
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 3η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του 
έργου CREADIS3» 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts - 
Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το 
Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών 
στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε 
συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
τοπικής οικονομίας.  
 
Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Action 
Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με παράλληλη συνέργεια 
μεταξύ δημιουργικού κλάδου και οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
εκπαίδευσης και έρευνας, προκειμένου να αναπτυχθεί και να προωθηθεί: 

• η ενσωμάτωση των δημιουργικών βιομηχανιών και συνεργατικών σχηματισμών 
(clusters) στο τοπικό σύστημα καινοτομίας,  

• η διεθνοποίηση και ενίσχυση των δημιουργικών βιομηχανιών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, 

• η ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία  και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. 

 
Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω, θεωρείται αναγκαία η στήριξη του εγχειρήματος 
και η συμβολή με δημιουργικές ιδέες και ανάδειξη των εμποδίων που πρέπει να 
ξεπεραστούν, όλων των εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και 
τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Στo πλαίσιo εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής, διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές 
συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου, προκειμένου αφενός να 
γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα 
και, αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για 
την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών 
συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο 
χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στo πλαίσιo του έργου.  
 
Δεδομένης της ανάδειξης των Δημιουργικών Βιομηχανιών ως ενός από τους τομείς 
προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ, καθώς η RIS3 εμπεριέχει δράσεις στον τομέα τουρισμού – 
πολιτισμού και επιχειρηματικότητας και υπάρχουν 2 δράσεις που θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν μέσου του ΠΕΠ στο τομέα (1. Δράσεις για δημιουργική βιομηχανία και 2. 
Δημιουργία και λειτουργία – συνεργατικών σχηματισμών – Clusters) εκτιμούμε πως η 
συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και προσθετικά σε αυτόν το σχεδιασμό. 



 

 
Στοχεύουμε στο να συσχετίσουμε τα συμπεράσματα των συναντήσεων με τα κατάλληλα 
αναπτυξιακά εργαλεία δημιουργώντας τη βάση για στοχευμένα προγράμματα 
χρηματοδότησης που θα έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της 
αγοράς, εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονέκτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 
Ως εκ τούτου η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της Περιφερειακής Ομάδας 
Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή άντληση απόψεων, αξιοποίηση καλών πρακτικών και, 
διερεύνησης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του, που θα προκύψουν από το εν λόγω 
έργο. 
 
Στις 26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής 
Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 στην Πάτρα, με έκδηλο το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων. 
Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε χώρα στον Πύργο η 2η Συνάντηση Εργασίας της 
Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) που επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της τοπικής 
κοινωνίας για τους στόχους του έργου. 
 
Η 3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου 
CREADIS3 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 30/03/2018 – στη συνεδριακή αίθουσα (1ος 
όροφος) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο 
Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και ώρα 11:00 – 13:00. 
 
Προγραμματισμένες επόμενες συναντήσεις: 
Π.Ε. Αχαΐας, ανοιχτή ημερομηνία και έως 31 Μαΐου 2018.  
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο συνημμένο έντυπο.  
 
 

Ο Διευθυντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ 
 
 

Χρήστος Τζομάκας 



 

 
Αγρίνιο, Παρασκευή 30/03/2018 

Συνεδριακή Αίθουσα (1ος όροφος) του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREADIS3 «Δημιουργικές Περιοχές 
έξυπνης εξειδίκευσης» 

(CREADIS3 – 3RD REGIONAL STAKEHOLDER GROUP MEETING) 
 

11:00 – 11:15 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές  

11:15 – 11:30 

Χαιρετισμός – Έναρξη Εργασιών 

- Εκπρόσωπος ΠΔΕ 

- Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Τσιχριτζής Παναγιώτης 

11:30 – 11:45 

Παρουσίαση έργου CREADIS3  

Ομάδα έργου – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας  

11:45  – 12:00 

«Ευκαιρίες Ανάπτυξης μέσω της Πολιτιστικής & Δημιουργικής 

Επιχειρηματικότητας»   

Δρ. Λαοπόδης Βασίλειος,  

Ιδρυτής & Πρόεδρος CulturePolis – Πρώην Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

12:00 – 12:15 

«Επιχειρώντας στη Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία – Προκλήσεις & 

Προοπτικές» 

κα. Μουσσέ Χρύσα,  

Εκπρόσωπος Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) “ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΣΑ” 

12:15 – 12:30 

«Πολιτιστική Βιομηχανία και Πολιτιστικές Διαδρομές - Δημιουργία Εργαλείων 

Ανάπτυξης στην Τοπική Οικονομία»  

κ. Ρόμπολας Γεώργιος,  

Στέλεχος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

12:30 – 13:00 Συζήτηση και τοποθετήσεις συμμετεχόντων 

 

 

                                                            



 

 
Πίνακας Αποδεκτών (με e-mail): 
 

