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Πετύχαμε:
• Από την 01/07/2011 που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει την

Υπηρεσία ΟΤΑ Β Βαθμού. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο αυτή

αρμοδιότητα των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/11 και 4399/2016

η δυνατότητα υπήρχε μόνο στον αρμόδιο Υπουργό και μετά από σχετική

έχουν εκταμιευθεί περίπου 50 εκατ. ευρώ.

τροπολογία που ψηφίστηκε το 2015 (με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει ο

με εκχώρηση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου 30 εκ ευρώ.

Περιφερειάρχες της χώρας να προκηρύσσουν και να εντάσσουν επιχειρήσεις σε

Προετοιμασία και προκήρυξη δράσεων για την επιχειρηματικότητα

καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

• Ορισμό της ΔιΑΠ ως φορέας διαχείρισης δράσεων επιχειρηματικότητας

(Εξωστρέφεια, Επιχειρηματική Εκκίνηση, Δημιουργικές Επιχειρήσεις, Εξωστρέφεια
ΙΙ).
• Υπογραφή σύμβασης για αντίστοιχη υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας
από τον ΕΦΕΠΑΕ δημόσιας δαπάνης πάνω από 20 εκ ευρώ
• Μείωση του κόστους δανεισμού με την Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο ταμείο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που

χρηματοδοτεί με χαμηλό κόστος χρήματος νέες επενδύσεις και εξάλειψη του
κόστους χρήσης εγγυητικών επιστολών με σύσταση του Καταπιστευτικού

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στην ψήφισή της), δόθηκε η δυνατότητα στους

• Υλοποίηση με επιτυχία το προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού για πρώτη
φορά εκχωρήθηκαν μετά από συστηματική διεκδίκηση πόροι από το Αγροτικό
Πρόγραμμα στην Περιφέρεια.
• Υλοποίηση του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 20142020 με το οποίο εντάχθηκαν συνολικά 1731 Νέοι Γεωργοί από τους 1821
αιτούντες, απορροφώντας συνολικά 33.414.500 €.
• Υποβλήθηκαν 1244 αιτήσεις στο υπομέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης 4.1.1: «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Λογαριασμού αφού δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες ενεργοποίησής του

• Ενίσχυση προτάσεων για την βελτίωση αγροτικών δρόμων ώστε να

και Δανείων.

• Εκκαθάριση όλων των περιπτώσεων ιδιωτικών επενδύσεων που προκαλούσαν

μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ταμείο Παρακαταθηκών
• Η δράση της «Εξωστρέφεια -Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προκηρύχθηκε τον Ιούλιο 2018, οι αιτήσεις της
υποβλήθηκαν τέλος Σεπτεμβρίου 2018 και η απόφαση ένταξης 9 επιχειρήσεων

διευκολύνεται η πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
ζημιά του ελληνικού δημοσίου και διασφαλίστηκαν οι απαιτήσεις του. Εξάλειψη
του φαινομένου διοικητικής κακοδιαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων
• Συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου υλοποίησης ιδιωτικών

της Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα εκδόθηκε Δεκέμβριο 2018. Δηλαδή

επενδύσεων. Με εντατικοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου των

όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε περίπου 3 μήνες. Η απόφαση αυτή που

επενδύσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί 125 επενδυτικά σχέδια (σχεδόν το 50% των

υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη και εκδόθηκε είναι η πρώτη (πανελλαδικά)

ενταγμένων επενδύσεων που παραλάβαμε μέσα σε μια τριετία) με σεβασμό στο

απόφαση ένταξης επιχειρήσεων σε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που

δημόσιο συμφέρον και με εμπιστοσύνη στον επιχειρηματία.

