Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκλογή Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης
∆υτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.∆.Ε.).
Στην πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση του Σωµατείου το εκλεγέν διοικητικό
συµβούλιο οµόφωνα εξέλεξε ως πρόεδρο του ΙΝΑ∆Ε τον έγκριτο δηµοσιογράφο και
γνωστό πατρινό Θανάση Παπανδρόπουλο για άλλα δύο χρόνια. Αντιπρόεδρος
εξελέγη ο Πέτρος Μαντάς αρχιτέκτονας-Πολεοδόµος και πρόεδρος της εταιρείας
ΑΞΟΝΑΣ, αντιπρόεδρος β η επιχειρηµατίας από το Αίγιο Κούλα Τσούνη, τέως
πρόεδρος του ΕΛΟΤ, γενικός γραµµατέας παραµένει ο επιχειρηµατίας Φωκίων
Ζαΐµης ενώ ταµίας εξελέγη ο Γιώργος Γκανέτσος, σύµβουλος επιχειρήσεων και
µέλη οι: Γρηγόρης Κανακάρης, δικηγόρος Βασίλης Πατρώνης, καθηγητής
παν/µίου ∆. Ελλάδας, Μιχάλης Αγγέλου, οφθαλµίατρος-χειρουργός, Γιάννης
Συριόπουλος, δηµ. υπάλληλος και αν. µέλη οι: Παύλος Καλλιγάς, αρχιτέκτων,
Ελένη Κουτσανδρέα, τραπεζικός, Γιάννης Μήτσιος, πολιτικός επιστήµονας,
Αλέξανδρος Χάχαλης, συνθέτης,

Χαµακιώτη Γιάννα, δ. υπάλληλος και

Νικόλαος Ζήνας, τοπογράφος-µηχανικός.
Προκειµένου να αυξηθεί το έργο του ΙΝΑ∆Ε, να δραστηριοποιηθούν νέα και παλαιά
µέλη και να προχωρήσουν νέες πρωτοβουλίες και δράσεις δηµιουργήθηκαν οι
κάτωθι τέσσερις µόνιµες επιτροπές.
9 ∆ιεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης µε πρόεδρο τον Κώστα Ζαϊµη, στέλεχος
διεθνούς οργανισµού και αντιπρόεδρο τον Ανδρέα Κουνινιώτη, Επιχειρηµατία
9 Τεχνολογίας-Καινοτοµίας και Πολιτισµού µε πρόεδρο τον Γιάννη Ταλούµη,
Επιχειρηµατία και αντιπρόεδρο τον Παναγιώτη Neufelt, Επιχειρηµατία.
9 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολεοδοµικής Ανάπτυξης, µε πρόεδρο τον
Σταύρο Τσέτση, Αρχιτέκτονα-Πολεοδόµο και αντιπρόεδρο τον ∆ηµήτρη
Πελέκη, ∆ικηγόρο.
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9 Ευρωπαϊκών Θεµάτων, µε πρόεδρο τον Χρήστο Καραµάρκο, νοµικό στέλεχος
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπρόεδρο την Ελεάνα Βλασταρά, στέλεχος
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέσα από την δηµιουργία, κατ’ αρχήν, ενός πλαισίου ανάλυσης, µε την οργάνωση
δηµοσίων συζητήσεων και συναφών εκδηλώσεων ενηµέρωσης, το ΙΝ.Α.∆.Ε.
στοχεύει στην επεξεργασία και µελέτη οικονοµικών και κοινωνικών θεµάτων που
απασχολούν τον πολίτη και την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος αλλά και γενικότερα
θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης.
Απώτερος στόχος του ΙΝ.Α.∆.Ε. είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών,
µέσω της ανάπτυξης µιας υγιούς και βιώσιµης οικονοµικής δραστηριότητας σε
συνδυασµό µε την αναβάθµιση του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.
∆ύο βασικές παράµετροι χαρακτηρίζουν το Ινστιτούτο. Η Ευρωπαϊκή, η οποία
οδηγεί στην προώθηση των σχέσεων µε την Ενωµένη Ευρώπη και στην επεξεργασία
των ιδεωδών της. Η Τεχνολογική, που συνεπάγεται την προαγωγή και αξιοποίηση
της υψηλής τεχνολογίας και την συµµετοχή µας στην λεγόµενη κοινωνία των
πληροφοριών.
Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει την κοινωνία
των πολιτών, τους αρµόδιους φορείς και την πολιτεία για να αναζητήσουν
σύγχρονες λύσεις στα προβλήµατα και νέα µοντέλα ανάπτυξης,

Το ΙΝ.Α.∆.Ε.

απέχει από κάθε µορφή και δράση πολιτικοποίησης ή κοµµατικοποίησης των
ζητηµάτων που επεξεργάζεται, γι’ αυτό καλεί στις τάξεις του κάθε υπεύθυνο πολίτη
µε ανοικτούς ορίζοντες σκέψης.
Για να επιτύχει το ΙΝ.Α.∆.Ε. τους στόχους του, καθιερώνεται ως πάγια αντίληψη η
διαρκής επαφή και συνεργασία του µε τους πολίτες και τους αντιπροσωπευτικούς
φορείς της κοινωνίας.
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