1 Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας  6eba@culture.gr 
efaacha@culture.gr  
abardaki@yahoo.gr  

akoumousi@culture.gr  

2 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας efahle@culture.gr  

3 Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος efaait@culture.gr  
ovikatou@culture.gr  

4 Διεθνές Φεστιβαλ Κινηματογράφου για παιδιά και νέους (Olympia 
International Film Festival for Children & Young People) 

chrikonst@gmail.com 
olympiafestival.koinspe@gmail.com 

olympiaiff@gmail.com  
antoniskork@gmail.com 

5 Δήμοι  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  
1. Δήμος Αγρινίου 
2. Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας 
3. Δήμος Αμφιλοχίας 
4. Δήμος Θερμού 
5. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
6. Δήμος Ναυπακτίας 
7. Δήμος Ξηρομέρου 

 
1. dimarxosag@agrinio.gr  

2. dimarxos@1258.syzefxis.gov.gr  
3. dimamfil@otenet.gr  
4. dthermo@otenet.gr  

5. mesoldimos@hotmail.com  
6. info@nafpaktos.gr  

7. dastakou@otenet.gr     

6 Δήμοι  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Τομείς Πολιτισμού)  
1. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου 
2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγρινίου 

1. dipethea@otenet.gr   
2. politismos@agrinio.gr & keda-

politismos@agrinio.gr   

7 ΟΛΥΜΠΙΑ - Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών  info@olympiapark.gr 

8 Καρναβαλικό Εργαστήριο Πάτρας (Carnival Lab of Patras) – Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Πατρέων 

info@carnivalpatras.gr 
   

9 Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΔΕ willer@otenet.gr  

10 Επιμελητήριο Αχαϊας  ea@e-a.gr   

11 Επιμελητήριο Ηλείας  ilich-gr@otenet.gr  

12 Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας   grombol@epimetol.gr  

13 Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras) rectorate@upatras.gr  
bouras@ceid.upatras.gr 

14 Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Θεατρικών σπουδών theatric@upatras.gr  

15 ΑΤΕΙ Πατρών syrma@teiwest.gr 
galanig@teiwest.gr 

16 Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & 
Τουριστικών Μονάδων του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

doeptm@teiwest.gr  

17 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο info@eap.gr 
elp@eap.gr 
epo@eap.gr  
dpm@eap.gr  

18 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Patras Science Park) info@psp.org.gr 

19 Corallia Patras innohub info@corallia.org 

20 CTI “Diophantus” sotirism@westgate.gr 
kokkinos@cti.gr  

21 Patras IQ smathiou@upatras.gr  

22 «Νεανικό Πλάνο» neanikoplano@gmail.com  

23 Σωματείο «Διάζωμα» izirinis@otenet.gr  

24 Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Managing Authority 
of Western Greece) 

amamasioulas@mou.gr  

25 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ l.stamatelatos@pde.gov.gr  

26 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδας [Hellenic Federation of Enterprises (regional branch)] 

info@sevpde.gr 
nkotsonis@sevpde.gr  
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27 Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (Technology 

Enterprises Association of Western Greece) 
info@stede.gr  

ea@e-a.gr  
mik@dynacomp.gr  

28 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ "ΔΙΕΞΟΔΟΣ" info@diexodos.com.gr  

29 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ oebeait@otenet.gr  

30 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤIΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ 

davanellos@yahoo.gr  

31 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Mes.emporikos@windowslive.com  

32 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ emporikos.nafpaktou@gmail.com  

33 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ» esagrinio@in.gr   

35 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. info@trihonida.gr  

35 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. info@aitoliki.gr  

36 Κοινοποίηση στο Γραφείο Περιφερειάρχη & Προέδρου ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ grafeio.pde@pde.gov.gr  

37 Κοινοποίηση στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Επιχειρηματικότητας 

grammateia.ps.pde@pde.gov.gr  

38 Κοινοποίηση στην Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ d.maratou@pde.gov.gr  

39 Κοινοποίηση στην Ομάδα Εργασίας του έργου CREADIS3 ctzomakas@ptapde.gr  
spapaxristopoulos@ptapde.gr  

msmavroulia@ptapde.gr  
kkoukoulommati@ptapde.gr  

dstavropoulou@ptapde.gr  
s.papaspirou@pde.gov.gr  
k.papagianni@pde.gov.gr  
b.karapanoy@pde.gov.gr  

40 Συνεργάτες του ΠΤΑ/ΠΔΕ για το έργο CREADIS3 kspapanik@comitech.gr 
johnvanidis@mediasuite.gr 

tasos.manos@gmail.com 
tagkoutoglou@mediasuite.gr 

etzialla@mediasuite.gr 
akarali@mediasuite.gr 

kalfoglou.maria@dotsoft.gr 
otsintsiloni@mediasuite.gr  

41 Κοινοποίηση στα Μέλη Δικτύου Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα 
και Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα 

 

42 Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ και της ΠΔΕ για κάθε 
ενδιαφερόμενο 
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