
Αθήνα, 30 Noεµβρίου 2010 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  

 

"Η Πράσινη Ανάπτυξη και ο Ενεργειακός Σχεδιασµός της ∆υτικής Ελλάδας" 

 

Το 12Ο ετήσιο συνέδριο “ΓΕΦΥΡΕΣ’’, διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας 

(ΙΝΑ∆Ε) και η iForce Επικοινωνίες τo Σάββατο 27 Νοεµβρίου 2010 στο Παπαστράτειο Μέγαρο 

στο Αγρίνιο µε θέµα  «Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ.  Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε για δωδέκατη συνεχή φορά µε τη χρυσή χορηγία του 

ΟΤΕ και µε τη συνεργασία της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. Το 

συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος του ΙΝ.Α.∆.Ε κύριος Θανάσης Παπανδρόπουλος, ενώ κεντρικός 

οµιλητής ήταν ο καθηγητής και ∆ιευθυντής του ΚΕΠΑ του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. ∆ηµήτριος 

Μαυράκης ενώ χαιρετισµούς απηύθυναν ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κ. 

Αναστάσιος Αποστολόπουλος, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

κ.κ. Κοσµάς, ο Αντινοµάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. ∆ηµοσθένης Καπώνης  και ο Αντιδήµαρχος 

Αγρινίου κ. Στάθης Τσούκαλος. Τέλος διαβάστηκε χαιρετισµός του Μιχάλη Γιαννάκη, βουλευτή 

Βοιωτίας, Υπεύθυνου του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Νέας 

∆ηµοκρατίας. 

 

Η Εισήγηση του Επιστηµονικού Συµβούλου έγινε από τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. 

∆ηµήτριο Μαυράκη, ο οποίος µε αναφορές στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Περιβάλλον ενόψει 

του 2020, παρουσίασε αναλυτικά τη σχέση ενεργειακού σχεδιασµού και «πράσινης ανάπτυξης» καθώς 

και τον ειδικό τρόπο ένταξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό 

γίγνεσθαι. Ο οµιλητής επισηµαίνοντας ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι παρά ο ορισµός της 

ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, µίλησε για το περιβάλλον ως ευκαιρία απέναντι 

στα αδιέξοδα της οικονοµικής κρίσης και ζήτησε την αφύπνιση και τη δραστήρια συµµετοχή των 

τοπικών κοινωνιών στα θέµατα της περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Αίσθηση, πάντως προκάλεσαν στο 

κοινό οι επιφυλάξεις του για την αλόγιστη επέκταση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην 

ύπαιθρο, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αν η πολιτεία δεν πάρει τα ενδεδειγµένα µέτρα 

κινδυνεύουν να µετατραπούν σε µελλοντική «φούσκα» της ελληνικής οικονοµίας. 
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Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο µε συντονιστή τον Γενικό Γραµµατέα του ΙΝ.Α.∆.Ε. κ. 

Φωκίωνα Ζαΐµη, συµµετείχαν ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος ∆ρ. Χηµικός Μηχανικός – 

Περιβαλλοντολόγος και Βουλευτής Aχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βασίλης Κούτσης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

της ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε., ο ∆ρ. Ιωάννης Πούλιος Σύµβουλος ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς και 

∆ιδάσκων στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας, ο κ. Σάββας  Πελτέκης Γενικός ∆ιευθυντής της TUV 

HELLAS, ο κ. Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης Σύµβουλος Χρηµατοδοτήσεων, ο κ. Χρήστος 

Τσιλιγιάννης εκπρόσωπος της Νοµαρχίας Αιτωλοακαρνανίας και ο κ. Γιάννης Σελιµάς 

Περιβαλλοντολόγος  και µέλος του Tοµέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ. Οι οµιλητές 

υπογράµµισαν την αναγκαιότητα της «πράσινης ανάπτυξης» ως τοµέα παραγωγής προϊόντων υψηλής 

προστιθέµενης αξίας και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης µε ταυτόχρονο σεβασµό των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος. Επισηµάνθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας ∆. 

Ελλάδας στον τοµέα αυτό, τα οποία µε τις κατάλληλες πολιτικές µπορούν να της δώσουν στο άµεσο 

µέλλον τα χαρακτηριστικά της «πράσινης περιφέρειας». Ειδικότερα ο κ. Τριανταφυλλόπουλος 

µίλησε για «αναπτυξιακή ενεργειακή αναγέννηση της περιοχής» µέσω της πράσινης ανάπτυξης, ο κ. 

