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ΘΕΜΑ :Διαβίβαση 4/31-01-2019 πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 26399/341/25-01-2019 σχετική εισήγησή σας

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθ. 4/31-01-2019 πρακτικό του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων της

Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018», σύμφωνα με το άρθρο
185 του Ν. 3852/2010, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 31-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 27224/76/25-01-2019

γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους
τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ, 5)Αυγέρης Σάββας, 6)Βεργοπούλου Παρασκευή, 7)Δριβίλας
Δημήτριος, 8)Ευθυμίου Απόστολος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία,
10)Καπράλος Σπυρίδων, 11)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 12)Κατσακούλης
Ευάγγελος,13)
15)Κολοβός

Κελεπούρης
Ιωάννης,

Ανδρέας,14)Κοκκότη

16)Κοτοπούλης

Σπυρίδων,

Γεωργία-Αρετή,
17)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος, 18)Κουμπούρας Βασίλειος,19)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,
20)Λύτρας

Ιωάννης,

21)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

22)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,
25)Μπράμος

23)Μπαλαμπάνης
Παναγιώτης,

Νικόλαος,

24)Μπούνιας

Χρήστος,

26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

27)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 28)Ρήγας Χρήστος, 29) Σακελλαρόπουλος
Παναγιώτης, 30)Σύρμος Γεώργιος , 31)Τογιοπούλου Αναστασία, 32)Τσόγκας
Γεώργιος, 33)Υφαντής Νικόλαος, 34)Φαρμάκης Νεκτάριος, 35)Φωτόπουλος
Τρύφων

36)

Χαμηλάκη

Αικατερίνη

37)Χαροκόπος

Αντώνιος,

38)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 39)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης , Αριστειδόπουλος
Χαράλαμπος,

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

απών),

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού
Συμβουλίου),Καρδάρα Ευσταθία,

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) ,

Κωσταριάς Δημήτριος, Νασιώτης Θεόδωρος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Πλατανιάς Παναγιώτης, Σιαμπλής Δημήτριος και Σώκος Ευθύμιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας
κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, η Εκτελεστική
Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, από το Τεχνικό Επιμελητήριο
Δυτικής Ελλάδας ο κ. Βασίλειος Αϊβαλής-Πρόεδρος και ο κ. Αθανάσιος
Γιανναδάκης, ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης
Τσιχριτζής από το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος από το
«Κίνημα

Αλλαγής»,

ο

Γενικός

Διευθυντής

της

Γενικής

Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος
Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ. Νικόλαος

Τσολοδήμος, η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος
Βέρρας, η Προϊσταμένη Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε κ. Άλκηστις Σταθοπούλου, η
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Ελένη Σπυράκη,
ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
(Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) κ. Γεώργιος Παπασταματίου, ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών) κ. Λυκούργος
Σταματελάτος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και
Έργων (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) κ. Ευγενία Λεωνίδου, ο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου (Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας)κ. Ηλίας Κρηνίδης, ο Προϊστάμενος
Τμήματος

Σχεδιασμού

Τουριστικής

Στρατηγικής

(Διεύθυνση

Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης,) κ. Λαυρέντιος
Βασιλειάδης, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα
ημερήσιας

διάταξης

με

τίτλο

:

«Απολογισμός

πεπραγμένων

της

Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018», και ενημερώνει το
Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3852/2010 κάθε χρόνο σε ειδική
δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται ο απολογισμός
πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής , από τον Περιφερειάρχη, σε ο,τι αφορά

την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση
και τη διοίκηση της Περιφέρειας.
Βάσει του παραπάνω άρθρου δίνεται ο λόγος στον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, ο οποίος ενημερώνει το Περιφερειακό
Συμβούλιο για τα πεπραγμένα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
Στη συνέχεια

ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη & της

Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Φαλτσέτος,
ανέγνωσε την ετήσια έκθεσή του.
Αναλυτικά ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη & της Επιχείρησης, έχει ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Το Όραμά μας
Το Όραμά μας – “Έργα, όχι λόγια”

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Φίλες και φίλοι,

Χωρίς αμφιβολία το 2018 ήταν χρονιά ορόσημο για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Χρονιά κομβικής σημασίας
σε δύο επίπεδα:

-Αφ’ ενός στην ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων
σε ό,τι αφορά έργα υποδομής και δράσεις στήριξης της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής
ανάπτυξης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της προστασίας του περιβάλλοντος και

-Αφ’ ετέρου στη διασφάλιση πόρων, στην ωρίμανση και στην οριστική δρομολόγηση έργων και
δράσεων που την επόμενη περίοδο θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στην
Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα και στην Ηλεία.

Ο απολογισμός της Περιφέρειας διακρίνεται, επίσης, από τρία στοιχεία:
-Πρώτον, την έμφαση που δόθηκε στην καθημερινότητα του πολίτη. Παραδειγματικά αναφέρω
τους ασφαλέστερους δρόμους στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, τις αστικές αναπλάσεις, τις
παρεμβάσεις μας στη σχολική στέγη, στα Πανεπιστήμια και τις δομές Υγείας, τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας άρα και της απασχόλησης, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ένταση των
κοινωνικών υπηρεσιών προς τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, την συνεκτική μας πολιτική
στον τομέα του περιβάλλοντος, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών μας δομών
κ.α.
-Δεύτερον, στην καλή προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Και στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες
δρομολογούνται σήμερα έργα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που θωρακίζουν τις υποδομές
μας και απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Προηγήθηκε
σχεδιασμός, διεκδίκηση των πόρων και εξασφάλιση τους ώστε να φτάσουμε σήμερα ένα βήμα πριν
την φάση της υλοποίησης. Μιλώ για μεγάλης κλίμακας έργα που αλλάζουν την φυσιογνωμία της
Δυτικής Ελλάδας και πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες της. Παραδειγματικά αναφέρω το Φυσικό
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Αέριο και τα Δίκτυα Διανομής, τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού στα λιμάνια Κυλλήνης
και Κατακόλου, την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, την Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση Μεσολογγίου-Αιτωλικού που θ’ αναδείξει μια εμβληματική περιοχή για όλη τη
χώρα, την επέκταση του προαστιακού της Πάτρας, το τρένο απ’ το Κατάκολο έως την Αρχαία
Ολυμπία, τη σιδηροδρομική γραμμή Πατρών-Πύργου, την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του
πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου», την αντιπλημμυρική θωράκιση Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και
Ηλείας κ.ά.
-Τρίτον, Πιέσαμε, Διεκδικήσαμε, Καταφέραμε έργα πνοής για την Δυτική Ελλάδα να ξαναμπούν
στην περιφερειακή αναπτυξιακή ατζέντα και να έχουν πια ορίζοντα ολοκλήρωσης. Όπως κατά το
πρόσφατο παρελθόν είχε συμβεί με την Ολυμπία και την Ιόνια Οδό, έτσι και τώρα η Περιφέρεια
άσκησε συντονισμένες πιέσεις, τεκμηρίωσε τις θέσεις της, δεν υπέστειλε τις διεκδικήσεις της ώστε
σήμερα να προχωρούν έργα όπως η ανυποχώρητη για εμάς ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, στο
σύνολο της και έως την Τσακώνα (έργο που έχει και το χαρακτήρα της δικαιοσύνης απέναντι στη
Ηλεία και την Δυτική Αχαΐα), ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής, η σύνδεση του
Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, η Αμβρακία Οδός, ο κόμβος Μενιδίου, η υπογειοποίηση του τρένου
στην Πάτρα, το Εργοστάσιο Απορριμμάτων στην Ηλεία, η ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Πατρών κ.ά.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσα στο 2018 ανέλαβε και σειρά θεσμικών
πρωτοβουλιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, όπως η συνταγματική
κατοχύρωση της προστασίας της οικογενειακής στέγης, την εμβάθυνση των δημοκρατικών
θεσμών, όπως η πρόταση για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και την τόνωση της
επιχειρηματικότητας, όπως η ταχύτερη αποπληρωμή της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδυτικών
σχεδίων με την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που εμείς εισηγηθήκαμε.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε
χρηματοδότηση 55 εκατομμυρίων ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, ποσό που είναι το μεγαλύτερο από ιδρύσεως της.
Αρκεί ν’ αναφερθεί ότι το 2011 το αντίστοιχο ποσό ήταν μόλις 19,6 εκατομμύρια ευρώ, το 2017
είχε ήδη αυξηθεί στα 39,9 εκατομμύρια ευρώ και πέρυσι αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 16
εκατομμύρια.
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Η αλματώδης αύξηση στους διατιθέμενους πόρους από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων -

σε περίοδο μάλιστα δραστικών περιορισμών στις δημόσιες

χρηματοδοτήσεις - είναι προφανές ότι οφείλεται στο διεκδικητικό πνεύμα της Περιφέρειας και
στην καλή προετοιμασία και τεκμηρίωση των προτάσεων της.

Κατά τον περσινό απολογισμό θέλω να θυμίσω ότι είχαμε θέσει τέσσερις (4) βασικές
προτεραιότητες για το έτος 2018:

- Πρώτον, είχαμε αναφερθεί στην Ενεργειακή Περιφέρεια. Μέσα στο 2018 σχεδιάστηκε και
ξεκίνησε η υλοποίηση μιας ευρείας δέσμης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε νοσοκομεία, σε
σχολεία, σε κτίρια κοινωνικών δομών, σε δημόσια κτίρια, με παράλληλη προώθηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-Δεύτερον, είχαμε μιλήσει για την Ψηφιακή Περιφέρεια. Στόχος μας μια Περιφέρεια “χωρίς χαρτί
χωρίς μελάνι”. Ολοκληρώνουμε την ψηφιοποίηση εγγράφων, την ηλεκτρονική διακίνησή τους και
την ψηφιακή υπογραφή. Παράλληλα, προωθούμε στις υπηρεσίες «αιχμής» τα ηλεκτρονικά
ραντεβού, ώστε να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και ν’ αποφεύγεται ο
συνωστισμός. Με 800 νέους υπολογιστές εξοπλίζονται πλήρως οι Υπηρεσίες μας, από τη Ζαχάρω
μέχρι τη Βόνιτσα, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, για τα
επόμενα 10 χρόνια. Επιμείναμε και επιμένουμε στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις.

-Τρίτον, είχαμε θέσει ως σημαντικό στόχο το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τ’
αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα. Ενισχύσαμε την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή
τομέα, βελτιώσαμε τους όρους παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων με
στοχευμένες δράσεις, στηρίξαμε την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, επιμείναμε σε έργα υποδομής
που διευκολύνουν τον παραγωγό, επιμείναμε στην Βιολογική Γεωργία, στη σύνδεση της αγροτικής
παραγωγής με την Καινοτομία, στους νέους αγρότες, στα σχέδια βελτίωσης κ.α.

-Τέταρτον, είχαμε υπογραμμίσει την σπουδαιότητα του Τουρισμού στην στήριξη της
περιφερειακής οικονομίας. Οι επιδόσεις μέσα στην χρονιά που πέρασε ήταν πραγματικά
θεαματικές. Μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2018 είχαμε 550.000 περισσότερες διανυκτερεύσεις
συγκριτικά με το 2017 και 39,9 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η
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Δυτική Ελλάδα μπήκε πια δυνατά στις τουριστικές αγορές. Βραβεύτηκε σε μεγάλα τουριστικά
σαλόνια, ενίσχυσε νέα επενδυτικά σχέδια στον τουριστικό κλάδο, αναβάθμισε τις υποδομές που
συνδέονται με περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος κ.ά.

Έργα, δηλαδή, όχι λόγια.
Έργα ενταγμένα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού. Με τον άνθρωπο στο κέντρο
του. Με άξονα τις πολλές δυνατότητες της Δυτικής Ελλάδος και με καλή αντίληψη του
περιβάλλοντος χώρου μας, εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου. Με παρακολούθηση των νέων
τάσεων, με αξιοποίηση των ευκαιριών που μας παρέχει η Επιστήμη και η τεχνολογία, με γνώμονα
κάθε ευρώ που επενδύεται στην Δυτική Ελλάδα να έχει αντίκρισμα μεγαλύτερο απ’ την πραγματική
αξία του.

Χρονιά ορόσημο, λοιπόν, το 2018 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μ’ έναν πλήρη
απολογισμό που αναλύεται και εξειδικεύεται ανά τομέα ευθύνης και για τον οποίο οι συνεργάτες
μου και εγώ δουλέψαμε με ευθύνη και συνέπεια.

Αλλά και μια χρονιά που οι προσπάθειες μας κατεβλήθησαν σ’ ένα περίγραμμα συναρτώμενο απ’
τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Σε περιόδους κρίσης και εσωστρέφειας είναι συνηθισμένο να συναντά κανείς λογικές παραίτησης,
εγκατάλειψης και αδράνειας που συχνά συνοδεύονται απ’ τον λαϊκισμό της εύκολης καταγγελίας.
Δεν ακολουθήσαμε αυτό τον δρόμο. Δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν οχυρωθήκαμε πίσω
από δικαιολογίες, ούτε αποσείσαμε την ευθύνη μας απέναντι στον πολίτη και στο αύριο
επικαλούμενοι την κρίση και την έλλειψη πόρων.

Απεναντίας, σηκώσαμε τα μανίκια, αντιδράσαμε, δείξαμε ότι όποιος δουλεύει, έχει σίγουρο
αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα για τους πολίτες και τον τόπο.

Η Δυτική Ελλάδα άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Έργα που ακόμα και πριν δέκα χρόνια
περιλαμβάνονταν σχεδόν σ’ όλα τα ψηφίσματα που επιδίδονταν σε πρωθυπουργούς και
υπουργούς σήμερα έχουν ολοκληρωθεί , ολοκληρώνονται ή έχουν οριστικά μπει στη φάση της
υλοποίησης.
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μπαίνει στο 2019 με νέα εφόδια αλλά και με στόχους που η
υλοποίηση τους ουσιαστικά αποτελεί το άθροισμα αλλά και την οριστική δικαίωση, μιας επίμονης
και επίμοχθης προσπάθειας όλων μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

-Δουλειές για όλους. Τόνωση

της απασχόλησης, στήριξη της μικρής και μεσαίας

επιχειρηματικότητας, μ’ έμφαση στους νέους και τις γυναίκες. Βάρος στην Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία.

-Ολοκλήρωση των υποδομών, με προτεραιότητα στην κατασκευή της Ολυμπίας Οδού έως την
Τσακώνα καθώς και στην Αμβρακία Οδό, στη σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, στο
σιδηρόδρομο, στο φυσικό αέριο.

-Κοινωνική αλληλεγγύη - Υγεία. Στήριξη των ευπαθών ομάδων. Καταπολέμηση της φτώχειας και
του αποκλεισμού. Ενίσχυση των κοινωνικών δομών και δικτύων. Βελτίωση των συνθηκών
νοσηλείας, του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και των ξενοδοχειακών υποδομών στα νοσοκομεία.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 9

Καθημερινότητα του Πολίτη
Καθημερινότητα του Πολίτη

Διαρκώς δίπλα στον Πολίτη και στις ανάγκες του

Προσπελασιμότητα

Ασφαλείς δρόμοι σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Συνολικό κόστος έργου 25.796.547,46€. Το έργο συνολικού μήκους 3,2 χλμ έχει παραδοθεί προς
χρήση και είναι πλήρως λειτουργικό.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ (ΠΟΥΚΕΒΙΛ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ) ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
(ΠΟΥΚΕΒΙΛ-ΓΚΟΤΣΗ & ΝΟΡΜΑΝ –ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ)

Συνολικό κόστος έργου 10.093.589,55€. Σήμερα η οδός έχει δοθεί στην κυκλοφορία αλλά θα
λειτουργήσει ως έξοδος της πόλης όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιδρόμησης
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ - ΚΑΤΟΥΝΑ - ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)

Ολοκλήρωση του έργου Κουβαράς – Φυτείες. Τα επόμενα βήματα

Το έργο αυτό εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση από την Ιόνια Oδό (έξοδος στο κόμβο
Κουβαρά) στα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη μίας
εξαιρετικά προνομιούχας περιοχής της Δυτικής Ελλάδας.

Ένα έργο που κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτήθηκε από το
Περιφερειακό

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας

(ΕΣΠΑ),

προϋπολογισμού 16.830.000 ευρώ.

Σε συνέχεια του έργου αυτού, εγκρίθηκε έργο με τίτλο: «Χρηματοδότηση από την ΔΕΗ των
κόμβων του δρόμου Κουβαράς – Φυτείες». Ο σημαντικός αυτός οδικός άξονας, παρακάμπτοντας
τον οικισμό Φυτείες, ενώνει την Ε.Ο Αγρινίου – Αμφιλοχίας με τον Αστακό, συντομεύοντας
σημαντικά τη διαδρομή.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ,
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ
Προϋπολογισμός: 13.963.926,57€ - Υλοποιείται και θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 1ου διμήνου
του 2019
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ – ΛΑΠΠΑ
Προϋπολογισμός: 6.350.000,00€

Αφορά εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βατότητας στην Παλιά εθνική οδό Πατρών –
Πύργου, στο τμήμα από τα όρια της Κάτω Αχαΐας μέχρι το λιμανάκι Λακόπετρας και από το
Αεροδρόμιο Αράξου έως την Νέα Εθνική οδό μέσω του τοπικού διαμερίσματος Λάππα.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του
ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, σήμανσης και
ασφάλειας, εργασίες καθαρισμού ή ανακατασκευής των τεχνικών της οδού, ανακατασκευή
πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού με αναβάθμιση της παροχής του ρεύματος τμηματικά. Τέλος
θα γίνει βελτίωση της ορατότητας των οδών όπου απαιτείται με την κοπή θάμνων & δένδρων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ
Προϋπολογισμός: 12.500.000,00 €
Ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα και στα σημεία που έχουν παρατηρηθεί σοβαρές αστοχίες, θα
γίνει πλήρης ανακατασκευή του οδοστρώματος. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο το
μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων διαβάσεων πεζών και πληροφοριακών πινακίδων, που να
καλύπτουν το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών ενημέρωσης. Εργασίες οδικής ασφάλειας,
με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση ή επισκευή υφισταμένων, όπου
απαιτείται. Ανακατασκευή πεζοδρομίων εντός των οικιστικών ζωνών, με τον εξοπλισμό τους
(παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, φυτεύσεις κ.λπ.). Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τόσο
της οδού όσο και χαμηλού στα υπό ανακατασκευή τμήματα των πεζοδρομίων. Ανακατασκευή
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση τάφρων, κοπή
θάμνων, δέντρων κ.λπ,. σε όλο το μήκος της οδού. Διαμόρφωση των κόμβων σε όλες τις
διασταυρώσεις. Συντήρηση των υφισταμένων τεχνικών και ανακατασκευή τους, όπου απαιτείται.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ε.Ο ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ –
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ)
Προϋπολογισμός: 6.000.000,00€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΚΟΥΒΑΡΑΣ)
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.350.0000,00€
Πρόκειται για εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν για την συντήρηση-βελτίωση-αποκατάσταση
και άρση της επικινδυνότητας των λειτουργούντων τμημάτων της Π.Ε.Ο. «Πατρών-Πύργου»
(τριτεύον εθνικό δίκτυο) στα όρια της Π.Ε Ηλείας και συγκεκριμένα στα ακόλουθα τμήματα:


Τμήμα Π.Ε.Ο. προς Μανωλάδα – Βάρδα έως διασταύρωση με Ν.Ε.Ο.



Τμήμα Π.Ε.Ο. διαμέσου Αρετής-Λεχαινών- Ανδραβίδας-Καβασίλων-Γαστούνης έως διασταύρωση με
Ν.Ε.Ο.



Τμήμα Π.Ε.Ο. προς Σαβάλια - Ροβιάτα έως διασταύρωση με Ν.Ε.Ο.



Τμήμα Παλαιάς Ε.Ο. μέσω Χανακίων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ –ΆΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ –
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ –ΜΥΡΤΙΑ ΠΡΟΣ ΆΓΙΟ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΝΕΙΚΑ –ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Προϋπολογισμός: 2.600.0000,00€
Πρόκειται για εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν για την συντήρηση-βελτίωση-αποκατάσταση
της Επαρχιακής Οδού Κατάκολο- Κορακοχώρι- Σκουροχώρι- Μυρτιά- Δουνέικα- ΚαρδαμάςΑμαλιάδα καθώς και των συνδετήριων τμημάτων αυτής με βασικά τουριστικά καταλύματα. Πιο
συγκεκριμένα οι εργασίες θα αφορούν τα ακόλουθα τμήματα:
-

Ε.Ο. Κατακόλου- Κορακοχώρι- Σκουροχώρι- Μυρτιά-Δουνέικα- Καρδαμά- Αμαλιάδα.

-

Σκουροχώρι έως διασταύρωση με Ε.Ο. Πύργου- Κατακόλου.

-

Διασταύρωση Κορακοχωρίου- Σκουροχωρίου (προς Λεβεντοχώρι) έως παραλία Σκαφιδιάς κλπ.

-

Μυρτιά έως Σιδηροδρομική Γραμμή Καλακείκων (Aldemar)
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΛΑΛΑ -111 Ε.Ο ΚΑΙ ΧΑΝΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ –ΜΟΥΖΑΚΙ –ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ ΠΡΟΣ ΝΕΜΟΥΤΑ –ΑΧΛΑΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΟΥΜΕΡΟ –ΜΟΥΖΑΚΙ
Προϋπολογισμός: 5.000.0000,00€

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.
Προϋπολογισμός: 6.800.000,00€

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 8.200.000,00€

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
Π.Δ.Ε
Προϋπολογισμός:5.000.000,00

Έργα Τομέα ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Αστικές αναπλάσεις

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Πρόκειται για ένα έργο που θα γίνει στον Παραλιακό και στους εσώτερους, κάθετους και
παράλληλους δρόμους, στην Νότια πλευρά της πόλης της Παλαίρου.
Στο έργο περιλαμβάνεται αντικατάσταση οδοστρώματος, θα δοθεί ένα πιο φιλικό ύφος προς την
αρχιτεκτονική της πόλης, αποτέλεσμα του οποίου θα είναι η ηπιότερη κίνηση οχημάτων επί των
δρόμων, το οποίο είναι το ζητούμενο στην πόλη της Παλαίρου και ιδιαίτερα στην παραλιακή
περιοχή, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει έντονο το τουριστικό στοιχείο.
Επίσης, θα γίνει τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε διάφορα σημεία των δρόμων, όπως παγκάκια,
κάδοι απορριμμάτων και πληροφοριακές πινακίδες για την ενημέρωση των επισκεπτών και των
τουριστών. Τέλος, θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων στύλων και των φωτιστικών με νέα
προηγμένης τεχνολογίας φωτιστικών (LED), για αισθητικούς λόγους, αλλά κυρίως για εξοικονόμηση
ενέργειας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 696.000€, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 12 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
Πρόκειται για την ανάπλαση του κεντρικού ιστού της Κλειτορίας, συνολικής επιφάνεια 5.600 τ.μ.
και συγκεκριμένα σε τρία σημεία αυτής :
- την κεντρική πλατεία του οικισμού
- τα έναντι αυτής προς νότο πεζοδρόμια και οδοστρώματα
- τον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Κυρίαρχο στοιχείο της πρότασης αποτελεί το νερό, που συναντάται σε διάφορες μορφές (τεχνητή
λίμνη, εμφανές κανάλι, καταρράκτες, κρήνες) και είναι αυτό που συνδέει τα διαφορετικά τμήματα
της περιοχής παρέμβασης. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η αναβάθμιση και ανάδειξη του κέντρου
του οικισμού και η ένταξη των διάσπαρτων χαρακτηριστικών σημείων και μνημείων σε έναν ενιαίο
σχεδιασμό.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 661.417,59 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 6 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ (ΛΕΧΑΙΝΑ) ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΒΑΡΔΑ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της Έδρας (Λεχαινά) και της Ιστορικής έδρας (Βάρδα), εντός σχεδίου
πόλης του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, η οποία περιλαμβάνει διαμόρφωση πεζοδρομίων και
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ανάλογο αστικό εξοπλισμό σε περιοχές κεντρικών λειτουργιών των
δημοτικών ενοτήτων Λεχαινών και Βάρδας.
Οι εργασίες ανάπλασης των οδών θα έχουν ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
του αστικού χώρου των περιοχών, επιτυγχάνοντας την εμπορική και τουριστική αξιοποίησή τους
και τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους.
Στις εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων ανάπλαση και εκ νέου διαμόρφωση των
πεζοδρομίων εκατέρωθεν των οδών με χρήση επιστρώσεων από ψυχρά υλικά και φύτευση
δέντρων στα πεζοδρόμια, ενέργεια η οποία θα συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της θερμικής
αστικής νησίδας. Η κατασκευή των πεζοδρομίων έχει πρόβλεψη για την πρόσβαση και
εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. (ράμπες αμαξιδίων, πλάκες
καθοδήγησης τυφλών). Επίσης, περιλαμβάνεται τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, δίφωτα ύψους
3,50μ χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (LED), και ανάδειξη της περιοχής μπροστά από
την οικία που γεννήθηκε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, το αξιοθέατο του οικισμού, όπου η πλακόστρωση
γίνεται με φυσικό κυβόλιθο, κά.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.780.000,00 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 9 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
(ΤΜΗΜΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Πρόκειται για ανάπλαση - διαμόρφωση του ιστορικού κέντρου Χαλανδρίτσας/ Τμήμα 2 Ενότητα Αγ.
Αθανασίου.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται ο Βυζαντινός Ναός Αγίου Αθανασίου και ο Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου,
το Πέτρινο Γεφύρι (Μεσανό Γεφύρι), καθώς και ο δρόμος που οδηγεί από τη γειτονιά Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου, σε συνέχεια της υφιστάμενης ανάπλασης, προς τα πλατάνια – Τρανή Βρύση.
Στο σύνολο των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής μελέτης προτείνεται η επίστρωση λίθινων
ακανόνιστων πλακών όμοιου τύπου με τις υφιστάμενες στην περιοχή ανάπλασης της Α' Φάσης.
Αντίστοιχα προβλέπεται η κατασκευή στηθαίων από λιθοδομή, με την παράλληλη χρήση ως
καθιστικά, σε σημεία όπου παρατηρούνται ανισοσταθμίες , η επένδυση υφισταμένων
ακαλαίσθητων τοιχείων με λιθοδομή, καθώς και η επισκευή - ανακατασκευή χαρακτηριστικών
ξηρολιθοδομών. Η συνολική επιφάνεια του χώρου που διαμορφώνεται είναι περίπου 3.350,00 τμ.
Στις προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνεται και ο ήπιος ηλεκτροφωτισμός των οδών καθώς και ο
ηλεκτροφωτισμός ανάδειξης των εκκλησιαστικών μνημείων. Τέλος προβλέπονται εργασίες
υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων (ΔΕΗ), και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης άδρευσης (σύμφωνα με την η/μ μελέτη).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.113.244,06 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 6 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ
Πρόκειται για ανάπλαση της Κεντρικής Οδού Αγίου Νικολάου της Δ.Κ. Τραγανού Δ.Κ. Τραγανού.
Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί η διαμόρφωση και ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων σε
συνολικό μήκος οδού περίπου 1205μ. εντός του οικισμού Τραγανού. Επίσης θα γίνει διευθέτηση
των ομβρίων με τη συμπλήρωση του υφισταμένου δικτύου με αγωγούς ομβρίων,
προκατασκευασμένοι από σκυρόδεμα, κυκλικής διατομής, Φ500 και μήκους περίπου 1464,00μ,
Φ600 μήκους 361,00μ καθώς 49 μ Φ400. Θα τοποθετηθούν 171 φωτιστικά σώματα μονόφωτα ανά
13m διαγώνια στις δυο πλευρές των πεζοδρομίων.
Στο τμήμα όπου υπάρχει σήμερα νησίδα και αναδιαμορφώνεται με νέο χαμηλό τοιχίο και χώρο
πρασίνου θα τοποθετηθούν δίφωτα φωτιστικά. Θα τοποθετηθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός
(κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια κλπ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.477.900 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 6 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΟΔΟΙ)
Το έργο αφορά: α. την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Αιγίου και συγκεκριμένα την Πλατεία
Αγ. Λαύρας και τις περιμετρικές αυτής οδούς και την Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές αυτής
οδούς και β. την υπογείωση του εναερίου δικτύου ηλεκτροδότησης και συγκεκριμένα στην πλατεία
Αγίας Λαύρας και στις περιμετρικές οδούς και στην πλατεία Βαλφούρ και στις περιμετρικές οδούς.
Περιλαμβάνονται εργασίες ανάπλασης – ανακατασκευής – διαμόρφωσης της πλατείας Αγίας
Λαύρας, των οδών Ζαΐμη και Γερμανού και της οδού Ασημάκη Φωτήλα από την οδό Ερμού έως την
οδό Ταξιαρχών και αντίστοιχα της πλατείας Βαλφούρ, και των τμημάτων των οδών Βαλφούρ, και
Κλεομένους Οικονόμου, καθώς και της οδού Ασημάκη Φωτήλα από την οδό Ταξιαρχών ως την οδό
Κλεομένους Οικονόμου, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση – επέκταση
των

εγκαταστάσεων

δικτύων,

λειτουργικών

διαμορφώσεων,

αστικού

εξοπλισμού

και

ηλεκτροφωτισμού, που υποχρεωτικά ακολουθούν την πλατεία, τα πεζοδρόμια και τις οδούς.
Επίσης περιλαμβάνονται, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση –
επέκταση των εγκαταστάσεων δικτύων, λειτουργικών διαμορφώσεων, αστικού εξοπλισμού και
ηλεκτροφωτισμού, που υποχρεωτικά ακολουθούν την πλατεία, τα πεζοδρόμια και τις οδούς.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.215.815,25 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από
το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 19 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝΙΩΝ
Το έργο αφορά στην διαμόρφωση και την κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν των οδών στις
εισόδους των τοπικών κοινοτήτων Καλλιθέας και Μυρωνίων της δημοτικής ενότητας Αλιφείρας
Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.
Συγκεκριμένα προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίων μέσου πλάτους 1,50μ. με κράσπεδα δεξιά και
αριστερά των κεντρικών οδών που διασχίζουν τους οικισμούς Καλλιθέας σε μήκος 880,00μ.,
Μυρωνίων σε μήκος 540,00μ.
Η διαμόρφωση των πεζοδρομίων με την δαπεδόστρωση θα βοηθήσει στην ομαλή κυκλοφορία των
πεζών. Επιτυγχάνεται η αισθητική αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας και της τοπικής
κοινότητας Μυρωνίων με χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και η ενίσχυση της
επισκεψιμότητας από μόνιμους κατοίκους αλλά και από επισκέπτες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 535.000 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 8 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ Τ. Κ. ΘΕΡΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Πρόκειται για υλοποίηση έργων ανάπλασης στην πόλη του Θέρμου και στον οικισμό Ταξιάρχης
της Τ.Κ. Θέρμου του Δήμου Θέρμου.
Στην πόλη του Θέρμου, θα δημιουργηθεί χώρος αναψυχής εμβαδού 298,69μ2. βόρεια της νέας
παιδικής χαράς.
Στον οικισμό Ταξιάρχη πάνω στον άξονα του κεντρικού δρόμου και σε πολύ μικρή απόσταση
από αυτόν υπάρχουν δυο θέσεις οι οποίες απαιτούν άμεση διαμόρφωση προκειμένου να
διαρθρωθεί η συνέχεια των ανοικτών κοινόχρηστων χώρων ως άρτια.
Σε ευρύ πλάτωμα του οικισμού επί του δρόμου, διαμορφώνεται η κυρίως πλατεία του, όπου εκεί
βρίσκεται το σημείο της πηγής και το παλαιό αντλιοστάσιο και υπήρχε η αναφορά κεντρικότητας
της κοινωνικής ζωής του οικισμού. Η οργάνωση του πλέον ευρύτερου πλατώματος ως χώρος
συγκέντρωσης και εορτασμών και ως χώρος αναδιάταξης των κινήσεων των πεζών αλλά και των
οχημάτων.
Το έργο υλοποιείται με κριτήριο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των αστικών
υποδομών των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου που διαθέτουν ιδιαίτερα
οικιστικά χαρακτηριστικά και αποτελούν προορισμούς εξοχικής κατοικίας και συγχρόνως
λειτουργούν συνοδευτικά με το Θέρμο ως πυρήνες προσέλκυσης επισκεπτών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 590.000 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 8 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (Α’ ΦΑΣΗ)
Πρόκειται για ανάπλαση, ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος του παραλιακού μετώπου της
πόλης του Αστακού και των πεζοδρομίων και οδών που συνδέουν την παραλιακή οδό με το κέντρο
της πόλης καθώς και των κοινόχρηστων χώρων που δεν είναι διαμορφωμένοι.
Το έργο αποσκοπεί στη λειτουργική διαμόρφωση, την αισθητική αναβάθμιση και την βελτίωση των
συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών και οχημάτων του κέντρου της πόλης του Αστακού, και
γενικότερα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής σε συνδυασμό και
με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με παράλληλη όμως διατήρηση, διαφύλαξη, ανάδειξη και
αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών του.
Το συνολικό μήκος όλων των οδών, οι οποίες διαμορφώνονται με το παρόν έργο είναι 834,00μ.
περίπου ενώ οι επιφάνειες των λοιπών κοινοχρήστων χώρων – πλατωμάτων που διαμορφώνονται
είναι συνολικά 2.015,00 μ2.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.368.400 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίησή αναμένεται να διαρκέσει 12 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΝΑ
Το έργο, αφορά στην ανάπλαση του οικισμού Βρανά της ΔΕ Βαρθολομιού του Δ. Πηνειού καθώς
και την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης.
Οι εργασίες έχουν στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου της
περιοχής, την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων
και των παραθεριστών- τουριστών καθώς επίσης και την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης. Η
υλοποίηση του παραπάνω έργου συμβάλλει τόσο στην αισθητική, περιβαλλοντική και λειτουργική
αναβάθμιση των περιοχών του οικισμού Βρανά της Δ.Κ. Βαρθολομιού όσο και στην επίτευξη των
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης σε ποικίλες κατευθύνσεις : να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή ,
να βελτιώσει την προσβασιμότητα, να εξασφαλίσει υψηλή αισθητική στάθμη περιβάλλοντος στους
κατοίκους και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.130.000 €, από τον οποίο το ποσό των 1.009.890,43€
θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Η υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί 6 περίπου μήνες μετά τη συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ
Πρόκειται για την ανάπλαση δημοτικών οδών Αγ. Χαραλάμπους, Μακεδονίας και παρόδου Αρχαίας
Ήλιδας της Δ.Κ. Τραγανού.
Οι εργασίες ανάπλασης θα έχουν ως στόχο την λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση του
οικισμού. Πιο συγκεκριμένα αφορά το ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δημοτικού δρόμου
μήκους 750m περίπου το οποίο αποτελείται από την οδό Αγίου Χαραλάμπους και τμήμα της οδού
Μακεδονίας, καθώς επίσης και από την πάροδο της οδού Αρχαίας Ήλιδος μήκους 95m περίπου.
Με το έργο θα υλοποιηθούν η ανακατασκευή των υφισταμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων,
η βελτίωση των χαρακτηριστικών των οδών (πλάτος, επικλίσεις κλπ) και του οδοστρώματος με
κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, η διευθέτηση των ομβρίων με τη συμπλήρωση του υφισταμένου
δικτύου με αγωγούς ομβρίων, προκατασκευασμένοι από σκυρόδεμα, κυκλικής διατομής, Φ500 και
μήκους περ. 280,00μ, Φ400 μήκους 139μ και η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων μονόφωτα ανά
13m διαγώνια στις δυο πλευρές των πεζοδρομίων και η τοποθέτηση σύγχρονου αστικού
εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια κλπ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 651.200,00 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής.
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 6 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ –ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΠΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της νότιας εισόδου της πόλεως της Ανδραβίδας του Ν. Ηλείας του
Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.
Το συνολικό μήκος της ανάπλασης του δρόμου είναι περίπου 950μ και ξεκινάει από την
διασταύρωση της οδού Αθ. Διάκου με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (εντός σχεδίου πόλεως
Ανδραβίδας ) και καταλήγει σε απόσταση 50μ Νότια του γηπέδου ποδοσφαίρου. Τα νέα
πεζοδρόμια θα έχουν μέσο πλάτος 2.00 μ και θα καλύπτουν και τις δυο πλευρές της οδού. Οι
υφιστάμενες τριγωνικές τάφροι αποστράγγισης ομβρίων υδάτων θα επιχωθούν με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών και στην συνέχεια θα διαμορφωθούν κατάλληλα για να τοποθετηθούν οι
κυβόλιθοι. Σε όλο το μήκος του δρόμου θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα δίφωτα ύψους 3,50μ
στο αστικό τμήμα της ανάπλασης και φώτα 6.50μ στο υπεραστικό τμήμα. Ο σχεδιασμός θα
εξυπηρετεί πεζούς και ΑΜΕΑ καθώς επίσης διαμορφώνεται και ειδική διαμορφωμένη όδευση
τυφλών.
Στόχος μέσω της προτεινόμενης ανάπλασης είναι η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος , η
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του
αστικού χώρου της περιοχής μελέτης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 920.000 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 14 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ &
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΗΝΕΙΟΥ
Ανάπλαση – Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος Χώρου
Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά
Επέκταση έργων ανάπλασης
οικισμού Κάτω Αχαΐας - 2η
Φάση Ανάπλασης
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

