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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 τρίτο 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/.

Συνάντηση Φορέων Καινοτομίας και Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο Patras InnoHub
Με στόχο την συντονισμένη ανάδειξη και προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εθνικό πόλο
καινοτομίας και έρευνας, συνεχίζονται οι συναντήσεις των Φορέων Καινοτομίας και της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή
10 Ιανουαρίου 2014, συναντήθηκαν στο Patras InnoHub,
εκπρόσωποι του Corallia, του
ΣΤΕΔΕ και του Επιστημονικού
Πάρκου
Πατρών
με
τον
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης
και Αγροτικής Οικονομίας,
Γιώργο Αγγελόπουλο, καθώς
και στελέχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και συντονισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
τους φορείς τεχνολογίας και
καινοτομίας της ευρύτερης
Στιγμιότυπο από την
συνάντηση Φορέων
Καινοτομίας και Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στο Patras
InnoHub

2

περιοχής, σε θέματα, όπως ο
σωστός προγραμματισμός και
αξιοποίηση πόρων εν όψει
της
νέας
προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 και η
ανάδειξη της Περιφέρειας ως
εθνικό πόλο καινοτομίας και
έρευνας, η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων στην περιοχή, η
προώθηση δημιουργίας «Ζώνης
Καινοτομίας» και η καλύτερη
αξιοποίηση της τοπικής τεχνολογικής γνώσης από τις
Διευθύνσεις της Περιφέρειας.
Να σημειωθεί πως άμεσα ο
Γενικός Γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος

Βασιλάκος, θα επισκεφθεί στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και θα ενημερωθεί για όλες
τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί και για τις συνεργασίες
που ως μοναδικό στόχο έχουν
την περαιτέρω ανάδειξη της
Περιφέρειάς μας, στους τομείς
της Έρευνας, της Τεχνολογίας,
της Καινοτομίας.
Επιπλέον, συζητήθηκαν ενέργειες για τη διασύνδεση του
τοπικού επιχειρηματικού κόσμου στον τεχνολογικό κλάδο
με τον πρωτογενή τομέα σε
επίπεδο Περιφέρειας (Αγροτική
Παραγωγή, Ιχθυοκαλλιέργειες

κ.α).
Στη συνάντηση
συμμετείχαν
εκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Αγγελόπουλο, διευθυντικά στελέχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης
Παπαηλιού, mi-Cluster Manager/Corallia, η κα. Κατερίνα
Τζεβελέκα, υπεύθυνη Patras InnoHub/Corallia, ο κ. Γεράσιμος
Μεντζελόπουλος, Γενικός Διευθυντής / Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών, ο πρόεδρος ΣΤΕΔΕ/Dynacomp ΑΕ και ο κ. Στυλιανός
Κουτρουμπίνας, μέλος ΣΤΕΔΕ/
ΜΕΑΖΟΝ ΑΕ.

Άποψη του Patras InnoHub στη θέση Μαγούλα Κάτω
Καστριτσίου Πατρών.

Ο «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» στην υπηρεσία της
ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας
Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας υπηρεσίας
“Διαμεσολαβητής του επενδυτή” με στόχο τη
διευκόλυνση της επιχειρηματικής και επενδυτικής
κοινότητας στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μία διεθνή πρακτική, η οποία στοχεύει
στη διευκόλυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων,
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των οποίων
προέκυψαν γραφειοκρατικά εμπόδια. Η υπηρεσία
του “Διαμεσολαβητή του επενδυτή” μεριμνά για
επενδυτικά σχέδια άνω των δύο εκατ. ευρώ και
παρέχεται, χωρίς χρέωση, στους ενδιαφερόμενους
επενδυτές που θα διατυπώσουν ειδικό αίτημα
σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Η νέα υπηρεσία, την οποία εισήγαγε η ελληνική
κυβέρνηση, λειτουργεί πιλοτικά υπό τη σκέπη του

