
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / îø÷öïíòõ / ñ. ñ÷ìüëüêêïíüé
îø÷öüøùêþõ: è÷çæöçù, 06-11-2013
å÷ìþýõ: 7
äãâ÷áüû: 194 cm ²
äãíù ðéðìüúüöþõ: äù ýòõáãíòøù
ÿëòðüòêàêþõ ÷êçóëüé: 2610 312530-34

ßãÞù ðì÷òýþ: ÿñÝäÿßîèîÜÝÛ ÚÙÚÝÚå

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Στήριξη τοπικών προϊόντων 
Bi ε στόχο την ανάπτυξη της 

IH ανταγωνιστικότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
µέσω της καινοτοµίας και της 
αξιοποίησης των παραδοσιακών 

διατροφικών προϊόντων, 
υπεγράφη χθες µεταξύ 

του περιφερειάρχη ∆υτικής 
Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα 

και του προέδρου του 
Επιµελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα 

Μαρλαφέκ, το συµφωνητικό 
εταιρικής συνεργασίας 

για το στρατηγικό έργο µε 
τίτλο Fooding: «Αξιοποίηση 

των παραδοσιακών διατροφικών 
προϊόντων για την 

ανταγωνιστικότητα και καινό- 

Πλάτωνας Μαρλαφέκας 
και Απόστολος Κατσιφάρας 

τοµία των ιταλικών και ελληνικών 
Μικρό - Μεσαίων Επιχειρήσεων». 

Στο έργο Fooding συµµετέχουν 
ως εταίροι φορείς 

από την Ελλάδα και την Ιταλία, 
όπως n Περιφέρεια της 

Απουλίας, n Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, το Μεσογειακό 

Αγρονοµικό Ινστιτούτο 
του Μπάρι, n Επαρχία Φότζια, 

n Επαρχία Τάραντο, το 
Επιµελητήριο του Μπάρι, n 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
το TEJL. Ιονίων Νήσων, το 
Επιµελητήριο Αχαΐας και n 
Περιφέρεια Ηπείρου. 
Οι εταίροι χρηµατοδοτούνται 

στο 75% του προϋπολογισµού 
τους από το ΕΤΠΑ 

- Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το 25% καλύπτεται από 

εθνικούς πόρους. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του 

έργου είναι 4.360.280 ευρώ 
και έχει διάρκεια 24 µήνες 
(1/2014-12/2015), ενώ ο 
προϋπολογισµός για την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας είναι 
500.000 ευρώ. 

Γενικός στόχος του έργου 
Fooding είναι n ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των 
ΜµΕ διαµέσου της µεταφοράς 
καινοτοµίας και αξιοποίηση 
των παραδοσιακών διατροφικών 

προϊόντων στο πλαίσιο 
της µεσογειακής διατροφής 
(φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, 
λάδι και όσπρια). 

Στήριξη τοπικών προϊόντων 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / îø÷öïíòõ / ñ. ñ÷ìüëüêêïíüé
îø÷öüøùêþõ: è÷çæöçù, 06-11-2013
å÷ìþýõ: 7
äãâ÷áüû: 121 cm ²
äãíù ðéðìüúüöþõ: äù ýòõáãíòøù
ÿëòðüòêàêþõ ÷êçóëüé: 2610 312530-34

ßãÞù ðì÷òýþ: ÿñÝäÿßîèîÜÝÛ ÚÙÚÝÚå

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ NEA 
TO EUROPE DIRECT PATRAS, το ΕΤΕΑΝ και το ΤΑΝΕΟ διοργανώνουν 

σήµερα Τετάρτη 6 Νοεµβρίου και ώρα 17:30 στο Επιµελητήριο 
Αχαΐας, εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων. 

Η EUROBANK έθεσε από χθες σε ισχύ µέχρι και την Παρασκευή 
15 Νοεµβρίου το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου τουλάχιστον 

700 εργαζόµενων, που αφορά τους εργαζόµενους του διευρυµένου 
οµίλου της Eurobank, συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων 
της Νέας Proton. 