2.387.966,51

2.237.966,51

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

1.325.000,00

1.325.000,00

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

2.396.000,00

2.396.000,00

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

1.585.625,09

1.585.625,09

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

611.000,00

611.000,00

ΔΗΜΟΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

855.600,00

855.600,00

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ

2.372.407,64

2.372.407,64

ΔΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

2.580.000,00

2.043.577,60

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1.256.715,14

1.256.715,14

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

1.210.330,00

1.210.330,00
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.396.000,00€
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Περιγραφή:
Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπλαση – αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό
κέντρο της Αμαλιάδας. Περιλαμβάνει μια σειρά πλατειών, δρόμων και αδιαμόρφωτων εκτάσεων.
Οι χώροι οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης συνδέονται μεταξύ τους ως
τμήματα του συνεκτικού πολεοδομικού ιστού. Η προτεινόμενη πράξη απαντά στην ανάγκη
αναβάθμισης του Ιστορικού και Εμπορικού κέντρου της Αμαλιάδας η οποία αξιολογείται ως
σημαντική και επείγουσα από φορείς και κατοίκους. Αυτό συνάγεται από τα επανειλημμένα
διαβήματα προς το Δήμο, περιλαμβάνεται δε τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας για
το 2017, όσο και στο Επιχειρησιακό του πρόγραμμα 2015-2019.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΠΑΡΚΟ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.830.000,00€
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Περιγραφή:
Κύρια επιδίωξη της ανάπλασης είναι η ανάπτυξη της περιοχής μελέτης, η παραχώρηση χώρου για
την ήπια μετακίνηση πεζών – ποδηλατών, η ανάδειξη της ομορφιάς της περιοχής, η προσέλκυση
τουρισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και παράλληλα η διασφάλιση του
υφιστάμενου επιπέδου εξυπηρέτησης της οδού Κύπρου για τα οχήματα. Στην οδό Κύπρου το
ανατολικό τμήμα διαμορφώνεται σε ενιαίο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο εξυπηρετώντας τις
καθημερινές μετακινήσεις πεζών – ποδηλατών και με δυνατότητα ανάπτυξης χρήσεων αναψυχής .
Η παρουσία στη ζώνη αυτή χρήσεων εκπαίδευσης – κατοικίας και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την
άμεση γειτνίαση με τις αναπλάσεις των γειτονιών του ιστορικού κέντρου διαμορφώνει μια ζώνη
ασφλαλούς κίνησης και αναψυχής του ευάλωτου χρήστη (μαθητών – ηλικιωμένων) και ανάπτυξης
δραστηριοτήτων . Το κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων με συνολικό εύρος 7,0μ διατηρεί το
πλάτος των 3,5 μ έκαστης λωρίδας, διασφαλίζοντας την διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου
εξυπηρέτησης . Κατά μήκος του Αυλακα διαμορφώνεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας μικτής χρήσης
που θα συνδέει τη περιοχή του παλαιού Δημαρχείου με την οδό Κύπρου και προσφέρει μια ζώνη
αναψυχής πλάι στο κανάλι . Στο Βυρώνειο διαμορφώνεται ένα skate park για χρήση από τους
μαθητές των σχολείων της περιοχής με τοίχους από σκυρόδεμα οι οποίοι θα διατίθενται για
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graffiti. Σε όλη την περιοχή μελέτης θα τοποθετηθεί φωτισμός, σήμανση, κάδοι και παγκάκια, θα
επιστρωθούν κατάλληλα υλικά και θα διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση πεζών και
ποδηλατιστών. Η αισθητική των παρεμβάσεων, η επιλογή των υλικών, των χρωμάτων, των
στοιχείων εξοπλισμού αλλά και των δέντρων και φυτών που προβλέπονται είναι προσαρμοσμένη
στον μοναδικό χαρακτήρα του τοπίου και στην ιστορικότητα της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου
αλλά θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και λειτουργικότητας. Για τον σχεδιασμό λαμβάνονται μεταξύ
άλλων και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.
Επιγραμματικά, οι βασικοί στόχοι της επέμβασης μέσω του σχεδιασμού είναι: • Η αισθητική
αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης. • Αναβάθμιση υλικών επιστρώσεων και η ανανέωση του
αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα). • Ενίσχυση της φύτευσης • Η
βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους του χρήστες της οδού • Δημιουργία
μεγαλύτερων πεζοδρομίων που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ και ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
Πρόθεση του έργου είναι να δώσει στην περιοχή αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.400.000,00€
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Περιγραφή:
Το έργο αφορά δράσεις αστικής ανάπτυξης στην ΔΕ Αιτωλικού και περιλαμβάνει τα έργα
ανάπλασης στη περιοχή του Νότιου Αιτωλικού, με διαμόρφωση των πεζοδρομίων και αναπλάσεις
του νότιου μετώπου στη λιμνοθάλασσα, εντός του σχεδίου πόλεως. Η δράση εντάσσεται στα
πλαίσια των προτεραιοτήτων του Δήμου για συνέχιση των έργων Αστικής Ανάπτυξης ,
επεκτείνοντας δράσεις πεζοδρομήσεων – αναπλάσεων της κεντρικής αρτηρίας Λάσκαρη και
ανάδειξης ελευθέρων χώρων του σχεδίου πόλης . Ειδικότερα η ανάπλαση – ανάδειξη της Λ
Κορυσχάδων και της οδού Συγγρού στοχεύει στην ολοκλήρωση του βασικού δικτύου ήπιας
μετακίνησης στο νότιο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης στα πλαίσια των αρχών βιώσιμης κινητικότητας
, με τη δημιουργία ζώνης πεζών – ποδηλατών που θα διαχωρίζεται λειτουργικά από τη κίνηση των
οχημάτων.
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.680.000,00€
Δικαιούχος Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Περιγραφή:
Το έργο περιλαμβάνει:
-Καθαιρέσεις των υφιστάμενων τσιμεντόπλακων και πλακών μαρμάρου συνολικής επιφάνειας
6.000,0 τετρ. μέτρων περίπου και τοποθέτηση νέων με τις κατάλληλες κλήσεις για την
απομάκρυνση των βρόχινων υδάτων,
- την επένδυση όλων των κλιμάκων που οδηγούν στην πλατεία,
- την διαμόρφωση χώρου πρασίνου και καθιστικού με την κατασκευή ημικυκλικού περιστυλίου με
επένδυση από μάρμαρο Θάσου και ενδιάμεσα αυτού τοποθέτηση πίδακα. Στο χώρο του
καθιστικού πρόκειται να τοποθετηθεί εφελκυστική τέντα σκίασης,
- Κατασκευή μεταλλικής πέργκολας έμπροσθεν του χώρου του καταστήματος ΚΑΙ #34;Επαρχείου
ΚΑΙ #34;,
- Μεταφορά των δύο μνημείων σε νέες θέσεις,
- Διαμόρφωση χώρου επιφανείας 250,00 τετρ. μέτρων περίπου, στο νότιο τμήμα της πλατείας επί
της οδού Αγ. Χαραλάμπους, με την κατασκευή αναβαθμίδων που οδηγεί στο χώρο της πλατείας,
από το νότιο τμήμα αυτής υπενδεδυμένο με κυβόλιθο χρώματος γκρι διαστάσεως 20χ10 εκ.
-Αποξήλωση σιδερένιων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση αυτών από γυάλινα
στηθαία ασφαλείας ύψους 1,10 μέτρων, σε συνδυασμό με το σύστημα βάσης στερέωσης από
αλουμίνιο διαστάσεων 70χιλ.χ110χιλ.,
- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εξωτερικά του υφιστάμενου το οποίο θα ξεκινά από την κλίμακα
της οδού Παπασταθοπούλου και θα καταλήγει στην κλίμακα στο νότιο τμήμα της πλατείας επί της
οδού Αγ. Χαραλάμπους. Η θεμελίωσή του θα γίνει με συστοιχία φρεατοπασσάλων βάθους 15,0
μέτρων σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών και με βάση τα στοιχεία της εδαφοτεχνικής μελέτης
που έχει διενεργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Επιπλέον στο τοιχίο του νοτίου τμήματος
κατασκευάζεται διαμήκη στραγγιστήρι Φ300. Το συνολικό μήκος αναπτύγματος του τοιχίου θα
ανέρχεται στα 87,00 μ. περίπου και θα επενδυθεί από κεραμικές πλάκες αφού πρώτα τοποθετηθεί
σκελετός ανάρτησης αλουμινίου με κάθετους οδηγούς.
Εκατέρωθεν της κλίμακας επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους και στο υπό κατασκευή τοιχίο
διαμορφώνονται δύο(2) σιντριβάνια μήκους 16,0 και 6,0 μέτρων αντίστοιχα τοποθετημένα σε
απόσταση ενός μέτρου από το ανώτατο σημείο του τοιχίου.
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-Κατασκευή πρόχυτου καναλιού υδροσυλλογής από σκυρόδεμα κατά μήκος της πλατείας στο
ανώτερο επίπεδο της με χρήση σωληνωτού διαμέτρου Φ30 και σχαρωτού από γρανίτη καθώς και η
κατασκευή φρεατίου που θα οδηγεί τα βρόχινα ύδατα του καναλιού σε κεντρικό φρεάτιο
αποχέτευσης.
-Στην εξωτερική πλευρά του υπό διαμόρφωση τοιχίου επί της οδού Παπασταθοπούλου σε
ανάπτυγμα 45,0 μέτρων περίπου, θα διαμορφωθεί πεζοδρόμιο πλάτους 1,0 μέτρου με πρόχυτο
κράσπεδο από σκυρόδεμα.
- την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και διαφόρων φωτιστικών σωμάτων,
-Τέλος, προβλέπεται η Εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης με την χρήση καλλωπιστικών δέντρων και
θάμνων για την βελτίωση της εικόνας του χώρου και την συμβολή του εν γένει στο αστικό πράσινο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Προϋπολογισμός: 2.840.000,00€
Δικαιούχος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Περιγραφή:
Αντικείμενο της πράξης είναι η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων του αστικού ιστού της πόλης του
Αγρινίου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές οι οποίες είναι
χαρακτηρισμένες ως ΚΧ Σχεδίου Πόλης και είναι παντελώς αδιαμόρφωτες. Όλοι οι Κ.Χ. αποτελούν
μέρος του πράσινου δακτυλίου (όριο περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ) Οι περιοχές παρέμβασης
συνοπτικά είναι: 1.Ο ΚΧ 251α - στην νότια είσοδο της πόλης, στην περιοχή του νέου υπεραστικού
σταθμού του ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλ/νίας στο Αγρίνιο, Σχ. Πόλ. Αγρινίου, συνολικού εμβαδού Ε=3.637,14
μ2.2.Οι ΚΧ 1198(Ε1 =1.232,31 μ2), ΚΧ 1198α(Ε2 = 120,96 μ2) , 1198β (Ε3 = 151,71 μ2) - στην
ανατολική είσοδο της πόλης, περιοχή Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας Σχ. Πόλ. Αγρινίου, συνολικού
εμβαδού Ε=1.627,15 μ2, και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην συμβολή των οδών Αγ. Βαρβάρας
και Γουρίτσας εμβαδού Ε4=122,17 μ2. 3.Ο ΚΧ 153 - στην βόρεια είσοδο της πόλης, στην περιοχή
του κόμβου σταδίου στον Αγ. Κων/νο στην συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Εθνικής
Αντιστάσεως, Σχ. Πόλ. Αγίου Κων/νου, συνολικού εμβαδού Ε=2.631,18 μ2. 4.Ο ΚΧ 68 (τμήμα του ΟΤ
68) Περιοχή εργατικών κατοικιών οδ. Εργάνης, Σχ. Πόλ. Αγίου Κων/νου, συνολικού εμβαδού
Ε=4.089,77,00 μ2. Η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνει διαμόρφωση αυτών με:
δημιουργία χώρων πρασίνου ( φύτευση γκαζόν με σπορά και δέντρων διαφόρων κατηγοριών) και
διαδρόμων περιπάτου με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης φιλικών προς το περιβάλλον,
δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαρά στο Κ.Χ. 68 Περιοχή εργατικών κατοικιών οδ. Εργάνης, χρήση
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νερού (συντριβάνια) τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, τοποθέτηση πλήρους δικτύου αυτόματης
άρδευσης για όλα τα είδη πρασίνου, κατασκευή πλήρους δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων,
δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φώτα τεχνολογίας led τελευταίας γενιάς και μειωμένης
κατανάλωσης ρεύματος. Τέλος για να είναι η πρόσβαση στους ΚΧ πλήρης από όλες τις πλευρές
τους ώστε να είναι λειτουργικοί και έντεχνα κατασκευασμένοι, όπου χρειάζεται θα
κατασκευαστούν ή ανακατασκευαστούν και οι περιμετρικοί δρόμοι ή πεζόδρομοι που
προβλέπονται από το σχέδιο πόλης. Συνολικό εμβαδόν κατασκευής νέων ΚΧ, Ε=11.985,44 μ2.
Συνολικό μήκος κατασκευής νέων οδών περιμετρικά των ΚΧ, L=209,05 μ. Συνολικό μήκος
κατασκευής νέων πεζοδρόμων περιμετρικά των ΚΧ, L=147,80 μ. Συνολική επιφάνεια κατασκευής
νέων ή ανακατασκευής υπαρχόντων πεζοδρομίων περιμετρικά των ΚΧ, L=2.135,00 μ2.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Σχολική στέγη

Σύγχρονα σχολεία για τα παιδιά μας
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επείγοντα Προβλήματα Λειτουργίας του Κτιρίου Πειραματικού Σχολείου Πατρών
Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις υγρομονώσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πειραματικού
Σχολείου, προαύλειος χώρος, περιμετρικοί δρόμοι & πεζοδρόμηση.
Προϋπολογισμός: 300.000,00

Επίσης, η κατασκευή πεζοδρομίων θα δημιουργήσει ασφάλεια στους μαθητές, καθώς και θα
υπάρξει βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, τόσο των μαθητών, γονέων και
εκπαιδευτικών, όσο και των επισκεπτών των σχολείων.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.967.121,10 €

Με το έργο αυτό αντιμετωπίστηκε ένα σοβαρότατο πρόβλημα στέγασης των σχολείων στην
Ερυμάνθεια τα οποία στεγάζονταν σε κοντέινερ μετά το σεισμό του 2008 , δηλαδή για περίπου 10
χρόνια.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Έργα που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Προϋπολογισμός: 3.437.400,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 3.100.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 3.100.000,00€

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 3.450.000,00€
Μία σημαντική εκπαιδευτική υποδομή στο Δήμο Θέρμου δυναμικότητας 120 μαθητών. Το έργο
εκτελείται από την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

«Όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει και αποτέλεσμα.
Διαφορετικά γινόμαστε δέσμιοι της γκρίνιας και της μιζέριας»
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Πανεπιστήμια

Ενισχύουμε τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ,
επενδύουμε στη Γνώση και στην Έρευνα
Αναβάθμιση-Συντήρηση κλιματισμός και ανακαίνιση αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστημών
και Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κλιματισμού (αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων
κλιματισμού καθώς και κατασκευή δικτύου αεραγωγών), ηλεκτροφωτισμού (αντικατάσταση
υφιστάμενων λαμπτήρων από λαμπτήρες led), ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης
WIFI hotspots.
Προϋπολογισμός: 1.942.300,00€

Στόχος του έργου είναι η καλυτέρευση των συνθηκών διδασκαλίας και παρακολούθησης των
μαθημάτων από τους φοιτητές.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Ολοκλήρωση Περίφραξης για την προστασία των κτιρίων της Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών

Απώτερος σκοπός της διαμόρφωσης της νέας περίφραξης, είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η
λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή και βελτίωση του χώρου και κατ’ επέκταση των
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η περίφραξη αποτελείται κατά τμήματα από στηθαίο εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους
25 εκ. και ύψους 1.00 μ. με σιδερένιο κιγκλίδωμα με πλέγμα, ύψους 1.50 μ., από γαλβανισμένο
συρματόπλεγμα ρομβοειδούς διατομής ύψους 1.80 μ. στηριζόμενο σε γαλβανισμένη σωληνωτή
κοιλοδοκό. Εξωτερικά της περίφραξης, θα φυτευτούν θάμνοι (πυράκανθοι και σχίνα) τα οποία θα
καλύπτουν το φράχτη. Θα τοποθετηθεί δίκτυο άρδευσης των θάμνων. Θύρες δίφυλλες σιδερένιες
τοποθετούνται στα σημεία εισόδου – εξόδου της Πανεπιστημιούπολης. Τεχνικά έργα και δίκτυο
αποχέτευσης ομβρίων στα σημεία της περίφραξης που αυτό απαιτείται. Ηλεκτροφωτισμός των
σημείων εισόδου – εξόδου και περιμετρικά της περίφραξης. Συστήματα ασφαλείας
Προϋπολογισμός: 600.000,00€
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Δομές Υγείας

Θωρακίζουμε τη Δημόσια Υγεία με σύγχρονες υποδομές

«Η δημόσια υγεία είναι αγαθό αδιαπραγμάτευτο και αυτονόητο δικαίωμα για κάθε πολίτη. Η
Περιφέρεια καθημερινά δίνει τη δική της μάχη ώστε ελλείψεις που διαπιστώνονται στις δομές της
δημόσιας υγείας, ελλείψεις που τελικά αποβαίνουν σε βάρος των πολιτών, δηλαδή όλων εμάς, να
καλύπτονται στο συντομότερο δυνατόν χρόνο».

Εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
τα έργα:
 Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ύψους
1.100.000 ευρώ. Το έργο αφορά σε νέο εξοπλισμό στα Χειρουργεία, στη ΜΕΘ και στην
Καρδιολογική Κλινική, όπως αναισθησιολογικά μηχανήματα, μόνιτορ με κεντρικό σταθμό,
χειρουργικά

τραπέζια,

σύστημα

τρισδιάστατης

υπερηχοτομογραφίας,

φορητό

σύστημα

υπερηχοτομογραφίας κ.α.
 Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»,
ύψους 1.000.000 ευρώ. Πρόκειται για την προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για τις
διαγνωστικές ανάγκες των Κλινικών κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως των εξωτερικών ασθενών.
Ο Μαγνητικός Τομογράφος θα τοποθετηθεί στο υπόγειο της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Επίσης, στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται και η προμήθεια σύγχρονου καρδιολογικού 3D
υπερηχοτομογράφου.
 Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ηλείας, στον Πύργο, ύψους 410.000
ευρώ. Το έργο αφορά σε νέο εξοπλισμό όπως ένας Σταθμός με Παρακλίνια Μόνιτορ για την Μ.Ε.Θ.,
ένας υπερηχοτομογράφος ακτινολογικού, αναπνευστήρες, δυο αναισθησιολογικά μηχανήματα,
ένας ψηφιοποιητής ακτινολογικού, ένας ηλεκτρο-εγκεφαλογράφος κ.α.
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Καθημερινότητα του Πολίτη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.
ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
- Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
– Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠΠ
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

123.000,00 €

122.270,00 €

510.000,00 €

177.820,00 €

79.430,00 €

240.200,40 €

Περί Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολείων & Δομών Υγείας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις

«Οξυγόνο» στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα
Δουλειές για όλους, περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά

Για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εντός του 2018
εκταμιεύτηκε το σύνολο των χρημάτων που είχε διατεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο μέσα από την
ΣΑΕ 024. Από την 01/07/2011 που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει την αρμοδιότητα
των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/11 και 4399/2016 έχουν εκταμιευθεί συνολικά
περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Παλαιότεροι Αναπτυξιακοί νόμοι (3299/2004 & 3908/2011)
Πραγματοποιήθηκαν 8 έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων εκ των οποίων 2 αφορούσαν ολοκληρώσεις
και οι υπόλοιποι 6 αφορούν έλεγχο για την πραγματοποίηση του 50% του εγκεκριμένου
επενδυτικού σχεδίου. Διαβιβάστηκαν 29 αιτήματα πληρωμής επιχορήγησης προς την Διεύθυνση
Οικονομικού της Π.Δ.Ε. και πραγματοποιήθηκαν

πληρωμές ύψους 2.520.000,00 €

για τον

ν.3299/2004 & 1.650.000,00 για τον ν.3908/2011 αντίστοιχα.

Νέος Αναπτυξιακός νόμος 4399/2011
Το 2018 ξεκίνησε η αξιολόγηση των αιτήσεων της Ά φάσης για ένταξη στο νέο αναπτυξιακό νόμο
4399/2016 ο οποίος χωρίζεται σε τρία διαφορετικά καθεστώτα.

Πιο συγκεκριμένα, για την Ά φάση στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας εντάχθηκαν 8
επενδυτικά έργα στα οποία αναλογεί ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης ύψους 3.375.554,62 € αλλά και ποσό ύψους 581.734,26 € με την μορφή της φορολογικής
απαλλαγής.
Για την Ά φάση του καθεστώτος του Μηχανολογικού Εξοπλισμού αξιολογηθήκαν και εντάχθηκαν 4
επενδυτικά έργα συνολικού ύψους επιχορήγησης 1.578.605,73 € με την μορφή της φορολογικής
απαλλαγής.
Στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων Μ.Μ.Ε. εντάχθηκαν

συνολικά δέκα (10) επενδυτικά

σχέδια. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
ανέρχεται στο ύψος των 2.086.281,70€.
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A. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Π.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Επέκταση

Πρωτογενής

283.592,25

90.327,36

2

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

840.000,00

323.400,00

1.123.592,25

413.727,36

A/A

ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Π.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΧΑΪΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

281.000,00

154.550,00

2

ΑΧΑΪΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

2.550.206,74

1.147.593,03

3

ΑΧΑΪΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

2.213.598,00

852.235,23

4

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

461.315,03

267.077,12

5

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

562.113,96

262.788,28

8

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

2.226.975,85

500.000,00

9

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

1.092.500,00

472.953,25

10

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

1.092.500,00

472.953,25

11

ΑΧΑΪΑΣ

Διαφοροποίηση
παραγωγής - Νέα
προϊόντα

Υπηρεσίες

977.937,00

467.500,00

12

ΑΧΑΪΑΣ

Επέκταση

Υπηρεσίες

576.013,94

221.765,37

13

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Υπηρεσίες

599.305,56

309.694,00

12.633.466,08

5.129.109,53

A/A

ΣΥΝΟΛΑ ΑΧΑΪΑΣ
Π.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

A/A
1

ΣΥΝΟΛΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

380.106,89

209.058,79

380.106,89

209.058,79

14.137.165,22 5.751.895,68
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B. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ : ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Μ.Μ.Ε
Π.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

1.356.654,49

744.909,97

2

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

128.920,36

70.599,24

3

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

217.948,83

128.261,86

4

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

299.111,00

164.511,05

6

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

249.945,00

137.229,75

7

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ιδρυση

Υπηρεσίες

1.325.000,00

728.750,00

3.577.579,68

1.974.261,87

A/A

ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Π.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΑΧΑΪΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

254.500,00

139.975,00

3

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

298.850,05

164.367,53

4

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

192.398,00

110.296,40

6

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

364.497,00

199.773,35

7

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

968.305,55

500.000,00

8

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

912.270,84

500.000,00

9

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Πρωτογενής

249.940,00

137.467,00

11

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Τουρισμός

248.113,50

136.462,43

12

ΑΧΑΪΑΣ

Ιδρυση

Τουρισμός

354.408,00

194.924,40

3.843.282,94

2.083.266,11

A/A

ΣΥΝΟΛΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Π.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΗΛΕΙΑΣ

Επέκταση

Δευτερογενής

450.700,00

230.828,25

2

ΗΛΕΙΑΣ

Ιδρυση

Δευτερογενής

435.865,00

239.075,75

886.565,00

469.904,00

A/A

ΣΥΝΟΛΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΕΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Μ.Μ.Ε

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των δεκαπέντε (15) προτάσεων που υποβλήθηκαν για τη Β’
φάση του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας και η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στους
δύο πρώτους μήνες του 2019.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των δεκατριών (13) προτάσεων που έχουν υποβληθεί για την Β’
φάση του καθεστώτος των ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜμΕ καθώς και η αξιολόγηση των τριών (3)
προτάσεων για υπαγωγή στο καθεστώς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Το 2018 αποτελεί ορόσημο για την ΠΔΕ αφού η δράση της «Εξωστρέφεια -Διεθνοποίηση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προκηρύχθηκε τον Ιούλιο 2018,
οι αιτήσεις της υποβλήθηκαν τέλος Σεπτεμβρίου 2018 και η απόφαση ένταξης εννέα (9)
επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα εκδόθηκε Δεκέμβριο 2018. Δηλαδή όλη η
διαδικασία ολοκληρώθηκε σε περίπου 3 μήνες.
Η απόφαση αυτή που υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και εκδόθηκε είναι η
πρώτη (πανελλαδικά) απόφαση ένταξης επιχειρήσεων σε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που
σχεδιάζεται, ωριμάζει, προκηρύσσεται και υλοποιείται αποκλειστικά από Υπηρεσία ΟΤΑ Β’
Βαθμού. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο αυτή η δυνατότητα υπήρχε μόνο στον
αρμόδιο Υπουργό και μετά από σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε το 2015 (με καθοριστικό ρόλο
να διαδραματίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στην ψήφισή της), δόθηκε η δυνατότητα
στους Περιφερειάρχες της Χώρας να προκηρύσσουν και να εντάσσουν επιχειρήσεις σε καθεστώτα
κρατικών ενισχύσεων.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και επικοινωνίας της ανωτέρω δράσης προς το
επιχειρησιακό κοινό της Π.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνολικά ημερίδες σε Πάτρα (3),
Πύργο και Αγρίνιο (2) με ιδιαίτερη επιτυχία .
Παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η δεύτερη Δράση της ΔΙΠΑ/ΠΔΕ ως
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης με τίτλο «Δημιουργικές Επιχειρήσεις» και ετοιμάζεται μια τρίτη
πρόσκληση για την Δράση «Επιχειρησιακή Εκκίνηση Νέων κ υπό σύσταση πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων της Π.Δ.Ε.»

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Ενημέρωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Επενδύσεις
Με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας της ΠΔΕ όπως τροποποιήθηκε ξεκίνησε την λειτουργία του το
Γραφείο Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Είναι μια
έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της ΠΔΕ για την επιχειρηματικότητα. Μέσα από τις ειδικές
μελέτες διάγνωσης της επιχειρηματικότητας που γίνονται μαζί με το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης, διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας ενός σημείου επαφής με την
επιχειρηματικότητα.

http://www.pde.gov.gr/ependyseis Η σελίδα ενημέρωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
ΠΔΕ, η οποία ενημερώθηκε με νέο υλικό και ανανεώθηκε με νέα γραφικά ώστε να είναι προσιτή
και εύχρηστη στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία αυτή εκτός από τον Αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνει
γενικά θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και τις προκηρύξεις δρομολογούνται σε θέματα
επιχειρηματικότητας από τη ΔΙΑΠ ως ΕΦΔ αλλά και μέσω του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και
τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΣΕΑΔΕ: Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα

Το Δίκτυο ΣΕΑΔΕ κατά το έτος 2018 συνέχισε την ανοδική του πορεία όσο αφορά την αποδοχή του
από φορείς αυξάνοντα τα τέλη ου 2018 τα μέλη του σε 45 (αύξηση 12).

Η δυναμική του δικτύου βραβεύτηκε μάλιστα στον ετήσιο διαγωνισμό BRAVO AWARDS στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2018 . Ο θεσμός BRAVO AWARDS είναι ένας θεσμός
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των ενεργών πολιτών σε θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναπτύσσονται από
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΑ.

Μέσω του δικτύου επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια, ο διαμοιρασμός της γνώσης και εμπειρίας, η
διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου, η προσέλκυση επενδύσεων και η καλλιέργεια μιας νέας
κουλτούρας επιχειρηματικότητας.

Έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συνεδριάσεις στο 2018 με συμμετοχή μεγαλύτερη από το 70% των
μελών και με ενδεικτικά αποτελέσματα όπως:


την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με άξονα την επιχειρηματικότητα



τη συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα για θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης



Ενεργή συμμετοχή στο PatrasIQ (έκθεση για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα)



Σχεδιασμός για την δημιουργία ενός δικτύου τεχνολογίας παραγωγικών συστημάτων ManuHUB με
τη δυνατότητα αξιοποίησης

υφιστάμενου

χώρου της

ΠΔΕ

για την υποστήριξη της

επιχειρηματικότητας κ.ά.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ)

Το ΠΣΕΚ Δ. Ελλάδος κατά το 2018 συνεδρίασε συνολικά οκτώ φορές. Κατά την διάρκεια των
συνεδριάσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2018), παρουσιάστηκαν το έργο και οι δραστηριότητες των
επιμελητηρίων της καθώς και δομών καινοτομίας Περιφέρειας (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, ΤΕΙ,
κλπ) και συζητήθηκαν σχέδια και δράσεις για το 2018.

Τον Μάιο (09/05/2018) παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΠΣΕΚ στην Βουλή των Ελλήνων όπου
συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διοργάνωση της πρώτης Πανελλήνιας Συνόδου των ΠΣΕΚ στην
ΠΔΕ.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο το ΠΣΕΚ ενέκρινε τον εσωτερικό του κανονισμό, συζήτησε εσωτερικά και
έδωσε τις προτάσεις του σε θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού δράσεων της Περιφέρειας για
προσκλήσεις – προκηρύξεις όπως (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΤΠΕ) καθώς και
έκανε συστάσεις για την βελτίωση του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας (2014 2020).
Τέλος σε συνεργασία με την ΠΔΕ και την ΓΓΕΤ διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την πρώτη
Πανελλήνια Σύνοδο των ΠΣΕΚ στην Πάτρα στις 23/11/2018.

Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας –Patras Innovation Quest (Patras IQ)

H 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 27 - 29
Απριλίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο Δημήτρης Τόφαλος, στην Πάτρα.
Οι εκθέτες παρουσίασαν την εξαιρετική δουλειά τους, τα αποτελέσματα της έρευνας που
παράγονται στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και καινοτόμες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα συνεργατικά περίπτερα (ερευνητικά εργαστήρια και
νεοφυείς επιχειρήσεις) τα οποία παρουσίασαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους για την
υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα στη PATRAS IQ 2018

συμμετείχαν:
-86 εκθέτες, σε 77 εκθεσιακά περίπτερα εκ των οποίων τα 4 ήταν συμμετοχές με συνεργατικά
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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Καθημερινότητα του Πολίτη
περίπτερα. Συνολικά συμμετείχαν 20 επιχειρήσεις/τεχνοβλαστοί, 10 φορείς/οργανισμοί, 32
ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες (21 συμμετοχές από Πανεπιστήμιο Πατρών, 3 από
ΕΑΠ, 4 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 1 ΤΕΙ Ηπείρου, 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1 ΙΝΒΙΣ Αθηνά και 1
ΙΤΥΕ Διόφαντος), 7 Πανεπιστημιακές Δομές (5 του Πανεπιστημίου Πατρών, 1 ΕΑΠ και 1 ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας, 4 Φοιτητικές επιστημονικές ομάδες (3 του Πανεπιστημίου Πατρών και 1 της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης), 2 Περίπτερα με νικητές επιχειρηματικών διαγωνισμών (1 από
διαγωνισμό του ΕΑΠ-ΤΕΙΔΕ και 1 από Παν. Πατρών σε συνεργασίας με POS4work) και 4 ΜΜΕ
(Σύμβουλος, Εφημερίδα Πελοπόννησος, the Best και Ιονιαν TV).
- 5.500 επισκέπτες αποτελούμενοι από εκπροσώπους φορέων, ιδιώτες, επενδυτές, επιχειρηματίες,
Πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και άλλους επισκέπτες.
- Πραγματοποιήθηκαν 13 παράλληλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 71 ομιλητές
εκπρόσωποι της Πολιτείας, Πρέσβεις, εκπρόσωποι φορέων στο χώρο της καινοτομίας και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, funds - επενδυτές αλλά και επιχειρηματίες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
-Φιλοξενήθηκαν 2 pitching events με διαγωνιζόμενες φοιτητικές ομάδες, πραγματοποιήθηκαν 6
βραβεύσεις (βραβεία με οικονομική ενίσχυση αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης για την μετέπειτα
εξέλιξή τους) και συνολικά συμμετείχαν 15 κριτές, εκπρόσωποι επενδυτικών σχημάτων, φορέων
χρηματοδότησης αλλά και καινοτόμων επιχειρήσεων.
-Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την υποστήριξη των εργασιών της έκθεσης έλαβαν μέρος 100
εθελοντές - φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που για ακόμα μια
χρονιά έδωσαν δυναμικά το παρόν κατά τη διάρκεια, αλλά και στην προετοιμασία της έκθεσης.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Κοινωνική Αλληλεγγύη

Το χρέος και η ευθύνη μας στους κοινωνικά ασθενέστερους
«Με σεβασμό στον άνθρωπο, με συναίσθηση του χρέους και της ευθύνης μας, νοιαζόμαστε για
τον πολίτη και υλοποιούμε ένα σχέδιο δράσης πρωτοποριακό για τα δεδομένα της χώρας. Σε εποχή
κρίσης, με νοικοκύρεμα και αδαμάντινη διαχείριση, διαμορφώνουμε και στηρίζουμε δομές που
έχει ανάγκη η κοινωνία και ιδιαίτερα οι ευάλωτοι συμπολίτες μας»

Ενδεικτικά έργα που υλοποιήθηκαν ή δρομολογούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

και

απευθύνονται σε άτομα με Αναπηρίες. και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, είναι: οι στέγες
υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως το Ειδικό Κέντρο «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο, οι
κτηριακές εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, το προς παράδοση κτήριο του Συλλόγου
«Μαχητές», η Μονάδα Σπαστικών Παίδων στην Πάτρα, το νέο κτίριο ΕΚΑΜΕΑ Αιγίου κ.α.,

ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 311.336,00€

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος νέας πτέρυγας εμβαδού 308,44
τ.μ. και προσθήκη κατ' επέκταση του υπάρχοντος μαγειρείου στο ισόγειο εμβαδού 43,20 τ.μ., στο
Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου.

Με τις προσθήκες αυτές το κτίριο θα αναβαθμισθεί λειτουργικά και αισθητικά προκειμένου να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των ηλικιωμένων αστέγων και πληγέντων από τη
γενικότερη κοινωνική και οικονομική κρίση. Με την ανέγερση της νέας πτέρυγας (προσθήκη καθ'
ύψος) θα προστεθούν επιπλέον 10 θάλαμοι διαμονής, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμη 24
τρόφιμους στο ίδρυμα.
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Άρση Κοινωνικών Ανισοτήτων
 Εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών για τη λειτουργία του Περιφερειακού
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 14 ν. 4445/2016)
 Συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας μας για την άρτια λειτουργία των 19 Κέντρων
Κοινότητας
 Συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
ζητήματα λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και για ζητήματα
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.


Πραγματοποίηση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης της 1ης Περιφερειακής Έκθεσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις 6 και
7 Ιουλίου 2018 στην Πάτρα.

Στόχος της έκθεσης ήταν να συστηθεί η ΚΑλΟ στους πολίτες της

Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, αλλά και να ενισχυθούν οι συνεργασίες του τομέα αυτού. Στο
πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν δράσεις, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τη
δημιουργία δικτύων και συνεργασιών, την άντληση έμπνευσης από τις επιτυχημένες εμπειρίες του
τομέα. Επίσης, υπήρξε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης του τομέα τόσο
από την Περιφέρεια όσο και από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά 35 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) και φορείς ΚΑλΟ, την πλειονότητα, δηλαδή, των ενεργών φορέων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, να αγοράσει προϊόντα ή να βρει υπηρεσίες, αλλά και να ενημερωθεί για τις
προοπτικές και τις δυνατότητες αυτής της εναλλακτικής μορφής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του
διημέρου, έλαβαν χώρα συζητήσεις και εργαστήρια γύρω από τις δυνατότητες της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα
«Επιχορήγηση υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.)» με
κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ευάγγελο
Νικολαΐδη, ενόψει της έναρξης διαδικασίας για την Επιχορήγηση υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).
 Συνεχίζουμε την αποδοχή αιτήσεων για έκτιση ποινής με παροχή κοινωφελούς εργασίας
σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα
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Κέντρα Κοινότητας
Κάθε Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει Κέντρο Κοινότητας – Δίχτυ προστασίας στις
οικονομικά αδύναμες ομάδες

Έχουν ενταχθεί Κέντρα Κοινότητας και στους 19 Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
σήμερα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Μεταξύ αυτών υπάρχουν: 8 Κέντρα με παράρτημα Ρομά
εκ των οποίων τα 4 είναι υφιστάμενα, 1 Κέντρο με Ένταξη Μεταναστών (ΚΕΜ) που λειτουργεί στο
Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης και 2 Κέντρα με κινητή Μονάδα (κινητά Κέντρα Κοινότητας με
οδηγό) στην Πάτρα και το Αίγιο.
Στα Κέντρα Κοινότητας δημιουργήθηκαν 89 νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων (Κυρίως
Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί και διαμεσολαβητές). Ήδη μέχρι σήμερα, τα
στελέχη της νέας δομής, που έχει συμπληρώσει ένα χρόνο λειτουργίας, αντιμετώπισαν
αποτελεσματικά αιτήματα πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες,
αποτελώντας μια «ομπρέλα» υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών με όλα τα
κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.
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Δημόσια Υγεία
 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με ενημέρωση γενικού πληθυσμού
(διενέργεια

ημερίδων,

φυλλάδια αναφορικά

ενημερωτικά

με το βιολογικό

κύκλο των κουνουπιών, τους τρόπους
προφύλαξης) για πρόληψη ελονοσίας και
ενημέρωση υπηρεσιακών παραγόντων και
δήμων για την καταπολέμηση των κουνουπιών
 Εμβολιασμός ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
 Προάσπιση Δημόσιας Υγείας – έλεγχος με φυματινοαντίδραση και εμβολιασμούς
 Λήψη μέτρων μειώσεως διασποράς μεταδιδομένων νοσημάτων σε δομές και πληθυσμούς όπου
υπάρχουν δεδομένα ή συνθήκες επιδημιολογικής έξαρσης
 Χορήγηση αδειών τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων
 Προγραμματισμός και καθορισμός ημερομηνιών εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων
 Ταξιδιωτική Ιατρική – Εμβολιασμοί και παροχή πληροφοριών σε ταξιδιώτες
 Προγράμματα για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με στόχο την ενημέρωση του κοινού
καθώς και τη διενέργεια ελέγχων στον πληθυσμό. Στα παραπάνω προγράμματα εντάσσεται:
 η διενέργεια σπιρομετρήσεων για την έγκαιρη διάγνωση αναπνευστικών νοσημάτων στις
Περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Αιτ/νίας
 Πραγματοποίηση υπερήχων σε συνεργασία με το ΠΓΝΠ και τον Ιατρικό Σύλλογο για ανεύρυσμα
κοιλιακής αορτής σε πληθυσμό της Πάτρας
 Παρεμβάσεις σε σχολεία που αντιμετωπίζουν λοιμώδη νοσήματα
 Ενημερώσεις Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης υγιεινής διατροφής
 Εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (ατομική υγιεινή διατροφή)
 Επισκέψεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων στην ΠΔΕ

και συνεργασία με

το

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και τους τοπικούς φορείς για έλεγχο επιδημικών εξάρσεων λοιμωδών νοσημάτων
 Ημερίδες ενημερωτικές για την Βρουκέλλωση σε συνεργασία και με την Δ/νση Κτηνιατρικής
έδρας και των αντιστοίχων ΠΕ σε Αμφιλοχία και Πύργο.
 Έναρξη προγράμματος διερεύνησης κατανάλωσης και πιθανής εξάρτησης οινοπνευματωδών
ποτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε με στόχο την επέκταση του στον ευρύτερο
ενήλικο πληθυσμό της Π.Δ.Ε.
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 Συνδρομή σε αθλητικούς αγώνες , στις εξετάσεις των ΤΕΦΑΑ , στην Εβδομάδα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
 Συγκέντρωση και αποστολή στατιστικών στοιχείων γεννήσεων ανά τετράμηνο και από
Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους ανά τρίμηνο.
 Υγειονομικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας και έκδοση πιστοποιητικών υγείας
 Συμμετοχή και στήριξη σε εκδηλώσεις του ΤΕΒΑ.
 Χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας,

Ιατρών,

Παραϊατρικών

Επαγγελμάτων, Επισκεπτών – Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Εργοθεραπείας, Διαιτολόγων, Τεχνολόγων
Ραδιολόγων Ακτινολόγων , Λογοθεραπευτών , Τεχνολόγων ιατρικών εργαστηριών Φαρμακοποιών ,.
Βοηθών φαρμακείων κλπ
 Παρακολούθηση και χορήγηση βεβαιώσεων σε φορείς παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ , Ιδιωτικές
κλινικές, Οπτικών , Εργαστηρίων αισθητικής , φυσικοθεραπείας κλπ.
 Χορήγηση αδειών λειτουργίας Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) -1- και εποπτεία
αυτών.