οργανισμού Invest in Greece και συνεργάζεται με
τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για την έκδοση
αδειών. Στόχος του θεσμού του “Διαμεσολαβητή”
είναι να ενισχύσει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές
πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως
θεσμοθετημένος συνεργάτης του επενδυτή και
προσφέροντας γρήγορες και υπεύθυνες υπηρεσίες
με διαφάνεια. Ο “Διαμεσολαβητής”, στις χώρες
όπου εφαρμόζεται, συμβάλλει ουσιαστικά στη
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
επενδύσεις. επιπλέον, μέρος του ρόλου του στην
Ελλάδα είναι η σύνταξη και αποστολή εκθέσεων
προς τον υπουργό ανάπτυξης, επισημαίνοντας
τα κύρια θέματα που προκύπτουν κατά τα
επιμέρους στάδια υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων, καθώς και η εισήγηση βελτιωτικών
προτάσεων. αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της
λειτουργίας του, ο “Διαμεσολαβητής του
επενδυτή” θα υποδέχεται και θα εξετάζει
ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν σε
συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των επενδυτικών
σχεδίων τους.
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Ο “Διαμεσολαβητής”, αφού εντοπίσει τα απαραίτητα
έγγραφα στα οποία εντοπίζεται το πρόβλημα,
ζητά από τους επενδυτές να τους προσκομίσουν
τα συγκεκριμένα έγγραφα, προκειμένου να
αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι επίλυσης.
Τα στελέχη του “Διαμεσολαβητή” βρίσκονται
σε διαρκή και συστηματική συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των αδειών,
προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο
η οποιαδήποτε πληροφορία και να διευκολυνθεί η
ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.
Ουσιαστική συνεισφορά της πρωτοβουλίας
του “Διαμεσολαβητή του επενδυτή” αποτελεί η
αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώνει από
τα αιτήματα για τα προβλήματα στα διάφορα
στάδια αδειοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου.
Παρακολουθώντας συστηματικά τις υποθέσεις και

τα ζητήματα που προκύπτουν, ο “Διαμεσολαβητής”
έχει τη δυνατότητα να τεκμηριώσει τις προτάσεις του
στην πολιτική ηγεσία για βελτίωση συγκεκριμένων
παραμέτρων του θεσμικού πλαισίου των
επενδύσεων στη Ελλάδα. οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές μπορούν να προγραμματίσουν τη
συνάντησή τους με τον “Διαμεσολαβητή του
επενδυτή” υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά
τους για συνάντηση και συμπληρώνοντας τη
σχετική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του
στο Διαδίκτυο (http://www.investingreece.gov.gr/
default.asp?pid=220&la=2 ).
Η υπηρεσία του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή»
προσφέρεται και μέσα από την ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).

Στολίδι – ρομπότ χάρισαν
στον Περιφερειάρχη οι
μαθητές που διακρίθηκαν
στην Παγκόσμια
Ολυμπιάδα Ρομποτικής
Ένα ξεχωριστό δώρο προσέφεραν στον
Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας
Απόστολο Κατσιφάρα, οι μαθητές της
ομάδας «Teamwork» του 44ου Δημοτικού
Σχολείου Πατρών που διακρίθηκαν στην
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής καταλαμβάνοντας την 7η θέση
ανάμεσα σε 392 ομάδες.
«Πρόκειται για το επιστέγασμα
μια σημαντικής πρωτοβουλίας
που ξεκινήσατε εσείς με τον
καθηγητή σας κ. Ανέστη Βωβό
με την συνδρομή φυσικά των
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γονιών και των καθηγητών
σας, στην οποία ήλθε και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
να συνδράμει με όποιο τρόπο
μπορούσε σε αυτό το μεγάλο σας

κατόρθωμα, για το οποίο είμαστε
πολύ υπερήφανοι» τόνισε ο κ.
Κατσιφάρας
απευθυνόμενος
προς τους μα-θητές και κατέληξε: «Θέλω να ευχηθώ σε
εσάς, τους καθηγητές και τους
γονείς σας κα να σας ζητήσω
να συνεχίσετε να πορεύεστε
στη ζωή σας με συνεργασία,
ομαδικότητα, αλληλεγγύη και
ευγενή άμιλλα, δείχνοντας
πολλές φορές και σε εμάς τους
μεγαλύτερους το σωστό δρόμο
και το καλό παράδειγμα».

