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Κέντρο Αργολίδας, Άργος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ - ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΡΝΊΚΟΥ
Με την εκδήλωση «Αργολίδα: Σχεδιάζοντας
το μέλλον - Αναπτυξιακές Προοπτικές
–
Δημιουργία
Νέου
Επιχειρηματικού
Οικοσυστήματος
με
συνέργειες
και
Κοινωνικές Συναινέσεις» που διοργανώνουμε,
έχουμε σκοπό να διεξάγουμε μία πρότυπη
συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων πάνω
στα προβλήματα, στις δυνατότητες και τις
προοπτικές της περιοχής, ώστε ν’ αναδυθούν
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες καθώς και
δράσεις ενθάρρυνσης της παραμονής των
νέων ανθρώπων στον τόπο τους.
Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της προσπάθειας
μας για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού
μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης και
έχει σα στόχο μέσα από την ανάδειξη των
τοπικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών να
προκύψουν οι αναγκαίες συναινέσεις και κοινές δράσεις ώστε να αξιοποιηθούν
στο σύνολο τους οι δυνατότητες της Αργολίδας, να προσελκυσθούν νέες
επενδύσεις, να δημιουργηθούν επιχειρηματικά οικοσυστήματα, να αναβαθμισθεί
το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και βέβαια να δημιουργηθούν ποιοτικές
θέσεις εργασίας. Τα καθημερινά προβλήματα μας οδηγούν πολλές φορές
στο να μην μπορούμε να δούμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται και να
αξιοποιούμε τις δυνατότητες που διαθέτουμε. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος
απαιτεί στενή συνεργασία των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων με τους
ερευνητικούς θεσμούς και τα Πανεπιστήμια για την σύνδεση της έρευνας με
την παραγωγή και την άμεση αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων για την
βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν
τόσο το όραμα και η δύναμη της τοπικής ηγεσίας, όσο και η ποιότητα του
ανθρώπινου κεφαλαίου και των τοπικών υποδομών. Μόνο μέσα από ευρύτερες
συνεργασίες και κοινούς στόχους μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί η αδρανής και
αδιάφορη γραφειοκρατία και οι παθογένειες της διοίκησης και της οικονομίας
που αυξάνουν τις τάσεις διαρροής των νέων.
Στα βασικά προβλήματα της Αργολίδας περιλαμβάνονται η ανεπάρκεια του
χωροταξικού σχεδιασμού και η έλλειψη χρήσεων γης που δημιουργούν σημαντικές
καθυστερήσεις στις επενδύσεις, η μικρή αγροτική ιδιοκτησία που εμποδίζει την
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ανάπτυξη σύγχρονων αγροτικών καλλιεργειών, η ανάγκη στενότερης σύνδεσης
της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική κοινωνία. Όλα είναι συνδεδεμένα με
τα έργα υποδομής, μεταφοράς, άρδευσης, αποχέτευσης, κυκλικής οικονομίας,
διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας και επαρκούς λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος. Είναι απαραίτητο ν’ αναδειχθούν οι τομείς της οικονομίας, που η
Αργολίδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα οι δυνατότητες του
τουριστικού προϊόντος της σε αρμονική σχέση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό
και τις υποδομές, η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής της και οι
δυνατότητες της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων της. Να αναδειχθεί η
σημασία των συνεργασιών των επιχειρήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με την
αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία. Απαιτείται όλο και περισσότερο ο έγκαιρος
επηρεασμός κέντρων, που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή μας. Στη
σημερινή εποχή κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μόνος του τα προβλήματα
που συνεχώς γίνονται όλο και πιο σύνθετα, όσο ισχυρός και αν είναι και όσο
κερδοφόρα κι αν είναι η επιχείρησή του.
Στην Ο.Κ.Ε. πιστεύουμε ακράδαντα ότι σ’ έναν κόσμο που εξελίσσεται
ταχύτατα, πρέπει να σχεδιάζεις και να προετοιμάζεις το μέλλον σου στην
οπτική των στόχων του ΟΗΕ 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη με συνέργειες και
συνεργασίες. Από το Φεβρουάριο 2018 έχουμε καταθέσει την κοινή δήλωση
των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των Πολιτών για το Εθνικό
Αναπτυξιακό Σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα, που έχει ευρεία
πολιτική αποδοχή. Βρισκόμαστε σήμερα στην Αργολίδα σε μία εκδήλωση που
έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι απ’ όλους τους φορείς που συμμετέχουν με τον
ένα ή άλλο τρόπο στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής: οι βουλευτές του
νομού, οι λειτουργοί στην αυτοδιοίκηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, σημαντικοί
επενδυτές, επαγγελματίες και επιστήμονες. Τους ευχαριστώ όλους που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ιδιαίτερα το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
της Αργολίδας, που προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει.
Ελπίζω η εκδήλωση να συμβάλει θετικά στη συνεχή προσπάθεια που απαιτείται
για την επίτευξη των στόχων μας.
Γιώργος Βερνίκος
Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ
κ. ΠΈΤΡΟΥ ΤΑΤΟΎΛΗ
Με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω τη διοργάνωση
του συνεδρίου «Αργολίδα: Σχεδιάζοντας το
μέλλον. Αναπτυξιακές προοπτικές - Δημιουργία
νέου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος με
Συνέργειες και Κοινωνικές Συναινέσεις» που
διοργανώνει η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδος στο Άργος.
Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που
καταδεικνύει τη δυναμική της περιφερειακής
οικονομίας της Πελοποννήσου και ειδικά
της Αργολίδας, η οποία διαθέτει εξαιρετικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα, τόσο στο επίπεδο
της αγροτικής οικονομίας, όσο και στο επίπεδο
του τουριστικού της προϊόντος.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προβεί σε
ολοκληρωμένες επενδύσεις στρατηγικού
χαρακτήρα στο επίπεδο των υποδομών της Αργολίδας, προκειμένου να διευρύνει
την οικονομία της, να προσελκύσει επενδύσεις και να αντιμετωπίσει προβλήματα
συνοχής και ερημοποίησης.
Πυρήνα της πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί ο ανθρώπινος
παράγοντας, ο οποίος διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και παράλληλα συνιστά
το κύριο στοιχείο της βιωσιμότητας και της αειφορίας της περιφερειακής μας
οικονομίας.
Η στόχευση της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το στρατηγικό αναπτυξιακό
σχεδιασμό της, εστιάζεται κυρίως σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις τόσο στο
επίπεδο αξιοποίησης των αναπτυξιακών προοπτικών της Αργολίδας, όσο και
της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε αρμονία με το ανθρωπογενές και
φυσικό της περιβάλλον.
Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση του συνεδρίου και ευελπιστώ ότι
η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία προβολής των
αναπτυξιακών προοπτικών της Αργολίδας.
Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΕΙΒΙΔΌΠΟΥΛΟΥ
Παρακολουθώ την δράση της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) από
την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα και έχω
πεισθεί προσωπικά για την αξία της ως ένας
συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της
Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα.
Η Ο.Κ.Ε. μέσα από τον έντιμο, υπεύθυνο
και γόνιμο διάλογο, καθιστά τους πολίτες
βασικούς πρωταγωνιστές στο πολιτικό,
οικονομικό
και
κοινωνικό
γίγνεσθαι.
Συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωση της
δημοκρατίας, στην οικονομική ευημερία,
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Συμβάλλει
επίσης στον εκσυγχρονισμό των δομών και της
λειτουργίας του κράτους και στην κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη.
Είναι μεγάλη τιμή για την Αργολίδα την οποία στην παρούσα φάση εκπροσωπώ
ως Αντιπεριφερειάρχης, το γεγονός ότι η Ο.Κ.Ε. με το θεσμικό της βάρος και
τον σημαίνοντα ρόλο της, αναλαμβάνει την διοργάνωση εκδήλωσης ειδικά
για την Αργολίδα και το σύγχρονο επιχειρηματικό προφίλ που οφείλουν να
επιδείξουν οι επιχειρήσεις της, για την δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού
οικοσυστήματος με κοινωνικές συναινέσεις.
Χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή και με αγωνία αναμένω τα πολύτιμα συμπεράσματά
της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΥΤΈΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018, ΆΡΓΟΣ
15:30-16:00

ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ
ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΕΣ ΟΜΙΛΊΕΣ:
Γιώργος Βερνίκος

Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Φώτης Κολεβέντης

Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ:
Πέτρος Τατούλης

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

16.00-17.00

Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας

Δημήτρης Καμπόσος

Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Δημήτρης Κωστούρος
Δήμαρχος Ναυπλιέων

Δημήτρης Σφυρής

Δήμαρχος Ερμιονίδας

Κώστας Γκάτζιος

Δήμαρχος Επιδαύρου

Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας
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Φώτης Δαμούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Μίλτος Καμπουρίδης

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΕΣ ΟΜΙΛΊΕΣ

1ο PANEL: ΣΥΝΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΈΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Dolphin Capital

Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος

Γιώργος Βερνίκος

Γενικός Διευθυντής - Μέτοχος Εταιρείας Δαναΐς

17.00-18.20

Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Γιώργος Σκούρας

Ο Γιώργος Βερνίκος εξελέγη Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. τον Οκτώβριο του 2015.
Ασχολείται επαγγελματικά κυρίως με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
Είναι μέλος σειράς Οργανώσεων και Επιμελητηρίων που έχουν στόχο την επιχειρηματική,
πολιτιστική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας, την προάσπιση των δικαιωμάτων του
πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει εκδώσει το βιβλίο ¨Όταν θέλαμε
ν΄αλλάξουμε την Ελλάδα¨που αναφέρεται στο φοιτητικό, αντιδικτατορικό κίνημα (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 2003). Είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ και Μέλος του ΔΣ του Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου

Μιχάλης Χριστοδούλου

Μέλος ΔΣ Εταιρειών Αφοι Χριστοδούλου και BITOM

Σπυρίδων Αντωνόπουλος

Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας «ΡΕΑ»

Έλενα Κουντούρη

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Φώτης Κολεβέντης

Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας

18.20-18.50

Ο κ. Φώτης Κολεβέντης είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Αργολίδας από το 1990 έως και σήμερα.
Από το 2000 εκλέγεται στη ΓΣΕΕ ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Προεδρείου
και ως Αναπληρωτής Πρόεδρός της. Επίσης, είναι Μέλος της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. από το
2009 και Αντιπρόεδρός της από το 2015 έως και σήμερα.

COFFEE-BREAK
ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ:
«Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα»
Χάρης Κυριαζής

τ. Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

18.50-19.20

«Η σημασία της πολιτικής προσαρμογής και της κοινωνικής
συνεργασίας: Eνώνοντας το παγκόσμιο, το εθνικό και το
τοπικό»
Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραμματέας Σύνταξης της “Νέας
Εστίας”

2ο PANEL: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Γιάννης Γκιόλας

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

19.20-20.20

Γιάννης Ανδριανός
Βουλευτής ΝΔ

Γιάννης Μανιάτης
Βουλευτής ΚΙΝΑΛ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ:
Γιώργος Βερνίκος

Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

8

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ
Πέτρος Τατούλης

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Ο Πέτρος Τατούλης γεννήθηκε το 1953 στο Καστρί Κυνουρίας και είναι Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε ως Ιατρός –
Χειρουργός.
Το 1990 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αρκαδίας με τη Ν.Δ. Διετέλεσε Υφυπουργός
Πολιτισμού την περίοδο 2004 -2006. Το 2011 εκλέχτηκε πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου με τον ανεξάρτητο συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος. Έχει διατελέσει ειδικός
εισηγητής της Ν.Δ. για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2004, ειδικός απεσταλμένος
της Ν.Δ στη συνδιάσκεψη της Γενεύης το 2003 για την επίλυση του Παλαιστινιακού
Ζητήματος. Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ και αναπληρωτής Γραμματέας
Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, μέλος των Διακομματικών Επιτροπών της Βουλής
για τα Ναρκωτικά, το Δημογραφικό Πρόβλημα και την Προστασία των Δασών.

Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας
Ο Τάσσος Χειβιδόπουλος γεννήθηκε το 1967 και είναι Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος.
Είναι τελειόφοιτος της Σχολής Δ/κσης & Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας, απόφοιτος του
Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών Control Data στον Προγραμματισμό και την Ανάλυση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και φοιτητής στο τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Έχει εργαστεί στη Νομαρχεία Αργολίδας σε θέματα Πολιτισμού, Νεότητας και Αθλητισμού
και ως Οργανωτικός Υπεύθυνος του Διεθνούς Φεστιβάλ Άργους. Εργαζόταν στην Δημοτική
Επιχείρηση Νεολαίας & Άθλησης Άργους και ήταν αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου. Υπήρξε μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τα
νεανικά του χρόνια. Είναι μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσης Ελλάδας (ΟΧΕ).
Από το 2008 είναι αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Δημήτρης Καμπόσος

Δήμαρχος Άργους Μυκηνών
Ο Δημήτρης Καμπόσος γεννήθηκε στο Άργος και είναι Δήμαρχος Άργους -Μυκηνών από
το 2011 μέχρι και σήμερα. Σπούδασε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών. Διορίστηκε σαν καθηγητής
Φυσικής Αγωγής σε διάφορα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια στην Αθήνα αλλά και στην
επαρχία).
Το 2004, αξιολογήθηκε και τοποθετήθηκε προϊστάμενος στο γραφείο Φυσικής Αγωγής της
Δ΄Αθήνας (σχολεία ευθύνης του ήταν τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Νότιας Αττικής)
όπου υπηρέτησε μέχρι τον Οκτώβρη του 2007. Το ίδιο έτος στις κρίσεις των διευθυντών,
αξιολογήθηκε και τοποθετήθηκε διευθυντής στο Πρώτο Λύκειο Άργους, θέση που κατείχε
έως τον Δεκέμβριο του 2010. Το 2014 εκλέχθηκε Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Δημήτρης Κωστούρος
Δήμαρχος Ναυπλιέων

Ο Δημήτρης Κωστούρος γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1966 και είναι δήμαρχος Ναυπλίου
από το 2012. Σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία Βουκουρεστίου. Εξειδικεύτηκε στην
καλαθόσφαιρα στο Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής και Σπορ του Βουκουρεστίου.
Για πρώτη φορά εκλέχτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου το 2006. Διετέλεσε
πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόεδρος των Βρεφονηπιακών και
Παιδικών Σταθμών Ναυπλίου και αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης (τέως
Δ.Ε.Π.ΑΝ.) του Δήμου Ναυπλιέων. Ως αντιδήμαρχος Ναυπλίου το 2008 ασχολήθηκε
συστηματικά με το σχέδιο πόλης και την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Ως ενεργός
πολίτης συμμετέχει τιμητικά από τη θέση του προέδρου στην Επιτροπή Αντιναρκωτικού
Αγώνα.