Εποπτεία Ιατρικών, Οδοντιατρικών, Φαρμακευτικών Συλλόγων και Συλλόγου Μαιών-Μαιευτών

Κοινωνική Μέριμνα
 Συνέχιση τη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» ΤΕΒΑ /FEAD και συγκεκριμένα
της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
 Ολοκλήρωση των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί για την παροχή προϊόντων, των
αποκεντρωμένων προμηθειών
 Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους
 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου
Καλαβρύτων για το Έργο: Υποστήριξη του Υποέργου 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και του Υποέργου
4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
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 Υλοποίηση της

νέας Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029643, η οποία εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
 Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το
έτος 2018 υλοποίηση εκδηλώσεων .
 Νέα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029532), ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ
5029643) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029803) ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ ) 2014-2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.753.738,29 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
 Λειτουργία του θεσμού της υιοθεσίας ανηλίκων (εσωτερικού, διακρατικών, διεθνών) και
προσαρμογή στο νέο νομικό πλαίσιο
 Λειτουργία του θεσμού της αναδοχής σύμφωνα και προσαρμογή νέο νομικό πλαίσιο
 Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την ανάθεση επιμέλειας και επιτροπείας ανηλίκων κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας.
 Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες
 Λειτουργία του θεσμού Κοινωνικού Συμβούλου (Πραγματοποίηση επισκέψεων εποπτείας και
ελέγχου της καλής λειτουργίας φορέων παροχής προνοιακής φροντίδας σε Ιδιωτικές Μ.Φ.Π.Α.Δ.
(Παιδικούς Σταθμούς) , Μ.Φ.Η. , ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ , Σ.Υ.Δ., Ιδρύματα κ.λ.π. , στις ΠΕ Αχαΐας και
Αιτωλοακαρνανίας.
 Διοργάνωση και συμμετοχή στη δράση «Αγωγή Υγείας σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο
Διαδίκτυο» στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
 Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του Αποθηκευτικού Κέντρου σκηνικού υλικού σε νέο κτήριο με
ταυτόχρονη πραγματική καταγραφή , καθαρισμό και διαλογή των σκηνών , των κουβερτών και
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γενικότερα όλων των υλικών του κέντρου ώστε να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα. Επιπλέον διατέθηκε
σκηνικό υλικό σε νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για τη διεξαγωγή ασκήσεων πολιτικής προστασίας.
 Επιχορήγηση για το έτος 2018 Προνοιακών Ιδρυμάτων για κάλυψη των αναγκών τους και των
τριών Περιφερειακών Ενοτήτων. Σχετικά κατατέθηκαν φάκελοι από δέκα έξι ( 16) Φορείς
 Σχετικά με τη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης έχει ήδη
τροποποιηθεί ο Οργανισμός της ΠΔΕ , έχει προχωρήσει η μερική στελέχωση του τμήματος
αναμένοντας και τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της κινητικότητας των υπαλλήλων, ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες για την εφαρμογή και παρακολούθηση του θεσμού. Πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αλληλεγγύης στη βάση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των
Περιφερειών να υλοποιήσουν το εν λόγω έργο λόγω έλλειψης προσωπικού, ενίσχυσης των
Δ/νσεων με εξειδικευμένα στελέχη αλλά και τη δημιουργία Ενιαίου Γεωπληροφοριακού
Συστήματος που θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση και την επιμόρφωση των υπαλλήλων.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 57

Καθημερινότητα του Πολίτη

Προστατεύουμε το περιβάλλον, αναδεικνύουμε τη φυσική ομορφιά

Περιβάλλον

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ) και ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και ιδίους πόρους του Κ.Τ.Ε. (Σύνδεσμος «Ηρακλής») και περιλαμβάνει
τέσσερα (4) υποέργα:
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Εσωτερικά δίκτυα οικισμού Μυρσίνης) , με
προϋπολογισμό : 2.648.500,00 €
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ , με
προϋπολογισμό : 947.100,00 €.
3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ , με προϋπολογισμό :44.000,00 €
4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Σ ΜΑ5 ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ε.Λ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» , με
προϋπολογισμό : 427.500,00€
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020»
Εκτελέστηκε μετά από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων (Κύριος του Έργου
) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φορέας Υλοποίησης). Το έργο παραδόθηκε το 2018 προς
χρήση.

Η πόλη των Καλαβρύτων σήμερα έχει πληθυσμό αιχμής περίπου 6.200 κατοίκους (μόνιμος και
τουριστικός πληθυσμός) και ως εκ τούτου αποτελεί οικισμό Γ΄ προτεραιότητας ο οποίος στερείται
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Με την προτεινόμενη
πράξη θα αποκτήσει τις ανωτέρω υποδομές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την εφαρμογή της οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης.

Επί πλέον θα αντιμετωπιστεί η

ρύπανση της προστατευόμενης περιοχής του Βουραϊκού Ποταμού και του Εθνικού Πάρκου από
ανεπεξέργαστα λύματα καθώς και η δημόσια υγεία και

θα αναβαθμισθεί η ποιότητα του

οικοσυστήματος με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τον τουρισμό. Διευκρινίζεται ότι η
ευρεία περιοχή είναι περιοχή ειδικής προστασίας για την οποία έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ.

Υποέργο 1: Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων. ( Κατασκευή Εσωτερικού Αποχετευτικού
δικτύου λυμάτων Καλαβρύτων μήκους 16Km , με αγωγούς από PVC σειράς 41 Dεσ= 200 mm- από
PVC σειράς 41 Dεσ= 250 mm- από HDPE, DN 200 mm- από HDPE, DN 250 mm- από HDPE, DN 315
mm- από HDPE, DN 400 mm- από HDPE, DN 500 mm - ολοκληρωμένο)
Σύμβαση : Ποσού 2.312.866,56€ πλέον Φ.Π.Α.
Υποέργο 2: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
λυμάτων)
Ολοκλήρωση της σύμβασης 30-09-2018
Σε δοκιμαστική λειτουργία από 30-03-2018
Ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου 30-03-2018
Φυσικό Αντικείμενο Υποέργου : Καταθλιπτικός αγωγός και Αντλιοστάσιο, φρεάτιο άφιξης
προεπεξεργασίας -βιολογικός αντιδραστήρας - δεξαμενή MRB-απολύμανση -μονάδα επεξεργασίας
ιλύος-κτίριο διοίκησης-δίκτυα περιβάλλοντος χώρου-ηλεκτρολογικά σύστημα αυτοματισμού και
ελέγχου -διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου -έργα διάθεσης
Σύμβαση : Ποσού 4.166.299,63 € πλέον Φ.Π.Α.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Το συνολικό έργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού,
προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί λειτουργικά η υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Γαστούνης – Βαρθολομιού.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω δύο διακριτών υποέργων :
1ο Υποέργο θα αφορά στην Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για
την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης - Βαρθολομιού
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,7 εκ αναδείχτηκε 11-10-2018 οριστικός ανάδοχος από την Οικονομική
Επιτροπή και θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
2ο Υποέργο θα αφορά στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση :
α. του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) του δικτύου Γαστούνης – Βαρθολομιού και της
σύνδεσης αυτού με την Ε.Ε.Λ., το οποίο χρήζει βελτίωσης και λειτουργικών συνδέσεων σε τοπικό
επίπεδο καθώς και
β. των εσωτερικών δικτύων σε περιοχές που παρουσιάζουν λειτουργικές ασυνέχειες.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300.000 ευρώ είναι ήδη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η λειτουργία και η απόδοση της Ε.Ε.Λ. του Δ.

Πηνειού, είναι ένα θέμα που άπτεται άμεσα όχι μόνο της ασφάλειας της Δημόσιας Υγείας των
κατοίκων της περιοχής, αλλά και της ποιότητας του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου.
Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η λειτουργική ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην επεξεργασία των
λυμάτων ώστε τα επεξεργασμένα απόβλητα να είναι εντός των προδιαγραφών για ασφαλή
διάθεση.

Από τη λειτουργική ολοκλήρωση του Κ.Α.Α. Βαρθολομιού-Γαστούνης και των

εσωτερικών δικτύων θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικό με προφανείς ωφέλειες στο
περιβάλλον της περιοχής. Ειδικότερα, η υλοποίησή του θα έχει αποτέλεσμα την περιβαλλοντική
ασφαλή διαχείριση των λυμάτων του Δήμου Πηνειού και άρα την προστασία των υδάτινων
αποδεκτών και του εδάφους.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αυτής της κατηγορίας που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα,
το έργο κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στο σύνολο των παραλιακών οικισμών της Αιγιαλείας,
από τον Ερινεό έως την Αιγείρα, παραδόθηκε το 2018 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στον
κύριο του έργου Δήμο Αιγιαλείας.
Ένα έργο που επί δεκαετίες αποτελούσε διεκδίκηση αιχμής των κατοίκων της Αιγιαλείας. Με το
αποχετευτικό δίκτυο θωρακίζουμε την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνουμε την ποιότητα
ζωής των πολιτών, υπηρετούμε την ανάπτυξη μιας περιοχής με μοναδικές δυνατότητες και
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος».
Η Περιφέρεια, με γνώμονα τις ανάγκες κάθε περιοχής, παρεμβαίνει, διεκδικεί, διασφαλίζει πόρους
ώστε ακόμα και σήμερα, σε μια συγκυρία δυσκολιών και πολλαπλών αντιξοοτήτων, να
ολοκληρώνονται έργα και παρεμβάσεις τέτοιου βεληνεκούς. Είναι από τα έργα που αλλάζουν την
ζωή των πολιτών και συνδέονται, επιπλέον, με το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και – το
κυριότερο- με την προστασία της δημόσιας υγείας
Το υλοποιημένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών περιέλαβε τους οικισμούς Αιγείρας, Κραθίου,
Σιλύβαινας, Διακοπτού, Τεμένης, Διγιελιωτίκων, Βαλιμιτίκων, Ροδοδάφνης, Άκολης, Λόγγου,
Σελιανιτίκων, Καμαρών και Ν. Ερινέου., οι οποίοι έχουν πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων και
ως εκ τούτου αποτελούν οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας οι οποίοι στερούνται δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Συνολικά το ποσό των συμβασιοποιημένων πέντε υποέργων της κατασκευής κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού στο παραλιακό μέτωπο της Αιγιαλείας έφτασε τα 33,6 εκατομμύρια ευρώ.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ»
Το έργο προϋπολογισμού 2.749.272,01€ χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Έργων (ΠΔΕ)
Πρόκειται για έργο εξασφάλισης υδατικών πόρων οι οποίοι χρησιμεύουν για την άρδευση της
πεδιάδας. Προσφάτως χρησιμεύουν και για την τροφοδοσία διυλιστηρίου πόσιμου νερού του
Δήμου Αμαλιάδας μέγιστης ωριαίας δυναμικότητας 2014m3.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Εφαρμογή σχεδίου δράσης των μέτρων Β0703 της 1ης αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ ως συνέχεια του
μέτρου ΟΣ_ΥΔ02_3 Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ 02 και μέτρου WD04S090 ΛΑΠ ΥΔ 04.
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της
αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων.

Για το έτος 2018 και για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είχε ήδη προετοιμαστεί από το 2017
και υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο Πράξης με συνημμένα Τεύχη Τεχνικών Δεδομένων (προδιαγραφών)
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτσι ώστε η εφαρμογή των
παραπάνω μέτρων να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 20142020.
Η υποβληθείσα πράξη με τίτλο «Δράσεις παρακολούθησης υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΛ για την
προστασία των υδατικών πόρων της ΠΔΕ» εντάχθηκε στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας με την υπ. αρ.
4850/07-12-2017 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑΩΛ437Λ6-6ΒΠ).

Περιλαμβάνει δύο (2) διακριτά υποέργα για τα οποία το 2018 συντάχθηκαν τα τεύχη
Δημοπράτησης και δημοπρατήθηκαν τον Αύγουστο του 2018 με τους διαγωνισμούς να βρίσκονται
σε εξέλιξη και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν στις αρχές του 2019.
 Το Υποέργο 1: «Παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και
επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 20192021» [Π/Υ 210.000€ με ΦΠΑ] αφορά την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες δειγματοληψιών και χημικών προσδιορισμών για την παρακολούθηση των υδάτων στους
ΧΥΤΑ έως και το 2021.
 Το Υποέργο 2: «Πρόγραμμα παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)
των αστικών ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2021» [Π/Υ 189.000€
με ΦΠΑ] αφορά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για την επεξεργασία λυμάτων και αποτελεί
βασικό ενωσιακό μέτρο τόσο του 1ου ΣΔΛΑΠ όσο και των εγκεκριμένων σχεδίων Διαχείρισης των
ΛΑΠ της ΠΔΕ της 1ης Αναθεώρησης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες δειγματοληψιών και χημικών
προσδιορισμών για την παρακολούθηση των ΕΕΛ έως και το 2021.
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Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Η εκπόνηση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ ανατέθηκαν σε μελετητή στις 19-03-2018 με χρηματοδότηση
από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.

Από το ΠεΣΠΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση όπως προκύπτει από την ΕΣΚΠΑ
και τις μεταβολές των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των επιπτώσεων από την
κλιματική αλλαγή σε επίπεδο ΠΔΕ , θα καθοριστούν μέτρα και δράσεις της ΠΔΕ για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο ΠΔΕ και θα τεθούν προτεραιότητες τόσο
τομεακές όσο και χωρικές για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή.

Με χρήση κατάλληλων κλιματικών μοντέλων έχει ολοκληρωθεί η αποκλιμάκωση των δεδομένων
για κλιματικές μεταβλητές σε περιφερειακό επίπεδο σε κάναβο 12,5x12,5Km για βραχυπρόθεσμο
(2030), μεσοπρόθεσμο (2050) και μακροπρόθεσμο (2100) χρονικό ορίζοντα και για τρία σενάρια
(ευμενές, μέσο, και δυσμενές) παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου για
την κλιματική αλλαγή του IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή). Είναι σε
εξέλιξη η ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων των κλιματικών παραμέτρων, με σκοπό τον
προσδιορισμό κλιματικών δεικτών, προκειμένου να γίνει η εκτίμηση της τρωτότητας τομέων και
γεωγραφικών περιοχών της Π.Δ.Ε.

Η ολοκλήρωση του εν λόγω ΠεΣΠΚΑ και της σχετικής ΣΜΠΕ, αναμένεται στα μέσα του έτους 2019.
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Καθημερινότητα του Πολίτη
Διοικητικές δομές

Οι άνθρωποι μας, η δύναμη μας

Εσωτερική λειτουργία
i. Προσλήψεις
Προγραμματίστηκε και βρίσκεται στο στάδιο

υλοποίησης,

στο

πλαίσιο

του

ετήσιου

προγραμματισμού, η πρόσληψη δυο υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (8 μήνες) και παράλληλα,
πραγματοποιήθηκε η μεταφορά έντεκα (11) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΟΤΑ σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α).
Πραγματοποιήθηκε επίσης η πρόσληψη δυο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την στελέχωση των Γραφείων Παροχής Τουριστικών Πληροφοριών
του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής κατά την θερινή περίοδο.
Το έτος 2018 παράλληλα, η Διεύθυνση Διοίκησης προετοίμασε τη διαδικασία και προχώρησε στις
απαραίτητες ενέργειες (εισηγήσεις, έκδοση ανακοινώσεων κλπ.) για την πρόσληψη δέκα πέντε (15)
υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας INTERREG GREECE ITALY , INTERREG MED και ADRION,
τηρώντας τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού του ΑΣΕΠ.
Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο διορισμός ενός μονίμου υπαλλήλου που εκκρεμούσε από παλαιά
προκήρυξη, ενώ τέλος, έχει ήδη εκδοθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη δυο (2) δικηγόρων με
έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσία της Περιφέρειας για την οποία έχουν
κατατεθεί αιτήσεις και εκκρεμεί η επιλογή από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων.
Τέλος, ενόψει του επόμενου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, εστάλη αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο για την στελέχωση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας με είκοσι αποφοίτους της ΚΖ΄ σειράς της ΕΣΔΔΑ.

ii. Μετατάξεις – Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)
Ολοκληρώθηκε η μετάταξη ενός υπαλλήλου στην Π.Ε. Αχαΐας με τις προϊσχύουσες του ν.4440/2016
διατάξεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) που
καθιερώθηκε με τον ίδιο νόμο, εστάλη αίτημα που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο για την
μετάταξη εκατόν ογδόντα τριών (183) υπαλλήλων στην Περιφέρεια.
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Για τις θέσεις αυτές
Σελίδα | 65

Καθημερινότητα του Πολίτη
εκδήλωσαν ενδιαφέρον 276 υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν ήδη
συγκροτηθεί οι Επιτροπές Αξιολόγησης στην Περιφέρεια και αναμένεται η ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
iii. Επιμόρφωση υπαλλήλων
Για το έτος 2018, εκτός από την επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε ατομικά από κάθε υπάλληλο
με δική του πρωτοβουλία, προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν δυο σεμινάρια κλειστού
τύπου σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/ννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
ενώ παράλληλα κατατέθηκαν δυο αιτήματα προς το ΙΝΕΠ, μέσω της ειδικής ψηφιακής
πλατφόρμας, για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων αποκλειστικά για τους
υπαλλήλους της Περιφέρειας.

(ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
i. Προσλήψεις
Προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, η πρόσληψη
τριών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (8 μήνες) μέσω ΑΣΕΠ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ο
διορισμός δυο υπαλλήλου που εκκρεμούσαν από παλαιές προκηρύξεις.
Το έτος 2018 παράλληλα, η Διεύθυνση προετοίμασε τη διαδικασία και προχώρησε στις
απαραίτητες ενέργειες (εισηγήσεις, έκδοση ανακοινώσεων κλπ.) για την πρόσληψη δυο (2)
υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ADRION, τηρώντας τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού
του ΑΣΕΠ
ii. Μετατάξεις
Ολοκληρώθηκαν οι μετατάξεις δέκα υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τις
προϊσχύουσες του ν.4440/2016 διατάξεις καθώς και εννέα υπαλλήλων προς άλλους φορείς.

(ΠΕ Ηλείας)
i. Προσλήψεις
Προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, η πρόσληψη
σαράντα έξι υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εκτάκτων
αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας.
Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο διορισμός ενός μονίμου υπαλλήλου που εκκρεμούσε από παλαιά
προκήρυξη.
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Το έτος 2018 παράλληλα, η Διεύθυνση προετοίμασε τη διαδικασία και προχώρησε στις
απαραίτητες ενέργειες (εισηγήσεις, έκδοση ανακοινώσεων κλπ.) για την πρόσληψη δέκα (10)
υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας INTERREG GREECE ITALY, ADRION και INTERREG BALKANMEDITERREAN, τηρώντας τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού του ΑΣΕΠ
ii. Μετατάξεις
Ολοκληρώθηκαν οι μετατάξεις πέντε υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας με τις
προϊσχύουσες του ν.4440/2016 διατάξεις.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης ΟΑΕΔ
Η Διεύθυνση Διοίκησης προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες κατά τη φάση του σχεδιασμού, της
προετοιμασίας και της υλοποίησης της πρόσληψης 343 ωφελούμενων στο πλαίσιο υπ’ αριθ.8/2018
Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα (ΑΔΑ: ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4).
Βάσει της ανωτέρω πρόσκλησης και των οριστικών αποτελεσμάτων αυτής, έχουν ήδη προσληφθεί,
τοποθετηθεί και εργάζονται 285 ωφελούμενοι, εκ των οποίων 164 στην Π.Ε. Αχαΐας, 60 στην Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και 61 στην Π.Ε. Ηλείας, ενώ αναμένεται να προσληφθούν επιπλέον
ωφελούμενοι που θα προκύψουν από αντικαταστάσεις.

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
Η Διεύθυνση Διοίκησης, στο πλαίσιο της μεταφοράς προσωπικού από την Αναπτυξιακή Εταιρεία
περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του
ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) προχώρησε στη σύσταση έντεκα (11) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας που ασχολούνται με την
προώθηση του Τουριστικού της Προϊόντος, συντόνισε τις διαδικασίες για την τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη σύσταση τεσσάρων Γραφείων Παροχής
Τουριστικών Πληροφοριών στα Αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου, καθώς και στους Λιμένες
Πατρών και Κατακόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν.3852/2010.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 67

Καθημερινότητα του Πολίτη
Πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης υποστηρίζεται θερμά από την Περιφέρεια η οποία με σχετικές
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου προσέφερε συνολικά για το έτος 2018 περίπου
διακόσιες είκοσι θέσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου σπουδαστές διαφόρων
εκπαιδευτικών δομών να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Ειδικότερα:

i. Ασκούμενοι δικηγόροι
Στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) προγραμματίστηκε και
υλοποιήθηκε η έναρξη πρακτικής άσκησης έξι (6) ασκούμενων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τέσσερις στην Πάτρα και δυο στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Αιτωλοακαρνανίας), για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6)
μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ίδιος αριθμός ασκούμενων δικηγόρων θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας και για το έτος 2019.

ii. Μαθητεία ΟΑΕΔ
Κατόπιν συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, προγραμματίστηκε και
αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
έντεκα (11) σπουδαστών της ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ έως την 30.6.2020 στην Π.Ε. Αχαΐας στις
οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει την πρακτική τους οι δέκα σπουδαστές.
Αντίστοιχα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση δέκα πέντε
σπουδαστών.

iii. ΕΠΑΛ Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
Η εκπαιδευτική δομή ΕΠΑ.Λ.- Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας είναι ένας νέος θεσμός
πρακτικής άσκησης που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2016-2017.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο με αντίστοιχες αποφάσεις του, κατόπιν σχετικών ενεργειών της
Διεύθυνσης Διοίκησης, ενέκρινε έξι (6) θέσεις μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας για να πραγματοποιήσουν την εννεάμηνη πρακτική τους άσκηση στην Π.Ε. Αχαΐας. Σε
αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει την πρακτική τους τρείς σπουδαστές.
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Αντίστοιχα στην Π.Ε. Ηλείας πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση τέσσερις (4) σπουδαστές.
iv. Πρακτική ΤΕΙ
Κατόπιν ενεργειών της Διεύθυνσης Διοίκησης, με την υπ’ αριθ. 96264/Ζ1/9-6-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
2183/τ.Β'/27-6-2017) «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας» καθορίστηκαν τριάντα (30) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. ανά
εξάμηνο για όλα τα έτη εκκινώντας από την 1-7-2017 έως και το τελευταίο εξάμηνο του έτους 2021
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα 10 (δέκα) φοιτητές ανά εξάμηνο για την Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, 10 (δέκα) φοιτητές ανά εξάμηνο για την Π.Ε. Αχαΐας και 10 (δέκα) φοιτητές ανά
εξάμηνο για την Π.Ε. Ηλείας.
Κατά το έτος 2018 στην Π.Ε. Αχαΐας διατέθηκαν δώδεκα (12) θέσεις, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
πέντε (5) και στην Π.Ε. Ηλείας δώδεκα (12).

v. Πρακτική ΑΕΙ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με το οποίο πραγματοποιείται η πρακτική
άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών Α.Ε.Ι. «ΑΤΛΑΣ» στο οποίο καταχωρούνται από την Περιφέρεια οι ειδικότητες μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεσης σχετικού αιτήματος των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Στην Π.Ε. Αχαΐας, για το έτος 2018, πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση εννέα (9)
φοιτητές, στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας τέσσερις (4) και στην Π.Ε. Ηλείας τρείς (3).

vi. Πρακτική ΙΕΚ
Με την υπ’ αριθ.Ζ/1802/6-2-1996 (Φ.Ε.Κ. 104/τ.Β'/1996) Υπουργική Απόφαση «Πρακτική Άσκηση
απόφοιτων Ι.Ε.Κ.», καθιερώνεται προαιρετική πρακτική άσκηση ενός εξαμήνου των αποφοίτων των
Ι.Ε.Κ. που περάτωσαν το τελευταίο εξάμηνο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με βάση την ανωτέρω το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
με την υπ’ αριθ.129/31-10-2016 Απόφασή του (ΑΔΑ: 7ΝΕΧ7Λ6-ΨΕ4) ενέκρινε την πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης για πενήντα πέντε (55) σπουδαστές Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ως εξής:
είκοσι πέντε (25) για τις υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας, δεκαπέντε (15) για τις υπηρεσίες
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και δεκαπέντε (15) για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας.
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Ιατρός Εργασίας
Πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη Ιατρού Εργασίας στην Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3850/2010. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διοίκησης, το Περιφερειακό Συμβούλιο
με την υπ΄αριθ.169/9-11-2017 απόφασή του ενέκρινε την πρόσληψη ιατρού εργασίας για το
προσωπικό της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για ένα έτος, κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε εντός του
2018.
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Οικονομικός - Δημοσιονομικός Έλεγχος

Η αιρετή Περιφέρεια έκλεισε τα οχτώ χρόνια της και μαζί έκλεισαν οχτώ χρόνια απολογισμού. Ο
απολογισμός της Περιφέρειας αποτελεί μία από τις κορυφαίες πράξεις ευθύνης, η οποία συνδέεται
άμεσα με θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, όπως η διαφάνεια, η συμμετοχή και η ενημέρωση
των θεσμικών οργάνων, των φορέων και πολιτών. Συνεπώς, δεν αποτελεί απλώς μία υποχρέωση
τύπου που απορρέει από το νόμο αλλά δέσμευση ουσία απέναντι στον τόπο.

Στη διάρκεια των οχτώ αυτών χρόνων το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ταλανίστηκε, ματαιώθηκε
και απογοητεύτηκε από τους θεσμούς και τις διαδικασίες. Οι επιπτώσεις στην οικονομία υπήρξαν
συγκλονιστικές, δοκιμάστηκαν οι αντοχές της και η ενδυνάμωσή της αποτέλεσε εθνική επιταγή.

Η αιρετή Περιφέρεια, την οποία εισήγαγε ο Καλλικράτης, ξεκίνησε ως ένας αχαρτογράφητος
θεσμός, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπήρξε ένα διοικητικό πείραμα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού
του πειράματος, έγιναν προσπάθειες για καίριες θεσμικές μεταβολές, όπως η ενιαία λειτουργία
των περιφερειακών μας ενοτήτων, και στην πορεία των χρόνων προχωρήσαμε σταθερά και
σκύψαμε πάνω από τα ζητήματα της κοινωνίας και του τόπου.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων υλοποιήθηκαν σοβαρές αλλαγές στη δομή των
οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, όπως η μεταβίβαση σε εμάς αρμοδιοτήτων από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με την αλλαγή αυτή,
κατορθώσαμε να καλύψουμε πολλά κενά και να ξεπεράσουμε εμπόδια γραφειοκρατίας.

Οι αδυναμίες και οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του κεντρικού κράτους και
εκείνων της Περιφέρειας δυσχέραιναν το έργο μας και κληθήκαμε να ανταποκριθούμε σε σύνθετες
διοικητικές διαδικασίες. Η οικονομική ύφεση και το υπάρχον έλλειμμα σε οικονομικούς,
ανθρώπινους και υλικούς πόρους, από την άλλη, δυσχέραινε έτι παραπάνω το έργο της
Περιφέρειας.

Είναι αλήθεια ότι ως συνέπεια των παραπάνω παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην πληρωμή των
λογαριασμών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Ωστόσο, με προσεκτική οικονομική πολιτική ο
αντίκτυπος μειώθηκε και καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για την ενίσχυσης της ασφάλειας
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των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Σε επίπεδο κεντρικού κράτους ένα μείζον πρόβλημα είναι η μειωμένη απόδοση στις Περιφέρειες
των θεσμοθετημένων πόρων. Με βάση τους θεσμοθετημένους πόρους όπως προκύπτουν από τον
Καλλικράτη η χρηματοδότηση των Περιφερειών το 2019 έπρεπε να ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο
358 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό είναι εγγεγραμμένα μόλις 665 εκατ. ευρώ,
το οποίο όχι μόνο σημαίνει σημαντική απομείωση αλλά ταυτόχρονα στερεί τη δυνατότητα από τις
Περιφέρειες να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο λόγω δημοσιονομικής ασφυξίας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη μεταρρύθμιση για την εξαίρεση των δαπανών
των Περιφερειών από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (από 01.01.2019), γεγονός
που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για την τοπική οικονομία. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αφάλεια του δικαίου και των συναλλαγών αλλά και την
θωράκιση της νομιμότητας. Η διάταξη που εισάγει την αλλαγή αυτή αποτελεί διάταξη νόμου
προγενέστερου του Ν. 4483/2017 και συγκεκριμένα αποτελεί διάταξη του Ν. 4337/2015 και ως εκ
τούτου τόσο ως προς το τυπικό όσο και ως προς το ουσιαστικό μέρος δεν συνάδει με την έννοια
του κράτους δικαίου και με τις αρχές της χρηστής οικονομική διαχείρισης.

Τα σημαντικά αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε αντικατοπτρίζονται στη βελτίωση της
οικονομικής θέσης της Περιφέρειας, με τα χρήματα που διεκδικήσαμε και εισέρευσαν στα ταμεία
μας ύψους 169.247.465,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του αδιαθέτου υπολοίπου, το οποίο
υπολογίζεται ενδεικτικά στις 31.12.2018 στο ύψος των 68.200.000,00 ευρώ), αλλά και τα
96.292.622,32 ευρώ που καταβάλαμε (με την έκδοση 7.600 ενταλμάτων), αποτέλεσαν σημαντική
διεκδίκηση και ένεση ρευστότητας στην τοπική αγορά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Θα ήθελα να τονίσω προς όλες τις κατευθύνσεις πως ο πραγματικός προϋπολογισμός των
Περιφερειών συντάσσεται με βάση τα έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Για δεύτερη φορά
από το 2012, έστω και στο τέλος της χρονιάς εισπράξαμε Επενδυτικούς ΚΑΠ ποσού 5.040.000,00
ευρώ. Το ίδιο ευελπιστούμε να γίνει και το 2019.
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Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ + ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Α. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα της Π.Ε. Αχαΐας και της ΕΔΡΑΣ για το έτος 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 113.976.090,47 ευρώ , τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:
Επιχορηγήσει
ς

26.058.188,07

Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:
άπτυξης

385.836,59
49.337,21
14.040,00
2.459,38
320.000,00
25.672.351,4
8

Επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ για:

3.484.134,39
2.368.588,86
10.560.000,0
0
1.954.528,23
7.135.100,00
166.000,00
4.000,00
Λοιπές Επιχορηγήσεις:

0,00
0,00

Χρηματοδοτήσεις

38.401.508,74
2.031.396,31
9.039.253,00
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72.079,42
500.000,00
1.590.000,00
25.168.780,0
1

– ΕΣΠΑ και με υπόλογο το Π.Τ.Α.
Ίδια έσοδα

3.116.393,66
- δικαιώματα
ους Καταθέσεων Ταμειακών Διαθεσίμων & Εκμίσθωσης Ακινήτων & Γαιών
- προστίμων

Αδιάθετο Υπόλοιπο (31.12.2017) (δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη)

1.836.853,30
686.514,67
593.025,69
46.400.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

113.976.090,47

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες της Π.Ε. Αχαΐας και της ΕΔΡΑΣ για το έτος 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 59.803.905,68 ευρώ , οι οποίες
αναλύονται ως κάτωθι :
Δαπάνες κάλυψης λειτουργικών αναγκών

15.842.613,01
ις

11.163.179,15
575.183,69
468.430,01
1.595.010,23
513.632,66
97.876,75
615.664,95
813.635,57

-Μετακινήσεις Εσωτερικού, Εξωτερικού

-Τέλη

Δαπάνη για την Επίτευξη του Σκοπού
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

10.018.591,93
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κού Επιδόματος Νεφροπαθών

1.990.608,78
320.000,00

Απεξάρτησης)

284.757,57
7.395.535,25
27.690,33

Δαπάνη Εξυπηρέτησης Δανείων

3.638,72

Λοιπές Δαπάνες (Επιστρεφόμενα Έσοδα)
Δαπάνες Εκτέλεσης Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

250.072,00
33.688.990,02

πισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)
ΣΥΝΟΛΑ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 75

3.638,72
250.072,00

31.586.726,53
775.000,00
25.449,71
1.301.813,78
59.803.905,68 59.803.905,68

Καθημερινότητα του Πολίτη
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α. ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 31.379.066,21 ευρώ , τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:
Επιχορηγήσεις

16.794.276,09

Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:

312.561,50
36.066,00
3.495,50
273.000,00

Σταθμών
Επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ για:

16.481.714,59
1.121.751,52
1.621.863,07
5.604.000,00
1.325.700,00
6.398.400,00
404.000,00
6.000,00

ς

Λοιπές Επιχορηγήσεις:

0,00
0,00

Χρηματοδοτήσεις

0,00

ς Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)
– ΕΣΠΑ και με υπόλογο το Π.Τ.Α.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Καθημερινότητα του Πολίτη
Ίδια έσοδα

1.284.790,12
- δικαιώματα
πό Τόκους Καταθέσεων Ταμειακών Διαθεσίμων & Εκμίσθωσης Ακινήτων & Γαιών
- προστίμων

Αδιάθετο Υπόλοιπο (31.12.2017) (δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη)

13.300.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

998.738,49
226.348,28
5.844,45
53.858,90

31.379.066,21
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Β. ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 22.103.802,56 ευρώ , οι οποίες αναλύονται
ως κάτωθι :
Δαπάνες κάλυψης λειτουργικών αναγκών
ς, λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις

9.173.514,39
5.521.978,49
213.360,45
115.683,19
2.371.955,12
201.307,73
255,70
117.577,26
631.396,45

-Μετακινήσεις Εσωτερικού, Εξωτερικού
ηρήσεις, Δικαστικά κλπ.)
-Τέλη

Δαπάνη για την Επίτευξη του Σκοπού

8.025.630,05
1.404.741,53
470.000,00
32.000,00
5.948.966,68
169.921,84

Μαθητών
Δαπάνη Εξυπηρέτησης Δανείων

183.103,69
183.103,69

Δαπάνες Εκτέλεσης Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
ρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

4.721.554,43

ΣΥΝΟΛΑ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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2.220.498,74
0,00
2.501.055,69
22.103.802,56

Καθημερινότητα του Πολίτη
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Α. ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα της Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 23.892.309,31 ευρώ , τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:
Επιχορηγήσεις

13.932.733,95

Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:

117.466,52
57.481,43
2.985,09
57.000,00

Επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ για:
ιτουργικών Δαπανών

13.815.267,43
1.301.021,46
1.049.548,07
4.260.000,00
987.897,90
5.635.300,00
577.000,00
4.500,00

έλεση Προγράμματος Δακοκτονίας
Λοιπές Επιχορηγήσεις:

0,00
0,00

Χρηματοδοτήσεις

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

χορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων

– ΕΣΠΑ και με υπόλογο το Π.Τ.Α.
Ίδια έσοδα

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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- δικαιώματα
- προστίμων
Αδιάθετο Υπόλοιπο (31.12.2017) (δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη)
ΣΥΝΟΛΑ

1.271.117,27
180.491,58
7.966,51
8.500.000,00
23.892.309,31

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες της Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2018 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 14.384,914,08 ευρώ , οι οποίες αναλύονται ως κάτωθι :
Δαπάνες κάλυψης λειτουργικών αναγκών
6.970.762,17
4.420.756,81
161.494,52
-Μετακινήσεις Εσωτερικού, Εξωτερικού
74.842,98
άνη Πάσης Φύσεως Υπηρεσιών (ΔΕΚΟ, Συντηρήσεις, Δικαστικά κλπ.)
1.544.174,99
44.351,71
-Τέλη
37.715,33
454.807,52
232.618,31
Δαπάνη για την Επίτευξη του Σκοπού
5.471.061,01
898.966,56
57.000,00
3.809,09

Απεξάρτησης)

293.629,81
3.432.874,62
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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784.780,93
Δαπάνη Εξυπηρέτησης Δανείων

671.493,56
671.493,56

Δαπάνες Εκτέλεσης Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

1.271.597,34
612.488,86
0,00
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

ΣΥΝΟΛΑ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κατά το 2018 η ΠΔΕ, στο θέμα του αναπτυξιακού νόμου, έδωσε το στίγμα της με σειρά προτάσεων
που υπέβαλε στον αρμόδιο Υπουργό για την επιτάχυνση της αποπληρωμής των επιχειρήσεων που
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις επενδύσεις τους. Οι προτάσεις μας και η συστηματική συνεργασία με
το αρμόδιο υπουργείο είχαν ως αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 2018 να πληρώσουμε 4.492.376,69
ευρώ.

ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές
για να φιλοξενεί δωρεάν ογκολογικούς ασθενείς από όλη την Νοτιοδυτική Ελλάδα, οι οποίοι
έρχονται στην Πάτρα για να υποβληθούν σε θεραπευτικές αγωγές.
Η συμβολή του Ιδρύματος είναι καθοριστική, καθώς ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία του ασθενούς.
Εφαρμόζει συστηματικά τη θεραπευτική του αγωγή, αφού η απόσταση μεταξύ των Νοσοκομείων
και του Ξενώνα είναι η πλέον πιο κοντινή, σε σχέση με την εκτός έδρας μόνιμη κατοικία του.
Με δεδομένη την αύξηση των ογκολογικών κρουσμάτων, το Ίδρυμα διαθέτει τις κλίνες του κατά
σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα πάντα με το παραπεμπτικό του θεράποντος Ιατρού. Στο
πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, η λειτουργία του Ιδρύματος κρίνεται
απαραίτητη για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην
ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας τους, χαρίζοντάς τους ποιότητα και αξιοπρέπεια στη ζωή και την
υγεία.
Για λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα» πληρώσαμε από τον
προϋπολογισμό μας, με έσοδα που έχουμε εξοικονομήσει όλα αυτά τα χρόνια, από τον
εξορθολογισμό των δαπανών, το ποσό των 268.757,57 ευρώ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το έτος 2018 η Οικονομική Επιτροπή πραγματοποίησε 62 συνεδριάσεις, στις οποίες
ελήφθησαν 3086 αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια του έτους δημοπρατήσαμε έργα και μελέτες, τα
οποία βελτιώνουν την οδική ασφάλεια αλλά και τις υποδομές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Με σειρά αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις
περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες για τα παρακάτω έργα και μελέτες. Βεβαίως, οι ασάφειες
του νέου νόμου, περί δημοσίων συμβάσεων, θέτουν υπό δοκιμασία όλη αυτή την προσπάθεια.
Αντιμετωπίζουμε ένα κράτος που δεν δίστασε να έχει 4.500 νόμους μέσα σε 47 χρόνια,
περίπου 96 νόμους το χρόνο, πάνω από 100 χιλ. υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κατά την τελευταία τριετία το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει
τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άλλαξε τρεις φορές, δημιουργώντας σοβαρές
καθυστερήσεις.
Ο Νόμος 4412/2016 από την δημοσίευσή του ως σήμερα έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί
με 4 νεώτερους νόμους (Ν.4469/2017, Ν. 4472/2017, 4482/2017 και 4497/2017) ενώ έχουν εκδοθεί
7 Υπουργικές Αποφάσεις.
Από τον Αύγουστο 2017 έχει καθιερωθεί η εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών με
πρότυπα και υποχρεωτικά τεύχη διακηρύξεων και μέσα σε 4 μήνες αυτά έχουν συμπληρωθεί –
τροποποιηθεί τουλάχιστον 3 φορές.
Η περιπλοκότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων απεικονίζεται στις πράξεις του ελεγκτικού
συνεδρίου, όπου σε κάποιες περιπτώσεις εγκρίνει τις συμβάσεις ενώ σε άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις τις απορρίπτει.
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Επόμενη Μέρα
Επόμενη Μέρα

Η Δυτική Ελλάδα ξανά πρωταγωνίστρια
Φυσικό Αέριο και Δίκτυα Διανομής

Μια διεκδίκηση δεκαετιών υλοποιείται!
Ένα έργο ορόσημο, η έλευση φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, που το συνολικό κόστος του
αγγίζει τα 38,65 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2018 (δημόσια
δαπάνη 18,516 εκατ. ευρώ) αποτελώντας την πιο σημαντική επιβράβευση των τεράστιων
προσπαθειών μιας Περιφερειακής Αρχής που σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες της και η
οποία έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να εξελίσσεται αδιάκοπα και να πρωτοπορεί.
Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου που θα επιτρέψει τη σύνδεση
οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις πόλεις
καθιστώντας την Δυτική Ελλάδα την πρώτη περιφέρεια, μετά τα αστικά κέντρα που γειτνιάζουν με
τον κεντρικό αγωγό της χώρας, που κόβει το νήμα της έναρξης υλοποίησης αποκεντρωμένων
δικτύων διανομής υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Η έναρξη του έργου προγραμματίζεται στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και υλοποιείται στο Αγρίνιο,
την Πάτρα και τον Πύργο με δικαιούχο την «Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.», ενώ
αποτελεί σημαντικό μέρος της υλοποίησης του σχεδιασμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας,
την στήριξη των νοικοκυριών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου σε τρεις (3) πόλεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο, Πάτρα και Πύργο) και στην σύνδεση καταναλωτών σε
αυτά.
Ειδικότερα το έργο αφορά :


στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την χερσαία αποθήκευση του

υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και την μετέπειτα αεριοποίηση του Φυσικού Αερίου
(δεξαμενές και αεριοποιητές)


στην εγκατάσταση δικτύων διανομής, παροχετευτικών αγωγών και του σχετικού εξοπλισμού,

προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι υποδομές διανομής και να ξεκινήσει η εμπορική
λειτουργία των αστικών δικτύων διανομής των πόλεων Πάτρας, Αγρινίου και Πύργου και να
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συνδεθούν συνολικά περίπου 4.500 καταναλωτές έως τα τέλος του 2023.
Κατά την Α΄φάση υλοποίησης του σχεδιασμού μας εκτιμάται ότι:
Στην πόλη της Πάτρας θα κατασκευαστούν 122 χλμ δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου ενώ ο
αριθμός των συνδέσεων εκτιμάται στις 2.900.
Στην πόλη του Αγρινίου θα κατασκευαστούν 70 χλμ δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου ενώ ο
αριθμός των συνδέσεων εκτιμάται στις 1.200.
Στην πόλη του Πύργου εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν 16 χλμ δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου
ενώ ο αριθμός των συνδέσεων εκτιμάται στις 400.
Το πλήθος των ωφελούμενων από το έργο, είναι πολλαπλάσιο αυτού των συνδέσεων αφού
εκτιμάται ότι πλήθος των νοικοκυριών που θα συνδεθούν θα είναι περίπου 2,5 νοικοκυριά ανά
σύνδεση για την κατηγορία των οικιακών καταναλωτών.
Οι συγκεκριμένες συνδέσεις αφορούν την περίοδο μέχρι το 2023, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με
τον προγραμματισμό, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται πολλαπλάσιες συνδέσεις
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Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Λιμένα Κυλλήνης & Λιμένα Κατακόλου

Εκσυγχρονίζουμε τα δυο λιμάνια της Ηλείας,
ανοίγουμε νέους ορίζοντες στην τοπική ανάπτυξη
Τα έργα αναβάθμισης του λιμένα Κυλλήνης και Κατακόλου συμβάλλουν σημαντικά στην ανάδειξη
δύο λιμένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως μέρη ενός σύγχρονου Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών, καθώς επίσης και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες και
τουρίστες, διευρύνοντας και επεκτείνοντας την ανάπτυξη δραστηριοτήτων γύρω από το λιμένα,
γεγονός το οποίο θα ωφελήσει την τοπική και εθνική οικονομία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Το έργο της αναβάθμισης του λιμένα Κυλλήνης είναι αναγκαίο για το Νομό Ηλείας και την
Περιφέρειά μας γενικότερα ,αφού αφορά την προστασία και λειτουργικότητα του λιμένα με την
επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 130μ περίπου για την προστασία του από ΒΒΑ ανέμους , καθώς και αποπεράτωση του δαπέδου κυκλοφορίας στον χερσαίο χώρο που
δημιουργήθηκε μεταξύ του κρηπιδώματος κρουαζιεροπλοίων και του προσήνεμου μώλου ,έτσι
ώστε να γίνεται με ασφάλεια η κυκλοφορία στο χώρο αυτό.

Το εν λόγω έργο με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ» και προϋπολογισμό 4.932.000,00€, περιλαμβάνει δύο υποέργα, εκ των οποίων το
πρώτο αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, με σκοπό την προστασία του
λιμένα από Β-ΒΑ ανέμους, και το δεύτερο αφορά την αποπεράτωση του δαπέδου κυκλοφορίας
στον χερσαίο χώρο που δημιουργήθηκε μεταξύ του κρηπιδώματος κρουαζιεροπλοίων και του
προσήνεμου μώλου, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η κυκλοφορία στο χώρο αυτό. Με την
ολοκλήρωση του έργου θα προκύψει ένα πλήρως αποπερατωμένο λιμενικό δάπεδο και
ασφαλέστερη πρόσδεση και παραμονή στο λιμένα Ε/Γ –Ο/Γ πλοίων, λόγω επέκτασης του
προσήνεμου μώλου, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και
τουρίστες που εξυπηρετούνται από τις πορθμειακές γραμμές προς Ζάκυνθο, Πόρο Κεφαλληνίας και
Αργοστόλι -Ληξούρι.
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Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση αυτού του έργου θα αξιοποιηθεί σημαντικά ο χώρος ελλιμενισμού
πλοίων στο Λιμένα Κυλλήνης και θα δοθεί η δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλυτέρων επιβατικών
και εμπορικών πλοίων καθώς και θα αυξηθεί η δυνατότητα φόρτωσης/εκφορτωσης και
προσωρινής αποθήκευσης εμπορευμάτων και αγαθών. Επίσης θα αυξηθεί η προστασία της
λιμενολεκάνης από τους Β-ΒΑ ανέμους.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Με την αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης το λιμάνι Κατακόλου, όπου εισέρχονται κατ' έτος άνω των
500.000 τουριστών, αναδεικνύεται ως ένα σύγχρονο Ευρωπαΐκό λιμάνι που παρέχει υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνει υποδοχή, ενημέρωση και καθοδήγηση των τουριστών
σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, παροχή ασύρματου Ίντερνετ WiFi , παροχή πρόσβαση σε χώρους
πολιτισμού, αναψυχής και ξεκούρασης. Η αναβάθμιση του λιμένα και η βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών θα παρακινήσει τους τουρίστες να διαθέσουν περισσότερο χρόνο και
χρήμα στις δραστηριότητες γύρω από το λιμένα γεγονός που θα ωφελήσει την τοπική και Εθνική
οικονομία.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» και προϋπολογισμό 10.500.000,00€, η οποία έχει λάβει υπόψη την αριθ.
8216.04/04/12 (ΦΕΚ τ.ΑΑΠ 152/2012) απόφαση της ΕΣΑΛ, στη χερσαία ζώνη του λιμένα θα
κατασκευαστούν νέα κτίρια:
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α) κτίριο υποδοχής επιβατών στη θέση του πρώην τουριστικού περιπτέρου, το οποίο
αναπτύσσεται σε δύο στάθμες (ισόγειο και α΄ όροφος) με συνολική επιφάνεια 1.310,07τμ,
β) κτίριο Schengen με χρήση γραφείων ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας και αποσκευών, το οποίο
αναπτύσσεται σε δύο στάθμες (ισόγειο και α΄ όροφος) με συνολική επιφάνεια 774,25τμ,
γ) κτίριο εκθέσεων – πολιτισμού (αποτελεί μετατροπή και επανάχρηση κτιρίου πρώην αποθηκών
σταφίδας με προσθήκη ενός όμοιου τρίτου όγκου) με συνολική επιφάνεια 785,99τμ,
καθώς επίσης θα γίνει ανάπλαση της χερσαίας ζώνης βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
περιγράφονται στην επικαιροποίηση του Γενικού Π.Σ Λιμένα Κατακόλου (ΦΕΚ 278/29-8-2014) και
περιλαμβάνει βιομηχανικά δάπεδα, ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις δρόμων ήπιας κυκλοφορίας,
έργα πρασίνου και ηλεκτροφωτισμό.

Κύριος σκοπός του εν λόγω έργου αποτελεί είναι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης με ρύθμιση της
κυκλοφορίας, η αναβάθμιση της ασφάλειας του λιμένα κατά την είσοδο των τουριστών των
κρουαζιεροπλοίων με κατασκευή κτιρίου Schengen για την τήρηση του κώδικα ασφαλείας ISPS, και
η αναβάθμιση του χώρου υποδοχής με κατασκευή κτιρίου υποδοχής επιβατών και διοίκησης,
καθώς και χώροι εκθέσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χώροι πάρκινγκ αυτοκινήτων,
πλακοστρώσεις, χώροι πρασίνου, κατασκευή καλαίσθητων παγκακίων και καλαίσθητου φωτισμού
της περιοχής καθώς και θέσεις παροχής δωρεάν WiFi.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών η είσοδος στο λιμένα θα είναι ασφαλής, η κυκλοφορία θα είναι
απολύτως ρυθμισμένη και οι τουρίστες θα βρίσκουν χώρους ενημέρωσης, ξεκούρασης και
επίσκεψης χώρων πολιτισμού και εκθέσεων π.χ. τοπικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων.
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Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων (Αναβάθμιση, Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων)

Έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ,
το μεγαλύτερο απ’ την εποχή κατασκευής του Χιονοδρομικού
Η κύρια παρέμβαση που προγραμματίζεται για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους χιονοδρόμους αλλά και στους επισκέπτες του ΧΚΚ υλοποιείται μέσω του
ανασχεδιασμού και της αναβάθμισης του δικτύου των αναβατήρων και της χωρικής οργάνωσής
τους με ταυτόχρονη αναβάθμιση των βοηθητικών συστημάτων Η/Μ εξοπλισμού αυτών . Επίσης
προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων διαφόρων
κατηγοριών και αντίστοιχες πύλες με καρταναγνώστες και τουρνικέ, που επιτρέπουν την είσοδο σε
κάθε αναβατήρα μόνον με τον αντίστοιχο τύπο του εισιτηρίου. Κύρια πλεονεκτήματα, πλέον της
ασφάλειας που απορρέει από την παρακολούθηση της κίνησης, είναι η άνετη εξυπηρέτηση των
πελατών και η δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής. Πρόσθετα θα γίνει
αναβάθμιση και αντικατάσταση των Χιονοστρωτήρων

Προϋπολογισμός: 20.250.000,00 € (19.418.636 δημόσια δαπάνη + 831.364 ιδία συμμετοχή) πλέον
ΦΠΑ
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Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Η ΟΧΕ στην Αιτωλοακαρνανία αφορά στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας ΜεσολογγίουΑιτωλικού, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροβιότοπους της Μεσογείου και
αποτελεί μια αναπτυξιακή στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, που συνδυάζει διάφορες κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, την προώθηση της
απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι μάλιστα ένα
νέο εργαλείο σχεδιασμού ολιστικής προσέγγισης που αντλεί πόρους από το Π.Ε.Π Δυτικής
Ελλάδας 2014-2020, αλλά και από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Ξενοκράτειο Μουσείο
Είναι το πρώτο ενταγμένο έργο της Ο.Χ.Ε. για άλλες στρατηγικές στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με
προϋπολογισμό 3.700.000,00 ευρώ Το έργο αφορά την αποκατάσταση του Ξενοκρατείου κτιρίου
στο Μεσολόγγι και την μετατροπή του από σχολικό κτίριο σε μουσειακό χώρο, με πρόβλεψη για τη
δημιουργία και οργάνωση μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών.

Το έργο ανήκει στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού, η οποία
αποτελεί ένα νέο οικο-αναπτυξιακό και χωροταξικό πρότυπο βασισμένο στο ενδογενές ανθρώπινο,
φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας
τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής.
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Εντάσσεται στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της επενδυτικής προτεραιότητας 6c: Διατήρηση,
προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τριών υποέργων:
Α) «Αποκατάσταση «Ξενοκρατείου» διατηρητέου κτηρίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο
μουσείου», π/υ:2.600.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
& Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου με ανοικτή διαγωνιστική
διαδικασία - διαγωνισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν.4412/2016 και μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν
υποέργο είναι εργασίες επισκευής κτηρίου: α) συντήρηση, ενίσχυση, αποκατάσταση στέγης και
δαπέδων, β) επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση κουφωμάτων, γ) ελαιοχρωματισμοί, δ) στατική
ενίσχυση (πλαγιοθεμελιώσεις στο σύνολο των τοιχοποιιών, ενέματα με κάναβο, οπλισμένο
επίχρισμα εσωτερικά – ημιοπλισμένο εξωτερικά, ενίσχυση με μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία στην
οροφή του ισογείου και στο φέροντα οργανισμό της στέγης), ε) Η/Μ εγκατάσταση.

Β)

«Δημιουργία

–

Οργάνωση

μόνιμων

συλλογών Ξενοκρατείου», π/υ: 520.000€. Οι
εργασίες θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία
από

την

Εφορεία

Αρχαιοτήτων

Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από τον Ν.4412/2016 και το
άρθρο 81 του Ν. 1958/91, όπου ρητά
αναφέρεται ότι «Τα αρχαιολογικά εν γένει
έργα είναι δυνατόν να εκτελούνται λόγω της
επιστημονικής και καλλιτεχνικής φύσης τους και της εξαιρετικής λεπτότητάς τους και απευθείας
από την Υπηρεσία με αυτεπιστασία και απολογιστικά». Το υποέργο περιλαμβάνει εργασίες
εγκατάστασης και οργάνωσης έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων και εργασίες συντήρησης
αρχαίων αντικειμένων.
Γ) «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου»,
π/υ:580.000€. Το υποέργο Θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία - διαγωνισμός
άνω των κοινοτικών κατωφλίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και μέσω της
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πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Στο υποέργο περιλαμβάνεται την προμήθεια προθηκών, πετασμάτων κατασκευών, στηριγμάτων και βάσεων αντικειμένων, ο σχεδιασμός και η παραγωγή εποπτικού
υλικού (λεζάντες, κειμενο-λεζάντες, αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια, φυλλάδια
Braille, εκπαιδευτικά έντυπα και υλικό, συμβατικά εποπτικά μέσα έκθεσης, ψηφιακές και
πολυμεσικές εφαρμογές, παραγωγή πινακίδων Braille) και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, αποθηκών,
γραφείων κλπ.

Το παρόν έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2020. Με την
ολοκλήρωση του έργου παραδίδεται στο κοινό το Αρχαιολογικό Μουσείο Ξενοκρατείου. H Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του χώρου με
το προσωπικό φύλαξης που διαθέτει, ενώ θα μεριμνήσει μελλοντικά και για τις ενδεχόμενες
ανάγκες συντήρησης των εκθεμάτων από το προσωπικό της Εφορείας.
Η έκθεση θα διαθέτει τον απαραίτητο, σύγχρονο εκθεσιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, εποπτικό
υλικό (έντυπο και ψηφιακό), πολυμεσικές εφαρμογές, ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός και
ικανός να κοινωνήσει στους επισκέπτες τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της
Αιτωλοακαρνανίας συμβάλλοντας έτσι μαζί με τα άλλα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε, που
αναμένεται να ολοκληρωθούν στην παρούσα προγραμματική περίοδο, στην επίτευξη του στόχου
της στρατηγικής για ολοκληρωμένες πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
και την καθιστούν ελκυστική για συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται στα διαρθρωτικά και
επενδυτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.
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Βελτίωση Προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας

Βήμα – βήμα και μεθοδικά προχωράμε στην υλοποίηση ενός οραματικού σχεδίου

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, άνοιξε οριστικά ο δρόμος για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)
Μεσολογγίου –Αιτωλικού. Προηγήθηκε η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου,
για να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τους πόρους και να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στην
υλοποίηση τέτοιων σημαντικών έργων που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών, θα
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και θα διαμορφώσουν προϋποθέσεις για ένα νέο αναπτυξιακό
περιβάλλον. Η μελέτη προβλέπει την ανάδειξη και ανάπλαση της οδού αναψυχής 3,8
χιλιομέτρων, που με αφετηρία την πόλη του Μεσολογγίου, διασχίζει τη Λιμνοθάλασσα και
καταλήγει στη περιοχή της Τουρλίδας. Η οδός θα διατηρηθεί με κατάλληλες κυκλοφοριακές
διαμορφώσεις και πλάτος 6,50 μέτρων για την κίνηση των οχημάτων με χαμηλές ταχύτητες. Το
έργο αφορά αποκλειστικά σε ήπιες παρεμβάσεις με αναδιάταξη των επιφανειών οδού–
πεζοδρομίων και αντικαταστάσεις υλικών.
Το έργο «Βελτίωση Προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας έχει υποβληθεί για ένταξη στο ΕΠ ΔΕ
2014-2020 με προϋπολογισμό 3,4 εκατ. ευρώ.
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Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Άξονα Πογωνιάς-Πλαγιάς

Το έργο θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Χωροθετείται
από τη θέση «Βαθυαβάλι» ΑΡΧΗ (στην χ.θ. 10.400 μέτρα μετά την Πογωνιά) και έως τα όρια
οικισμού Πλαγιάς ΤΕΛΟΣ (στην Χ.Θ.17,750).
Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες διάνοιξης, κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων
υδάτων, επιχωμάτων, επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
με συρματοκιβώτια (σεραζανέτ). Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας,
ασφαλτόστρωσης όλου του δρόμου μήκους 7,50 μέτρων, σήμανσης και διαγράμμισης του
οδοστρώματος καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.
Προϋπολογισμός; 6.320.000,00 €
Το έργο αφορά στην αποπεράτωση τμημάτων δρόμου, στην πλήρη κατασκευή άλλων τμημάτων
δρόμου, καθώς και στη σύνδεσή του με τους υπάρχοντες δημοτικούς δρόμους στην περιοχή του
έργου.
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Κατασκευή Παραλιακής Οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού Ν. Ηλείας

Το συνολικό μήκος της οδού είναι 13.206,80μ.Η αρχή της οδού βρίσκεται στον οικισμό της Γλύφας,
στη διασταύρωση προς Λυγιά και προς παραλία Γλύφας . O άξονας της οδού κινείται ανατολικά και
στο βόρειο όριο του δάσους των θινών του Βαρθολομιού χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο
όπου είναι δυνατόν και κατασκευάζοντας και νέα αδιάνοικτα τμήματα. Διέρχεται μεταξύ του
σταδίου του Βαρθολομιού και του δάσους , και βελτιώνοντας το υφιστάμενο δίκτυο. Στη χθ 11+000
προβλέπεται η κατασκευή νέου τεχνικού ανοίγματος 32μ για την γεφύρωση του Πηνειού ποταμού
στην περιοχή Μπούκα Γαστούνης. Η οδός καταλήγει στη διασταύρωση προς την παραλία
Παλαιοχωρίου όπου και συνδέεται με το υπό μελέτη τμήμα της παραλιακής οδού του Δήμου
Αμαλιάδας.

Με την ΑΠ Δ.Ο.Υ/οικ.4869/2018 (ΑΔΑ Ω52Μ465ΧΘΞ –Θ96) έχει γίνει έγκριση δέσμευσης ποσού
5.000.000€ σε βάρος του έργου 2017ΣΕ07100005 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε με διάθεσή του στην
Περιφέρεια Δ.Ε για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή παραλιακής οδού στα όρια του Δήμου
Πηνειού Ν. Ηλείας –Α΄φάση».
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Βάσει του Τεχνικού δελτίου του έργου προβλέπονται 4.500.000€ για την κατασκευή και 500.000€
για απαλλοτριώσεις.

Για το υποέργο κατασκευής με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΗΝΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
προβλέπονται τα ακόλουθα:
Θα κατασκευαστεί τμήμα από χθ 6+100 έως τη χθ 13+200 δηλ. μήκος 7100μ με αφετηρία το δρόμο
Βαρθολομιό –θάλασσα μέχρι το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Παλαιοχωρίου. Προβλέπονται
χωματουργικά, επιχώματα , μικροτεχνικά ,οχετοί , τάφροι ,οδοστρωσία και ασφαλτικά . Επίσης
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Τέλος στη χθ 11+000 θα κατασκευαστεί νέο τεχνικό
γεφύρωσης του Πηνειού ποταμού στις εκβολές του ανοίγματος 32μ.
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Αποκατάσταση και αναβάθμιση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην
Αρχαία Ολυμπία

«Είναι πολιτική μας επιλογή να αναδείξουμε τα συγκριτικά - αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της
Ηλείας. Προχωρήσαμε σε μια πράξη που έχει πολύπλευρη σημασία για την Ηλεία, αφενός γιατί
αποτελεί εμβληματικό και συμβολικό έργο, αφετέρου γιατί η δρομολόγησή του συνδυάζεται με την
υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Κατακόλου- Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας,
συνολικού προϋπολογισμού 41.000.000 ευρώ»

Το Μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων από το 2010 παρέμενε εκτός λειτουργίας. Το
2017 παραχωρήθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Έκτοτε
ξεκίνησαν συντονισμένες προσπάθειες για τη δημοπράτηση του έργου της Ανακατασκευής του
Μουσείου στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Αφορά κυρίως εργασίες επισκευών του κελύφους του κτιρίου,
μουσειολογικές εργασίες για την επανέκθεση των εκθεμάτων κλπ.

Υποέργο 1: ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ προϋπολογισμού 1.145.000,00 €
Υποέργο 2: ''ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ'' προϋπολογισμού 24.800,00
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Επέκταση Προαστιακού Πάτρας

Η δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα

«Συνεχίζουμε την πορεία μας με στόχο ο Προαστιακός να φτάσει στην Κάτω Αχαΐα. Θέσαμε ως
προτεραιότητα ένα εμβληματικό συγκοινωνιακό έργο για την οικονομική ζωή, την τουριστική
ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, αλλά και για την ποιότητα ζωής των
πολιτών μας, χρησιμοποιώντας ένα φιλικό μέσο μεταφοράς»

Η συνολική εργολαβία αποτελείται από δύο υποέργα:
1ο υποέργο
«Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής, αποβάθρων και τεχνικών, στη μετρική γραμμή του
προαστιακού σιδηροδρόμου» στο τμήμα από Άγιο Ανδρέα έως την Κάτω Αχαΐα (από Χ.Θ. 0+000
έως Χ.Θ. 20+744). Δημοπρατήθηκε στις 24 Μαΐου 2016 και στις 30 Αυγούστου 2016 υπογράφτηκε
η σύμβαση εκτέλεσης του έργου, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 748.655 €. Το φυσικό
αντικείμενο περιλαμβάνει την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής και των αποβαθρών στην
υφιστάμενη μετρική σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου Πατρών στο τμήμα
από Σ.Σ. Αγ. Ανδρέα έως τον Σ.Σ. Κάτω Αχαΐας συνολικού μήκους 20,8 km.

Η εκτέλεση του υποέργου καθυστέρησε εξαιτίας παρατηρήσεων του φορέα ελέγχου ΕΣΠΕΛ, αλλά
και ενστάσεων εκ μέρους του αναδόχους. Τα προβλήματα πλέον έχουν ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα
σήμερα να έχει εκτελεστεί το 95% του φυσικού αντικειμένου και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται
μέχρι 30/06/2018. Υπολείπονται μόνο εργασίες φινιρίσματος (ελαιοχρωματισμοί, τοποθετήσεις
κάδων και φωτιστικών κ.λπ), αλλά και η τοποθέτηση των εφεδράνων στη γέφυρα του ποταμού
Πείρου.

Στάσεις και ισόπεδες διαβάσεις
Στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπεται η ανακατασκευή ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων, όπως
και η κατασκευή και διαμόρφωση των εξής στάσεων:
Κεντρικός Σταθμός Άγιος Ανδρέας , Ανθείας , Άγιος Γεώργιος (Ιτιές), Παραλία Πατρών 25ης
Μαρτίου, Τσαούση –Μιντιλόγλι, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Αλισσός και Κάτω Αχαΐα. Σε κάθε στάση
προβλέπεται η διαμόρφωση αποβάθρας συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κεκλιμένων
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διαδρόμων πρόσβασης (ράμπες) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα, της
τοποθέτησης στεγάστρων και εξοπλισμού (καθιστικούς πάγκους, κάδους απορριμμάτων, μπάρες
στάθμευσης και ασφάλισης ποδηλάτων), και τον ηλεκτροφωτισμό.

2ο υποέργο
«Προμήθεια και εγκατάσταση νέων αυτόματων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ) και
αποκατάσταση λειτουργίας υφισταμένων στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού
από το ύψους του Αγίου Ανδρέα έως την Κάτω Αχαΐα. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού
3.410.402,58 ευρώ, για το οποίο υπογράφηκε σύμβαση στις 2 Μαΐου 2018 με συμβατικό χρόνο
υλοποίησης 365 ημέρες. Δηλαδή του χρόνου τον Μάιο, οπότε, με την ολοκλήρωση και του 2ου
υποέργου θα επιτευχθεί η συνολική λειτουργία του έργου και η απόδοσή του προς χρήση στους
πολίτες.

Η σύνδεση με την Ηλεία
Το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου δεν σταματά
στην Κάτω Αχαΐα. Προοπτική είναι η συνέχιση του προαστιακού μέχρι τον Άραξο. Ενώ μετά τις
αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης της υφιστάμενης γραμμής , στόχος είναι η σύνδεση της Πάτρας
με τον Πύργο. Ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2010» και το αρμόδιο υπουργείο.
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Τρένο απ’ το Κατάκολο έως την Αρχαία Ολυμπία

Ξαναζωντανεύουμε μια σιδηροδρομική γραμμή με ιστορία 100 ετών

«Σχεδιάσαμε μια οραματική στρατηγική για την Ηλεία, εξασφαλίσαμε τους πόρους κι έχουμε πλέον
περάσει στη φάση της υλοποίησης. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Κατάκολο – Πύργος –
Αρχαία Ολυμπία είναι πραγματικότητα. Μια μεγάλη πρόκληση είναι η αναβάθμιση της
σιδηροδρομικής γραμμής Πύργου – Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας, γιατί
τουριστικά την περιοχή και καθιστά

αναδεικνύει

ελκυστική τη μετάβαση των τουριστών, δημιουργώντας

αναπτυξιακό πλεονέκτημα».

Η

αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαία Ολυμπία – Πύργος – Κατάκολο, έχει

ενταχθεί στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, με βασικό στόχο την προώθηση
του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται ανακατασκευές στη
σιδηροδρομική υποδομή (γραμμή και αφύλακτες διαβάσεις), στην ανακατασκευή κτιρίων του
Σταθμού Πύργου και στον περιβάλλοντα χώρο και στον σταθμό της Ολυμπίας. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
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Σιδηροδρομική γραμμή Πατρών-Πύργου

Το τρένο πυλώνας ανάπτυξης για την Ηλεία

Επτά χρόνια μετά την οριστική αναστολή των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Πελοπόννησο, με
εξαίρεση τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, τον Προαστιακό της Πάτρας και την γραμμή Κατάκολο Ολυμπία, η κίνηση των συρμών αποτελεί παρελθόν και το δίκτυο είναι σε προσωρινή αναστολή.
Πρώτιστη προτεραιότητα αποτελεί η επαναλειτουργία της γραμμής του τρένου τουλάχιστον από
την Πάτρα μέχρι τον Πύργο και στην συνέχεια μέχρι την Καλαμάτα, για άρση της απομόνωσης της
Ηλείας και ανάσχεσης των αρνητικών αποτελεσμάτων αυτής της κατάστασης.

Για το λόγο αυτό ζητήσαμε και πετύχαμε από το Υπουργείο και τον ΟΣΕ να συντονίσει μια τέτοια
πρωτοβουλία που θα φέρει το σιδηρόδρομο Πάτρα – Πύργο ξανά στις ράγες, έστω και με την
μετρική του μορφή, ως μια ουσιαστική μεταβατικού χαρακτήρα λύση που θα άρει (σε έναν βαθμό)
την απομόνωση της Ηλείας. Το παράδειγμα του Προαστιακού της Πάτρας που επαναλειτουργεί και
καταρρίπτει το ένα ρεκόρ εισιτηρίων και αποδοχής μετά το άλλο, αποτελεί για εμάς παράδειγμα
καλής πρακτικής.

Το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα – Πύργος είναι εφικτό,
κατόπιν συντήρησης της υποδομής, αποκατάστασης της λειτουργίας των Συστημάτων Εξασφάλισης
ισόπεδων Διαβάσεων και στελέχωσης με το αναγκαίο προσωπικό. Η ΠΔΕ ήδη έχει προγραμματίσει
κονδύλι για χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο που βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης των μελετών από πλευράς ΟΣΕ αποσκοπεί στην
αναβάθμιση και συντήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής Κάτω Αχαϊας- Πύργου, και την αύξηση
των υπηρεσιών και των δρομολογίων με βελτίωση των υποδομών της γραμμής.
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η συντήρηση γραμμής σε εντοπισμένα τμήματα των
υφισταμένων σιδηροδρομικών γραμμών (μετρικού εύρους).Προβλέπεται επίσης η ανακαίνιση και
ο ευπρεπισμός σταθμών και στάσεων.

Η υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή πρόκειται να αναβαθμιστεί για τις ανάγκες της
κυκλοφορίας. Η ταχύτητα κυκλοφορίας για το τμήμα Κάτω Αχαϊας- Πύργου, θα είναι 90km/h.Το
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μέγιστο φορτίο που μπορεί να διέλθει από τη γραμμή είναι 22 τόνοι ανά άξονα. Μετα τις εργασίες,
η ταχύτητα κυκλοφορίας προβλέπεται να αυξηθεί στα 110 Km/h.
Περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης εξασφάλιση της γραμμής, και η τοποθέτηση σιδηροδρομικών
σημάτων σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Ακόμα περιλαμβάνονται:
- Γενική επισκευή σε εντοπισμένα τμήματα γραμμής
- Καθαρισμός χανδάκων και εξωχανδάκων για την απορροή των όμβριων ένθεν κι ένθεν της
γραμμής σε εντοπισμένα τμήματα
- Καθαρισμός πρανών σιδηροδρομικής γραμμής εντός ζώνης απαλλοτρίωσης σε μέσο πλάτος 6.5
μέτρα, από χόρτα, καλάμια θάμνους κλπ. Επίσης προβλέπεται η κοπή κλαδιών μεγάλων δέντρων.
- Αποκατάσταση ζημιών σε γέφυρες και τεχνικά (ΧΘ
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων Α.Σ.Ι.Δ. και προμηθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των
υφισταμένων

Ο Προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 16 εκατ. ευρώ και αναμένεται να
οριστικοποιηθεί εντός του α’ τριμήνου του 2019 όταν και οριστικοποιηθούν οι μελέτες του
έργου.
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Αξιοποίηση εγκαταστάσεων του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου»

Η μεγαλύτερη αστική αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών
κτιρίων της χώρας

Για σχεδόν 27 χρόνια δεν έχει κατασκευαστεί χαρτοπολτός, αλλά οι μηχανές παραμένουν εκεί. Η
παραγωγή έχει σταματήσει. Στους διαδρόμους, αγριόχoρτα ξεπροβάλλουν μέσα από τις ρωγμές
του σκυροδέματος. Το αρτεσιανό νερό αναβλύζει ακόμα για τους υδρόμυλους της
χαρτοβιομηχανίας. Το παλιό εργοστάσιο της χαρτοβιομηχανίας του Λαδόπουλου, αυτό το
εργοστάσιο φάντασμα, ενσαρκώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την βιομηχανική παρακμή της
Πάτρας δίνοντας το στίγμα της αποβιομηχάνισης της Ελλάδας.

Όμως πλέον υπάρχει όραμα και προοπτική. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχεδιάζεται η μεγαλύτερη αστική αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων της
χώρας. Έτσι ένα σύμβολο στασιμότητας θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για μια νέα εκκίνηση

Η σημασία του Λαδόπουλου για την παραλιακή ζώνη και, ευρύτερα, για την Πάτρα ήταν και
παραμένει, πάντοτε, μεγάλη. Το ακίνητο έχει προνομιακή θέση στη φυσική γεωγραφία του
πολεοδομικού συγκροτήματος, ευρισκόμενο στη καρδιά της Πάτρας πάνω από την ακτή του
Πατραϊκού. Προσφέρει εγγύτητα στο Νέο Λιμάνι, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε, μείζονος
σημασίας, πολιτιστικούς χώρους. Επιπλέον, η λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας, επί πολλές
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δεκαετίες, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρότατο πόλο έλξης δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή
αλλά και ένα «τοπόσημο» στον γεωγραφικό χώρο της Πάτρας, ευρέως αναγνωρίσιμο σε κάθε
επισκέπτη.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του χώρου καθιστούν φανερό ότι το πρώην εργοστάσιου του
Λαδόπουλου μπορεί, εφόσον αναπτυχθεί κατάλληλα, να αποτελέσει έναν στρατηγικής σημασίας
αναπτυξιακό πόλο για την Πάτρα, την Δυτική Ελλάδα και ευρύτερα τη χώρα. Για το λόγο αυτό,
άλλωστε, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οπότε και έκλεισε οριστικά ο ιστορικός κύκλος
της βιομηχανίας χάρτου, μέχρι και πρόσφατα, η αξιοποίηση του χώρου αυτού αποτέλεσε, κατά
καιρούς,

αντικείμενο

επιμέρους

μελετών,

πρωτοβουλιών

και

εξαγγελιών.

Ωστόσο,

η

πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, η έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και, ιδίως, η
δυσκολία εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση ενός έργου τέτοιας κλίμακας, δεν επέτρεψαν τη
διατύπωση συγκεκριμένων και πρακτικά εφαρμόσιμων προτάσεων.

Σήμερα, η αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου αποκτά, για πρώτη φορά,
επιχειρησιακή στόχευση και προοπτική υλοποίησης σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα. Η
προσπάθεια της Περιφέρειας για εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ακινήτου
(master plan) και η ολοκλήρωση μελέτης βιωσιμότητας για ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα
Φιλόδημος, παρέχουν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο ανάπτυξης και χρηματοδότησης.