Πρόσκληση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό για τα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας 2014
Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δηµοσίων φορέων που προωθούν την
επιχειρηµατικότητα και τις µικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σας καλεί να συµµετάσχετε στο
∆ιαγωνισµό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας 2014» που προκηρύσσεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες µπορείτε να συµµετάσχετε, είναι οι εξής:
1. Προώθηση Επιχειρηµατικότητας
2. Επένδυση στις ∆εξιότητες
3. Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος
4. Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
5. Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
6. Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηµατικότητας
Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:
• 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή
που ορίζεται από το Γενικό Γραµµατέα
Βιοµηχανίας των προτάσεων που θα
προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του
διαγωνισµού.
• 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από µια
υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική
Επιτροπή των καλύτερων συµµετοχών
(shortlist).
Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωµα να
αποστείλει για συµµετοχή στον ευρωπαϊκό
διαγωνισµό έωςδύο (2) υποψηφιότητες, από
δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη
πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική
Επιτροπή, θα βραβευθεί κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο 2014.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, σύνδεσμοι επιχειρηματιών,
αναπτυξιακές εταιρείες, ή φορείς που συµβάλουν στην ενίσχυση της οικονοµίας της περιοχής σας και
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, µε κάποια πρωτοβουλία / δραστηριότητα που είναι ενεργή για 2
χρόνια τουλάχιστον, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας το αργότερο
έως τη ∆ευτέρα 28 Απριλίου 2014.
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Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ανάμεσα
στους επιλεγέντες για
τα βραβεία RegioStars
2014 - Παρουσίαση
των σχεδίων MINI EUROPE και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στην φετινή
εκδήλωση «OPEN DAYS»
Η κριτική επιτροπή των βραβείων RegioStars ανακοίνωσε τους επιλεγέντες για τα βραβεία RegioStars 2014,
τα οποία επιβραβεύουν τα πλέον εμπνευσμένα και καινοτόμα περιφερειακά σχέδια της Ευρώπης. Η κριτική
επιτροπή επέλεξε δέκα εννέα (19) σχέδια από τα ογδόντα (80) που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της
πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ, με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια: την καινοτομία, τον αντίκτυπο, την
βιωσιμότητα και την ύπαρξη εταιρικών σχέσεων.
Οι επιλεγέντες προέρχονται
από περιφέρειες και πόλεις από
17 κράτη μέλη: το Βέλγιο, την
Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα,
την Ουγγαρία, την Ιταλία, την
Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο,
τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία,
την Πορτογαλία, την Ρουμανία,
την Ισπανία, τη Σουηδία και το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Ελλάδα συμμετέχει σε ένα κοινό
σχέδιο που ονομάζεται «MINI
EUROPE» και επικεντρώνεται
στα
κύρια
θέματα
που
συνδέονται με την προώθηση
της επιχειρηματικότητας και
την παροχή υποδομής για την
ανάπτυξη καινοτομίας στις ΜμΕ.
Συγκεκριμένα, αναζητεί τρόπους
αύξησης της συμμετοχής των
υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων
(όπως οι νέοι, οι μειονότητες,
τα άτομα με αναπηρία και οι
γυναίκες) στον κόσμο των
επιχειρήσεων. Γενικός στόχος
του MINI EUROPE είναι να
βελτιωθούν τα πολιτικά μέσα
και οι στρατηγικές, ώστε να
στηριχθεί η ανάπτυξη των μικρών
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και μεσαίων επιχειρήσεων και
να τεθούν σε εφαρμογή τα
συγκεκριμένα
προγράμματα
στήριξης. Οι περιφέρειες που
συμμετέχουν στο σχέδιο είναι οι
εξής: Flevoland (NL, επικεφαλής),
Tameside, Greater Manchester
(UK), Észak, Alföld (HU), Maramures (RO), ALMI Mid (SE), Valencia/IMPIVA (ES), Επιστημονικό
Πάρκο
Πατρών
(GR)
και
περιφέρεια του Veneto (IT).
«Η
υιοθέτηση
ενός
νέου
αναπτυξιακού
μοντέλου
με
επίκεντρο την επιχειρηματικότητα,
και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
οικονομίας της ΕΕ, μπορεί να