Δημήτρης Σφυρής

Δήμαρχος Ερμιονίδας
Ο Δημήτρης Σφυρής γεννήθηκε στον Πειραιά και είναι Δήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου
Ερμιονίδας. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Φλωρεντία και ειδικεύτηκε στις αναστηλώσεις.
Κατοικεί και εργάζεται στην περιοχή της Ερμιονίδας εδώ και τριάντα χρόνια.
Έχει υπάρξει Πρόεδρος μηχανικών Ερμιονίδας, Μέλος της Ένωσης Γονέων Ερμιονίδας,
Μέλος και Πρόεδρος Αθλητικών Σωματείων, Μέλος της επιτροπής αρχιτεκτονικού
ελέγχου Ερμιονίδας, Μέλος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αργολίδας,
Δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Κρανιδίου 2007 – 2010, Δημοτικός Σύμβουλος
Ερμιονίδας 2011 - 2014 και επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου
Ερμιονίδας 2011 – 2014, Μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου και μέλος της ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων).

Κώστας Γκάτζιος

1ο PANEL
Φώτης Δαμούλος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας
Ο Φώτης Δαμούλος γεννήθηκε στο Άργος το 1965 και είναι πρόεδρος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αργολίδας από το 2011. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής
Πολιτικής - Δημοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών Λογιστικής – Προγραμματιστών Η/Υ και Φοροτεχνικών.
Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Αργολίδας, μέλος της
Διοικητικής Επιτροπής - Οικονομικός Επόπτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής
Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Πελοποννήσου, Πρ. Πρόεδρος του Τοπικού
Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Κουτσοποδίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Αργολίδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της
Επιτροπής αξιολόγησης και έκδοσης αδειών οικονομολογικού επαγγέλματος.

Μίλτος Καμπουρίδης

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Dolphin Capital
Ο Μίλτος Καμπουρίδης γεννήθηκε το 1972 στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Massachusetts
Institute of Technology (MIT) με τρία πτυχία: BS και MS στη Μηχανολογία και BS στα
Μαθηματικά.
Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του επενδυτικού Ομίλου Dolphin Capital, που
ιδρύθηκε το 2004, με εξειδίκευση στο τουριστικό real estate. Από την ίδρυσή της η DCP
έχει αντλήσει ίδια κεφάλαια σχεδόν 1.5 δισ. ευρώ και έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις
σε έξι χώρες. Το κύριο επενδυτικό όχημα του Ομίλου είναι η Dolphin Capital Investors,
η οποία έχει εξελιχθεί σ’ έναν παγκόσμιο κατασκευαστή ολοκληρωμένων πολυτελών
θερέτρων στην Ανατολική Ευρώπη και την Αμερική. Στην περιοχή της Αργολίδας η
DCP έχει δημιουργήσει το Amanzoe, το οποίο έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως κορυφαίο
θέρετρο στην Ευρώπη, καθώς επίσης και το πρώτο Nikki Beach Resort & Spa στη
Μεσόγειο. Ένα νέο σύνθετο επενδυτικό σχέδιο 420 εκ. ευρώ στην Κοιλάδα Αργολίδας που
συμπεριλαμβάνει γήπεδο golf σχεδιασμένο από τον Jack Nicklaus βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος

Γενικός Διευθυντής - Μέτοχος Εταιρείας Δαναΐς
Γεννήθηκε στο Κιβέρι Αργολίδας. Είναι πτυχιούχος Χημείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας
(2002-2011), Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής (2011-2014), αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γενικός Διευθυντής, συνιδρυτής της εξαγωγικής βιομηχανίας
μεταποίησης φρούτων Δαναΐς. Επίσης διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λέρνας και
μέλος του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου.

Δήμαρχος Επιδαύρου
Ο Κώστας Γκάτζιος γεννήθηκε στο Λυγουριό Αργολίδας το 1958 και είναι Δήμαρχος
Επιδαύρου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1977-1982) και είναι πτυχιούχος του
Μαθηματικού Τμήματος. Ζει μόνιμα στο Λυγουριό με την οικογένειά του και εργάζεται στο
Γυμνάσιο ως μαθηματικός.
Από νωρίς εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπήρξε Κοινοτικός
Σύμβουλος στην Κοινότητα Λυγουριού, Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγουριού, Δημοτικός
Σύμβουλος - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και Υποψήφιος Νομαρχιακός
Σύμβουλος.
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Γιώργος Σκούρας

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου
Ο Γιώργος Σκούρας γεννήθηκε στο Άργος και σπούδασε Γεωργία στο Πανεπιστήμιο της
Dijon στη Βουργουνδία, στη Γαλλία. Αποφοιτώντας από την Dijon με πτυχίο στην Οινολογία,
δούλεψε σε οινοποιεία παραδοσιακών οινοπαραγωγικών περιοχών της Γαλλίας, της
Ιταλίας, αλλά και της Ελλάδας.
Ξεκίνησε τη δική του οινοποιητική μονάδα, το Κτήμα Σκούρα, αρχικά στο Γυμνό Νεμέας
ενώ αργότερα έφτιαξε το σημερινό οινοποιείο του, στο χωριό Μαλανδρένι του Άργους
όπου γίνονται οι λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις, τόσο κατά την αμπελοκαλλιέργεια,
όσο και την οινοποίηση. Το Κτήμα Σκούρα αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα
οινοτουριστικά οινοποιεία της Ελλάδας με περισσότερους από 15.000 επισκέπτες. Η
σημερινή του παραγωγή κυμαίνεται στις 750.000 φιάλες.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Μιχάλης Χριστοδούλου

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Μέλος ΔΣ Εταιρειών Αφοι Χριστοδούλου και BITOM

Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραμματέας Σύνταξης της “Νέας
Εστίας”

Ο Μιχάλης Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Πήρε πτυχίο Επιστήμονα
Τροφίμων από το The College of Southeastern Europe στην Αθήνα και συνέχισε με
μεταπτυχιακό τίτλο στη Διασφάλιση Ποιότητας των Τροφίμων στο The University of
Reading της Μεγάλης Βρετανίας.
Έχει διαγράψει σημαντική πορεία στις εταιρίες Αφοί Χριστοδούλου Α.Ε. με έδρα την
Αγία Τριάδα Ναυπλίου και ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ με έδρα τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στις οποίες
ξεκίνησε από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, για να περάσει στο Τμήμα Παραγωγής και να
είναι σήμερα Υπεύθυνος των Εργοστασίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι
μέλος στο Institute of Food Technologists (USA) και στην International Fruit Juice Union (IFU)
και Πρόεδρος του Μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Ο Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1972. Είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας τού Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου.
Ασκεί επίσης τα καθήκοντα του Διευθυντή του Δι-Ιδρυματικού ΠΜΣ, “Επιχειρηματικότητα &
Διακυβέρνηση” (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ΑΤΕΙ Πελοποννήσου). Έχει επίσης διδάξει
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι Αρχισυντάκτης
του παλαιότερου ελληνικού περιοδικού ιδεών, της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ, και τακτικός αρθρογράφος
της εφημερίδας, “Η Καθημερινή. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της επιθεώρησης
“Φιλοσοφείν” και του “Foreign Affairs, The Hellenic Edition”. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί
σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά, έχει επιμεληθεί 4 συλλογικούς τόμους ή πρακτικά
συνεδρίων, ενώ το 2012 είχε προσκληθεί για διαλέξεις στην Έδρα Ελληνικών Σπουδών του
Χάρβαρντ. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Σπυρίδων Αντωνόπουλος

Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας «ΡΕΑ»
Ο Σπυρίδων Αντωνόπουλος γεννήθηκε στο Ανυφί Ναυπλίας και είναι επαγγελματίας
αγρότης. Από το 1997 έως το 2010 διετέλεσε πρόεδρος Ομάδας Παραγωγών
Εσπεριδοειδών στην Αργολίδα. Από το 2012 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας «ΡΕΑ» με έδρα το Ναύπλιο.

