
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (O.K.E.), ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν ηεο Αξγνιίδαο, δηνξγάλσζε 

ηε Γεςηέπα 10 Γεκεμβπίος 2018, ζην Άξγνο, εθδήισζε κε ζέκα: «Απγολίδα: 

Σσεδιάδονηαρ ηο μέλλον. Αναπηςξιακέρ Πποοπηικέρ - Γεμιοςπγία Νέος 

Δπισειπεμαηικού Οικοζςζηήμαηορ με Σςνέπγειερ και Κοινωνικέρ 

Σςναινέζειρ». 

Με αθνξκή ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο ηεο Ο.Κ.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ 

πεξηθεξεηαθήο πνιπεπίπεδεο δηαβνχιεπζεο, ν θ. Γιώπγορ Βεπνίκορ, Πξφεδξνο 

ηεο Ο.Κ.Δ., επεζήκαλε φηη ε εθδήισζε ζηνρεχεη, κέζα απφ ηελ αλάδεημε 

ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ λα πξνθχςνπλ νη αλαγθαίεο 

ζπλαηλέζεηο θαη θνηλέο δξάζεηο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

δπλαηφηεηεο ηεο Αξγνιίδαο, λα πξνζειθπζζνχλ λέεο επελδχζεηο, λα 

δεκηνπξγεζνχλ επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα, λα αλαβαζκηζζεί ην θπζηθφ θαη 

νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη, βέβαηα, λα δεκηνπξγεζνχλ πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

ηελ εθδήισζε πξνζθιήζεθαλ εθπξφζσπνη απ’ φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο 

πεξηνρήο: νη βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ, νη ιεηηνπξγνί ζηελ Απηνδηνίθεζε, εξγνδφηεο 

θαη εξγαδφκελνη, ζεκαληηθνί επελδπηέο, επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο ηεο Αξγνιίδαο απαηηεί ηε ζηελή ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Μφλν κέζα απφ 

επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη θνηλνχο ζηφρνπο κπνξεί λ’ αληηκεησπηζηεί ε αδξαλήο 

θαη αδηάθνξε γξαθεηνθξαηία θαη νη παζνγέλεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο 

πνπ απμάλνπλ ηηο ηάζεηο δηαξξνήο ησλ λέσλ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή θαλείο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη κφλνο ηνπ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλερψο γίλνληαη φιν θαη πην ζχλζεηα, φζν ηζρπξφο θαη αλ είλαη 

θαη φζν θεξδνθφξα θη αλ είλαη ε επηρείξεζή ηνπ. 

Ο θ. Βεξλίθνο αλαθέξζεθε, επίζεο, ζην έξγν ηεο Ο.Κ.Δ. θαη ζηελ Κνηλή 

Γήισζε ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ γηα ην Δζληθφ 

Αλαπηπμηαθφ ρέδην ηεο ρψξαο. 

ηε ζπλέρεηα θ. Φώηερ Κολεβένηερ, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ 

Κέληξνπ Αξγνιίδαο, αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 4ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε, ε νπνία ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζα απμήζεη 

ηελ αλεξγία. 

Αθνινχζεζαλ νη ραηξεηηζκνί ησλ θ. Πέηπος Ταηούλε, Πεξηθεξεηάξρε 

Πεινπνλλήζνπ, Αναζηάζιος Φειβιδόποςλος, Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Αξγνιίδαο, Γεμήηπε Καμπόζος, Γεκάξρνπ Άξγνπο Μπθελψλ, Γεμήηπε 

Κωζηούπος, Γήκαξρνπ Ναππιηέσλ, θαη Γεμήηπε Σθςπή, Γεκάξρνπ 

Δξκηνλίδαο. 

           ην πξψην panel ηεο εθδήισζεο, κε ζέκα ηηο ζπλέξγεηεο θαη ζπλαηλέζεηο 

ζηελ Αξγνιίδα, ζπκκεηείραλ νη θ. Φώηερ Γαμούλορ, Πξφεδξνο Δπηκειεηεξίνπ 

Αξγνιίδαο, Μίληορ Καμποςπίδερ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Οκίινπ Dolphin 



Capital, Μιληιάδερ Κονοπιζόποςλορ, Γεληθφο Γηεπζπληήο - Μέηνρνο Δηαηξείαο 

Γαλαΐο, Γιώπγορ Σκούπαρ, Πξφεδξνο πλδέζκνπ Διιεληθνχ Οίλνπ, Μισάλερ 

Φπιζηοδούλος, Μέινο Γ Δηαηξεηψλ Αθνί Υξηζηνδνχινπ θαη BITOM, Σπύπορ 

Ανηωνόποςλορ, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Αγξνηψλ πλεηαίξσλ Αξγνιίδαο-ΡΔΑ 

θαη ε θπξίαΈλενα Κοςνηούπε, Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Πξντζηνξηθψλ θαη 

Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

Αθνινχζεζαλ νη παξεκβάζεηο ηνπ θ. Φάπε Κςπιαδή, η. Δθηειεζηηθνχ 

Αληηπξνέδξνπ ΔΒ κε ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθά Οηθνζπζηήκαηα» θαη ηνπ 

θ.Γεμήηπε Π. Σωηεπόποςλος, Αλ. Καζεγεηή ΑΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, κε ζέκα «Ζ 

ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο: 

Eλψλνληαο ην παγθφζκην, ην εζληθφ θαη ην ηνπηθφ». 

ην δεχηεξν panel ηεο εθδήισζεο, κε ζέκα ηηο δπλαηφηεηεο πνιηηηθψλ 

ζπγθιίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Αξγνιίδαο, ζπκκεηείραλ θαη θαηέζεζαλ ηηο 

απφςεηο ηνπο νη θ. Γιάννερ Γκιόλαρ, Βνπιεπηήο ΤΡΗΕΑ, Γιάννερ Ανδπιανόρ, 

Βνπιεπηήο ΝΓ θαη Γιάννερ Μανιάηερ, Βνπιεπηήο ΚΗΝΑΛ. 

 


