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Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Τηλ: 2613 613 602

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία μας αυτή:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας καλωσορίζει στο πρώτο της
ενημερωτικό δελτίο για την τοπική επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Το δελτίο αυτό έχει ως στόχο την μέγιστη δυνατή ενημέρωση στα θέματα
επιχείρησης, επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης επενδύσεων στους
ενδιαφερόμενους στην Δυτική Ελλάδα.
Δημιουργήθηκε με την επίβλεψη και την επιμέλεια της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει τα τακτικά ενημερωτικά
δελτία μέσα από την υπηρεσία ενημέρωσης επενδύσεων που έχει αναπτύξει
η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr/ependyseis/.

Πλέγμα διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
την ανάπτυξη μέσω της υγιούς επιχειρηματικότητας
Σειρά συναντήσεων με στόχο τη διαβούλευση με την υγιή επιχειρηματικότητα για την στήριξη της
αναδιάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου, είχε στις 17-12-2013 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος
Αγγελόπουλος, με εκπροσώπους εταιριών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική
Περιοχή Πατρών.
Αρχικά υπήρξε συνάντηση με τον
Διευθυντή Εργοστασίου της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Βασίλη
Γεωργόπουλο και τον πρόεδρο
του Σωματείου Εργαζομένων,
όπου συζητήθηκαν οι τρόποι
που μπορούν να συμβάλλουν
στην
επιπλέον
εξαγωγική
δραστηριότητα και ενίσχυση
της απασχόλησης προσωπικού,
ενώ από πλευρά της εταιρίας
αναφέρθηκε ως πλεονέκτημα
τόσο για την ίδια, όσο και
για ολόκληρη την περιοχή, η
ολοκλήρωση του φράγματος
του Πείρου – Παραπείρου, καθώς
και του νέου τμήματος του
εμπορικού λιμανιού της Πάτρας.
Επιπλέον,
εκφράστηκε
η
ικανοποίηση ως προς την
έναρξη των εξετάσεων από την
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
για την αδειοδότηση τεχνικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων,
με την οποία παρέχεται το
δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα
να
ασκούν
συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα.
Από την πλευρά του, ο
Περιφερειάρχης κ. Κατσιφάρας
εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την απόφαση της
διοίκησης της εταιρίας της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας να γίνει
το εργοστάσιο της Αχαΐας,
το
κεντρικό
εργοστάσιο
βιομηχανίας, το οποίο μαζί με την
αύξηση της παραγωγής και τις
συνοδευτικές δραστηριότητες
που θα αναπτύξει, θα δώσει και
νέες εργασίας, σε μια εποχή που
η περιοχή μας μαστίζεται από
την ανεργία.

Ακολούθησε συνάντηση με τον
πρόεδρο της καινοτόμας και
πρωτοποριακής Βιομηχανίας
Παραγωγής Φαρμακευτικών
Ουσιών
C.B.L.,
καθηγητή
Κλεομένη Μπάρλο και τον
γενικό διευθυντή Κωνσταντίνο
Καγκάδη, όπου συζητήθηκε το
θέμα των κινήτρων των εξαγωγών
και η άρση των αντικινήτρων
που υπάρχουν, ιδίως όσον
αφορά τις μικροεξαγωγές σε
ανταγωνιστικές αγορές Ελβετία,
ΗΠΑ κ.λπ.
Τέθηκε το θέμα επιστροφής του
Φ.Π.Α., ενώ υπήρξε σύγκλιση
στο αίτημα για πάταξη της
χρονοβόρας
γραφειοκρατίας
και της απλούστευσης των
διαδικασιών αδειοδότησης των
εταιριών υψηλής τεχνολογίας.

Στο στιγμιότυπο ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας και ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος
Αγγελόπουλος με τον κ. Κλεομένη
Μπάρλο, καθηγητή και πρόεδρο
της βιομηχανίας παραγωγής
φαρμακευτικών ουσιών CBL, κατά
τη διάρκεια των συναντήσεων της
17ης Δεκεμβρίου 2013.