Έλενα Κουντούρη

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Η Ελενα Κουντούρη γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Προϊστορική
Αρχαιολογία και διδακτορικό από το ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα: “Η Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ
κεραμικής του νεκροταφείου των Βολιμιδίων και η σύγχρονη κεραμική παραγωγή της
Μεσσηνίας”. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για προπτυχιακές
και μεταπτυχιακές σπουδές και του Πανεπιστημίου του Austin στο Texas.
Ως συνεργάτης των Ανασκαφών Πύλου, εργάστηκε στα Μουσεία Χώρας και Πύλου
Μεσσηνίας και συμμετείχε σε πολλές πανεπιστημιακές ανασκαφές. Εισήχθη στην
Αρχαιολογική Υπηρεσία και υπηρέτησε στο Επιγραφικό Μουσείο, στη Σπάρτη, στη Θήβα,
ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων ενώ σήμερα υπηρετεί ως
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.

ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ
Χάρης Κυριαζής

τ. Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ
Ο Χάρης Κυριαζής, Διπλ. Πολ. Μηχ., MBA, Ph.D., αρχικά εργάστηκε στη βιομηχανία, και
θήτευσε για ένα σύντομο διάστημα σαν Γενικός Γραμματέας Εθνικής Οικονομίας. Από το
1994 υπήρξε Επικεφαλής φορολογικού και συμβουλευτικού τμήματος της Arthur Andersen
και της PwC, με ποικίλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης σημαντική είναι η έκθεσή
του σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής, ως σύμβουλος της κυβέρνησης ή δρώντας για
λογαριασμό του ΣΕΒ.
Οι κύριες τρέχουσες ασχολίες του είναι ως σύμβουλος στο ΔΣ του ΣΕΒ και εκπρόσωπός
του για θέματα κοινωνικού διαλόγου και εργασιακών σχέσεων, και η προεδρία ή συμμετοχή
σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων και μη εταιρειών.
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2ο PANEL
Γιάννης Γκιόλας

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Ο Ιωάννης Γκιόλας είναι βουλευτής Αργολίδος. Γεννήθηκε το 1957 στο Ναύπλιο. Είναι
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και εργάζεται ως Δικηγόρος από το 1983.
Εξελέγη βουλευτής Αργολίδας με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για πρώτη φορά στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 2015. Είναι μέλος των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Θεσμών και
Διαφάνειας, και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Διετέλεσε
Νομαρχιακός Σύμβουλος την περίοδο 1994-1998, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος της
αντιπολίτευσης στο Δήμο Ναυπλίου κατά τις περιόδους 1990-1994 και 2006- 2010, καθώς
και την περίοδο 2010-2014 ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΝΑΥΠΛΙΟ, Η ΑΛΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ».

Γιάννης Ανδριανός
Βουλευτής ΝΔ

Ο Ιωάννης Ανδριανός είναι Βουλευτής Αργολίδος. Γεννήθηκε το 1959 στη Νέα Επίδαυρο. Είναι
Πτυχι-ούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. και διδάκτωρ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης με θέμα διατριβής «Οι επιπτώσεις των πολιτισμικών και κοινωνικών
ιδιαιτεροτήτων στην οικονομική ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων». Είναι Δημοσιογράφος,
Μέλος της ΕΣΗΕΑ.
Έχει διατελέσει Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή,
Διευθυντής Γραφείου Τύπου της Ν.Δ., Διευθυντής Γραφείου Τύπου της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Ν.Δ., Αναπληρωτής Γραμματέας Επικοινωνίας της Ν.Δ., Υπεύθυνος Γραφείου
Τύπου του π. Προέδρου της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ, Αρχισυντάκτης της περιοδικής έκδοσης
«Φιλελεύθερη Έμφαση» και Σύμβουλος Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας
«Κωνσταντίνος Καραμανλής». Έχει διδάξει Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ιστορία
του Τύπου και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτισμός και
Εκπαίδευση» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Γιάννης Μανιάτης
Βουλευτής ΚΙΝΑΛ

Ο Ιωάννης Αναστασίου Μανιάτης είναι Βουλευτής Αργολίδος. Γεννήθηκε στο Άργος το
1956 και είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Διδάκτωρ Μηχανικός.
Επίσης Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Επισκέπτης Καθηγητής
στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης.
Έχει διατελέσει Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γραμματέας
Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑ.ΣΟ.Κ., Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. Ήταν εισηγητής Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
για θέματα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Διετέλεσε μέλος των
Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα Υπουργεία: Οικονομίας και
Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, Μεταφορών & Επικοινωνιών. Επίσης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Μεταφορών & Επικοινωνιών, Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
της Αθήνας και των τριών θυγατρικών του ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ και Πρόεδρος του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αργολίδα κατοικείται από την 8η χιλιετία π.Χ και αποτελεί μία από τις ιστορικότερες
περιοχές της Ελλάδας. Ως ιστορικό και πολιτισμικό απαύγασμα της περιοχής είναι η
εμφάνιση και ακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Μετά την κυριαρχία από Ρωμαίους,
Βυζαντινούς, Ενετούς, Φράγκους και Τούρκους, η Αργολίδα διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο κατά τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Εδώ ήταν η προσωρινή έδρα της
επαναστατικής κυβέρνησης και η πρώτη πρωτεύουσα του κράτους.
Mε δύο μεγάλες πόλεις, το Ναύπλιο και το Άργος που είναι η αρχαιότερη πόλη που
κατοικείται διαρκώς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε όλη την Ευρώπη, τα ορεινά
και τα πεδινά χωριά της, αλλά και το Κρανίδι, την Επίδαυρο και την Ερμιόνη, η Αργολίδα
είναι μία περιοχή που συγκεντρώνει θεαματικές εναλλαγές τοπίου.
Στην αρχαιότητα η περιοχή εκτεινόταν από τον Ισθμό της Κορίνθου έως τη
βορειοανατολική Πελοπόννησο, από τον Σαρωνικό και Κορινθιακό έως τον Αργολικό
κόλπο στα Νότια, την Αρκαδία στα Δυτικά και την Αχαΐα στα Βορειοδυτικά. Σήμερα η
Αργολίδα αποτελεί Περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με πολύ πιο
περιορισμένα όρια. Έχει πρωτεύουσα το Ναύπλιο και πληθυσμό 97.044 κατοίκους που
αποτελούν το 16,79% του πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατατάσσεται
τρίτη από πλευράς πληθυσμού μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας
(πίνακας 1 – Απογραφή Πληθυσμού 2011)
Πίνακας 1: Πληθυσμιακά στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Έδρα: Τρίπολη)
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Έδρα: Ναύπλιο)
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Έδρα: Κόρινθος)
ΠΕΡ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Έδρα: Σπάρτη)
ΠΕΡ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα)

