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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος του προγράμματος με
τίτλο «BIOWIND - Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental
and community based planning - Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ
μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού», στο πλαίσιο της προκήρυξης Interreg Europe,
Προγραμματική περίοδος 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμός: 2.018.949€
(εταιρικό σχήμα) και 278.050,00€ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Β) Εξουσιοδότηση για την
υπογραφή της πρότασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/161934/1891/30-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνα και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
To Πανεπιστήμιο Πατρών με το από 4/5/2022 αίτημα του κάλεσε τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), όπως
συμμετάσχει σε υποβολή πρότασης για το πρόγραμμα INTERREG EUROPE με τίτλο «BIOWIND - Increasing social
acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community-based planning. Αυξάνοντας
τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού». Η
πρόταση συζητήθηκε στην ΟΔΕ την 11/5/2022 και 18/5/2022 όπου διατυπώθηκε η βούληση του
Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας και του Αντιπεριφερειάρχη βιώσιμης
ανάπτυξης και περιβάλλοντος για το θέμα της πρότασης καθώς αποτελεί ένα τομέα ενδιαφέροντος για την
Περιφέρεια. Συνοπτικά τo θεματικό πεδίο της πρότασης βρίσκεται σε συνάφεια με τις προτεραιότητες και
λειτουργίες της ΠΔΕ και υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης και εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου,
εφόσον εγκριθεί προς χρηματοδότηση ενώ η υποστήριξη στην υποβολή και σύνταξη της πρότασης γίνεται από
το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Τίτλος πρότασης έργου : ««BIOWIND - Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through
environmental and community-based planning. Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια
στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού».
Διάρκεια: 48 μήνες (36 μήνες κύρια φάση + 12 μήνες παρακολούθηση αποτελεσμάτων)
Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος: Πρόγραμμα INTERREG EUROPE
Προτεραιότητα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων: Το προτεινόμενο έργο «BIOWIND - Increasing social
acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community-based planning. Αυξάνοντας
τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού» θα
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καλύψει τις απαιτήσεις του θέματος Στόχος πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη - Ειδικός στόχος: 2.2
«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» του Προγράμματος “ Interreg Europe - Προγραμματική περίοδος 2021-2027”.
Συνολικός πρ/σμος πρότασης :
2.018.949 €
Πρ/σμος για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 278,050 € ( 80 % ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 20% εθνική
χρηματοδότηση)
Περιγραφή και στόχοι έργου
Οι δημόσιες διοικήσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην υποστήριξη της εφαρμογής της Οδηγίας για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο καθώς πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν την
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ λαμβάνονται σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Ειδικότερα, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
έχουν αρμοδιότητες μαζί με κεντρικές κυβερνήσεις και ανεξάρτητες αρχές όσον αφορά: α) την οριοθέτηση
κατάλληλων περιοχών για έργα ανεμογεννητριών, β) την παροχή πόρων για την υποστήριξη έργων ΑΠΕ, γ) την
έγκριση αδειών σε επενδυτές, δ) εξέταση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων ΑΠΕ στις τοπικές
κοινωνίες, ε) έγκριση και έκδοση αδειών κατασκευής ενεργειακών υποδομών, στ) παρακολούθηση
κατασκευαστικών εργασιών, λειτουργίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ζ) ευαισθητοποίηση του κοινού για
τα οφέλη των ΑΠΕ.
Οι προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη αιολικών έργων σε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνουν τα
εξής:
• Χαμηλή κοινωνική αποδοχή για έργα αιολικής ενέργειας.
•Έλλειψη σύγκλισης πολιτικών και στρατηγικών περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού.
• Ανεπαρκείς μηχανισμοί για την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των φορέων αιολικής
ενέργειας, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών.
• Συγκρούσεις κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων.
Με γνώμονα τα παραπάνω, το BIOWIND στοχεύει στα εξής:
• Ενίσχυση της γνώσης και των ικανοτήτων από την πλευρά των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών
στην ΕΕ για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης
σχεδιασμού στρατηγικής για την αιολική ενέργεια, που θα βασίζεται στο πλέγμα «Κλίμα-Βιοποικιλότητα-Κοινή
γνώμη».
• Βελτίωση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και φορέων, των
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και του τομέα της αιολικής ενέργειας, για να τονωθεί η
ανάπτυξη των ΑΠΕ με βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.
• Διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου που ευνοεί την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε περιφέρειες της ΕΕ,
μέσω της σύγκλισης πολιτικών που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον περιβαλλοντικό
σχεδιασμό, με απώτερο στόχο την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής και την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής
και οικονομικής βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών.
• Από κοινού καθιέρωση μεθόδων για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών απειλών κατά το σχεδιασμό, την
υλοποίηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, ώστε να λαμβάνονται τεκμηριωμένες
αποφάσεις.