Παράλληλα, ζητήθηκε να υπάρξει συνέργια μεταξύ
εκπαίδευσης, αυτοδιοίκησης και παραγωγικών
μονάδων, ώστε να υπάρξει τεχνική εκπαίδευση
στελεχών και εργαζομένων, καθώς προς το παρόν
καλούνται εκπαιδευτές από το εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, κατεγράφησαν
τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν
την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η
ικανοποίηση από την επέκταση του Προαστιακού
Σιδηροδρόμου προς την Κάτω Αχαΐα, κάτι που θα
συμβάλλει στη διευκόλυνση τόσο των πολιτών όσο
κυρίως των εργαζομένων της εταιρίας αυτής αλλά
και των υπολοίπων που δραστηριοποιούνται στην
Βιομηχανική, αλλά και το αίτημα για δημιουργία
παιδικού σταθμού αλλά και Δημοτικού Σχολείου
στην ΒΙ.ΠΕ.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναπτύσσει ένα

πλέγμα δραστηριοτήτων προκειμένου να καταγράψει
τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
και στις τρεις Περιφερειακές της Ενότητες, να
στηρίξει την αναδιάρθρωση παραγωγικού μοντέλου
διαβουλευόμενη με υγιή επιχειρηματικότητα και
ειδικά στο θέμα υψηλής τεχνολογίας με την ανάπτυξη
της πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης ΡΙΣ III»
επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων, ευχαρίστησαν προσωπικά τον
Περιφερειάρχη αλλά και τον κ. Αγγελόπουλο,
λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Τοπική
Αυτοδιοίκηση να βρίσκεται δίπλα τους και ανοίγει
αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και τόνισαν πως
ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι ανταγωνιστής, αλλά
συνοδοιπόρος και θα στηρίξει τις αναπτυξιακές
προσπάθειες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια.