577.903
86.685
97.044
145.082
89.138
159.954

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Με τον Καλλικράτη στην περιοχή συγκροτούνται τέσσερεις δήμοι:
i) Ο Δήμος Ναυπλίου με έδρα το Ναύπλιο αποτελούμενος από τους πρώην δήμους
Ναυπλιέων, Νέας Τίρυνθας, Μιδέας και Ασίνης.
ii) Ο Δήμος Ερμιονίδας με έδρα το Κρανίδι αποτελούμενος από τους πρώην δήμους
Ερμιόνης και Κρανιδίου.
iii) Ο Δήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο
αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου και
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iv) ο Δήμος Άργους – Μυκηνών με έδρα το Άργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες
αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Άργους, Νέας Κίου, Λέρνας, Μυκηναίων,
Κουτσοποδίου, Λυρκείας και τις κοινότητες Αχλαδόκαμπου και Αλέας.
Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθορίζονται από τη μορφολογία του
εδάφους, το υπάρχον υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Το
έδαφος είναι ως επι το πλείστον ορεινό 54,79%, ενώ οι πεδινές της εκτάσεις (18,75%)
συγκεντρώνονται κυρίως στην κλειστή πεδιάδα του Άργους.
Η Αργολίδα έχει να δείξει σημαντικότατα πολιτιστικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη
Αρχαίας Ασίνης, η Ακρόπολη της Αρχαίας Μιδέας και η Ακρόπολη της Καζάρμας. Τα
σημαντικότερα σε πολιτιστική αξία και μέγεθος μνημεία είναι η Αρχαία Επίδαυρος, οι
Μυκήνες, και η Αρχαίας Τίρυνθα. Οι αρχαιολογικοί χώροι κοντά στο Άργος αναδεικνύουν
τη σπουδαιότητα και την κυριαρχία του κατά την αρχαιότητα, όπως η Αρχαία Αγορά
Άργους, το Αρχαίο Ηραίο, το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το μικρό θέατρο Άργους. Ο
συνολικός αριθμός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων της περιοχής ανέρχεται
σε οκτώ (Αρχαία πόλη των Μυκηνών, Μυκηναϊκές ακροπόλεις της Τίρυνθας και της
Μιδέας, Ακροναυπλία, Μπούρτζι, Ενετικές οχυρώσεις στο Τολό, το κάστρο του Άργους,
το Φρούριο στο Δρέπανο και στο Παλαμήδι, ο αρχαιολογικός χώρος Διβαρίου). Οι
παραδοσιακοί οικισμοί στην Αργολίδα είναι: το Άργος, η Καρυά, τα Μανδράκια Ερμιόνης,
το Ναύπλιο, και τα Σκοτεινά.

2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Η Αργολίδα έχει το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (στοιχεία 2015 - Πίνακας 2). Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Αργολίδας ανέρχεται στο
90.1% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας, μόλις στο 66,2% του μέσου κατά κεφαλή
ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ξεπερνά το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου κατά 10%.
Κατά το διάστημα 2010 - 2015 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιοχής μειώνεται κατά 19,7%.
Το ποσοστό μείωσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Αργολίδα κινείται στα ίδια επίπεδα
με το ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ στο σύνολο της χώρας (19,8%) και στη Περιφέρεια
Αττικής (19,6%), αλλά είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης στο σύνολο
της Περιφέρειας (μείωση κατά 16,6%).
Πίνακας 2: Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2010-2015
2010
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 20.324
Αττική
27.630
Πελοπόννησος 16.009
Αργολίδα
18.310
Αρκαδία
18.141
Κορινθία
15.843
Λακωνία
14.118
Μεσσηνία
14.652

2011
18.643
25.380
14.942
16.170
17.110
14.770
13.880
13.771

2012
17.311
23.530
14.066
15.097
16.027
14.081
12.878
13.037

2013
16.475
22.540
13.390
14.574
15.941
13.291
12.375
11.971

2014
16.402
22.389
13.291
14.577
16.109
12.671
12.056
12.285

2015
16.294
22.192
13.358
14.693
16.442
12.743
12.119
12.188

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η απασχόληση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκε το 2017 κατά 4,4% όταν στο
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σύνολο της χώρας η αύξηση ήταν της τάξης του 2,2%. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά
στοιχεία για την απασχόληση κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας. Για να έχουμε επομένως μια προσέγγιση της απασχόλησης
στην περιοχή της Αργολίδας χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από το Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Όπως προκύπτει από το «ΕΡΓΑΝΗ», όπου καταγράφονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα η μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου μειώνεται καθώς οι αποχωρήσεις μισθωτών που καταγράφονται είναι
4.897 περισσότερες από τις προσλήψεις μισθωτών. Αρνητικό επίσης είναι το ισοζύγιο
στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας όπου ο αριθμός των αποχωρήσεων μισθωτών
είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσλήψεων μισθωτών κατά 953 άτομα.
(Σεπτέμβριος 2018).
Αντίθετα το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 το ισοζύγιο των ροών μισθωτής
απασχόλησης είναι θετικό τόσο τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 9.900 θέσεις
μισθωτών όσο και στην στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας κατά 1.974 θέσεις
μισθωτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2017 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται σε 13.901 (το 4,76% των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας). Στην Αργολίδα δραστηριοποιούνται
2.792 επιχειρήσεις (ποσοστό 20% των επιχειρήσεων της Περιφέρειας), στην Μεσσηνία
3.891(ποσοστό 28%) στην Κορινθία 3.449 (ποσοστό 24,8%) στην Λακωνία 1.978 (ποσοστό
14,2%) και στην Αρκαδία 1.792 επιχειρήσεις (ποσοστό 12,9%).
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αριθμός των μισθωτών ανέρχεται σε 65.186 άτομα
(3.56% των εργαζομένων της χώρας). Από αυτούς οι 20.656 μισθωτοί απασχολούνται
στην Κορινθία (ποσοστό 31,68%), οι 6.937 στην Λακωνία (ποσοστό 10.64%), οι 16.963
ι στη Μεσσηνία (ποσοστό 26%), οι 11.572 στην Αργολίδα (ποσοστό 17.8%) και οι 9.154
στην Αρκαδία (ποσοστό 14,04%).
Η εικόνα της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προέρχεται από τα
στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011. Στη βάση αυτών των στοιχείων το 25.6%
των απασχολούμενων στην Αργολίδα εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 5,4% των
απασχολούμενων στην μεταποίηση και το 6.5% στις υπηρεσίες εστίασης και παροχής
καταλύμματος. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της Περιφέρειας είναι 25.6%, 6.6%
και 7.5% (πίνακας 3)
Πίνακας 3: Απασχόληση
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Πελοπόννησος
Αργολίδα
Αρκαδία
Κορινθία
Λακωνία
Μεσσηνία

196.761
28.236
34.165
49.454
31.014
53.892

50.439
5.070
8.223
10.520
12.090
14.536

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
12.982
14.778
1.524
1.835
2.408
3.167
4.828
3.551
1.227
2.042
2.995
4.183

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Οι περισσότερες γεωργικές εκτάσεις του Νομού καταλαμβάνονται από δενδρώδεις
καλλιέργειες οι οποίες αυξάνονται διαχρονικά και κυριαρχούνται από εσπεριδοειδή και
ελιές. Με σημαντικό μερίδιο στο ακαθάριστο προϊόν από τη γεωργία, τα τελευταία χρόνια,
συμμετάσχουν οι θερμοκηπιακές μονάδες ανθοκομικών και κηπευτικών προϊόντων.
Με τις συνολικές εκτάσεις καλλιέργειας εσπεριδοειδών δένδρων να φτάνουν τα
104.520 στρέμματα το 2016, η Αργολίδα περιλαμβάνει το 50% των συνολικών εκτάσεων
καλλιέργειας εσπεριδοειδών δένδρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (209.480
στρέμματα το 2016) και το 25% επί του συνόλου της χώρας (416.980 στρέμματα το
2016). Επίσης η Αργολίδα περιλαμβάνει το 33,85% των συνολικών καλλιεργούμενων
εκτάσεων λαχανικών της Πελοποννήσου (23.977 στρέμματα κηπευτικής γης έναντι
70.854 στρεμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 για την τουριστική
κίνηση στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου παρατηρούμε:

Η βασικότερη γεωργική δραστηριότητα της Αργολίδας είναι η καλλιέργεια
εσπεριδοειδών, ιδιαίτερα πορτοκαλιών και μανταρινιών. Η παραγωγή εσπεριδοειδών
της Αργολίδας για το 2016 ήταν 311.138 τόνοι πορτοκάλια (αντιστοιχεί στο 38,60%
της συνολικής παραγωγής της χώρας, 32.943 τόνοι μανταρίνια (αντιστοιχεί σε 20% της
συνολικής παραγωγής της χώρας) και) 3.261 τόνοι λεμόνια. Οι εξαγωγές εσπεριδοειδών
του νομού αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των αντίστοιχων εξαγωγών της
χώρας.

