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Η πολυεπίπεδη συνεργασία για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)
αποτελεί το θεμέλιο λίθο στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017 (European Entrepreneurial Region 2017 – EER
2017).
Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο «κλειδί» στο σχεδιασμό μας, που είναι η συγκρότηση
του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»,
το οποίο θα λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας και θα συμβάλει στην
ενίσχυση–αναβάθμιση–υποστήριξη των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα.

“Το σχέδιο αυτό έχει δημιουργηθεί από κάτω προς τα
πάνω, με σκοπό την παραγωγική και οικονομική
ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Είναι εξωστρεφές και
δυναμικό, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στο οποίο πρέπει
όλοι μαζί να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση”
Περιφερειάρχης
Απόστολος Κατσιφάρας

Περιφερειακό Συμβούλιο 23.02.2017
Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση σχετικά με την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού
EER 2017 & την έγκριση του Καταστατικού ΣΕΑΔΕ

“Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Να χτίσουμε γέφυρες
συνεργασίας, να θέσουμε στόχους, να αλλάξουμε νοοτροπίες για να
στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρηματικότητα και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις”
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας

Κωνσταντίνος Καρπέτας

Με την υπ’ αρ. 26/2017 (ΑΔΑ: 6Π0Β7Λ6-832) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΠΔΕ, εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας, για την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας – Καταστατικού του Δικτύου ΣΕΑΔΕ και ορίστηκε ως
Εκπρόσωπος Υποστήριξης Δράσεων της ΠΔΕ και ως Πρόεδρος: α) στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Δικτύου και β) στην Εκτελεστική Επιτροπή, με
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Ηλείας, κ.Γεώργιο Χήνο.
#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα
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Όργανα λήψης αποφάσεων



Η Γενική Συνέλευση (General Assembly) των Μελών του
Δικτύου (νόμιμοι εκπρόσωποι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι
αναπληρωτές τους) ως το ανώτατο όργανό του, το οποίο
θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου



Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτείται από το σύνολο των Εκπροσώπων του Συντονιστή και
των Μελών του Δικτύου, όπως ορίστηκαν για το σκοπό
αυτό, με αρμοδιότητες το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση
των σκοπών του Δικτύου καθώς και την επίλυση κάθε διαφωνίας μεταξύ των Μελών και με αρμοδιότητα να παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπιζόμενων προβλημάτων



Η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), η οποία
είναι το όργανο αποφάσεων του Δικτύου, εκτός και εάν
ένα θέμα ανακύπτει και αποφασίζεται από την Ολομέλεια

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί
την κινητήριο δύναμη του Δικτύου και συγκροτεί:

#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα
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1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

15.03.2017

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου ΣΕΑΔΕ, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνος Καρπέτας, αφού καλωσόρισε τα Μέλη στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής,
την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και
διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορούσε τη Συγκρότηση σε Σώμα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου. Ομόφωνα
αποφασίστηκε η συγκρότηση της από όλα τα μέλη τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και ως εξής: Πρόεδρος ο
κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας με αναπληρωτή τον κ.Γεώργιο Χήνο (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) και Μέλη
Φορέας

1) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
2) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών – ΚΕΠΕ

Τακτικά

Αναπληρωματικά

κ.Ζαχαρίας Μαυρούκας

κ. Γεώργιος Φρυσαλάκης

κ.Πρόδρομος Προδρομίδης

κ. Αθανάσιο ς Χύμης

3) Επιμελητήριο Αχαΐας
4) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος – ΣΕΒ ΠΔΕ
5) Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων
στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών – ΣΕΒΙΠΑ

κ.Πλάτων Μαρλαφέκας

κ. Θεόδωρος Τσούμπελης

κ.Κλεομένης Μπάρλος

κ.Νικόλαος Κοτσώνης

κ.Πέτρος Μαντάς

κ.Αντώνιος Βαβουλιώτης

6) Πανεπιστήμιο Πατρών

κ.Χρήστος Μπούρας

κ.Νικόλαος Καρακαπιλίδης

κ.Βασίλειος Τριανταφύλλου

κ.Σπυρίδων Συρμακέσης

κ.Βασίλειος Μπουργανός

κ.Θεόφιλος Ιωαννίδης

κ.Βασίλειος Αναστασόπουλος

κ.Γεράσιμος Μεντζελόπουλος

7) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
8) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/ Ινστιτούτο
Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
9) Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

10) Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών
κ.Παναγιώτης Σκέντζος
-Εμπορικών Σωματείων Ν.Αχαΐας -Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.
11) Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοπονκ.Ηλίας Παυλίδης
νήσου & ΝΔ Ελλάδας
12) Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής
κ.Γεώργιος Τελώνης
Ελλάδας
#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα

κ.Δημήτριος Νικολακόπουλος
κ.Γεώργιος Βαγενάς
κ.Ηλίας Μεντζελόπουλος
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√ Ίδρυση γραφείου στήριξης ΜμΕ

Δράσεις
Ευρωπαϊκής
Επιχειρηματικής
Περιφέρειας
EER 2017

√ Δημιουργία newsletter ή RSS Feeds για προμήθειες και διακηρύξεις
√ Εκπαίδευση ΜμΕ σε δημόσιες προκηρύξεις
√ Δημιουργία θερμοκοιτίδας / κοιτίδας επιχειρήσεων
√ Συμβουλευτικό / υποστηρικτικό πρόγραμμα για επιχειρηματικές μεταφορές
& γυναικεία επιχειρηματικότητα

√ Ενημέρωση για προγράμματα COSME, Horizon 2020, LIFE, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

√ Παροχή δεξιοτήτων στον επιχειρηματικό κόσμο (σεμινάρια – κατάρτιση) επιχειρηματικές δεξιότητες σχετικά με τη λογιστική, το μάρκετινγκ, τη λήψη
αποφάσεων καθώς και ψηφιακές δεξιότητες στους επιχειρηματίες που το
επιθυμούν με σχετική πιστοποίηση

√ Παροχή βοήθειας στις ΜμΕ για την αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής τους απόδοση και απόκτησης των αναγκαίων διαχειριστικών και τεχνικών δεξιοτήτων σε αυτή την κατεύθυνση

√ Ευαισθητοποίηση για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
√ Διεθνοποίηση ΜμΕ - Ενθάρρυνση επιχειρηματικού διάλογου μεταξύ ΜμΕ
(συνδιοργάνωση 1-2 WorkShops με ξένους διπλωμάτες, πρόσκληση
ΕNTERPRISE GREECE σε Επιμελητήρια για επιχειρηματικές αποστολές)

√ Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας σύζευξης αγοράς εργασίας με προσφορά εργασίας

√ Δημιουργία βαρομέτρου για επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα
√ Προτάσεις για μεθόδους που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση

√ Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας στην εκπαίδευση και στους νέους

√ Συνέδριο για την επιχειρηματικότητα
√ Δημιουργία ιστοσελίδας
√ Newsletter

#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα
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Για την υλοποίηση δράσεων στις θεματικές ενότητες
εκπαίδευσης & ανάπτυξης δεξιοτήτων, τουρισμού, δημιουργίας συστάδας συλλογικής μορφής επιχειρηματικότητας καθώς και πολιτικής ενίσχυσης και στήριξης των
επιχειρήσεων, συγκροτήθηκαν κατά την 1η Συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου, ισάριθμες
Ομάδες Σκέψης /Εργασίας και ορίστηκαν οι Συντονιστές
αυτών ως εξής:

Ομάδα Εργασίας (Work Group) για το Επιχειρηματικό
Περιβάλλον - Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο
"επιχειρείν" με Συντονιστή το ΣΕΒ ΠΔΕ. Στην ίδια θεματική ενότητα θα αναπτυχθούν και υποστηρικτικά προγράμματα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και τις
Επιχειρηματικές Μεταφορές

Ομάδα Εργασίας (Work Group) για τη θεματική ενότητα
Τουρισμού, με Συντονιστή το Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας

Ομάδα Σκέψης (Think Tank) για τη διερεύνηση, οργάνωση και υποστήριξη συστάδας συλλογικής μορφής επιχειρηματικότητας

(HUB / Open Coffee / Pro-InCubator)

με συντονιστή το ΣΕΒΙΠΑ

Ομάδα Σκέψης (Think Tank) για διατύπωση προτάσεων
ενίσχυσης και στήριξης των επιχειρήσεων, με Συντονιστή
το Επιμελητήριο Αχαΐας