Προγραμματισμός Πληρωμών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού στα πλαίσια του Νόμου 3299/2004
Ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ο πίνακας προγραμματισμού πληρωμών για τον μήνα
Δεκέμβριο 2013.
Μπορείτε να τον αναζητήσετε στην ειδική ιστοσελίδα:
www.pde.gov.gr/ependyseis/ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
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Συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων για την περαιτέρω
ανάπτυξη του Τουρισμού
Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Ξενοδόχων των Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
καθώς και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα θέτοντας του ζητήματα για την προώθηση και την προβολή της
ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά τον τουρισμό. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα
της Ένωσης Ξενοδόχων της Αρχαίας Ολυμπίας.
Ο Περιφερειάρχης, ανέπτυξε το όραμα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη
του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο
περιλαμβάνει τη διαμόρφωση υποδομών και τη
σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με το τουριστικό
προϊόν και τον πρωτογενή τομέα ώστε να
δημιουργηθεί μία ιδιαίτερη δυναμική για τη
Δυτική Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας και
της Αρχαίας Ολυμπίας, για μία ακόμη φορά στήριξαν
τον σχεδιασμό που έχει κάνει η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας συμπληρώνοντας πως ήδη βρίσκονται σε
διαβούλευση και για τη νέα περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι
ξενοδόχοι ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη
για την ειλικρινή συζήτηση και το διάλογο
που είχαν μαζί του, ο οποίος μέσα από
αντίθετες απόψεις συνέκλινε στην ανάγκη
σύνδεσης του Τουρισμού με τον πρωτογενή
τομέα.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν από τον
Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης
και
Αγροτικής Οικονομίας Γιώργο Αγγελόπουλο για
την πρόθεση του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτή
εκφράστηκε την περασμένη εβδομάδα από την
Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη, να δημιουργηθεί
Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τις
Περιφέρειες να διαμορφώσει μία ενιαία στρατηγική
για την προώθηση του τουρισμού, το συντονισμό
του έργου και των προβλημάτων που επηρεάζουν
το τουριστικό προϊόν, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
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Από την πλευρά του Περιφερειάρχη Απ.
Κατσιφάρα εκφράστηκε, επίσης, η βούληση
για διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των
Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και
Πελοποννήσου, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη
και προβολή των Περιφερειών μας, καθώς και των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ελληνο–
Ιταλικό Επιμελητήριο
Συνάντηση με εκπροσώπους του Ελληνο–Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας, καθώς και των τριών
Επιμελητηρίων της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας), είχε ο Περιφερειάρχης
Απόστολος Κατσιφάρας προκειμένου να συζητηθούν οι τρόποι δράσης για την ενίσχυση της στρατηγικής
ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος και της προβολή της Περιφέρειάς μας και στο εξωτερικό.
Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη συμμετείχαν
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής
Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος
του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Ιωάννης
Τσαμίχας, ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας και ο
γενικός γραμματέας Θεόδωρος
Τσούμπελης, ο πρόεδρος
του
Επιμελητηρίου
Ηλείας
Κώστας Νικολούτσος και ο
αντιπρόεδρος Αντώνης Παρασκευόπουλος,
καθώς
και
συνεργάτες τους.
«Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε
το πλαίσιο δράσης που έχουμε αποφασίσει και
υλοποιούμε ως Περιφέρεια για την προβολή της
Δυτικής Ελλάδας κυρίως στο εξωτερικό, στη σύνδεση
του τουριστικού προϊόντος με τον πρωτογενή τομέα,
την ελληνική γαστρονομία, την επιχειρηματικότητα
και την τοπική κοινωνία» υπογράμμισε ο
Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.
Στόχος είναι η καταγραφή των τοπικών προϊόντων
και η ανάδειξη της διατροφικής τους αξίας, η
σύνδεσή τους με τις διάφορες μορφές τουριστικών
υπηρεσιών και πάντοτε με τη συνεργασία φορέων,
επιχειρήσεων και καταναλωτών, με απώτερο σκοπό
την ενίσχυση με αποτελεσματικό τρόπο της εικόνας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
«Προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες φορείς
είναι η προώθηση, η προστασία και η διάσωση
της Ελληνικής Διατροφής –
Προϊόντων – Υπηρεσιών» σημείωσε από την πλευρά του
ο
Αντιπεριφερειάρχης Γ.
Αγγελόπουλος.
Στη συνάντηση αποφασίστηκε
να
υπάρξει
ευρύτερη
συνεργασία για την επίτευξη
αποτελέσματος, με Ιταλικούς
και Ελληνικούς Δημόσιους
Φορείς, Περιφέρειες, Δήμους και Επιμελητήρια,
με ελληνικές και ιταλικές ιδιωτικές επιχειρήσεις
καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις
Επιμελητηρίων, κλαδικά σωματεία, συνεταιρισμούς,
ΜΚΟ κ.λπ.
Επιπλέον σκοπός είναι η ενίσχυση και η
αποτελεσματική προώθηση της ελληνικής
γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας, η προβολή
της ελληνικής βιοποικιλότητας των προϊόντων,
η προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού
βασισμένες στα εκλεκτά τοπικά προϊόντα κουζίνας
και η προώθηση και σύνδεση της ελληνικής
διατροφής και του ελληνικού τρόπου ζωής ως
αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Πολιτισμού.
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Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Πατρών νικητές σε διαγωνισμό
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Η Λίνα Στούµπου, ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο
Παναγιώτης Τσάγγας και ο ∆ιονύσης Ρόδης, απόφοιτοι
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ του
Πανεπιστημίου Πατρών κέρδισαν το πρώτο βραβείο για την
επιχειρηµατική τους πρόταση Domino Style στο διαγωνισμό Rising Ideas startup που ολοκληρώθηκε στις
27 Νοεμβρίου 2013.