Κούτσης για τον νέο στρατηγικό ρόλο του λιµανιού του Πλατυγιαλού από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά 

λιµάνια της Μεσογείου, ο κ. Πελτέκης για τα ζητήµατα Πιστοποίησης των περιβαλλοντικών έργων, ο 

κ. Τσιλιγιάννης για τα έργα σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων-Απορριµάτων στο Νοµό Αιτ/νίας 

κατά την τελευταία πενταετία και ο κ. Χατζηαγγελίδης για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της πράσινης 

ανάπτυξης στην περιοχή και τη σχέση και τους διακριτούς ρόλους που πρέπει να έχουν η Πολιτεία και 

ο ιδιωτικός τοµέας.  Ο κ. Πούλιος εισήγαγε την έννοια του «πολιτισµικού περιβάλλοντος» ως βασικής 

παραµέτρου και κινητήριας δύναµης της ευρύτερης βιώσιµης και πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή, 

ενώ ο κ. Σελιµάς αναφέρθηκε διεξοδικά στο περιβάλλον ως το σηµαντικότερο αναπτυξιακό απόθεµα 

της Περιφέρειας ∆. Ελλάδας και πρότεινε την ίδρυση περιφερειακού οργανισµού ενέργειας στη ∆υτική 

Ελλάδα στο νέο θεσµικό πλαίσιο του Καλλικράτη. 

Ο δηµοσιογράφος του «Αχελώος TV» κ. Μάκης  Μάκκας συντόνισε στη συνέχεια τη συζήτηση, η 

οποία διήρκεσε περισσότερο από 90 λεπτά και υπήρξε ζωηρή και γόνιµη. Τοποθετήσεις ή/και 

ερωτήσεις προς τους εισηγητές έκαναν ο Αντινοµάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Πετρόπουλος, ο 

Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτ/νίας κ. Ρόκκος, ο αγροτοσυνεταιριστής κ. Σκιαδάς, ο πρόεδρος των 

φοιτητών Πανεπιστηµίου δυτικής Ελλάδας κ. Κεφαλίδης και πλήθος πολιτών του Αγρινίου και 

φοιτητών που παρευρίσκονταν. 

 

Εταιρική Επικοινωνία & Επιµέλεια Οργάνωσης:  
iForce Επικοινωνίες Α.Ε. 

Ακαδηµίας 28, 106 71 Αθήνα • Τηλ: +30.210.339.2500 • Φαξ: +30.210.339.2318 
office@iForce.gr • www.iForce.gr 

 
 



Τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου κλήθηκε να συνοψίσει ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών κ. Βασίλης Πατρώνης, ο οποίος επιπλέον υπογράµµισε ότι η πράσινη ανάπτυξη στη ∆υτική 

Ελλάδα δεν συµβιβάζεται µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση, µε την εκτροπή του Αχελώου και την 

ανυπαρξία σιδηροδροµικού δικτύου στην περιοχή.   

 

Ας σηµειωθεί ότι το Συνέδριο και τη συζήτηση που ακολούθησε παρακολούθησε πλήθος κόσµου µε 

ευδιάκριτη την παρουσία των φοιτητών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα αυτών του 

Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Αντίθετα, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η 

απουσία των ∆ιδασκόντων του Τµήµατος, αν και σύµφωνα µε τους διοργανωτές, κλήθηκαν όχι µόνο 

να παραστούν αλλά και να συµµετάσχουν στο Συνέδριο µε εισήγηση.  Επίσης αρνητική εντύπωση 

έκανε και η µη συµµετοχή στο συνέδριο (παρότι εκλήθησαν εγκαίρως) εκπροσώπου του Υπουργείου 

Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και της ∆ΕΗ. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 

1. Η περιοχής της ∆. Ελλάδας αλλά και ειδικότερα της Αιτωλοακαρνανίας είναι πλούσια σε 

αποθέµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (ιδιαίτερα σε υδάτινο και αιολικό δυναµικό) 

2. Ο ρόλος των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σηµαντικός και θα πρέπει να είναι 

διεκδικητικός για τη συµµετοχή στα κέρδη της πράσινης ανάπτυξης ιδίως στο πλαίσιο 

µετάβασης της παραγωγής και µεταφοράς ενέργειας σε ένα νέο µοντέλο της αγοράς 

3. Οι όλες διαδικασίες για τα φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά και οι µικρές ιδιωτικές φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις πρέπει να προχωρούν γρήγορα αλλά να προγραµµατίζονται µε ιδιαίτερη 

προσοχή από τους ενδιαφερόµενους, εν γνώση των µελλοντικών κινδύνων και αλλαγών της 

αγοράς 

4. Αντί για πράσινη ανάπτυξη καλό θα ήταν (και γίνεται) όλες οι νέες επενδύσεις να διέπονται 

από περιβαλλοντικά φιλική φιλοσοφία είτε αφορούν επενδύσεις προστασίας και 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος είτε βασίζονται σε αυτό είτε όχι. 

