ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου Περιφερειακής
Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Achaia Clauss, το τριήμερο 19-21
Σεπτεμβρίου 2019. Στο συνέδριο εκπρόσωποι της κυβέρνησης αλλά και γενικότερα
του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους
εκπροσώπους τοπικών, επαγγελματικών και άλλων αρμόδιων φορέων σχετικά με
τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και
τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν για να αξιοποιηθούν. Για πρώτη φορά
φέτος, το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών συμμετείχε στο συνέδριο στην ενότητα με τίτλο "Βιώσιμη
Αγροτική Ανάπτυξη", συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία που έχει αναπτύξει το
τελευταίο διάστημα. Στη συγκεκριμένη ενότητα, κεντρικός ομιλητής ήταν ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, ενώ συμμετείχε
εκτός των άλλων και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν Βουλευτής κ.
Σταύρος Αραχωβίτης.
Το Περιφερειακό Τμήμα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος στην παρέμβασή του με τίτλο "Η
συμβολή του Χημικού στην Αγροτική Ανάπτυξη και Καινοτομία" αναφέρθηκε στην
καθοριστική σημασία που έχει η ενσωμάτωση στον παραγωγικό τομέα, καινοτόμων
ιδεών που έχουν αναπτυχθεί στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι παρά τα δεδομένα οικονομικά προβλήματα που
υπάρχουν στα ιδρύματα, το ερευνητικό έργο που παράγεται είναι πολύ υψηλού
επιπέδου, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε
περιοδικά υψηλότατου επιστημονικού κύρους. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές,
έχουν τόσο τα Χημικά Τμήματα της χώρας, όσο και Χημικοί που απασχολούνται ως
ερευνητές σε άλλα Ιδρύματα, οι οποίοι αξιοποιώντας το επιστημονικό τους
υπόβαθρο, είναι σε θέση να προτείνουν καινοτόμες μεθόδους που οδηγούν σε
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είδους ιδέες, εφόσον εφαρμοστούν, είναι σε θέση να δώσουν μια εντυπωσιακή
ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, με επακόλουθα οφέλη για την περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και το κράτος.
Ανάπτυξη που είναι άκρως σημαντική και επιβεβλημένη για τον τόπο, με
σκοπό να προσφέρει επενδυτικά κεφάλαια και θέσεις εργασίας σε μια περιφέρεια
που “πονά” σε αυτό το κομμάτι. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τον αγροτικό τομέα και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο συγκεκριμένο τομέα. Η πολιτεία από τη μεριά της πρέπει, όχι μόνο να
δώσει ιδιαίτερη έμφαση και κίνητρα στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και να
μεριμνήσει για το οποιοδήποτε ζήτημα και αν προκύψει. Στο 7ο Συνέδριο
Περιφερειακής Ανάπτυξης σημειώθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις και ήρθε
η ώρα να εφαρμοστούν στην πράξη όλα αυτά άμεσα, ώστε η περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020.
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