σχεδιάζεται, ωριμάζει, προκηρύσσεται και υλοποιείται αποκλειστικά από

• Επιτυχή υλοποίηση των δύο κύκλοι ένταξης επενδύσεων στον Ν. 4399/2016
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• Η ΠΔΕ και στο θέμα του αναπτυξιακού νόμου έδωσε το στίγμα της με σειρά
προτάσεων που υπέβαλε στον αρμόδιο Υπουργό για την επιτάχυνση της
αποπληρωμής των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις επενδύσεις
τους.
• Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και από τα επενδυτικά σχέδια που
ολοκληρώθηκαν, δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας και

διατηρήθηκαν πάνω από 1000 αντίστοιχες. Δηλαδή η συνολική επίπτωση στην
εργασία των παραπάνω επενδύσεων (από την 1/-7-2011) ήταν πάνω από 1300
θέσεις εργασίας.
• Δημιουργήθηκε ειδική πληροφοριακή σελίδα στον ιστότοπο της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την ενημέρωση των επενδυτών (http://www.pde.gov.gr/

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό

• Συγκρότηση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και

Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). Η επιτυχή του πορεία παρουσιάστηκε τον Μάιο (09/05/2018)
στην Βουλή των Ελλήνων.

• Ιδρυτικό μέλος και βασικός πόλος επιτυχούς πορείας της διεθνούς έκθεσης
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, που ήδη έφτασε στην 6η ετήσια
διοργάνωση

• Δημιουργία και λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (http://agrifoodwest.gr).

• Λειτουργία στον χώρο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα
του Εδαφολογικού Εργαστήριου, όπου υπό την επιστημονική ευθύνη και

καθοδήγηση του ΤΕΙ, προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση, στην έρευνα

ependyseis). Η σελίδα πληροφόρησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΠΔΕ,

αλλά και στην εξυπηρέτηση των αγροτών της Περιφέρειας με το μικρότερο

η οποία ενημερώθηκε με νέο υλικό και ανανεώθηκε με νέα γραφικά ώστε να

δυνατό κόστος.

είναι προσιτή και εύχρηστη στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία αυτή εκτός από τον
Αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνει γενικά θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και
τις προκηρύξεις δρομολογούνται σε θέματα επιχειρηματικότητας από τη ΔΙΑΠ
ως ΕΦΔ αλλά και μέσω του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και τις Δημόσιες
Διαβουλεύσεις.
• Σύσταση και λειτουργία του Δικτύου ΣΕΑΔΕ «Συμμαχία για την

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Η δυναμική του

δικτύου βραβεύτηκε μάλιστα στον ετήσιο διαγωνισμό BRAVO AWARDS στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2018 . Μέσω του δικτύου
επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια, ο διαμοιρασμός της γνώσης και εμπειρίας, η
διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου, η προσέλκυση επενδύσεων και η
καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.
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Οι προκλήσεις για την Περιφέρεια μας αναδεικνύονται
σημαντικές:
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Αν λάβουμε υπόψη μας το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν η Περιφέρεια Δυτικής

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ ακολούθησε την

Ελλάδας βρίσκεται στην 6η θέση κατάταξης των περιφερειών και ειδικότερα στην

περίοδο 2000-2016 την παρακάτω πορεία:

2η ζώνη με περιφέρειες με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μεταξύ 8 και 9 εκ ευρώ.
Από διαχρονική εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας μετά το 2011 έως και το 2016 προκύπτει ότι ο στόχος της
παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Δυτική Ελλάδα αρχίζει να αποκτά βάθος
αφού η μεταποίηση μαζί με τον πρωτογενή τομέα συμβάλλουν κατά 24% στη
διαμόρφωση της τελικής προστιθέμενης αξίας ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο
από το 2000.

(* 2011 – 2016 προσωρινά στοιχεία)
Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας
βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και μόνο δύο περιφέρειες της χώρας (Αττική
και Νότιο Αιγαίο) ξεπερνούν σε όλη την περίοδο αναφοράς το εθνικό κατά κεφαλή
ΑΕΠ όπως εξελίσσεται για την περίοδο 2000 έως 2015. Ειδικότερα από τα στοιχεία
και τις επιδόσεις των περιφερειών προκύπτει ότι οι 11 περιφέρειες της χώρας, που
είναι κάτω από το κατά κεφαλή προϊόν της χώρας για την περίοδο 2000 – 2015,
χωρίζονται σε 5 ζώνες. Η Δυτική Ελλάδα όπως και οι περιφέρειες Βόρειο Αιγαίο,
Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία βρίσκονται στην 4η ζώνη με κατά κεφαλή προϊόν

Υπογραμμίζουμε ότι στην έναρξη της οικονομικής κρίσης (2010) το αντίστοιχο

στην ζώνη των 12000 ευρώ με διαφορά (με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) γύρω

ποσοστό ήταν 18% . Δηλαδή μέσα στην τελευταία οκταετία η μεταποίηση και ο

στα 485€.