#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα
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Ημερίδα
Tην Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο (Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας)
ημερίδα με θέμα «Βελτίωση περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης μεταποιητικών μονάδων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα», από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & το
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, το Σύνδεσμο Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, το Σύνδεσμο Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής
Ελλάδας και το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Tμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από θερμοκήπια και σταβλικές εγκαταστάσεις μέχρι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μεταποιητικές μονάδες το
θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής
θέσης των παραγωγικών μονάδων
αποτελεί σημείο κλειδί για την βιωσιμότητα κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνδιοργάνωση:

Η ημερίδα είχε στόχο, να βοηθήσει
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
στην αξιολόγηση και βελτίωση της
περιβαλλοντικής τους απόδοσης, καθώς και στην απόκτηση των αναγκαίων διαχειριστικών και τεχνικών δεξιοτήτων ώστε να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους προς την κατεύθυνση
της χαμηλής κατανάλωσης σε
άνθρακα και την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων της οικονομίας, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και
πόρους.

#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα
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2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

07.04.2017

Στη 2η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου, την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2017, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας και ως εκπρόσωποι των Φορέων – Μελών, οι κ.κ. Πρόδρομος Προδρομίδης (Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ), Θεόδωρος Τσούμπελης (Επιμελητήριο Αχαΐας), Νικόλαος Κοτσώνης (Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελ/σου & Δυτικής Ελλάδος–ΣΕΒ ΠΔΕ), Πέτρος Μαντάς και Αντώνιος Βαβουλιώτης
(Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών - ΣΕΒΙΠΑ), Βασίλειος Μπουργανός και Θεόφιλος Ιωαννίδης (Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας/ Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Παναγιώτης Σκέντζος (Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών - Εμπορικών Σωματείων Ν.
Αχαΐας

- Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.) και Γεώργιος Τελώνης

(Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας).
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή
αφορούσαν:
√

την προγραμματιζόμενη (υπό σχεδιασμό) Ημερίδα με θέμα τη γνωριμία με ξένες αγοράς μέσω εμπορικών
ακολούθων, η οποία θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων

√

τη συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ για θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης σχολείων

√

τη διοργάνωση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου το Δεκέμβριο του 2017, στο οποίο θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες και θα διεξαχθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

√

την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με άξονα την επιχειρηματικότητα

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενου χώρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας (HUB /
Open Coffee / Pro-InCubator). Παράλληλα αναδείχθηκε η ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου υλοποίησης του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ώστε να περιλαμβάνονται επιπλέον τεχνικές ειδικότητες και επαγγελματίες και παρουσιάστηκαν τα τελευταία στοιχεία για την επερχόμενη 1η προκήρυξη ενίσχυσης ΜμΕ από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και η διερεύνηση συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κ.Τρύφων Φωτόπουλος, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ο κ.Δημήτριος Καραβίδας, Μέλος του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και Γενικός Δ/ντής
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., κ.Λυκoύργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., ο κ.Σπυρίδων Παπασπύρου, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Π.Δ.Ε. και ο κ.Λαυρέντης Βασιλειάδης, Στέλεχος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης Τουρισμού της Π.Δ.Ε.
#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα
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Ενημερωτικό Δελτίο

ικτυώσεις
πιχειρηματικότητας &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

www.pde.gov.gr

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα,
26441

www.facebook.com/pde.rwg

Τηλέφωνο: +30 2613 613 501, 502
Φαξ: +30 2613 613 532
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
grafeio.pde@pde.gov.gr

Υποστήριξη Δικτύου ΣΕΑΔΕ
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τηλέφωνο: +30 2613 613 610, 630, 526
Φαξ: +30 2613 613 605
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dap@pde.gov.gr

Εκτελεστική Επιτροπή Δικτύου
ΣΕΑΔΕ: seade@pde.gov.gr

αινοτομίας

www.twitter.com/pde_rwg
www.youtube.com/user/RegionWesternGreece
www.plus.google.com/+pde_rwg
www.pde.gov.gr/gr/enimerosi.feed

[EER 2017] Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια
www.facebook.com/ependyseis.pde
www.twitter.com/ependyseis_pde
www.instagram.com/ependyseis_pde

#Καινοτομία | #Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις | #ΜμΕ | #Δυτική Ελλάδα

2ο Τεύχος | Σελ. 8