Ειδικότερη Στοχοθεσία
Στο πλαίσιο της πρότασης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται να διενεργήσει τα ακόλουθα:
1. Ανάπτυξη ερευνητικού πλαισίου και εκπόνηση συγκριτικής μελέτης των πολιτικών που αφορούν σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – με έμφαση στην αιολική ενέργεια – προκειμένου να αναδειχθούν τα κενά
πολιτικής σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινοτική συναίνεση στις περιοχές της
κοινοπραξίας.
2. Διοργάνωση συναντήσεων δημόσιας διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής και ανάπτυξη
συνοπτικής έκθεσης με το πέρας αυτών.
3. Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά εργαστήρια και επισκέψεις μελέτης που οργανώνονται από εταίρους της
κοινοπραξίας για την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και της κοινής ανάπτυξης πολιτικών και μέτρων.
Σύνθεση τελικών αναφορών για την συλλογή και διάδοση των διδαγμάτων που εξήχθησαν στο πλαίσιο αυτών.
4. Συμμετοχή σε συνέδρια διαβούλευσης για την ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων δράσης που στοχεύουν
στην βελτίωση ή/και τον επαναπροσανατολισμό των μέσων πολιτικής για την υποστήριξη της ανάπτυξης έργων
αιολικής ενέργειας και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών
ανησυχιών. Σύνθεση σχετικών τελικών αναφορών.
5. Αξιολόγηση εργαλείων πολιτικής σε σχέση με τα αντίστοιχα εργαλεία πολιτικής των υπόλοιπων εταίρων της
κοινοπραξίας και σύνταξη προτάσεων βελτίωσης / επικαιροποίησής του.
Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: ΨΡ017Λ6-ΞΔΦ
6. Διοργάνωση εκδηλώσεων οικοδόμησης κοινής συναίνεσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό
επίπεδο.
Σύμπραξη
Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από 11 εταίρους, Περιφέρειες κατά κύριο λόγο . Αναλυτικά οι
συμμετέχοντες εταίροι και ο προτεινόμενος πρ/σμος τους έχει ως εξής:
1. Επικεφαλής εταίρος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ,Ευρωπαϊκή χρημ/ση 222,440 Εθνική χρ/ση 55,610
Συνολικός πρ/σμος 278,050 €
2. Εταίρος 2 The Regional Council of South Ostrobotnia ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Συνολικός πρ/σμος 185,127 Περιφέρεια
3. Εταίρος 3 Zemgale Planning Region ΛΕΤΟΝΙΑ 144,083 Συνολικός πρ/σμος 180,104 Περιφέρεια
4. Εταίρος 4 The Marshall Office of Swietokrzyskie ΠΟΛΩΝΙΑ Συνολικός πρ/σμος 135,118 Περιφέρεια
5. Εταίρος 5 The Regional Government of Murcia ΙΣΠΑΝΙΑ Συνολικός πρ/σμος 210,983 Περιφέρεια
6. Εταίρος 6 The Provincial Council of Flemish Brabant ΒΕΛΓΙΟ Συνολικός πρ/σμος 185,227 Περιφέρεια
7. Εταίρος 7 Northern and Western Regional Assembly ΙΡΛΑΝΔΙΑ Συνολικός πρ/σμος 180,112 Περιφέρεια
8. Εταίρος 8 Πανεπιστήμιο Πατρών , ΕΛΛΑΔΑ, Συνολικός πρ/σμος 180,010 Έρευνα
9. Εταίρος 9 P9 Asturian Energy Agency ΙΣΠΑΝΙΑ Συνολικός πρ/σμος 182,989 Ενεργειακός Οργανισμός
10. Εταίρος 10 Central Danube Development Agency ΟΥΓΓΑΡΙΑ Συνολικός πρ/σμος 180,109, Αναπτυξιακός
οργανισμός
11. Συνδεόμενος εταίρος The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies
ΕΛΛΑΔΑ Συνολικός πρ/σμος 120,120 Έρευνα
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
1)Την έγκριση συμμετοχής της ΠΔΕ ως επικεφαλής εταίρος στην υποβολή πρότασης με τίτλο «BIOWIND Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based
planning Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και
κοινοτικού σχεδιασμού» στο πλαίσιο της προκήρυξης Interreg Europe, Προγραμματική περίοδος 2021-2027 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 2.018.949 € ( εταιρικό σχήμα) και πρ/σμού για τη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 278.050 €
2) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων ως νόμιμος
εκπρόσωπος (legal signatory)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
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• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος του
προγράμματος με τίτλο «BIOWIND - Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through
environmental and community based planning - Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική
ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού», στο πλαίσιο της προκήρυξης
Interreg Europe, Προγραμματική περίοδος 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμός:
2.018.949€ (εταιρικό σχήμα) και 278.050,00€ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή των απαιτούμενων
εγγράφων για την υποβολή της πρότασης, ως νόμιμος εκπρόσωπος (legal signatory).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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