πρωτογενής τομέας για την Δυτική Ελλάδα συμβάλλουν κατά 6 ποσοστιαίες
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μονάδες επιπλέον στην διαμόρφωση του τελικού περιφερειακού προϊόντος.
Στόχος μας είναι μέχρι το 2024 η παραγωγική βάση της Δυτικής Ελλάδας να

διευρυνθεί μέχρι το 30% κερδίζοντας πλέον σημαντική βάση και αναστρέφοντας
την παραγωγική εικόνα της Δυτικής Ελλάδας. Με τον στόχο αυτό (διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης) η Δυτική Ελλάδα βάσιμα θα αυξήσει το Περιφερειακό Προϊόν
και βέβαια το κατά κεφαλής αντίστοιχο. Ο στόχος αυτός θα συμβάλει παράλληλα
στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας
Η «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» παρόλο που και χρονικά αλλά και

λειτουργικά, οικοδομείται πάνω στην Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση -γνωστή
και ως Ψηφιακή Επανάσταση, δηλαδή πάνω στην εξάπλωση των υπολογιστών
και της αυτοματοποίησης, δεν αποτελεί απλή μετεξέλιξή της, διότι παρουσιάζει
και σημαντικές διαφορές απ’ αυτήν. Αναπτύσσονται καινοτομίες σε τομείς όπως
η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D), το ίντερνετ
των πραγμάτων (internet of things), το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), οι
νανοτεχνολογίες κ.λπ, που διαδίδονται με υψηλή ταχύτητα, επηρεάζοντας όλες τις
χώρες και περιοχές του πλανήτη. Οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό
με την άνοδο των διαδικτυακών πλατφορμών πώλησης αγαθών και υπηρεσιών,
που συγκεντρώνουν τις δραστηριότητες σε πολλούς τομείς (στέγαση, οικιακές
υπηρεσίες, μεταφορές, κ.λπ), προκαλούν βαθιά ρήγματα σε παραδοσιακές αγορές,
επιταχύνουν τις συναλλαγές, διαμορφώνουν νέες καταναλωτικές συνήθειες,
αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, ψυχαγωγούμαστε, εκπαιδευόμαστε και
αποκτάμε δεξιότητες, αλλάζουν τις κοινωνικές και συναλλακτικές μας σχέσεις.

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
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Το όραμά μας αναδεικνύεται επίκαιρο και σημαντικό.
Το πέρασμα από την παραγωγική ανασυγκρότηση στον
παραγωγικό μετασχηματισμό στις παραπάνω προκλήσεις
είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Το αύριο που
κερδίζεται με όραμα και πρόγραμμα
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Για τις προκλήσεις αυτές δεσμευόμαστε:
Επιχειρηματικότητα

• Σύνδεση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης
με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον προσανατολισμό των τοπικών

παραδοσιακών κλάδων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

• Ενίσχυση της διακλαδικής και διατομεακής δικτύωσης των ΜΜΕ, με στόχο
την αξιοποίηση κοινών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία
συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Υποστήριξη θεματικών δικτύων
επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) για την απόκτηση εξοπλισμού με στόχο τη
βελτίωση της παραγωγική τους διαδικασίας.
• Ενίσχυση του μεγέθους των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και της
παραγωγικής ευελιξίας τους.

