχής που συγκροτείται από αρχαιολογικούς 
χώρους παγκόσμιας εμβέλειας (Ολυμπία) με 
άλλους λιγότερο γνωστούς αλλά πολύ σημα-
ντικούς στους 3 νομούς που πρέπει να ανα-
δειχθούν, από ιδιαίτερου κάλλους παραλια-
κές και ορεινές περιοχές, από  θαλάσσιο του-
ρισμό (μαρίνες και κρουαζιέρα), από σημεία 
προσέλκυσης θρησκευτικού τουρισμού. Πά-
ντοτε αναπτύσσοντας συνέργειες με όμορες 
περιοχές (Δελφοί), όπου τα διοικητικά όρια 
δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδια αλλά ευ-
καιρίες συνεργασιών.  
Ο τέταρτος αποτελεί υπόβαθρο για όλους 
τους προηγούμενους αλλά και αυτόνομο 
αναπτυξιακό πυλώνα: Οι συνδυασμένες 
μεταφορές. 
Η δικτύωση οδικών αξόνων, σιδηροδρό-
μου, λιμανιών (με επίκεντρο αυτό της Πά-
τρας), αεροδρομίου Αράξου (που πρέπει 
επεκταθεί και σε εμπορευματικές μεταφο-
ρές), υδατοδρομίου, μπορούν να δώσουν 
ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική.

Π
ριν από λίγες ημέρες ένας επιφανής εκ-
πρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου 
υποστήριξε πώς η ελληνική οικονομία 
μοιάζει με ένα ελατήριο που είναι έτοι-

μο να εκτιναχθεί. Στην ελληνική οικονομία 
έχουν όντως γίνει μια σειρά διαρθρωτικών 
αλλαγών. Γιατί όμως δεν εκτοξεύεται; Κατά 
τη γνώμη μου αυτό που τη διατηρεί βαλτω-
μένη είναι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 
Κυβέρνηση που επιβάλλει φόρους Σουηδί-
ας, αλλά παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες 
τύπου Ουγκάντας! 
Το παράδειγμα που δημοσιεύτηκε πριν από 
λίγες ημέρες στον τύπο είναι 
χαρακτηριστικό. Ενας εργοδό-
της που θέλει να προσλάβει 
εργαζόμενο πλήρους απασχό-
λησης με 1.120 ευρώ τον μή-
να καθαρά, θα κληθεί να πλη-
ρώσει συνολικά 25.000 ευρώ 
προκειμένου ο εργαζόμενος να 
εισπράττει εξ αυτών 15.680 
ευρώ ετησίως! Και από αυτά, 
ο εργαζόμενος θα κληθεί να 
δώσει στο κράτος 5.610 ευ-
ρώ για ΕΝΦΙΑ, και φόρους σε 
καύσιμα, καπνό και τέλη κυ-
κλοφορίας. Δηλαδή ο εργαζό-
μενος θα λάβει τελικά μόνο το 
40% του αρχικού του μισθού! 
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της 
κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
που μέσα σε δυόμισι χρόνια 
έχουν επιβάλει 40 νέους φό-
ρους! Φόροι που χτυπάνε ακό-
μα και τα χαμηλά στρώματα της 
κοινωνίας, καθώς οι υψηλοί 
έμμεσοι φόροι περικόπτουν το 
μικρό εισόδημά τους. 
Και δεν είναι μόνο οι εξοντω-
τικοί φόροι και οι εισφορές, 
είναι και οι ψεύτικες υποσχέ-
σεις. Θυμηθείτε, κάθε στόχος 
που έθεσε η κυβέρνηση του κ. 
Τσίπρα έχει αποτύχει. Ούτε η 
β’ αξιολόγηση έκλεισε έγκαι-
ρα ούτε ουσιαστική ρύθμιση 
για το χρέος υπήρξε ούτε έντα-
ξη της χώρας στην πολιτική 
χαλάρωση έγινε ούτε υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης ήρθαν ού-
τε μειωμένα πρωτογενή πλεο-
νάσματα επετεύχθησαν. 
Δεν μπορούμε λοιπόν να βα-
σιστούμε άλλο στα ψέματα του κ.Τσίπρα. 
Χρειάζεται τώρα άλλο μείγμα πολιτικής με 
μείωση της γραφειοκρατίας, της εξοντωτι-
κής φορολογίας και των ασφαλιστικών ει-
σφορών, ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανά-

πτυξη για τη χώρα μας και τη Δυτική Ελλά-
δα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν μπορεί 
να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν 
το πιστεύει άλλωστε! Ακόμη και ιδιωτικο-
ποιήσεις που υπογράφει «με πόνο ψυχής» 
-όπως στην περίπτωση του Ελληνικού- τελι-
κά τις σαμποτάρει -όπως και στη Χαλκιδική 
με το χρυσό. Πώς θα προσελκύσει λοιπόν 
επενδύσεις; Μόνο μία κυβέρνηση της ΝΔ 
με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
εγγυάται την προοπτική βιώσιμης ανάπτυ-
ξης προς όφελος του λαού μας!
Ναι, υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης της 

περιοχής σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας 
που μπορούν να ενισχυ-
θούν μέσω και των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμά-
των στη γεωργία, στον 
τουρισμό και στη νεο-
φυή επιχειρηματικότη-
τα. Στον τουρισμό ειδι-
κά εμφανίζονται τα τελευ-
ταία χρόνια εναλλακτικές 
μορφές, όπως ο ιατρικός 
τουρισμός, που μπορεί 
να αποφέρει με σχέδιο 
και οργάνωση εκατοντά-
δες εκατομμύρια ευρώ 
στην περιοχή μας που 
έχει και κατάλληλο κλί-
μα και υποδομές για θε-
ραπεία με ιαματικά λου-
τρά αλλά και για παροχή 
φροντίδας σε ασθενείς με 
χρόνιες ασθένειες, όπως 
νεφροπαθείς. 
Ναι, υπάρχουν δυνατό-
τητες περαιτέρω ανάπτυ-
ξης στο εμπορικό λιμάνι 
της πόλης, στην αξιοποί-
ηση του φυσικού αερί-
ου αλλά και στις γεωτρή-
σεις - έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες σε Κατάκο-
λο - Πατραϊκό. Πώς να 
γίνουν όμως όταν ακό-
μα και υποδομές όπως 
ο δρόμος Κορίνθου - 
Πατρών που εγκαινίασε 
άρον άρον προ ολίγων 
μηνών ο κ.Τσίπρας, εί-
ναι ακόμα ανέτοιμες; Οι 
πολίτες ταλαιπωρούνται 

με δεκάδες χιλιόμετρα παρακάμψεων, ανύ-
παρκτων εξόδων και με αμέτρητες κορίνες 
κατά τη διάρκεια της διαδρομής! 
Αλλαγή πολιτικής λοιπόν τώρα με άλλη κυ-
βέρνηση!

Τα σημερινά 
δεδομένα και  
προκλήσεις του αύριο

Ανάπτυξη με φόρους 
Σουηδίας και υπηρεσίες 
Ουγκάντας δεν γίνεται

Η περιοχή βγαίνει 
από μια περίοδο 
καθίζησης, 
καθώς αυτοί που 
κυβερνούσαν 
μέχρι το 2015, οι 
μεν τη θεωρούσαν 
κομματικά δεδομένη 
και οι δε ξεγραμμένη

Αυτά είναι τα 
αποτελέσματα της 
κυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που μέσα 
σε δυόμισι χρόνια 
έχουν επιβάλει 
40 νέους φόρους! 
Φόροι που χτυπάνε 
ακόμα και τα χαμηλά 
στρώματα της 
κοινωνίας
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Η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εί-
ναι μια περιοχή με πολύ μεγάλες 
δυνατότητες, με ένα πλούσιο φυ-
σικό περιβάλλον και μια πολύ με-

γάλη πολιτισμική κληρονομία. Ωστό-
σο θα ήταν λανθασμένη η επικέντρω-
ση σε ορισμένα μόνο από συγκριτικά 
πλεονεκτήματά της αφού είναι απα-
ραίτητο να υπάρξει ένα ολοκληρωμέ-
νο Σχέδιο, το οποίο θα υιοθετεί τον 
ενεργό χαρακτήρα της ανάπτυξης  μέ-
σα από την αλληλένδετη διασύνδεση 
των αναπτυξιακών δράσεων. 
Η ανάπτυξη της επόμενης μέρας θα 
πρέπει να συνδυάζει ολοκληρωμένες 
δράσεις και πολιτικές ταυτόχρονα στον 
πρωτογενή τομέα, στην τυποποίηση, 
στις μεταφορές, στην παραγωγή και-
νοτόμων  προϊόντων, στον τουρισμό 
και την κρουαζιέρα, στην αναπτυξια-
κή αξιοποίηση της παραχώρησης του 
μεγαλύτερου μέρους του λιμανιού της 
Πάτρας αλλά και στη λειτουργική ανά-
δειξη του λιμανιού του Αιγίου, στη δια-
σύνδεση ολοκληρωμένων οδικών αξό-
νων, στη μεγαλύτερη δυνατή διεθνο-
ποίηση των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 
της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος και 
του τεχνολογικού πάρκου. 
Στις σημερινές συνθήκες κρίσης, η χά-
ραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρω-
μένης πολιτικής ανάπτυξης δεν μπο-
ρεί να γίνει σε πολιτικό και κοινωνι-
κό κενό. Η ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας θα πρέπει να ανταπο-
κρίνεται στην ανάγκη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 

αλλά και στην στήριξη ενός αποτελε-
σματικού κράτους πρόνοιας. Η ανά-
πτυξη της επόμενης μέρας προϋποθέ-
τει ταυτόχρονα την ανάδειξη των κοι-
νωνικών στρωμάτων που θα ωφελη-
θούν από αυτήν, προϋποθέτει δηλαδή 
την συμμετοχή στα οφέλη της ανάπτυ-
ξης των κοινωνικών τάξεων που έχουν 
πληγεί από την κρίση και προσδοκούν 
από τη δημιουργία νέων θέσεων δου-
λειάς στην Περιφέρειά μας (π.χ. νέοι 
επιστήμονες, αγρότες, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες κ.λπ.).
Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία 
η χάραξη μιας στρατηγικής για την 
Αγροτική Πολιτική  στη Δυτική Ελλά-
δα,  προσαρμοσμένη στις εθνικές προ-
τεραιότητες και στα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα, αλλά και κίνητρα προκειμένου, να 
ασχοληθούν (επαγγελματικά και επι-
στημονικά) και πάλι νέοι με τη γη, να 
υπάρξουν νέες καινοτόμες καλλιεργη-
τικές τεχνικές, να ενισχυθούν οι εξα-
γωγές των προϊόντων και η προώθη-
ση αγροτικών επενδύσεων. 
Εξίσου σημαντική είναι η αξιοποίηση 
των ενεργειακών προοπτικών, προκει-
μένου να αναβαθμιστεί το γεωπολιτικό  
βάρος της περιοχής, να σπάσει η ενερ-
γειακή απομόνωση (έρευνα και ανάπτυ-
ξη υδρογονανθράκων –Πατραϊκός, με-
ταφορά φυσικού αερίου) και να δημι-
ουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας. 
Η αξιοποίηση του ενεργειακού πλού-
του της Περιφέρειάς μας είναι η πρό-
κληση που έρχεται από το μέλλον και 
το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.
Κομβικής σημασίας, επίσης, για τη Δυ-

τική Ελλάδα είναι η ολοκλήρωση των 
σημαντικών οδικών υποδομών και η 
υλοποίηση του συνόλου του φυσικού 
και τεχνικού αντικειμένου της Ολυ-
μπίας Οδού, η σύνδεση με το Αερο-
δρόμιο Αράξου καθώς και η σύνδεση 
με το λιμάνι της Πάτρας. Ταυτόχρονα 
το υπό παραχώρηση μέρος του λιμα-
νιού θα πρέπει να αποτελέσει τον κύ-

ριο κορμό ενός στρατηγικού, αναπτυξι-
ακού σχεδίου, που θα συνδυάζει ανα-
ψυχή, εμπορικές δραστηριότητες, νέ-
ες τεχνολογίες και καινοτομία.
Εξίσου σημαντικός όρος ανάπτυξης εί-
ναι η ολοκλήρωση της επέκτασης των 
λιμενικών εγκαταστάσεων του Αιγίου 
και η σύνδεσή τους με την ΕΟ, που θα 
υπηρετούν την ισόρροπη ανάπτυξη των 
εμπορικών και τουριστικών δραστηρι-
οτήτων στην Αιγιαλεία. 
Επίσης, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ,  
που αποτελούν χώρους καινοτομίας 
και εξωστρέφειας, είναι το εισιτήριο 
προς ένα καλύτερο μέλλον.  Χρειάζε-
ται  να δοθεί  επιτέλους προτεραιότη-
τα στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις  
και τα ερευνητικά κέντρα, γεγονός που 
θα οδηγήσει και στην αύξηση των θέ-
σεων εργασίας μέσα από την αξιοποί-
ηση καινοτόμων επιστημονικών  ιδε-
ών που η συμβολή τους θα είναι με-
γάλη και καθοριστική στην οικονομία.  
Τέλος, η  ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος μπορεί να έχει ισχυρό κοι-
νωνικό αποτύπωμα στην περιοχή με την 
αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο 
αλλά και την ανάπτυξη μιας δυναμικής 
επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό 
προτείνουμε μια στρατηγική προσέλκυ-
σης  της κρουαζιέρας και την κάλυψη 
των αντίστοιχων υποδομών στο λιμά-
νι της Πάτρας και τη διασύνδεσή της 
με την ανάπτυξη δράσεων στους αρχαι-
ολογικούς θρησκευτικούς και ευρύτε-
ρα τουριστικούς χώρους της περιοχής. 
Αυτή τη φορά, η ανάπτυξη της επόμε-
νης μέρας δεν πρέπει να χαθεί!

Σ
ειρά μελετών που βρίσκονται 
στα συρτάρια της Δημόσιας Δι-
οίκησης και της Αυτοδιοίκησης 
έχουν καταγράψει τους βασικούς 

πυλώνες ανάπτυξης του προικισμέ-
νου από τη φύση τόπου μας. Σε αυ-
τούς περιλαμβάνονται οι διάφορες 
μορφές τουρισμού (θρησκευτικός, 
εναλλακτικός, εποχικός, συνεδρια-
κός κ.ά.), η ανάπτυξη της έρευνας 
και της καινοτομίας μέσω των Ανώ-
τερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Αχα-
ΐα, η αξιοποίηση του τεράστιου πο-
λιτιστικού αποθέματος και των αν-
θρώπινων πόρων του πολιτισμού 
στην περιοχή μας, του δυναμικού 
και έμπειρου δυναμικού του πρω-
τογενούς τομέα και των σημαντι-
κών υποδομών που διαθέτει ο Νο-
μός μας (οδικό δίκτυο, λιμάνι κ.ά.).  
Τα στοιχεία που λείπουν για να φτά-
σουμε στον επιθυμητό στόχο της 
ανάπτυξης είναι το όραμα και ο στρα-
τηγικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό 
με την πολιτική βούληση, η οποία 
συχνά βαραίνει τις κρίσιμες απο-
φάσεις που καλούμαστε να πάρου-
με για το μέλλον της Αχαΐας. 
Αν κάτι πρέπει να διδαχθούμε από 
την κρίση και τα μνημόνια, αυτό 
είναι ότι πρέπει να αξιοποιούμε τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που μας 
διατίθενται και τις ευκαιρίες που 
μας παρουσιάζονται. Κυρίως, όμως, 
οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και να 
διεκδικούμε από κοινού τον εκσυγ-
χρονισμό των υποδομών του τόπου 
μας, προκειμένου να προσελκύσου-
με επενδύσεις οι οποίες με τη σειρά 

τους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας που έχει μεγάλη ανάγκη η 
νεολαία μας. Αν δεν καταφέρουμε 
την επίτευξη αυτού του στόχου θα 
έχουμε αποτύχει, όχι σαν πολιτι-
κοί, αλλά ως η γενιά εκείνη που θα 
είναι συνυπεύθυνη για την μετανά-
στευση του πιο ζωντανού  κύτταρου 
της κοινωνίας μας στο εξωτερικό. 
Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, στις 
οποίες οφείλουμε να ανταποκρινό-
μαστε προσδοκώντας τα μέγιστα δυ-
νατά οφέλη. Αντιμέτωποι με μια τέ-
τοια πρόκληση, με αναπτυξιακά χα-
ρακτηριστικά, βρισκόμαστε σήμερα. 
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο συζητεί-
ται η επικαιροποίηση-αναθεώρηση 
του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύ-
σεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014 – 
2025. Θα είναι αποτυχία για την Κυ-
βέρνηση να μην εντάξει το εμπορι-
κό τμήμα του λιμανιού της Πάτρας 
στο ΣΠΕΜ. Σκοπίμως η Κυβέρνη-
ση έχει κατεβάσει τον πήχη της δι-
εκδίκησης. Με τη συνήθη τακτική 
που την διακρίνει, αποφεύγει τις 
δεσμεύσεις και δηλώνει μέσω των 
καθ’ ύλην αρμόδιων εκπροσώπων 
της γενικά και αόριστα ότι «θα πιέ-
σει για να ενταχθεί το εμπορικό τμή-
μα του νέου λιμανιού της πόλης».  
Η γεωγραφική θέση της Αχαΐας, η 
λιμενική της παράδοση και η ανα-
πτυξιακή υστέρηση στην οποία έχει 
καταδικαστεί για πολλά χρόνια, εξαι-
τίας λανθασμένων επιλογών που 
έγιναν στο παρελθόν, επιβάλλουν 
στο πολιτικό προσωπικό να συνερ-
γαστεί και να πιέσει για να επιτευ-
χθεί ο στόχος.

Συμπληρωματικά, η Κυβέρνσηση 
οφείλει να επανεξετάσει τον σχε-
διασμό που έκαναν οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις για την μαρί-
να της Πάτρας. Οσο κι αν απεχθά-
νονται τα κυβερνητικά στελέχη τις 
έννοιες «επενδύσεις», «μεταρρυθμί-
σεις», «επιχειρηματικότητα», οφεί-
λουν να παραδεχθούν ότι η υιοθέ-
τησή τους είναι μονόδρομος για να 
βελτιωθεί η οικονομική θέση του 
λιμανιού σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. 
Δυστυχώς, η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δεν είναι πολιτικά εξοικειω-
μένη με τους παραπάνω όρους και 
χρειάζεται πολιτική αλλαγή με μια 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα 
δώσει δυναμική ώθηση στην πατρί-
δα μας γιατί πιστεύει στον ιδιωτικό 
τομέα και την επιχειρηματικότητα. 
Ετσι θα μπορέσει να γίνει πράξη το 
όραμα για μια Νέα Αχαΐα. 

Η ανάπτυξη της επόμενης μέραςΤου Θεοδωρου Π. ΠαΠαΘεοδωρου
βουλευτή αχαΐας δημοκρατικής Συμπαράταξης

πρ. υφυπουργού Παιδείας, καθηγητή

Η ανάπτυξη του λιμανιού της Πάτρας στο επίκεντρο 
του στρατηγικού σχεδίου για τη Νέα Αχαΐα

του ΓιωρΓου ΜαυραΓανη 
δικηγόρου MK legal, πρώην υφ. οικονομικών

Η ανάπτυξη της 
επόμενης μέρας 
προϋποθέτει 
ταυτόχρονα την 
ανάδειξη των 
κοινωνικών 
στρωμάτων που θα 
ωφεληθούν από αυτήν, 
προϋποθέτει δηλαδή τη 
συμμετοχή στα οφέλη 
της ανάπτυξης των 
κοινωνικών τάξεων 
που έχουν πληγεί από 
την κρίση  

Αν κάτι πρέπει να 
διδαχθούμε από την 
κρίση και τα μνημόνια, 
αυτό είναι ότι πρέπει 
να αξιοποιούμε 
τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που μας 
διατίθενται και τις 
ευκαιρίες που μας 
παρουσιάζονται. 
Κυρίως, όμως, 
οφείλουμε να 
συνεργαζόμαστε
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Δ
ίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Νέες θέ-
σεις εργασίας. Μείωση της ανεργίας.
Ωραίες φράσεις. Ομορφα λόγια. Που 
ηχούν ευχάριστα στα αυτιά.

Που παραμένουν, όμως, συνθηματικές κο-
ρώνες χωρίς ουσία.
Από μια κυβέρνηση που 
επιμένει να είναι κολλημέ-
νη στο χθες.
Που ζει στη δική της εικο-
νική πραγματικότητα. 
Στην αυταπάτη ενός «διαρ-
κούς θριάμβου». 
Μία κυβέρνηση που καλύ-
πτει τις τρομακτικές ανεπάρ-
κειές της με κατασκευή φα-
ντασιακών εχθρών. Εσωτε-
ρικών και εξωτερικών.
Μία κυβέρνηση που δεν δι-
στάζει να κάνει επιθέσεις 
ακόμη και στη Δικαιοσύνη. 
Οταν οι αποφάσεις της δεν 
εξυπηρετούν τις μικροκομματικές της επιδι-
ώξεις και σκοπιμότητες. Ακόμα και αν αντι-
βαίνουν κατάφωρα το Σύνταγμα.
Οι άλλοι μόνο φταίνε. Ποτέ αυτή. Αυτή, η 
κυβέρνηση ουσιαστικά η μόνη ανάπτυξη 
που επιδιώκει. Που επιθυμεί. Που είναι 
στον πυρήνα της ιδεολογίας της…
Είναι η ανάπτυξη του κρατικού παρεμβατι-
σμού. Στα πάντα. 
Μία κυβέρνηση ακραίου λαϊκισμού και άκρι-
της ιδεοληψίας που συνεχίζει πεισματικά να 
κρατάει μία ολόκληρη χώρα, μία κουρασμέ-
νη κοινωνία καρφωμένες στο χθες. Στα όρια 
της πολιτικής χρεοκοπίας.
Ολοι πια γνωρίζουν.
Η ανάπτυξη δεν έρχεται με εκδήλωση προθέ-
σεων. Με ευχολόγια. Θέλει τη συνοδεία ισχυ-
ρών επενδύσεων. Γιγαντιαίων επενδύσεων.
Αλλά κυρίαρχη προϋπόθεση για να μπο-
ρέσεις να προσελκύσεις επενδύσεις είναι 
οι μεταρρυθμίσεις. Οι ουσιαστικές μεταρ-
ρυθμίσεις.

Και η σημερινή κυβέρνηση παρουσιάζει χα-
ρακτηριστική υστέρηση. Και στα δύο. 
Η σημερινή κυβέρνηση ανήκει στο χθες. 
Είναι η επιτομή του χθες. 
Και ας αυτοεπαίρεται ότι είναι το καινούργιο. 

Αλλά, ευτυχώς για τη χώρα 
και την ελληνική κοινωνία 
ο πολιτικός της χρόνος τε-
λειώνει. 
Και γρήγορα θα σημάνει η 
ώρα της πολιτικής ανάκαμ-
ψης. Που θα φέρει και επεν-
δύσεις και ανάπτυξη. 
Για να δώσουμε επιτέλους 
ένα οριστικό τέλος. Στην πο-
λύπλευρη κρίση που μαστί-
ζει τη χώρα για τόσα χρό-
νια. Στις δυνάμεις του λα-
ϊκισμού που εκμεταλλεύτη-
καν και κρίση και κοινωνία. 
Οχι με λόγια. Αλλά με πο-
λιτικές πράξεις.

Στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, 
έμειναν στην Ιστορία ως πραγματικοί πολι-
τικοί ηγέτες αυτοί που άλλαξαν δομές. Ο Ιω-
άννης Καποδίστριας, ο Χαρίλαος Τρικούπης, 
ο Ελευθέριος,  ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Αυτή σήμερα είναι η δική μας ευθύνη. Να 
κηρύξουμε το τέλος της Μεταπολίτευσης και 
να  οδηγήσουμε τη χώρα σε μία νέα εποχή. 
Είναι  η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά.
Είναι η ώρα της μετάβασης από την 3η στην 
4η ελληνική Δημοκρατία.
Αλλά αυτή η μετάβαση απαιτεί, πριν και πά-
νω από όλα, ένα σύγχρονο Σύνταγμα.
Ενα Νέο Σύνταγμα που θα εκφράζει τη Νέα 
Εποχή για την Ελλάδα.
Με βαθιές θεσμικές τομές. Που θα αφήσουν 
πίσω αγκυλώσεις και φοβικά σύνδρομα.
Που θα αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστο-
σύνης πολίτη και πολιτικής.
Ενα σύγχρονο Σύνταγμα που θα προκύψει 
μέσα από μία Συνταγματική Κοινοβουλευ-
τική Επανάσταση. 

Γ
ια πρώτη φορά μετά το 2010, η ελλη-
νική οικονομία έχει εισέλθει σε μια 
περίοδο ανάκαμψης και σταθερότη-
τας. Η απόφαση του Eurogroup Ιουνί-

ου διαμόρφωσε τις βασικές κατευθυντή-
ριες γραμμές για το επόμε-
νο διάστημα, αναφορικά με 
τις προτάσεις για την ανά-
πτυξη της οικονομίας και 
την ενίσχυση των επενδύ-
σεων που θα πλαισιώσουν 
τις πρωτοβουλίες της ελλη-
νικής κυβέρνησης για το 
νέο, βιώσιμο αναπτυξια-
κό μοντέλο.
Βρισκόμαστε σε θετική πο-
ρεία, ωστόσο δεν υπάρχει 
κανένας λόγος για πανηγυ-
ρισμούς. Απαιτείται πολ-
λή δουλειά, καλός συντο-
νισμός και αποτελεσματι-
κή «ανάγνωση» των προτε-
ραιοτήτων για το επόμενο διάστημα, ώστε 
τα θετικά δημοσιονομικά στοιχεία να με-
ταφραστούν σε καλύτερες συνθήκες δια-
βίωσης και οικονομικής προοπτικής για 
τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τα 
νοικοκυριά. 
Βασικές μας προτεραιότητες είναι η διαρ-
κής μείωση της ανεργίας, η αποκατάσταση 
και προστασία των εργασιακών σχέσεων, 
η βελτίωση της καθημερινότητας των πολι-
τών, η επιτυχής προώθηση και εφαρμογή 
σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην Υγεία, 
την Παιδεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων, 
βασικό στοιχείο είναι η παραγωγική ανα-
συγκρότηση και η ανάπτυξη ενός βιώσι-
μου παραγωγικού μοντέλου που θα απαντά 
στις προκλήσεις των δεκατριών περιφερει-
ών και της χώρας συνολικά, εντοπίζοντας 
τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τη δυναμική 
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κά-
θε περιφέρειας. 

Ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, 
τους τοπικούς φορείς, τους συνεταιρισμούς, 
με όλους όσους συμμετέχουν στην παρα-
γωγική διαδικασία είναι απαραίτητη και 
επιβεβλημένη. 

Η συνεργασία σε κοινωνι-
κό, πολιτικό και οικονο-
μικό επίπεδο είναι επίσης 
πολύ σημαντική για την 
ανάπτυξη της κάθε περι-
φέρειας, μακριά από μι-
κροπολιτικές επιδιώξεις 
και σκοπιμότητες. 
Η χώρα χρειάζεται ένα πο-
λύ συγκεκριμένο και ρεα-
λιστικό πλάνο παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης που 
θα συμβάλει στη δίκαιη 
και βιώσιμη ανάπτυξη, θα 
θέτει τις βάσεις για οικο-
νομική σταθερότητα και 
θα αξιοποιεί το εξαιρετι-

κά υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της χώρας, και κυρίως τους νέ-
ους - και εκείνους που έφυγαν στο εξωτε-
ρικό, και εκείνους που μοχθούν με κάθε 
τρόπο στο εσωτερικό. 
Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η περι-
φερειακή ανάπτυξη της χώρας είναι εθνι-
κό σχέδιο της Κυβέρνησης, όχι μια απλή 
πολιτική προτεραιότητα. 
Είναι η βασική στρατηγική προτεραιότητα 
και ο βασικός πυλώνας που, από τον Αύ-
γουστο του 2018 και την έξοδο από την 
επιτροπεία, θα στηρίξουν την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. 
Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη σταθερή δη-
μοσιονομική πορεία των τελευταίων δύο 
ετών, παρά τις δυσκολίες και τις διαρκείς 
«ανηφόρες», και να κάνουμε την Ελλάδα 
να σταθεί επιτέλους στα πόδια της.
Αυτό είναι το εθνικό μας όραμα, και αυτό 
θέλουμε να είναι το όραμα και της ελλη-
νικής κοινωνίας.