αποτελέσει
τη
μακροχρόνια
και
οριστική
λύση
των
προβλημάτων μας. Για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η
επιχειρηματικότητα είναι ένα
σημείο σύγκλισης της καινοτομίας,
της ανταγωνιστικότητας και της
ανάπτυξης της κοινωνίας, και για
το λόγο αυτό υποστηρίζει κάθε
προσπάθεια ενίσχυσής των ΜΜΕ,
προώθησης του επιχειρηματικού
πνεύματος και υιοθέτησης της
καινοτομίας στις ΜΜΕ. Συγχαίρω
το εταιρικό σχήμα του έργου Mini
Europe και το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών που εκπροσωπεί σε αυτό
την Περιφέρειάς μας και εύχομαι
καλή επιτυχία για την τελική
επιλογή των βραβείων RegioStars

2014» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας.
Οι επιλεγέντες παρουσίασαν τα σχέδιά τους ενώπιον
της κριτικής επιτροπής των βραβείων, της οποίας
προήδρευε ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής
των Περιφερειών κ. Luc Van den Brande (BE/EPP),
στις 8 Οκτωβρίου, κατά την 11η ετήσια Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων –
«OPEN DAYS 2013». Οι νικητές θα ανακοινωθούν
κατά την τελετή απονομής των βραβείων, την
οποία θα παρουσιάσει ο Επίτροπος Johannes
Hahn, στις Βρυξέλλες, στις 31 Μαρτίου 2014.
Οι κατηγορίες βραβείων αντικατοπτρίζουν τις
προτεραιότητες του αναπτυξιακού προγράμματος
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και είναι οι εξής:

•
•
•

•

Έξυπνη ανάπτυξη – Καινοτομία των ΜμΕ: στήριξη
της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Βιώσιμη Ανάπτυξη – Πράσινη ανάπτυξη και θέσεις
εργασίας μέσω της βιοοικονομίας: βιώσιμες
επενδύσεις στον τομέα της βιοοικονομίας
Ανάπτυξη
χωρίς
αποκλεισμούς
–
Δημιουργία θέσεων εργασίας για τη
νεότερη γενιά: ενίσχυση των δράσεων
καταπολέμησης της ανεργίας των νέων
CityStar – Επενδυτικά σχέδια για βιώσιμες αστικές
συγκοινωνίες: υποστήριξη της ανάπτυξης
στρατηγικών για την επίλυση των προβλημάτων
του τομέα μεταφορών στις πόλεις μας.