5. Ο χρόνος σχεδιασµού και υλοποίησης µιας επένδυσης θα πρέπει να µειωθεί δραστικά και η 

πολιτεία φέρει ακέραια την ευθύνη για τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών αυτών 

6. Ο σχεδιασµός για την µη παροχή φυσικού αερίου στην δυτική Ελλάδα, που προέκυψε από 

παλαιότερη απόφαση του αρµόδιου φορέα, λόγω µικρής αγοραστικής δύναµης της περιοχής, 
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δηµιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισµού τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες της 

περιοχής και θα πρέπει τουλάχιστον να επανεξεταστεί σε νέα βάση 

7. Η διαλογή στα απόβλητα και στα αστικά απορρίµµατα εφόσον προχωρήσει από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, µπορεί να έχει σηµαντικό οικονοµικό όφελος 

8. Είναι αναγκαία η ορθή κοστολόγηση του φυσικού πόρου των ΑΠΕ (νερό, αέρας, ήλιος κλπ) σε 

µόνιµη βάση, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, εφόσον η εταιρεία εκµετάλλευσης  δεν είναι 

αµιγώς δηµόσια, ξεπερνώντας τα παλαιού τύπου αντισταθµιστικά οφέλη µε διορισµούς. 

9. Χρειάζεται µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός της ανάπτυξης και της ενεργειακής πολιτικής 

µε τη συµµετοχή κυβέρνησης, περιφερειακής διοίκησης, πανεπιστηµίων τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ινστιτούτων και ενεργών πολιτών 

10.  Η επένδυση στην καινοτοµία µπορεί να αποδώσει πολλαπλάσια οφέλη εφόσον προχωρήσει 

επιχειρηµατικά µε βάση τους κανόνες της αγοράς 

11.  Οι επιδοτήσεις σε µη αναπτυξιακές πολιτικές και προγράµµατα ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα 

έχει απονευρώσει τις υγιείς δυνάµεις της αγοράς και έχει δηµιουργήσει στρεβλώσεις και 

αθέµιτο ανταγωνισµό. 

12. Οι φοβίες και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών  σε επενδύσεις σε ΑΠΕ δεν 

ανταποκρίνονται σε λογικά και επιστηµονικά προβλήµατα αλλά µάλλον σε επικοινωνιακές 

παραπλανήσεις 

13.  Η περιφέρεια δ. Ελλάδας µε την βιοµηχανική της παράδοση, τις βιοµηχανικές υφιστάµενες 

περιοχές (ΒΙΠΕ Πατρών και ΝΑΒΙΠΕ Αστακού) σε συνδυασµό µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε 

τη δ. Ευρώπη είναι ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της περιοχής 

14. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν µεγάλη ανάγκη από σωστή και πολύπλευρη ενηµέρωση και 

συζήτηση στα θέµατα της πράσινης ανάπτυξης χωρίς κοµµατικές ή άλλες παρεµβάσεις. 

 

Το ΙΝΑ∆Ε υποστηρίζει την ενεργό συµµετοχή των πολιτών και των φορέων της ελληνικής 

περιφέρειας προκειµένου να διεξαχθεί ανοικτός, ελεύθερος και ωφέλιµος κοινωνικός διάλογος για 

την περαιτέρω περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς επικοινωνιακές αντιπαλότητες.  

 

Χρυσός χορηγός του συνεδρίου ήταν ο ΟΤΕ, χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρείες TUV 

HELLAS, 3E FANTA, HONEYBEE, TRISOLAR, υποστηρικτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γραφείο 

στην Αθήνα, το δικηγορικό γραφείο Κελεµένης και Συνεργάτες, Ένωση Ευρωπαίων 
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∆ηµοσιογράφων και χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΑ Πάτρας και Ιωαννίνων, το τηλεοπτικό κανάλι 

ΑΧΕΛΩΟΣ και οι εφηµερίδες  ΚΕΡ∆ΟΣ και CITY PRESS. 
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(Αναστάσιος Αποστολόπουλος, Γ. Γραµµατέας Περιφέρειας ∆. Ελλάδας) 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε απευθυνθείτε στην κα. Ηλέκτρα Λάζαρη στο τηλέφωνο: +30.210.339.2500-4 • office@iForce.gr • 

lazari@iforce.gr www.iforce.gr    www.inade.gr   

Σχετικά µε την iForce Επικοινωνίες Α.Ε. 

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τοµείς της Μελέτης, ∆ιοργάνωσης και ∆ιαχείρισης Εκδηλώσεων, της 

Εταιρικής Επικοινωνίας, των ∆ηµοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προσαρµοσµένες ανάλογα στα µέτρα της ελληνικής 

και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευµένα στελέχη µε τεχνογνωσία 

στους παραπάνω τοµείς και παρέχει υπηρεσίες "µε το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέµατα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισµού, 

Κατασκευών, Τουρισµού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce 

περιλαµβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 

δηµόσιους οργανισµούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και µικροµεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την 

προσέγγιση της αγοράς µέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σηµαντική.   

© 2010 Όλα τα εµπορικά σήµατα, οι εµπορικές ονοµασίες, τα σήµατα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι 

ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.  
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