Αντικείμενο της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, αποτελεί το ακίνητο του τέως εργοστασίου
Λαδόπουλου, εκτάσεως 48 περίπου με 13 υφιστάμενα κτίρια συνολικής δόμησης 43.000 τμ τα
οποία αντιμετωπίζονται πλέον συνδυασμένα, ως ένας ενιαίος «μητροπολιτικός πόλος»
πολλαπλών λειτουργιών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής, χωροταξικής και
πολεοδομικής τους δυναμικής και αξίας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου , πολιτιστικού, κοινωνικού και διοικητικού
κέντρου, που θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη ανάπλαση για τη νότια πλευρά της πόλης που να
περικλείει εκτός των άλλων το Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Patras IQ, γραφεία
διοίκησης του δήμου, μουσικό σχολείο, βρεφονηπιακός σταθμό, πολυχώρο πολιτισμού,
εκπαίδευσης, τεχνών και ψυχαγωγίας.
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Αντιπλημμυρική θωράκιση Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας

Η άμυνα μας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Στοχεύοντας στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας, μετά και τις
καταστροφές που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα το Δεκέμβριο του 2017,
σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις σε
ποταμούς και χείμαρρους.

Κάναμε δηλαδή την κρίση – ευκαιρία με αποτέλεσμα οι διατιθέμενοι πόροι αντιπλημμυρικών
παρεμβάσεων να φτάνουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ στην Αιτωλοακαρνανία.

Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις καθαρισμού των κοιτών και των πρανών, καθαρισμός από
προσχώσεις, βλάστηση, μπαζώματα και απορρίμματα. Ακόμα θα γίνει συντήρηση και
αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή απορροή
των υδάτων και ν’ αποτραπούν τυχόν κίνδυνοι στις παρόχθιες εκτάσεις καθώς και σε τεχνικά έργα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
30ΗΣ ΝΟΜΒΡΙΟΥ,1ΗΣ Κ 2ΑΣ ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΕΠ. ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2.200.000,00

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

7.000.000,00

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 20192020

4.800.000,00
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ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Η
ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ
Η ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Η
ΟΜΟΡΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕΓΑΝΙΤΗ, ΦΟΙΝΙΚΑ,
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Η ΟΜΟΡΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

500.000,00

500.000,00

500.000,00

600.000,00

800.000,00

5.200.000,00

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ
Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΑΥΤΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
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ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ»

Προϋπολογισμός 4.900.000,00 ευρώ.
Σκοπός των έργων που περιγράφονται στη μελέτη είναι η αντιπλημμυρική προστασία των
περιοχών γύρω από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία από τα ρέματα που διέρχονται, οι
πλημμυρικές απορροές των οποίων έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο πρόσφατο
παρελθόν, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται. Επιπρόσθετα, οι μελέτες
οριοθέτησης σε συνδυασμό με τα έργα διευθέτησης (όπου απαιτούνται) θα διασφαλίσουν την
προστασία των υδατορεμάτων από τις έντονες πιέσεις λόγω της οικιστικής ανάπτυξης αλλά και των
γεωργικών χρήσεων στις παρόχθιες ζώνες.
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα θωρακιστεί από πλημμυρικά και ακραία καιρικά φαινόμενα, η ευρύτερη
περιοχή των Δήμων Θέρμου και Αγρινίου προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και ολικών
καταστροφών, που αφορούν είτε ανθρώπινες ζωές είτε υλικά αγαθά (καταστροφές οικιών,
παραγωγικών μονάδων, τουριστικών μονάδων πλησίον των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας).
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Έργα υποδομών (Interreg)

Άξονας 1.1 - Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών
επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs) με επικεφαλής εταίρο την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για τη δημιουργία συνεργατικού χώρου για
δημιουργικές επιχειρήσεις»
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.100.000,00€

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι εργασίες:
Αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων αργούντων κτιριακών υποδομών της ΠΔΕ,
διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων στο χώρο του διοικητηρίου στο Ο.Τ. 1747 του σχεδίου πόλεως
Πατρών επί της οδού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία συνεργατικού χώρου δημιουργικών
επιχειρήσεων
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Άξονας 2.1 Θεματικός Τουρισμός (Thematic Tourism) με επικεφαλής την Περιφέρεια Ηπείρου
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παναγίας Τρυπητής Αιγίου
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: : 1.203.925,10€

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει συνοπτικά στις κάτωθι εργασίες:
• Κατεδάφιση της όψιμης μεταπολεμικής προσθήκης δυτικά του ιστορικού κτηρίου, η οποία
αλλοιώνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
• Αντιστήριξη του κροκαλοπαγούς πρανούς για προστασία από καταπτώσεις γαιωδών υλικών
• Κατασκευή προσθήκης κλιμακοστασίου δυτικά του ιστορικού κτηρίου, συνολικού εμβαδού 80τ.μ.
σε δύο επίπεδα.
• Κατασκευή κλιμακωτού και εν μέρει υπόσκαφου κτηρίου δυτικά του Προσκυνήματος, που θα
στεγάσει τις υποστηρικτικές λειτουργίες του Προσκυνήματος και θα αποτελέσει δίοδο πρόσβασης
με κατακόρυφα μηχανικά μέσα για τους προσκυνητές.
• Κατασκευή αναλημματικών τοίχων και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου πέριξ των νέων
κατασκευών (φυτεύσεις, ταπητοστρώσεις, στέγαστρα κ.ά.).
• Κατασκευή πασσαλότοιχου από μικροπασσάλους για την προσωρινή αντιστήριξη του
κατακόρυφου πρανούς στη θέση που θα κατασκευαστεί το νέο κτίριο συνοδείας του
προσκυνήματος
• Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, που αφορούν κυρίως οικοδομικά
προβλήματα και υλικά επικαλύψεων που έχουν υποστεί φθορά ή αλλοιώσεις.
• Συντήρηση-αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου εντός του σπηλαιώδους Ναού και των
αξιόλογων ζωγραφικών επιφανειών στο υπόλοιπο κτίσμα.
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Διαδρομές τουρισμού - Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων
(Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 839.974,70€

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στον εκσυγχρονισμό και στην
ανάπλαση, δύο υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων του Δήμου Ερυμάνθου. Τα υπό ανάπλαση
κτίρια είναι:
• Το Μουσείο (πρώην διδακτήριο) του Δήμου Ερυμάνθου, όπου είναι ένα ισόγειο, διατηρητέο,
πετρόκτιστο κτίριο
• Το δεύτερο ακίνητο είναι ένα διώροφο, διατηρητέο πετρόκτιστο κτίριο, όπου ήταν ιδιοκτησία της
οικογένειας Παπανδρέου.
Οι προβλεπόμενες εργασίες και δράσεις περιλαμβάνουν αφενός αυτές που έχουν ως αντικείμενο
τις απαραίτητες κατασκευές βελτιώσεις και προμήθειες, προκειμένου να αναβαθμισθούν
λειτουργικά και αισθητικά τα υφιστάμενα κτήρια και να στεγαστούν τα εξής:
• το Μουσείου λαϊκής τέχνης,
• το Μουσείου με παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία,
• η ιστορική βιβλιοθήκη,
• το εκθετήριο τοπικών προϊόντων (λάδι, κρασί, ελιές, τοπικά γλυκίσματα κ.λ.π.)
• το Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας, με ψηφιακές εφαρμογές και
• το «Μουσείο Γ. Παπανδρέου» σε κεντρικό σημείο του χωριού και τη σύνδεση αυτών με την
διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων, για την ανάπτυξη Αγροτουρισμού και την ανάδειξη μιας
αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής, η οποία μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Αφετέρου προβλέπονται δράσεις προβολής και δημοσιότητας
για την ανάδειξη του έργου.
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Αποκατάσταση Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 303.925,10€

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας κατασκευάστηκε τον 1ο αι. μ.Χ. και δεν έχει
αποκαλυφθεί πλήρως. Ανεσκαμμένη είναι μόνο η ανατολική πλευρά του, η οποία με την πάροδο
των ετών παρουσίασε σημαντικά δομικά προβλήματα τόσο λόγω της ερειπιώδους κατάστασης
διατήρησης του μνημείου, όσο και λόγω του ακατάλληλου εδάφους θεμελίωσης αλλά και της
έλλειψης διόδων απορροής ομβρίων, επαυξάνοντας τον κίνδυνο άμεσης κατάρρευσής του,
ενδεχομένως και των τμημάτων του πρανούς στο οποίο εκτείνεται. Κατ΄ εφαρμογή της
εγκεκριμένης μελέτης προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες για τη στερέωση του μνημείου
αλλά και την ανάδειξή του:
1 Δομική αποκατάσταση του μνημείου (ενεματώσεις, συγκολλήσεις, συρραφές ρωγμών και
τοπικές αντιστηρίξεις)
2 Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας, η οποία και θα υποδείξει τις ανάλογες ενέργειες για τη
βελτίωση του εδάφους και τη διαχείριση των ομβρίων (στραγγιστήρια, τοίχοι αντιστήριξης,
αγκύρια κ.ο.κ)
3 Εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης των πρανών και εφαρμογή αποτελεσμάτων αυτής
4 Αρμολογήματα-καθαρισμοί επιφανειών
5 Αποτύπωση όλων των περιοχών του μνημείου
6 Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης και εφαρμογή αυτής
7 Εργασίες και προμήθειες για την ανάδειξη του μνημείου
8 Δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας και εντύπου

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 111

Επόμενη Μέρα
Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 503.925,10€

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αποτελείται από δύο (2) Υποέργα, ένα (1) που αφορά στην
προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών, προϋπολογισμού 200.000,00€, και ένα (1) Υποέργο
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, που αφορά στην οργάνωση της επέκτασης της έκθεσης. Ειδικότερα:

Το έργο αφορά στην οργάνωση εκθεσιακού χώρου για την παρουσίαση των υλικών καταλοίπων
του ιστορικού παρελθόντος έξι (6)

νέων

αρχαιολογικών θέσεων μέσω του πλήθους των

ευρημάτων που προήλθαν από τις ανασκαφές, τις συστηματικές έρευνες σε θέσεις αρχαίων
πόλεων αλλά και σε αυτές που προέκυψαν από τα μεγάλα έργα, τον νέο αυτοκινητόδρομο και την
νέα σιδηροδρομική γραμμή. Η έκθεση διαρθρώνεται συνολικά σε έξι (6) Μουσειογραφικές
Ενότητες, μία για κάθε αρχαιολογική θέση. Αναπτύσσεται κατά μήκος του περιφερειακού
διαδρόμου του αιθρίου του Μουσείου (έργου του E.Ziller), που καταλαμβάνει όλη την ανατολική
πλευρά και το ήμισυ της βόρειας και νότιας με συνολικό μήκος περίπου 45 μ. και πλάτος 4μ. Ο
συγκεκριμένος χώρος είναι στεγασμένος και φυλασσόμενος, όπως και το υπόλοιπο Μουσείο. Η
επιφάνεια που καταλαμβάνει η έκθεση υπολογίζεται περίπου στα 180 τ.μ. Το κτίριο διαθέτει
προσωπικότητα τόσο από την άποψη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του, με δεδομένο ότι
πρόκειται για έργο του E.Ziller, όσο και από την άποψη των υλικών κατασκευής του, όσον αφορά το
κεντρικό αίθριο. Η διαμόρφωση του εκθεσιακού περιβάλλοντος περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική
διαμόρφωση του τμήματος του αιθρίου, που αντιστοιχεί σε αυτόν και την προμήθεια και
εγκατάσταση του κατάλληλου εκθεσιακού εξοπλισμού

Το Υποέργο ένα (1) αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι τεσσάρων (24) προθηκών
έκθεσης

αρχαιολογικών

ευρημάτων,

αυτοφωτιζόμενων,

αεροστεγών

και

ανοιγόμενων,

κλιματιζόμενων των οκτώ (8) εξ αυτών.

Το Υποέργο δύο (2) αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του λοιπού εξοπλισμού, δηλαδή
δώδεκα (12) βάσεις - βάθρα για την ασφαλή τοποθέτηση αρχαίων αντικειμένων, επτά (7)
εκθεσιακές κατασκευές για την τοποθέτηση εκθεσιακού υλικού. μία (1) βάση εποπτικού υλικού
μικρού μεγέθους, δέκα τρείς (13) πινακίδες εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, τα εκθεσιακά
ταμπλό και τις μεταλλικές κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων ,τρεις (3)
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ειδικές κατασκευές: μία (1) για την τοποθέτηση αγγείων σε ελεύθερη απόδοση εδάφους, μία (1)
για την τοποθέτηση της κεραμικής εστίας και μία (1) για την ανασύσταση αετώματος. Επίσης, στην
διαμόρφωση περιλαμβάνεται και η προμήθεια-εγκατάσταση και ρύθμιση του ειδικού
σκηνογραφικού φωτισμού ανάδειξης

καθώς και η γραφιστική επεξεργασία-εκτύπωση και

τοποθέτηση του συμβατικού εποπτικού υλικού και η δημιουργία και ο τεχνικός εξοπλισμός
παρουσίασης του ηλεκτρονικού εποπτικού υλικού.
Με την επανέκθεση το Μουσείο Αιγίου θα αποκτήσει νέα δυναμική, ενώ ταυτόχρονα να προβληθεί
ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής μέσω του έργου που επιτελεί το ΥΠΠΟΑ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου
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Άξονας 2.2 Βιοποικιλότητα (Biodiversity) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΗΛΙΔΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 735.000€

Το έργο αφορά παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην τεχνητή

λίμνη του φράγματος του Πηνειού, που έχει καταγραφεί ως υγρότοπος με κωδικό GR233242000
από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Υγροτόπων Βιοτόπων. Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας εκθεσιακός χώρος, ένα
παρατηρητήριο και ένας υπαίθριος χώρος κατάλληλος για τη διοργάνωση εκδηλώσεων,
εργαστηρίων κλπ., με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των παράκτιων και των αγροτικών
οικοσυστημάτων που εξασφαλίζουν μια βιώσιμη παροχή τροφίμων υπό μεταβαλλόμενες
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες, καθώς και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες.
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Άξονας 3.1 Λιμάνια (Ports) με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια της Πούλιας
Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου Ναυπάκτου
ΔΗΜΟΣ: Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.950.000,00 €

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου έχει συμπεριλάβει στον

σχεδιασμό του την δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου του
Δήμου Ναυπακτίας.
Η κατασκευή ενός λιμενικού έργου συνολικής εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, προκειμένου να
καλυφθεί η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής και συνάδει με τους στόχους του
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.), του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τον Τουρισμό, καθώς και του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ναυπακτίας
(ΓΠΣ) τα οποία εκτιμούν ότι θα βοηθούσε στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της
Ναυπάκτου.
Η δημιουργία στην περιοχή της, ενός αριθμού θέσεων ασφαλούς ελλιμενισμού τουριστικών
σκαφών - πλαισιωμένων από τις απαραίτητες παροχές και εξυπηρετήσεις - είναι αναγκαία, για την
υποβοήθηση της ευκολότερης περιήγησης του Κορινθιακού Κόλπου, ώστε να υπάρχει ασφαλές
αγκυροβόλιο και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού των σκαφών, με οργανωμένη υποδομή. Ενώ θα
προσελκύει μεγαλύτερο αριθμό σκαφών αναψυχής στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στην είσοδο
του Κορινθιακού Κόλπου και πολύ κοντά στον άξονα του Ιονίου και κατ' επέκταση της Αδριατικής.
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Διαγωνισμοί Ιδεών

Καινοτόμος διαγωνισμός για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
Στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής της Τριχωνίδας και η
σύνδεση αυτής με τις όμορες τοπικές κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού
της τοπίου, της ενδοχώρας των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και στην τόνωση της τοπικής
οικονομίας. Βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας της προκήρυξης του διαγωνισμού
Αντικείμενο

της

μελέτης

αποτελεί

ο

σχεδιασμός παραλίμνιας διαδρομής και
αναπλάσεων στο βόρειο και ανατολικό
τμήμα της Λίμνης Τριχωνίδας από τη θέση
Αμπάρια Βορειοδυτικά μέχρι τον οικισμό
Σιταράλωνα Νοτιοανατολικά , σε συνολικό
μήκος

όχθης

24

χλμ

.

Ειδικότερα

προβλέπονται δύο είδη παρεμβάσεων στο
παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης:
Η πρώτη παρέμβαση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός παραλίμνιου δρόμου ήπιας
κυκλοφορίας, του τύπου πεζόδρομου- ποδηλατόδρομου. Ο νέος δρόμος περιλαμβάνει τμήματα
βελτίωσης του υφιστάμενου παραλίμνιου αγροτικού δρόμου σε εκτιμώμενο μήκος 18 χλμ και
χάραξης νέου εντός της παραλίμνιας ζώνης εκτιμώμενου μήκους 6 χλμ όπου αυτό είναι εφικτό. Στα
πλαίσια των οδικών έργων περιλαμβάνονται και τμήματα σύνδεσης της παραλίμνιας διαδρομής με
το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε συνολικό εκτιμώμενο μήκος 3.2 χλμ και πρόβλεψη
τεσσάρων σημείων σύνδεσης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Η δεύτερη παρέμβαση είναι ο σχεδιασμός μιας σειράς από οικολογικές αρχιτεκτονικές
παρεμβάσεις πρόσβασης προς το υδάτινο μέτωπο της λίμνης και αναψυχής, σε 12 επιλεγμένα
σημεία του παραλίμνιου δρόμου . Προβλέπεται η μελέτη, δύο τύπων αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων:


Ο πρώτος τύπος αφορά την μελέτη για κατασκευή παρατηρητηρίου θέασης, πάνω από τη λίμνη
ώστε να δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης θέασης του οικοσυστήματος αυτής.



Ο δεύτερος τύπος αφορά την μελέτη για κατασκευή χώρου ανάπαυσης με προτεινόμενα στοιχεία
αστικού εξοπλισμού.
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ (ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ)
Στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της ιδιαίτερης σημασίας παραλίμνιας περιοχής
του φράγματος Πείρου-Παραπείρου και η σύνδεση αυτής με τις όμορες τοπικές κοινότητες.
Αξιοποιώντας το υπό κατασκευή έργο, σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του φυσικού τοπίου,
της ευρύτερης ενδοχώρας των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας και η τόνωση της τοπικής
οικονομίας μέσω της ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού και αναψυχής.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 117

Επόμενη Μέρα
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στόχος της μελέτης είναι η ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και
η ενοποίηση των σημείων αρχιτεκτονικού, ιστορικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάδειξη, αξιοποίηση της περιοχής και την διαμόρφωση ενός
αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου περιβάλλοντος με ποικιλία χρήσεων, δράσεων και
εμπειριών, ανοικτές προς το κοινό, αυξάνοντας την εξωστρέφεια.
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Πιέσαμε, Διεκδικήσαμε, Καταφέραμε

Οι κορυφαίες κατακτήσεις μας στα έργα υποδομής,
οι τεκμηριωμένες διεκδικήσεις μας που έπιασαν τόπο
Μέσα στο 2018 συνεχίστηκαν ανυποχώρητα οι διεκδικήσεις της Περιφέρειας για την δρομολόγηση,
ωρίμανση ή υλοποίηση έργων με κομβική σημασία στην ανάπτυξη της περιοχής.
Έργα που δεν άπτονται στον στενό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της περιφερειακής αρχής αλλά στην
δικαιοδοσία της κυβέρνησης.
Υπάρχει, ασφαλώς, το καλό προηγούμενο δυο μεγάλων έργων –αιχμής για την Δυτική Ελλάδα –της
Ιονίας Οδού και του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου έως την Πάτρα- που ολοκληρώθηκαν και
παραδόθηκαν προς χρήση στους πολίτες χάρη στο διεκδικητικό πνεύμα της Περιφέρειας και στην
πίστη μας ότι ακόμα και σε συνθήκες βαριάς κρίσης δεν είναι δυνατόν να χαλαρώνουν οι πιέσεις ή
να υποστέλλονται οι προσπάθειες όταν πρόκειται για παρεμβάσεις ζωτικού χαρακτήρα για τους
αναπτυξιακούς προσανατολισμούς μας.
Υπ’ αυτό το πρίσμα, με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και προσήλωση στο στόχο, καταφέραμε
ώστε την χρονιά που πέρασε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για μια δέσμη σημαντικών έργων
υποδομής η ολοκλήρωση των οποίων αφ’ ενός θα λειτουργήσει ενισχυτικά για τις αναπτυξιακές
προοπτικές της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας και αφ’ ετέρου θα ικανοποιήσει
αιτήματα δεκαετιών για την Περιφέρεια.
Προμετωπίδα των διεκδικήσεων μας και αμετακίνητος στόχος μας είναι η ολοκλήρωση της
Ολυμπίας Οδού έως το Καλό Νερό και την Τσακώνα. Στόχος για τον οποίο όλο το προηγούμενο
διάστημα βρεθήκαμε και βρισκόμαστε σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.
Για την περιφερειακή αρχή η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού είναι το μεγάλο στοίχημα και η
αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση της επόμενης περιόδου.
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ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, στο σύνολο του φυσικού και τεχνικού της αντικειμένου, είναι
αμετακίνητος στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ολυμπία Οδός που δεν περιλαμβάνει στο
σύνολο της την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν νοείται. Για λόγους ισόρροπης και συμμετρικής
ανάπτυξης αλλά και για λόγους δικαιοσύνης προς τους πολίτες της Ηλείας. Έτσι όπως καταφέραμε
να ξαναζωντανέψουμε το άλλοτε απονεκρωμένο έργο της Ολυμπίας, πιέζοντας διαρκώς και
τεκμηριωμένα, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρόοδο του έως την Πάτρα, με τον ίδιο τρόπο θα
καταφέρουμε την ολοκλήρωση του έργου σ’ όλη την διαδρομή έως Πύργο- Καλό Νερό- Τσακώνα.
Επιδίωξη μας ΑΜΕΣΑ να ξεκινήσουν οι εργασίες στο τμήμα Πατρών -Πύργου. Ήδη η Γνωμοδοτική
Επιτροπή που συγκροτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με σκοπό την παρακολούθηση του
έργου είχε τις πρώτες επαφές στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε από κοντά να
έχουμε πλήρη γνώση όλων των κυβερνητικών ενεργειών και πολιτικά να παρεμβαίνουμε όπου
χρειάζεται.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ
Σχετικά με τη χρηματοδότηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πάτρα – Πύργος, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας έχει εξασφαλίσει ήδη το 50% της χρηματοδότησης, έχοντας στις βασικές προτεραιότητές
της την επαναλειτουργία του τρένου που θα αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για την Ηλεία και την
Δυτική Αχαΐα. Παράλληλα, ο προαστιακός μέχρι την Κάτω Αχαΐα και η επαναλειτουργία της
θεματικής σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία συνιστούν μέρη ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εξασφαλίσει τους
πόρους υλοποίησης και ήδη δρομολογεί. Η επέκταση του προαστιακού θα είναι έτοιμη μέσα στους
προσεχείς μήνες ενώ η θεματική γραμμή Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία θα συντείνει ακόμη
περισσότερο στην τόνωση της τουριστικής φυσιογνωμίας της περιοχής. Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας έχει ήδη εκδώσει Πρόσκληση για ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Πρόκειται δε, για ένα έργο που
εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΡΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θέτει σε προτεραιότητα την σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό,
με την κατασκευή συνδετήριας οδού η μελέτη της οποίας παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2018. Η
συνδετήρια οδός μήκους 13,4χλμ θα ξεκινά από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αγγελοκάστρου, θα διαθέτει
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ένα ακόμα Α/Κ στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Αγρινίου και θα καταλήγει στην συνοικία Δοκίμι, στο Αγρίνιο.
Μάλιστα σύμφωνα με την μελέτη σε επόμενο στάδιο μπορεί να υπάρξει οδική σύνδεση με
Καρπενήσι και Λαμία. Η προτεινόμενη λύση εκτιμάται ότι θα μειώσει δραστικά το χρόνο
μετακίνησης από το Αγρίνιο στην Ιόνια Οδό σε μόλις 6 λεπτά από 20 που είναι σήμερα. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της μελέτης, τα οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία θα αποσβέσουν την
επένδυση κατασκευής του έργου (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απαλλοτριώσεων) μέσα σε 7
έτη από την λειτουργία του.
Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου έχει εκτιμηθεί στα 77 εκατ. Ευρώ.

ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΟΔΟΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από κοντά παρακολουθεί και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την
ολοκλήρωση -στο σύνολο του- του νέου αυτοκινητόδρομου της Αμβρακίας Οδού. Το έργο θα
συντείνει στην αναβάθμιση των οδικών επικοινωνιών στην βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία και
στην αναβάθμιση της σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με το Άκτιο, την Πρέβεζα και την Λευκάδα. Και
για το έργο αυτό η στασιμότητα ή οι καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα περασμένα χρόνια
υπερκεράστηκαν χάρη στις αλλεπάλληλες πολιτικές πιέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και
την τεκμηριωμένη στοιχειοθέτηση της αναγκαιότητας του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου.

ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Στο αμέσως προσεχές διάστημα υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που εκπονείται
από τον παραχωρησιούχο για την κατασκευή κόμβου της Ιόνιας Οδού στο Μενίδι
Αιτωλοακαρνανίας ενώ για την χρηματοδότηση του έργου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει
εξασφαλίσει ρητή δέσμευση απ’ το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, για το έργο
του κόμβου στο Μενίδι, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υποδομών, η πρόταση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, για εκπόνηση μελέτης από την
παραχωρησιούχο εταιρεία και στη συνέχεια η υλοποίησή του.

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ -ΠΑΤΡΑ
Κεφαλαιώδους σημασίας για την Πάτρα είναι το έργο υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής
γραμμής. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μέσα στο 2018, είδε τις διεκδικήσεις που είχε εγείρει από
ετών να καρποφορούν. Οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν μια σταθερή θέση που επανειλημμένως
και με ένταση είχε τεθεί στις κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και
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Μεταφορών. Σήμερα, έχει δοθεί εντολή στην ανάδοχο, στο πλαίσιο της υπάρχουσας εργολαβίας
Ψαθοπύργου-Ρίου να μελετηθεί η μερική υπογειοποίηση του τμήματος από Ρίο μέχρι
Καστελόκαμπο. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του προσεχούς καλοκαιριού,
ώστε τον Σεπτέμβριο να παρουσιαστεί αναλυτικά στους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και στην
τοπική κοινωνία. Αναφορικά με το τμήμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι τον Αγ. Διονύσιο, έχει
ήδη προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης, ωστόσο απομένουν δύο σημεία για τον τρόπο διέλευσης,
τόσο στην περιοχή της Κανελλοπούλου, όσο και στο τμήμα του Αγ. Διονυσίου. Το έργο θα γίνει με
την μέθοδο «cut and cover» (υπογειοποίηση). Για την συγκεκριμένη εργολαβία έχει εξασφαλιστεί
ποσό των 127 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής προβλέπεται και η εκπόνηση της οριστικής μελέτης
από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, για πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής. Στόχος είναι
στις αρχές του 2020 να είναι έτοιμη η οριστική μελέτη ώστε το έργο να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα και να προκηρυχθεί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έθεσε σε προτεραιότητα το ζήτημα της ολοκληρωμένης
ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους και ενεργοποιώντας
διαδικασίες διευθέτησης κατά τόπους προβλημάτων που σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν
εξαιρετικά πιεστικό χαρακτήρα. Ήδη έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και
δρομολογείται η κατασκευή δύο μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στην Ναύπακτο και στη
Τριανταφυλλιά Ηλείας. Η μεν πρώτη εξυπηρετεί τους Δήμους Ναυπάκτου, Μεσολογγίου και
Θέρμου, η δε δεύτερη, το σύνολο των Δήμων της Ηλείας. Τα εργοστάσια εντάσσονται στον
εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Ο Σχεδιασμός προβλέπει
την ανάπτυξη τριών ακόμη Εργοστασίων Διαχείρισης Απορριμμάτων η υλοποίηση των οποίων θα
δώσει απάντηση στο ζήτημα της διάθεσης των απορριμμάτων.

ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η πρόσφατη απόφαση ίδρυσης της 4ης Νομικής Σχολής της χώρας στην Πάτρα έχει αναμφίβολα
ιστορικό χαρακτήρα και έρχεται να εμπλουτίσει την ακαδημαϊκή εμβέλεια του Πανεπιστημίου
Πατρών και να ενισχύει το κύρος του, καλύπτοντας παράλληλα ένα διαπιστωμένο κενό στα
προγράμματα σπουδών και μια πραγματική ανάγκη. Είναι, παράλληλα, μια εξέλιξη που δικαιώνει
τις προσπάθειες και τις διεκδικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Διεκδικήσεις που τέθηκαν
με σαφή και επεξεργασμένο τρόπο, με καλή προετοιμασία και επιχειρηματολογία συναντώντας
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θετική ανταπόκριση απ’ την πρώτη στιγμή. Είναι γνωστό ότι η Ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα
αποτελούσε ένα διαρκές αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας
και είχε διατυπωθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τελεσφορήσει. Πριν από έναν
χρόνο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανέλαβε πρωτοβουλία – σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιοώστε το αίτημα αυτή τη φορά να υποβληθεί σε μια πιο ολοκληρωμένη βάση. Έτσι, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας μας για το Περιφερειακό Συνέδριο «Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης» το ζήτημα
τέθηκε στον Υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον Υπουργό Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου. Οι δυο Υπουργοί δεσμεύτηκαν να μελετήσουν την προοπτική ίδρυσης της Σχολής και
να ετοιμάσουν στον συντομότερο δυνατό χρόνο απάντηση. Στις 6 Φεβρουαρίου 2018 απ’ το βήμα
του Περιφερειακού Συνεδρίου Δυτικής Ελλάδος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ύστερα από
συνεργασία με τους δυο Υπουργούς, ανήγγειλε την εκκίνηση της προετοιμασίας για την ίδρυση
Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτό ήταν το πρώτο καθοριστικό βήμα καθώς είχαμε
πλέον εξασφαλισμένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και παράλληλα την βεβαιότητα ότι το
αίτημα μας θα εξεταζόταν σε βάθος σε ό,τι αφορά στις τεχνικές του παραμέτρους. Άλλωστε, η
ίδρυση Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών είχε συμπεριληφθεί στους έξι άξονες
στρατηγικής για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος που η Περιφέρεια είχε θέσει στον
Πρωθυπουργό. Ακολούθησε μια περίοδος αθόρυβης προετοιμασίας όπου σταθμίστηκαν όλες οι
πτυχές του ζητήματος και αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα, πριν φτάσουμε στην οριστική ανακοίνωση
-απ’ την Πρύτανι του Πανεπιστημίου- της ίδρυσης της Νομικής Σχολής που συνέπεσε με την 54η
επέτειο απ’ την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών.
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσα στο 2018 ανέλαβε μια σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών, όπως:

“δικαίωμα στέγης
σε κάθε πολίτη και
σε κάθε οικογένεια”

Στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος
Απόστολος Κατσιφάρας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος και
η Βοηθός Περιφερειάρχη για θέματα Άρσης των Κοινωνικών Ανισοτήτων Αναστασία Τογιοπούλου
–παρέδωσαν στις 19.12.2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων - ενόψει της συνταγματικής
αναθεώρησης – την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συνταγματική κατοχύρωση
της προστασίας της οικογενειακής στέγης και της προστασίας της απ’ τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, αποβλέποντας στη δημιουργία ενός αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου όπου θα
προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εφαρμογής .

Την Κινηματική Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχουν συνυπογράψει η Ένωση
Περιφερειών, Μητροπόλεις, θεσμικοί παράγοντες, δημοτικά συμβούλια και δημοτικές παρατάξεις,
παραγωγικοί

και

κοινωνικοί

φορείς,

εκπαιδευτικά

ιδρύματα,

επιστημονικοί

σύλλογοι,

συνδικαλιστικοί φορείς, συλλογικότητες, προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, του
πολιτισμού και των εθελοντικών κινημάτων καθώς και πλήθος πολιτών.
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“από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση”

Με στόχο την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος
Απόστολος Κατσιφάρας, εισηγήθηκε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης για τις Περιφέρειες της
Χώρας: την Περιφερειακή Διακυβέρνηση

Απόστολος Κατσιφάρας: «Χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο για την επόμενη μέρα»
https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/9091
Κατά το χαιρετισμό του στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
«Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης», ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας,
μεταξύ άλλων τόνισε: «Το 2018 είναι μια κομβικής σημασίας χρονιά, για να ξεκινήσει μια δυναμική
πορεία για το αναπτυξιακό όραμα της ελληνικής κοινωνίας, με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
και ορθή κατανομή του πλούτου.
Χρειαζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει και τα θέματα Δημοκρατίας. Τη
λειτουργία των θεσμών, τη συμμετοχή των πολιτών, το ρόλο των περιφερειακών και τοπικών
Αρχών. Την πολιτική συνεννόηση σε μείζονα ζητήματα. Αρκετά πλήρωσε η χώρα και ο ελληνικός
λαός την αδυναμία του πολιτικού συστήματος. Τρία προγράμματα ήρθαν στη χώρα μας και επτά
χρόνια για να βγούμε από την κρίση.
Να μιλήσουμε για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που θα στηρίξουμε την επόμενη μέρα όλοι, για
να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία. Εμείς, ως Περιφέρειες της χώρας, λέμε ότι ήρθε
η ώρα να περάσουμε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Με
έναν άλλον τρόπο υπεύθυνης προσέγγισης, όχι μόνο “καταγγελτικό” ρόλο απέναντι στην κεντρική
εξουσία»
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“αποκλιμάκωση της ανεργίας και
αξιοποίηση της παραγωγικής μας
δυναμικής”

Με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος
Κατσιφάρας σε επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας &
Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη πρότεινε βελτιώσεις στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ώστε αφ’
ενός να διευκολυνθεί η ταχύτερη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη αξιολογηθεί και
αφ΄ ετέρου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και άρα και τα οφέλη από την εφαρμογή του
νόμου.

Κατόπιν αυτής της εισηγήσεως, τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την ταχύτερη
αποπληρωμή της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων

Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης αναφέρει: «Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις που θα
πολλαπλασιάσουν τους δικαιούχους του και άρα και τα οφέλη απ’ την εφαρμογή του. Όπως, η
νομοθετική πράξη για συγχώνευση των πρώτων δόσεων χρηματοδότησης σε μια, που ν’ αντιστοιχεί
στο 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης, που δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Μια νομοθετική
παρέμβαση σας που λειτουργεί υπέρ της ταχύτερης ολοκλήρωσης των επενδύσεων.
Ακόμα, η τροποποίηση του άρθρου 76, ώστε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο 3299/2004
και έχουν τις προϋποθέσεις παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδύσεων τους μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2018, να μπορούν να πραγματοποιούν δαπάνες, έκδοση των αντίστοιχων
παραστατικών και πραγματοποίηση των λοιπών αναγκών τους, εντός έξι μηνών από την
ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης στη Βουλή. Απέχουμε μόλις 70 μέρες από την ημερομηνία
αυτή και η σχετική πράξη δεν έχει ακόμα εκδοθεί»
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Ενεργειακή Περιφέρεια

Απαντάμε από σήμερα στις προκλήσεις του αύριο
Στρατηγικό ς Ενεργεια κός Σχεδιασμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει την βέλτιστη
αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της περιοχής, έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα
που σχετίζονται με την Ενέργεια σύμφωνα με την εθνική και την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στα
θέματα αυτά, γι’ αυτό και όρισε το 2018 ως ενεργειακή χρονιά και την ανάδειξή της σε «Ενεργειακή
Περιφέρεια».

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ενεργειακή αναβάθμιση των
δημόσιων κτιρίων καθώς και η αξιοποίηση και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), αποτελούν βασικές προτεραιότητες, από τις οποίες αναμένεται να προκύψει μεταξύ των
άλλων σημαντική εξοικονόμηση πόρων καθώς και προώθηση της νέας

«πράσινης»

επιχειρηματικότητας.

Επίσης, με το νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης της
Περιφέρειας με άλλους δημόσιους φορείς (δήμους, οργανισμούς κτλ.) αλλά και με ιδιωτικούς
φορείς, σε θέματα παραγωγής, ιδιοκατανάλωσης και πώλησης ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής
ενέργειας από ΑΠΕ (net metering), από βιομάζα ή βιορευστά, εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης
ενεργειακών συσκευών, ηλεκτροκίνητων οχημάτων κτλ..