Ιστορικό:
Στόχος των βραβείων RegioStars είναι να αναγνωρίζονται οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της
περιφερειακής ανάπτυξης και να αναδεικνύονται πρωτότυπα και εμπνευσμένα σχέδια, τα οποία θα
μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο για άλλες περιφέρειες.
Τα ετήσια βραβεία RegioStars είναι ανοικτά σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν
σχέδια που έχουν λάβει επενδυτική στήριξη από τα ταμεία περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μετά από την 1η
Ιανουαρίου 2000. Από την θέσπισή των βραβείων, το 2008, τον μεγαλύτερο αριθμό των αιτήσεων υπέβαλαν
η Αυστρία, το Βέλγιο, οι χώρες της Βαλτικής και η Ουαλία (ΗΒ).
Η εκδήλωση «OPEN DAYS 2013», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2013,
έδωσε την ευκαιρία στους επιλεγέντες να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα σχέδιά τους. Στην εκδήλωση
παρέστησαν εκατοντάδες πολιτικοί εκπρόσωποι, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες προκειμένου να
συζητήσουν θέματα περιφερειακής πολιτικής. Η φετινή εκδήλωση έλαβε χώρα σε μία κρίσιμη στιγμή,
καθώς οι περιφέρειες
και οι πόλεις της Ευρώπης βρίσκονται στη φάση της
ολοκλήρωσης των προετοιμασιών τους για τη νέα αναθεωρημένη
πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επίκεντρο για την Έρευνα και
την Καινοτομία στο Δυτικό Άξονα της χώρας
Απόλυτη συμφωνία στο να χαρακτηριστεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Περιφέρεια προτεραιότητας
στην Έρευνα και στην Καινοτομία, με την Πάτρα να αποτελεί το επίκεντρο στον γεωγραφικό και
χωροταξικό χάρτη Έρευνας στο Δυτικό Άξονα της χώρας, υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνάντησης
που είχε στις 24-1-2014 ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, Χρήστο Βασιλάκο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, στην έδρα
της Περιφέρειας, ο Γενικός Γραμματέας είχε
συνάντηση, εκτός από τον Περιφερειάρχη, με
τους Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρη
Αλεξόπουλο,
Ανάπτυξης και Αγροτικής
Οικονομίας Γιώργο Αγγελόπουλο, καθώς και
τα μέλη της Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Δημήτρης Δουγένης, Σταύρος Κουμπιάς και
Ανδρέας Μητρόπουλος.
Ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, ζήτησε η
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας να έχει κεντρικό
ρόλο στον χάρτη Έρευνας και Καινοτομίας της
χώρας, κάτι που, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος
ο κ. Βασιλάκος, είναι επιθυμία και της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, δηλαδή η
Πάτρα, αλλά και γενικότερα η περιοχή να αποτελεί
τον Δυτικό Άξονα του ερευνητικού
ιστού της χώρας.
«Η έρευνα, η τεχνολογία, η
γνώση και η στήριξη
της
παραγωγικής
διαδικασίας είναι μια
μεγάλη πρόκληση για την
επόμενη Προγραμματική
Περίοδο»
υπογράμμισε
ο
Περιφερειάρχης
Απ.
Κατσιφάρας
προσθέτοντας:
«Πάγιο αίτημά μας είναι ο δυτικός άξονας να έχει
το δικό του κέντρο έρευνας. Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, η οποία διαθέτει πέντε πανεπιστημιακά
ιδρύματα και περισσότερα από έξι ερευνητικά κέντρα,
εξωστρεφή και ισχυρά στο διεθνή χώρο, μπορεί
να αποτελέσει μια ζώνη καινοτομίας, να είναι η
«ομπρέλα» που θα φιλοξενήσει το ερευνητικό κέντρο
ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Υπήρξε συμφωνία με
τον Γενικό Γραμματέα και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί
η Δυτική Ελλάδα θα χαρακτηριστεί ως μια Περιφέρεια
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προτεραιότητας στην έρευνα και την καινοτομία.
Και ακριβώς επειδή εδώ στην Πάτρα θα έχουμε το
ερευνητικό κέντρο για την Περιφέρειά μας, αυτό δίνει
στην περιοχή υπεραξία, αλλά ταυτόχρονα μας γεμίζει
ευθύνες για μεγαλύτερους στόχους».
Από την πλευρά του ο κ. Βασιλάκος επεσήμανε
πως η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 20142020 είναι η μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας, αλλά
και όλες τις Περιφέρειες προκειμένου να επέλθει η
ανάπτυξη, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
«Με την ευκαιρία που δίνει η Ευρώπη στις Περιφέρειες,
δε θα μπορούσε να απουσιάζει η Ελλάδα. Δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις Περιφέρειες, οι οποίες θα
έχουν έναν ενισχυμένο ρόλο στη νέα Προγραμματική
Περίοδο και θα διαχειριστούν αρκετά μεγάλα
κονδύλια» σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας
και κατέληξε: «Εκεί που υπάρχουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα, εκεί και
επενδύουμε,
γινόμαστε
πιο ανταγωνιστικοί και
δημιουργούμε
την
πραγματική ανάπτυξη.
Είναι μια πολύ μεγάλη
ευκαιρία
να κάνουμε
κάτι καλό και στοχεύσουμε
σε
δράσεις και
έργα που η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συγκριτικά
πλεονεκτήματα. Εδώ υπάρχει εξαιρετικό δυναμικό,
το Πανεπιστήμιο θεωρείται ένα από τα καλύτερα,
δημιουργήθηκε το Επιστημονικό Πάρκο, υπάρχουν
Ινστιτούτα και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία
είναι ότι υπάρχουν σχέδια για τη Δυτική Ελλάδα. Και
όπως είπε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα να καταστεί ο δυτικός
άξονας στο σχεδιασμό του ερευνητικού ιστού της
χώρας».