Συνταγματική 
Κοινοβουλευτική Επανάσταση

Του ΜανώΛη Κ. ΚεφαΛογιαννη
επικεφαλής της ομάδας ευρωβουλευτών της νΔ

Του ΔηΜηΤΡη ΠαΠαΔηΜουΛη 
αντιπροέδρου του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής της 

αντιπροσωπείας ΣυΡιΖα  

Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη 
με ρεαλιστικές προτάσεις

Aχαΐα: Ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότησηΤου ανΔΡεα ΡιΖουΛη
βουλευτή αχαΐας του ΣυΡιΖα

Η 
πρόσφατη ιστορία της Αχαΐας σε σχέση 
με την παραγωγική της διαδικασία είναι 
λίγο-πολύ γνωστή. 
Τα αστικά της κέντρα, η Πάτρα κυρίως 

αλλά και το Αίγιο, δέχθηκαν 
ισχυρό πλήγμα στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 και τις αρ-
χές του ’90 καθώς οι παρα-
δοσιακές μονάδες βιομηχα-
νικής  παραγωγής  έκλεισαν 
και μαζί τους παρέσυραν και 
όλες εκείνες τις μονάδες μετα-
ποίησης και παραγωγής που 
είχαν αναπτυχθεί γύρω τους.
Την ίδια εποχή έως και την  
δεκαετία του 2000, στην 
υπόλοιπη Ελλάδα άρχισαν 
να εκτελούνται μεγάλα έργα 
υποδομής- αυτοκινητόδρομοι, 
σιδηρόδρομος, αεροδρόμια- 
ενώ, όχι μόνο η Αχαΐα αλλά 
συνολικά η Δυτική Ελλάδα έμειναν έξω από 
κάθε σχεδιασμό. Το λιμάνι της Πάτρας υπο-
βαθμίστηκε τουλάχιστον εμπορικά.
Στη συνέχεια τα γνωστά. 
Μέσα στην κρίση και λίγο πριν την έξοδο 
από αυτήν τα πράγματα αλλάζουν εμφανώς 

για την περιοχή μας τουλάχιστον σε επίπεδο 
υποδομών.
Ιόνια οδός και ο άξονας Πάτρα-Αθήνας πα-
ραδόθηκαν και σύντομα αποκαθίσταται και η 

σιδηροδρομική σύνδεση με 
νέο σύγχρονο σιδηρόδρο-
μο, μετά από μια δεκαετία 
και πλέον σιγής.
Η Πάτρα απέκτησε νέο επι-
βατικό λιμάνι και ελπίζουμε 
σύντομα να δούμε και την 
επέκταση του εμπορικού τμή-
ματος. Η περιοχή με το τέλος 
της εποχής της μεγάλης κρί-
σης είναι έτοιμη να αποκτή-
σει το κύρος παλαιότερων 
εποχών καθώς από πλευράς 
υποδομών γίνεται ελκυστική 
για επενδύσεις . Απομένει, η 
έλευση του υγροποιημένου 
αερίου, που θα μειώσει ση-

μαντικά το ενεργειακό κόστος της βιομηχανί-
ας, η περαιτέρω αξιοποίηση του αεροδρομίου 
του Αράξου, τόσο ως επιβατικό, όσο και ως 
μεταφοράς εμπορευμάτων και η συνέχεια του 
οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου  Πάτρα 
– Πύργος. Σύνδεσή τους φυσικά με τη βιομη-

χανική περιοχή και το αεροδρόμιο.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι  η 
αγροτική της παραγωγή για λόγους ιστορικούς  
και κλιματικούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που 
τομείς πρωτογενούς αγροτικής  παραγωγής σε 
όλη την περίοδο της κρίσης αλλά και πριν από 
αυτή άντεξαν και βελτιώθηκαν.
Αντεξε η παραγωγή και τυποποίηση σταφίδας 
στην Αιγιαλεία, έστω και με το καθεστώς επι-
δοτήσεων, άντεξε και η παραγωγή της Δυτι-
κής Αχαΐας κυρίως από τη  συνεχή προσαρ-
μογή των παραγωγών σε νέες δυναμικές καλ-
λιέργειες. Επίσης σημαντικές προσπάθειες γί-
νονται από επιχειρήσεις και παραγωγούς στην 
οινοποίηση.
Τέλος, η κτηνοτροφική παραγωγή έχει τερά-
στιες δυνατότητες και έχουμε  παραδείγματα 
διαχείρισης και προοπτικής ανάπτυξης (συνε-
ταιρισμός Καλαβρύτων, άλλες μονάδες τυπο-
ποίησης, σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες).
Σήμερα απαιτείται εξωστρέφεια της αγροτικής 
παραγωγής με τυποποίηση προϊόντων υψη-
λής ποιότητας.
Εκείνος ο τομέας που δυστυχώς για την Αχα-
ΐα αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της είναι ο 
τουρισμός.
Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση των Καλαβρύ-

των και του χιονοδρομικού, καθώς και κάποιες 
ξενοδοχειακές μονάδες στη δυτική πλευρά η 
εικόνα είναι κακή.
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως 
ο τουρισμός σε όλες τις μορφές του έχει δια-
χρονικότητα.
Ασχετα από εξάρσεις και πτώσεις, οι προορι-
σμοί που φροντίζουν να επενδύουν στην ποι-
ότητα παροχών, να εκσυγχρονίζονται και κυ-
ρίως να προωθούνται κατάλληλα σε αυτό που 
ονομάζουμε διεθνή αλλά και τοπική αγορά 
καταφέρνουν να βρίσκονται πάντα στο κέντρο 
του ενδιαφέροντος. Η Αχαΐα με ένα θαλάσσιο 
πρόσωπο που δεν στερείται τίποτα σε φυσική 
ομορφιά και ανάλογο ορεινό όγκο έχει τη δυ-
νατότητα να κάνει άλματα σε αυτό που ονομά-
ζουμε τουριστική ανάπτυξη.
Ισως είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που 
δεν πρέπει να χάσουμε. Οι τοπικές κοινωνίες 
θα πρέπει να είναι έτοιμες να δεχθούν αλλα-
γές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να τις επιβάλει, 
οι ιδιώτες να αντιληφθούν τις σύγχρονες προ-
κλήσεις και όλοι μαζί να δημιουργήσουν το 
περιβάλλον εκείνο που θα μπορέσουν να το 
προβάλουν από κοινού προς όφελος όλων.
Η Αχαΐα με το ανθρώπινο δυναμικό της μπο-
ρεί να κερδίσει το μέλλον.    
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Π
έρασαν κιόλας 26 ολό-
κληρα χρόνια, από το 
1991, που ξεκίνησε η 
εφαρμογή της Κοινοτι-

κής Πρωτοβουλίας LEADER 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μιας πρωτοβουλίας που πρέ-
σβευε και εξακολουθεί να πρε-
σβεύει μια νέα για την εποχή 
της και διαφορετική διαχρονι-
κά προσέγγιση στις πολιτικές 
αγροτικής ανάπτυξης. 
Οι βασικές αρχές που εξ αρχής 
υιοθετήθηκαν ήταν η καινοτο-
μία της από κάτω προς τα πά-
νω προσέγγισης, η μικρή και 
εστιασμένη περιοχή εφαρμο-
γής, ο ολοκληρωμένος χαρα-
κτήρας των πολιτικών, η δι-
κτύωση, η συνεργασία, η έμ-
φαση στην καινοτομία καθώς 
και η συμμετοχή των τοπικών 
φορέων μέσω των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στον 
σχεδιασμό και την υλοποίη-
ση της Τοπικής Στρατηγικής. 
Για πρώτη φορά ένα Αναπτυ-

ξιακό Πρόγραμμα σχεδιαζόταν 
με την συμμετοχή των Εταίρων 
σε τοπικό επίπεδο, συμπερι-
λαμβανομένης της Κοινωνί-
ας των Πολιτών και των το-
πικών κοινωνικών και οικο-
νομικών φορέων, προκειμέ-
νου έτσι να αντιμετωπισθούν 
με επιτυχία οι Οικονομικές, 
Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές 
και Δημογραφικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι αγροτι-
κές περιοχές.
Η μέθοδος LEADER αποτελεί 
πλέον ένα αποτελεσματικό και 
δημοφιλές εργαλείο συνεργα-
σίας των τοπικών φορέων για 
την χάραξη της αναπτυξιακής 
στρατηγικής κάθε περιοχής και 
το μοναδικό μέσο που έφερε 
τη λήψη των αποφάσεων σε 
τοπικό επίπεδο. 
Η εμπιστοσύνη και η ανα-
γνώριση των κατοίκων της 
υπαίθρου στην προσέγγιση 
LEADER και στους ανθρώ-
πους των ΟΤΔ που υλοποι-

ούν το πρόγραμμα συμβάλει 
σημαντικά στην αντιστάθμι-
ση των αντιευρωπαϊκών τάσε-
ων στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Επιδίωξη είναι τα επόμενα 
χρόνια η μέθοδος LEADER 
να ενισχυθεί περισσότερο απο-
κτώντας μεγαλύτερη αυτονομία 
και πολυταμειακό χαρακτήρα 
προκειμένου να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις νέες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η 
ύπαιθρος, όπως είναι η σύν-
δεση αγροτικών και αστικών 
περιοχών, η μετανάστευση η 
πράσινη οικονομία και οι νέ-
ες τεχνολογίες.
Ωστόσο το LEADER κατέστη 
δημοφιλές στην Ελλάδα όχι 
μόνο λόγω του καινοτόμου χα-
ρακτήρα του, αλλά και επειδή 
το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων επέλεξε, 
το ρόλο των ΟΤΔ, να τον εφαρ-
μόσουν πολυμετοχικά σχήμα-
τα των τοπικών κοινωνιών, με 
κριτήρια που πληρούσαν οι 

αναπτυξιακές εταιρείες. 
Πρόκειται για πολυμετοχικές 
ανώνυμες εταιρείες ιδιωτικού 
δικαίου, στο μετοχικό κεφά-
λαιο των οποίων συμμετέχουν 
τοπικοί συλλογικοί φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Οι ΟΤΔ έχουν την ικανότη-
τα να παίζουν το ρόλο του εμ-
ψυχωτή των τοπικών φορέ-
ων και του οικονομικού δυ-
ναμικού της υπαίθρου αξιο-
λογώντας και επαναπροσδιο-
ρίζοντας κάθε φορά τις τοπι-
κές αναπτυξιακές προοπτικές.   
Οι εταιρείες αυτές, μέχρι σήμε-
ρα, έχουν υλοποιήσει όλα τα 
προγράμματα LEADER σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και ταυτό-
χρονα συμμετείχαν στην εφαρ-
μογή και άλλων ευρωπαϊκών 
πολιτικών με επίκεντρο πάντα 
τις τοπικές κοινωνίες. 
Είναι εξ ολοκλήρου αναπτυ-
ξιακοί οργανισμοί των περιο-
χών τους, με άμεσους δεσμούς 
και έλεγχο από τις τοπικές κοι-

νωνίες.
Κυρίως όμως οι αναπτυξιακές 
εταιρείες είναι εξαιρετικά δη-
μοφιλείς στους ίδιους τους αν-
θρώπους της υπαίθρου καθώς 
τους παρέχουν τη δυνατότητα 
για άμεση και αδιαμεσολάβη-
τη επαφή με έναν αναπτυξια-
κό φορέα απαλλαγμένο από τις 
αγκυλώσεις και την γραφειο-
κρατία του κεντρικού κράτους.
Υστερα από την συσσωρευμένη 
εμπειρία πολλών ετών το πετυ-
χημένο μοντέλο των Αναπτυξι-
ακών εταιρειών απαιτεί σήμε-
ρα τη περαιτέρω θεσμική ενί-
σχυση και κατοχύρωσή του. 
Η εμπιστοσύνη, η  παροχή ευ-
ελιξίας και η υποστήριξη τέ-
τοιων φορέων μέσω των περι-
φερειακών, εθνικών και ευρω-
παϊκών πολιτικών μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στις ανα-
πτυξιακές δυνατότητες των το-
πικών κοινοτήτων σε συνθή-
κες οικονομικής και κοινωνι-
κής κρίσης.       

Η 
Αtitica Bank είναι ο επίσημος χο-
ρηγός του φετινού 5ου Αναπτυ-
ξιακού Συνεδρίου της «Π» με θέ-
μα τις «Αναπτυξιακές Προοπτικές 

της Δυτικής Ελλάδας» θέλοντας, μέσω 
της στήριξής της στην προσπάθειά 
μας, να τονίσει το ρόλο του τραπεζι-
κού συστήματος στην ενίσχυση της 
περιφερειακής οικονομίας.
 Στην συνέντευξη που μας παραχώ-
ρησε -με αφορμή τo διήμερο Συνέ-
δριο της «Πελοποννήσου» 14 & 15 
Ιουλίου- ο Παναγιώτης Ρουμελιώ-
της, πρόεδρος της Attica Bank ανα-
φέρεται τόσο στην κρίσιμη πορεία 
εξυγίανσης του τραπεζικού συστή-
ματος όσο και στις δυνατότητες που 
διαθέτει η Πάτρα αλλά και η Δυτι-
κή Ελλάδα, με το μεγάλο παραγω-
γικό και ερευνητικό δυναμικό της, 
στην προσπάθεια για την παραγω-
γική ανασυγκρότηση και την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας.

H Attica κινείται αυτή την περίοδο 
στην κατεύθυνση της εξυγίανσης 
του χαρτοφυλακίου της με τη δια-
δικασία μεταβίβασης των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Κατά την 
ίδια περίοδο υπάρχει παράλληλα 
μια σειρά νομοθετικών πρωτοβου-
λιών όπως ο εξωδικαστικός συμ-
βιβασμός την οποία θέλουμε επί-
σης να μας σχολιάσετε…   

Η διαδικασία της μεταβίβασης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων δεν αντι-
διαστέλλεται κατ’ ανάγκη με τον εξω-
δικαστικό συμβιβασμό αφού η δια-
χείριση των δανείων αυτών πραγμα-
τοποιείται διαμέσου εξειδικευμένων 
εταιρειών «διαχείρισης προβληματι-

κών δανείων» κάτω από την εποπτεία 
της ΤΕ. Διαμέσου των πολιτικών αυ-
τών επέρχονται δύο αποτελέσματα:
1. Ο δανειολήπτης μπορεί να βρει 
τρόπο ρύθμισης των οφειλών του και 
να επιστρέψει στην κανονικότητα, και
2. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα εξυγιαί-
νουν το Ενεργητικό τους και διορθώ-
νουν την φερεγγυότητα και τη ρευ-
στότητά τους. Με πιστωτικό σύστη-
μα εξυγιασμένο καθίσταται άμεσα δι-
αθέσιμη η αναγκαία ρευστότητα για 
την χρηματοδότηση της οικονομίας 
η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Παράλληλα με την προσπάθεια περι-
ορισμού των ζημιών στον χρηματο-
πιστωτικό τομέα, η Κυβέρνηση επεν-
δύει στη βελτίωση της κατάστασης 
στην οικονομία. Εκτιμάτε ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί κλίμα επιστροφής 
των καταθέσεων; 

Η επιστροφή στην κανονικότητα και 
η εμπιστοσύνη των πολιτών στις προ-
οπτικές της οικονομίας αυξάνει γεω-
μετρικά τις θετικές προσδοκίες, δη-
μιουργεί αποδόσεις και είναι ο κύ-
ριος παράγοντας που επηρεάζει το 
κλίμα επιστροφής των καταθέσεων.
Κατασκευές, ενέργεια και τουρισμός 
είναι τρεις κλάδοι που αποτελούν 
βαρόμετρο για την πορεία της οικο-
νομίας. Μπορεί σήμερα το χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα να συνδράμει 
στην ενίσχυσή τους; Ποιες εκτιμάτε 
ότι μπορεί να είναι οι προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για να γίνει αυτό;         
Οπως ανέφερα παραπάνω, οι νευ-
ραλγικοί τομείς της οικονομίας που 
αναφέρεται για να χρηματοδοτηθούν 
πρέπει να ακολουθηθεί ο δρόμος - 

ρύθμιση οφειλών, εξυγίανση του 
ενεργητικού των Τραπεζών, θετικές 
ορθολογικές προσδοκίες, κανονικό-
τητα οικονομικής ζωής, πρόσβαση σε 
φθηνή ρευστότητα ή επιστροφή κα-
ταθέσεων, χρηματοδότηση νευραλ-
γικών τομέων της οικονομίας.
Ο W. W. Rostow ένας από τους κύ-
ριους οικονομολόγους της ανάπτυ-
ξης στην θεωρία του θέτει ως κύριο 
στάδιο τις «προϋποθέσεις για απο-
γείωση» αυτό θα πρέπει να κάνουμε 
και εμείς με τα παραπάνω που σας 
είπα και κυρίως με την εξυγίανση 
του ενεργητικού των τραπεζών και 
μετά αποδεδειγμένα έρχεται το δεύ-
τερό του στάδιο της «απογείωσης» 
της οικονομίας.

Η επίσκεψή σας στην Πάτρα συνδυ-
άζεται με το θέμα της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας. Ποιο είναι το ανα-
πτυξιακό πλάνο όσον αφορά στη στή-
ριξη της επιχειρηματικής καινοτομί-
ας και της εφαρμοσμένης έρευνας;    

Η Τράπεζα Αττικής κινείται γρήγο-
ρα στον παραπάνω δρόμο που σας 

περιέγραψα και ευελπιστεί να είναι 
μια από τις πρώτες τράπεζες που θα 
ενισχύσει την καινοτομία και τις νέ-
ες επενδύσεις έχοντας εμπιστοσύνη 
στους νέους επιστήμονες και επιχει-
ρηματίες της χώρας.
Η Πάτρα έχει όλα τα απαραίτητα πλε-
ονεκτήματα να αποτελέσει την αρ-
χή της απογείωσης για την ελληνι-
κή οικονομία και αυτά είναι ενεργή 
οικονομία, εξωστρέφεια, εκπαιδευ-
τικό και πολιτισμικό κέντρο αλλά 
επίσης και κέντρο εμπορίου και με-
ταφορών με τις ευρωπαϊκές χώρες 
που αποτελούν την οικονομική συ-
νέχεια της Ελλάδος

Γίνεται λόγος για υπέρμετρη φορο-
λόγηση της επιχειρήσεων. Επίσης 
υπάρχει προβληματισμός σχετικά 
με την πορεία των εσόδων της κοι-
νωνικής ασφάλισης. Το σημερινό 
πλαίσιο φόρων – εισφορών ΕΦΚΑ, 
για κάποιους προβάλλει ως εμπόδιο, 
για την Κυβέρνηση αποτελεί όμως 
τη βασική προϋπόθεση σταθεροποί-
ησης στα δημοσιονομικά. Πού βρί-

σκεται η ισορροπία;  
Κάπου στη μέση. Ιστορικά ποτέ η Ελ-
λάδα δεν αποτέλεσε χώρα ευκαιρίας, 
αλλά χώρα ευκαιριών και οι ευκαιρί-
ες είναι γεωγραφικές, πολιτισμικές, 
ικανοτήτων και δεξιοτεχνιών του αν-
θρωπίνου παράγοντά της και πάντα 
κάτω από δύσκολές εθνικές και διε-
θνείςσυνθήκες. Αν το πρόβλημα δεν 
μπορεί να λυθεί κατ’ αρχάς δημοσι-
ονομικά από το κράτος ας γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί 
νομισματικά από την ΤΕ και τις εμπο-
ρικές τράπεζες της χώρας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν 
δεν μπορεί να λυθεί ούτε από την μια 
ούτε από την άλλη πλευρά. Γνώμη 
μου είναι ότι ήλθε η ώρα των τραπε-
ζών, μετά την εξυγίανσή τους, να ξε-
κινήσουν να χρηματοδοτούν την οι-
κονομία και τότε είναι αναγκαίο και 
το κράτος δημοσιονομικά να βοηθή-
σει περαιτέρω με μειώσεις φόρων και 
εισφορών οι οποίες θα πολλαπλα-
σιάσουν την αναγκαία ώθηση απο-
γείωσης της ελληνικής οικονομίας.

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡοΠουΛοΣ

ΣυΝΕΝΤΕυΞΗ ΠΑΝΑΓιΩΤΗ ΡουΜΕΛιΩΤΗ, προέδρου ATTICA BANK  

Εξυγίανση τραπεζών 
σημαίνει -άμεσα- 
ρευστότητα 
για την οικονομία

 Η Πάτρα έχει όλα τα 
απαραίτητα πλεονεκτήματα 
να αποτελέσει την αρχή 
της απογείωσης για 
την ελληνική οικονομία 
και αυτά είναι ενεργή 
οικονομία, εξωστρέφεια, 
εκπαιδευτικό και 
πολιτισμικό κέντρο 
αλλά επίσης και κέντρο 
εμπορίου και μεταφορών

Ενα ευρωπαϊκό success story και η προσφορά των 
Αναπτυξιακών Εταιρειών στην ελληνική ύπαιθρο

Της ΗΡΩΣ 
ΤΣιΜΠΡΗ
διευθύντριας της Ανα-

πτυξιακής Εταιρείας 

«ΑΧΑΪΑ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΟΤΑ

26 ΧΡΟΝΙΑ 
LEADER
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O
ι Περιφέρειες Δυτικής Ελ-
λάδος και Ηπείρου, πέραν 
της γειτνίασής τους, έχουν 
και αρκετά άλλα κοινά χα-

ρακτηριστικά και τις ενώνει ο 
κοινός στόχος για την ανάπτυ-
ξη. 
Η κατασκευή μάλιστα της Ιόνι-
ας Οδού, τις έφερε ακόμη πιο 
κοντά και δημιουργεί περισσό-
τερες ευκαιρίες για ανάπτυξη 
και στις δύο περιφέρειες. Ηδη 
παρατηρείται μια αύξηση της 
κίνησης των οχημάτων από τη 
Δυτική Ελλάδα προς Μακεδο-
νία μέσω Ιόνιας και Εγνατίας 
Οδού, που αποτελεί προμήνυμα 
των αλλαγών που επέρχονται.
Οι δύο Περιφέρειες έχουν 
αρκετά κοινά χαρακτηριστι-
κά, κοινά προβλήματα και πα-
ραπλήσιους αναπτυξιακούς 
στόχους. Αρα οι προοπτικές 
ανάπτυξής τους, δεν απέχουν 

και πολύ ανάμεσά τους. Χωρίς 
να παραγνωρίζω τις μεγαλύτε-
ρες δυνατότητες που έχει η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδος και 
ειδικότερα η Αχαΐα στη βιομη-
χανική παραγωγή, θα σταθώ 
σε δύο κλάδους, τον τουρισμό 
και τον αγροτικό, στους οποί-
ους μπορεί να υπάρξει ένα γε-
νικότερο πλαίσιο συνεργασίας 
και ανταλλαγών, προκειμένου 
να αποκομίσουν περισσότερα 
οφέλη οι πολίτες των δύο πε-
ριφερειών. 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες ο 
τουρισμός βρίσκεται σήμερα 
σε ικανοποιητικό επίπεδο και 
μάλιστα στην Ηπειρο οι αριθ-
μοί είναι αυξητικοί σε ό,τι αφο-
ρά τις διανυκτερεύσεις. Με την 
Ιόνια οδό, σήμερα πλέον μπο-
ρούν εύκολα, γρήγορα, άνετα 
να μετακινούνται προς τα πα-
ράλια της Βορειοδυτικής Ελλά-

δος επισκέπτες τόσο από περι-
οχές της ενδοχώρας, όσο και 
από τα Βαλκάνια. Προοπτική 
που πλέον δημιουργεί προϋ-
ποθέσεις για συνέργειες μεταξύ 
επιχειρηματιών των δύο Περι-
φερειών, που μπορούν να δη-
μιουργήσουν ελκυστικά προ-
γράμματα προσέλκυσης νέων 
επισκεπτών. 
Ο δεύτερος κλάδος, ο οποίος 
έχει σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης είναι όπως προα-
νέφερα ο αγροτικός. Είναι ευτύ-
χημα που ένα σημαντικό τμήμα 
του νέου προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης θα διαχειρι-
στούν οι περιφέρειες, που θα 
μπορέσουν έτσι να κάνουν στο-
χευμένες παρεμβάσεις. «Κλει-
δί» για εμάς είναι η αξιοποίη-
ση των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της κάθε περιοχής, 
όμως προηγουμένως θα πρέ-

πει να λυθούν όλα τα προβλή-
ματα και οι εκκρεμότητες που 
έρχονται από το παρελθόν και 
αποτελούν  τροχοπέδη  προκει-
μένου οι αγρότες μας να κατα-
στούν σύγχρονοι επιχειρημα-
τίες, παράγοντας καινοτόμα και 
ανταγωνιστικά προϊόντα. Το μέ-
γα όμως ζητούμενο είναι να ει-
σέλθει «νέο αίμα» στην αγροτι-
κή παραγωγή κάτι που αποτελεί 
επιδίωξη των περιφερειών μας. 
Εκτός των όσων προανέφερα, 
οι Περιφέρειες Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδος, προσδοκούν 
σημαντικά οφέλη από τη Στρα-
τηγική της ΕΕ για τη Μακρο-
περιφέρεια Αδριατικής - Ιονί-
ου, που στοχεύει στη λεγόμε-
νη «Γαλάζια Ανάπτυξη». Στον 
σχεδιασμό μας περιλαμβάνο-
νται δράσεις που προσθέτουν 
υπεραξία στην περιοχή μας, 
καθώς προβλέπεται η ενίσχυση 

των θαλάσσιων μεταφορών, η 
ανάδειξη μνημείων και αρχαί-
ων θεάτρων, η βελτίωση του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δι-
κτύου, έργα περιβάλλοντος και 
υποδομών στο παράκτιο μέτω-
πο της Ηπείρου κ.λπ. Παράλ-
ληλα δίνεται η δυνατότητα ευ-
ρύτερων συνεργασιών με πε-
ριφέρειες και χώρες της Αδρι-
ατικής, η οποία για να προχω-
ρήσει πρέπει να συνοδεύεται 
και με την κατάληξη των σύγ-
χρονων οδικών αξόνων Ιόνι-
ας και Εγνατίας Οδού στα ελ-
ληνοαλβανικά σύνορα. 
Οι δύο Περιφέρειες έχουν μια 
πολύ καλή επικοινωνία, τις 
ενώνει ο ίδιος προβληματισμός 
και η αγωνία για την ανάπτυξη 
του τόπου και στην ίδια κατεύ-
θυνση της αναπτυξιακής ανα-
σύνταξης θα κινηθούν και στο 
μέλλον.  