Ο ΣΒΠ&∆Ε φιλοξένησε στη συνεδρίαση 
του ∆Σ την Τετάρτη 30 

Οκτωβρίου, τους µαθητές του 44ου 
∆ηµοτικού Σχολείου που πρώτευσαν 

στον 5ό Πανελλήνιο Μαθηηκό 
∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, 

µαζί µε πι διευθύντρια 
του Σχολείου Κωνστανιίνα Κατσιάδα και τον καθηγητή - προπονητή 

των παιδιών Ανέστη Βοβό, δηλώνοντας την στήριξη του σε τέτοιες 
καινοτόµες προσπάθειες. 

TO OPEN COFFEE PATRAS διοργανώνει την 8η συνάντησή του στο 
θέατρο «Λιθογραφείον» (Μαιζώνος 172Β), την Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 

στις 7.00 µ.µ., µε οµιλητές τους: Μηνά Σαραντίδη (Metavallon), 
Αλέξανδρο Λοΰίζο (Genetium) και George SpanoudaMs (Pinnatta). 

Η ΕΑΣ Λακωνίας έλαβε ευχαριστήρια επιστολή από τον πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Αποστολάκο, για τη θετικότατη συνεισφορά 

της στην προετοιµασία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 
του έτους 2013, µε αποτέλεσµα να προωθηθούν πάνω από 22 εκ. 
ευρώ προς 20.303 λάκωνες δικαιούχους. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ NEA 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / ÿîýüøõýòõþõ / í. ìëõêõû
éø÷öüøùèþõ: ñõöõçð÷æï, 01-11-2013
å÷äþýõ: 18
ãâá÷àüû: 32 cm ²
ãâçù ðæðäüúüöþõ: ãù ýòõàâçòøù
ÿßòðüòèÞèþõ ÷èÝóßüæ: (2610) 620.574

ÜâÛù ðä÷òýþ: ÿñÚãÿÜéÙéØÚ× ìÖìÚìå

> ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΕΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ: Ενηµερωτικ 
δήλωση µε θέµα «Με το βλέµµα npos τα έξω*, πραγµατοποιήθηκε 

την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, στο 
µελητήριο Αχαΐας. Την ηµερίδα διοργάνωσετο 
µελητήριο, στο πλαίσιο πληροφόρησης του kc 
για us «∆ράσει κατάρτιση & στήριξης ανέργων µε 
κατεύθυνση στην προώθηση us καινοτοµίας και us 

v επιχαρήσεων us Αχαΐας*, 
τυξιακή σύµπραξη µετην επωαι 

διεθνοποίηση των τοπικών 

εξωστρέφαας τ& 

νυµία «Προώθι 
προϊόντων*. 
Στη σύµπραξη, 
υλοποίηση των Spa» 

;άθηκε αποκλαστικά για την 
v ενίσχυσης της απασχόλησης, 

συµµετέχουν οι: Data Research & Consulting 
- AE Μελετών και Συµβούλων (συντονιστή εταίpos), 

Επιµελητήριο Axaias, Οργανισµός Αιµένος 
Πατρών (ΟΛΠΑ) AE, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου 

& ∆υτικά Ελλάδος (ΣΒΠ&∆Ε), ο Σύνδεσµος 
Τεχνολογικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Ελλάδας 

(ΣΤΕ∆Ε), το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
EUROTEAM AE και το Κέντρο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης ∆ΑΦΝΗ. 
Στην ηµερίδα απηύθυναν χαιρετισµό ο Πλάτωνας 
Μαρλαφέκας πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αχαΐας, 
ο Νίκος Κοτσώνης γενικός διευθυντής του Συνδέσµου 

Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας 
και ο Θεόδωρος Τσούµπελης γενικός γραµµατέας 
του Επιµελητηρίου Αχαΐας και πρόεδρος της 

αναπτυξιακής σύµπραξης. 
Η Σοφία Καϊάφα, εκπρόσωπος του συντονιστή εταίρου 

DATA RC, πραγµατοποίησε αναλυτική παρουσίαση 
των δράσεων της πράξης. 

Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν ο Γιώργος Αγγελόπουλος, 
αντιπεριφεραάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής 

Οικονοµίας, καθώς και στελέχη της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Π∆Ε.  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΕΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ: 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / ÿîýüøõýòõþõ / í. ìëõêõû
éø÷öüøùèþõ: ñõöõçð÷æï, 01-11-2013
å÷äþýõ: 18
ãâá÷àüû: 70 cm ²
ãâçù ðæðäüúüöþõ: ãù ýòõàâçòøù
ÿßòðüòèÞèþõ ÷èÝóßüæ: (2610) 620.574

ÜâÛù ðä÷òýþ: ÿñÚãÿÜéÙéØÚ× ìÖìÚìå

> Συνάντηση µελών του «SMART EUROPE» στο Επιστηµονικό Πάρκο 

Καινοτοµία και απασχόληση 

To Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών, 
σε συνεργασία µε άλλες 

10 Περιφέραες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την Ένωση των 

Ευρωπαϊκών Περιφεραών, 
έχα αναλάβα την υλοποίηση 
του έργου "SMARTEUROPE" 

στηρίξα το σχεδιασµό περιφεραακών 
πολιτικών µε σκοπό 

τη δηµιουργία θέσεων εργασίας 
σε καινοτόµους και παραγωγικούς 

τοµα'ς της οικο- 

Το έργο έχα αναπτύξει και 
εφάρµοζα τη µεθοδολογία 
«PeerReview* σύµφωνα µετην 
οποία οµάδα στελεχών από 
διαφορετικές περιφέραες, επισκέπτεται 

µία περιφέραα και 
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 

φορα'ς και αιιχαρήσας 

αξιολογούν τις εφαρµοζόµενες 
πολιτικές και προτα'νουν 

εφαρµόζονται στις δικές τους 

Γιατηνπεριφέραατης ∆υτικής 
Ελλάδας, n αντίστοιχη συνάντηση 

εργασίας - Peer Review 
- πραγµατοποιήθηκε από Τρίτη 

22/10 έως και Παρασκ 
25/10 οπου συµµετα'χαν 
προσωποι από τις περιφέραες 

Flevoland (Ολλαν 
Bologna (Ιταλία), Tampere 
(Φινλανδία) και την Ένωση των 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών 
(AERI. Κατά τη διάρκαα των 
συναντήσεων εργασίας δόθηκειδιαίτερη 

έµφαση στην αποτύπωση 
της υφιστάµενης κατάστασης 

του Περιφεραακού 
Συστήµατος Καινοτοµίας καθώς 

και της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας 
στην Περιφέραα 

της ∆υτικής Ελλάδας. 
Για το παραπάνω έργο πραγµατοποιήθηκαν 

µία σαρά < 
ναντήσεων στην Περιφέραα 
∆υτικής Ελλάδας, στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Πελο- 

, ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιόνιων νήσων, στο Ίδρυµα 

Τεχνολογίας & Έρευνας 
(ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών, στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), στην 
εταιρία CBL Patras, στην εταιρία 

Τεντούρα «Κάστρο», στην 
εταιρία ALTHOM. Επίσης, στο 
πλαίσιο των συναντήσεων 
πραγµατοποιήθηκαν επισκέψας 

ααιροσώπων στο Επιστηµονικό 
Πάρκο Πατρών από το 

Επιµελητήριο Αχαΐας, τον Σύνδεσµο 
Τεχνολογικών Επιχαρήσεων 
∆υπκής Ελλάδας (ΣΤΕ∆Ε), 

καθώς και απότις εταιρίες 
Nano radio - Samsung και Byte 
mobile - Citrix. Η ξενάγηση 
στο Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών 

(ΕΠΠ) έγινε από τον Καθηγητή 
Χηµα'ας Γιάννη Ματσούκα, 
Αντιπρόεδρο του ∆Σ 

του ΕΠΠ, και απότο Γενικό ∆ιευθυντή 
κ. Γεράσιµο Μεντζελόπουλο. 