Τακτική στήλη «Ο απόηχος της αγοράς»
Ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία σαν
ποσοστό επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει το 3ο μεγαλύτερο ποσοστό, επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού,
στην χώρα (μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία) σε ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην
επιστήμη και στην τεχνολογία. Είναι ενδεικτικό της δυναμικής του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού που
εφόσον αξιοποιηθεί θα αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα στην αναπτυξιακή της πορεία. Το ποσοστό
αυτό, την τελευταία τριετία παραμένει σταθερό στο 27% απηχώντας την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας να θεωρηθεί η Δυτική Ελλάδα πόλος καινοτομίας στην χώρα.
Περιφέρεια

2010

2011

2012

25

24,9

25,1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

32,4

34,1

34,3

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

24,5

25

26

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

29

28,4

29,1

ΗΠΕΙΡΟΣ

25,1

28,8

29,6

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

20,8

22,4

19,2

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

26,4

27,9

27,4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

20,5

22,5

22,9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

19,2

21,9

22,1

ΑΤΤΙΚΗ

39,6

40,5

41,8

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

24,2

25,4

27

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

16,3

21,2

22,9

23

24,7

24,2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

Πηγή EUROSTAT
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Τομείς Εκτέλεσης Ε&Α ανά γεωγραφική περιφέρειa
Η συνεισφορά των τομέων εκτέλεσης Ε&Α στη διαμόρφωση των συνολικών δαπανών και του συνολικού
χρόνου απασχόλησης Ε&Α διαφοροποιείται σε κάθε περιφέρεια. Ειδικότερα στην Δυτική Ελλάδα το
μεγαλύτερο μέρος από τις δαπάνες για Ε&Α καθώς και του συνολικού χρόνου για Ε&Α προέρχεται από
τον τομέα της τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κυριαρχεί και του κρατικού τομέα
αλλά και του τομέα των επιχειρήσεων. Η δυναμική των πανεπιστημιακών αλλά και ερευνητικών ιδρυμάτων
στην Δυτική Ελλάδα αποτυπώνεται και διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας (πχ.
Στερεά Ελλάδα, όπου κυριαρχεί ο τομέας των επιχειρήσεων, στην Πελοπόννησο αλλά και στα Ιόνια Νησιά
όπου κυριαρχεί ο κρατικός τομέας). Τεκμηριώνεται επομένως η στρατηγική ανάδειξης της Δυτικής Ελλάδας
αλλά και της Πάτρας ως πόλου καινοτομίας στον Δυτικό άξονα της χώρας.
Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στα επόμενα διαγράμματα. Στα διαγράμματα αυτά παρουσιάζονται
οι τομείς BES (Τομέας Επιχειρήσεων), GOV (τομέας κρατικός), HES (τομέας τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και PNP (τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων).
Ποσοστιαία
(%) κατανομή
δαπανών E&A σε
κάθε γεωγραφική
περιφέρεια NUTS2 ανά
τομέα εκτέλεσης Ε&Α,
2011

Ποσοστιαία (%)
κατανομή ΙΠΑ Ε&Α
σε κάθε γεωγραφική
περιφέρεια NUTS2 ανά
τομέα εκτέλεσης Ε&Α,
2011

10
10
10