H 
ελληνική οικονομία βρίσκεται χρό-
νια τώρα στη δίνη μιας βίαιης δη-
μοσιονομικής/εισοδηματικής λιτό-
τητας και απομόχλευσης στο ανα-

πτυξιακό της μοντέλο, που έχει προκα-
λέσει  τον  οικονομικό και κοινωνικό 
στραγγαλισμό της ελληνικής κοινωνίας. 
Η ελληνική επιχειρηματικότητα καλείται 
να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Να γίνει 
ο μοχλός της πραγματικής ανάπτυξης. 
Μια επιχειρηματικότητα που πρέπει να 
προτάξει τον καινοτομικό και εξωστρε-
φή χαρακτήρα της.
Σε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευ-
σης, το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας στηρίχθηκε στην στρε-
βλή ανάπτυξη, σε όρους ενεργούς ζήτη-
σης και κυρίως ενεργούς ζήτησης, που 
ικανοποιείται από μη διεθνώς ανταγω-
νιστικά μας προϊόντα. Απαιτούνται πλέ-
ον «διαρθρωτικές» λύσεις με μετασχη-
ματισμούς και μεταρρυθμίσεις που να 
αντιμετωπίζουν το δομικό-παραγωγικό 
πρόβλημα.
Οραματική θέση της Δυτικής Ελλάδας εί-
ναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, ανα-
διατάσσοντας  τις τοπικές παραγωγικές 
δυνάμεις προς την κατεύθυνση της δη-

μιουργίας προϊόντων διεθνώς ανταγωνι-
στικών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της κάθε περιοχής. 
Πάνω σε αυτή την πυξίδα σχεδιάζονται 
τα προγράμματα επιχειρηματικότητας, της 
νέας προγραμματικής περιόδου, που αξι-
οποιούν έμπειρες και εγγενείς  δυνάμεις 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δυνά-
μεις και προσωπικό με μεγάλη πείρα. Η 
επιλογή αυτή προσθέτει αξία και αξιοποι-
εί πλήρως το στελεχιακό δυναμικό μας.
Μέσω του παραπάνω σχεδιασμού θα 
δρομολογηθούν προγράμματα για την 
στήριξη υφιστάμενων, νέων και υπό σύ-
σταση επιχειρήσεων με προτεραιότητα 
δραστηριότητες και κλάδους που συμ-
βάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρό-
τηση, αλλά και άλλους κλάδους που συμ-
μετέχουν στη διεύρυνση της περιφερει-
ακής προστιθέμενης αξίας. 
Ενδεικτικά αναφέρω δράσεις για την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνο-
ποίησης των επιχειρήσεων της Δυτι-
κής Ελλάδας, την καινοτομία, τις αλυ-
σίδες αξίας, τις δημιουργικές βιομηχα-
νίες, την παραγωγική ανασυγκρότηση 
με έμφαση την ευελιξία και αλλαγή πα-
ραγωγικού μεγέθους. Οι δράσεις αυτές 

αναμένεται να προκηρύσσονται σταδι-
ακά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, από το β΄ εξάμηνο του 2017 και 
ολόκληρο το 2018.
Παράλληλα επιδιώκεται η δυναμική 
αξιοποίηση του επενδυτικού νόμου 
4399/2016, αφού το αρμόδιο υπουρ-
γείο έχει επιταχύνει τις ενέργειες ενερ-
γοποίησής του και επιδιώκεται στο πλαί-
σιο του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 
η αξιοποίηση πρόσθετων επιστρεπτέ-
ων χρηματοδοτικών εργαλείων, πέραν 
των διασφαλισμένων πόρων για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας, ύψους 
65 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω κρατικών 
ενισχύσεων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη δη-
μιουργία του Δικτύου Συμμαχία για την 
Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στη Δυ-
τική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ), ως αποτέλεσμα της 
βράβευσης της, ως μίας από τις τρεις επι-
χειρηματικές περιφέρειες της Ευρώπης για 
το έτος 2017, έχει θέσει ως πολιτική της 
προτεραιότητα την ενίσχυση και στήριξη 
της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ.
Το δίκτυο είναι ένα έργο συλλογικό, συμ-
μετοχικό που εδράζεται στην κοινή βού-

ληση και στη συνεργασία. Ενα μεγαλε-
πήβολο συνεργατικό εγχείρημα ένωσης 
δυνάμεων του επιχειρείν, που μέσα από 
κοινές δεσμεύσεις μπορεί να σφυρηλα-
τήσει μία νέα πορεία και να διαμορφώ-
σει μία νέα κουλτούρα συνεργασιών και 
συνεργιών. 
Η επιχειρηματικότητα είναι ο συνδετι-
κός κρίκος, ανάμεσα στη γνώση και την 
οικονομική ανάπτυξη και  καλείται να 
αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ανάτα-
ξη της οικονομίας, γι’ αυτό η μεγέθυνση 
της επιχειρηματικότητας αποτελεί εκ των 
ων ουκ άνευ όρο οικονομικής ανάπτυ-
ξης της χώρας. Αυτή είναι που θα φέρει 
αύξηση των θέσεων εργασίας και μείω-
ση της ανεργίας.
Η πραγματικότητα σήμερα δεν μας θέ-
λει θεατές, αλλά θιασώτες της συνύπαρ-
ξης και των συλλογικοτήτων. Μας θέ-
λει ενεργούς και δραστήριους, θέτοντας 
στόχους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλί-
ες και αλλάζοντας νοοτροπίες, με στόχο 
τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας 
επιχειρηματικών συναινέσεων και συ-
νεργασιών.
Γιατί το άλμα προς το μέλλον θα το κά-
νουμε, όσο είμαστε όλοι μαζί. 

Του κωστα 
καρπετα
αντιπεριφερειάρχη 
επιχειρηματικότητας 
και ανάπτυξης

Τ
ο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματι-
κότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 
είναι ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα, 
δηλαδή ένας οργανισμός που πα-

ρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέ-
σω διαφόρων χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων. Η διαφορά των χρηματο-
δοτικών ιδρυμάτων από τα πιστωτι-
κά ιδρύματα (όπως ονομάζονται στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση οι τράπεζες) εί-
ναι ότι τα πρώτα αντλούν τα κεφά-
λαιά τους με άλλους τρόπους, πλην 
των καταθέσεων.
Για ποιο λόγο όμως δημιουργήθηκαν 
τα χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Ευ-
ρωπαϊκή ενωση και ποιος είναι ο ρό-
λος τους στην οικονομική ανάπτυξη; 
Ο βασικός λόγος δημιουργίας των 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων είναι η 
αντιμετώπιση των λεγόμενων «αστο-
χιών της αγοράς». 
Οι βασικές «αστοχίες της αγοράς», 

που είναι σύμφυτες με τη λειτουρ-
γία του παραδοσιακού χρηματοπι-
στωτικού συστήματος, δηλαδή των 
τραπεζών και της κεφαλαιαγοράς, εί-
ναι οι εξής:
Το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα λειτουργεί κατά βάση «κυ-
κλικά» και όχι «αντικυκλικά». Κατά 
τη διάρκεια δηλαδή του οικονομι-
κού κύκλου, αυξάνονται οι τραπεζι-
κές χορηγήσεις δανείων κατά τη δι-
άρκεια της ανάπτυξης και μειώνονται 
κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ενώ θα 
έπρεπε να γίνεται το αντίθετο.
Η βασική λειτουργία του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος, δηλαδή η εκτί-
μηση και διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου, γίνεται από τις τράπεζες 
με τη χρήση ιστορικών στοιχείων. 
Για τις νεοφυείς όμως και για τις μι-
κρές επιχειρήσεις δεν υφίστανται 
αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα οι 
επιχειρήσεις αυτές να αποκλείονται 

από τον τραπεζικό δανεισμό.
Η κεφαλαιαγορά είναι δομημένη με 
τρόπο ώστε να παρέχει κεφάλαια μό-
νο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντί-
θετα, οι πολύ μικρές, μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις λόγω κόστους 
των εκδόσεων μετοχικού κεφαλαί-
ου και έλλειψης διαθέσιμης πληρο-
φόρησης για τους επενδυτές, είναι 
αποκλεισμένες από αυτές.
Τις παραπάνω αστοχίες προσπαθούν 
να αντιμετωπίσουν τα χρηματοδοτι-
κά ιδρύματα, με την ανάπτυξη διαφό-
ρων χρηματοοικονομικών εργαλείων. 
Τα βασικά εργαλεία που αναπτύσσει 
το ΕΤΕΑΝ γι’ αυτό το σκοπό, είναι:
Η παροχή εγγυήσεων για τη χορή-
γηση τραπεζικών δανείων. Η παρα-
δοσιακή αυτή λειτουργία του ΕΤΕΑΝ 
(και του προκατόχου του, του ΤΕ-
ΜΠΜΕ) έχει τριπλή στόχευση: Τη 
χορήγηση δανείων τα οποία σε δι-
αφορετική περίπτωση δεν θα δινό-

ταν, τη μείωση ή την εξάλειψη των 
ζητούμενων εμπράγματων εξασφα-
λίσεων από τις τράπεζες και τη μεί-
ωση του επιτοκίου.
Η συμμετοχή στις τραπεζικές χρη-
ματοδοτήσεις, μέσω της διαχείρι-
σης ταμείων συγχρηματοδοτήσεων, 
όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματι-
κότητας (ΤΕΠΙΧ). 
Οι στόχοι σε αυτήν την περίπτωση 
είναι η παροχή ρευστότητας προς 
το τραπεζικό σύστημα και η μείωση 
του επιτοκίου του δανείου προς τις 
επιχειρήσεις.
Η παροχή επιδοτήσεων και συγχρη-
ματοδοτήσεων (από κοινού με τις τρά-
πεζες) δανείων με ευνοϊκούς όρους 
προς νοικοκυριά, μέσω του Ταμείου 
Εξοικονομώ κατ’ Οίκον (ΤΕΞΟΙΚ).
Η μετοχική συμμετοχή σε επιχειρή-
σεις, μέσω της θυγατρικής εταιρείας 
του ΕΤΕΑΝ, Ταμείο Νέας Οικονομί-
ας (ΤΑΝΕΟ).

Του 
αΛεΞαΝΔρου
καχριμαΝη
περιφερειάρχη Ηπείρου 

Τουρισμός και αγροτική παραγωγή, τα όπλα μας

Στόχος η αναδιάταξη σε ανταγωνιστική κατεύθυνση

Η συμβολή του ΕΤΕΑΝ στην οικονομική ανάπτυξη 

Του κωστα 
ΓαΛιατσου
προέδρου & διευθύνο-
ντος σύμβουλος
Εθνικού Ταμείου Επι-
χειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
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Ô
ο όλο και πιο ανταγωνιστικό διεθνές περι-
βάλλον υποχρεώνει τις ελληνικές επιχειρή-
σεις να γίνουν πιο δυναµικές, καινοτόµες 
και «έξυπνες», προκειµένου να κερδίσουν 

µία καλύτερη θέση στην τοπική και παγκό-
σµια αγορά.  Σε αυτό µπορεί να βοηθήσει η 
Vodafone µέσα από τις πιο σύγχρονες λύσεις 
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, όπως 
αναφέρει στη συνέντευξη που παραχώρησε 
στην «Πελοπόννησο», η εµπορική διευθύντρια 
Εταιρικών Πελατών της Vodafone Ελλάδας, 
Κάτια Σταθάκη. 
 «Οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και οι 
σύγχρονες υποδοµές µπορούν να προσφέ-
ρουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
και να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις 
να γυρίσουν σελίδα στις δραστηριότητές τους 
προκειµένου να ευθυγραµ-
µιστούν µε τις διεθνείς εξε-
λίξεις» σηµειώνει. 
«Η Vodafone Ελλάδας δε-
σµευµένη στον ρόλο της ως 
στρατηγικού επενδυτή στη 
χώρα, επενδύει και φέρνει 
εκτεταµένα δίκτυα οπτικών 
ινών τα οποία προσφέρουν 
υπερυψηλές ταχύτητες και 
υπόσχονται να επιταχύνουν 
τη µετάβαση των ελληνι-
κών επιχειρήσεων στο αύ-
ριο» εξηγεί η κ. Σταθάκη. 
«Στόχος µας είναι να βοη-
θήσουµε τις επιχειρήσεις 
να περάσουν στην εποχή 
των Gigabit, αξιοποιώ-
ντας τις ευκαιρίες της ψη-
φιακής επανάστασης. Τα 
δίκτυα οπτικών ινών προ-
σφέρουν θεαµατικά υψηλές 
ταχύτητες και µπορούν να 
αναβαθµίσουν όλες τις επι-
χειρήσεις που θέλουν να 
είναι έτοιµες για τις προ-
κλήσεις του µέλλοντος» συ-
νεχίζει η κ. Σταθάκη. 
Οπως αναφέρει η εµπορι-
κή διευθύντρια Εταιρικών 
Πελατών της Vodafone Ελ-
λάδας, η εταιρεία, απευθυ-
νόµενη στις επιχειρήσεις 
της περιοχής, έχει δηµι-
ουργήσει στην Πάτρα ένα 
εκτεταµένο δίκτυο οπτικών 
ινών το οποίο εξασφαλίζει 
υπερυψηλές ταχύτητες και 
καινοτόµες ICT υπηρεσίες.  
Η συγκεκριµένη επένδυση 
έρχεται να προστεθεί στο 
µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα της Vodafone, 
ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2020 για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο του οποίου η εταιρεία θα κατασκευά-
σει στην Πάτρα επιπρόσθετα δίκτυα οπτικών 
ινών που θα προσφέρουν υψηλές ταχύτητες 
και νέες δυνατότητες για εταιρικούς και οικι-
ακούς πελάτες.
«Επενδύουµε στην ανάπτυξη δικτύων οπτι-
κών ινών στην Πάτρα  που θα επιτρέψουν 
στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πραγµα-
τικά τα οφέλη του ίντερνετ υπερυψηλών ταχυ-
τήτων, αλλά και όλες τις σύγχρονες και ολο-
κληρωµένες λύσεις του ICT: Μισθωµένα κυ-
κλώµατα, υπηρεσίες IPVPN, υπηρεσίες του 
Vodafone Business Cloud µε συγκεκριµένες 
λύσεις για ειδικούς κλάδους, όπως η Ναυ-
τιλία και υπερσύγχρονες λύσεις Internet of 
Things» επισηµαίνει.  
«O συνδυασµός των υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και των λύσεων από τον 
χώρο του ΙΤ δηµιουργούν µία τεράστια ευκαι-
ρία για όλες τις εταιρείες να µειώσουν σηµα-
ντικά το κόστος λειτουργίας τους και να γίνουν 

πιο ευέλικτες, καθώς απαλλάσσονται από το 
βάρος της αγοράς, συντήρησης και αναβάθ-
µισης των υποδοµών ΙΤ. Παράλληλα, µέσα 
από το ανεπτυγµένο δίκτυο οπτικών ινών της 
Vodafone έχουν γρήγορη, εύκολη και δυναµι-
κή πρόσβαση σε πόρους υποδοµής και υπο-
λογιστικής ισχύος που πραγµατικά χρειάζο-
νται µέσω ενός µοντέλου µίσθωσης αυτών» 
επισηµαίνει η κ. Σταθάκη. 
Ειδικότερα, όπως εξηγεί, οι υπηρεσίες 
Vodafone Business Cloud παρέχουν ευελιξία 
και ταχύτητα, αλλά και ένα περιβάλλον υψη-
λού επιπέδου ασφάλειας για την φιλοξενία 
των εταιρικών δεδοµένων και των εξειδικευ-
µένων εφαρµογών της επιχείρησης. Παράλ-
ληλα, συνοδεύονται από αυτοµατοποιηµένες 
και εύχρηστες εφαρµογές για τη µέγιστη δυ-

νατή προστασία, ασφάλεια 
και ταχύτητα ανάκτησης δε-
δοµένων της επιχείρησης, 
καθώς αυτά µεταφέρονται 
και αποθηκεύονται κρυ-
πτογραφηµένα. Επίσης 
προσφέρουν τη δυνατότη-
τα δηµιουργίας Business 
Continuity εταιρικών υπο-
δοµών στο Cloud, εξασφα-
λίζοντας την απρόσκοπτη 
λειτουργία της επιχείρη-
σης µέσα από αυτές, σε 
περίπτωση που υπάρξει 
κάποιο απρόοπτο περιστα-
τικό. Μέσω της υπηρεσίας 
Vodafone IPVPN, τα ση-
µεία της επιχείρησης µπο-
ρούν να διασυνδεθούν µε 
απόλυτη ασφάλεια µεταξύ 
τους και µε τα συστήµατά-
της στο Cloud, είτε αυτά 
βρίσκονται στην Ελλάδα εί-
τε στο εξωτερικό, προσφέ-
ροντας ιδιωτική πρόσβαση 
στις εταιρικές υποδοµές 
που βρίσκονται στο cloud. 
Ακόµη, η εµπορική διευ-
θύντρια Εταιρικών Πελα-
τών της Vodafone Ελλάδας 
µιλά για τις καινοτόµες 
υπηρεσίες IoT (Internet 
of Things) της Vodafone, 
χάρη στις οποίες, οι συ-
σκευές µίας επιχείρησης 
µπορούν να επικοινω-
νούν µεταξύ τους και µε 
ένα κεντρικό σύστηµα και 
να µεταδίδουν πληροφο-
ρίες χωρίς ανθρώπινη πα-
ρέµβαση, προσφέροντας 

µοναδικές δυνατότητες και ευελιξία που επι-
τρέπουν σε έναν οργανισµό να παρέχει υψη-
λής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους 
δικούς του πελάτες, µειώνοντας περιττές δα-
πάνες και εξασφαλίζοντας µέγιστη παραγωγι-
κότητα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, η Vodafone 
Ελλάδας αναπτύσσει και σχεδιάζει, µέσω της 
θυγατρικής της Zelitron, προηγµένες τεχνο-
λογικές λύσεις ΙοΤ, τις οποίες εξάγει σε όλες 
τις χώρες του Οµίλου Vodafone.  
«Με τις επενδύσεις µας σε σύγχρονα δίκτυα 
και υπερσύγχρονες υπηρεσίες οι ελληνικές επι-
χειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν  
το ψηφιακό χάσµα, να ψηφιοποιήσουν τις λει-
τουργίες τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστι-
κές στην τοπική και παγκόσµια αγορά» επι-
σηµαίνει. Μάλιστα, προσθέτει, οι επενδύσεις 
της Vodafone συµπληρώνονται από µία εξειδι-
κευµένη και εξαιρετικά εκπαιδευµένη δύναµη 
πωλήσεων και τεχνικών συµβούλων, καθώς 
και από µια οµάδα προσωπικής εξυπηρέτη-
σης που έρχονται να υποστηρίξουν υπηρεσίες  
προστιθέµενης αξίας, καλύπτοντας κάθε ανά-
γκη µίας δυναµικής επιχείρησης. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ, εµπορική 
διευθύντρια Εταιρικών Πελατών της VODAFONE ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Στην ψηφιακή εποχή 
µε τη Vodafone

Οι τεχνολογίες των 
τηλεπικοινωνιών 
και οι σύγχρονες 
υποδοµές µπορούν 
να προσφέρουν 
σηµαντικό 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα και 
να βοηθήσουν τις 
ελληνικές επιχειρήσεις 
να γυρίσουν σελίδα 
στις δραστηριότητές 
τους

Å
να από τα µεγαλύτερα εργοστάσια ζύ-
θου στη χώρα µας βρίσκεται στην Πά-
τρα. Είναι το µεγαλύτερο εργοστάσιο της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, όπου παράγο-

νται µερικά από τα δηµοφιλέστερα σήµατα 
µπίρας που καταναλώνονται στην Ελλάδα . 
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µετρά ήδη περισ-
σότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην 
ελληνική αγορά, τα 30 µε παραγωγική δρα-
στηριοποίηση στην Πάτρα. Η µεγαλύτερη 
εταιρεία ζύθου στην Ελλάδα απέκτησε το 
1985 το παλαιό ζυθοποιείο της Löwenbräu, 
απορροφώντας τους 240 εργαζοµένους του. 
Εκτοτε, έχει προχωρήσει σε σειρά επεν-
δυτικών προγραµµάτων, µετατρέποντάς το 
σε µια υπερσύγχρονη µονάδα που απο-
σπά διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Σή-
µερα, το εργοστάσιο της 
Πάτρας έχει πέντε γραµ-
µές παραγωγής µπίρας, 
µια γραµµή παραγωγής  
πολυ-συσκευασίας, δύο 
ζυθοβραστήρια και ένα 
βυνοποιείο. Η παραγωγή 
ανέρχεται στα 1,4 εκατοµ-
µύρια εκατόλιτρα ετησίως, 
µε τον κύριο όγκο να δι-
οχετεύεται στην εγχώρια 
αγορά, ενώ το 15% εξά-
γεται σε Κίνα, Ιταλία, Μέ-
ση Ανατολή, Αµερική και 
Κεντρική Ευρώπη.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ-
ΚΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
∆εκαπέντε διαφορετικά 
σήµατα µπίρας παράγο-
νται αυτή τη στιγµή στην 
Πάτρα. Μεταξύ αυτών, 
οι διαχρονικά δηµοφι-
λείς στη χώρα µας Amstel 
και Heineken, η αγαπηµένη των Ελλήνων 
ΑΛΦΑ, η αρωµατική, πικρή Fischer, αλ-
λάκαι η Heineken Light µε λιγότερες θερ-
µίδες και λιγότερο αλκοόλ και η πιπεράτη 
Amstel Ginger & Lime. Ξεχωριστή θέση 
έχει η πατρινή ΜΑΜΟΣ, η ιστορική µπί-
ρα που παράγεται και κυκλοφορεί και πάλι 
στην πόλη της µετά από απουσία δεκαετι-
ών, µέσω της συνεργασίας της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας µε την οικογένεια Μάµου. Η 
εταιρεία εµπλουτίζει συνεχώς το χαρτοφυ-

λάκιο των προϊόντων της µε νέα προϊόντα 
που ξεφεύγουν από την κλασική ξανθιά 
µπίρα τύπου lager, ακολουθώντας τις διε-
θνείς τάσεις της αγοράς µπίρας. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Η έµφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 
συνοδεύεται από σηµαντικές επενδύσεις 
στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την αγο-
ρά σύγχρονου εξοπλισµού. Σύµφωνα µε 
στοιχεία της εταιρείας, την τελευταία τρι-
ετία, 11,5 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν µόνο 
στο εργοστάσιο της Πάτρας. Μέρος αυτών 
διοχετεύτηκε στην εγκατάσταση µιας νέας 
γραµµής πλαστικού βαρελιού από ανακυ-
κλώσιµο PET, µια παγκόσµια καινοτοµία στη 
Heineken, καθώς και στην εγκατάσταση συ-

στηµάτων εξοικονόµησης 
ενέργειας και νερού. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η µονάδα 
της Πάτρας έχει λάβει σειρά 
διακρίσεων από τον Οµι-
λο HEINEKEN, τόσο για το 
υψηλό επίπεδο ποιότητας 
όσο και για θέµατα βιωσι-
µότητας της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και τη µειωµένη 
κατανάλωση νερού. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Ο θετικός αντίκτυπος της 
δραστηριοποίησης της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 
εκτείνεται σε όλη την αλυ-
σίδα παραγωγής. Μέσω 
του προγράµµατος Συµ-
βολαιακής Καλλιέργειας 
Κριθαριού, η εταιρεία προ-
µηθεύεται αποκλειστικά 
από Ελληνες παραγωγούς 
κριθάρι ως πρώτη ύλη για 

τα προϊόντα της. Το πρόγραµµα δίνει εγγυ-
ηµένη διέξοδο στην αγροτική παραγωγή, 
προωθεί την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτι-
κών, και συµβάλλει στη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τοµέα, 
µε τα οφέλη να διαχέονται ευρύτερα στην 
τοπική οικονοµία. Πρόθεση της εταιρείας 
είναι η επέκτασή της στην περιοχή της Πε-
λοποννήσου, µέσα στην επόµενη διετία, 
ώστε να εξυπηρετείται πιο άµεσα η κύρια 
παραγωγική µονάδα της Πάτρας. 

Παρουσία 
πάνω από 
30 χρόνια 
στην Πάτρα

Με πυξίδα την καινοτοµία και τη βιώσιµη ανάπτυξη, η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία επενδύει στην Πάτρα, παράγοντας αξία για την τοπική 
οικονοµία και απολαυστικά προϊόντα για τους καταναλωτές

Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιϊας Ζωούλλης Μηνά 
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Á
νάπτυξη σε µία οικονοµία, εκτός από 
την αύξηση της πραγµατικής παραγω-
γής προϊόντων και υπηρεσιών, είναι 
επίσης η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, 

η εύκολη πρόσβαση σε παιδεία και υγεία, η 
προσβασιµότητα σε κάθε τόπο και η αλληλε-
πίδραση µε τον πολιτισµό του. Γιατί η οικο-
νοµική ευηµερία είναι άµεσα συναρτώµενη 
µε τη δυνατότητα ικανοποίησης όλων αυ-
τών των ατοµικών και συλλογικών αναγκών.  
Αυτή η απλή αλήθεια είναι κεντρικό στοι-
χείο της φιλοσοφίας µας και καθόρισε τα 
τελευταία τρία χρόνια την «κοινωνική» πα-
ρουσία της εταιρείας µας. 
Επιλέξαµε ήδη από τα χρό-
νια της κατασκευής, και πα-
ρά την ιδιαιτερότητα της 
παράλληλης κατασκευής 
και λειτουργίας που ανα-
γκαστικά µεγιστοποιούσε 
την όχληση σε όλο σχεδόν 
το µήκος του άξονα, να εί-
µαστε παρόντες στις  προ-
σπάθειες ανάδειξης κάθε 
τόπου, σε δράσεις και δι-
οργανώσεις µε «αναπτυξι-
ακό» πρόσηµο. 
Η Ολυµπία Οδός διέρχε-
ται από τρεις περιφέρειες, 
οκτώ δήµους και πολλές 
περιοχές ιδιαίτερης πολι-
τιστικής, τουριστικής και 
αγροτικής σηµασίας.  
Η ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του αυτοκινητό-
δροµου σηµατοδοτεί πράγ-
µατι την απαρχή µιας νέ-
ας περιόδου για τη ∆υτική 
Ελλάδα, την Ηπειρο και τα 
Ιόνια νησιά. Οµως, για να 
είναι ουσιαστική και παρα-
γωγική αυτή η περίοδος 
πρέπει όλοι να στραφού-
µε σε συνέργειες.
Για εµάς στην Ολυµπία 
Οδό, αυτός ο κύκλος συ-
νεργειών ξεκίνησε το 2014 
µε το σωµατείο ∆ΙΑΖΩ-
ΜΑ. Κεντρικός άξονας της 
συνεργασίας µας είναι η 
σύνδεση ενός  επώνυµου τουριστικού και 
πολιτιστικού προϊόντος, της «Πολιτιστικής 
∆ιαδροµής της Ολυµπίας Οδού», µε την αει-
φορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη όλων των 
περιοχών κατά µήκος του δρόµου. Η συνέρ-
γεια αυτή συµβάλλει στη πραγµάτωση του 
οράµατός µας, καθώς διατρέχει ολόκληρο 
τον άξονα, δυνάµει εµπλέκει το σύνολο των 
κοινωνιών και των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων και έχει εξαιρετική δυναµική του-
ριστικής ανάπτυξης. 
Στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας και της 

καινοτοµίας, η Ολυµπία Οδός στήριξε έν-
θερµα από την πρώτη στιγµή τη µεγάλη δι-
οργάνωση της πόλης και ολόκληρης της Πε-
ριφέρειας, το Patras IQ, όπως και το πρώτο 
Φεστιβάλ προϊόντων και γευσιγνωσίας, το 
Achaia Fest 2017, αλλά και τον πολυδιά-
στατο θεσµό «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ». Παράλληλα, 
χορηγούµε αυτή την περίοδο τα σεµινάρια 
social media και διαδικτύου για επαγγελµα-
τίες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε συνερ-
γασία µε τα Επιµελητήρια Αχαΐας, Αιτωλο-
ακαρνανίας και Ηλείας, σε µια προσπάθεια 
να δώσουµε διεξόδους επέκτασης χαµηλού 
κόστους σε επιχειρηµατίες του τουρισµού, 

του εµπορίου, της αγρο-
τικής οικονοµίας.  
Η εκπαίδευση και η γνώ-
ση είναι για εµάς ένα βα-
σικό αναπτυξιακό εργα-
λείο. Ετσι, το 2016 εγκαι-
νιάσαµε το πρόγραµµα 
περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης «Προστασία Πε-
ριβάλλοντος και Βιώσι-
µη Ανάπτυξη µέσω της 
κατασκευής της Ολυµπί-
ας Οδού» µε τα Τµήµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης της Πρωτοβάθµι-
ας και της ∆ευτεροβάθµι-
ας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 
Μέσα από αυτό το πρό-
γραµµα, περισσότεροι 
από 800 εκπαιδευτικοί 
και µαθητές σχολείων της 
Αχαΐας και της Κορινθίας 
ξεναγήθηκαν στα εργοτά-
ξια του δρόµου, ενώ µα-
θητές του ΕΠΑΛ Ξυλοκά-
στρου παρακολούθησαν 
από κοντά την  Ασκηση 
Μεγάλης Κλίµακας στις 
σήραγγες των Μαύρων 
Λιθαριών, συνδέοντας 
την εκπαιδευτική κοινό-
τητα µε τη παραγωγή έρ-
γων.
Στην Ολυµπία Οδό φι-
λοδοξούµε ο αυτοκινη-
τόδροµος να γίνει σηµείο 

αναφοράς για την ανάπτυξη που έχει ανά-
γκη όλη η Βόρεια Πελοπόννησος και ανα-
λαµβάνουµε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µας.   
Η προβολή των ιδιαίτερων προϊόντων και 
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε τό-
που κατά µήκος της Ολυµπίας Οδού είναι 
δέσµευσή µας. 
Γιατί τελικά, ο δρόµος είναι ένα µέσο και 
µια αφορµή, όχι απλώς η σύνδεση µε-
ταξύ δύο σηµείων, αλλά και η διαδροµή 
ανάµεσά τους!

