Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά προγραμματίζει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου
2018 ημερίδα στο χώρο του ΕΒΕΠ με θέμα: "Περιβάλλον και ανάπτυξη: Προκλήσεις και προοπτικές
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά".
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, θα υπάρξουν εισηγήσεις ξένων ομιλητών από τρεις ευρωπαϊκές λιμενικές
πόλεις (Αμβούργο, Ρότερνταμ και Βενετία). Θα εστιάσουν στις προτεραιότητες και στις περιβαλλοντικά
ενδεδειγμένες λύσεις καθώς και στις βέλτιστες αναπτυξιακές στρατηγικές που εφαρμόζονται στις άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις που διαθέτουν μεγάλα λιμάνια με ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες με τον Πειραιά. Η
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, την αφετηρία ώστε το επόμενο διάστημα
ο Πειραιάς το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου με κάθε είδους χρήσεις (εμπορική, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα,
ναυπηγοεπισκευή, logistics κ.ά.) να αντιμετωπίσει και να ισορροπήσει ανάμεσα σε πολλές και αντιφατικές
προκλήσεις, ανταποκρινόμενος στο διπλό στοίχημα της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής
μεγέθυνσης - ανάπτυξης.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, θα παρουσιαστούν δημόσια οι στόχοι και η μεθοδολογία των τριών (3)
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής που βρίσκονται σε φάση
εξέλιξης και υλοποίησης και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά. Τα ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται από αναγνωρισμένα επιστημονικά - ερευνητικά
εργαστήρια: τον "Δημόκριτο", το "Αστεροσκοπείο" και το "ΕΛΚΕΘΕ" και αφορούν στην ποιοτική και
ποσοτική καταγραφή της ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στην ταυτοποίηση των πηγών
προέλευσης και της συμμετοχής κάθε μιας στη συνολική ρύπανση.
Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος (ατμοσφαιρική ρύπανση, ποιότητα θαλασσίων υδάτων, έκλυση
οχληρών οσμών στην ατμόσφαιρα) σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη λειτουργία της πόλης
σε κοινωνικό επίπεδο, τη διαχείριση από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης του κρίσιμου ζητήματος των
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τα διαφορετικά επιχειρηματικά στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Στόχος μας είναι να αναζητηθούν συνέργειες και συνεργασίες, να επιτευχθεί η εξισορρόπηση μεταξύ
διαφορετικών σχεδίων και προσανατολισμών, να συγκροτηθεί μια ισχυρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη
πρόταση με την οποία η πόλη και οι φορείς το επόμενο διάστημα θα κληθούν να διατυπώσουν αιτήματα,
διεκδικήσεις και τελικά το στοίχημα ενός διαφορετικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης εστιασμένο στην
περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η ημερίδα, λόγω και των καλεσμένων από το εξωτερικό θέλουμε να αποτελέσει σημείο συνάντησης της
αυτοδιοίκησης με επιστημονικούς συλλόγους και ιδρύματα, επιμελητήρια, πρωτοβουλίες πολιτών κ.ά.
αναδεικνύοντας τον κρίσιμο αλλά και θεσμικό ρόλο της Περιφέρειας να ενημερώνει αλλά και να
διατυπώνει ένα διαφορετικό αναπτυξιακό σχέδιο. Επιδιώκουμε η ημερίδα αυτή να θέσει σε νέα, στέρεα
βάση το αναπτυξιακό μοντέλο και σχέδιο της πόλης με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος
και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης ως αυτόνομου / αυτοδύναμου τουριστικού πόλου στην Αττική και
στην Ελλάδα.