Καινοτοµία και απασχόληση 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / ÿîýüøõýòõþõ / í. ìëõêõû
éø÷öüøùèþõ: ñõöõçð÷æï, 01-11-2013
å÷äþýõ: 5
ãâá÷àüû: 32 cm ²
ãâçù ðæðäüúüöþõ: ãù ýòõàâçòøù
ÿßòðüòèÞèþõ ÷èÝóßüæ: (2610) 620.574

ÜâÛù ðä÷òýþ: ÿñÚãÿÜéÙéØÚ× ìÖìÚìå

> Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

Νέα εργαηεία χρηµατοδότησης 
Ηµερίδα µε θέµα «Σύγχρονες µορφές και εργαλα'α 

χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχαρήσεων* 
διοργάνωνα το Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Europe Direct Patras της 
Περιφέραας ∆υτικής Ελλάδας την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 

και ώρα 17:30 - 21:00 στην αίθουσα 
του Επιµελητηρίου Αχαΐας (Mixαλακοπούλου 
58, Πάτρα). Η Περιφέραα ∆υτικής Ελλάδας συγκεντρώνα 

επιχαρηµατικές πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται τόσο στην µεταποίηση προϊόντων 
πρωτογενούς τοµέα, όσο και στην εκµετάλλευση 

του αδικού βάρους που έχα για την περιοχή 
το Πανεπιστήµιο Πάτρας και ο ρόλος του 

στην καινοτοµία της παραγωγής άλλα και στην 
καινοτοµία της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ειδικά σήµερα που n επιχαρηµατικότητα α'- 

στοιχηµα για την ανάστροφη της κρίσης 
v επιστροφή στην ανάπτυξη n ηµερίδα αυδώσα 

µια οπτική κρίσιµη στην 
έννοια της χρηµατοδότησης των επενδύσεων. 

Στόχος είναι να αναδαχθούν νέα χρηµατοδοτικά 
εργαλα'α ώστε να επιχαρηθα' µια προσέγγιση 

του θέµατος της χρηµατοδότησης και 
αυτοχρηµατοδότησης επενδύσεων κάτω από την 
σύγχρονη σκοπιά και προσέγγιση. Συγκεκριµένα, 

θα παρουσιαστούν τα νέα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλα'α (Ταµα'ο ∆ανα'ων ΤΕΠΙΧ, Πρόγραµµα 
εγγύησης εγγυητικών επιστολών ΕΤΕΑΝ, 

Ταµείο ∆αναών JEREMIE, κ.λπ.)τόσο κατάτην 
τρέχουσα Προγραµµατική περίοδο (ΕΣΠΑ 

2007-2013) όσο και κατά την νέα Προγραµµατική 
Περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020). 

Νέα εργαηεία χρηµατοδότησης 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñòðüïüøòðî / íø÷öîìòõ
íø÷öüøùïþõ: ëêøéèù, 07-11-2013
ç÷æþýõ: 10
åêä÷ãüû: 71 cm ²
åêìù ðâðæüúüöþõ: 680
ÿéòðüòïáïþõ ÷ïèóéüâ: (210) 6262.001

àêßù ðæ÷òýþ: ÿëÞåÿàíÝíÜÞñ ÛÚÛÞÛç

Συνεργασία Ελλάδας 
- Ιταλίας για τις ΜµΕ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται περιφερειακή 
ελληνο-ιταλική συνεργασία, 

µε σκοπό την ανάπτυξη της αντα- \ 
γωνιστικότηΤας 

των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, 
µέσω 

της καινοτοµίας 
και της αξιοποίησης 

των 
. παραδοσιακών 
διατροφικών 

προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη 
µεταξύ του περιφερειάρχη 

∆υτικής Ελλάδας, Απόστολου 
Κατσιφάρα, και του προέδρου 

του Επιµελητηρίου Αχαΐας, 
Πλάτωνα Μαρλαφέκ, το συµφωνητικό 

εταιρικής συνεργασίας για 
το στρατηγικό έργο µε τίτλο 
"Foodirtg". To έργο αυτό έχει ως 
σκοπό την αξιοποίηση των παραδοσιακών 

διατροφικών προϊόντων 
για την ανταγωνιστικότητα και 
καινοτοµία των ιταλικών και ελληνικών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Συνεργασία Ελλάδας 
- Ιταλίας για τις ΜµΕ 

www.clipnews.gr