Ç  
Αχαΐα  παρουσιάζει σοβαρά προβλή-
µατα µείωσης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και οικονοµικής υστέ-
ρησης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει 

προστεθεί και το πρόβληµα της αποδυνά-
µωσης του επιστηµονικού δυναµικού της 
περιοχής. Κύριες αιτίες για µακρύ  χρονι-
κό διάστηµα  η αποβιοµηχάνιση, η έλλει-
ψη βασικών υποδοµών και τα αποτελέ-
σµατα της ύφεσης.
Για τους λόγους αυτούς το Επιµελητήριό µας 
έχει επιλέξει να προσδώσει ιδιαίτερη δυναµι-
κή προς τρεις κύριες κατευθύνσεις που είναι 
η στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
η ενδυνάµωση του τουρι-
σµού και η σύνδεση του 
ερευνητικού έργου που 
παράγεται στα πανεπιστή-
µια µας µε τον χώρο των 
επιχειρήσεων. Ταυτόχρο-
να όµως προσπαθούµε να 
αξιολογούµε συνεχώς τις 
νέες συνθήκες υλοποιώ-
ντας σχετικές µελέτες και 
να διεκδικούµε τους δια-
θέσιµους εθνικούς και ευ-
ρωπαϊκούς οικονοµικούς 
πόρους µέσω της Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας του Επι-
µελητηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, συνε-
χίζουµε παλαιότερες επι-
τυχηµένες πρωτοβουλί-
ες, ενώ αναπτύσσουµε και 
νέες που πιστεύουµε ότι 
µπορούν να προσδώσουν 
νέα δυναµική στην Αχαΐα.
Στον τοµέα των τροφίµων 
και ποτών στόχος του Επι-
µελητηρίου Αχαΐας είναι 
να υποστηρίξει τις τοπικές 
επιχειρήσεις τόσο στην 
εσωτερική αγορά  όσο και 
στις εξωτερικές αγορές και 
για αυτό τον λόγο έχουµε 
αναλάβει πρωτοβουλίες 
που εκκινούν από τη µε-
λέτη της υφιστάµενης κα-
τάστασης, τη διαµόρφω-
ση µιας νέας καταναλωτι-
κής αντίληψης σε τοπικό 
επίπεδο και τη διοργάνωση δράσεων εξω-
στρέφειας και δικτύωσης για τις µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις του κλάδου.
Πιο συγκεκριµένα, υλοποιούµε µελέτη µε 
σκοπό τη χαρτογράφηση της κατανάλωσης 
εισαγόµενων τροφίµων και ποτών στην Αχα-
ΐα και την ανάπτυξη µεθοδολογίας-εργαλείου 
για την παρακολούθηση του ισοζυγίου κατα-
νάλωσης εισαγόµενων σε σχέση µε τα τοπικά 
τρόφιµα-ποτά της περιοχής. Επιπλέον, διορ-
γανώσαµε µε επιτυχία  το 1ο Φεστιβάλ Αχα-
ϊκών Προϊόντων και Επιχειρήσεων Achaia 
Fest το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους 
από 30.000 επισκέπτες και το οποίο έχει σαν 
στόχο να αναδεικνύει τους διατροφικούς θη-
σαυρούς της Αχαΐας τοποθετώντας τους στη 
κορυφή της εκτίµησης των τοπικών κατανα-
λωτών. Παράλληλα, τα τελευταία τρία έτη το 
Επιµελητήριο λειτουργεί το γραφείο εξαγω-
γών «Achaiavalues» που συνδέει τα καλύ-
τερα προϊόντα της αχαϊκής γης και τις επι-
χειρήσεις που τα παράγουν, µε εισαγωγείς 
ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, προ-
σφέροντας εξαγωγικές υπηρεσίες σε τοπικές 
επιχειρήσεις (ωρίµανση εξαγωγικής ικανό-
τητας, B2B συναντήσεις, συµµετοχή σε κλα-
δικές εκθέσεις). Συµπληρωµατικά, αναφέ-
ρω πως υλοποιήσαµε µε επιτυχία το έργο 
«Προώθηση ΠΟΠ οίνων Αχαΐας σε τρίτες 
χώρες», προωθώντας τους σχετικούς οίνους 

σε 4 χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Ελβετία, Κίνα) 
ενώ φέτος υποβάλαµε νέα πρόταση για την 
προώθηση επιπλέον και των ΠΓΕ οίνων σε 
ΗΠΑ και Καναδά.
Στον τοµέα του τουρισµού, στοχεύουµε στην 
ενίσχυση των τουριστικών ροών προς την 
Αχαΐα, αλλά και την ανάδειξη µιας συµπλη-
ρωµατικής τουριστικής στόχευσης για τη πε-
ριοχή που θα ενσωµατώνει τα αστικά κέ-
ντρα και τις πέριξ διαδροµές και περιοχές. 
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουµε µε επιτυχία το 
βραβευµένο πρόγραµµα Culture & Shopping 
µε την συµµετοχή διεθνών tour operators, 
που αναµένουµε να φέρουν στο εµπορι-

κό κέντρο της Πάτρας,έ-
να µεγάλο τµήµα από τους 
120.000 τουρίστες που θα 
έλθουν από το αεροδρόµιο 
του Αράξου για τις θερινές 
τους διακοπές. Επιπλέον, 
ολοκληρώνουµε τη Στρατη-
γική µελέτη ανάδειξης της 
Πάτρας και του Αιγίου σε 
city break προορισµούς, 
µε προτάσεις αντίστοιχων 
ολιγοήµερων τουριστικών 
πακέτων και τη δηµιουργία 
σχετικού εργαλείου παρα-
κολούθησης. Τα αποτελέ-
σµατα της µελέτης θα πα-
ρουσιαστούν σύντοµα και 
θα ξεκινήσουµε την υλο-
ποίηση της εν λόγω Στρα-
τηγικής.
Οσον αφορά Στην ενίσχυ-
ση της µεταποιητικής δρα-
στηριότητας της περιοχής 
πιστεύουµε ότι η ολοκλή-
ρωση των υποδοµών θα 
συνεισφέρει σηµαντικά 
και γι’ αυτό συνεχίζουµε 
τις προσπάθειές µας για τη 
δηµιουργία του νέου εµπο-
ρικού λιµένα και στοχεύου-
µε στην ανάγκη για ανάπτυ-
ξη cargo υπηρεσιών στο 
αεροδρόµιο του Αράξου. 
Επιπλέον, σκοπεύουµε να 
εκπονήσουµε Στρατηγική 
µελέτη διερεύνησης του νέ-
ου επενδυτικού – αναπτυ-

ξιακού τοπίου της Αχαΐας µετά την ολοκλή-
ρωση των µεγάλων οδικών, λιµενικών και 
ενεργειακών έργων, προκειµένου να αξιο-
ποιήσουµε τα νέα συγκριτικά πλεονεκτήµα-
τα  της περιοχής µε την εκµετάλλευση νέων 
χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Αναφορικά µε τη σύνδεση έρευνας και επι-
χειρηµατικότητας και τον περιορισµό της 
φυγής του επιστηµονικού δυναµικού της πε-
ριοχής, το Επιµελητήριο για 4η φορά συν-
διοργάνωσε την Εκθεση Μεταφοράς Και-
νοτοµίας PatrasIQ µαζί µε τα ακαδηµαϊκά 
Ιδρύµατα της περιοχής, τη Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδας και τα  υπουργεία Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Πλέον, προ-
σανατολιζόµαστε στην προοπτική δηµιουρ-
γίας φορέα του «Patras IQ», µε στόχο τη συ-
νολική και συστηµατική ανάδειξη της περι-
οχής σε κόµβο καινοτοµίας και επιχειρηµα-
τικότητας ενώ εξετάζουµε το επόµενο βήµα 
που είναι η δηµιουργία µόνιµου χώρου φι-
λοξενίας της έκθεσης.
Τέλος, η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προ-
γραµµάτων συνεχίζει το αξιόλογο, υποστη-
ρικτικό έργο της στήριξης των ΜµΕ της πε-
ριοχής µέσω της διαχείρισης επενδυτικών 
φακέλων και της υλοποίησης πληθώρας έρ-
γων που ωφελούν άµεσα πλήθος µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων της Αχαΐας.

ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ
προέδρου του Επιµελητηριου Αχαϊας

Απαντάµε στην ύφεση 
µε τις πρωτοβουλίες µας

∆ιεκδικούµε 
πόρους, 
θεσπίζουµε 
εκθεσιακούς 
θεσµούς , 
αξιοποιούµε 
την έρευνα και 
την καινοτοµία

τον άξονα, δυνάµει εµπλέκει το σύνολο των 
κοινωνιών και των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων και έχει εξαιρετική δυναµική του-
ριστικής ανάπτυξης. 
Στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας και της 

δέσµευσή µας. 
Γιατί τελικά, ο δρόµος είναι ένα µέσο και 
µια αφορµή, όχι απλώς η σύνδεση µε-
ταξύ δύο σηµείων, αλλά και η διαδροµή 
ανάµεσά τους!

Με τους Πρωταγωνιστές 
για την Ανάπτυξη 

Ολυµπία Οδός: 
Eνα έργο 
µε πολλούς 
πρωταγωνιστές!

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ
προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της «ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ» και της 
«ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ»
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Του ∆ρ ΒΑΣΙΛΗ ΦΟΥΡΚΑ
Τµηµ. Παρατηρητηρίου, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ

Ο αναπτυξιακός ρόλος της Εγνατίας 
Οδού, χωρικές επιδράσεις

Η Εγνατία συµβάλλει 
στην άµβλυνση των 
περιφερειακών 
ανισοτήτων 
στο επίπεδο 
προσβασιµότητας 
& κινητικότητας 
και αναδεικνύει 
ένα περισσότερο 
πολυκεντρικό 
πρότυπο χωρικής 
ανάπτυξης

 Ποιες θετικές 
συνέπειες αποφέρουν 
οι νέοι οδικοί άξονες, 
σύµφωνα µε τις 
µελέτες

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΜΠΕΛΛΑ
οµότιµου καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών
πρόεδρου-δ/νοντος συµβούλου ΠΟΑ∆ΕΠ (Παρατηρητήριο 
Οδικών Αξόνων ∆υτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου)

Σπάει µια µακρά 
περίοδος υπανάπτυξης

Ç  
χώρα µας, µε µεγάλη χρονική κα-
θυστέρηση ολοκλήρωσε πρόσφατα  
ένα δίκτυο αυτοκινητόδροµων µή-
κους πολλών εκατοντάδων χιλιο-

µέτρων που συνδέει για πρώτη φορά 
περιοχές που ήταν αποκλεισµένες από 
την πρωτεύουσα και την υπόλοιπη χώ-
ρ α. Η εξέλιξη αυτή, που περιλαµβάνει 
την κατασκευή της Ολυµπίας Οδού και 
της Ιόνιας Οδού και λίγο παλιότερα την 
κατασκευή της Μορέας, της Εγνατίας και 
της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, καταργεί 
τον πολυετή κοινωνικό και οικονοµικό 
αποκλεισµό της ∆υτικής Ελλάδας, της 
Ηπείρου και της Πελοποννήσου και 
δηµιουργεί µια νέα βάση σύγχρονων 
συγκοινωνιακών υποδοµών. 
Πρόσφατες µελέτες του ΠΟΑ∆ΕΠ 
(2017) για τους παραπάνω οδικούς 
άξονες και τη Γέφυρα Ρ-Α έδειξαν ότι  
η κατασκευή και λειτουργία των έργων 
προκαλεί σοβαρές ευνοϊκές επιδράσεις 
στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό των 
περιοχών αναφοράς τους, οι σηµαντι-
κότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 
Στη διάρκεια κατασκευής των έργων ση-
µειώνεται σηµαντική τόνωση της απα-
σχόλησης και του τοπικού ΑΕΠ λόγω 
της δηµιουργούµενης ζήτησης κατα-
σκευαστικών υλικών. 

Πραγµατοποιείται σηµαντική τόνωση 
του τουριστικού ρεύµατος, όπως π.χ. 
συνέβη µε την ολοκλήρωση της Εγνα-
τίας Οδού στην Ηπειρο και τη ζωη-
ρή κίνηση των πληθυσµών της βόρει-
ας Ελλάδας και των βαλκανικών χω-
ρών προς τα νησιά του Ιονίου (Λευκά-
δα, Κέρκυρα).
Προκαλούνται σηµαντικές επιδράσεις 
και ανακατατάξεις στις χρήσεις γης και 
στις τιµές των ακινήτων, ιδιαίτερα των 
εξοχικών κατοικιών και των οικοπέδων 
(Μορέας, Εγνατία Οδός, Γέφυρα Ρ-Α). 
Οι ίδιες µε τις παραπάνω εξελίξεις ανα-
µένεται να συµβούν και στους δυο νέους 
άξονες, την Ολυµπία Οδό (Κορίνθου-
Πατρών) και την Ιόνια Οδό. Στο εξής, 
η απόσταση Πάτρας-Αθήνας θα καλύ-
πτεται σε λίγο παραπάνω από 1,5 ώρα, 
έναντι 2,5 και πλέον ωρών πριν, ενώ η 
αντίστοιχη Ιωαννίνων-Αθήνας σε 3,5 
ώρες, έναντι 5,5 ωρών προηγούµενα. 
Βέβαια, η µεγάλη αλλαγή δεν αφορά 
µόνο τον χρόνο µετάβασης, αλλά και 
στις συνθήκες ασφάλειας και άνεσης 

που εξασφαλίζουν οι νέοι αυτοκινη-
τόδροµοι. 
Απελευθερώνεται µια νέα ζήτηση για 
τις υπηρεσίες µετακίνησης (ελκυόµε-
νη κυκλοφορία-inducedtraffic) που εί-
ναι συγκριτικά µεγαλύτερη στις περιο-
χές που είναι κοινωνικά αποκλεισµέ-
νες (χαρακτηριστική περίπτωση η Γέ-
φυρα Ρίου-Αντιρρίου µε αύξηση των 
διελεύσεων ίση µε 53% από τον πρώ-
το χρόνο λειτουργίας).
Επιτυγχάνεται µεγάλης οικονοµικής ση-
µασίας ωφέλεια για τους χρήστες λό-
γω της κατάργησης των µονοπωλιακών 
καταστάσεων του παρελθόντος, όπως 
π.χ. στην περίπτωση της Γέφυρας Ρ-Α.
Επιπλέον, σηµαντική είναι η εξέλιξη 
του εκσυγχρονισµού της διαχείρισης 
των αυτοκινητόδροµων µε την ανάλη-
ψή της, τα τελευταία χρόνια, από οργα-
νωµένες εταιρίες µε επαρκές και υψη-
λής κατάρτισης προσωπικό, όπως ακρι-
βώς ισχύει από χρόνια στις περισσότε-
ρες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ισπα-
νία, Ιταλία, Πορτογαλία  κ.λπ.). 

Για τη διεύρυνση της αναπτυξιακής συµ-
βολής των αυτοκινητόδροµων υπάρ-
χει απόλυτη ανάγκη προώθησης συ-
µπληρωµατικών έργων (κάθετοι άξο-
νες κ.λπ.), όπως είναι η σύνδεση του 
Αγρινίου  και του Πλατυγιαλίου µε την 
Ιόνια Οδό, της Αµφιλοχίας µε τη Λευ-
κάδα και το Ακτιο, του ∆ιακοπτού µε τα 
Καλάβρυτα και πάνω απ’ όλα η συνέ-
χιση της Ολυµπίας Οδού µε τον Πύρ-
γο κ.λπ. Η Π∆Ε σε συνεργασία µε το 
υπουργείο Υποδοµών  που εργάζονται 
πάνω σε αυτά τα έργα, θα πρέπει να τα 
προωθήσουν το ταχύτερο δυνατό, γιατί 
όσο γρηγορότερα γίνουν αυτά τα έργα, 
τόσο µεγαλύτερη απόδοση µπορούµε 
να περιµένουµε από τους νέους αυτο-
κινητόδροµους. 
Με τις παραπάνω εξελίξεις σπάει ορι-
στικά µια µακρά περίοδος έντονης υπα-
νάπτυξης και παραµέλησης του τοµέα 
των οδικών µεταφορών, δηµιουργώντας 
νέες προοπτικές για µεγαλύτερη συµβο-
λή του κλάδου, ποσοτικά και ποιοτικά, 
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Ç 
σηµασία µεγάλων έργων όπως η 
Εγνατία Οδός και οι λοιποί αυτο-
κινητόδροµοι, αλλά και το µέγε-
θος των σχετικών επενδύσεων, 

επιτάσσουν την προώθηση συµπλη-
ρωµατικών, πέραν της κατασκευής και 
λειτουργίας-συντήρησης, δράσεων που 
θα πολλαπλασιάσουν τα αναπτυξιακά 
οφέλη και θα διευρύνουν το πλαίσιο 
της κοινωφελούς διαχείρισης και αξι-
οποίησής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ  εδώ και 15 περίπου χρόνια συ-
γκρότησε και λειτουργεί το «Παρατη-
ρητήριο της Εγνατίας Οδού» Το Πα-
ρατηρητήριο, µε βάση τεκµηριωµένες 
επιστηµονικές µεθόδους και την ανά-
πτυξη σύγχρονης υποδοµής πληρο-
φοριακών συστηµάτων, συγκεντρώ-
νει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα 
και ενηµερωµένα δεδοµένα για δείκτες 
που αφορούν τις χωρικές επιδράσεις 
των αυτοκινητοδρόµων.
Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύ-
πτουν από την παρακολούθηση των 
αναπτυξιακών, χωροταξικών, περι-
βαλλοντικών και συγκοινωνιακών επι-
δράσεων του συστήµατος της Εγνατίας 
Οδού και των κάθετων αξόνων µπο-
ρούν να συνοψιστούν στις παρακάτω 
γενικές επιδράσεις:
Η Εγνατία Οδός:
Συµβάλλει στην άµβλυνση των περι-
φερειακών ανισοτήτων στο επίπεδο 
προσβασιµότητας & κινητικότητας και 
αναδεικνύει ένα περισσότερο πολυκε-
ντρικό πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, 
Οι µετακινήσεις µεταξύ των πόλεων 
αυξήθηκαν τόσο ενδοπεριφερειακά, 

όσο και διαπεριφερειακά. 
Οι υψηλότεροι φόρτοι παρατηρού-
νται στα τµήµατα µεταξύ του κόµβου 
Πολυµύλου και του κόµβου Στρυµό-
να, και ειδικότερα στα τµήµατα µε-
ταξύ των Α/Κ Καλοχωρίου και Σερ-
ρών, που λειτουργούν και ως εξωτε-
ρική περιφερειακή οδός για την πό-
λη της Θεσσαλονίκης.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Εγνα-
τία Οδό είναι σηµαντικά υψηλότερος 
κατά τη θερινή περίοδο.
Μετά το 2009 (έτος αρχής οικονο-
µικής κρίσης), και µέχρι το 2014 η 
κυκλοφορία, µε όρους διανυθέντων 
οχηµατοχιλιοµέτρων, σε ολόκληρη 
την Εγνατία Οδό µειώθηκε κατά περί-
που 25%. Από το 2014 και µετά πα-
ρουσιάζεται αυξητική τάση της τάξης 
περίπου του 4-5% ανά έτος.
Αναβαθµίζει τον ρόλο των λιµανιών, 
ενώ µέσω των κάθετων αξόνων λει-
τουργεί ως συλλεκτήριος άξονας των 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών.
Επιδρά ως νέος βασικός παράγοντας 
στην ανάπτυξη και τη χωροταξική ορ-

γάνωση των πε-

ριφερειών, αλλάζοντας ριζικά τα µε-
ταφορικά δεδοµένα που συνδέονται 
µε τη χωροθέτηση νέων δραστηριοτή-
των, τον περιφερειακό προγραµµατι-
σµό αλλά και την προβολή-µάρκετινγκ 
των τοπικών οικονοµιών, ειδικά σε 
σχέση µε τουρισµό-πολιτισµό.
Μια ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση 
στις θετικές επιδράσεις της Εγνατί-
ας Οδού αφορά στην άρση της απο-
µόνωσης που επιφέρει για σηµαντι-
κό αριθµό µικρότερων οικισµών και 
χωριών, βελτιώνοντας θεαµατικά την 
ευκολία µετακίνησης από και προς 
τα αστικά κέντρα και ανάλογες κοι-
νωνικές και οικονοµικές υπηρεσίες. 
Ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, η παρακολούθηση σχετικών δει-
κτών καταδεικνύει πως οι συνέπει-
ες ως προς τον θόρυβο και την απο-
κοπή φυσικών περιοχών είναι απο-
λύτως ελεγχόµενες και εντός όρίων. 
Θετικές επιδράσεις παρουσιάζονται 
σε σχέση µε το βαθµό αποκοπής οι-
κισµών.  Τέλος δεν καταγράφεται αρ-
νητική συµβολή ως προς τα όρια στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση και την ποι-
ότητα των υδάτων. Υπερβάσεις πα-

ρατηρούνται στα αιωρού-
µενα σωµατίδια 

σε αστικές περιοχές υψηλών φόρτων. 
Συνολικά, η Εγνατία Οδός συνεισφέ-
ρει στη βελτίωση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων για την προσέλκυση 
επενδύσεων και δραστηριοτήτων βιο-
µηχανίας-βιοτεχνίας, διαµετακοµιστι-
κών υπηρεσιών και τουρισµού, που 
δύναται να συγκρατήσουν αλλά και 
να προσελκύσουν πληθυσµό. Η βελ-
τίωση αυτή µπορεί να οδηγήσει στην 
αναβάθµιση της σχετικής θέσης της 
περιφερειακής οικονοµίας. ∆εν απο-
τελεί όµως τη µόνη και ικανή συνθή-
κη για την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Οι προσδοκίες που γεννά η Εγνατία 
Οδός ως ραχοκοκκαλιά περιφερει-
ακής ανάπτυξης θέτουν επί τάπητος 
την αναγκαιότητα για ανάπτυξη συ-
ντονισµένων δράσεων και αποτελε-
σµατικών συνεργασιών ανάµεσα σε 
αναπτυξιακούς φορείς, προκειµένου 
να υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν.
Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε τον ιστότοπο του Παρατη-
ρητηρίου της Εγνατίας Οδού: http://
observatory.egnatia.gr 
• Απαραίτητη Σηµείωση: Τα πε-
ριεχόµενα και οι τυχόν απόψεις 
που αποτυπώνονται στα κείµενα του 
Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν 
απαραίτητα τη σύµφωνη γνώµη της 

διοίκησης της εταιρείας ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ.



Καλό Καλοκαίρι!

Πατραϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.
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Τ
ο λιμάνι της Πάτρας, στη μακρά 
ιστορία του, είχε ιδιαίτερη και κα-
θοριστική συμβολή στην εξέλιξη 
της πόλης μας και σφράγισε τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθή-
κες σε αυτήν. 
Η πόλη μας άλλωστε, μαζί με την Αλε-
ξάνδρεια, τη Βηρυτό και τη Σμύρνη 
έχουν χαρακτηριστεί «πόλεις-λιμάνια» 
καθώς τα λιμάνια αυτά αναδείχθηκαν 
σε κέντρα του εισαγωγικού και εξαγω-
γικού εμπορίου προσφέροντας ακμή 
και ευημερία στις πόλεις που τα φι-
λοξενούσαν. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 
το λιμάνι μας βρέθηκε σε φθίνουσα 
πορεία και σήμερα βρίσκεται σε μετα-
βατική περίοδο που αναζητά τους νέ-
ους προσανατολισμούς του. 
Την φθίνουσα πορεία, από το 2006 
και μετά, πιστοποιούν όλα τα μεγέθη 
της κίνησης του λιμένα. 
Τα κύρια αίτια είναι η λειτουργία της 
Εγνατίας Οδού από το 2007 και μετά 
σε συνδυασμό με την ανυπαρξία αξι-
όπιστων και ασφαλών χερσαίων συν-
δέσεων του λιμανιού μας και βεβαί-
ως η οικονομική κρίση που ενέσκη-
ψε στη χώρα μας το 2009. Τα στοι-
χεία δείχνουν να έχουν σταθεροποι-
ηθεί στα χαμηλά αυτά επίπεδα και να 
εμφανίζουν μια ασθενή, ασταθή και 
όχι γραμμική τάση ανάκαμψης τα τε-
λευταία χρόνια. 
Ωστόσο, από τη γενικότερη επεξερ-
γασία των στοιχείων που διαθέτουμε 
προκύπτει ότι υπάρχουν, υπό προϋ-
ποθέσεις, δυνατότητες σταθεροποίη-
σης και ενίσχυσης με χαρακτηριστι-
κά βιωσιμότητας της ανάκαμψης, ώστε 
το λιμάνι να ανταποκριθεί στον νευ-
ραλγικό ρόλο που του ανήκει στη δι-
αμόρφωση μιας αναπτυξιακής δυνα-
μικής για την πόλη μας και τη Δυτι-
κή Ελλάδα γενικότερα.
Ο ρόλος του λιμανιού μας προσδιο-
ρίζεται από τη θέση του στο Διευρω-
παϊκό Δίκτυο Μεταφορών, στο εθνι-
κό λιμενικό σύστημα και από τον χα-
ρακτήρα του ως διεθνούς σημασίας, 
μεικτό επιβατηγό - εμπορικό - τουρι-
στικό λιμάνι.
Χωρίς να παραμελείται κανείς από 
τους πιο πάνω τρεις τομείς υπηρεσι-
ών, το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να 
δοθεί στον εμπορικό του χαρακτήρα 
και τη μεταφορά φορτίων. 