•
•
•

Η αλιεία δεν παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής, καθώς το
μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων των παράκτιων περιοχών ασχολείται κυρίως με
τη γεωργία. Δεν υπάρχουν μεγάλα αλιευτικά κέντρα στην περιοχή, εμφανίζεται όμως
περιορισμένη αλιευτική δραστηριότητα, κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, στη Νέα
Κίο, στους Μύλους και στο Κιβέρι.
Στην Αργολίδα ο δευτερογενής τομέας είναι πρωτίστως προσανατολισμένος στον
κλάδο της μεταποίησης (βιομηχανία τροφίμων & ποτών, κατασκευή προϊόντων από
μη μεταλλικά ορυκτά, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση μηχανήματα και
είδη εξοπλισμού) και στις κατασκευές. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία αναπτύχθηκαν
κατά τη δεκαετία του 1960 και άνθισαν στη δεκαετία του 1970, ιδιαίτερα οι βιομηχανίες
επεξεργασίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων (κονσερβοποιεία, χυμοποιεία,
συσκευαστήρια και τυροκομεία).
Ο τριτογενής τομέας τέλος, συμμετέχει σημαντικά στη διάρθρωση του ακαθάριστου
προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αργολίδας. Ο τουριστικός τομέας
αποτελεί την οικονομική δραστηριότητα η οποία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την
αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής παρέχοντας υπηρεσίες υπερτοπικού χαρακτήρα.
Η συμμετοχή της Αργολίδας στον τουριστικό τομέα, παρουσιάζει σημαντική επιτάχυνση,
ειδικά μετά το 1991 και η πλειοψηφία της ξενοδοχειακής υποδομής της Περιφέρειας
βρίσκεται εκεί. Τη μεγαλύτερη κίνηση συγκεντρώνουν οι παραθαλάσσιοι οικισμοί
(Ναύπλιο, Τολό, Δρέπανο), ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των επισκεπτών στους
αρχαιολογικούς χώρους.
Ειδικότερα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε
κατά 19,2% το 2017, ενώ οι λοιποί κλάδοι αυξήθηκαν κατά 3%. Η εικόνα για την περίοδο
2010-2017 καταδεικνύει την δυναμική στον τομέα του τουρισμού με την απασχόληση
να καταγράφει αύξηση +21,0% ενώ οι Λοιποί κλάδοι και το σύνολο της Περιφέρειας
μείωση -12,9% και -10,4% αντίστοιχα.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2013 – 2017 κατέγραψε Σύνθετο Ετήσιο
Ρυθμό Μεταβολής (CAGR) στην απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού της τάξης του
9,2% όταν για τους Λοιπούς κλάδους ο ρυθμός μεταβολής ήταν μόλις 1,1%.
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•

Αύξηση στις αφίξεις αλλοδαπών (+33,6%) και ημεδαπών (+5,2%) τουριστών.

•

Αύξηση στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών (+19,0%) και ημεδαπών (+2,3%) τουριστών.

•

Αύξηση στην πληρότητα των ξενοδοχείων κατά +5,6% από 30,5% το 2016 σε 32,2%
το 2017.

Την μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα έχει η Ενότητα Αργολίδας ακολουθούμενη
από την Μεσσηνία, την Κορινθία, την Λακωνία και την Αρκαδία. Συγκεκριμένα, για τα
ξενοδοχειακά καταλύματα στην Αργολίδα παρατηρούμε:
αύξηση στις αφίξεις αλλοδαπών (+15,8%) και ημεδαπών (+8,8%) τουριστών.
αύξηση στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών (+2,8%) και ημεδαπών (+10,4%) και
αύξηση στην πληρότητα των ξενοδοχείων κατά +2,3% από 38,8% το 2016 σε 39,7%
το 2017.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε) το 2017
καταγράφονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και περίπου 7.900 ενοικιαζόμενα
δωμάτια που κατανέμονται ως εξής: Μεσσηνία 28,3%, Αργολίδα 27,6%, Λακωνία 22,5%,
Αρκαδία 15,5%, Κόρινθος 6,0%.
Τα λιμάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
καταγράφουν αύξηση επιβατικής κίνησης για τα έτη 2013 – 2017 κατά +33,1% (από
734.768 το 2013 σε 977.712 το 2017). Η εικόνα για τα λιμάνια της Ενότητας Αργολίδας
για την ίδια περίοδο είναι θετική καταγράφοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά
20,8% (από 165.279 διακινηθέντες επιβάτες το 2013 σε 199.599 το 2017).
Αναφορικά με την κίνηση των Κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ναυπλίου, το 2017
έγιναν 86 κατάπλοι και περίπου 30 χιλ. αφίξεις επιβατών, καταγράφοντας μείωση
-8,5% στην κίνηση των Κρουαζιερόπλοιων και μείωση -42,4% στον αριθμό των αφίξεων
επιβατών Κρουαζιέρας σε σύγκριση με το 2016. Συγκριτικά, το 2013 οι κατάπλοι ήταν
54 και οι αφίξεις περίπου 24 χιλ..
Η κίνηση τέλος στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας
Πελοποννήσου είναι σημαντική με 95 χιλ. και 1.600 χιλ. επισκέπτες αντίστοιχα. Όσον
αφορά την Ενότητα Αργολίδας για το 2017 παρατηρείται αύξηση της επισκεψιμότητας
κατά 35,7% στα Μουσεία (από 20.965 το 2016 σε 28.448 το 2017) και κατά 16,1% στους
αρχαιολογικούς χώρους (από 943.136 χιλ. το 2016 σε 1.095.253 το 2017).

3.

ΑΝΕΡΓΊΑ

Παρά όμως τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται η ανεργία παραμένει
ιδιαίτερα υψηλή τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και στην Αργολίδα. Από
τους 824.518 ανέργους στο σύνολο της χώρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
συγκεντρωνονται οι 32.315 ήτοι το 3.92% του συνόλου των ανέργων σε επίπεδο χώρας.
Αναφορικά δε με την κατανομή των ανέργων στις Περιφερειακές Ενότητες της
Πελοποννήσου διαπιστώνεται (πίνακας 4) ότι η Αργολίδα συγκεντρώνει το 12.8% των
ανέργων της Περιφέρειας. Το 67,15% των ανέργων της Περιφέρειας συγκεντρώνεται
στην Λακωνία και ακολουθεί η Κορινθία με το 56,52%.
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Πίνακας 4: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ κατά Περιφερειακή Ενότητα
Περ. Ενότητα ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Περ. Ενότητα ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Περ. Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Περ. Ενότητα ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Περ. Ενότητα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Γενικό άθροισμα

4.135
5.004
9.127
3.434
10.615
32.315

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

12,80%
15,49%
28,24%
10,63%
32,85%
100,00%

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Το Eργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αργολίδας (ΕΚΑ)*
εκπροσωπεί 10.000 εργαζόμενους και ανέργους και είναι
θεματοφύλακας αξιών, δικαιωμάτων και οραμάτων.