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Π.Δ.Ε. ως «Ενεργειακής
Περιφέρειας» προχωρήσαμε στην εκπόνηση και σύνταξη του «Στρατηγικού Ενεργειακού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο (Αρ.
Απ. 58/07-05-2018), ο οποίος εναρμονίζεται με το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Δ.Ε.
2014 – 2019 και πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στα παρακάτω στοιχεία:
- ΑΞΟΝΑΣ : «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
- ΜΕΤΡΟ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
- ΣΤΟΧΟΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ»
- ΔΡΑΣΗ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 26
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Στο Στρατηγικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, αφού παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό
πλαίσιο, αναλύονται και καταγράφονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαθεσιμότητα
αυτών στην ΠΔΕ, αναλύεται η πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως σε δημόσια κτίρια
αλλά και στη βιομηχανία και στις μεταφορές, δίνεται έμφαση στην εφαρμογή του νόμου για τις
Ενεργειακές Κοινότητες και διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων της
ΠΔΕ με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ΟΤΑ, με σκοπό την αξιοποίηση του ενεργειακού
δυναμικού της Περιφέρειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, κατοίκων, επαγγελματιών και
επιχειρήσεων. Επίσης εξετάζονται οι προοπτικές και τα οφέλη στην τοπική οικονομία από την
σχεδιαζόμενη έλευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα και η συμβολή της
ΠΔΕ σε αυτό, καθώς και η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε περιοχές της Δυτικής
Ελλάδας. Στη συνέχεια, αφού εξετάζονται τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την
χρηματοδότηση των ενεργειακών δράσεων, παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές για
περαιτέρω ενεργειακές δράσεις από την ΠΔΕ, όπως;
─ η δημιουργία Παρατηρητήριου Καταγραφής Κατανάλωσης Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα,
─ η καταγραφή των φορέων με τους οποίους θα μπορούσε η Π.Δ.Ε. να συστήσει Ενεργειακές
Κοινότητες, όπως ΟΤΑ α΄ βαθμού ή άλλους Δημόσιους Φορείς, με Τοπικούς ή Γενικούς
Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ / ΓΟΕΒ), Ενώσεις – Συνεταιρισμούς ή μεμονωμένους
αγρότες / κτηνοτρόφους ή /και με τοπικούς ΟΤΑ, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
Τεχνικά Επιμελητήρια, με ΟΛΠΑ κ.α., και ο καθορισμός του επιδιωκόμενου κοινωνικού,
οικονομικού και αναπτυξιακού στόχου αντίστοιχα.
─ η διερεύνηση αναγκαιότητας για συνεργασία και σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με
εξειδικευμένους φορείς σε θέματα ενέργειας, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά
Ινστιτούτα, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - Ινστιτούτο Γεωλογικών &
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) κ.α., με σκοπό να διερευνηθεί, να προσδιοριστεί, να
αποτυπωθεί και να αξιολογηθεί το ενεργειακό δυναμικό της ΠΔΕ (γεωθερμία, μικρά υδροηλεκτρικά
έργα, μικρές ανεμογεννήτριες κτλ), και να αξιολογηθούν ενεργειακά και οικονομικά οι δυνατότητες
σύστασης Εν. Κοιν. με σκοπό την αξιοποίηση αυτού.
─ η αναζήτηση και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με ενεργειακές δράσεις (ήδη
υλοποιείται το έργο ESMARTCITY που χρηματοδοτείται από το Interreg-MED).
─ ο προγραμματισμός ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και ημερίδων που αφορούν την
Ενέργεια, τις Ενεργειακές Κοινότητες και το Περιβάλλον.
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Ενεργειακό Α π ο τ ύ π ω μ α Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια, οδηγούν σε μια τάση αυξημένης κατανάλωσης των
υπαρχόντων ενεργειακών πόρων, που μακροπρόθεσμα δημιουργούν κίνδυνο για εμφάνιση
αρνητικού ισοζυγίου ενεργειακής προσφοράς – ζήτησης, καθώς και αυξημένες οικονομικές
απατήσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την
προστασία των ενεργειακών πόρων, καταβάλλει έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων στην περιοχή ευθύνης της.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενεργειακής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως
«Ενεργειακή Περιφέρεια» και των στόχων του εγκριθέντος Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού,
προχωρήσαμε το έτος 2018 στην Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για τον προσδιορισμό του
Ενεργειακού Αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και
το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Η καταγραφή του Ενεργειακού Αποτυπώματος, είναι το πρώτο μας βήμα
που εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Ενεργειακή Περιφέρεια, το πλαίσιο της
οποίας συνδιαμορφώνουμε με τους λοιπούς φορείς.

Σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας που συνυπέγραψαν οι φορείς, πραγματοποιήθηκε η
καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου. Παράλληλα, καταγράφηκαν όλες οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται
στις δημόσιες εγκαταστάσεις, καθώς και το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού, εξοπλισμού γραφείων που επηρεάζουν την ενεργειακή
κατανάλωση του δημοσίου κτιρίου κατά τη λειτουργία του.

Πιλοτικά επιλέχθηκαν τρία κτίρια της Π.Δ.Ε. με ιδιαίτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά (το κτίριο της
ΔΑΟΚ στην Πάτρα, το κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι και το κτίριο
του Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο) και ένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για τα οποία εκπονήθηκε «Ενεργειακή Προμελέτη» συνοδευόμενη από
«Οικονομοτεχνική Μελέτη». Τα στοιχεία των μελετών αυτών προέρχονται μετά από ενεργειακή
επιθεώρηση σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ και σε αυτές προτείνονται σενάρια και παρεμβάσεις
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εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης αυτών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης, λοιπόν, της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, παραδόθηκαν,
παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) τεύχη
ενεργειακής αυτοψίας για είκοσι εννέα (29) κτίρια της Π.Δ.Ε. (και στις τρεις Περιφερειακές
Ενότητες) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εξετάστηκαν, καθώς και τεχνική έκθεση για την
καταγραφή των ενεργειακών τους καταναλώσεων και την ενεργειακή τους κατάταξη. Επίσης, για τα
τρία ενεργοβόρα κτίρια της Π.Δ.Ε. και ένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έγιναν εξειδικευμένες
προτάσεις για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς, οι οποίες θα έχουν
ουσιαστική επίδραση στις καταναλώσεις, αλλά θα είναι παράλληλα και οικονομικά σκόπιμες.
Επίσης, για τα τρία (3) επιλεγμένα κτίρια της Π.Δ.Ε. εκδόθηκαν Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ), δεδομένου ότι η έκδοση ΠΕΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων αφενός, και αφετέρου είναι συμμόρφωση με την ισχύοθσα νομοθεσία.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια προσπάθεια σταχυολόγησης των κατασκευών εκείνων, για τις
οποίες θα ακολουθηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ωρίμανσης μελετών από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, έτσι ώστε, μόλις αυτές ολοκληρωθούν, τα έργα πλέον να μπορούν να χαρακτηριστούν
ώριμα και να ενταχθούν σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είτε εθνικό (τομεακό)
είτε περιφερειακό προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της Προγραμματικής
Σύμβασης αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο προς αξιοποίηση για την
ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων της, καθώς και μια σημαντική παρακαταθήκη
επόμενων ενεργειών και διεκδικήσεων για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό των υποδομών της
Περιφέρειας.
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Ενεργειακές Κοινότητες

Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας
κοινότητας. Η ενέργεια είναι ένα αγαθό που εξυπηρετεί κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες,
παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, ενώ οι επιπτώσεις από τη χρήση της στο περιβάλλον
είναι καθοριστικές. Τα ενεργειακά δίκτυα και η αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων που αφορά τις
Ενεργειακές Κοινότητες περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες που έθεσε η Περιφερειακή Αρχή για
το 2018, ώστε να δημιουργηθούν νέες προοπτικές για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η Ενεργειακή Κοινότητα, ως θεσμός που καθιερώθηκε με το Νόμο Ν. 4513/17-01-2018, είναι
αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της
ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση,
ιδιοκατανάλωση,

διανομή

και

προμήθεια

ενέργειας,

την

ενίσχυση

της

ενεργειακής

αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική διάσταση του νόμου όσον αφορά την αντιμετώπιση της
ενεργειακής ένδειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πολιτών κάτω από το όριο της φτώχειας ή
ακόμα και υποβαθμισμένων περιοχών, στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην
εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων στον πρωτογενή τομέα, μέσω της μείωσης του ενεργειακού
κόστους αυτών με την συμμετοχή τους σε Ενεργειακές Κοινότητες.

Στο πλαίσιο των προοπτικών σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων, λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα να
εντάσσονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να συστήσουν Εν. Κοιν. ή να
συμμετέχουν με άλλα φυσικά πρόσωπα ή ακόμα και με ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε αυτές. Με τη
συμμετοχή τους τα μέλη αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, όπως να μειώσουν το ενεργειακό τους
κόστος και να περιορίσουν δραστικά το κόστος ρεύματος. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να
πουλούν ή να ιδιοκαταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως
από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας. Έχουν ακόμη τη
δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, στην
εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης, να εφαρμόσουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
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και εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις τους κτλ.. Είναι προφανές ότι με τη συμμετοχή των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων ανοίγεται ένα νέο πεδίο
ανάπτυξης με προοπτικές βιωσιμότητάς τους μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους και της
εξοικονόμησης πόρων.

Ένα παράδειγμα, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει σε ύψιστη προτεραιότητα τα θέματα
της Ενέργειας και ότι θα σταθεί αρωγός και πρωταγωνιστής στην προσπάθεια εδραίωσης του
θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων με διάχυση των σχετικών ωφελημάτων στις επιχειρήσεις και
στην κοινωνία, αποτελεί η σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία θα έχει σκοπό τη
δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ενέργειας των υφιστάμενων
κτιριακών υποδομών στη Δυτική Ελλάδα και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.

Παρατηρητήριο Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους Φορείς» αποτέλεσε η
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, του
Πανεπιστήμιου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του ΤΕΕ
Αιτωλοακαρνανίας, τον Ιούλιο 2018.

Ο σκοπός του Παρατηρητήριου είναι η μέτρηση και η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της
ηλεκτρικής κατανάλωσης, με εγκατάσταση ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, η
δημιουργία βάσης δεδομένων, η διασύνδεση και η αξιολόγηση των ηλεκτρικών μεγεθών και
παραμέτρων της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες των
συμβαλλομένων φορέων ή διαχειρίζονται από αυτούς. Θα δημιουργηθεί μια κοινή διαδικτυακή
ψηφιακή πλατφόρμα απεικόνισης και επεξεργασίας αυτών, με σκοπό

τη λήψη άμεσα

συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά.
Ακολούθως, τα μετρούμενα ηλεκτρικά μεγέθη θα αξιολογηθούν καταλλήλως ώστε να προκύψουν
οι αναγκαίες δράσεις και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αυτών. Η
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δημιουργία του Παρατηρητηρίου θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και θα αποτελέσει τη
βάση για

την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση του κοινού, των φορέων και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα, για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης, με την
προοπτική της δυνατότητας σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας.

Για την προμήθεια των ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μαζί με
τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχει ήδη δημοσιευθεί η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ESMARTCITY, το οποίο
υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και του «Παρατηρητηρίου Καταγραφής
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα».
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Σχολικών Συγκροτημάτων

Η ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολικά και δημόσια κτίρια της Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται στον
ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Ενεργειακή Περιφέρεια. Βάλαμε στόχο το 2018 η Δυτική Ελλάδα
να καταστεί Περιφέρεια – πρότυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το κάνουμε πράξη, δεδομένου
ότι σχεδιάσαμε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, διεκδικήσαμε πόρους και προχωράμε
μεθοδικά στην υλοποίησή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες έχοντας
ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και φυσικά την προστασία του
περιβάλλοντος.

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (πλην αυτών του τομέα
υγείας) χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον
κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση
όλης της οικονομίας.

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός
δημοσίων κτιρίων που χρήζουν βελτίωσης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Η συγκεκριμένη
δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της Π.Δ.Ε. και στην
επίτευξη μιας συνολικής στρατηγικής δημιουργίας «Έξυπνων Πόλεων».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει στο πλευρό των μαθητών, των γονιών και των
εκπαιδευτικών. Σχεδιάζει, διεκδικεί και υλοποιεί έργα και δράσεις για τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Καταγράψαμε τις
ανάγκες που υπάρχουν για παρεμβάσεις στη σχολική στέγη. Σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ενεργειακών αναβαθμίσεων σε δημόσια κτίρια. Παραμένει, λοιπόν, σταθερός ο
προσανατολισμός μας στην αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας και επιβεβαιώνεται με την ένταξη
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, πλην υποδομές Υγείας, για
ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και χρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» παρεμβάσεων σε υποδομές Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης και δημόσια κτίρια σε Αχαΐα και Ηλεία συνολικού προϋπολογισμού
3.588.500,00Ευρώ:
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 Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, προϋπολογισμού 298.000 ευρώ.
 Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών, προϋπολογισμού 610.500 ευρώ.
 Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου - 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών,
προϋπολογισμού 566.000 ευρώ.
 Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου - 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών,
προϋπολογισμού 296.000 ευρώ.
 Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου - 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών,
προϋπολογισμού 589.000 ευρώ.
 Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών, προϋπολογισμού 642.500 ευρώ.
 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προϋπολογισμού
586.500 ευρώ. Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων.

Οι χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες και
συστήματα θέρμανσης, στην αντικατάσταση κουφωμάτων, στην εγκατάσταση αυτόνομου
φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας, την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού
και στην εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και προβολής της καταναλισκόμενης ενέργειας του
κάθε κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα
εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και θα
μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος.
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας

Την περίοδο της κρίσης, ο τομέας της υγείας χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη, για να καταφέρει να
υποστηρίξει τις οικονομικά αδύναμες ομάδες. Οι υποδομές, ο εξοπλισμός και η μείωση δαπανών
των υποδομών υγείας αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα με στόχο την αναβάθμιση των νοσοκομείων μας, το οποίο και υλοποιούμε. Είμαστε
πάντα πλάι στις ανάγκες των Νοσοκομείων μας και των δημόσιων δομών Υγείας, αναζητούμε
διαρκώς τρόπους στήριξης της λειτουργίας τους, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για την
καθημερινότητα του πολίτη η ύπαρξη ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος Υγείας.

Η Υγεία, για εμάς, αποτελεί αποδεδειγμένα προτεραιότητα, τόσο για τις υποδομές όσο και για τον
εξοπλισμό. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 – 2013, υλοποιήσαμε συνολικά 16 έργα, που
ξεπερνούν τα 78 εκατ. ευρώ. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013
χρηματοδοτήθηκαν έργα και δράσεις στα νοσοκομεία όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, αναβαθμίστηκαν οι υποδομές στο
Νοσοκομείο «ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, στο νοσοκομείο Παίδων Πατρών – Καραμανδάνειο,
πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκαταστάθηκε ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε το Πολυδύναμο Κέντρο Λεχαινών

Σήμερα, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων του τομέα
υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον
κτιριακό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα,
τέσσερα μεγάλα έργα ενεργειακής αναβάθμισης Νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών Υγείας
της Δυτικής Ελλάδος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με
συνολικό προϋπολογισμό 10.152.000 ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδύσεις σε δημόσιες
υποδομές Υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»:
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 Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων A,B,C και M του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Πατρών, με προϋπολογισμό 6.433.000 ευρώ
 Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου
Ηλείας, με προϋπολογισμό 1.545.000 ευρώ
 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική
Μονάδα Αιγίου, με προϋπολογισμό 1.765.000 ευρώ
 Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, στην Βότση 9, στο Αγρίνιο, με
προϋπολογισμό 408.000 ευρώ

Με αυτά τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης θα επιτευχθεί καλύτερη ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων, έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να
σημειωθεί ότι οι χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις στα κτίρια, εκτός από τις απαραίτητες
βελτιώσεις στη θερμομόνωση για τη μείωση των θερμικών απωλειών (διπλοί υαλοπίνακες,
θερμοπροσόψεις, δώματα κλπ), περιλαμβάνουν και σημαντικές παρεμβάσεις όσο αναφορά και στα
ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα στην πλευρά της κατανάλωσης ενέργειας (αλλαγή φωτισμού με
LED, αλλαγές κινητήρων κλιματιστικών μονάδων με χρήση inverter κλπ), του καινοτόμου ελέγχου
για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους (χρήσης BMS, έξυπνη ρύθμιση επιπέδου φωτισμού,
πολυζωνική ρύθμιση κλιματισμού, αυτοματοποιημένες μετρήσεις ηλεκτρικών και θερμικών
μεγεθών σε επιμέρους ζώνες των κτιρίων κλπ), αλλά και της παραγωγής ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας (ΑΠΕ) με την τοποθέτηση κεντρικών ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης καθώς και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, τα Νοσοκομεία και οι δημόσιες υποδομές Υγείας που
ωφελούνται, θα έχουν θεαματική μείωση στις δαπάνες τους για ενέργεια. Υπολογίζουμε ότι η
εξοικονόμηση ενέργειας θα προσεγγίσει το 40%, γεγονός που σημαίνει ότι θ’ αποδεσμευτούν
πολύτιμοι πόροι οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την κάλυψη άλλων
αναγκών τους.
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού& Φωτεινής Σηματοδότησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενεργειακής Πολιτικής της Π.Δ.Ε. ως «Ενεργειακή Περιφέρεια»
σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια και διεκδικούμε τη
χρηματοδότησή τους, με στόχο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το
δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι το δίκτυο είναι παλαιό και ενεργοβόρο, αποσκοπώντας
με αυτόν τον τρόπο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του εθνικού οδικού δικτύου και τη φωτεινή
σηματοδότηση, ήδη, έχουν προετοιμαστεί Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές για την
αντικατάσταση των ενεργοβόρων συμβατικών φωτιστικών, με λαμπτήρες σύγχρονης τεχνολογίας
LED και για την αυτοματοποίηση του συστήματος παρακολούθησης (τηλεέλεγχος – τηλεδιαχείριση)
ολόκληρου του δικτύου, προκειμένου να μεταβούμε στο επόμενο βήμα της διεκδίκησης
χρηματοδότησης για το έργο αυτό.

Με το έργο αυτό αναμένεται να υπάρξει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού
κόστους λειτουργίας, ενώ ιδιαίτερη συμβολή αναμένεται να έχει στη συντήρηση και την ασφάλεια,
που σήμερα αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, αποφασίστηκε η δημιουργία Τμήματος που θα αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτροφωτισμό
και ξεκινά άμεσα η διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού για τη δημιουργία του.
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Συνέδρια - Ημερίδες

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται η διοργάνωση και η συμμετοχή στα κάτωθι συνέδρια, ημερίδες και
παρουσιάσεις επιστημονικών θεμάτων:


Ημερίδα με θέμα «Ενεργειακές Κοινότητες και Πρωτογενής Τομέας», η οποία διοργανώθηκε από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό την ενημέρωση για τις σημαντικές δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχουν στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τις νέες ευκαιρίες
που αναδεικνύονται από το θεσμικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ιούνιος 2018)



Συμμετοχή σε Ημερίδες και Συνέδρια για ενημέρωση σε ενεργειακά θέματα αιχμής, που η
εφαρμογή τους μπορεί να συνεισφέρει δυνητικά στην υλοποίηση της Ενεργειακής Πολιτικής της
ΠΔΕ, όπως:
- Ημερίδα Υποστήριξης λήψης αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (Υ.Π.ΕΝ., Μάρτιος
2018).
- Ημερίδα για την Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων – Προοπτικές ανάπτυξης για την
Ελληνική οικονομία. (ΕΒΕΑ, ΕΔΕΥ, ΗΑΕΕ, Μάρτιος 2018).
- Ημερίδα με φορείς της Αυτοδιοίκησης με θέμα «Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» (Υ.Π.ΕΝ.
Ιούνιος 2018).
- Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων: Καλές πρακτικές
και προκλήσεις (Impact Hub, Νοέμβριος 2018).
- Ημερίδα έργου SHERPA, Συντονισμένη στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων
κτιρίων στη Μεσόγειο. (Δεκέμβριος 2018)



Συμμετοχή σε Ημερίδες και Συνέδρια με ομιλίες, όπως:
- 7ο Φόρουμ Ενέργειας «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Ενεργειακές Κοινότητες» (Μάρτιος
2018).
- 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καλαβρύτων «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες και
η συμβολή τους στην Αγροτική Ανάπτυξη» (Σεπτέμβριος 2018).
- 21ο Φόρουμ Ανάπτυξης «Το έργο Esmartcity – Πιλοτικά στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
(Νοέμβριος 2018).
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Ενημέρωση - παρουσίαση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. «Αυτόνομης Μεταφερόμενης
Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάνελς», από το Εργαστήριο
CNC του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που εν δυνάμει μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών και έκτακτων αναγκών (Νοέμβριος 2018). Η μονάδα αυτή, μέσω φωτοβολταϊκών
πάνελ, παράγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία αποθηκεύει σε κατάλληλες μπαταρίες. Η
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παρασχεθεί σε απομακρυσμένες πηγές κατανάλωσης,
καθώς η μονάδα αναδιπλώνεται αυτόματα και αποτελεί ένα εύκολα μεταφερόμενο κοντέϊνερ.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές ή οικισμούς, όπου
έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή σε περιπτώσεις
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε μονάδες υγείας, καταυλισμούς, αντλιοστάσια κτλ. Παράλληλα,
όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για έκτακτες καταστάσεις κτλ. μπορεί, την παραγόμενη από τον
ήλιο ηλεκτρική ενέργεια, να την χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του κτιρίου στο οποίο φυλάσσεται ή
για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων κτλ



Συνάντηση στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αγρινίου,
Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων, για ενημέρωση
που αφορούσε την κατασκευή ενός ηλιακού – ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο λειτουργεί
με φωτοβολταϊκά και έχει αυτονομία περίπου 10 ωρών με μηδενικό κόστος κίνησης και
μηδενικούς ρύπους. Η συγκεκριμένη προσπάθεια κινείται στο πλαίσιο της Κυκλικής
Οικονομίας και της απαλλαγής από τις συμβατικές μορφές καυσίμων, σε μία λογική
Ενεργειακής αυτονομίας και Περιβαλλοντικής ευαισθησίας
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Ψηφιακή Περιφέρεια

Προχωράμε μπροστά! Περιφέρεια χωρίς μελάνι και χαρτί

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά το έτος 2018 εισήλθε δυναμικά στην Ψηφιακή Εποχή, με την
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εκσυγχρόνισε τη λειτουργία
της ώστε να γίνει μια Περιφέρεια “χωρίς χαρτί χωρίς μελάνι” για τον περιορισμό του κόστους
λειτουργίας της και με απώτερο στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Ειδικότερα προχώρησε σε:
1. Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) στο σύνολο των οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε.
2. Υιοθέτηση της χρήσης της τεχνολογίας της ψηφιακής υπογραφής από το σύνολο των Υπηρεσιών
και του προσωπικού της Π.Δ.Ε.
3. Πλήρη ανανέωση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού Η/Υ όλων των Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. για την
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Ήδη έχει
ολοκληρωθεί η προμήθεια πεντακοσίων (500) Η/Υ και έχει δρομολογηθεί η προμήθεια επιπλέον
τριακοσίων (300) μέχρι τον Μάρτιο 2019
4. Παροχή ευρυζωνικότητας σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. είτε με την ένταξη των κτηρίων μας
στα δίκτυα οπτικών ινών (ΜΑΝ) των Δήμων Πάτρας, Αγρινίου και Πύργου, είτε με την ενοικίαση
ευρυζωνικών γραμμών, όπου δεν υπάρχουν λειτο υργούντα ΜΑΝ (Μεσολόγγι).
5. Εξασφάλιση μέγιστου βαθμού ανθεκτικότητας των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της
Π.Δ.Ε. (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Λογιστήριο, Διαχείριση Προσωπικού, κ.ά.), έτσι ώστε να
καθίσταται δυνατή η Επιχειρησιακή Συνέχεια της Π.Δ.Ε. σε σχέση με τα κρίσιμα Πληροφοριακά
Συστήματά της, μέσω της εικονικοποίησης (virtualization) εφαρμογών και εξυπηρετητών, της
παροχής λύσεων υπολογιστικού νέφους (cloud), της δημιουργίας εφεδρικών συστημάτων
(failover), και της τυποποίησης διαδικασιών επαναφοράς από μερική ή ολική καταστροφή των
κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών της Π.Δ.Ε. Έναρξη των διαδικασιών ένταξης των κρίσιμων
πληροφοριακών συστημάτων μας στην Εθνική Υποδομή Νέφους που διαχειρίζεται η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
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6. Αξιοποίηση του κόμβου www.data.gov.gr για την ανοικτή διάθεση για λόγους περαιτέρω
χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων όλων των Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε.
7. Σχεδίαση και υλοποίηση πολιτικής δεοντολογίας, ορθής και ασφαλούς χρήσης των
Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριακής Τεχνολογίας της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων και κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του Ν.4441/2016 με τις οποίες κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για
το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (εφαρμογή ελληνικού δικαίου και τροποποιήσεων κατά την οδηγία
2013/40/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών)
8. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως οι «Βοσκήσιμες Γαίες» για
την παροχή πληροφορίας προς τους κτηνοτρόφους για την ενοικίαση των γαιών αυτών, τα
Ηλεκτρονικά Ραντεβού στη Διεύθυνση Μεταφορών (Πάτρα), την αξιοποίηση υπηρεσιών web sms
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης σε πολίτες και επαγγελματίες από Υπηρεσίες (π.χ. ΚΤΕΟ,
Μεταφορών, Βιομηχανίας, Κοινωνικής Μέριμνας, κ.ά.) της Π.Δ.Ε.
9. Σχεδίαση, υλοποίηση ή/και υποστήριξη εφαρμογών για την ενδυνάμωση της διαφάνειας, της
λογοδοσίας, της επικοινωνίας με τους πολίτες, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της παραγωγικής
ανασυγκρότησης, όπως η εφαρμογή «Επιλογής Εφημερίδων» με την οποία η επιλογή των τοπικών
εφημερίδων για τη δημοσίευση ανακοινώσεων, διακηρύξεων, κλπ. γίνεται αυτόματα με βάση το
πλήθος δημοσιεύσεων προς αυτές, της «Υπηρεσίας Υποδοχής Προτάσεων» για την ηλεκτρονική
υποβολή προτάσεων από κάθε ενεργό πολίτη ή φορέα μέσα από τον ιστότοπο της Π.Δ.Ε., τα
«Δελτία Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της πόλης των Πατρών» για την καθημερινή ψηφιακή
έκδοση στον ιστότοπο της Περιφέρειας του ημερήσιου δελτίου ρύπων, το «Αγροτικό Ηλεκτρονικό
Καλάθι» για την ψηφιακή προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, τις
«Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης» για την παροχή άμεσης ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών
πινακίδων στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, το «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης,
Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών» για την
Αιτωλοακαρνανία
10.Σχεδίαση, υλοποίηση ή προμήθεια εφαρμογών και συστημάτων για την αναβάθμιση της
λειτουργίας των Υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας τους και την εξοικονόμηση
πόρων όπως η εφαρμογή «Οργάνωση Γραφείων Οχημάτων», η εφαρμογή «Παρακολούθησης
Δρομολογίων και Θέσης Μηχανημάτων», η καινοτόμος ενοποίηση των δικτύων ΣΥΖΕΥΞΙΣ και
Υπουργείου Μεταφορών (άδειες κυκλοφορίας και διπλώματα οδήγησης) στις Διευθύνσεις
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Μεταφορών (εφαρμογή στην Π.Ε. Ηλείας), την αξιοποίηση της εικονικής τεχνολογίας στη
διενέργεια των εκλογών (επικοινωνία με τους Δήμους για την λήψη των αποτελεσμάτων), την
εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας των εξυπηρετητών (servers) της Π.Δ.Ε., τη
σημαντική αξιοποίηση λύσεων ανοιχτού λογισμικού στη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων της
Π.Δ.Ε. και στις τρεις Π.Ε., την εφαρμογή ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων διεπαφής με τους
χρήστες των υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων της Π.Δ.Ε. για την παροχή άμεσων
και τυποποιημένων διαδικασιών επικοινωνίας, τεχνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων
λογισμικού από το τεχνικό τμήμα στις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. (πιλοτική εφαρμογή)
11.Εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ-Ε)
μηχανήματα υποδοχής καρτών συναλλαγής και διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS). Το
ποσοστό χρήσης έχει ήδη υπερβεί το 40 % των συναλλαγών, παρέχοντας σημαντική εξυπηρέτηση
κοινού, εξοικονόμηση χρόνου και άσκοπων μετακινήσεων, διαφάνεια στην λειτουργία και
αμεσότητα ενημέρωσης εισπράξεων. Εκκρεμεί ανάλογη εφαρμογή / χρήση του για τα διπλώματα
και στα ΚΤΕΟ
12.Δρομολογήθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία στην Υπηρεσία Μ-Ε Αχαΐας (πιλοτικά) υπηρεσίας
για τηλεφωνικές κλήσεις μέσω ψηφιακής εφαρμογής (ηλεκτρονικά ραντεβού), η οποία
προβλέπεται να είναι σε πλήρη λειτουργία περί το τέλος Ιανουαρίου 2019.
13.Αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται ψηφιακές εφαρμογές, ενιαίας μορφής, για την
κωδικοποίηση / παρακολούθηση / διαρκή έλεγχο, που αφορούν: Σχολές εκπαιδευτών, Εξετάσεις
θεωρητικές & πρακτικές και κυρίως στοιχεία για τα ΤΑΧΙ και Λεωφορεία (ΕΔΧ/ΛΔΧ), συνδεδεμένα
με χρονικές συναρτήσεις ενημέρωσης, ώστε άμεσα, με το απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής να
εμφανίζονται αποκλίσεις / παραλείψεις. Τα ανωτέρω ήταν αναγκαία μετά την εξακρίβωση /
επιβεβαίωση καταγγελιών, αλλά και υποδείξεων του ΣΕΕ-ΥΜΕ
14.Αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται ψηφιακές εφαρμογές για τη συνεχή καταγραφή /
ενημέρωση στοιχείων του συστήματος εισροών /εκροών (το οποίο έχει εγκατασταθεί σε
περισσότερα από 600 πρατήρια υγρών καυσίμων (ΠΥΚ), σε επίπεδο ΠΔΕ) με ενιαία αντιμετώπιση /
τυποποίηση δικαιολογητικών και συμβάσεων και μέσω αυτού ενεργοποιήθηκε η ετήσια είσπραξη
ανταποδοτικού παραβόλου
15.Ψηφιακή ενημέρωση πολιτών με SMS, για λήξη του ΚΤΕΟ και την έκδοση του διπλώματος
οδήγησης
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Επίσης:

Γεωχωρικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Εποπτείας

Για την προετοιμασία και υλοποίηση της εφαρμογής των βασικών και συμπληρωματικών
προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται στα επιμέρους σχέδια της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων
διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών EL01, EL02, και EL04 συλλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν
γεωχωρικά δεδομένα από την Ε.Γ.Υ. μέσω του διαδικτυακού τόπου http://wfdver.ypeka.gr και της
γεωπύλης της http://wfdgis.ypeka.gr/ καθώς και δεδομένα της υπηρεσίας.

Επιπλέον συντηρούνται ή είναι υπό δημιουργία βάσεις δεδομένων με αντίστοιχα διανυσματικά
επίπεδα μεγάλο μέρος των οποίων έχουν συνδυαστεί σε ένα ψηφιακό χάρτη, ό οποίος
δημοσιεύεται από το 2016 επίσημα σε χώρο χρήσης της εταιρείας Sourcepole Zurich διαμέσου της
ιστοσελίδας της Π.Δ.Ε.:
(http://www.pde.gov.gr/gr/component/k2/itemlist/category/122.html)
ή απ΄ ευθείας στο σύνδεσμο:
www.qgiscloud.com/stpapaz/PDEmap. και m.qgiscloud.com/stpapaz/PDEmap για smartphones
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Ψηφιακή Περιφέρεια
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Π.Δ.Ε

περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και επίπεδα ως ακολούθως:
α. Ένα επίπεδο με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΠΔΕ (ΒΙΟ.ΚΑ)
β. Ένα επίπεδο για την ποιότητα του αέρα με τις θέσεις των ΣΜΑΡ του Εθνικού Δικτύου και
ενδεικτικά ετήσια αποτελέσματα.
γ. Ένα επίπεδο για τους ποταμούς Βουραïκό, Παραπείρο και Πηνειό με θέσεις δειγματοληψίας. Στο
συγκεκριμένο επίπεδο παρουσιάζονται αποτελέσματα μετρήσεων από αυτά τα σημεία
δειγματοληψίας
δ. Ένα επίπεδο με τις θέσεις των ΧΥΤΑ και τις θέσεις δειγματοληψίας-ελέγχου των επιφανειακών
και υπογείων υδάτων πλησίον αυτών.
ε. Τρία Επίπεδα που αφορούν άδειες χρήσης νερού στις τρείς Π.Ε. της ΠΔΕ.
ζ. Ένα επίπεδο με τις αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Αχαΐας
η. Ένα επίπεδο με τις αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Ηλείας
θ. Ένα επίπεδο με αδειοδοτημένα ελαιοτριβεία στην Π.Ε. Αχαΐας
ι. Ένα επίπεδο με αδειοδοτημένα ελαιοτριβεία στην Π.Ε. Ηλείας
κ. Υπό επεξεργασία είναι οι βάσεις δεδομένων για μέρος των ελαιοτριβείων Αιτ/νίας, ενώ υπό
δημιουργία είναι βάση δεδομένων με άλλες μεταποιητικές στην Π.Ε. Ηλείας σε συνεργασία με τη
Δ/νση Ανάπτυξης Ηλείας.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία επιπέδων της Διοικητικής Διαίρεσης της ΠΔΕ κατά ΕΛΣΤΑΤ
καθώς και των υδατικών σωμάτων των υδατικών διαμερισμάτων EL01, EL02, EL04, και EL05 με
δεδομένα που ελήφθησαν από την γεωπύλη της ΕΓΥ και τροποποιήθηκαν για την ΠΔΕ.
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Αγροτική Πολιτική
Αγροτική Πολιτική

2108 - Η χρονιά του νέου αγρότη
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1. Δημιουργήθηκε Γραφείο Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε χώρο που στεγάζεται στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και εξασφαλίστηκε η εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού περιβάλλοντος
και της αποτελεσματικής διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας
2. Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε τακτική βάση οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Επιστημονικής-Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης της
εταιρείας για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας, αλλά και
της στρατηγικής και πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρείας.
3. Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό του σήματος της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και επιλέχθηκε το λογότυπό της.
4. Ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε η δημιουργία ιστοσελίδας της Σύμπραξης (http://agrifoodwest.gr)
5. Εγκρίθηκαν από τη ΓΣ οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017 στο πλαίσιο τακτικού
οικονομικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 από
ορκωτό λογιστή
6. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε
σε αρκετές Εκθέσεις προβολής των ποιοτικών τοπικών μας προϊόντων και επιπλέον ολοκλήρωσε
με επιτυχία την πρώτη δράση της στο εξωτερικό, για την ανάδειξη και προώθηση των
Αγροδιατροφικών Προϊόντων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε που παράγονται σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Η
εκδήλωση ανάδειξης της ΠΟΠ γαστρονομίας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018
7. Δημιουργήθηκε το πρώτο σπότ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(https://www.youtube.com/watch?v=FbyifDULcy0 )
8. Κατατέθηκαν τρεις (3) προτάσεις- Σχέδια Δράσεις στο πλαίσιο του μέτρου 16 «Συνεργασία» του
ΠΑΑ 2014-2020, σε δύο από τις οποίες η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έχει αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή και στην τρίτη ως εταίρος στη σχετική για το πρόγραμμα
πλατφόρμα: https://www.ependyseis.gr/mis
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Εδαφολογικό Εργαστήριο

Το σύγχρονο εδαφολογικό εργαστήριο το οποίο διαθέτει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη μεταφερθεί σε κτίριο του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα, όπου υπό την επιστημονική
ευθύνη και καθοδήγηση του ΤΕΙ, προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
εκπαίδευση, στην έρευνα αλλά και στην εξυπηρέτηση των αγροτών της Περιφέρειας με το
μικρότερο δυνατό κόστος.

Επίσης, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που έχουμε από τα
τέλη του 2016, προχωράμε για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου, αλλά και της στήριξη της
λειτουργίας του με την εφαρμογή προγραμμάτων γεωργίας ακριβείας.
Επίσης γίνεται παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος επίσημων επισκοπήσεων
(surveys) στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών
και εχθρών καραντίνας με σκοπό την φυτοϋγεία.
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Αγροτική Πολιτική
TAGs "Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση
των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ομάδων τοπικής δράσης"
Το έργο προϋπολογισμού 97.497,50 €, εγκρίθηκε στα πλαίσια του Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020 (1η Πρόσκληση) και υλοποιείται μέσω της Υπηρεσίας ΔΑΟ, αφορά δε τεχνολογικές και
επιχειρηματικές καινοτομίες στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής καθώς και την
δημιουργία μία διασυνοριακής συνεργασία αποτελούμενη από φορείς έρευνας και καινοτομίας,
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιχειρήσεις. Τον Ιανουάριο 2019 προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί η πρόσληψη προσωπικού, μέσω του προγράμματος, για την εφαρμογή των
γεωργικών καινοτομιών σε πιλοτική αγροτική περιοχή της ΠΔΕ.

Συμμετοχή σε Εκθέσεις Αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος
Σε ότι αφορά στο στόχο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των
αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής μας, και αυτή τη χρονιά η ΠΔΕ συμμετείχε σε
επιλεγμένες Εκθέσεις, όπως:
- 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018.
- 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας.
- 5η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών "FOOD EXPO GREECE 2018".
- 5η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών - Έλληνες Παραγωγοί EXPOTROF
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Αγροτική Πολιτική
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αφορά κυρίως το συντονισμό διαχείρισης και εφαρμογής υπομέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 20142020 για: τα Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη μεταποίηση και εμπορία
αγροδιατροφικών προϊόντων, την ενίσχυση για την εγκατάσταση Νέων Γεωργών και την ενίσχυση
εκκίνησης επιχειρήσεων γεωργικών και μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές.

Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
Ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία η υλοποίηση του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
του ΠΑΑ 2014-2020 με το οποίο εντάχθηκαν συνολικά 1731 Νέοι Γεωργοί από τους 1821 αιτούντες,
απορροφώντας συνολικά 33.414.500 €.

Εντάχθηκε το σύνολο των αιτήσεων των νέων αγροτών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης
στο Πρόγραμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος,
με την πληρωμή της 1ης δόσης που καλύπτει το 70% της συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική πίστωση που είχε εγκριθεί για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ήταν 24.700.000 ευρώ, ποσό το οποίο δεν κάλυπτε το σύνολο των δικαιούχων που πληρούσε τις
προϋποθέσεις. Προκειμένου να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων, οι πιέσεις της
Περιφέρειας ήταν διαρκείς, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η τμηματική ενίσχυση της αρχικής
πίστωσης, και εν τέλει το πρόγραμμα να κλείσει με 33.414.500 ευρώ.

Yπομέτρο 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" (Σχέδια Βελτίωσης)
Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων στήριξης των ενδιαφερόμενων στο υπομέτρο 4.1, ενώ
αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των
συγκεκριμένων αιτήσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται στοιχεία για τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν
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ΠΕ

Υποβληθείσες
Προτάσεις στο
υπομέτρο 4.1
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
4.1.1: «Υλοποίηση
επενδύσεων που
συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα
της εκμετάλλευσης»

4.1.3: «Υλοποίηση
επενδύσεων που
συμβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και
στην προστασία του
περιβάλλοντος»

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

550

14

47.654.503

26.484.640

47.279.454

375.049

50-60%

ΑΧΑΪΑΣ

306

10

33.315.974

18.697.102

33.108.851

207.123

50-60%

ΗΛΕΙΑΣ

388

5

46.419.269

25.178.382

46.411.759

7.510

50-60%

1244

29

127.389.745

70.161.884

126.800.063

589.682

50-60%

Γενικό
Άθροισμα

Συνολικό Κόστος
(Ι.Σ. + Δ.Δ.)