Τα νέα δεδομένα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα στην παγκόσμια και ευρω-
παϊκή αγορά δημιουργούν ευκαιρί-
ες και για το λιμάνι μας που πραγμα-
τικά μπορεί να αναδειχθεί σε ισχυρό 
κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, η σύνδεσή 
του με χερσαία δίκτυα που εξασφαλί-
ζουν αξιόπιστη, ασφαλή και ταχεία με-
ταφορά των διακινούμενων αγαθών 
και η κατασκευή του εμπορικού τμή-
ματος του νέου λιμένα της πόλης μας. 
Οσον αφορά στα χερσαία δίκτυα, η 
πρόσφατη ολοκλήρωση του τμήματος 
Κόρινθος - Πάτρα του οδικού άξονα 
της ΠΑΘΕ και η παράδοση σε χρήση 
των παραγλαύκειων οδών,  εξασφα-
λίζουν καλή οδική σύνδεση του λι-
μανιού μας. Ηδη στα στοιχεία του Α’ 
εξαμήνου του 2017 και με την επιφύ-
λαξη της επιβεβαίωσης των στοιχεί-
ων σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, 
παρουσιάζεται αξιοσημείωτη αύξηση 
στους δείκτες τόσο της επιβατικής κί-
νησης  όσο και της κίνησης φορτίων 
και αγαθών.
 Παραμένει όμως μεγάλο, επείγοντος 
χαρακτήρα, ζητούμενο η σιδηροδρο-

μική σύνδεση που αποτελεί την επι-
τομή για ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και 
ανταγωνιστικό δίκτυο συνδυασμένων 
μεταφορών με κεντρικό κόμβο το λι-
μάνι μας. Η σιδηροδρομική σύνδε-
ση θα διαμορφώσει συνθήκες ισχυ-
ρού συγκριτικού πλεονεκτήματος για 
το λιμάνι μας, καθώς θα είναι το μο-
ναδικό της Δυτικής Ελλάδας και των 
ανατολικών ακτών του θαλάσσιου δι-
αδρόμου της Αδριατικής με σιδηρο-
δρομική σύνδεση.
Είναι επίσης  απολύτως απαραίτητο να 
βρεθεί ο τρόπος χρηματοδότησης για 
να δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή 
του εμπορικού τμήματος του νέου λι-
μένα. Μόνο έτσι ολοκληρώνεται ένας 
βασικός, απολύτως αναγκαίος σχεδι-
ασμός, που θα επιτρέψει στο λιμάνι 
της Πάτρας να καταστεί «εν τοις πράγ-
μασι» ισχυρός κόμβος συνδυασμένων 
μεταφορών του Κεντρικού Διευρωπα-
ϊκού Δικτύου.
 Ο ρόλος αυτός  του αναγνωρίζεται και 
του αποδίδεται σε όλα τα επίσημα ευ-
ρωπαϊκά και ελληνικά κείμενα και κα-
νονισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ρόλος, 

στον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί,  
γιατί τον έχει πρωτίστως ανάγκη η πό-
λη μας και η Περιφέρεια της Δυτικής 
Ελλάδας που δοκιμάζονται περισσότε-
ρο έντονα, σε σχέση με την υπόλοιπη 
χώρα, από τις επιπτώσεις της οικονο-
μικής κρίσης καθώς η Δυτική Ελλά-
δα είναι η δεύτερη φτωχότερη περι-
φέρεια της χώρας μας και διακοσιο-
στή πεντηκοστή Πέμπτη στο σύνολο 
των διακοσίων εβδομήντα έξι της ΕΕ.
Το λιμάνι μπορεί να έχει καθοριστι-
κή συμβολή στην προσπάθεια ανά-
σχεσης της κρίσης και την εμπέδω-
ση μιας αναπτυξιακής δυναμικής. Εί-
ναι αυτός ο λόγος που τίθεται επίμο-
να, από πλευράς ΟΛΠΑ, το αίτημα για 
τις δύο μεγάλες αυτές υποδομές προς 
κάθε κατεύθυνση.
Προσκαλούμε τους φορείς της πόλης 
σε σύμπλευση, σε αυτή τη δύσκολη 
προσπάθεια, που θα πρέπει, για να 
αποδειχθεί αποτελεσματική, να τη χα-
ρακτηρίζει η επιμονή στη διεκδίκηση  
αλλά και ο ρεαλισμός στη διαμόρφω-
ση   των απαιτήσεων όσον αφορά τις 
εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για 
την επίτευξη του στόχου.

Η 
Πάτρα και  γενικότερα η δυτική  & 
νότια ηπειρωτική χώρα επιτέλους 
αποτελούν  μέρος  του διεθνούς 
πλέγματος μεταφορών έστω και 

προσωρινά  κατά το σκέλος των οδι-
κών μεταφορών 
Το 5ο Συνέδριο της εφημερίδας «ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» έρχεται στην ανατολή 
της  νέας μέρας που  αποτελεί  ευκαι-
ρία για την Πάτρα να λειτουργήσει ως  
Επιχειρηματική  Μητρόπολη του πα-
ραμελημένου Δυτικού Αξονα της χώ-
ρας παρασύροντας όλη  τη γεωγραφι-
κή περιοχή σε ανάπτυξη, ακόμα και τη 
τελευταία απομονωμένη περιοχή  της 
που είναι  η Ηλεία.
Στους οδικούς  άξονες  που σήμερα πα-
ρουσιάζονται (Ολύμπια, Ιόνια, Μορέ-
ας) ο φορέας μας εκπροσωπεί όλες τις 
οργανωμένες  ΒΙΠΕ, δηλαδή  τα Γιάν-
νενα, Πρέβεζα, Πάτρα, Τρίπολη, Κα-
λαμάτα με συνδεσιμότητα σε αυτούς. 
Οι ολοκληρώσεις αυτών των αξόνων 
σηματοδοτούν:
Θετικές προσδοκίες ανάκαμψης της 
οικονομικής δραστηριότητας σε πα-
ραδοσιακούς και νεοφυείς τομείς και 
επιχειρήσεις.
Τη δημιουργία νέου κύματος επιχειρη-
ματικότητας μετά την οικονομική ανά-

σχεση λόγω της έλλειψης των υπο-
δομών.
Ισχυρές προοπτικές  και προσδοκίες 
επενδύσεων  από ήδη καθιερωμένους 
επιχειρηματικούς φορείς  της περιοχής  
που περιμένουν και τις υπόλοιπες υπο-
δομές  προκειμένου  να υλοποιήσουν  
τις νέες επενδύσεις όπως για  παρά-
δειγμα την ολοκλήρωση του φράγμα-
τος Πείρου – Παραπείρου και του Φο-
ρέα του, της υποδομής του εμπορευμα-
τικού τμήματος  των λιμένα  Πατρών 
και αεροδρομίου Αράξου.
Οι προοπτικές και προσδοκίες όμως 
αυτές θα υλοποιηθούν στο μέγιστο, 
εφόσον τα κόστη χρήσης  των υποδο-
μών είναι  διεθνώς ανταγωνιστικά και 
εφόσον δημιουργηθούν  και διατηρη-
θούν  οι αναγκαίες συνθήκες  ανταγω-
νισμού  επιλογής  μέσου  μεταφοράς 
μεταξύ  παρόχων διαφορετικών  με-
ταφορικών υποδομών.
Η διαμόρφωση «εύλογου & ανταγω-
νιστικού κόστους» θα δημιουργήσει 
συνθήκες win-win τόσο για τους πα-
ραχωρησιούχους όσο και τους παρό-
χους περιεχομένου / χρήστες,  αυξά-
νοντας τις  διελεύσεις  των φορτίων.
 Σημαντική είναι η  σύνδεση με τις κυ-
κλοφοριακές αρτηρίες όλων των λι-

μανιών, αεροδρομίων, ΒΙΠΕ /ΒΙΟ-
ΠΑ, τουριστικών προορισμών και εν 
γένει κάθε περιοχής με παραγωγή οι-
κονομικού προϊόντος.
  Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της   
Ηπείρου και της ΒΙΠΕ  Ιωαννίνων, με 
την σοβαρή ανάπτυξη τους μετά την 
υλοποίηση της Εγνατίας Οδού  και 
του λιμένα  της Ηγουμενίτσας και της  
Μεσσηνίας όπου υλοποιήθηκαν σοβα-
ρές  νέες τουριστικές επενδύσεις  χά-
ριν των νέων  μεταφορικών υποδομών  
(λιμενικών,  αεροπορικών, οδικών), 
εν αντιθέσει με τον μαρασμό της ΝΑ-
ΒΙΠΕ  Αστακού  ελλείψει οδικής και 
σιδηροδρομικής  διασύνδεσης με τα 
μεταφορικά δίκτυα.
Χαιρετίζουμε  λοιπόν ως επιχειρήσεις 
των ΒΙΠΕ την ολοκλήρωση του πρώ-

του αυτού σημαντικού βήματος στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας δικτύου 
συνδυασμένων εμπορευματικών μετα-
φορών με στόχο την  οικονομική ανά-
πτυξη και προσδοκούμε στην ολοκλή-
ρωση όλων των υπολοίπων αναπτυξι-
ακών έργων υποδομών μεταφορών και 
ενέργειας για να προλάβουμε ως επιχει-
ρήσεις της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας 
το «Τρένο του 21ου  αιώνα που φεύγει».
Ελπίζουμε ότι ο ρεαλισμός, ο κοινός 
νους και ο κοινός στόχος  θα πρυτα-
νεύσουν και επισπεύσουν την επίλυση 
των εκκρεμοτήτων στις σιδηροδρομι-
κές  μεταφορές και την άφιξη του φυ-
σικού αερίου, χωρίς ανούσιους μαξι-
μαλισμούς και καθημερινή ανεύρεση 
«θεμάτων» που μας κρατούν δεσμώτες 
κακών πρακτικών του χθες.

Του ΝιΚου 
ΚοΝΤοΕ
προέδρου και 
διευθύνοντος 
συμβούλου της οΛΠΑ ΑΕ

Το λιμάνι της Πάτρας, κόμβος 
συνδυασμένων μεταφορών του 
κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου

Απαραίτητη 
προϋπόθεση, 
η σύνδεση με 
χερσαία δίκτυα 
που εξασφαλίζουν 
αξιόπιστη, ασφαλή 
και ταχεία μεταφορά 
των διακινούμενων 
αγαθών και η 
κατασκευή του 
εμπορικού τμήματος 
του νέου λιμένα 
της πόλης μας. 
Προσκαλούμε τους 
φορείς της πόλης 
σε σύμπλευση, σε 
αυτή τη δύσκολη 
προσπάθεια

Να προλάβουμε το τρένο του 21ου αιώνα

Του ΠΕΤΡου 
ΜΑΝΤΑ
προέδρου ΣΕΒιΠΑ

Ελπίζουμε ότι ο ρεαλισμός, ο κοινός νους και ο κοινός 
στόχος  θα πρυτανεύσουν και επισπεύσουν την επίλυση 
των εκκρεμοτήτων στις σιδηροδρομικές  μεταφορές και την 
άφιξη του φυσικού αερίου, χωρίς ανούσιους μαξιμαλισμούς 
και καθημερινή ανεύρεση «θεμάτων» που μας κρατούν 
δεσμώτες κακών πρακτικών του χθες
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Ó
ιγά-σιγά αρχίζει να αποκαθίσταται η ισορρο-
πία. Ισορροπία µεταξύ ανατολικού και δυτι-
κού άξονα της χώρας, τουλάχιστον στις οδι-
κές υποδοµές, µε την ολοκλήρωση της Ολυ-

µπίας και της Ιόνιας Οδού των µεγάλων εθνι-
κών αυτοκινητοδρόµων, οι οποίοι µπορούν να 
αποτελέσουν το πρώτο έναυσµα για να βγει η 
∆υτική Ελλάδα από τη γενικότερη αποµόνωση 
δεκαετιών. Το τέλος της οδικής 
αποµόνωσης θα ολοκληρωθεί 
µε την κατασκευή και παράδο-
ση του οδικού άξονα Πάτρα – 
Πύργος – Τσακώνα, ο οποίος 
θα κλείσει το δακτυλίδι αυτο-
κινητοδρόµων της Πελοπον-
νήσου, φέρνοντας πάλι µετά 
από χρόνια αποµόνωσης στο 
ξανά προσκήνιο και τους Νο-
µούς Ηλείας, Ζακύνθου και Κε-
φαλληνίας.
Με την ολοκλήρωση των ανω-
τέρω οδικών αξόνων ξεκινά 
προοδευτικά να αλλάζει το το-
πίο για τη ∆υτική Ελλάδα. 
Στον κλάδο του πρ ωτογενούς 
τοµέα, όπου κατά βάση η Ηλεία 
αλλά και ο κάµπος της Αχαΐας 
έχουν ιδιαίτερα έντονη αγροτι-
κή παραγωγή, τα ευπαθή προϊ-
όντα µπορούν να φτάσουν πο-
λύ πιο γρήγορα και µε πολύ µι-
κρότερες επισφάλειες από τον 
τόπο παραγωγής στον τόπο κα-
τανάλωσης.
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και 
στον δευτερογενή τοµέα µε τις 
επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών 
να αντιστρέφουν το οδικό µετα-
φορικό µειονέκτηµα που είχαν 
µέχρι σήµερα και να το µετατρέ-
πουν σε πλεονέκτηµα, ευρισκό-
µενες πλέον µε τον νέο δρόµο 
σε δυόµισι ώρες στην Αθήνα 
µε τα επαγγελµατικά µεταφορι-
κά τους αυτοκίνητα.
Πέραν των ανωτέρω, µε τη 
µείωση του χρόνου µετάβα-
σης µπορούν οι έντονες φυ-
σικές οµορφιές του τοπίου της περιοχής να απο-
τελέσουν προορισµό ξεκούρασης και αναψυχής 
αναπτύσσοντας στην περιοχή τόσο τον εσωτερι-
κό όσο και τον εξωτερικό τουρισµό. Ενώ παράλ-
ληλα δηµιουργείται µόχλευση στην αγορά των 
ακινήτων αλλά και του τεχνικού κόσµου µέσω 
της ενεργοποίησης της κατασκευής στο τµήµα 
των παραθεριστικών κατοίκων και ξενοδοχεί-
ων στην περιοχή.
Ολα αυτά δηµιουργούν ένα στοίχηµα για τη ∆υ-
τική Ελλάδα. Ενα στοίχηµα που και οι δύο βαθ-
µοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να κερ-
δίσουν για τους κατοίκους της ίδιας της περιφέ-
ρειάς τους. Ετσι, από τη αγαστή συνεργασία των 
∆ήµων και της Περιφέρειας µέσω στοχευµένων 

δράσεων µπορεί να αλλάξει το τοπίο και να επι-
τευχθεί το µέγιστο όφελος και µε το βέλτιστο τρό-
πο απόρροια των νέων οδικών υποδοµών.  Με 
τον τρόπο αυτό δύναται να ευοδωθεί µια σοβα-
ρή προσπάθεια από τους ανωτέρω φορείς προ-
κειµένου να προωθηθούν και να αναδειχθούν 
οι δυνατότητες της περιοχής, ενώ παράλληλα να 
υπάρξουν εκείνες οι κατευθυντήριες γραµµές, οι 

οποίες θα δηµιουργήσουν 
στοχευµένη ανάπτυξη σύµ-
φωνα µε τα θέλω της περιο-
χής και όχι µία γενικόλογη 
και ασαφή ανάπτυξη.
Πέρα από τις ενέργειες των 
τοπικών φορέων, όµως, και 
το κράτος οφείλει να συνεχί-
σει να συνδράµει προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης 
της περιοχής µέσα από την 
ολοκλήρωση του δικτύου των 
βασικών υποδοµών. Η έλευ-
ση του σιδηροδρόµου και η 
διασύνδεσή του µε τα λιµά-
νια της Πάτρας, του Κατακό-
λου και της Καλαµάτας θεω-
ρείται εκ των ουκ άνευ καθώς 
δηµιουργεί τη βάση ενός δι-
κτύου συνδυασµένων µετα-
φορών. Το δίκτυο αυτό συ-
µπληρώνεται µε τη διασύνδε-
ση των τριών ΒΙΠΕ  (Πάτρας, 
Μελιγαλά Ι και Μελιγαλά ΙΙ) 
καθώς και των αεροδροµίων 
του Αράξου και της Καλαµά-
τας. Κατά αυτό τον τρόπο, η 
Νέα Ηλεκτροκίνητη Σιδηρο-
δροµική Γραµµή αλλάζει πλή-
ρως το τοπίο σε όλη την Πε-
λοπόννησο µε ελαχιστοποί-
ηση του κόστους µεταφοράς 
προσώπων και αγαθών. Για 
την τοπική οικονοµία ενεργο-
ποιείται νέα δυναµική καθώς 
τα παραγόµενα στην περιοχή 
προϊόντα µετακινούνται πλέ-
ον φθηνότερα στις εσωτερι-
κές αγορές αλλά και, περαι-
τέρω, από τα ανωτέρω λιµά-

νια και αεροδρόµια από και προς το εξωτερικό.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ∆υτική Ελ-
λάδα στον κλάδο των µεταφορικών υποδοµών 
βρίσκεται σε καλή τροχιά. Ωστόσο, τα περιθώ-
ρια ανάπτυξης είναι προφανή αρκεί η κεντρική 
εξουσία να µην την ξεχάσει πάλι και οι τοπικοί 
Θεσµικοί Φορείς να µπορούν να συµπλεύσουν 
δηµιουργώντας κοινές συνισταµένες στους στό-
χους και τις διεκδικήσεις τους. 
Η ∆υτική Ελλάδα αξίζει τις παραπάνω υποδο-
µές και είναι υποχρέωση της Πολιτείας να επεν-
δύει σε τέτοιους τόπους µιας και είναι ηλίου φα-
εινότερο ότι το οικονοµικό αποτέλεσµα τέτοιων 
επενδύσεων έχει σαφέστατα πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για τη χώρα.

Ð
ιστεύω ότι πρωταρχικός στόχος  κάθε αναπτυ-
ξιακής  πολιτικής και πρωτοβουλίας  σήµε-
ρα θα πρέπει να είναι η δηµιουργία όσων το 
δυνατόν  περισσότερων θέσεων εργασίας και 

ευκαιριών απασχόλησης.  Η παντός είδους επιχει-
ρηµατικότητα που ασκείται µέχρι σήµερα στη χώρα 
µας αλλά και οι νέες επιχειρήσεις που θα δηµιουρ-
γηθούν, υπό προϋποθέσεις, µπορούν να συµβά-
λουν αποτελεσµατικά στην επί-
τευξη αυτού του στόχου. 
Η βασική προϋπόθεση για µια 
βιώσιµη και αυτοτροφοδοτού-
µενη οικονοµική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο αυτό  είναι το ότι θα 
πρέπει  να συνεχιστεί  απαρέ-
γκλιτα και µε πιο ταχείς ρυθ-
µούς  η δηµοσιονοµική εξυγί-
ανση προκειµένου να ενισχυθεί 
η αξιοπιστία της χώρας µας, να 
ανακτηθεί η χαµένη εµπιστοσύ-
νη, να βελτιωθεί η δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων εκ µέρους 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
και του τραπεζικού µας συστή-
µατος έτσι ώστε να αυξηθεί και 
η ρευστότητα της πραγµατικής 
οικονοµίας.
Σύµφωνα µε τελευταία στατιστι-
κά στοιχεία που δηµοσίευσε το 
Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βι-
οµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ):
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊ-
όν (ΑΕΠ) το πρώτο τρίµηνο του 
2017 αυξήθηκε κατά + 0,4 % 
έναντι -1,0% στο τέταρτο τρί-
µηνο του  2016 και -0,8% στο 
πρώτο τρίµηνο του 2016.
Αλλες σηµαντικές µεταβολές 
που σηµειώθηκαν το πρώτο τρί-
µηνο του 2017 σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του 2016:
- Αύξηση κατανάλωσης νοικο-
κυριών (+1,7%, έναντι -0,7% 
στο α’ τρίµ. 2016)
- ∆ιεύρυνση των επενδυτικών 
δαπανών (+13,6%, σε συνέ-
χεια +15,2% το α’ τρίµ.  2016)
Κυρίως λόγω µεγαλύτερου σχη-
µατισµού πάγιου κεφαλαίου ( +11,2%, σε αντίθε-
ση µε -10,1%).
- Υψηλή αύξηση εισαγωγών (+10,9%, κατόπιν 
-10,1%)
- Λόγω της χαλάρωσης των περιορισµών στην κί-
νηση κεφαλαίων
-Οι εισαγωγές υπερέβησαν την αύξηση των εξα-
γωγών ( +4,8%)  µε αποτέλεσµα την επιδείνωση  
του ισοζυγίου  εξωτερικού τοµέα για πρώτη φορά 
από το 2014: έλλειµµα €2,2  δισεκ.
- ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής:
Α’ τετράµηνο 2017: Ενίσχυση κατά 7,2%,αντί 
+0,2% το α’ τετράµηνο του 2016
Αύξηση σε όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς
- Ορυχεία: +12,7% αντί -17,0%, 
- Μεταποίηση: +4,4% αντί +2,8%
- Ηλεκτρισµός: +18,4% αντί 
- Η ανεργία µειώθηκε στο 23,3% το πρώτο τρίµη-
νο του 2017 από 24,9 %  το πρώτο τρίµηνο του 
2016 και 23,6% το τέταρτο τρίµηνο του 2016.
- Πληθωρισµός 1,5% (λόγω αυξήσεων έµµεσων 
φόρων και επιβολή νέων, αλλά και υψηλότερη τι-
µή πετρελαίου).  
Στις  διεθνείς κατατάξεις ανταγωνιστικότητας η χώ-
ρα µας  κατέχει  µία από τις τελευταίες θέσεις µε-
ταξύ των  ανεπτυγµένων χωρών όσον αφορά στο 
επενδυτικό περιβάλλον. Για παράδειγµα στις κατα-
τάξεις επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της Παγκό-
σµιας Τράπεζας, είχαµε φτάσει στην 109η θέση, τη 
χειρότερη από τις χώρες του ΟΟΣΑ.
Θα πρέπει µε αποφασιστικότητα να αντιµετωπίσου-
µε  την κατάσταση αυτή, και τις χρόνιες παθογένει-
ες ενός περιβάλλοντος εχθρικού στη δηµιουργία, 
στην πρωτοβουλία, στην καινοτοµία, στην προ-

σέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων υψη-
λής προστιθέµενης αξίας που θα αυξήσουν  το ει-
σόδηµα και τις θέσεις εργασίας.
Βασικός στόχος λοιπόν  θα πρέπει να είναι η  εξά-
λειψη κάθε εµποδίου, στην πράξη και όχι στα λό-
για,  που µέχρι σήµερα κρατά  καθηλωµένες τις δη-
µιουργικές δυνάµεις της χώρας, παρεµποδίζοντας 
την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των συγκριτι-

κών της πλεονεκτηµάτων, όπως:
- Η γραφειοκρατία και οι πολυ-
δαίδαλες διαδικασίες για την 
αδειοδότηση και λειτουργία των 
επιχειρήσεων, το χωροταξικό, 
η καθυστέρηση στην απόδοση 
δικαιοσύνης.
- Η περιορισµένη ρευστότητα 
και τα ελλιπή χρηµατοδοτικά ερ-
γαλεία για τη στήριξη των επεν-
δύσεων. Η απουσία αναπτυξι-
ακής τράπεζας. 
- Η απαράδεκτα υψηλή φορο-
λόγηση του ιδιωτικού τοµέα της 
οικονοµίας της χώρας µας, αυ-
τοαπασχολούµενων, ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών και επιχει-
ρήσεων. ∆εν µπορούµε να µι-
λάµε για ανάπτυξη και επενδύ-
σεις όταν το ύψος των φόρων 
και των εισφορών που ισχύουν 
σήµερα στην Ελλάδα είναι ένα 
από τα υψηλότερα στην Ευρώ-
πη. Πρόβληµα, όµως, εκτός από 
το ύψος της φορολογίας, είναι 
και ένα ασταθές και πολύπλο-
κο φορολογικό περιβάλλον, το 
οποίο αλλάζει διαρκώς – και µά-
λιστα προς το δυσµενέστερο για 
την επιχειρηµατικότητα – ανάλο-
γα µε τις «τρύπες» που εµφανί-
ζονται κάθε φορά στα έσοδα του 
προϋπολογισµού. Ενα περιβάλ-
λον στο οποίο κανείς δεν µπο-
ρεί να προγραµµατίσει, να προ-
ϋπολογίσει και να σχεδιάσει σε 
ορίζοντα µεγαλύτερο του έτους.
- Ο περιορισµένος ανταγωνι-
σµός στην αγορά.
- Τα εµπόδια και η έλλειψη κουλ-

τούρας συνεργασίας, εξωστρέφειας και η περιορι-
σµένη διασύνδεση µε τις διεθνείς αγορές.
Κύριος στόχος της Πολιτείας  θα πρέπει εποµένως 
να είναι η δηµιουργία  ενός φιλικού περιβάλλο-
ντος  που να προσελκύει  τη δηµιουργία και την 
υγιή επιχειρηµατικότητα µε την άρση όλων των 
εµποδίων σε όλα τα στάδια της δηµιουργίας και 
ανάπτυξης µιας επιχείρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
θα πρέπει να επιδείξει και για τον µετασχηµατισµό 
της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελλη-
νικής οικονοµίας προς νέα ή  διαφοροποιηµένα 
προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και 
στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικό-
τητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική 
αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσί-
ες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, πε-
ριβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης 
και καινοτοµίας.
Το αναπτυξιακό µοντέλο της Περιφέρειας της ∆υ-
τικής Ελλάδας  θα πρέπει να στοχεύει πρωτίστως  
στην αξιοποίηση των µεγάλων αναξιοποίητων συ-
γκριτικών της  πλεονεκτηµάτων  στον πρωτογε-
νή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονο-
µίας της περιφέρειάς µας. Εδώ θα πρέπει να συ-
νεχισθούν, µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση, οι προ-
σπάθειες για την βελτίωση των υποδοµών (οδι-
κό, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµιο, 
φωταέριο κ.λπ.). 
Θα πρέπει επιτέλους  να διδαχθούµε από το πα-
ρελθόν  και να δηµιουργήσουµε την Ελλάδα της 
υγιούς οικονοµίας, της ανταγωνιστικότητας, της 
ευνοµίας, της κοινωνικής προστασίας, των πολι-
τών που αξιοποιούν ελεύθερα τη δηµιουργικότητά 
τους, τα ταλέντα τους και αισιοδοξούν για το µέλλον.  

Του ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΜΟΥ 

οικονοµολόγου – µπύρα ΜΑΜΟΣ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΪΒΑΛΗ
προέδρου ∆Ε παραρτήµατος ∆υτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Η κοινωνία ζητάει δουλειές 
και ίσες ευκαιρίες 

∆εν µπορούµε 
να µιλάµε για 
ανάπτυξη και 
επενδύσεις όταν 
το ύψος των 
φόρων και των 
εισφορών που 
ισχύουν σήµερα 
στην Ελλάδα 
είναι ένα από τα 
υψηλότερα στην 
Ευρώπη 

Η ∆υτική Ελλάδα 
στον κλάδο των 
µεταφορικών 
υποδοµών 
βρίσκεται σε 
καλή τροχιά. 
Ωστόσο, τα 
περιθώρια 
ανάπτυξης είναι 
προφανή αρκεί η 
κεντρική εξουσία 
να µην την 
ξεχάσει 

Φως στο τούνελ της Εξόδου 
από την Αποµόνωση
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Á
ν και οι διθυραµβικές περιγραφές γύρω από τη 
λέξη ανάπτυξη τείνουν να είναι γνώρισµα των 
ηµερών µας, στα έµπειρα αφτιά αυτών που τόλ-
µησαν και είδαν την ενσωµάτωση του όρου µέ-

σα από ένα στέρεο επιχειρηµατικό πλάνο έχει πο-
λύ περισσότερο και µια δεύ-
τερη µετάφραση. Η ανάπτυξη 
της Coffee Island ταυτίζεται 
µε τον άρτιο σχεδιασµό και 
τις στοχευµένες αποφάσεις. 
Αυτές αποτελούν τη βάση του 
αναπτυξιακού µας στόχου και 
όχι τα βεβιασµένα βήµατα από 
τον πρόδηλο ενθουσιασµό της 
κοινής γνώµης. 
Στο δικό µας µοντέλο προσέγ-
γισης µιας νέας αγοράς, η βά-
ση είναι πάντοτε κοινή. Καµία 
ατελής γενίκευση από την εγ-
χώρια αγορά αλλά και τίποτα 
ως δεδοµένο. Ο επιχειρηµατι-
κός χάρτης γράφεται κάθε φο-
ρά από την αρχή. Μόνο όταν 
δούµε την αγορά από τα µάτια 
του καταναλωτή αρχίζουµε να 
χτίζουµε και να προσαρµόζου-
µε την ιδέα. Είναι ένα µίγµα 
από τις ανάγκες, τις συνήθει-
ες, τις κοινωνικές νόρµες αλ-
λά τις απόψεις των ατόµων της 
αγοράς που µας πλαισιώνουν. Ολα προσαρµοσµένα 
στο αξιακό σύστηµα της Coffee Island και εναρµονι-
σµένα µε το όραµα της εταιρείας µας. Είναι η ενσυναί-
σθηση της αγοράς το πρώτο και ουσιώδες βήµα που 
θα σου δείξει το σωστό µονοπάτι για να διεισδύσεις 
στην αγορά και κατόπιν σαφώς και οι οικονοµικές µε-
λέτες που θα θεµελιώσουν την παραπάνω ευκαιρία. 
Οι τελευταίες από µόνες τους όµως, δεν είναι αρκε-
τές. Αλλωστε η βιβλιογραφία είναι γεµάτη από απο-
τυχηµένες επιχειρηµατικές απόπειρες από  οικονοµι-
κές οµάδες που απλά έκαναν σωστούς υπολογισµούς 
µε ελκυστικά νούµερα. Η αγορά ωστόσο, καλώς η κα-
κώς, δεν είναι απλά ένα µαθηµατικό πρόβληµα προς 
επίλυση. Οι αριθµοί θα πρέπει να δέσουν και να προ-

κύψουν ως λογικό συµπέρασµα από  την µελέτη και 
στις υπόλοιπες διαστάσεις, Αυτό που εσύ θα βαφτί-
σεις καινοτόµο δεν σηµαίνει κατά ανάγκη ότι θα είναι 
κιόλας. Καινοτοµία ονοµάζεται η εφαρµογή µια ιδέας 
σε µια αγορά που θα επιφέρει αξία. 

