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∆ελτίο Τύπου 
ΕΩΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2004 ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
  

Με συµµετοχή εκπροσώπων επιστηµονικών και ερευνητικών φορέων του ∆ηµόσιου και του 
Ιδιωτικού τοµέα  (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Επιστηµονικό 
Πάρκο, Εφορία Αρχαιοτήτων, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΝΒΙΣ κ.α.) πραγµατοποιήθηκε σήµερα 
(27/04/2004) ενηµερωτική ηµερίδα από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας. 

Σκοπός της ηµερίδας ήταν η παρουσίαση της προετοιµασίας του δευτέρου Προγράµµατος 
«Καινοτόµων ενεργειών» στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας κ. Παναγιώτης Καββαδάς δήλωσε  σχετικά: «Η 
καινοτοµία είναι η πρόκληση της εποχής και  την έχουµε ήδη αποδεχθεί ως Περιφέρεια. 
Οικοδοµείται  ένα δυναµικό αύριο το οποίο θα ωθήσει την περιοχή µας στις υψηλότερες θέσεις, 
κοντά στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούµε όλους τους φορείς του 
∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα να ενισχύσουν πρωτίστως το δικό τους έργο και συνακόλουθα 
όλης της περιοχής, µέσα  από καινοτόµες δράσεις και πρωτοβουλίες στις οποίες θα σταθούµε 
αρωγοί. Στο νέο διεθνές και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί οφείλουµε να 
καταλάβουµε το µερίδιο και τη θέση που µπορούµε και µας ανήκει».   

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη του Περιφερειακού 
Ταµείου Ανάπτυξης, έχει εκπονήσει ήδη ένα Πρόγραµµα Καινοτόµων Ενεργειών, το οποίο είχε 
στόχο να υποστηρίξει αποφασιστικά την Καινοτοµία στα γεωγραφικά και διοικητικά της όρια, ενώ 
την ίδια στιγµή  µειώνει το τεχνολογικό «χάσµα», το οποίο την χωρίζει απ’ τις άλλες πιο 
ανεπτυγµένες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.  

Τα στελέχη του ΠΤΑ (ο ∆ιευθυντής, κ. Κ. Βαλληνδράς, και οι κ.κ. Στ. Μίχος και Χ. 
Τζοµάκας), τόνισαν, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Προγράµµατος (η καινοτοµία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχοι του δευτέρου προγράµµατος, τρόπος εκπλήρωσης στόχων, δοµή, 
υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση και επιλογή έργων),  αρχικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ανάπτυξη Καινοτόµων Ενεργειών. Επεσήµαναν και τη συµβολή του 
για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονοµίας  µε βάση τη γνώση και την τεχνολογική καινοτοµία,  
για το πώς συµβάλλει η κοινωνία των πληροφοριών στην περιφερειακή ανάπτυξη και  για την 
περιφερειακή ταυτότητα και ανάπτυξη.  

Το δεύτερο πρόγραµµα για τις Καινοτόµες Ενέργειες στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
αφορά το τρίπτυχο «Καθαρή – Ανταγωνιστική – Ελκυστική  Περιφέρεια στην Ευρώπη», 
σχετίζεται µε έργα και δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, µεταφορών, ενέργειας, 
επιχειρηµατικότητας, γυναικείας επιχειρηµατικότητας, τηλε-εργασίας, πανεπιστηµιακής έρευνας, 
πολιτισµού, εκπαίδευσης, τουρισµού, υγείας, e-government κ.α. Στόχος της Περιφέρειας είναι να 
υλοποιηθούν έργα που τα αποτελέσµατά τους θα έχουν ξεκάθαρη περιφερειακή διάσταση. 

Τέλος, επισηµαίνεται πως µέχρι τις 11/5/2004 πρέπει να υποβάλλουν  στο Περιφερειακό 
Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας οι ενδιαφερόµενοι Φορείς τις προτάσεις τους για 
την ένταξη στο νέο Πρόγραµµα.   
  
  

Το παρόν δελτίο µπορείτε να το βρείτε και στο www.westerngreece.gr 
 