Πηγή: ΟΑΕΔ

Ο υπολογισμός του δείκτη επιβάρυνσης από την ανεργία αποδεικνύει τον διαφορετικό
βαθμό κατά τον οποίο η ανεργία πλήττει τα διάφορα χωρικά επίπεδα. Στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου ο δείκτης είναι 5,59, ενώ στην Αργολίδα ανέρχεται στο 4,26 (χαμηλότερος
από τον αντίστοιχο της Περιφέρειας Πελοποννήσου). Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο
υψηλότερο στο εσωτερικό της Περιφέρειας με την Κορινθία να προηγείται με 6,25 και
να ακολουθεί η Αρκαδία με δείκτη επιβάρυνσης 5,77.
Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου για
το διάστημα 2010-2017 με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζεται στον πίνακα
που ακολουθεί
Πίνακας 5: Ποσοστό ανεργίας 2010-2017
Αργολίδα
Αρκαδία
Κορινθία
Λακωνία
Μεσσηνία
ΧΩΡΑ

2010
8,8
13,3
12,3
6,9
7,9
12,7

2011
11,1
14,6
16,7
10,8
14,0
17,9

2012
13,5
21,5
20,1
15,1
23,1
24,4

2013
24,1
24,4
21,0
14,7
24,0
27,5

2014
24,6
19,9
27,4
12,8
25,8
26,5

2015
15,6
25,2
25,5
11,5
27,5
24,9

2016
13,6
25,9
17,1
13,1
23,8
23,5

2017
11,5
22,3
17,9
9,5
20,7
21,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το ποσοστό ανεργίας στην Αργολίδα ανέρχεται το 2017 στο 11,5% και είναι το δεύτερο
χαμηλότερο στην Περιφέρεια μετά την Λακωνία. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της
Περιφέρειας εμφανίζεται στην Αρκαδία. Στην Αργολίδα η ανεργία εκτοξεύτηκε την
διετία 2013 και 2014 παραμένοντας βέβαια σε χαμηλότερα επίπεδα από την ανεργία
σε σύνολο χώρας. Από το 2015 και μετά η ανεργία στην Αργολίδα βαίνει συνεχώς
μειούμενη με το 2017 να φθάνει περίπου στα επίπεδα του 2011.

Το Κέντρο, με περισσότερα από 60 χρόνια ζωής και
ενεργούς δράσης, πρωτοστάτησε σε όλες τις μεγάλες
εργατικές κινητοποιήσεις, σφυρηλατώντας τη δράση και
τη φυσιογνωμία του ελληνικού εργατικού κινήματος.
Η περίπτωσή του συνιστά φωτεινό παράδειγμα μιας
μακράς και περιεκτικής πορείας, η οποία συνυφαίνεται:
1.
Με τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και του αστικού
μετασχηματισμού της χώρας.
2.
Με την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών, όπως
αυτές εμφανίσθηκαν στο πλαίσιο της δημιουργίας του
ευρύτερου ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και τη σύγχρονη περίοδο των μνημονίων, το ΕΚΑ
αντανακλά και περικλείει μια μεγάλη πορεία αγώνων, διώξεων, θυσιών, διεκδικήσεων,
οραμάτων και ελπίδων, για μια κοινωνία περισσότερο δίκαιη και αλληλέγγυα,
δηλώνοντας την αδιάλειπτη παρουσία του σε όλες τις μεγάλες και κρίσιμες στιγμές
της νεοελληνικής κοινωνίας.
Η ιστορία του, χωρίς αμφιβολία, αποτελεί μια ευθεία απεικόνιση της διαδρομής
του εργατικού κινήματος στη νεότερη Ελλάδα, αναδεικνύοντας πως η ισχύς των
εργαζομένων θα βρίσκεται πάντα εντός της συλλογικής δράσης που οι ίδιοι οφείλουν
να αναπτύσσουν στο πεδίο των οργανωμένων συμφερόντων.
Το ΕΚΑ αντιμετώπισε δυσκολίες σε θέματα οργάνωσης, συμμετοχής ή
αποτελεσματικότητας λόγω δυσμενών ιστορικών, οικονομικών και πολιτικών
συνθηκών. Διατήρησε όμως την επιρροή και τη δυναμική του στην ευρύτερη περιοχή
της Αργολίδας, αποτελώντας έναν αξιόπιστο και κοινωνικά αποδεκτό θεματοφύλακα
αξιών, δικαιωμάτων και οραμάτων.
Είναι σαφές πως περισσότερο από ποτέ οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτή την
πολύτιμη κληρονομιά, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη μιας ακέραιας πολιτισμικής
μεταβίβασης στους νεότερους, με αταλάντευτη στρατηγική την ενίσχυση της εργασίας
ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, καθώς και τη θωράκιση της
δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