Ευκαιρίες αναντίρρητα υπάρ-
χουν. Είµαστε ενάντια σε αυ-
τούς που υποστηρίζουν τον κο-
ρεσµό και µένουν άπραγοι. Αν 
µελετήσεις σωστά την αγορά, 
πάντα υπάρχει χώρος για µια 
καλή ιδέα και οι καταναλωτές 
είναι πρόθυµοι να την ακολου-
θήσουν. Πλέον, οι ρυθµοί εί-
ναι τόσο γρήγοροι που  ανα-
ζητάµε το καινούργιο σαν λύ-
τρωση από τις παλιές συνήθει-
ες. Αν αποτυπώναµε τον χάρ-
τη ευκαιριών σήµερα θα δια-
πιστώναµε πως καθόλου τυ-
χαία οι αναπτυσσόµενες χώ-
ρες έχουν µπει στο στόχαστρο 
όλων των παγκόσµιων παι-
χτών καθώς οι συγκεκριµέ-
νες αγορές φαίνεται να έχουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον από 
γνωστά εµπορικά κέντρα στις 
µεγάλες µητροπόλεις. Οι ευ-
καιρίες περιµένουν για αυ-
τούς που θα καταφέρουν να 

σκεφτούν χωρίς περιορισµούς και στερεότυπα και θα 
αναγνωρίσουν τις σωστές επιλογές µε διορατικότητα. 
Σε κάθε περίπτωση, η λέξη ανάπτυξη και η µετάβαση 
από τοπικό σε διεθνές επίπεδο έχει διττή φύση. Χρει-
άζεται σωστή ισορροπία και µελέτη της κατάστασης 
απαλλαγµένη από τους παρορµητισµούς της πρώτης 
ανάγνωσης. Αναµφισβήτητα, στην συγκεκριµένη µε-
τάβαση της Coffee Island η γεωγραφική περιοχή εκ-
κίνησης δεν είναι αµελητέα παράµετρος. Η απύθµε-
νη δεξαµενή παραγωγικών στελεχών σε συνδυασµό 
µε τον παραγωγικό ζήλο των φορέων που πλαισιώ-
νουν αντίστοιχες προσπάθειες, µας δίνουν αυτοπε-
ποίθηση να στοχεύσουµε υψηλά, σε σηµεία που για 
τους πολλούς φαντάζουν επιχειρηµατικές ουτοπίες.

Ä
ίκτυα οπτικών ινών, τα οποία προσφέ-
ρουν υπερυψηλές ταχύτητες και υπόσχονται 
να φέρουν τις επιχειρήσεις των µεγάλων 
αστικών κέντρων της περιφέρειας στον 

21ο αιώνα, έχει αναπτύξει και διαθέτει πλέον 
η Vodafone Ελλάδος. Οραµα της Vodafone εί-
ναι να βοηθήσει την ελληνική επιχείρηση να 
περάσει στην κοινωνία των Gigabit αξιοποιώ-
ντας τις ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης. 
Η Vodafone απευθύνεται σε µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις που θέλουν να είναι έτοιµες για τις 
ανάγκες του σήµερα και τις προκλήσεις του αύ-
ριο και να αξιοποιήσουν ίντερνετ υπερ-υψηλών 
ταχυτήτων, λύσεις σταθερής και µισθωµένα κυ-
κλώµατα, υπηρεσίες IPVPN και όλες τις υπηρε-
σίες του Vodafone Business Cloud. 
Με τη συγκεκριµένη επένδυση, οι εταιρείες της 
περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να ξεπερά-
σουν  το ψηφιακό χάσµα, να ψηφιοποιήσουν 
τη λειτουργία τους και να γίνουν πιο ανταγωνι-
στικές. Παράλληλα, η Vodafone υποστηρίζει τις 
συγκεκριµένες υπηρεσίες µε τοπική εξειδικευ-
µένη δύναµη πωλήσεων και τεχνικών συµβού-
λων, υποστηρίζοντας την οικονοµία της περιο-
χής, όπως και µε οµάδες εξυπηρέτησης εταιρι-
κών πελατών για εµπορικά και τεχνικά θέµατα.
Πρόκειται για την υλοποίηση ενός σηµαντικού 
επενδυτικού σχεδίου, το οποίο στοχεύει ειδικά 
τους εταιρικούς πελάτες κι έρχεται να προστε-
θεί στις λοιπές επενδύσεις  των 500 εκατ. ευ-
ρώ για την περίοδο 2016-2020 που έχει ανα-
κοινώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβου-
λος της Vodafone Ελλάδος, Χάρης Μπρουµί-
δης, και οι οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβά-
νουν δίκτυα νέας γενιάς, επενδύσεις στο δί-
κτυο καταστηµάτων, σε ανάπτυξης του τηλεο-
πτικού  προϊόντος της εταιρείας κλπ. 
Σύµφωνα µε τη Vodafone, ο συνδυασµός των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
των λύσεων από τον χώρο του ΙΤ δηµιουρ-
γούν µία τεράστια ευκαιρία για όλες τις εται-
ρείες προκειµένου και να µειώσουν σηµαντι-
κά το κόστος τους και να γίνουν πιο ευέλικτες, 
καθώς απαλλάσσονται από το βάρος της αγο-

ράς, συντήρησης και αναβάθµισης των υπο-
δοµών ΙΤ, ενώ µέσα από το ανεπτυγµένο δί-
κτυο οπτικών ινών της Vodafone  έχουν γρή-
γορη, εύκολη και δυναµική πρόσβαση στους 
πόρους υποδοµής και της υπολογιστικής ισχύ-
ος που πραγµατικά χρειάζονται µέσω ενός µο-
ντέλου µίσθωσης αυτών. Την ίδια στιγµή, τα 
δεδοµένα και οι πληροφορίες τους βρίσκο-
νται σε datacenter εντός Ελλάδας και είναι 
απόλυτα ασφαλή.
Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι υπη-
ρεσίες Vodafone Business Cloud. Μέχρι σή-
µερα οι εταιρείες χρειαζόταν να επενδύουν 
µεγάλα ποσά για να αποκτούν και να συντη-
ρούν ιδιόκτητες ΙΤ υποδοµές στις εγκαταστά-
σεις τους, να δαπανούν σηµαντικά  κεφάλαια 
για την αναβάθµιση των υποδοµώναυτών, αντι-
µετωπίζοντας πολλές φορές χαµηλές αποδό-
σεις στη διαθεσιµότητα του δικτύου και στις τα-
χύτητες απόκρισης των συστηµάτων. Πλέον, 
αυτό δεν είναι µονόδροµος, καθώς οι υπηρε-
σίες Vodafone Business Cloud διασφαλίζουν 
ότι οι επιχειρήσεις γίνονται πιο ευέλικτες και 
ανταγωνιστικές, µέσα από σύγχρονες τεχνολο-
γίες, οικονοµικά προσιτές και αξιοποιήσιµες 
πλέον και από τον επιχειρηµατικό κόσµο της 
περιφέρειας. Ταυτόχρονα, οι λύσεις Vodafone 
Business Cloud επιτρέπουν στους νέους επι-
χειρηµατίες την είσοδό τους στην αγορά χω-
ρίς την ανάγκη µεγάλων κεφαλαίων για αρχι-
κή επένδυση σε υποδοµές τηλεπικοινωνιών 
και πληροφορικής, αλλά δίνοντας τη δυνατό-
τητα µίσθωσης, σε µηνιαία βάση, των ΙΤ πό-
ρων που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανά-
γκες τους σε υπολογιστική ισχύ (servers), απο-
θηκευτικό χώρο, backup και συστήµατα πλη-
ροφορικής, µέσα από ένα εύχρηστο & ασφα-
λές περιβάλλον.
Από το cloud, το internet of things έως τις ολο-
κληρωµένες λύσεις για τις επιχειρήσεις, στόχος 
της Vodafone είναι όλες οι εταιρίες, µικρές ή 
µεγάλες, να είναι ανταγωνιστικές σήµερα και 
να είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν τις προκλή-
σεις του αύριο, να είναι δηλαδή ready business. 

Ì
ε ιδιαίτερη ικανοποίηση αποδέ-
χθηκα την πρόσκληση του εκδότη 
της «Πελοποννήσου» κ. Θεόδωρου 
Λουλούδη να συµ-

µετάσχω στις εργασίες 
του 5ου Αναπτυξιακού 
Συνεδρίου της ιστορικής 
εφηµερίδας.
Θα είµαι ενεργά παρών, 
καταθέτοντας στις συνε-
δρίες του ιδέες, σκέψεις 
και προτάσεις για θέµατα 
που άπτονται της επαγ-
γελµατικής ενασχόλησης 
µου, έχοντας ως οδηγό 
την ακλόνητη πεποίθηση 
ότι είµαστε ηθικά υπο-
χρεωµένοι έναντι των 
παιδιών µας, έναντι 
των επόµενων γενιών, 
να συµµετάσχουµε στο 
σχεδιασµό του µέλλοντος της Περιφέ-
ρειάς µας.
Ο καθένας, από τη δική του οπτική µατιά 
και θέση, µπορεί να αρθρώσει τη δική 
του επιχειρηµατολογία και να συµβάλει 
εποικοδοµητικά σε µια παραγωγική δια-

δικασία µε προηγµένη αντίληψη.
Είναι αυτός ο λόγος που κρίνω ότι το 
Αναπτυξιακό Συνέδριο της «Πελοποννή-

σου» έχει αναχθεί πλέον 
για την τοπική κοινωνία 
σε έναν δηµιουργικό θε-
σµό, ο οποίος έχει στραµ-
µένο το βλέµµα του στο 
κτίσιµο της επόµενης µέ-
ρας για την περιοχή µας.
Μιλώντας πια µε τη γλώσ-
σα της συνεννόησης, που 
την είχαµε ξεχάσει για αρ-
κετά χρόνια, µπορούµε 
να πετύχουµε την επιθυ-
µητή σύνθεση απόψεων 
που θα µας οδηγήσει στο 
ευκταίο αποτέλεσµα, δια-
µορφώνοντας από κοινού 
το αύριο που θέλουµε και 
πρέπει να είναι προσαρ-

µοσµένο στο πνεύµα των καιρών µας.
Αναµφίβολα, το Αναπτυξιακό Συνέδριο 
της «Πελοποννήσου» µας προσφέρει τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουµε σε έναν 
γόνιµο διάλογο προς την προαναφερό-
µενη κατεύθυνση.

∆ίκτυα νέας γενιάς, επενδύσεις 
500 εκ. ευρώ για 2016-2020

«Από την τοπική στην παγκόσµια αγορά. 
Καλές πρακτικές, προβλήµατα και 
ευκαιρίες για επιχειρηµατική ανάπτυξη»

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
διευθύνοντος συµβούλου 

Coffee Island

Μια οικογενειακή διαδροµή 
αρχών από το 1922

PLESSAS BROS. SA

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΑΕ» είναι από τις 
σπάνιες εκείνες περιπτώσεις όπου µια οικογέ-
νεια πέτυχε επί έναν σχεδόν αιώνα (1922 – 2017) 
να εδραιωθεί σε έναν κλάδο, στην προκειµένη 
περίπτωση των Μεταφορών.  Και επειδή τίποτε 
δεν είναι τυχαίο, αυτή η διαχρονική επιτυχία και 
αντοχή, έχει την εξήγησή της. Η «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣ-
ΣΑ ΑΕ» τήρησε µε θρησκευτική ευλάβεια τρεις 
βασικές παραµέτρους που επέβαλαν οι ιδρυτές 
της εταιρείας από την πρώτη στιγµή.
α) Μεγάλο σεβασµό στο αντικείµενο των Μετα-
φορών και στους πελάτες της εταιρείας. Οι άν-
θρωποι της «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΑΕ» θεωρούν τη 
µεταφορά λειτούργηµα και τον πελάτη κεντρικό 
πρόσωπο στην δραστηριότητα.
β) Αριστες σχέσεις µε το προσωπικό: Εξειδίκευ-
ση, φροντίδα, ιδανικές εργασιακές συνθήκες. Μια 
διαχρονική στάση ζωής που όλοι αναγνωρίζουν.
γ) Πλήρεις και σύγχρονες δυνατότητες. Η «Πλέσ-

σας ΑΕ», πάντοτε και πολύ περισσότερο σήµερα 
παρέχει κάθε δυνατή υπηρεσία στη Μεταφορά. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
- Μοναδικός εξοπλισµός: 90 φορτηγά, 120 ρυ-
µουλκά, γερανοί, πολλών ειδών εξειδικευµένα 
«εργαλεία», ώστε να εξυπηρετείται κάθε µετα-
φορική ανάγκη.
- Φυλασσόµενοι στεγασµένοι χώροι 5.000 τ.µ. 
για ασφαλή αποθήκευση προϊόντων και αγαθών.
- ∆υνατή κάθε µορφής µεταφορά από οπουδή-
ποτε στην Ευρώπη.
- Περιφραγµένο και µε 24ωρη επαγγελµατική 
φύλαξη πάρκινγκ 200 θέσεων µε χαµηλό µη-
νιαίο µίσθωµα.
Η «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΑΕ» επί σχεδόν έναν αιώ-
να κρατά µε έναν απόλυτο τρόπο τις αρχές µε 
τις οποίες ξεκίνησε η εταιρεία και είναι βέβαι-
ον ότι αυτή είναι η εξήγηση για την µακρά και 
υγιή πορεία της.

Info:  PLESSAS BROS. S.A. Παραλία Πατρών Ιδοµενέως 34 Τηλ. +30 2610 521000 www.plessa.gr 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΕΛΩΝΗ
προέδρου Συνδέσµου Τουριστικών Γραφείων ∆υτικής Ελλάδας 

Ενας δηµιουργικός θεσµός µε το 
βλέµµα στραµµένο στο µέλλον 
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ΕιΣΑΓΩΓΗ
Σε περιόδους κρίσης, το εκπαιδευτικό σύ-
στημα καλείται να συμβάλει, μεταξύ άλλων, 
στη βελτίωση της επιχειρηματικής κουλτού-
ρας, στην ενίσχυση δεξιοτήτων  και στη γε-
φύρωση του κενού που υπάρχει μεταξύ της 
εκπαίδευσης και της αγοράς και των στό-
χων ανάπτυξης και απασχόλησης. Το Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανταποκρί-
νεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της 
μεταβαλλόμενης κοινωνίας και αγοράς ερ-
γασίας, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και ενι-
σχύοντας τη συμβολή τους στην οικονομι-
κή ανάπτυξη. 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ωθούμενη 
από νέες και επιτακτικές κοινωνικοοικο-
νομικές απαιτήσεις, αλλά και από διαρκή 
πρόοδο στον τομέα της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών, γνωρίζει μεγάλη ανά-
πτυξη σε διεθνές επίπεδο, και αποτελεί ση-
μαντική διέξοδο στην παροχή εκπαίδευσης 
ενηλίκων VET. Στο πλαίσιο της ανοικτής 
εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα κάλυ-
ψης ενός υψηλού αριθμού εκπαιδευόμε-
νων με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με 
το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για τους 
εκπαιδευόμενους όσο και για το εκπαιδευ-
τικό σύστημα.

ΨΗΦιΑΚΕΣ ΔΕΞιοΤΗΤΕΣ
Συμμετοχή στο Digital Skills and Job 
Alliance
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχο-
ντας τον τελευταίο χρόνο αναγνωρίσει τον 
μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει ο σωστός 
σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής και  
προγραμμάτων  και κυρίως το ζήτημα ανά-
πτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων, έχει με-
λετήσει, σχεδιάσει και αναλάβει σημαντι-
κό αριθμό πρωτοβουλιών που οδηγούν 
στη γεφύρωση του κενού που υπάρχει με-
ταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς και 
τον στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης. 
Το ΕΑΠ συμμετέχει πλέον ενεργά, ως επί-
σημο μέλος, στο «Digital Skills and Jobs 
Coalition» (Συνασπισμός για τις ψηφιακές 
δεξιότητες και την απασχόληση). Πρόκει-
ται για μια σημαντική πρωτοβουλία της DG 
CONNECT και του Digital Single Market, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών με-
λών,  εταιρείες, κοινωνικοί εταίροι, μη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις και φορείς εκπαί-
δευσης που λαμβάνουν μέτρα για την αντι-
μετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτή-
των στην Ευρώπη.
Το ΕΑΠ έχει ήδη εκπονήσει ώριμο σχέδιο 
χάραξης εκπαιδευτικής στρατηγικής σε σχέ-
ση με τις δεξιότητες, το οποίο έχει παρου-
σιαστεί με επιτυχία στο υπουργείο Εργασίας 
και στο υπουργείο Παιδείας, ενώ αυτή την 
εποχή ετοιμάζει σχέδιο καταπολέμησης του 
ψηφιακού αναλφαβητισμού σε συνεργασία 
με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφω-
να και με το κείμενο της «Εθνικής Ψηφια-
κής Στρατηγικής 2016-2021».
Το ΕΑΠ είναι επίσης μέλος της Εθνικής 
Συμμαχίας για τη Ψηφιακή Οικονομία που 
συντονίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης.
Συνεργασία με υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλ/νων και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ)
Η συνεργασία του ΕΑΠ με ετο ΥΨΗΠΤΕ 
προέκυψε μέσα από την ανάγκη ανάληψης 
δράσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, τόσο του γενικού πληθυσμού 
όσο και του ειδικού ανθρώπινου δυναμι-
κού, όπως αυτή προκύπτει από τον «Δεί-
κτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
(DESI)» που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή το 2016, και τη σπουδαιότητα υλο-
ποίησης δράσεων στο πλαίσιο της «Εθνι-
κής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021». 
Αναφορικά με τα βασικά προσόντα δεξιο-
τήτων ΤΠΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 
26η θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της 
ΕΕ. Η υστέρηση αυτή παρουσιάζεται σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες, αν και στις ηλικίες 
από 16 έως 24, ο σχετικός δείκτης πλησι-
άζει περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Η στήριξη και η ανάπτυξη των ψηφιακών 
δεξιοτήτων της νέας γενιάς είναι ζωτικής 
σημασίας για το αύριο της χώρας. Παράλ-
ληλα, η στήριξη και του μεγαλύτερου ηλι-
κιακά πληθυσμού κρίνεται σημαντική, κα-
θότι εκεί παρουσιάζεται μεγάλη υστέρηση.  
Στο πλαίσιο ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, στοχεύουμε στην εξα-
σφάλιση μόνιμης, τακτικής και λειτουργι-
κής συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φο-
ρείς για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, 
την αποτελεσματική εφαρμογή, την επο-
πτεία της υλοποίησης  και την εξασφάλι-
ση της λειτουργικότητας ή/και βιωσιμότη-
τας της δράσης σχετικά με την «Καταπολέ-
μηση Ψηφιακού Αναλφαβητισμού και Ενί-
σχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων».

ΕΠιΧΕιΡΗΜΑΤιΚοΤΗΤΑ
Πέρα από τα αυτονόητα που πρέπει να παρέ-
χει η δημόσια διοίκηση, όπως πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και μείωση της γραφειοκρα-
τίας, υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία 
μπορεί να συμβάλει το ΕΑΠ με την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση ενηλίκων μέσω σύντο-
μων προγραμμάτων. Ενδεικτικά, αυτά είναι:
1) Διαθεσιμότητα εκπαίδευσης και δυνατό-
τητες ενίσχυσης στοχευμένων δεξιοτήτων 
μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
2) Μακροπρόθεσμα, δημιουργία από αξι-
όλογο ανθρώπινο δυναμικό (ικανούς από-
φοιτους). 
3) Συμβολή στη δημιουργία καινοτόμας 
επιχειρηματικής κουλτούρας.
Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέ-
πουν την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρη-
ματικών μοντέλων και ταχύτερης ανάπτυ-
ξης, οι προτάσεις του ΕΑΠ αφορούν τις 
ακόλουθους δράσεις:
• Μεταφορά δεξιοτήτων στον επιχειρημα-
τικό κόσμο (σεμινάρια – κατάρτιση, σύντο-
μα προγράμματα).
• Ερευνητικές εργασίες / μελέτες  για επι-
χειρηματικότητα. 
• Ενημέρωση για την έννοια της επιχειρη-
ματικότητας σε όλο το φάσμα εκπαιδευτι-
κού /ερευνητικού συστήματος.

Α
πό το ξεκίνημα της λειτουργίας του θε-
σμού των Περιφερειών, η περιφερειακή 
μας αρχή αποφάσισε να σχεδιάσει και 
να εφαρμόσει ένα μοντέλο αναπτυξιακής 

αγροτικής πολιτικής που θα περιόριζε τις πυ-
ροσβεστικές πρακτικές επί-
λυσης των οξυμένων προ-
βλημάτων του τομέα και θα 
ενίσχυε την ανασυγκρότηση 
της υπαίθρου. 
Γνωρίζαμε από την αρχή 
ότι ο δρόμος που διαλέξα-
με θα ήταν δύσκολος, αφού 
τα αποτελέσματα αναβάθμι-
σης του αγροτικού χώρου θα 
ήταν μεσομακροπρόθεσμα. 
Επρεπε, όμως, να δημιουρ-
γήσουμε την κατάλληλη υπο-
δομή στηριζόμενοι αφενός 
σε ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο ανάπτυξης του αγροτι-
κού τομέα της περιοχής μας 
και αφετέρου στην οικονομι-
κή υποστήριξη κυρίως από 
τα Προγράμματα Αγροτικής 
2007-2013 και 2014-2020. 
Είναι γεγονός ότι στο τελευ-
ταίο ΠΑΑ υπήρξε μεγαλύτε-
ρη εμπιστοσύνη του ΥΠΑΑΤ 
προς τις περιφέρειες αφού 
για πρώτη φορά εκχωρήθη-
καν δράσεις του Προγράμματος με σκοπό την 
καλύτερη εφαρμογή και υλοποίησή τους και 
την πλήρη και αποδοτική απορρόφηση των 
εκχωρούμενων πιστώσεων. Η εμπιστοσύνη 
αυτή πρέπει να μεγαλώσει. Εμείς σαν Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας πιστεύουμε ότι μπο-
ρούμε να διαπραγματευτούμε και να ασκήσου-
με μια περισσότερο αποτελεσματική διαχείρι-
ση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αλλά και να συμβάλουμε στη δι-
απραγμάτευση για μια δικαιότερη κατανομή 
των ενισχύσεων του πυλώνα Ι της ΚΑΠ και 
στη σταδιακή απεξάρτηση από τις ενισχύσεις 
αυτές με μια παράλληλη αύξηση του αγροτικού 
εισοδήματος από την παραγωγή. Το φαινόμε-
νο το 10% των αγροτών να παίρνει το 50% 
των ενισχύσεων και το 50% των αγροτών να 
λαμβάνει το 10% των ενισχύσεων δεν πρέ-
πει να συνεχιστεί.
Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρουμε 
ότι τα περιθώρια της αύξησης της προστιθέ-
μενης αξίας των προϊόντων μας και κατ’ επέ-
κταση της εξωστρέφειας είναι μεγάλα αν ανα-
λογιστούμε ότι ο τομέας της μεταποίησης στη 
χώρα μας, για κάθε 1 € αξίας αγροτικού προ-
ϊόντος, προσθέτει προϊόν αξίας μόλις 0,4 €, 
όταν η αντίστοιχη προστιθέμενη αξία προϊό-
ντος στις χώρες της νότιας Ευρώπης είναι του-
λάχιστον 1,5 €. 
Πολλοί αναρωτιούνται αν το «καλάθι αγροτι-
κών προϊόντων ΠΔΕ» υπάρχει ακόμα, άλλοι αν 
απέτυχε. Για να λυθεί λοιπόν η απορία όλων 
πληροφορώ ότι το «καλάθι αγροτικών προϊό-

ντων ΠΔΕ» είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα, το οποίο υπάρχει και υλοποιείται, στηρι-
ζόμενο στη συνεργασία παραγωγών και τοπι-
κών φορέων. Είναι γνωστές σήμερα οι ανα-
πτυξιακές δράσεις που προκύπτουν μέσα από 

αυτό το project που αποσκο-
πεί να διαφυλάξει τη μοναδι-
κότητα των αγροτικών προϊ-
όντων της περιοχής, να δια-
σφαλίσει τα ιδιαίτερα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά και τη 
φήμη τους και να εξασφαλί-
σει στις τοπικές κοινωνίες 
της Περιφέρειας μια βιώσιμη 
πηγή ανάπτυξης, μέσω της 
εθνικής και διεθνούς ανα-
γνώρισης της κληρονομιάς 
και του διατροφικού πολιτι-
σμού της περιοχής. Το «κα-
λάθι προϊόντων» και τα συ-
νοδεύοντα αυτό αναπτυξιακά 
εργαλεία, είναι ένα πρόγραμ-
μα που δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία και απόφαση 
της ΠΔΕ και του περιφερει-
ακού συμβουλίου, το έστη-
σε, χωρίς να δαπανηθεί ού-
τε ένα €, μια ομάδα υπαλλή-
λων των Υπηρεσιών Αγρο-
τικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας, με διάθεση με με-

ράκι και με εργασία εκτός ωραρίου υπηρεσί-
ας. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα 
αγροτικών προϊόντων στη χώρα, είμαστε τυ-
χεροί γιαυτό, αλλά υπήρχε πάντα το χαμηλό 
επίπεδο της συνέργειας μεταξύ των κρίκων της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας γεγονός που οδη-
γούσε πάντα στη χαμηλή αποτελεσματικότη-
τα των λειτουργιών της εμπορίας και της εξω-
στρέφειας των προϊόντων μας. 
Τα αναπτυξιακά μας εργαλεία περιλαμβάνουν 
α) την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) το Καλλιεργητι-
κό και Κτηνοτροφικό Πλάνο της Περιφέρειας, 
γ) το Ηλεκτρονικό Καλάθι (AGROCART) και 
δ) τη λειτουργία του Εδαφολογικού 
Ο  κλάδος της αγροδιατροφής αποτελεί τον 
κυριότερο τομέα ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, αν αναλογιστούμε ότι περί-
που το 80% του ενεργού πληθυσμού της Πε-
ριφέρειας απασχολείται στο σύνολο του αγρο-
διατροφικού κλάδου, δηλαδή στην πρωτογενή 
παραγωγή, στη μεταποίηση, στην εμπορία και 
στις μεταφορές των αγροδιατροφικών προϊό-
ντων, αλλά και σε οργανισμούς και επιχειρή-
σεις που δημιουργούν, εφαρμόζουν και δι-
αχέουν την πράσινη έρευνα και καινοτομία. 
Είναι επομένως υποχρέωσή μας να δημιουρ-
γήσουμε την κατάλληλη υποδομή με αναπτυ-
ξιακές δράσεις που θα ενισχύσουν την αντα-
γωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επι-
χειρήσεων και των παραγόμενων προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας. 
Και αυτό πράττουμε. 