Συνολική
Δημόσια Δαπάνη
(4.1.1+4.1.3)

Συν. κόστος 411

Συν. κόστος
413

% ενίσχυσης

Στο σύνολο των 1244 υποβληθέντων αιτήσεων στο Υπομέτρο 4.1 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων
που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος»), οι 29 ενισχύονται και από τη Δράση 4.1.3 .το σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή
στο ΟΠΣΑ (Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΤ) και ο φυσικός φάκελος έχει κατατεθεί στις ΔΑΟΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων. - Επίκειται η έναρξη της
διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων.
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Αγροτική Πολιτική
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Α/
Α
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16
17
18

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΘΕΣΗ
ΜΠΑΛΚΑΜΑΙΙΚΑ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΡΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΔΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΔΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΚΑΤΟΥΝΑ-ΕΛΟΥΛΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ
(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΜΕΡΝΑ
ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. KYΠΑΡΙΣΣΟΥ Δ.Ε
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΜΑΤΕΣΙ - ΑΜΠΑΡΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΝΤΑΝΑΣΕΙΚΑ" ΤΚ ΧΑΒΑΡΙΟΥ ΚΑΙ "ΑΜΜΟΣ" ΤΚ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ ΗΛΙΔΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΔΕΩΝΟΣ - ΟΔΟΣ ΑΠΌ
ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΡΥΦΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ
(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΡΑΧΗΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ –
ΖΩΟΔΟΤΗ Β΄ΦΑΣΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΩΝΗΣ ΟΠΑΑΧ ΤΡΥΠΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Δήμος Ερυμάνθου

497.272,39

Δήμος Ξηρομέρου

349.000,00

Δήμος Πηνειού

428.900,00

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

475.000,00

Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης

405.000,00

Δήμος Ξηρομέρου

497.173,00

Δήμος Ακτίου Βόνιτσς

600.000,00

Δήμος Αμφιλοχίας

555.000,00

Δήμος Ζαχάρως

244.000,00

Δήμος Πηνειού

600.000

Δήμος Αγρινίου

510.000,00

Δήμος Κρεστένων Ανδρίτσαινας

553.000,00

Δήμος Ήλιδας

580.000,00

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

580.000,00

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

445.428,83

Δήμος Αμφιλοχίας

280.000,00

Δήμος Αρχαίας
Ολυμπίας
Δήμος Κρεστένων Ανδρίτσαινας

600.000,00
361.500,00
8.561.274,22
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Σύσταση Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κατά το έτος 2018 προχώρησαν οι διαδικασίες για τη σύσταση

Μητρώου Αξιολογητών

Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ Π.Δ.Ε.)». Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου
5359/Β/29-11-18) και κατόπιν δόθηκε ευρεία δημοσιότητα ώστε να ενημερωθούν όλοι οι
εμπλεκόμενοι Φορείς.
Μέσω του Μητρώου θα προχωρήσει η

πραγματοποίηση όλων των σταδίων αξιολόγησης

(αξιολόγηση, Γνωμοδοτική Επιτροπή, Επιτροπή Ενστάσεων) των προτάσεων που υποβλήθηκαν ή
πρόκειται να υποβληθούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των
Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Το ΜΑΕΜ ΠΑΑ Π.Δ.Ε. καταρτίζεται και τηρείται στην έδρα της ΔΑΟΠ, με ευθύνη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Μελετών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, για το σχεδιασμό
και υλοποίηση των αξιολογήσεων των υποβληθέντων Αιτήσεων Στήριξης. Η τήρησή του γίνεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μετά την
κατάρτισή του, το ΜΑΕΜ ΠΑΑ Π.Δ.Ε. αναθεωρείται και επικαιροποιείται, με την προσθήκη νέων
ειδικοτήτων μετά από τροποποίηση των σχετικών Προσκλήσεων του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
ΥΠΑΑΤ που προΐσταται της ΕΥΔ ΠΑΑ, καθώς και λόγω της προσθήκης νέων μελών, ή της διαγραφής
μελών.

Υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την εφαρμογή των μέτρων και
δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 2028 Υ.Α. (ΦΕΚ 2758/τ.Β/11.07.2018), η Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΔΕ έχει οριστεί Δικαιούχος Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας για την εφαρμογή των μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που της έχουν
εκχωρηθεί, με προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στις 637.000 €.
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει το Μέτρο 20 "Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών" του ΠΑΑ 2014-2020.
Oι πληρωμές των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας θα διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με
την εγκύκλιο οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής του συγκεκριμένου Μέτρου, όπως κάθε φορά
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ισχύει
Τη Διαχείριση και την ευθύνη Υλοποίησης των Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας θα έχει η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) ΠΔΕ, ενώ η συνεργαζόμενη Υπηρεσία που θα ασκεί καθήκοντα
ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) των Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας, θα είναι η Διεύθυνση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ.
Οι ενέργειες που καθορίζονται από τις διαδικασίες των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΔ/ΠΑΑ)
και του εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου και έχουν έως τώρα υλοποιηθεί είναι:
- Οριστικοποίηση αιτήσεως στήριξης μέσω του συστήματος ΟΠΣΑΑ του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Έκδοση Απόφασης Ένταξης από την ΕΥΔ/ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ.
- Εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
- Έκδοση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ).
- Έκδοση έγκρισης για χρήση του Μητρώου Προμηθευτών και Παροχής Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ.

Οι επιμέρους ενέργειες (υποέργα) της Τεχνικής Βοήθειας που έχουν εγκριθεί και πρόκειται να
υλοποιηθούν είναι οι εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού
Κατηγορία πράξεων: Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων
και λογισμικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των μέτρων/δράσεων
που έχουν εκχωρηθεί
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017–2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 50.000 €.

2. Εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών
Κατηγορία πράξεων: Εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσυνών & ερευνών
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017 – 2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 50.000 €.
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3. Υπηρεσίες Συμβούλων -Β.3.1. Σύμβουλοι
Κατηγορία πράξεων: Σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα που έχουν σχέση με την
υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των μέτρων/δράσεων που
έχουν εκχωρηθεί τα οποία εκ της φύσεως τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το
υφιστάμενο προσωπικό (κατά κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης). (Τα έργα θα εντάσσονται
σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες – απαιτήσεις).
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017–2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 100.000 €.

4. Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση
Κατηγορία πράξεων: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας,
ενέργειες ικανοποίησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης, δημοσιότητας και επικοινωνίας
που απορρέουν από τους κανονισμούς της ΕΕ της περιόδου 2014-2020 καθώς και το Σχέδιο
Στρατηγικής Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ενέργειες, παραγωγής έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου για τα
Μέτρα/Δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν με χρήσιμες πληροφορίες για τους δυνητικούς
δικαιούχους σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του κάθε Μέτρου/Δράσης του ΠΑΑ 2014-2020,
παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά- ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα),
προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και στο Διαδίκτυο. Επίσης μπορεί να
περιλαμβάνονται δράσεις για την δημοσιότητα στον υφιστάμενο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017-2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 100.000 €.
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5. Αξιολόγηση
Κατηγορία πράξεων: Υπηρεσίες συμβούλου ή συμβούλου αξιολόγησης για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση αξιολογήσεων καθώς και η κάλυψη των αμοιβών αξιολογητών προτάσεων.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017 – 2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 76.000 €.
6. Έλεγχοι
Κατηγορία πράξεων: Έξοδα επίδοσης με δικαστικό επιμελητή των εκθέσεων ελέγχου.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017 – 2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.000 €.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
1. Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων
Κατηγορία πράξεων: Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/ και υπηρεσίας που
συνδέονται με τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων και συσκέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες,
μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο
μεταφορικό μέσο κάθε είδους κλπ. τα έξοδα συμμετεχόντων, προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κλπ. Οι συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, συσκέψεις
αυτές αφορούν σε θέματα που έχουν εκχωρηθεί.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017 – 2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 110.000 €.

2. Γενικά έξοδα λειτουργίας
Κατηγορία πράξεων: Στην εν λόγω κατηγορία θα καλυφθούν δαπάνες όπως: Δαπάνες
φωτοαντιγράφησης, δαπάνες σάρωσης εγγράφων καθώς και δαπάνες ταχυδρομικών ή
ταχυμεταφορών που αφορούν την υλοποίηση των μέτρων/δράσεων που έχουν εκχωρηθεί, καθώς
επίσης και τα έξοδα μεταφράσεων των ανωτέρω, που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017 – 2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 40.000 €.
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3. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού
Κατηγορία πράξεων: Στην εν λόγω κατηγορία θα καλυφθούν δαπάνες όπως: Δαπάνες
μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού Ε.Υ./Δ.Α./Ε.Φ./Επιτελικών δομών & λοιπών δικαιούχων
Ε.Π./Προγραμμάτων, καθώς και του Προϊσταμένου της Ε.Α.Σ., όπως προβλέπεται στο Παράρτημα
της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/03.03.2017, τ.Β). Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με
οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών, που μετακινούνται στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/68332/ΔΕΠΚ.Υ.Α.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2017 – 2020 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 94.000 €.

4. Έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων
Κατηγορία Πράξεων: Περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων
διαγωνισμών ή διακηρύξεων που αφορούν τα μέτρα / δράσεις που έχουν εκχωρηθεί και που
απαιτούνται για την υλοποίηση τους.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2016-2019 και έως εξαντλήσεως του προϋπ/σμού
Συνολικός Προϋπολογισμός: 15.000 €.
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Τουρισμός
Τουρισμός

Κάθε φέτος και καλύτερα για τη Δυτική Ελλάδα

Στον τομέα του Τουρισμού μέσα στο 2018 τ’ αποτελέσματα για τη Δυτική Ελλάδα είναι θεαματικά.

Η πολύχρονη προσπάθεια προβολής της Περιφέρειας και η συντεταγμένη στρατηγική τουριστικής
ανάπτυξης, με αξιοποίηση και ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων και στις τρεις Περιφερειακές
Ενότητες, συνέτεινε στην αλματώδη αύξηση των επισκεπτών και στην παράλληλη εκτίναξη των
ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Κατ’ αρχάς, δώσαμε βαρύτητα στην αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων και των συγκριτικών
μας πλεονεκτημάτων.

Χρησιμοποιήσαμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ, δουλέψαμε μεθοδικά και επίμονα στο
κομμάτι της τουριστικής προβολής και ταυτόχρονα δώσαμε έμφαση στη βελτίωση των υποδομών
ώστε η Δυτική Ελλάδα να ενισχύσει την προσβασιμότητα των επισκεπτών της αλλά και την διακριτή
τουριστική της ταυτότητα.

Τα έως τώρα αποτελέσματα δικαιώνουν τις επιλογές μας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τέσσερα μόνο
στοιχεία που προέρχονται απ’ τις επίσημες στατιστικές της Τράπεζας της Ελλάδος:
 Μέσα στο 2018 είχαμε 2.741.000 διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αύξηση κατά
25,27% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2017 όπου ο συνολικός αριθμός των
διανυκτερεύσεων ήταν 2.188.100

 Μέσα στην ίδια περίοδο (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018) η οικονομία της Περιφέρειας, απ’ την
τόνωση της τουριστικής κίνησης, ενισχύθηκε με επιπλέον 39,9 εκατομμύρια ευρώ
 Ο αριθμός των επισκεπτών στην Δυτική Ελλάδα το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 90.300 σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2017
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 Συνεχώς καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουριστικό τομέα. Αυτή την περίοδο απ’ την
Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και Ηλεία έχουν υποβληθεί 266 νέες επενδυτικές προτάσεις που
αφορούν σε νέα καταλύματα. Η Περιφέρεια ενίσχυσε πρόσφατα με 10 εκατομμύρια ευρώ τις νέες
επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τουριστικό τομέα, με πόρους προερχόμενους από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020.

Σ’ αυτό τον δρόμο θα συνεχίσουμε.

Και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτή η διαρκώς ανοδική τροχιά στα τουριστικά μεγέθη της
Δυτικής Ελλάδος θα έχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια.

Αυτός είναι ο στόχος μας και εκεί στρέφουμε όλο το ενδιαφέρον μας: Διακριτή Τουριστική
Ταυτότητα- Τουριστική Προβολή- Αποτέλεσμα

Παράλληλα, όλη αυτή η προσπάθεια, μέσα στο 2018 αναγνωρίστηκε από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βραβεύτηκε ως ανερχόμενη περιοχή της
χώρας στον τομέα του Τουρισμού, με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και την αύξηση των
διανυκτερεύσεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, αλλά και ως διακριτού πολιτιστικού
προορισμού κατά την ετήσια εκδήλωση «Treasures of Greek Tourism Awards 2018» που
φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2018.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί τα
τελευταία χρόνια στη Δυτική Ελλάδα στον τομέα της ενίσχυσης της τουριστικής φυσιογνωμίας της
περιοχής και της αύξησης της ροής επισκεπτών και εσόδων.

Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ήταν το 2018 τιμώμενη περιοχή στην μεγαλύτερη έκθεση
τουρισμού της χώρας, την «Φιλοξένια» που οργανώνεται από την HELEXPO-ΔΕΘ, στη
Θεσσαλονίκη.
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Επενδύουμε πολλά στον τουρισμό. Προσπαθούμε –και το πετυχαίνουμε- να δημιουργήσουμε ένα
περιβάλλον που ευνοεί την υγιή επιχειρηματικότητα, ενισχύει τις παραγωγικές δομές, δίνει
απασχόληση.
Βλέπουμε τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάταξης και της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της περιοχής μας.

Τ’ αποτελέσματα έως τώρα όχι μόνο μας δικαιώνουν αλλά και μας υποχρεώνουν να συνεχίσουμε
στον ίδιο δρόμο με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή.

Αναλυτικότερα:

Στη διάρκεια του έτους 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σχεδίασε νέες δράσεις και πολιτικές,
προκειμένου να είναι επαρκής ώστε να ανταγωνιστεί άλλες Περιφέρειες, αλλά και να είναι
παρούσα σε όλα τα σημαντικά γεγονότα και συναντήσεις γύρω από τον τομέα του τουρισμού, που
αποτελεί έναν από τους τρεις πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Έτσι εκπονήθηκε
και υλοποιείται ένα φιλόδοξο σχέδιο προβολής του τουριστικού προϊόντος μας μέσω δράσεων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνολικής δαπάνης: 119.224,34 €
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Διακρίσεις
Την 1η θέση στην Ελλάδα στο διαγωνισμό EDEN - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ με θέμα
τον Πολιτιστικό Τουρισμό
Συμμετοχή στο Δίκτυο Πόλεων EDEN
Στις αρχές του 2018, η Πάτρα/Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακηρύχθηκε νικητής προορισμός
αριστείας στο πρόγραμμα EDEN- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ- με θέμα τον «Πολιτιστικό
τουρισμό» που πραγματοποιείται κάθε δύο έτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ελλάδα
μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Το πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF
EXCELLENCE” (EDEN)- «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποσκοπούσε τόσο στην ανάδειξη των αξιών , της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών
ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όσο και στην προβολή.
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Ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας «Treasures of the Greek Tourism Awards 2018»
Βραβείο ως ανερχόμενη περιοχή της χώρας στον τομέα του Τουρισμού, με βάση τον αριθμό των
επισκεπτών και την αύξηση των διανυκτερεύσεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, αλλά και ως
διακριτού πολιτιστικού προορισμού παρέλαβε το βράδυ της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου 2018
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατά την ετήσια εκδήλωση «Treasures of Greek Tourism Awards
2018» που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park στην Αθήνα.
Το βραβείο παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί τα
τελευταία χρόνια στη Δυτική Ελλάδα στον τομέα της ενίσχυσης της τουριστικής φυσιογνωμίας της
περιοχής και της αύξησης της ροής επισκεπτών και εσόδων.

Δράσεις
Συμμετοχή στο 9ο Sympossio Greek Gourmet Touring στο Παρίσι, στη Γαλλία (στις 27/03/2018)
Η Π.Δ.Ε. συμμετείχε στο 9ο συμπόσιο «Greek Gourmet Touring» που πραγματοποιήθηκε στο
Παρίσι, με θέμα την παρουσίαση του προορισμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, της γαστρονομίας και των
προϊόντων της στην Ευρώπη.

Συνεργασία με το “Σύνδεσμο των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών γραφείων” (HATTA)
για το Συνέδριο Αμερικανών Τουριστικών Πρακτόρων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις
14 έως τις 17 Απριλίου 2018 με τίτλο «Asta Destination Expo 2018»

Συμμετοχή της ΠΔΕ στην εκδήλωση «Greek Tourism Workshop» στο Ντουμπάι των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2018
Ο στόχος της συμμετοχής στη συγκεκριμένη έκθεση ήταν η ενίσχυση της ροής επισκεπτών υψηλού
εισοδήματος από την συγκεκριμένη χώρα προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η
συνεπακόλουθη τόνωση των εθνικών τουριστικών εσόδων.
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Συμμετοχή της ΠΔΕ στο 2ο Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα «Διαπεριφερειακή Τουριστική
Συνεργασία Ελλάδας- Ρωσίας» που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκιδική στις 11 Ιουνίου
Σκοπός του Ελληνορωσικού φόρουμ ήταν η ολοκλήρωση του στόχου διασύνδεσης των
περιφερειών της Ελλάδας και της Ρωσίας, με την υπογραφή συγκεκριμένων M.O.U/ προτάσεων
θεματικών συνεργασιών.
Στο Φόρουμ παρέστη η υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά και η Αν. Υπουργός Πολιτισμού
και Τουρισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας κα. Alla Manilova, συνοδευόμενη από Υπουργούς
Τουρισμού είκοσι πολύ σημαντικών περιφερειών της Ρωσίας.
Κατά τη διάρκεια της Διαπεριφερειακής Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδας Ρωσίας συζητήθηκαν η
«αλληλενέργεια των τουριστικών επιχειρήσεων και των περιφερειών της Ρωσίας και της Ελλάδας
για την προώθηση των αμοιβαίων τουριστικών προϊόντων για την αύξηση των τουριστικών ροών».

Συμμετοχή της Π.Δ.Ε. στην εκδήλωση « ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» με αποστολή έντυπου υλικού
στο Σύλλογο Πελοποννησίων Νομού Ξάνθης «O Γέρος του Μοριά»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Χαμόγελο του Παιδιού» μοιράστηκε έντυπο υλικό, το οποίο
απεστάλη από τη Π.Δ.Ε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Ξάνθη από 18-19/10/2018 με
συμμετοχές από Θράκη, Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Με τη διανομή του υλικού
συμβάλλαμε στην προβολή της περιοχής μας στη Θράκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Υποστήριξη εκ μέρους της ΠΔΕ του Fam Trip που διοργάνωσε η TUI Πολωνίας και
πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο Fam Trip που διοργάνωσε η ΤUI Πολωνία από
22/09/2018 έως 29/9/2018 για 46 περίπου τουριστικούς πράκτορες.

Γαστρονομική Εκδήλωση στη «PHILOXENIA 2018» από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου.
Στα πλαίσια των δράσεων που προγραμματίστηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης
Τουρισμού Θεσσαλονίκης «Philoxenia» ήταν και η προώθηση του γαστρονομικού πλούτου της ΠΔΕ
μέσω εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την 2η μέρα της έκθεσης από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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Διοργάνωση εκδήλωσης στο 21ο Forum Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από τις
24 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018.
Στο πλαίσιο του ετήσιου διήμερου πολυσυνεδρίου «21o Forum Ανάπτυξης/Money Show Πάτρας»
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Αστήρ», στην Πάτρα το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής
Στρατηγικής

της

αναπροσανατολισμό

ΠΔΕ,
της

διοργάνωσε
κουλτούρας

συνεδριακή

εκδήλωση

φιλοξενίας» διοργανώνει

με

θέμα «Προς

η Περιφέρεια

έναν
Δυτικής

Ελλάδας το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00.

Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού
Η Π.Δ.Ε συμμετείχε σε παραδοσιακές, αλλά υψίστης σπουδαιότητας όσον αφορά την παρουσία
μας στα κέντρα λήψη αποφάσεων, διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της
προσπάθειας ανάδειξης της περιοχή μας ως ενός διακριτού προορισμού με ταυτόχρονη αύξηση της
αναγνωρισιμότητας της περιοχής και της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα:
Συμμετοχή στο περίπτερο του ΕΟΤ στην τουριστική έκθεση « ITB 2018 » που πραγματοποιήθηκε
στο Βερολίνο, Γερμανία από τις 7 έως τις 11 Μαρτίου 2018.

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού « MITT 2018» που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, Ρωσία από τις 13
έως τις 15 Μαρτίου 2018.

Συμμετοχή στην έκθεση ταξιδιών και διακοπών, «Greek Travel Show» που πραγματοποιήθηκε
από τις 4 έως τις 6 Μαΐου στο Helexpo Maroussi στην Αθήνα.

Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο «World Travel Market (WTM) 2018» που
θα διοργανωθεί από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2018.

Συμμετοχή της ΠΔΕ ως Τιμώμενη Περιφέρεια στην Διεθνή έκθεση τουρισμού «PHILOXENIA» που
διοργανώθηκε από τις 9 έως τις 11Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί τη μεγαλύτερη
έκθεση τουρισμού στην Ελλάδα - Η Π.Δ.Ε. συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Θεσσαλονίκης «PHILOXENIA» που πραγματοποιήθηκε 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό και
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Συνεδριακό κέντρο της πόλης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού
Θεσσαλονίκης υπήρξε τιμώμενη Περιφέρεια και αυτή ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Συμμετοχή στην Ελληνική έκθεση τουρισμού «GRECKA PANORAMA», στην Πολωνία, η οποία
πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018.

Συμμετοχή στη 5η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως
τις 9 Δεκεμβρίου 2018

Υποδομές & Νέα Εργαλεία Τουριστικής Προβολής
Δημιουργία Τουριστικών Περιπτέρων στα λιμάνια Πάτρας και Κυλλήνης, όπως επίσης και στο
αεροδρόμιο Αράξου: Η δομή των ανωτέρω Γραφείων Τουριστικής Πληροφόρησης εντάχθηκε στο
οργανόγραμμα του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της ΠΔΕ μέσω τροποποίησης
του ΟΕΥ
Αναβάθμιση ιστοσελίδας τουριστικής προβολής και διαχείριση των social media
Συνεργασία με τη Marketing Greece για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής της
ΠΔΕ (www.western-greece.com), όπως και της διαχείρισης των social media που διαθέτουμε
(Facebook, Instagram, Youtube). Στο χρονικό αυτό διάστημα έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

Στην ιστοσελίδα τουριστικής προβολής εντάχθηκαν οι παρακάτω νέες ενότητες:
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Δημιουργήθηκε Layer με νέο σύντομο περιεχόμενο για το Φεστιβάλ Μεσαιωνικές Νύχτες
https://western-greece.com/kyllini/
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.visitmes.gr - Δημιουργήθηκε σύντομο κείμενο με φωτογραφία από το visitmes.gr
στο Layer για τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
https://western-greece.com/el/messolonghi/
Έχει προστεθεί hyperlink που οδηγεί στο visitmes.gr - Έγινε ανάρτηση στο facebook του westerngreece με mention στο visitmes.gr στις 14/12
Βραβεία EDEN - Έχει προστεθεί στο footer του portal το λογότυπο της βράβευσης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ως Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας
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Βίντεο Δ. Αιγιαλείας - Εντάχθηκε το νέο video του Δήμου Αιγιαλείας με σχετικό hyperlink.
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών - Εντάχθηκε μέσω hyperlink στην ιστοσελίδα τουριστικής
προβολής το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (www.ampatron.gr)
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Δημιουργήθηκε κείμενο (σε όλες τις
γλώσσες) το οποίο ενσωματώθηκε ως ξεχωριστή ενότητα στην ιστοσελίδα τουριστικής προβολής
Posts στα Social Media - Δημιουργούνται τουλάχιστον δύο (2) καινούργιες αναρτήσεις κάθε
εβδομάδα στα social media τουριστικής προβολής της ΠΔΕ.
Δημιουργία 3D περιήγησης του Αποστολικού Τάφου του Αγίου Ανδρέα - Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας υλοποίησε ένα φιλόδοξο σχέδιο σχετικά με το θρησκευτικό Τουρισμό. Η Πάτρα αποτελεί
πόλο έλξης καθώς δεσπόζει σε αυτή ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων: « Ο Άγιος Ανδρέας».
Κοντά στο Άγιο Βήμα βρίσκεται ο μαρμάρινος τάφος του Αποστόλου. Μέσω ενός 3D Virtual Tour, o
επισκέπτης μπορεί να δει μέσω υπολογιστή ή Smartphone, τον Αποστολικό τάφο με τέτοιο τρόπο
ώστε να βιώσει τη πραγματική εμπειρία της επίσκεψης του. Το μνημείο αυτό αποτέλεσε το πρώτο
δείγμα τουριστικής προβολής καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων για την ΠΔΕ.
Τρισδιάστατη εικονική περιήγηση της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα - Λόγω της πολύ θετικής
ανταπόκρισης της ανωτέρω δράσης, η ΠΔΕ προχώρησε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
δημιουργία τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης και για την εκκλησία του Αγίου

Ανδρέα. Η

διαδικασία υλοποίησης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δημιουργία καινοτόμου εφαρμογής VR 360° βίντεο (σφαιρικό βίντεο) της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την παρουσίαση και καταγραφή οπτικού υλικού που καλύπτει πλήρως τον
περιβάλλοντα χώρο τεσσάρων διαφορετικών σημείων του Δήμου Πατρέων - Πέρα από την
εντυπωσιακή παρουσίαση και την καταγραφή οπτικού υλικού που καλύπτει πλήρως το
περιβάλλοντα χώρο, τα videos 360 προσφέρουν τη ψευδαίσθηση της τρισδιάστατης απεικόνισης.
Για την παρουσίαση και την καταγραφή των εναέριων 360° πλάνων χρησιμοποιήθηκαν 4 (τέσσερα)
διαφορετικά σημεία του Δήμου Πατρέων: στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, στην Πλατεία Γεωργίου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα & στο θεατράκι Μαρίνας.

Διαφημιστικές Καταχωρήσεις –Έντυπο Υλικό
Διαφημιστική καταχώρηση Philoxenia Tourism - Δημοσιογραφικό Αφιέρωμα στη Δυτική Ελλάδα
ως Τιμώμενη Περιφέρεια σε 8.000 αντίτυπα και διανομή στους χώρους των εκθέσεων καθώς και σε
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όλους τους επισκέπτες της έκθεσης.
Εκτύπωση έντυπου υλικού (Φυλλάδια) σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά,
Ρωσικά) - Ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για συμμετοχή σε Διεθνείς
εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η δημιουργία των γραφείων τουριστικής
πληροφόρησης κατέστησαν αναγκαία την εκτύπωση νέου έντυπου υλικού, όπως αυτό σχεδιάστηκε
και παραδόθηκε από τον ΣΕΤΕ, επικεντρώνεται στην ανάδειξη των προορισμών και των εμπειριών
ως Inspirations της μοναδικής συλλογής της Δυτικής Ελλάδας μέσω της φράσης «Be Inspired in
Western Greece». Ειδικότερα, πρόκειται για δημιουργία μακέτας έντυπου 12 σελίδων (6 σαλόνια),
όπου απεικονίζονται οι βασικές εμπειρίες και η ελκυστικότητα του προορισμού σε 6 γλώσσες.
Το νέο φυλλάδιο παρουσιάζει με το πιο σύγχρονο τρόπο την πλούσια φυσική και υλική
ποικιλομορφία όσον αφορά τους ιστορικούς- αρχαιολογικούς και οικοπολιτιστικούς πόρους που
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ΠΔΕ, που σε συνδυασμό με τη θάλασσα, έχει ως
αποτέλεσμα

την

ύπαρξη

σημαντικών

χαρακτηριστικών

εξωστρέφειας,

ωριμότητας

και

διεθνοποίησης της τουριστικής δραστηριότητας.
Εκτύπωση έντυπου υλικού (Φυλλάδια) για Προμήθεια σε φορείς του τουρισμού και στα γραφεία
τουριστικής πληροφόρησης (Νέος Λιμένας Πατρών, Αεροδρόμιο Αράξου, Λιμένας Κυλλήνης)
Λόγω των αυξημένων αναγκών σε έντυπο υλικό εξαιτίας της λειτουργίας των νέων Γραφείων
Τουριστικής Πληροφόρησης της ΠΔΕ, αποφασίστηκε η εκτύπωση πρόσθετης ποσότητας του
γενικού φυλλαδίου της ΠΔΕ.

Προγραμματισμός Δράσεων 2019
Στρατηγικό Σχέδιο 2019- 2021
Το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής προχώρησε, για πρώτη φορά, στη σύνταξη με ίδια
μέσα ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου τουριστικής προβολής το οποίο εγκρίθηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία.
Κατάθεση πρότασης για χρηματοδότηση €1.000.000 μέσω ΕΣΠΑ
Κατόπιν, της υπ. αριθμ. 3348/14.09.2018 πρόσκλησης της ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας, το Τμήμα
Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής προχώρησε με ίδια μέσα στη σύνταξη τεχνικού δελτίου,
καθώς επίσης και όλου του απαιτούμενου φακέλου, για τη χρηματοδότηση τριετούς
προγράμματος τουριστικής προβολής ύψους 1.000.000,00 €
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας 2014-2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με αρχικό προϋπολογισμό ύψους
490,9 εκ. ευρώ ενεργοποιήθηκε τον Μάιο του 2015 με την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και η
υλοποίησή του ουσιαστικά ξεκίνησε το 2016. Το έτος 2017 τροποποιήθηκε, μέσω της τεχνικής
προσαρμογής για την ενίσχυση πράξεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και δράσεων του Ε.Κ.Τ και ο
προϋπολογισμός ανήλθε σε 507,7 εκ. ευρώ. Τέλος το 2018 ολοκληρώθηκε η 2η αναθεώρηση με
την οποία έγιναν κυρίως διορθωτικές παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες τόσο από την μέχρι
σήμερα υλοποίηση αλλά και από την αναθεώρηση των παραδοχών και της μεθοδολογίας
υπολογισμού των εκροών και αποτελεσμάτων του προγράμματος Μέσα στο 2018 προετοιμάστηκε
και συνεδρίασε η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Ελλάδας
2014-2020.

Το έτος 2018 εξειδικεύθηκαν 109,1 εκ. ευρώ επιπλέον πόροι εκ των οποίων 80,6 εκ. ευρώ
αφορούσαν το ΕΤΠΑ και 28,5εκ. ευρώ αφορούσαν το ΕΚΤ. Έτσι στο τέλος του χρόνου είχε
εξειδικευθεί ποσό 536,9 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 105,8% του προγράμματος και ανά
ταμείο ποσό 470,8 εκ. ευρώ ΕΤΠΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 114,71% του ταμείου και ποσού
66,1 εκ. ευρώ ΕΚΤ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,00% του ταμείου .

Το συνολικό ποσό των προσκλήσεων που εκδόθηκαν το 2018 ανήλθε στα 197,2 εκ. ευρώ ποσοστό
36,79% του εξειδικευθέντος προϋπολογισμού ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό προϋπολογισμό των
προσκλήσεων στο τέλος του χρόνου

στο ποσό των 527,9 εκ. ευρώ ποσοστό 98,32% του

εξειδικευθέντος προϋπολογισμού.

Όσον αφορά την υλοποίηση το έτος 2018 εντάχθηκαν 209 νέα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό
154,8 εκ. ευρώ στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 ανεβάζοντας έτσι στο τέλος του χρόνου τον
αριθμό ενταγμένων έργων σε 341 με συνολικό προϋπολογισμό 449,3εκ ευρώ

,ποσό που

αντιστοιχεί στο 88,5% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος .

Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων έργων το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 54,2 εκ. ευρώ
ανεβάζοντας έτσι τις συνολικές νομικές δεσμεύσεις στο ποσό των 201,8 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 39,6% του προγράμματος .Οι δαπάνες που δηλώθηκαν το 2018 ανήλθαν στο ποσό των
26,14 εκ. ευρώ ανεβάζοντας έτσι τις συνολικές δαπάνες στο ποσό των 104,54 εκ. ευρώ, που
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αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,62% του προγράμματος
Τέλος, όπως προκύπτει από τα καταχωρημένα στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα ,

από την μέχρι σήμερα υλοποίηση το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στους

τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους και καλύπτει σημαντικά τους αναθεωρημένους ποσοτικούς
στόχους ώστε να διαπραγματευτεί με επιτυχία την κατανομή των επιπλέον πόρων του πλαισίου
επίδοσης .

Στο πλαίσιο της RIS3 αναπτύχθηκε πλήρως, μετά την επίλυση διαφόρων σημαντικών τεχνικών και
θεσμικών προβλημάτων, η υλοποίηση του σχεδιασμού με την έκδοση 5 προκηρύξεων συνολικού
προϋπολογισμού 8,3 εκ ευρώ Δ.Δ. για τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας στους τομείς των ενεργειακών εφαρμογών, των ΤΠΕ, της Αγροδιατροφής και
των Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για ΜΜΕ με την σημαντική επιτυχία της σε «χρόνο ρεκόρ»
αξιολόγησης (2,5 μήνες) και την ένταξη εντός του 2018 συνολικά 58 ερευνητικών έργων συνολικής
Δ.Δ. 12.348.594€.

Στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έγιναν τα σημαντικά βήματα των ορισμών ΕΦΔ
για την υλοποίηση δράσεων στήριξης τοπικών ΜμΕ με αποτέλεσμα να υπάρξει η 1η πρόσκληση
«Εξωστρέφεια

Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας» με ΕΦΔ τη ΔιΑΠΠΔΕ και την ένταξη 9 πράξεων συνολικής Δ.Δ. 982.311€ ενώ στα πλαίσια
της εκχώρησης στην ΕΥΔΕΠΑΝΕΚ για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» εντάχθηκαν 75 πράξεις με συνολικό Π/Υ Δ.Δ.
11.869.353€.

Επίσης η ΕΥΔΕΠΠΔΕ προχώρησε στην εκχώρηση ποσού 10 εκ. € προς την ΕΥΔΕΠΑΝΕΚ για τη
συμμετοχή του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ στο ΤΕΠΙΧ-ΙΙ, στην αύξηση της εκχώρησης προς τη ΔιΑΠΠΔΕ στο
ποσό Δ.Δ. των 30,15 εκ. €, καθώς και στην εκχώρηση προς τον ΕΦΕΠΑΕ ποσού 22,85 εκ. €.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 168

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 169

Παράρτημα I
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018 στην διαχείριση των έργων του τομέα των
υποδομών, όπως έχει καθοριστεί από τον πενταετή επιχειρησιακό σχεδιασμό της ήταν να :


Συμβάλλει στους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται



Εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας



Ενσωματώνει τις υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι της Δημοσιονομικής Προσαρμογής και των
νομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. (Όρια Πληρωμών – Τήρηση και Απορρόφηση)



Συμμετέχει σημαντικά στην προσπάθεια της Περιφέρειας για την άρση της απομόνωσης, την
συντήρηση και την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών και ειδικά των υποδομών που
διευκολύνουν την παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας, την αντιμετώπιση
ενδογενών στρεβλώσεων



Αναδιατάσσει πόρους του εθνικού σκέλους λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Ελλάδα έχει το
μακρύτερο Οδικό δίκτυο της χώρας (Αιτωλοακαρνανία) το δυσκολότερο γεωφυσικό ανάγλυφο
(εκτεταμένα φαινόμενα κατολισθήσεων κλπ), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το δίκτυο αυτό επί
πολλά χρόνια δεν είχε τύχη της στοιχειώδους συντήρησης.



Εκμεταλλεύεται πολλαπλασιαστικά τους περιορισμένους εθνικούς πόρους ενόψει
προγραμματικής Περιόδου.

Αναλυτικά ο απολογισμός ανά Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι :

της 5ης

Τομέας Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων εκτελέσθηκαν το 2018 και συνεχίζουν να εκτελούνται έργα
όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Α. Επίβλεψη Εργολαβιών
ΕΣΠΑ
Υποέργο : ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ’’
Της Πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ»
Το υποέργο αυτό ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε χρήση. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης του
υποέργου είναι 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.).

Εκτελούνται ή ολοκληρώθηκαν εντός του 2018 οι παρακάτω εργολαβίες συντήρησης του Εθνικού
Οδικού δικτύου (οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης) με μελέτες που συντάχθηκαν από
την υπηρεσία.
Οι εργολαβίες αυτές αφορούσαν :
 Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος του Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.
 Άρση καταπτώσεων και καθαρισμό τεχνικών έργων
 Εγκατάσταση & συντήρηση οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης
 Καθαρισμός & συντήρηση πρασίνου
 Αποκατάσταση των βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης και
 Αποκατάσταση των βλαβών Ηλεκτροφωτισμού
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Εθνικών Πόρων ΣΑΕΠ001
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ
ΑΡΙΘΜ. 33 “ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74“ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. "ΠΑΤΡΑΠΥΡΓΟΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ 9 "ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ", ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.,
προϋπολογισμού 2.462.378.41 €.
3. Επείγοντα μέτρα αποκατάστασης κατολισθήσεων και προστασίας πρανών της παράκαμψης Αρχ.
Ολυμπίας, προϋπολογισμού 220.500,00 €.
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
προϋπολογισμού 850.000,00 €

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

Π.Ε.