*Ηφαίστου 5, Άργος
Τηλ.: 2751067784, 2751067764
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσιάστηκε η Κοινή
Δήλωση των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των
Πολιτών για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα επίμονων και δύσκολων διαβουλεύσεων, που ξεκίνησαν
τον Ιούνιο 2016, όταν ζητήθηκε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), με
διακομματική συμφωνία στη Βουλή, να παρουσιάσει ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Το Σχέδιο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει την βαθιά και
πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει και που δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία, αλλά
ενέχει στοιχεία πολιτισμικής, ηθικής και κοινωνικής παρακμής. Μπροστά σ’ αυτήν την
κατάσταση, επιβάλλεται όλοι οι πολίτες να σταθούμε υπεύθυνα, τόσο σε ατομικό όσο
και σε συλλογικό επίπεδο, και ν’ αναλάβουμε πρωτοβουλίες, που θα αποτρέπουν την
περαιτέρω διολίσθηση σε εθνική απαξία και ασημαντότητα.
Η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή και κυρίως η υπέρβαση των δημοσιονομικών
στόχων τα δύο τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία της χώρας
στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι θετικές εξελίξεις δεν
συνιστούν μία αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας η οποία μπορεί να ανταποκριθεί
στον διεθνή ανταγωνισμό. Η Ο.Κ.Ε., έχοντας εντοπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας, πιστεύει στην ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός
ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος αναπτυξιακού προσανατολισμού. Γι’
αυτό το λόγο συνέστησε Επιτροπή Εργασίας για την καταγραφή των θέσεων όλων των
παραγωγικών τάξεων και την ανάδειξη των σημείων σύγκλισης.
Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε ένα Αναπτυξιακό Σχέδιο που αναγνωρίζει την ανάγκη
κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων, με στόχο μια Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται
από κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και αειφόρο διαχείριση
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
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Οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για
μείωση της ανεργίας και δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.
Είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας εξωστρεφούς οικονομίας που θα βασίζεται
στις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία. Επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός
του εκπαιδευτικού συστήματος, η προώθηση της έρευνας και η σύνδεση της με την
παραγωγή. Χρειάζεται μία δημόσια διοίκηση σύγχρονη και αποδοτική και ένα οικονομικό
περιβάλλον με δυνατότητα επικερδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, είναι
αναγκαία η αντιμετώπιση της κακονομίας και της πολυνομίας και η διαμόρφωση ενός
σταθερού και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.
Με την παρουσίαση της Κοινής Δήλωσης για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο θεωρούμε
ότι παραδίδουμε στη Βουλή των Ελλήνων, σε όλους τους βουλευτές και όλα τα κόμματα,
τους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους και τους βασικούς άξονες παρέμβασης για την
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων,
των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Στη βάση των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την υπεύθυνη
διαβούλευση μεταξύ των μελών της, με στόχο την ενδυνάμωση του κοινωνικού
διαλόγου στη χώρα, την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη συνεχή
εμβάθυνση ενός ολοκληρωμένου εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, με συγκεκριμένες
προτάσεις ανά τομέα.
Σήμερα έχουμε πλέον το δικό μας Ε.Α.Σ. και η επιτυχημένη εφαρμογή του θα εξαρτηθεί
από την εκάστοτε κυβέρνηση, τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα που έχουν τα δικά
τους επεξεργασμένα σχέδια δημόσιας δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων.
Γι’ αυτό η Ο.Κ.Ε. καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού κόσμου να δείξουν
έμπρακτα ότι στηρίζουν τον κοινωνικό διάλογο, ότι σέβονται τα αποτελέσματά του και
ότι αξιοποιούν, προς όφελος της χώρας, τα συμφωνηθέντα μεταξύ των παραγωγικών
και κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων για τη
χώρα αλλαγών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Οι κοινωνικοί εταίροι και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών που συμμετέχουν στην
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, αναγνωρίζουν την ανάγκη κοινωνικών
και πολιτικών συναινέσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με
στόχο μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη,
κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.
Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε στη χώρα ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης αποδοχής,
με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να μην είναι προϊόν εθνικής συνεννόησης, σε
αντίθεση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση. Επομένως, η διαμόρφωση
συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας
σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα απαντά στα σημερινά προβλήματα, λαμβάνοντας
υπόψη τις επόμενες γενιές, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έξοδο από
την κρίση, την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ισχυροποίηση της
χώρας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.
Η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική βελτίωση
και τη στήριξη της ανάπτυξης. Χρειάζεται να αντιμετωπίσει τα ενδογενή δομικά
προβλήματα της οικονομίας, να βελτιώσει τη διαρθρωτική της ανταγωνιστικότητα, να
μετασχηματιστεί σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση και την
καινοτομία και με αυτά τα εφόδια να ξεφύγει από τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας και
να απαιτήσει μία θέση στη διεθνή αγορά που θα μας φέρει περισσότερες και βιώσιμες
θέσεις εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων.
Μέσα από την προσέγγιση όλων των απόψεων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα
στο πλαίσιο ενός ανοικτού κοινωνικού διαλόγου για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, η Ο.Κ.Ε.
παρουσιάζει τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους, καθώς και τους βασικούς άξονες
παρέμβασης στους οποίους συμφωνεί το σύνολο των παραγωγικών και κοινωνικών
φορέων της χώρας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΊ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ
1. Μείωση της ανεργίας και αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης
2. Προσέλκυση καινοτόμων
περιβάλλοντος

επενδύσεων

και

βελτίωση

του

επιχειρηματικού

3. Ενίσχυση εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού σε όλους
τους τομείς της οικονομίας
4. Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και προσαρμογή των δεξιοτήτων στις
σύγχρονες απαιτήσεις
5. Μείωση φτώχειας και ανισοτήτων
6. Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με ξεκάθαρους κανόνες
και σαφείς τρόπους που θα επιτρέπουν το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης
και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και μείωση της γραφειοκρατίας για
την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, την υποστήριξη του πολίτη και την
προώθηση της υγιούς και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
2. Απλοποίηση της Νομοθεσίας και αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακής
νομοθέτησης
3. Βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης και διαμόρφωση απλού και σταθερού
φορολογικού συστήματος, ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα,
να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή και να διασφαλίζεται η
αναλογικότητα και η ανταποδοτικότητα της φορολογίας
4. Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και επίλυση διαφορών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια,
να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να διευκολύνονται οι επενδύσεις
5. Ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού με έμφαση στους κλάδους
της οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα και προώθηση των συνεργασιών
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας
και συστάδων επιχειρήσεων (clusters). Υιοθέτηση και εφαρμογή Βιομηχανικής
Πολιτικής που θα έχει στόχους ευθυγραμμισμένους με εκείνους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία.

ανταγωνιστική ενέργεια, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, ισόρροπη
περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων
μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κάθε λογής υλικών (κυκλική
οικονομία)
Στη βάση των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την υπεύθυνη διαβούλευση
μεταξύ των μελών της με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και την ενδυνάμωση του
κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
και τη συνεχή εμβάθυνση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, με
συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα.
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας με δημοκρατική
και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όλοι οι πολίτες της χώρας, μέσα από συλλογικές
εκφράσεις αλλά και ο καθένας ατομικά, έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε υπεύθυνα στη
βελτίωση της κατάστασης που βιώνουμε καθημερινά και να παραδώσουμε μια καλύτερη
Ελλάδα στις επόμενες γενιές.
Η Ο.Κ.Ε. καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού κόσμου να δείξουν έμπρακτα
ότι στηρίζουν τον κοινωνικό διάλογο, ότι σέβονται τα αποτελέσματα του και ότι
αξιοποιούν, προς όφελος της χώρας, τα συμφωνηθέντα μεταξύ των παραγωγικών και
κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων για τη χώρα
μεταρρυθμίσεων.

6. Αντιμετώπιση μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών πρακτικών στη λειτουργία των
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών
7. Αποκατάσταση του αναπτυξιακού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και δημόσιων πηγών χρηματοδότησης για να
διασφαλισθεί η ρευστότητα στην αγορά και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και
η ανάπτυξη
8. Επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος με μακροχρόνιο ορίζοντα και
αναβάθμιση της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση
της γνώσης με την τεχνολογία και η προσαρμογή των δεξιοτήτων στις απαιτήσεις
της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ειδικές πρωτοβουλίες για την ανάκτηση
δεξιοτήτων από τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να είναι δυνατή η επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας.
9. Προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα
για το μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων της σε καινοτόμες δραστηριότητες και
προϊόντα νέων τεχνολογιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
10. Αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα δημιουργεί
συνθήκες ασφάλειας στους πολίτες και θα παρέχει εξίσου ποιοτικές υπηρεσίες
κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας στις μελλοντικές γενιές. Πολιτικές για την
αντιμετώπιση του δημογραφικού και της πληθυσμιακής γήρανσης
11. Αναβαθμισμένη λειτουργία κράτους πρόνοιας με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα
καλύπτουν τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη, διασφαλίζοντας πρωτίστως
την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ουσιαστική στήριξη των
ανέργων
12. Βελτίωση Ενεργειακού Σχεδιασμού με προσανατολισμό στην καθαρή και
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Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος
Γιώργος Καρανίκας, Αντιπρόεδρος
Φώτης Κολεβέντης, Αντιπρόεδρος
Γιώργος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος
Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας
Μαρία Ιωαννίδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα
Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτιδα
Δρ. Μάρθα Θεδώρου, Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Σοφία Παπαϊωάννου, Γραμματέας Προέδρου
Κατερίνα Τσουκάτου, Γραμματέας
Πέπη Οικονομάκη, Συνεργάτιδα Προέδρου
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Η λειτουργία των Ο.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται από τις Συνθήκες
της Ρώμης το 1957. Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος αποτελεί συνταγματικό θεσμό με αποστολή
τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας. Η
υπευθυνότητα και η αποτελεσματικότητα διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου
προσδιορίζει την ποιότητα της ίδιας της δημοκρατίας.