Βελτιώνοντας το ανθρώπινο 
κεφάλαιο της χώρας

Των ΝιΚου
ΑΧιΛΛΕοΠουΛου, 
επιστημονικού συνεργάτη 
ΕΑΠ σε θέματα ψηφιακών 
δεξιοτήτων

ΑΝΝΑΣ ΡουΣΣου, 
αντιπροέδρου Τομέα  
Ερευνας και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Του ΚΩΣΤΑ 
ΜΗΤΡοΠουΛου
αντιπεριφερειάρχη

Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναπτυξιακά εργαλεία του 
αγροδιατροφικού τομέα στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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Ο
ι βασικοί πυλώνες ανά-
πτυξης μιας περιοχής εί-
ναι η ύπαρξη ερευνητι-
κών υποδομών όπου πα-

ράγεται η νέα γνώση και οι 
νέες ιδέες, η ύπαρξη καινο-
τόμων εταιρειών που αντα-
γωνίζονται στον διεθνή στίβο 
και μια ανοιχτόμυαλη κοινω-
νία που μπορεί να χωρέσει τις 
φιλοδοξίες και τα όνειρα νέ-
ων επιστημόνων και επιχει-
ρηματιών. Τότε η περιοχή αυ-
τή  γίνεται πηγή πλούτου, πό-
λος έλξης επιχειρήσεων, σχε-
διάζει σε βάθος δεκαετιών και 
διαθέτει το απαραίτητο οξυγό-
νο για να αντέξει σε χαλεπούς 
καιρούς. Πιστεύοντας σ’ αυτές 
τις αξίες η Πάτρα δημιούργησε 
το PATRAS IQ. Πρόκειται για 
μια προγραμματική σύμπρα-
ξη των υπουργείων Παιδεί-
ας, Ερευνας & Θρησκευμά-
των και Οικονομίας & Ανά-
πτυξης, του Πανεπιστημίου 
Πατρών, του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας, του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου και 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος Δυτικής Ελλά-
δας με στόχο τη σύνδεση της 
καινοτομίας με την επιχειρη-
ματικότητα και την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας στη 
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 
Η Πάτρα έχει βιομηχανική 
κουλτούρα και επί μακρόν 
φιλοξένησε μεγάλες επιχει-
ρήσεις και ανέπτυξε ισχυρό 
βιομηχανικό τομέα. Διαθέτει 
σημαντικές για την εποχή βιο-
μηχανικές μονάδες, δραστήρια 
επιμελητήρια και βιομηχανι-
κούς συνδέσμους. Διαθέτει 
δύο πανεπιστήμια, ένα τεχνο-
λογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
τρία ερευνητικά ινστιτούτα και 
ένα επιστημονικό πάρκο. Είναι 
σημαντικό λιμάνι της Μεσογεί-
ου, αποτελεί τη δυτική πύλη 
της Ελλάδας προς την Ευρώ-
πη και απέχει μόλις 200 χι-

λιόμετρα από την πρωτεύουσα 
της χώρας. Συνεπώς, το μόνο 
που απομένει είναι το όραμα 
ανάπτυξης για τη περιοχή. Το 
PATRAS IQ αποτελεί το όχημα 
για την επίτευξη του στόχου 
αυτού. Είναι αυτό που μπορεί 
να συνενώσει δυνάμεις, να δη-
μιουργήσει τους κατάλληλους 
υποδοχείς ώστε η Πάτρα και 
γενικότερα η περιοχή της Δυ-
τικής Ελλάδας να κερδίσει την 
παγκόσμια προσοχή.
Εφτασε η στιγμή που πρέ-
πει όλοι να κάνουμε βήματα 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Οι ερευνητικοί φορείς να κα-
ταλάβουν ότι ένα μεγάλο μέρος 
της ερευνητικής τους δραστη-
ριότητας πρέπει να έχει αντί-
κρισμα και στην κοινωνία. Οι 
καινοτόμες ιδέες τους γεννούν 
καινοτόμα προϊόντα στις επι-
χειρήσεις και αυτές με τη σειρά 
τους παράγουν πλούτο, μέρος 
του οποίου καρπώνεται φυ-
σικά και η τοπική κοινωνία. 

Τότε η κοινωνία αναγνωρί-
ζει και ενισχύει την προσπά-
θεια των ερευνητών. Οι νέοι 
επιστήμονες πρέπει να τολ-
μήσουν με τις ιδέες τους στο 
επιχειρείν χωρίς να τους απο-
θαρρύνει η ιδέα της αποτυχί-
ας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
συνεργαστούν στενά με πα-
νεπιστήμια και ερευνητικούς 
φορείς ώστε να αντέξουν τον 
διεθνή ανταγωνισμό. Πρέπει, 
όμως, και να τους υποστηρί-
ξουν, διότι γνωρίζουν ότι η 
ελεύθερη έρευνα δημιουργεί 
τις καινοτόμες ιδέες που χρει-
άζονται. Στα δύσκολα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, το PATRAS IQ είναι 
το λαμπρό παράδειγμα αυτο-
γνωσίας του ερευνητών, επι-
χειρηματιών και πολιτών που 
με την αυθόρμητη υποστήριξή 
τους έδειξαν ότι αναγνωρίζουν 
την αναγκαιότητα συνεργασίας 
για την επίτευξη των προανα-
φερθέντων στόχων.  

O 
ελληνικός τουρισμός δι-
ανύει μια ακόμα θετική 
χρονιά. Ολα δείχνουν 
ότι θα επιτύχουμε τους 

στόχους που έχουμε θέσει 
για τις αφίξεις και τα έσοδα 
του 2017. Το πλαίσιο αυτό 
δημιουργεί μια μεγάλη, ίσως 
μοναδική, ευκαιρία που δεν 
πρέπει να την αφήσουμε να 
πάει χαμένη. Πρέπει να ενι-
σχύουμε τον μοναδικό πα-
ραγωγικό τομέα που παρου-
σιάζει στοιχεία σταθερότη-
τας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης και να αντιληφθούμε 
ότι η εξαιρετικά υψηλή φο-
ρολογία επιβαρύνει υπέρ-
μετρα την ανταγωνιστικότη-
τα του τομέα, χωρίς ουσια-
στικά κίνητρα και αντισταθ-
μιστικά οφέλη.

Ο ΣΕΤΕ συνεχίζει να υλοποι-
εί το συλλογικό του έργο. Εί-
ναι πολύ σημαντικό το γεγο-
νός ότι εκφράζει το σύνολο 
των ελληνικών τουριστικών 
επιχειρήσεων. Από την ίδρυ-
σή του αταλάντευτα κινείται 
στο τρίπτυχο ποιοτική ανα-
βάθμιση, εμπεριστατωμένη 
μελέτη και διάλογος με την 
Πολιτεία. Πλέον, ως επίση-
μα αναγνωρισμένος κοινω-
νικός εταίρος, έχει στη διά-
θεσή του εξειδικευμένα ερ-
γαλεία για να μπορέσει να 
καταθέσει και να υλοποιή-
σει προτάσεις προς αυτή τη 
κατεύθυνση. 
Για τον ΣΕΤΕ, είναι εξαιρετι-
κά σημαντικό, η φετινή θε-
τική τουριστική χρονιά, να 
γίνει η βάση ώστε συλλογικά 

και συστηματικά να προετοι-
μαστούμε για την επόμενη 
ημέρα του τουρισμού και τις 
προκλήσεις που βλέπουμε να 
έρχονται. Υπό αυτό το πρί-
σμα, θα υπηρετήσουμε 4 
στρατηγικούς στόχους. Πρώ-
τον, μακροχρόνια και στα-
θερή ανάπτυξη που θα μας 
κατατάξει σε ακόμη καλύτε-
ρη θέση στις μεγάλες τουρι-
στικές δυνάμεις του κόσμου. 
Δεύτερον, ενότητα ολόκλη-
ρου του τομέα και εργασιακή 
ειρήνη ως απαραίτητος όρος 
επιτυχίας. Τρίτον, διαρκής, 
αρμονική και επωφελής για 
την ελληνική οικονομία και 
τη χώρα σχέση με τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις. Τέταρτον, 
ενδυνάμωση της κοινωνικής 
διάστασης του τουρισμού και 

ενίσχυση του κοινωνικού μας 
αποτυπώματος.
Παράλληλα, όμως, βασική 
μας προτεραιότητα είναι και 
να έρθουμε σε ακόμα πιο άμε-
ση επαφή με τις τοπικές κοι-
νωνίες ανά την Ελλάδα. Οφεί-
λουμε να είμαστε παρόντες 
σε όλους τους προορισμούς 
της χώρας μας και στους κα-
θιερωμένους αλλά και στους 
λιγότερο ανεπτυγμένους,  με 
συνεχή προσφορά και αλλη-
λεπίδραση. Να καταγράψουμε 
τις ανάγκες τους και να προ-
σπαθήσουμε από κοινού να 
βρούμε λύσεις στα ζητήματα 
που προκύπτουν. 
Ετσι θα καταφέρουμε να μεγι-
στοποιήσουμε τη συνεισφορά 
του τουρισμού και να διευρύ-
νουμε τα οφέλη του.

Μ
πορεί να έχουν πε-
ράσει χρόνια, όμως 
δεν μπορώ να ξεχάσω 
τη χαρά που είχα αι-

σθανθεί όταν ξεκίνησαν τα 
έργα κατασκευής της Ολυ-
μπίας Οδού. 
Δεν ήταν μόνο η ικανοποίη-
ση του δημοσιογράφου που 
έβλεπε ότι έφτανε επιτέλους 
η στιγμή να κατασκευαστεί 
ένας σύγχρονος αυτοκινη-
τόδρομος, αντάξιος ενός ευ-
ρωπαϊκού κράτους, αλλά και 
αυτή του πολίτη που ήταν πο-
λύ συχνά αναγκασμένος να 
χρησιμοποιεί την Κορίνθου 
– Πατρών για να φτάσει στον 
τόπο καταγωγής του. Οπότε 
υπήρχε και ένα πιο προσω-

πικό ενδιαφέρον κάθε φο-
ρά που επισκεπτόμουν για 
ρεπορτάζ τα εργοτάξια και 
κατέγραφα την πρόοδο των 
εργασιών. 
Για ένα χρονικό διάστημα 
όλα πήγαιναν σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα. Εκατο-
ντάδες άνθρωποι εργάζονταν 
σκληρά, μηχανήματα άλλαζαν 
το τοπίο. Και μετά ήρθε η οι-
κονομική κρίση που άλλαξε 
τις ζωές όλων μας. 
Κάποια στιγμή τα έργα σταμά-
τησαν. Συσκέψεις επί συσκέ-
ψεων στο υπουργείο Υποδο-
μών για να βρεθεί λύση στο 
πρόβλημα χρηματοδότησης 
για την κατασκευή των με-
γάλων αυτοκινητοδρόμων 

και δεκάδες ρεπορτάζ για τις 
αρνητικές συνέπειες που εί-
χε για τη χώρα το «πάγωμα» 
των εργασιών.
Η ανησυχία πλέον για οριστι-
κή διακοπή στην κατασκευή 
των δρόμων, ήταν εντονη. 
Χρειάστηκαν χρόνια για να 
βρεθεί η λύση, να πάρουν 
και πάλι μπροστά τα μηχανή-
ματα και να εμφανιστούν οι 
εργάτες στα εργοτάξια. 
Η επανεκκίνηση ήταν στα-
διακή. Με αργούς ρυθμούς 
στην αρχή, που εντείνονταν 
όσο περνούσε ο καιρός.
Και φτάσαμε στο φετινό Πά-
σχα. Μεγάλη Τρίτη κατευθυ-
νόμουν με το αυτοκίνητο μου 
προς την Πάτρα. 

Οδηγούσα πλέον σε έναν 
σύγχρονο και ασφαλή αυτο-
κινητόδρομο. 
Ο παλιός δρόμος που κατ΄ευ-
φημισμόν και μόνο λεγόταν 
εθνική οδός, είχε μπει πλέ-
ον στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας. Τώρα πια ανοίγο-
νται άλλες προοπτικές για το 
μέλλον. 
Οχι μόνο για τις περιοχές 
που εξυπηρετούνται άμε-
σα από τους νέους οδικούς 
άξονες, αλλά συνολικά για 
τη χώρα. Σύγχρονοι δρόμοι 
σημαίνουν περισσότερες ευ-
καιρίες ανάπτυξης σε όλους 
τους παραγωγικούς τομείς. 
Και σε αυτό το σημείο πρέ-
πει να στρέψουν την προσοχή 

τους Πολιτεία και επίσημοι 
φορείς. 
Είναι απαραίτητος ένας ανα-
πτυξιακός σχεδιασμός, με 
βασικό πυλώνα τους νέους 
αυτοκινητόδρομους. Είναι 
ένα στοίχημα που πρέπει να 
κερδηθεί. 
Οχι μόνο για την πρόοδο των 
τοπικών κοινωνιών αλλά για 
την ελληνική οικονομία γενι-
κότερα. Η ολοκλήρωση των 
έργων ήταν ένα πρώτο ου-
σιαστικό βήμα. Χρειάζονται 
όμως συντονισμένες ενέρ-
γειες για να φανεί έμπρακτα 
η υπεραξία που μπορούν να 
προσφέρουν, σε μία χώρα 
που παλεύει να σταθεί στα 
πόδια της.        

Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη αλλαγή

Τουρισμός, ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση

Το PATRAS IQ δημιουργεί την ατμόσφαιρα για την ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτ. Ελλάδα

Του 

Δημοσθένη 
ΠοΛυζου
αν. πρυτάνεως Πανεπι-

στημίου Πατρών, προέ-

δρου της Οργανωτικής 

Επιτροπής PATRAS IQ

Του Γιάννη 
ά. Ρέτσου
προέδρου ΣΕΤΕ

Tου Πάνου 
TOYMAση
δημοσιογράφου

Στα δύσκολα χρόνια 
της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, 
το PATRAS IQ είναι το 
λαμπρό παράδειγμα 
αυτογνωσίας του 
ερευνητών

Οφείλουμε να είμαστε 
παρόντες σε όλους 
τους προορισμούς της 
χώρας μας και στους 
καθιερωμένους αλλά 
και στους λιγότερο 
ανεπτυγμένους,  με 
συνεχή προσφορά και 
αλληλεπίδραση
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Η 
Ιόνια Οδός είναι ένας αυτοκινητό-
δρομος με τεράστια σημασία, κοι-
νωνική, οικονομική και αναπτυξι-
ακή. Είναι ένα έργο 196 χλμ. που 

διασχίζει δύο περιφέρειες και τέσσερις 
νομούς και ήρθε να καλύψει μια απαί-
τηση ετών, να βγάλει την Ηπειρο από 
την απομόνωση και να συμβάλλει τα μέ-
γιστα στην ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής της Δυτικής Ελλάδας. 
Η κατασκευή της υπήρξε μια τεράστια 
πρόκληση. Και μέσα σε αυτή τη φρά-
ση συμπυκνώνονται πλήθος προκλήσε-
ων και αμέτρητες ώρες εργασίας, χιλιά-
δων ανθρώπων, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί η κατασκευή αυτού του σύγ-
χρονου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 
ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου που με-
τατρέπει το ταξίδι από Αντίρριο έως 
Ιωάννινα σε μια διαδρομή 1:30 ώρας! 
Η Ιόνια Οδός συνδέει όλη τη Δυτική Ελ-
λάδα, αναβαθμίζοντας σημαντικά αστι-
κά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννι-

να, την αρτα και το Αγρίνιο. Προσφέρει 
επαρκέστερη σύνδεση των λιμανιών Πά-
τρας, Αστακού και Ηγουμενίτσας. Συμ-
βάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της πε-
ριοχής βελτιώνοντας την προσβασιμό-
τητα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό 
και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Η Ιόνια Οδός είναι πραγματικά ο δρό-
μος της ανάπτυξης που χρειάζονταν 
αυτό το τμήμα της χώρας μας. Συνολι-
κά έχουμε εκτιμήσει ότι η οικονομική 
και κοινωνική συμβολή του έργου θα 
ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ στη διάρκεια 
της παραχώρησης. Το σύνολο της οι-
κονομίας και ειδικότερα κλάδοι όπως 
αυτοί των μεταφορών, της φιλοξενίας 
και εστίασης, των τουριστικών υπηρε-
σιών εν γένει, εκτιμούμε ότι θα υιοθε-
τήσουν τα επόμενα χρόνια υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και θα δώσουν νέα 
πνοή στην περιοχή.  
Εμείς στη Νέα Οδό έχουμε ως στρατη-
γικό στόχο την αρμονική ένταξη των 

αυτοκινητοδρόμων μας στο περιβάλ-
λον και δεσμευόμαστε στην πράξη να 
προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε 
στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τον 
πλούτο κάθε περιοχής. Αυτή τη στρατη-
γική ακολουθούμε και στην Ιόνια Οδό 
και έχουμε ήδη υλοποιήσει και προ-
γραμματίσει μια ευρεία γκάμα ενεργει-
ών που αποδεικνύουν στην πράξη  τη 
δέσμευσή μας. 
Μια τέτοια ενέργεια με στόχο την προ-
βολή και ενίσχυση της ανάπτυξης όλων 
των όμορων περιοχών της Ιόνιας Οδού, 
βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στην ολοκλή-
ρωσή της και εκτιμώ ότι ως το τέλους του 
έτους θα είναι στη διάθεση κάθε οδη-
γού. Ειδικότερα, με οδηγό τον πολιτι-
σμό και συνοδηγό το σωματείο Διάζω-
μα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δη-
μιουργία των πολιτιστικών – περιβαλ-
λοντικών διαδρομών της Ιόνιας Οδού. 
Το έργο αυτό  αποτελείται από δύο δρά-
σεις. Η πρώτη αφορά στην καταγραφή 

και την ψηφιακή απεικόνιση των μνη-
μείων που βρίσκονται κατά μήκος του 
αυτοκινητοδρόμου, αλλά και σε περιο-
χές που η προσβασιμότητα τους επηρε-
άζεται σημαντικά από τη λειτουργία της 
Ιόνιας Οδού. Φιλοδοξία μας είναι να 
δημιουργηθεί το ψηφιακό «Πανόραμα 
της Ιόνιας Οδού» που θα αναδεικνύει 
και θα προωθεί το πολιτιστικό και πε-
ριβαλλοντικό απόθεμα κάθε περιοχής. 
Αυτό το πανόραμα θα αναρτηθεί στις 
ιστοσελίδες μας, θα παρουσιάζεται σε 
ειδικές εγκαταστάσεις στους Σταθμούς 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της Ιό-
νιας Οδού, θα αποτυπώνεται σε φυλ-
λάδια και θα διανέμεται από τους σταθ-
μούς διοδίων μας,  ενώ θα παρουσιά-
ζεται και μέσω ειδικών εφαρμογών για 
κινητή τηλεφωνία. 
Με τέτοιες ενέργειες εκτιμούμε ότι θα 
πολλαπλασιαστεί η αδιαμφισβήτητη 
αναπτυξιακή ώθηση που φέρνει η Ιό-
νια Οδός. 

Σ
υζητώντας για την καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συναντάμε πλη-
θώρα συνταγών για το πώς μπορεί 
κανείς να δημιουργήσει ένα startup. 

Ταυτόχρονα, διαπιστώνει έναν πλούτο 
καλών προθέσεων από κυβερνήσεις, 
ακαδημαϊκά ιδρύματα μέχρι δήμους 
και τοπικές κοινωνίες για την προώ-
θηση της καινοτομίας. Οσοι έχετε συ-
ζητήσει με κάποιον φορέα ή πολιτικό 
η φράση «Θέλουμε να κάνουμε την πε-
ριοχή μας την επόμενη Silicon Valley» 
ή αντίστοιχα με έναν startupper «Φτιά-
χνουμε το επόμενο Facebook/AirBnB» 
μπορεί να σας είναι γνώριμη.
Σαφέστατα, τα παραπάνω δεν είναι κα-
ταδικαστέα, το αντίθετο. Είναι εκπληκτι-
κός ο ενθουσιασμός και η θετική προ-
διάθεση για την προαγωγή της καινο-
τομίας και επιχειρηματικότητας. Είναι, 
όμως, σαφές ότι δεν αρκούν. Και αυτό 
γιατί, για να δημιουργήσει κανείς από 
το μηδέν και να το εκμεταλλευτεί εμπο-
ρικά απαιτείται πολλή έρευνα, πράξεις, 
σκληρή δουλειά και πόροι. 
Σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο 

που η προώθηση της καινοτόμου επι-
χειρηματικότητας, όμως, είναι ανάγκη, 
πώς μπορούν οι παραπάνω να στηρι-
χθούν στην προσπάθειά τους; Πιο συ-
γκεκριμένα:
1. Τι μπορούμε να κάνουμε όσοι προ-
σπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα 
πλαίσιο για τη δημιουργία καινοτό-
μων επιχειρήσεων;
2. Τι μπορούν να κάνουν οι ομάδες 
που τολμούν να επιχειρήσουν σε ένα 
περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις;
Στο πρώτο ερώτημα, πρέπει να ξεκι-
νήσουμε με το να γίνουμε πιο εξω-
στρεφείς και αποφασιστικοί στη συ-
γκράτηση και προσέλκυση ταλέντων. 
Ενδεικτικά:
• Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, να δώσουν 
τα ερεθίσματα και γνώση γύρω από το 
επιχειρείν, τις ψηφιακές δεξιότητες και 
τη μετάβαση από την ιδέα στην πρά-
ξη. (Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ΕΕ 
500.000 κενές θέσεις εργασίας στην 
Πληροφορική, με προοπτική να φτά-
σουν τις 800.000 το 2020!).
• Οι τοπικές αρχές να συνεισφέρουν 

ώστε η πόλη να είναι ελκυστική για τις 
λεγόμενες «δυναμικές ηλικίες» τόσο σε 
υποδομές όσο και στην ποιότητα ζωής. 
• Οι περιφερειακές αρχές να αξιοποι-
ήσουν τα ισχυρά τους πλεονεκτήματα 
και να συμβάλουν αποφασιστικά στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας σε όλες τις πόλεις της 
Δυτικής Ελλάδας.
• Τα επιμελητήρια και οι επαγγελματι-
κές ενώσεις να συμμετάσχουν ενεργά 
στις εξελίξεις και τον στρατηγικό ρόλο 
της τεχνολογίας στη δημιουργία νέων 
επαγγελματιών. Για παράδειγμα, στήρι-
ξη coding-bootcamps για τη δημιουρ-
γία περισσότερων προγραμματιστών ή 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων branding - packaging - εξαγω-
γών για νέους αγρότες. Ετσι, οι παρα-
πάνω φορείς έμπρακτα θα στηρίξουν 
όσους ξεκινούν τη δική τους εταιρεία 
σε οποιοδήποτε χώρο της οικονομί-
ας από τη γεωργία έως την υψηλή τε-
χνολογία.
• Ενώ οι θερμοκοιτίδες και συνεργα-
τικοί χώροι, οφείλουμε να εκπαιδεύ-

σουμε και να συμβάλλουμε στη δικτύω-
ση των νέων επιχειρήσεων τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οσον αφορά Στις νέες επιχειρήσεις, 
είναι κρίσιμο να είναι φιλόδοξα προ-
σγειωμένες. Με λίγα λόγια:
• Καινοτομία σημαίνει ότι δίνω πρακτι-
κή λύση σε κάποιο πρόβλημα το οποίο 
είναι υπαρκτό. Συχνά τη λύση μπορεί 
να την βλέπω μόνο εγώ και αυτό είναι 
που την κάνει μοναδική.
• Ο φόβος της γραφειοκρατίας και φο-
ρολογίας δεν πρέπει να αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα. Ενας νέος επιχει-
ρηματίας πρέπει να εστιάζει στην βιω-
σιμότητα της ιδέας του και τη μετατρο-
πή της σε εμπορικό προϊόν.
• Εκμεταλλευτείτε όλους εκείνους τους 
φίλους/γνωστούς που σπουδάζουν ή 
δουλεύουν στο εξωτερικό και χτίστε 
γέφυρες μαζί τους. Μπορεί κάποιος 
να είναι ο πωλητής σας στο εξωτερι-
κό ή ο υπεύθυνος για την τεχνολογία 
σας. Ή όπως αλλιώς λέει και ο Διονύ-
σης Σαββόπουλος «Των Ελλήνων οι 
κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία».

Η 
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας έχει 
σημαντικό επιστημονικό δυναμικό, 
συγκεντρωμένο κυρίως στο Πανε-
πιστήμιο Πατρών αλλά και στο ΤΕΙ, 

το ΕΑΠ, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και 
τις παραγωγικές μονάδες. Η παραγω-
γή γνώσης και καινοτόμων ιδεών σε 
όλους τους τομείς (θετικές, οικονομι-
κές, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστή-
μες υγείας και μηχανικού) είναι συνε-
χής και αρκετά πλούσια. Ταυτόχρονα, ο 
παραγωγικός τομέας κάνει σημαντικές 
προσπάθειες να εκσυγχρονιστεί και να 
αναπτυχθεί, εν μέσω εμποδίων, για να 
μπορέσει να προσφέρει θέσεις εργασί-
ες και οικονομικούς πόρους. 
Είναι βέβαιο πως οποιαδήποτε διαδι-
κασία όσμωσης μεταξύ ερευνητικών 
ομάδων και παραγωγικού τομέα, απο-
δίδει πολλαπλά υπέρ της ανταγωνιστι-
κότητας των παραγωγικών μας μονά-
δων με όλες τις θετικές οικονομικές συ-

νέπειες (απασχόληση, βιοτικό επίπε-
δο, εξαγωγές). Ταυτόχρονα, διαδικασίες 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 
των νέων επιστημόνων και της καινο-
τομίας είναι αναγκαίο να υλοποιούνται 
σε μόνιμη βάση με σκοπό την ενδυνά-
μωση του τεχνολογικού και επιχειρη-
ματικού οικοσυστήματος της περιοχής.  
Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να ανα-
φέρουμε τις αδυναμίες που αντιμετω-
πίζουμε στην Δυτική Ελλάδα, πάντα σε 
σχέση με την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας των νέων επιστημόνων κα-
θώς και την υποστήριξη της καινοτο-
μίας και οι οποίες εμποδίζουν τη συ-
στηματική ανάπτυξη του τεχνολογικού 
και επιχειρηματικού οικοσυστήματος:
1. Ελλειψη κεντρικού συντονισμού των 
δυνάμεων για οικονομία πόρων,  για 
αποφυγή επανάληψης διαδικασιών ή 
υποδομών, για βέλτιστη αξιοποίηση 
των στελεχών. 