Στην παρουσίαση της ιδέας τους
οι παραπάνω ερευνητές είπαν:

Το Domino Style ξεκίνησε περίπου
ένα χρόνο πριν όταν είχαμε στα
σκαριά µια άλλη ιδέα σχετική µε
social sharing φωτογραφιών, η
οποία τελικά δεν προχώρησε. Στην
προσπάθεια υλοποίησής της όμως
ανακαλύψαμε ότι ένας crowdsourcing μηχανισμός φωτογραφιών θα
μπορούσε πιθανότατα να δώσει
µια εντελώς άλλη ώθηση στην
βιομηχανία της μόδας.

«Είμαστε η Λίνα Στούμπου, ο
Γιάννης
Αναγνωστόπουλος,
ο Παναγιώτης Τσάγγας και ο
Διονύσης Ρόδης, µια 4-µελής
ομάδα απόφοιτων Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών.

Μελετήσαμε έτσι για αρκετούς
μήνες τη βιομηχανία αυτή
και
ψάξαμε
να
βρούμε
τρόπους που η τεχνολογία θα
μπορούσε
να
δημιουργήσει
µια πιο «δημοκρατική» μόδα,
επηρεασμένη
από
απλούς
καθημερινούς ανθρώπους που

Ο διαγωνισμός καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας Rising
Ideas startup διοργανώθηκε
από τον Ελληνικό Σύνδεσμο
Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής
Ελλάδας (ΕΣΥΝΕ∆Ε) στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Επιχειρηματικότητας.
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δημιουργούν αντικείμενα μόδας
ή στυλ δίπλα µας. Έτσι προέκυψε
η πρώτη εκδοχή του DominoStyle.
Το Domino Style είναι µία
πλατφόρμα, που έχει σαν στόχο
να φέρει πιο κοντά τους fashion
designers/brands µε τους fashionistas µέσω ενός προγράμματος
πιστότητας (loyalty program) που
θα επιβραβεύει τους fashionistas
µε δώρα για τις ενέργειες τους, τόσο
στο DominoStyle όσο και στα social media. Προσφέρει έτσι στους
designers/brands διαφήµιση των
συλλογών τους μέσα από ποιοτικές
φωτογραφίες, πιο στενή σχέση µε
τους πελάτες τους καθώς και µε
τους fashion bloggers.»

Τακτική στήλη «Ο απόηχος της αγοράς»
Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης ανά γεωγραφική περιφέρεια
Το 55,7% του συνόλου των δαπανών Ε&Α της χώρας το 2011 δαπανάται ή 775,2 εκατ. ευρώ δαπανάται
στην Περιφέρεια Αττικής. H Κεντρική Μακεδονία με 190,3 εκατ. ευρώ συμμετέχει στο 13,7% του συνόλου
και η Περιφέρεια Κρήτης με 106,1εκατ. ευρώ στο 7,6%. Η Δυτική Ελλάδα ακολουθεί στην επόμενη θέση με
72,1 εκ ευρώ ή το 5,2%.
Επίσης στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται 16.202 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε
δραστηριότητες Ε&Α ή 43,9% του συνόλου της χώρας, στην Κεντρική Μακεδονία 6.348 ΙΠΑ (17,2% του
συνόλου) στην Κρήτη 3.671 ΙΠΑ (9,9% του συνόλου) και στην Δυτική Ελλάδα (που είναι στην 5η θέση) 1993
ΙΠΑ ( 5,4%).
διαγραμμα σΕ ΑΛΦΑβΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:
• Συνολικές Δαπάνες Έρευνας και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε&Α) ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ:
• ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΙΠΑ) ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ερευνασ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη

45,9
1.509
775,2
16.202

Αττική
Βόρειο Αιγαίο

14,3
754
72,1
1.993

Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνιοι Νήσοι

11,7
638
38,4
1.141
42,5

2.165

3,3
141
190,3

Κεντρική Μακεδονία
106,1

Κρήτη
Νότιο Αιγαίο

6.348

3.671

11,8
599

Πελοπόννησος

37,6
986

Στερεά Ελλάδα

42,1
767

Πηγή: Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα - Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης ΙSBN: 978-618-80175-9-7 (print) 978-618-5079-00-0 (pdf)
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