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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής

Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.).

Στην πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου το εκλεγέν διοικητικό

συμβούλιο ομόφωνα επανεξέλεξε ως πρόεδρο του ΙΝ.Α.Δ.Ε. τον έγκριτο δημοσιογράφο

και γνωστό πατρινό Θανάση Παπανδρόπουλο για άλλα δύο χρόνια.  Ο Θανάσης

Παπανδρόπουλος στην πρώτη εκδήλωση και κοπή πίτας του ΙΝΑΔΕ αναφέρθηκε στις

πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο μαζί με άλλους πολιτειακούς και

συλλογικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την ανάδειξη το 2017 της επετείου

των εξήντα χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης (1957) που ήταν ο

προάγγελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πρωτοβουλίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η

διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για την ανάδειξη του ρόλου της χώρας μας και του

οράματος της Ευρωπαϊκής Ιδέας με την συνεργασία της Ένωσης Ευρωπαίων

Δημοσιογράφων (ΕΕΔ) υπό την αιγίδα του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ανάλυση των πεπραγμένων του ΙΝΑΔΕ έκανε ο Γ. Γραμματέας Φωκίων Ζαΐμης ο

οποίος και αναφέρθηκε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος «ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» όπου ήταν επικεφαλής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

«ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» με εταίρους το Επιμελητήριο Αχαΐας, τον Δήμο Καλαβρύτων, το ΚΕΚ

ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ, την ΜΚΟ Κ3/3 και τις εταιρείες iForce Επικοινωνίες ΑΕ και Sratis Στρατηγικές

και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ. Ο κ Ζαΐμης επίσης ευχαρίστησε το μέλος

Αριστείδη Μπαλάνο για την συνεχή εθελοντική του παροχή υπηρεσιών στην ενημέρωση

του δικτυακού τόπου www.inade.gr καθώς και τον κύριο Νίκο Δημητριάδη και την

εταιρεία STRATIS για την συνεχή υποστήριξη στο έργο του ΙΝ.Α.Δ.Ε. Τόνισε ότι όλες οι

εκδηλώσεις και δράσεις του ΙΝ.Α.Δ.Ε. είναι αυτοχρηματοδοτούμενες (χορηγίες, Ευρ.

Προγράμματα κλπ) και δεν επιβαρύνουν το σωματείο ούτε το δημόσιο.



Έδρα: Αγίας Παρασκευής 1,  26331, Πάτρα
Τηλ.Επικοινωνίας : 210-3392500 Φαξ: 210-3392318

office@iforce.gr , www.inade.gr

Αντιπρόεδρος α του δ.σ. του ΙΝΑΔΕ επανεξελέγη ο Πέτρος Μαντάς αρχιτέκτονας-

Πολεοδόμος και πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ, αντιπρόεδρος β ο επιχειρηματίας Ιωάννης

Ταλούμης, γενικός γραμματέας παραμένει ο επιχειρηματίας Φωκίων Ζαΐμης, ενώ

ταμίας εξελέγη ο Παναγιώτης Καραγιάννης, σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλη οι:

Χρήστος Καραμάρκος, τ. Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης

Πελέκης, δικηγόρος, Ανδρέας Τσολοδήμος, επιχειρηματίας και Αριστείδης

Βάβαλης, Χρηματιστηριακός Σύμβουλος ενώ αναπληρωματικά μέλη οι Γρηγόρης

Κανακάρης, δικηγόρος, Ιωάννα Χαμακιώτη, δημ. Υπάλληλος, Ιωάννης

Συριόπουλος, Αστυνόμος και Φάνης Ζουρόπουλος, δημοσιογράφος.

Μέσα από την δημιουργία, κατ’ αρχήν, ενός πλαισίου ανάλυσης, με την οργάνωση

δημοσίων συζητήσεων και συναφών εκδηλώσεων ενημέρωσης, το ΙΝ.Α.Δ.Ε. στοχεύει

στην επεξεργασία και μελέτη οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τον

πολίτη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και γενικότερα θέματα περιφερειακής

ανάπτυξης. Απώτερος στόχος του ΙΝ.Α.Δ.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.

Δύο 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.Δ.Ε. απέχει από κάθε μορφή και

δράση κομματικοποίησης των ζητημάτων που επεξεργάζεται, γι’ αυτό καλεί στις τάξεις

του κάθε υπεύθυνο πολίτη με ανοικτούς ορίζοντες σκέψης.

Για να επιτύχει το ΙΝ.Α.Δ.Ε. τους στόχους του, καθιερώνεται ως πάγια αντίληψη η

διαρκής επαφή και συνεργασία του με τους πολίτες και τους αντιπροσωπευτικούς φορείς

της κοινωνίας.