2. Ελλειψη κατανεμημένου δικτύου στε-
λεχικού δυναμικού για υλοποίηση της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα απο-
τελεί τη «μνήμη» για την τεχνογνωσία 
και τις ανάγκες της παραγωγής στην 
περιοχή μας. 
3. Ελλειψη οργανωμένης διαδικασίας 
παρουσίασης ή/και αξιολόγησης καινο-
τόμων ιδεών, χώρου υποδοχής τους και 
ανάπτυξής τους (co-working spaces). 
4. Αντιπροσωπευτικά Οργανα και Επι-
τροπές σχεδίασης της ανάπτυξης με 
αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Είναι γεγονός ότι σε οποιοδήποτε σχε-
διασμό υποδομών (συμπεριλαμβανομέ-
νου του ανθρώπινου δυναμικού) είναι 
απαραίτητο να εκτιμηθεί η κρίσιμη μά-
ζα που η περιοχή είναι σε θέση να απο-
δώσει στα θέματα της καινοτομίας (πλή-
θος νέων ιδεών, νέων start-ups κλπ). 
Στο πλαίσιο αυτό καλείται ο κάθε φορέ-
ας-οργανισμός να παίξει τον ρόλο που 

εντέλλεται και να λειτουργεί βοηθητικά 
και συμπληρωματικά με τους άλλους 
φορείς (αποφυγή επανάληψης δράσε-
ων). Ετσι, για παράδειγμα, ένα μόνο 
γραφείο διαχείρισης των IPs είναι αρ-
κετό να υποστηρίζει το τεχνολογικό οι-
κοσύστημα της περιοχής με την πιθα-
νή συνεργασία εξωτερικών συνεργατών. 
Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, σε 
μία σημαντική προσπάθεια να συμβά-
λει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του 
τεχνολογικού οικοσυστήματος της πε-
ριοχής και στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του φορέα, εκτός από θερμοκοι-
τίδα, έχει ήδη αναπτύξει 6 συνεργατι-
κά σχήματα για δικτύωση του οικοσυ-
στήματος και ωρίμανσης των ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων, γραφείο μετα-
φοράς τεχνογνωσίας, pre-incubation 
με το Orange Grove, ενώ θα υλοποιή-
σει άμεσα διαδικασία acceleration και 
Proof-of-Concept. 

Του ΣΤέΛιου Πένθέρουδάκη, 

διευθύνοντος σύμβουλου νέα οδός άέ

Του Γιάννη κάνέΛΛοΠουΛου
 συν-ιδρυτή Orange Grove Patras

Του ΒάΣιΛέιου άνάΣΤάΣοΠουΛου
προέδρου του έπιστημονικού Πάρκου Πατρών

 Με την Ιόνια Οδό αλλάξαμε τον χάρτη!

Προϋποθέσεις Καινοτομίας:  
Τι κάνουμε και όχι τι λέμε

Ζητήματα υποστήριξης της 
καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα
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Τ
ο 2016 οι συνολικές επενδύσεις 
στη χώρα μας ανήλθαν σε μό-
λις 20 δις ευρώ, επίδοση άκρως 
απογοητευτική, εάν αναλογι-

στούμε ότι κυμαίνονται περίπου 
στο ένα τρίτο σε σχέση με τα προ 
κρίσης επίπεδα. 
Παράλληλα καθυστερεί σημαντικά 
η καταβολή οφειλών του κράτους 
ύψους 5 δις ευρώ για νόμιμες ενι-
σχύσεις παλαιών και νέων επενδύ-
σεων, με συνέπεια μεγάλος αριθμός 
βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων να 
κινδυνεύουν να ακυρωθούν. 
Ενα χρόνο μετά την ψήφιση του 
νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 
4399/2016) ούτε μία νέα σοβαρή 
επένδυση δεν έχει προχωρήσει. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις 
20 Μαρτίου 2017 θα έπρεπε να 
έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
πληρότητας και νομιμότητας των 
νέων επενδυτικών σχεδίων, αλλά 
η διαδικασία δεν έχει ακόμη ξεκι-
νήσει, λόγω έλλειψης ετοιμότητας 
του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων, με αποτέ-
λεσμα ένας μεγάλος αριθμός επιχει-
ρήσεων να βρίσκονται στον αέρα.
Επίσης σύμφωνα με τον «Οδηγό 
Επιχειρηματικότητας – ΕΣΠΑ», που 
εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, ενώ είχε προγραμ-
ματιστεί η έναρξη 23 δράσεων για 
το πρώτο εξάμηνο του 2017,  μέ-
χρι σήμερα έχει προκηρυχθεί μό-
λις μία από τις εν λόγω 23 δράσεις. 
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα φανερώνουν μία ακόμη 
αξιοπρόσεκτη διάσταση του πολυ-
συζητημένου προβλήματος της αδυ-
ναμίας προσέλκυσης επενδύσεων 
στη χώρα μας. 
Στην πολιτική αβεβαιότητα, το δυ-

σμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
την υπερφορολόγηση, την έλλειψη 
ρευστότητας και τις δυσβάστακτες 
ασφαλιστικές εισφορές, έρχεται να 
προστεθεί η κρατική κωλυσιεργία 
και αναποτελεσματικότητα.
Το κλείσιμο της συμφωνίας με τους 
δανειστές, καθώς επίσης οι βαρύ-
γδουπες εξαγγελίες για αναπτυξιακή 
τράπεζα και ρήτρες ανάπτυξης, μι-
κρή σημασία έχουν για τους επεν-
δυτές, εάν δεν συνοδεύονται από 
πολιτική βούληση και στοιχειώδη 
οργάνωση από την πλευρά της ελ-
ληνικής κυβέρνησης με στόχο την 
τόνωση της επιχειρηματικότητας. 
Ακόμη και σήμερα κάποιοι δεν 
έχουν αντιληφθεί ότι οι επενδύσεις 
δεν αποτελούν αντικείμενο εξαγγε-
λίας ή νομοθέτησης, αλλά έρχονται 
όταν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρη-
ματίες πειστούν ότι έχει διαμορ-
φωθεί ένα ασφαλές και ελκυστικό 
οικονομικό περιβάλλον.   
Ομως, βασική προϋπόθεση προς 
αυτήν την κατεύθυνση είναι η 
εμπροσθοβαρής εφαρμογή γενναί-
ων μεταρρυθμίσεων και σοβαρών 
διαρθρωτικών αλλαγών, που παρά 
τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώ-
σεις, ακόμη καρκινοβατούν.
Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η 

ανάγκη επιτάχυνσης ιδιωτικοποι-
ήσεων, καθιέρωσης μειωμένων 
φορολογικών συντελεστών, περι-
ορισμού της γραφειοκρατίας, απλο-
ποίησης διαδικασιών, επιτάχυνσης 
στην απονομή της δικαιοσύνης, 
εξάλειψης των δυσλειτουργιών στις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, 
αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων 
και προώθησης συμπράξεων ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα. 
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με 
πολιτική σταθερότητα και αποκατά-
σταση της ομαλής λειτουργίας του 
τραπεζικού συστήματος - προκει-
μένου να επιτευχθεί η ευχερέστε-
ρη πρόσβαση των επιχειρήσεων 
στη χρηματοδότηση – είναι σε θέ-
ση να δώσουν το απαραίτητο σή-
μα τόσο στις αγορές όσο και στους 
επενδυτές.  
Το ελληνικό κράτος από την πλευ-
ρά του, έχει την ευθύνη να γίνει 
πιο φιλικό προς τις επενδύσεις και 
να ενισχύει έμπρακτα και αποτελε-
σματικά κάθε υγιή επιχειρηματική 
πρωτοβουλία, με ξεχωριστή έμφα-
ση στην καινοτόμο και εξωστρεφή 
επιχειρηματικότητα, γιατί αυτή είναι 
που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα 
στην μεγάλη εθνική προσπάθεια για 
έξοδο από την κρίση.  

Η 
κοινή γνώμη διακατέχεται από 
απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της χώ-
ρας μας, πράγμα ευεξήγητο ύστε-

ρα από μια οκταετία βαθιάς ύφεσης 
(2008-2015) και στασιμότητας έκτοτε 
(2016 και το μισό 2017). Στην πραγ-
ματικότητα όμως ο τόπος έχει ανεκμε-
τάλλευτες δυνατότητες για παραγωγή 
διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών σε πολύ μεγαλύτερη 
κλίμακα από ό,τι σήμερα. Αυτό κα-
θίσταται αντιληπτό από μια απλή σύ-
γκριση της Ελλάδας, με ετήσιο κατά 
κεφαλή ΑΕΠ σήμερα περίπου 16.000 
ευρώ, με την Κύπρο, όπου ουσιαστικά 
ο ίδιος λαός παράγει ένα κατά κεφα-
λή ΑΕΠ περίπου 21.000 ευρώ (δηλ. 
30% ανώτερο), προφανώς επειδή το 
κυπριακό κράτος είναι καλύτερα ορ-

γανωμένο.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε το παρα-
γωγικό μας δυναμικό, ιδίως σε τομείς 
όπως οι νέες τεχνολογίες επικοινωνί-
ας και πληροφόρησης, ο τουρισμός 
(με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποί-
ηση της ιστορικής και πολιτισμικής 
μας κληρονομιάς, μέσα από δραστική 
αναβάθμιση των μουσείων και των 

αρχαιολογικών χώρων), οι ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, η παραγωγή τρο-
φίμων, η ναυτιλία και οι κατασκευές 
με εξωστρεφή προσανατολισμό (δηλ. 
κυρίως θερινών κατοικιών που μπο-
ρούν να προσελκύσουν αγοραστές από 
το εξωτερικό). Για να αξιοποιηθούν, 
όμως, αυτές οι δυνατότητες πρέπει να 
καταπολεμήσουμε το «τέρας» της γρα-
φειοκρατίας, μέσα από την απλοποί-
ηση του πολυδαίδαλου νομοθετικού 
πλαισίου, την μεγαλύτερη επαγγελ-
ματοποίηση της δημόσιας διοίκησης 
με περισσότερη ανεξαρτησία απέναντι 
στην εκάστοτε κυβέρνηση, την αξιολό-
γηση των δημόσιων υπηρεσιών και 
υπαλλήλων από τους χρήστες τους 
(δηλ. τους πολίτες) και την επιτάχυνση 
των απαράδεκτα αργών ρυθμών απο-
νομής της δικαιοσύνης. Χρειαζόμαστε 

ακόμη ένα πιο απλό και πιο στα-
θερό φορολογικό σύστημα, με 

χαμηλότερη φορολογία και 
χαμηλότερες ασφαλιστικές 

εισφορές.
Πρέπει επίσης να μει-

ωθούν οι υφιστά-
μενες τεράστιες 

περιφερειακές 
ανισότητες. 

Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι στο κέντρο της 
Αθήνας, όπου εντοπίζεται ο υδροκε-
φαλισμός του κράτους, το κατά κεφα-
λή ετήσιο εισόδημα έφτανε το 2014, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, στα 31.604 ευρώ ετησίως, 
ενώ στις Σέρρες την ίδια χρονιά (τε-
λευταία για την οποία υπάρχουν δια-
θέσιμα στατιστικά) μόλις στα 9.381. 
Η Δυτική Ελλάδα είναι μια από τις 
πιο παραμελημένες περιφέρειες, με 
κατά κεφαλή εισόδημα 12.241 ευρώ 
το 2014. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συ-
στηματικά οργανωμένη αποκέντρωση 
του κρατικού μηχανισμού, με σταδιακή 
μεταφορά μακριά από την πρωτεύου-
σα οργανισμών και υπηρεσιών, ώστε 
να τονωθεί και με τον τρόπο αυτό η 
οικονομική δραστηριότητα στην περι-
φέρεια της χώρας. Ετσι π.χ. η Δυτική 
Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει 
τη μεταφορά της έδρας του ΕΦΚΑ στην 
ιστορική πόλη του Μεσολογγίου.
Για να συμβούν όλα αυτά απαιτούνται 
βαθιές αλλαγές στο πολιτικό μας σύστη-
μα. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν 
περισσότερο στη λειτουργία των κομμά-
των, επιδιώκοντας να έχουν λόγο στην 
άσκηση εξουσίας και όχι προσωπικές 
εξυπηρετήσεις. Μόνο έτσι μπορούμε 
να καταπολεμήσουμε το πελατειακό 
σύστημα και να ανακτήσουμε την κατά 
κυριολεξία πολιτική ως υπόθεση του 
«δήμου», δηλ. τη δημοκρατία, η έλλειψη 
της οποίας μας οδήγησε στη χρεοκο-
πία. Στη δεκαετία του 2020 πρέπει να 
κυριαρχήσουν στον δημόσιο βίο κόμ-

ματα με δημοκρατική εσωτερική δομή 
και λειτουργία, αξιοποιώντας και 

τις δυνατότητες συμμετοχής που 
προσφέρει πια το διαδίκτυο, 

αν θέλουμε να αποκτήσει 
μέλλον η χώρα μας.

Περιμένοντας τις επενδύσεις...

Το ελληνικό κράτος έχει την 
ευθύνη να γίνει πιο φιλικό 
προς τις επενδύσεις και 
να ενισχύει έμπρακτα και 
αποτελεσματικά κάθε υγιή 
επιχειρηματική πρωτοβουλία

Της ΕΛιΖΑΣ ΒοΖΕΜΠΕΡΓΚ
ευρωβουλευτή της ΝΔ

Αποκέντρωση σημαίνει: Η έδρα 
του ΕΦΚΑ, π.χ., στο Μεσολόγγι

Του ΚώΣΤΑ Χ. ΧΡυΣοΓοΝου
καθηγητή Νομικής ΑΠΘ

ευρωβουλευτή ΣυΡιΖΑ

Για να αξιοποιήσουμε τις 
δυνατότητές μας, πρέπει να 
νικήσουμε κάποια τέρατα



PATRA AUTO - ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΕΠΕ 
Επίσηµος Έµπορος και εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής BMW

Νέα Εθνική Οδός Πάτρας – Αθήνας 49, 264 42 Πάτρα
Τηλ.: 2610 429805  

Αποκτήστε τη BMW X1 στη PATRA AUTO.

BMW X1.
ÄÁÌÁÓÅ ÔÏ ÁÃÍÙÓÔÏ.
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Η 
Δυτική Ελλάδα χαρα-
κτηρίζεται από μονα-
δικά πλεονεκτήματα 
ως προς την τοποθε-

σία, το κλίμα και το ανθρώ-
πινο δυναμικό της, ωστό-
σο, καταγράφει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας, ιδιαίτερα ανάμεσα 
στους νέους και τις γυναί-
κες . Για τον λόγο αυτό,  με-
γάλο ποσοστό ταλαντούχων 
νέων που φεύγουν αναζη-
τώντας μια καλύτερη τύ-
χη στο εξωτερικό (συνή-
θως) ή την Αθήνα (πλέον 
πιο σπάνια). Είναι δεδομέ-
νο ότι η περιοχή έχει ανά-
γκη από τομές και δυναμι-
κές πρωτοβουλίες προκει-
μένου η οικονομία της να 
εξυγιανθεί και να μπει στο 
δρόμο της ανόδου που θα 
την τοποθετήσει ξανά ως 
ισχυρό παίκτη στον ελλη-
νικό χάρτη.
Η ξεχωριστή φυσική ομορ-
φιά, η γεωγραφική θέση, η 
ιστορική παράδοση και τα 
μνημεία πολιτισμού απο-
τελούν ορισμένα μονάχα 
από τα ισχυρά πλεονεκτή-
ματα της Δυτικής Ελλάδας 
που ευνοούν την ανάπτυ-
ξη πολλαπλών κλάδων της 
οικονομίας, με σημαντικές 
προοπτικές. Παράλληλα, 
η περιοχή διαθέτει σύγ-
χρονες υποδομές, όπως η 
-προσφάτως εγκαινιασμέ-
νη- νέα Εθνική Οδός και 
η Ιόνια Οδός, νέο λιμάνι 
και αεροδρόμιο που μπο-
ρούν να υποστηρίξουν και 
να δώσουν ώθηση στην το-
πική οικονομία. Ενώ, απο-
τελεί έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών, του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που ως καταξιωμέ-
να ακαδημαϊκά ιδρύματα προσελκύουν χι-
λιάδες ταλαντούχα νέα μυαλά κάθε χρόνο 
στην ευρύτερη περιοχή. 
Η εμπειρία μας έχει καταδείξει τη σημασία 
του branding ως κεντρικού παράγοντα στον 
σχεδιασμό πολιτικών που στοχεύουν στην 
οικονομική ανάπτυξη. Η ταύτιση με συγκε-
κριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αξίες 
που σε διαφοροποιούν και προσελκύουν το 
καταναλωτικό ή/και επενδυτικό ενδιαφέρον 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει 

να συνυπολογίζονται σε κά-
θε στρατηγικό σχεδιασμό.

Οπως οι επιχειρήσεις, έτσι 
και η Δυτική Ελλάδα πρέ-
πει να επενδύσει στο χτίσι-
μο του brand της, της ιδι-
αίτερης φυσιογνωμίας της, 
προκειμένου να ενδυναμώ-
σει το όνομά της στην αγο-
ρά. Θα πρέπει να εργαστού-
με ώστε να συνδέσουμε το 
brand της περιοχής μας με 
την ποιότητα και το ιδιαίτε-
ρο design, και να προσφέ-
ρουμε προϊόντα και υπηρε-
σίες με αξία, ώστε ως τόπος 
προσέλκυσης τουρισμού, 
ως τόπος παραγωγής προ-
ϊόντων, επιστημονικής σκέ-
ψης ή υπηρεσιών κ.ό.κ. να 
ξεχωρίζει θετικά και να επι-
λέγεται. 
Οι προϋποθέσεις και τα ερ-
γαλεία ανάπτυξης στη Δυτι-
κή Ελλάδα υπάρχουν, ωστό-
σο, απαιτείται η δημιουργία 
του κατάλληλου περιβάλ-
λοντος που θα ενθαρρύνει 
τους νέους επιχειρηματίες 
του τόπου να τολμήσουν, 
τους υφιστάμενους να ανα-
πτυχθούν και τους ξένους 
να έρθουν και να επενδύ-
σουν προκειμένου να επι-
τύχουμε το στόχο της επα-
νεκκίνησης της οικονομίας. 
Ξεκινώντας από ένα σταθε-
ρό φορολογικό πλαίσιο και 
τη δημιουργία κινήτρων, το 
περιβάλλον οφείλει να γίνει 
περισσότερο φιλικό προς 
τους επιχειρηματίες. Ενώ οι 
συντεχνίες θα πρέπει απο-
δυναμωθούν και να δώσουν 
τον αναγκαίο χώρο στην ιδι-

ωτική πρωτοβουλία ώστε να αναπτυχθεί με 
σταθερά βήματα και να προσφέρει την απα-
ραίτητη προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτι-
κής Ελλάδας είναι μεγάλες και πραγμα-
τικές. Δεν αποτελούν απλή θεωρία, για 
να περιαυτολογούμε. Μέσα από πραγ-
ματικό διάλογο, ουσιαστική συνεργασία 
όλων και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το 
brand Δυτική Ελλάδα έχει τη δυνατότη-
τα να ξεχωρίσει και να προσελκύσει τους 
απαραίτητους πόρους και τις επενδύσεις 
για να τοποθετηθεί η περιοχή στον δρό-
μο της ανόδου. 

Ε
ίναι γνωστό ότι η χώρα 
μας και οι πολίτες της 
βιώνουν μια από τις με-
γαλύτερες οικονομικές 

κρίσεις που γνώρισε ο τό-
πος μας, τουλάχιστον με-
τά την Μεταπολίτευση, τις 
συνέπειες της οποίας τις 
υφίσταται και η Περιφέρεια 
Δ. Ελλάδας και ιδιαίτερα η 
Αχαΐα, η οποία καλείται να 
αντιμετωπίσει εκτός των 
άλλων και τα συσσωρευ-
μένα ανεπίλυτα προβλή-
ματα παλιότερων χρόνων 
με κορυφαίο εκείνο της 
υψηλής ανεργίας εξαιτίας 
της αποβιομηχάνισης και 
της έλλειψης αναπτυξιακού 
επανασχεδιασμού και επα-
ναπροσανατολισμού. 
Υπάρχει άμεση ανάγκη σύ-
νταξης ενός προγράμματος 
μακρόπνοου χαρακτήρα, το 
οποίο θα στηρίζεται στα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά της 
Αχαΐας και της Περιφέρει-
ας, που να υποστηρίζει μια 
νέα σύγχρονη αντίληψη για 
την ανάπτυξη. Η σύγχρονη 
κρίση δεν αντιμετωπίζεται 
με παλαιά εργαλεία. 
Οσο για τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα, αυτά δεν εί-
ναι ούτε η βαριά βιομηχα-
νία ούτε ο κατασκευαστικός 
κλάδος  που κυριάρχησε στα 
χρόνια πριν την κρίση, αλλά 
το περιβάλλον, οι ανθρώπι-
νοι πόροι και ο πολιτισμός 
μας, μέσα από την εφαρμο-
γή σύγχρονων τεχνολογικών 
και καινοτόμων δράσεων στα 
πλαίσια της αειφόρου ανά-
πτυξης. Εκείνες οι περιοχές 
της χώρας μας που θα αντι-
ληφθούν εγκαίρως αυτή την καινούργια ανά-
γκη και πραγματικότητα και προσαρμοστούν 
αναλογικά προς αυτή την νέα προοπτική που 
ανοίγεται, θα είναι και οι πρωταγωνιστές της 
επόμενης ημέρας.
Το ζητούμενο είναι η ικανοποίηση του αιτήμα-
τος της παράλληλης ανάπτυξης και των τριών 
κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιού-
νται στην περιοχή μας. 
Στον πρωτογενή τομέα να καταστήσουμε 
ανταγωνίσιμα τα αγροτικά προϊόντα μας με την 
εφαρμογή πολιτικών για την προώθησή τους 
με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ειδική σήμανση 
και υψηλή ποιότητα, για να δοθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης σε νέες, πιο απαιτητικές αγορές, 
αξιοποιώντας έτσι την διατροφική στροφή που 
παρατηρείται προς την Μεσογειακή διατροφή. 
Να σχεδιάσουμε την αγροτουριστική ανάπτυ-
ξη, αξιοποιώντας το φυσικό πλούτο της περι-
οχής μας και τα μνημεία της, αναδεικνύοντας 
συγχρόνως τη διαχρονική σχέση των τοπικών 
προϊόντων (λάδι, κρασί, τυροκομικά, κ.λπ.) 
με τον τοπικό πολιτισμό και την παράδοση.
Στη δευτερογενή παραγωγή ή λεγόμενη 
«πράσινη επιχειρηματικότητα», είναι μία ανα-
δυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας 
που σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, 
δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την 
εφαρμογή του νέου μοντέλου ανάπτυξης. Να 
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για την προσέλκυση και την εφαρμογή 
επενδυτικών Προγραμμάτων στις νέες «καθα-
ρές» τεχνολογίες (ηλιακή, αιολική, υδάτινη, 
βιομάζα, κ.ά.), απαντώντας στις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, προτείνο-
ντας και παρέχοντας «έξυπνες» προτάσεις και 

λύσεις (προσέλκυση επι-
χειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα του 
τεχνολογικού εξοπλισμού, 
όπως ανεμογεννήτριες, φω-
τοβολταϊκά, αιολικά στοι-
χεία κ.ά.)
Η ανάγκη εφαρμογής ενός 
σύγχρονου μοντέλου ανά-
πτυξης επεκτείνεται και στον 
τριτογενή τομέα και μάλι-
στα σε δυναμικούς και προ-
νομιακούς κλάδους, όπως 
είναι ο τουρισμός, ο πολι-
τισμός, οι μεταφορές, το πε-
ριβάλλον κλπ. 
Η Αχαΐα είναι «προικι-
σμένος» γεωγραφικά Νο-
μός, καθώς βρίσκεται στο 
επίκεντρο του πολυσυζη-
τημένου αρχαιολογικού 
τριγώνου με παγκόσμια 
ακτινοβολία «Ολυμπία-
Δελφοί-Μυκήνες». Μετά 
την ολοκλήρωση της ΕΟ 
Πατρών-Αθηνών, την ανα-
μενόμενη ολοκλήρωση της 
κατασκευής των ΕΟ Ολυ-
μπίας και Ιονίας και τον 
εκσυγχρονισμό της σιδηρο-
δρομικής γραμμής, η περι-
οχή έρχεται πιο κοντά στην 
πρωτεύουσα και στα άλλα 
μεγάλα κέντρα του Δυτικού 
άξονα της χώρας μας. 
Το λιμάνι της Πάτρας - η κύ-
ρια πύλη εισόδου - εξόδου 
της χώρας προς τη Δύση, 
αποτελεί σταθμό διέλευσης 
εκατομμυρίων τουριστών 
κάθε χρόνο, εκ των οποί-
ων, ελάχιστοι παραμένουν 
στην πόλη. Προέχει να τους 
πείσουμε να επιλέξουν ως 
κέντρο και ορμητήριο την 
Αχαΐα, ώστε να επισκέπτο-

νταν τα σπουδαία αρχαιολογικά και άλλα αξιο-
θέατα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, 
κάτι που δεν μπορεί όμως να το καταφέρει 
μόνος του ο «Αγιος Ανδρέας». 
Χρειάζεται ο «εξωραϊσμός» της πόλης και η 
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της, που θα την κάνουν πιο όμορφη και πιο 
«ελκυστική» ώστε να προκαλέσει το ενδια-
φέρον στους περαστικούς τουρίστες. Το ίδιο 
ισχύει και για τους άλλους δήμους της Αχαΐ-
ας, οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν τα δικά 
τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μέσα από την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμμα-
τος, όπως προφανώς και η Πάτρα. 
Είναι αυτονόητο ότι οι επί μέρους επισημάν-
σεις και προτάσεις που αναφέρονται σε αυ-
τό το κείμενο είναι ενδεικτικές και σε καμία 
περίπτωση από μόνες τους δεν μπορούν να 
συγκροτήσουν κάποιο σχέδιο και ούτε καν 
προσχέδιο. 
Για τη διαμόρφωση και την σύνταξη ενός 
πρότυπου αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο θα 
αναφέρεται στην Αχαΐα και στην ευρύτερη πε-
ριφέρεια, μπορούν να επικαιροποιηθούν και 
να αξιοποιηθούν στοιχεία και προτάσεις από 
τις δεκάδες μελέτες που συντάχτηκαν τα τε-
λευταία χρόνια από τους ίδιους τους φορείς, 
εκ των οποίων οι περισσότερες παραμένουν 
αναξιοποίητες. 
Ένας ολοκληρωμένος και συστηματικός σχε-
διασμός που θα απαντά στα προβλήματα της 
αποσπασματικής και κατακερματισμένης έως 
τώρα προσέγγισης. Ένα σχέδιο που θα προω-
θεί την παράλληλη ανάπτυξη και στους τρεις 
τομείς της παραγωγής μέσα από την εφαρμο-
γή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου. 

Του ΘΕοΔΩΡου ΔουΡου
μέλους ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και 

Δυτικής Ελλάδας 

Του Θάνου ΚάΡΠή
δημάρχου Ερυμάνθου

Δημιουργώντας  
το brand «Δυτική Ελλάδα»

Θα πρέπει να 
εργαστούμε ώστε 
να συνδέσουμε 
το brand της 
περιοχής μας 
με την ποιότητα 
και το ιδιαίτερο 
design, και να 
προσφέρουμε 
προϊόντα και 
υπηρεσίες 
με αξία, ώστε 
ως τόπος 
προσέλκυσης 
τουρισμού, να 
ξεχωρίζει θετικά 
και να επιλέγεται

Υπάρχει 
άμεση ανάγκη 
σύνταξης ενός 
προγράμματος 
μακρόπνοου 
χαρακτήρα, 
το οποίο θα 
στηρίζεται 
στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά 
της Αχαΐας και 
της Περιφέρειας, 
που να 
υποστηρίζει μια 
νέα σύγχρονη 
αντίληψη για την 
ανάπτυξη.

Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται 
με  παλαιά εργαλεία

Η  περιοχή διαθέτει σύγχρονες υποδομές, όπως η -προσφάτως εγκαινιασμένη- νέα Εθνική Οδός και η 
Ιόνια Οδός, νέο λιμάνι και αεροδρόμιο που μπορούν να υποστηρίξουν και να δώσουν ώθηση στην 
τοπική οικονομία



τιµή συσκευασίας

1

2 ,29€
µόνο

από

2 ,69€

5

BARILLA 
µακαρόνια
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