• Στοχευμένη ενίσχυση κάθετων και οριζόντων άτυπων δικτυώσεων στους

• Σύσταση και λειτουργία περιφερειακού ταμείου για χορήγηση μικροπιστώσεων
και πιστώσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων καινοτομίας (πιστώσεις σποράς)
σε συνδυασμό με λειτουργία θερμοκοιτίδων ή/και συνεργατικών χώρων
υποστήριξης της λειτουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης και των εξαγωγών των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας, μέσω της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• Στόχευση σε ενίσχυση και αξιοποίηση πόρων από ειδικά θεματικά ευρωπαϊκά
ταμεία (αγροτικό και αλιείας) για προγράμματα για νέους γεωργούς
κτηνοτρόφους και νέους αλιείς.

• Σύνδεση του τομέα τουρισμού (σύνδεση καταλυμάτων και ξενοδοχειακών

κλάδους προτεραιότητας για την Δυτική Ελλάδα (Τουρισμός – κλάδοι τροφίμων,

μονάδων) με πρωτογενή τομέα και τοπικές παραγωγές κυρίως με στόχευση

Αλουμινίου / Μεταλλικών κατασκευών, Βιοτεχνολογία – φαρμακευτική – ιατρικά

παραδοσιακών συνταγών, στην διατροφική αλυσίδα τους.

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Τομέας Επίπλου και Ξύλου Προϊόντα
υλικά, δημιουργική βιομηχανία).
• Θεσμοθέτηση ετήσιου διαγωνισμού καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο.
Βράβευση και προώθηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων.

• Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία

συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις έργο που έχει ενταχθεί και
διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας Ιταλίας.

• Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων
εργοστασίου Αιγίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
• Ενίσχυση αλυσίδων αξίας για προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα στην Δυτική
Ελλάδα όπως αλάτι Μεσολογγίου κλπ

στην συστηματική προώθηση τοπικών προϊόντων και τοπικών

• Δημιουργία εθνικής δομής πολιτικής ποιότητας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.

• Την πιστοποίηση ονομαστών ποιοτικών προϊόντων της Περιφέρειας

(φυτικών, κτηνοτροφικών, μελισσοκομίας και ιχθυοκαλλιέργειας) με τη βοήθεια
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την προώθησή τους στις αγορές του εξωτερικού.
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Για τις προκλήσεις αυτές δεσμευόμαστε:
Τόνωση της απασχόλησης

• Πολιτικές απασχόλησης περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμοσμένες στον
στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας. Διεκδικούμε την αρμοδιότητα πολιτικής
απασχόλησης από τις αιρετές περιφέρειες.
• Συμμετοχή της Περιφέρειας στην διαμόρφωση προγραμμάτων τόνωσης της
απασχόλησης.
• Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σε Προγράμματα Απασχόλησης

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό
Καινοτομία

• Ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας σε κόμβο καινοτομίας στην χώρα.

• Την συστηματική προβολή της υπάρχουσας εξειδίκευσης στις Τεχνολογίες Αιχμής
και στην Πληροφορική και επέκτασή της τους τομείς της τηλεματικής, των
οπτικών ινών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
της επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, της περιβαλλοντικής και βιολογικής
μηχανικής και τεχνολογίας, κ.ά.
• Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς

για ειδικές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ανέργων που βρίσκονται κοντά στο

προτεραιότητας όπως μεταποίησης/τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

στάδιο της σύνταξης.

(γεωργικά, κτηνοτροφικά, δασικά, αλιευτικά), στον τομέας της Αλιείας, στο

• Λειτουργία Περιφερειακού Δικτύου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στην
Δυτική Ελλάδα - σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της
περιοχής και τα Επιμελητήρια – για τη αποτελεσματικότερη σύνδεση της ζήτησης
με την προσφορά εργασίας.
• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που πλήττονται από υψηλή
ανεργία (θύλακες ανεργίας), σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές αλλά και σε
συγκεκριμένες ημιαστικές περιοχές.
• Καταπολέμηση των πολλαπλών εκδοχών της αδήλωτης και ανασφάλιστης
εργασίας. Είναι η δέσμευση για το μέλλον στο πεδίο των ατομικών εργασιακών
σχέσεων.

τομέα των υλικών και της ενέργειας (παραγωγή βιομάζας, Νανοϋλικών κ.α.)
αλλά και στον τομέα των ΤΠΕ.

Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε
τη ρότα
της Δυτικής Ελλάδας
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