ΑΧΑΙΑΣ»,

5. Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως, προϋπολογισμού
500.000,00€
6. Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων επί της ΕΟ Αντιρρίου –Ιωαννίνων στην θέση
Μακρυνόρος, προϋπολογισμού 650.000,00

Εθνικών Πόρων ΣΑΕΠ501(Έργα Συντήρησης)
Έργα Συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου, προϋπολογισμού 32.950.000€:
1. Συντήρηση Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας της Ε.Ο. 33 'Πάτρα - Τρίπολη'' (έως όρια Ν.
Αρκαδίας) και των κλάδων της προϋπολογισμού 7,000,000.00€
2. Συντήρηση –Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας των
προϋπολογισμού 5,000,000.00

Ν.Ε.Ο. 9α ''ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ''

3. Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων, Διαγραμμίσεις για την και Άρση Επικινδυνότητας
επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, αρμοδιότητας ΠΔΕ, προϋπολογισμού 2.100.000,00
4. Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας των Ε.Ο. Αντιρρίου –Ιωαννίνων (ΑντίρριοΜεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι) προϋπολογισμού 6,000,000.00€
5. Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας της Ε.Ο Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας –
Όρια Νομού, προϋπολογισμού 3,000,000.00
6. Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας ΠΔΕ, Περιόδου
2018-2019, προϋπολογισμού 600.000,00€
7. Εργασίες Εγκατάστασης Φωτεινής Σηματοδότησης Κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, προϋπολογισμού 200.000,00€
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, περιόδου 2014-2016,
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προϋπολογισμού 2.800.000,00 Ευρώ.
9. Εργασίες Συντήρησης – Σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτ/νιας,
περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 540.000,00 Ευρώ.
10.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ , περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού
2.600.000,00 Ευρώ.
11.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ , περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού
1.560.000,00 Ευρώ.
12.Εργασίες Συντήρησης – Σήμανσης & ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας , περιόδου
2014-2016, προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ.
13.Συντήρηση Ηλ/φωτισμού ΠΕ Αιτ/νιας ΠΔΕ για την περίοδο 2017-2018, προϋπολογισμού
300.000,00€
14.Συντήρηση Ηλ/φωτισμού ΠΕ Αχαΐας ΠΔΕ για την περίοδο 2017-2018, προϋπολογισμού
250.000,00€
15.Συντήρηση Ηλ/φωτισμού ΠΕ Ηλείας ΠΔΕ για την περίοδο 2017-2018, προϋπολογισμού
250.000,00€
16.Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου
2017-2018, προϋπολογισμού 450,000.00 €

Β. Δημοπρατήσεις έργων ΣΑΕΠ501(Έργα Συντήρησης) και ΣΑΕΠ001
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 42 ''ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ'' & των Οδικών τμημάτων ''ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΚΤΙΟ'' & ''ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΚΤΙΟ''
προϋπολογισμού 4.000,000.00 €
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 ''ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ'' & ''ΑΓΡΙΝΙΟ - ΘΕΡΜΟ'' προϋπολογισμού 2.500,000.00 €
3. Συντήρηση, Βελτίωση, Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας της Εθνικής Οδού ΜεσολόγγιΑγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι (Τμήμα Κεφαλόβρυσο-Κουβαράς) προϋπολογισμού 5.000,000.00 €
4. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου
2019-2020 προϋπολογισμού 1.500,000.00 €
5. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για τη περίοδο 2019-2020
προϋπολογισμού 2.465.902,73 €
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Γ. Συντήρηση του ΕΟΔ Π.Δ.Ε. μέσω των εργοταξίων
Γίνονται υποτυπώδης παρεμβάσεις από τα μη στελεχωμένα συνεργεία ανά νομό.
Η λειτουργία των εργοταξίων είναι σημαντική για την λειτουργία της πολιτικής προστασίας της
Περιφέρειας.
Υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εργοταξίων και συγκεκριμένα:
 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι παλιός, χωρίς να συντηρείται επαρκώς (έως καθόλου) και
υπάρχει έλλειψη τεχνικού προσωπικού (ειδικά εργατών). Στο νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε
χρηματοδότηση ύψους 500.000,00€ για την αγορά νέου εξοπλισμού.
 Σήμερα, εκτός του κεντρικού εργοταξίου του Χαράδρου, τα άλλα εργοτάξια λειτουργούν
υποτυπωδώς με ελάχιστο έως καθόλου (ένας υπάλληλος) προσωπικό, που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν σε επείγουσες καταστάσεις.
Ενδεικτικά με το ελάχιστο προσωπικό των εργοταξίων έγιναν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
 άρση κατολισθήσεων (Πλάτανο, Μενίδι, Αρχαία Ολυμπία κ.α.)
 καθαρισμό τάφρων στην ΕΟ111 (Σταυροδρόμι έως Πανόπουλο)
 καθαρισμό της κεντρικής νησίδας στη ΝΕΟ Πατρών Αθηνών (είσοδος Πάτρας) και στη ΠΕΟ
Πατρών Πύργου (Ακτή Δυμαίων)
 επούλωση λάκκων σε όλο το ΕΟΔ καθημερινά και εκτός ωραρίου
 αποχιονισμούς σε όλο το οδικό δίκτυο και εκτός ωραρίου
 κατάσβεση πυρκαγιών και εκτός ωραρίου

Δ. Ωρίμανση έργων :
Στο Τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών,
συγκροτήθηκε ως οργανική μονάδα της ΔΤΕ-ΠΔΕ στις 30-12-2016 κατόπιν της υπ. αριθμ.:
248595/27-12-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ Β΄ 4309/30-12-2016), περί ΄΄Τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ΄΄ και σ΄ αυτό υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες
Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση – εκπόνηση των μελετών της Δ/νσης, ενώ έχει και
την ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας περιφέρειας.

Επιπλέον ασχολείται με την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις
προδιαγραφές των υλικών και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατ’
αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως επίσης και με την ενημέρωση των
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης σχετικά με την θεσμοθέτηση των Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών και την υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια έργα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι κυριότερες μελέτες του Τμήματος Ωρίμανσης ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:
• «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ», π/υ σύμβασης: 810.497,84 € (με ΦΠΑ).
• «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΞΟ», π/υ
σύμβασης:771.120,00 € (με ΦΠΑ).
• «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», π/υ σύμβασης:
11.585,39 € (με ΦΠΑ).
• «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», π/υ σύμβασης:103.546,32 (με
ΦΠΑ).
• «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», π/υ
σύμβασης:77.145,00 (με ΦΠΑ).
• «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», π/υ σύμβασης: 12.468,77 € (με το ΦΠΑ).
• «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΄΄Ε.Ο. 33 ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΜΕ Ε.Ο. 74΄΄ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», π/υ σύμβασης: 38.151,14 € (με ΦΠΑ).
• «ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ, ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο.38 ΘΕΡΜΟ
ΜΥΡΤΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟ-ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (χωρίς οικονομικό
αντάλλαγμα εκ μέρους δωρεοδόχου μελετητικής εταιρείας).
• «MEΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ 35ο ΧΛΜ. ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» π/υ σύμβασης: 1.330.576,87 € (με ΦΠΑ)

Ε. Κηρύξεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας της
Δ/νσης:
• Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
(Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) (περιοχή Λαμπραίϊκα)».
• Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ επί της Ε.Ο. 33 Πατρών-Τριπόλεως».
Επίσης σε εξέλιξη (συνεδρίαση επιτροπής διαγωνισμού) βρίσκονται και οι κάτωθι Διαγωνισμοί για
την Ανάθεση Εκπόνηση Μελέτης:
• «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ
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ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΦΥΓΗΣ ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΣΤΡΟΥ- ΚΑΤΟΧΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης : 800.000,00 € (με
ΦΠΑ).
• «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΆΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500)» συνολικού
προϋπολογισμού δημοπράτησης: 750.000,00 € (με ΦΠΑ).

Δομών Περιβάλλοντος

Από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος εκτελέσθηκαν το 2018 και συνεχίζουν να εκτελούνται έργα με
προϋπολογισμό 120.749.902,27 € με τα εξής αντικείμενα:
1. Αποχέτευση και καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου – εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δ.
Παλαίρου, προϋπ.: 10.000.000,00 €. (ολοκληρώθηκε)
2. Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Αστακού, που αποτελείται από τέσσερα υποέργα:
a. Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Αστακού (προϋπ.: 2.108.106,90 €)
b. Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δήμου Αστακού (προϋπ.: 5.056.893,10 €)
c. Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου ΔΕ Αστακού (προϋπ.: 159.535,00 €)
d. Αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου ΔΕ Αστακού (προϋπ.: 140,650,00 €)
3. Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση
Παπανικολού του Δήμου Συμπολιτείας, προϋπ.: 5.125.000,00 €. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε
ποσοστό 50%, αλλά έχει γίνει άρση των περιβαλλοντικών όρων από την αδειοδοτούσα αρχή και ο
ανάδοχος έχει κάνει διακοπή εργασιών.
4. Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως
Δήμο Αιγείρας
a. Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως
Δήμο Αιγείρας, προϋπ.: 37.765.920,00 € (ολοκληρώθηκε)
b. Τεχνικός σύμβουλος για το έργο «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας», προϋπ.: 836.524,48 €.
5. Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Καλαβρύτων
a. Εσωτερικό δίκτυο
(ολοκληρώθηκε)

λυμάτων

Αποχέτευσης
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Καλαβρύτων,

προϋπ.:

6.875.700,00

€

Σελίδα | 176

Τομέας Υποδομών
b. Εγκαταστάσεις
(ολοκληρώθηκε)

Επεξεργασίας

λυμάτων

Καλαβρύτων,

προϋπ.:

5.166.000,00

€

c. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Καλαβρύτων»,
προϋπ.: 366.663,00 €
6. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων,
προϋπ.: 10.571.850,00 €.
7. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με
αντλιοστάσια Οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου, προϋπ.: 8.167.809,92 €. (ολοκληρώθηκε)
8. Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Μενιδίου
a. Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου, προϋπ.: 1.869.600,00 € (ολοκληρώθηκε)
b. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μενιδίου, προϋπ.: 4.797.000,00 €
c. Τεχνικός σύμβουλος για το έργο «Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Μενιδίου», προϋπ.:
270.600,00 €
9. Κατασκευή οικοδομικών & Η/Μ Εργασιών Α/Σ ΜΑ5 και αποπεράτωση καταθλιπτικού αγωγού
αποχέτευσης λυμάτων για σύνδεση με τον Ε.Ε.Λ., προϋπ.: 427.500,00 € (ολοκληρώθηκε)
10.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) προϋπολογισμού: 2.000.000,00€
a. «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική
ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού» προϋπολογισμού:
1.699.471,04€
b. «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας , διασταυρώσεις
του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών
τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ».
προϋπολογισμού: 300.528,96€
11.Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας, προϋπ.: 6.300.000,00 €
(ολοκληρώθηκε)
12.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, προϋπολογισμού:
608.878,33 € (ολοκληρώθηκε)
13.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2017-2018, προϋπολογισμού: 1.512.000,00 €
14.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2017-2018, προϋπολογισμού: 5.000.000,00 €
15.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ Π.Ε.
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ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2017-2018, προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €
16.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2017-2018, προϋπολογισμού: 900.000,00 €
17.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016, προϋπολογισμού: 400.000,00 €
18. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Προϋπολογισμού 2.749.272,00 €.
19.ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προϋπολογισμού 74.400,00 €. (ολοκληρώθηκε)

ΤΗΣ

ΤΑΦΡΟΥ

ΔΙΜΗΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Π.Ε.

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Αιτωλοακαρνανίας εντάχθηκαν ωριμάζουν δημοπρατήθηκαν
και εκτελούνται κατά το 2017 42 έργα & μελέτες με προϋπολογισμό 82.174.740,00€ σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α

1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΑΕΠ 501

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΔΕ

2014ΕΠ50100000

Τίτλος Έργου/Υποέργου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100013

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21

350.000,00

23

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016

908.000,00

26

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑ – ΦΑΜΗΛΑ – ΡΙΓΑΝΙ

600.000,00

30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΥΜΩΝΑΣ
ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ ΣΤΟ Δ. ΘΕΡΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΜΙΚΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Παρατηρήσεις

45.240.000,00

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,
ΕΤΩΝ 2014-2016»

27

Ανάδοχος

300.000,00
1.300.000,00
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Κ/ΞΙΑ
Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡ. Α.Τ.Ε
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡ. Α.Τ.Ε
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Τομέας Υποδομών
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ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΛΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΠΑΜΠΙΝΗ-ΑΕΤΟΣ-ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΚΑΝΔΗΛΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΟΔΩΝ,ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ:ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-

1.500.000,00

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡ. Α.Τ.Ε

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

1.500.000,00

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

1.950.000,00

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡ. Α.Τ.Ε

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

62.000,00

ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

3.000.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ.

3.000.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3.000.000,00

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

4.000.000,00

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
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ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ: ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ ,ΤΗΣ
38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ :ΓΟΥΡΙΑΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ:
35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΚΟΜΠΟΤΙ) ,36Η (ΠΕΤΡΩΝΑΑΛΕΥΡΑΔΑ),
11Η(ΡΟΥΣΕΪΚΑΣΠΟΛΑΙΤΑ),51Η(ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ)
ΚΑΙ
37Η (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ:ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ, ΤΗΣ 32ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ :ΒΟΝΙΤΣΑΠΑΛΑΙΡΟΣ –ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31Ης
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ : ΑΣΤΑΚΟΣ –
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 17Η ,21Η ,23Η
,24Η ,25Η ΚΑΙ 43Η ,ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ

5.000.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

5.000.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

4.000.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3.500.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

6.000.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

270.000,00

ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΡΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ Ο.Ε ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ
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2

ΣΑΕΠ 501

2016ΕΠ50100003

1

2

3

ΣΑΕΠ 501

2018ΕΠ50100003

1

2
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA, ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ.
ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2019-2020
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 20192021»
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021»,
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9.200.000,00

2.200.000,00

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΌ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ.

7.000.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.500.000,00

800.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ
Ο.Ε

900.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ
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ΣΑΕΠ 801

2017ΕΠ80100007
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2017ΕΠ80100011

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ
2019-2021»,
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021»,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας

Ο.Ε

800.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ
Ο.Ε

2.800.000,00

1.100.000,00
700.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00
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ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΙΣ 18.01.2019

Τομέας Υποδομών
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
1

2

6

ΣΑΕΠ 801

7

ΣΑΕΠ 001

2017ΕΠ80100012

2012ΕΠ00100026

2015ΕΠ00100016

2015ΕΠ00100007

2015ΕΠ00100008

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧEΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17
ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ
ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΕΜΠΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΨΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΧΩΡΙ - ΑΡΓΥΡΟ

2.200.000,00

Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΣ
Α.Ε-ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

800.000,00

ΠΗΓΝΥΜΙ ΙΚΕ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

250.000,00

ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.

773.000,00

ΔΡΟΣΟΣ ΤΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ
Ε.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

230.000,00

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΑΒΕΛΑΣ Ο.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

1.200.000,00

ΑΙΤΩΛΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

1.100.000,00

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
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Τομέας Υποδομών
ΠΗΓΑΔΙ
8

ΣΑΜΠ
001
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ
2012ΜΠ00100004
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,
2017ΜΠ00100002 ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

9

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Δ

74.400,00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΣΠΑ
2016ΕΠ00110083
2016ΕΠ00110092

10

ΣΑΕ 572

11

ΣΑΕ 071

12

300.000,00

ΣΑΕ 571

2014ΣΕ57200002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ
ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

3.450.000,00

Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.

760.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΤΕΒΕ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.

1.200.000,00

Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΕ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

2017ΣΕ07100010

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ

6.320.000,00

2016ΣΕ07100019

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

3.550.000,00

2014ΣΕ57100004

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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ΣΤΗΝ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΛΟΓΩ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

Τομέας Υποδομών
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΑΓ.ΗΛΙΑ» ΚΑΙ 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ.ΗΛΙΑ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

ΣΤΗΝ Ο.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Με την επίβλεψη της Πολιτικής Προστασίας και τη συνεργασία της ΔΤΕ ΠΕ Αιτ-νιας έγιναν
επείγουσες επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω των έντονων
καιρικών φαινομένων των πλημμυρών που έλαβαν χώρα στην Αιτ-ναι και αφορούν
αποκαταστάσεις βατότητας των οδών στις πληγείσες περιοχές καθώς και καθαρισμοί σε τεχνικά
διαβάσεως ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρών.
Τέλος με τη χρήση του Μηχανικού Εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης,
αποκαταστάθηκαν προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο από καταπτώσεις, κατολισθήσεις και
πλημμύρες. Έγιναν επεμβάσεις καθαρισμού του οδοστρώματος και των τάφρων, τεχνικών και
γεφυρών στο σύνολο του επαρχιακού δικτύου, εκχιονισμοί σε σημεία του ορεινού δικτύου,
κατασκευή αντιπυρικών ζωνών και συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων στην κατάσβεση
πυρκαγιών. Επίσης, έγιναν επεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων σε επικίνδυνα σημεία για την
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Αχαΐας εντάχθηκαν ωριμάζουν δημοπρατήθηκαν και εκτελούνται
κατά το 2018 έργα & μελέτες με προϋπολογισμό 93.533.077,33 €
Ειδικότερα :
Ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα οδοποιίας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις
επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιάλειας
2016
Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις
επαρχιακές οδούς Δήμου Δυτικής
Αχαΐας 2016
Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις στις
επαρχιακές οδούς Δήμου
Καλαβρύτων 2016

500.000,00

ΣΑΕΠ 501

500.000,00

ΣΑΕΠ 501

500.000,00

ΣΑΕΠ 501

Συντηρήσεις στην Π.Ε.Ο. ΠατρώνΠύργου (Τμήμα: όρια πρώην Δήμου
Παραλίας έως Κάτω Αχαΐα) ετών
2015-2016

3.200.000

ΣΑΕΠ 501

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Είναι σε εξέλιξη τα έργα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Eπείγουσες συντηρήσεις στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου
Αιγιάλειας

900.000,00

ΣΑΕΠ 501

Eπείγουσες συντηρήσεις στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου
Ερυμάνθου

900.000,00

ΣΑΕΠ 501

Eπείγουσες συντηρήσεις στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου
Καλαβρύτων

900.000,00

ΣΑΕΠ 501

Eπείγουσες συντηρήσεις στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου
Δυτικής Αχαΐας

900.000,00

ΣΑΕΠ 501

Eπείγουσες συντηρήσεις στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου
Πατρέων

900.000,00

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών,
κοπή βλάστησης, καθαρισμοί
τάφρων, πρανών ερεισμάτων στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού
Αχαΐας

810.000,00

ΣΑΕΠ 501

Βρίσκονται σε διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου τα έργα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συντήρηση
οριζόντιας
και
κατακόρυφης σήμανσης, στηθαίων
ασφαλείας και λοιπών εργασιών
σήμανσης στο επαρχιακό οδικό
δίκτυο του Νομού Αχαΐας

500.000,00

ΣΑΕΠ 501

Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού
δικτύου εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

450.000,00

ΣΑΕ 571

Αποκατάσταση βλαβών από φυσικές
καταστροφές στο Ε.Ο. δίκτυο Δήμου
Ερυμάνθου

1.499.011,49

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Βρίσκονται σε διαδικασία απαλλοτριώσεων, αδειοδότησης και δημοπράτησης τα έργα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύνδεση λιμένα Αιγίου με
αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών

6.450.000

ΣΑΕ 071

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του
οδικού άξονα ΛακκώματαΤσαπουρνιά

2.500.000

ΣΑΕ 071

Αναβάθμιση, βελτίωση και
συντήρηση της παλαιάς Εθνικής οδού
Κορίνθου-Πατρών στο τμήμα ΠάτραΑίγιο

12.500.000

ΣΑΕΠ 001

Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω
Αχαΐα-αεροδρόμιο Αράξου-Λάππα

6.350.000

ΣΑΕΠ 001

Συντήρηση οδικού άξονα ΚαλάβρυταΧιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

1.800.000

ΣΑΕΠ 001

Έργα σταθεροποίησης πρανών στον
οδικό άξονα Πούντα-Καλάβρυτα

4.135.000

ΣΑΠ 001

Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου
Πατρέων ετών 2019-2020

1.500.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου
Αιγιαλείας ετών 2019-2020

1.500.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου
Καλαβρύτων ετών 2019-2020

1.500.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου
Ερυμάνθου ετών 2019-2020

1.500.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου
Δυτικής Αχαΐας ετών 2019-2020

1.500.000

ΣΑΕΠ 501

600.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση οδού Σκεπαστό - Κερπινή
- Πλατανιώτισσα

2.200.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση οδού από Ν.Ε.Ο. Πατρών
Πύργου προς Περιστέρα, ΒΙΠΕ και
ΧΥΤΑ Φλόκα

1.800.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση οδού Χαραυγή-Πόρτες

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Συντήρηση οδού ΒΙΠΕ προς Καλαμάκι
- Λουσικά
Συντήρηση οδού Ακράτα-Ζαρούχλα
προς Χιονοδρομικό μέσω Περιστέρας

900.000

ΣΑΕΠ 501

600.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση οδού Αίγιο-ΦτέρηΚαλάβρυτα

1.500.000

ΣΑΕΠ 501

Αντιμετώπιση απρόβλεπτων
προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας
για την τριετία 2019-2021

2.000.000

ΣΑΕΠ 501

Συντήρηση της επαρχιακής οδού
Διάσελο-Καλέτζι

2.500.000

ΣΑΕ 571

Έργα σταθεροποίησης πρανών και
συντήρησης της επαρχιακής οδού
Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα

4.125.000

ΣΑΕΠ 001

Έχουν συνταχθεί μελέτες και έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης για τα έργα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατασκευή
στεγάστρων
και
διαμόρφωση αύλειου χώρου στο
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος
Ανδρέας”
Μέτρα αποκατάστασης και λοιπές
εργασίες γεφυρών αρμοδιότητας Π.Ε.
Αχαΐας
Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης
προς Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
και
διαμόρφωση
περιβάλλοντα
χώρου

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

510.000

ΣΑΕΠ 001

800.000

ΣΑΕΠ 001

600.000

ΣΑΕΠ 001

Βελτίωση οδών πρόσβασης σε ιερές
μονές και προσκυνηματικούς χώρους
της Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε

6.800.000

ΣΑΕΠ 001

Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ.
Αγίας Τριάδας Ακράτας

120.000

ΣΑΕΠ 001

Επιπλέον μετά από προγραμματική σύμβαση θα εκτελεστούν τα αθλητικά έργα του Δήμου Δυτικής
Αχαΐας.
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Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Ηλείας εντάχθηκαν ωριμάζουν δημοπρατήθηκαν και
εκτελούνται κατά το 2017 13 έργα & μελέτες με προϋπολογισμό 64.807.077,67 € σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
Συλλογική Απόφαση

Αριθμός Έργων

Ετήσια
Κατανομές
Πληρωμές
Πίστωση
12.414.077,67 €
460.000,00 €
414.803,70 €
414.803,70 €

Προϋπολογισμός

ΕΠ001

6

Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα
στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε.Ηλείας

1

730.000,00 €

300.000,00 €

280.000,00 €

280.000,00 €

1

670.000,00 €

- €

- €

- €

1

5.892.356,12 €

150.000,00 €

134.803,70 €

134.803,70 €

1

3.121.721,55 €

10.000,00 €

- €

- €

1

1.000.000,00 €

- €

- €

- €

1

1.000.000,00 €

- €

- €

- €

3

43.300.000,00 €

7.410.000,00 € 7.410.000,00 €

7.410.000,00 €

1

2.000.000,00 €

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ
Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ
/ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ (π.κ. 2007ΕΠ40100001)
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ (π.κ.
2008ΕΠ40100002)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ?ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ?ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ & ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ?ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ,
ΉΛΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΙΟΥ & ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΕΠ501
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ
ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ? ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.
2013ΕΠ00100014)
ΕΠ801
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Αποκαταστάσεις ζημιών Έργων Υποδομής που
προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά
το μήνα Σεπτέμβριο 2016
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-022018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠ001
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΓΚΟΥΡΛΕΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ Ν.
ΗΛΕΙΑΣ
Γενικό Άθροισμα
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510.000,00 €

510.000,00 €

510.000,00 €

10.000.000,00 €

1.800.000,00 € 1.800.000,00 €

1.800.000,00 €

1

31.300.000,00 €

5.100.000,00 € 5.100.000,00 €

5.100.000,00 €

3

8.771.000,00 €

1.030.000,00 € 1.010.000,00 €

1.010.000,00 €

1

3.100.000,00 €

- €

- €

- €

1

1.496.000,00 €

20.000,00 €

- €

- €

1

4.175.000,00 €

1.010.000,00 € 1.010.000,00 €

1.010.000,00 €

1

322.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

1

322.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

13

64.807.077,67 €

8.970.000,00 € 8.904.803,70 €

8.904.803,70 €
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Παράρτημα II
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση – Εθελοντισμός & Συνεργασίες

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης του 2018 που στηρίχτηκε στην πρόληψη, ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας και σε δράσεις για την προάσπιση
ατόμων με αναπηρία και των ευάλωτων ομάδων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
 Διοργάνωση της «Εβδομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 2018 με σκοπό την ενημέρωση των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Πατρών με τη συμμετοχή του ιατρικού προσωπικού της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας η οποία στηρίχτηκε: α) στην υλοποίηση προγραμμάτων ιατρικών
εξετάσεων με στόχο την διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων β) στον
συντονισμό δημοσίων, ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων, για την πληρέστερη λειτουργική
εξυπηρέτηση του πολίτη γ )στην οργάνωση προληπτικών ελέγχων και δράσεων και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι: α) αιμοληψίες με την Κινητή Μονάδα σε γειτονιές της
πόλης των Πατρών (Λεύκα, Ζαρουχλέϊκα, Περιβόλα, Νεάπολη, Εργατικές Κατοικίες Παραλίας
Πατρών και Πλ. Γεωργίου)–συνεργασία με αιματολογικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα για
την ανάλυση των ιατρικών εξετάσεων β) πραγματοποίηση σπιρομετρικών ελέγχων και διανομή
ενημερωτικού υλικού υγειονομικού περιεχομένου με στόχο την προαγωγή υγείας των πολιτών και
γ) ενεργοποίηση φορέων υγείας στις τρεις ΠΕ της Π.Δ.Ε. σχετικά με ενημερώσεις του κοινού για τις
παθήσεις της καρδιάς.
Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε μεγάλα super market στην Πάτρα,
στα Καλάβρυτα, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας που προσφέρθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών,
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό-τμήμα Πάτρας και στην τράπεζα Αλληλεγγύης του Δήμου Δυτ.
Αχαΐας. Στα Καλάβρυτα συγκεντρώθηκε ρουχισμός για τους εφήβους που διαμένουν στο Κέντρο
Φιλοξενίας Προσφύγων. Τα καταστήματα προσέφεραν θερμαντικές συσκευές που διατέθηκαν σε
άπορες οικογένειες.
Συγκεντρώθηκαν βιβλία σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου
Πάτρας και σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιάλειας συγκεντρώθηκαν παιχνίδια και λαμπάδες από
τα παιδιά για τα παιδιά. Στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας οργανώθηκε μια γιορτή όπου συγκεντρώθηκαν
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 192

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
παιχνίδια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Στην κορύφωση όλων των δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της Υγείας την τελευταία
ημέρα έλαβαν δράση οι πρόσκοποι και

οργάνωσαν ένα δίωρο πρωτότυπο πρόγραμμα

δημιουργικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών που προωθούσαν το μήνυμα της υγείας και
φροντίδας και τα παιδιά γνώρισαν με διαδραστικό τρόπο την κα Καρδιά, το ζωηρό Οξυγόνο, τα
πονηρά Λιπίδια κτλ.
Σχετικά με τη δράση Αναμόρφωσης Κοινόχρηστων Χώρων τη σκυτάλη πήρε η περιοχή των
Καλαβρύτων που η συμμετοχή των φορέων και πολιτών συνέβαλε στον καλλωπισμό κοινόχρηστων
χώρων της πόλης φυτεύοντας διάφορα φυτά.
 Πραγματοποίηση της ημερίδας με θέμα «Η Θεραπευτική σημασία της μουσικής στη ζωή μας»
σε συνεργασία με τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Σαραβαλίου και το Θεραπευτικό και
Παιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ».
Σκοπός της ημερίδας ήταν να γίνει κατανοητό πως η χρήση της μουσικής, συμβάλει στη θεραπεία,
αποκατάσταση, διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από
σωματικές, πνευματικές και συναισθηματικές διαταραχές
 Μια από τις δράσεις που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά, χάρη στην πρωτοτυπία της, ήταν
η βιωματική ενημέρωση μαθητών δημοτικών σχολείων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας για την εθελοντική αιμοδοσία .
Η αγωγή των παιδιών ενεργοποίησε τους γονείς, σχετικά με την προσφορά ζωής, που
επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας. Η δράση
υλοποιήθηκε από επιστημονικά στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος και άλλους φορείς εθελοντισμού αλλά
και με την πολύτιμη υποστήριξη συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.
 Γνωρίζοντας ότι η θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) απαιτεί συνεχή κάλυψη αίματος για τις
μεταγγίσεις των πασχόντων και την ομαλή περίθαλψη τους, τα μέλη του Αχαϊκού Συλλόγου
Προστασίας πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, του Συλλόγου Πάτρα 82, σε συνεργασία με το
Σύλλογο Αιμοδοτών του «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου Παίδων «Ο Άγιος Στυλιανός» και την
Π.Ο.Σ.Ε.Α διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα με πεδίο παρουσίασης στοιχείων για την
θαλασσαιμία στην περιοχή της Πάτρας με ενημερωτική αξία σε ολόκληρη τη χώρα.
Σε παράλληλους χώρους και χρόνους φιλοξενήθηκαν με την υλική υποστήριξη της Περιφέρειας οι
δραστηριότητες της Πανελλήνιας Αμφικτιονίας Εθελοντών Αιμοδοτών.
 Υλοποίηση δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη σε συνεργασία
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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με επιστημονικούς φορείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ»
 Οργάνωση και πραγματοποίηση Εθελοντικής Αιμοδοσίας από

τα μέλη του Συλλόγου

Εθελοντών Αιμοδοτών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών, του Ομίλου
Παράκτιων Αλιέων και Θαλάσσιων Αθλημάτων, του Αχαϊκού Συλλόγου Πασχόντων από
Μεσογειακή Αναιμία και του RADIO TAXI EXPRESS Πατρών, υποστήριξαν την Ημέρα Εθελοντικής
Αιμοδοσίας στον χώρο του Ο.ΠΑ.ΘΑ Πατρών .
 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» - Συγκέντρωση 88
μονάδων.
 Διανομή περισσότερων από δυο χιλιάδες φυλλάδια σε άτομα ηλικίας κάτω των τριάντα ετών
στην πλ. Γεωργίου.
 Έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση
νέων μελών για τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.
 Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και
Νευροακτινολογίας για την οργάνωση και πραγματοποίηση του συνεδρίου με τίτλο: «10ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας»
 Συνεργασία με το Σύλλογο Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ του ΟΚΑΝΑ στα
πλαίσια της Ημέρας κατά των Ναρκωτικών με την οργάνωση κοινής ενημερωτικής δράσης στο
μώλο της Αγ. Νικολάου και εκτύπωση έντυπου υλικού για την προώθηση των μηνυμάτων κατά τη
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας και ψυχοκοινωνικής προσφοράς του
Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» του ΟΚΑΝΑ, σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε μία δράση ενημέρωσης των πολιτών,
των εθελοντών και των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Πρόληψης για την ανάδειξη του έργου του
και την προαγωγή υγείας που εφαρμόζει με τίτλο: «20 χρόνια Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας.
Δυναμώνουμε μαζί».
 Σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Α.Τ.Ε.Ι
Δυτικής Ελλάδος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατά του σχολικού εκφοβισμού :
«349’ ακόμη….» από την θεατρική ομάδα «ΠΑιΘέΑ» Συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία 8 ο ,9ο ,24ο,
32ο, 47ο, 49ο και 52ο Πατρών και συνολικά 630 μαθητές.
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 Συνεργασία με τους φορείς ψυχικής υγείας της Δυτικής Ελλάδος (Ψυχιατρικές Κλινικές
Πανεπιστημιακού

Γενικού

Νοσοκομείου

Πατρών,

παιδοψυχιατρικό

τμήμα

του

Γενικού

Νοσοκομείου Παίδων «Καραμανδάνειο» Πατρών, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών,
Προγράμματα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», Σ.Ο.Ψ.Υ Πάτρας, Σύλλογος «ΣΘΕΝΟΣ»,
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γεν. Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», το (Κοι.Σ.Π.Ε) «ΦΑΡΟΣ»

και το

οικοτροφείο «ΚΛΙΜΑΚΑ» οργανώθηκε το τριήμερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Πατρών. Το Φεστιβάλ
συμπεριλάμβανε:
α) μία ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Η Ψυχική Υγεία σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο»
που πραγματοποιήθηκε με τη συνεισφορά όλων σχεδόν των φορέων ψυχικής υγείας της πόλης
των Πατρών.
β) Μία έκθεση έργων που φιλοτεχνήθηκαν από ομάδες φιλοξενουμένων και απασχολούμενων σε
δομές ψυχικής υγείας στο Ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» και ενημέρωση των πολιτών για το έργο των
φορέων ψυχικής υγείας με την παρουσία επιστημονικού προσωπικού στον πεζόδρομο της Ρ.
Φεραίου και τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.
γ) Οργάνωση θεατρικής παράστασης με τη συμμετοχή των εξυπηρετούμενων του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» και του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Πάτρας.
 Αγορά υγειονομικού υλικού για την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
 Συνεργασία με την εβδομαδιαία εφημερία της Αχαΐας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και τον
Ιατρικό Σύλλογο Πατρών υλοποίησαν τις εργασίες ενημερωτικής ημερίδας με θεματικούς άξονες
τον Ιατρικό Τουρισμό, Υγεία και Διατροφή στον χώρο «Royal Theater».
 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΓΕΙΑΣ: Συνεργασία για Τρίτη χρονιά με τις συλλογικότητες «Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα, Νομού Αχαΐας (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), «Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της
Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Σ.Κ.Π) και «Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου
(Αγκαλιάζω Νομού Αχαΐας ) για την οργάνωση του Φεστιβάλ στην Πλάζ ΕΟΤ Πατρών .
Για την καλύτερη οργάνωση του φεστιβάλ συνέβαλαν και ο Δήμος Πατρέων και η «ΓΕΦΥΡΑ Α.ΕΠυλώνες Αλληλεγγύης Κωστής Στεφανόπουλος. Οι Φορείς Υγείας που συμμετείχαν ήταν:
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»,

«ΑΛΜΑ

ΖΩΗΣ»,

«ΑΝΩΝΥΜΟΙ

ΥΠΕΡΦΑΓΟΙ»,

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ, «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ», «ΕΕΑΣΚΠ», «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α»,
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ»,

«ΕΨΥΕΠΕΑ»,

«HELESCC», ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΙΚΕΛΟΣ», «ΙΝΦΕ ΑΧΑΪΑΣ», « ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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ΠΑΤΡΑΣ»
 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάσθηκε με τα μέλη
του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παραλίας Λακόπετρας, το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και
επιστήμονες υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για την ημερίδα με βασικό
θέμα: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».
 Συνεργασία με εκπροσώπους Δημοτικών Ενοτήτων και μελών Πολιτιστικών Συλλόγων για την
πραγματοποίηση προγραμμάτων δωρεάν ιατρικών ελέγχων, σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
και πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας με τίτλο «Συχνές
Αλλεργικές Παθήσεις Παιδιών και Ενηλίκων».
 Σε συνεργασία με παράγοντες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παίδων «ΓΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ»

(ΚΙΒΩΤΟΣ

ΑΓΑΠΗΣ

πραγματοποιήθηκε

ημερίδα

με

τίτλο

«ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Α.Μ.Ε.Α και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ»
 Συνεργασία με τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ογκολογίας» για την οργάνωση
του συνεδρίου με τίτλο: «Εξέλιξη στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κλινική Ογκολογία»
 Συνεργασία με την «ΕΨΥΕΠΕΑ» και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το τμήμα Λογοθεραπείας
πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα με θέμα «Αυτισμός Διάγνωση και Αντιμετώπιση,
Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη»
 Συνεργασία με

το

Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας και με το Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» για την οργάνωση

τριήμερου ενημερωτικών δράσεων (έκθεση προϊόντων που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι και
οργάνωση δωροαγοράς)

για την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικά

προβλήματα.
 Συνεργασία με το παιδοψυχιατρικό τμήμα του γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Καραμανδάνειο»
Πατρών πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.


Συνεργασία με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

και των ιατρικών Συλλόγων

Αμαλιάδας και Πύργου, του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και των ιδιωτών εθελοντών
οφθαλμιάτρων πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα προληπτικού οφθαλμιατρικού ελέγχου σε
μαθητές

των δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Τα σχολεία που

συμμετείχαν ήταν τα κάτωθι: Κάστρου Κυλλήνης, Κάτω Παναγιάς , Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Κρεστένων ,Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών ,Δημοτικό σχολείο Φιγαλείας, Τραγανού, Πελοπίου,
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Καλλιθέας και Παλαιάς Μανωλάδας. Εξετάστηκαν 370 μαθητές, συνολικά.
 Συνεργασία με την Αθλητική Εταιρεία Πατρών «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» για την πραγματοποίηση της
δράσης «ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ». Παράλληλα, οργανώθηκε και αγώνας βάδην με τίτλο «Patras
Race Walking Festival 2018».
 Συνεργασία με το Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια

«ΦΛΟΓΑ» για την

πραγματοποίηση της ημερίδας «Ο Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία» στην πόλη του Πύργου
 Συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την Δερματολογική Κλινική
του Π.Π.Γ.Ν Πατρών για την πραγματοποίηση τον μήνα Μάιο ενημερώσεων προληπτικού
χαρακτήρα στα πλαίσια της «H Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος» είχε στόχο
την ενημέρωση των μαθητών για την προστασία από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
Συμμετείχαν πέντε σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τετρακοσίους πενήντα μαθητές,
περίπου.
Έγινε κλινική εξέταση σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες του «Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος Πατρών»
για έλεγχο μελανοκυτταρικών σπίλων και αποκλεισμού μελανώματος. Συμμετείχαν σχολεία και
από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες τα οποία είναι: το 6ο και 7ο Δημοτικά σχολεία Ναυπάκτου
(Αιτ/νίας), το 53ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Αχαΐας), το Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού (Ηλείας).
Συνολικά ενημερώθηκαν και εξετάστηκαν 330 παιδιά και έφηβοι, μαζί.
 Σε συνεργασία με το τμήμα Ογκολογίας της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΆΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» πραγματοποίηση της ημερίδας με τίτλο «Νέοι και Αγωγή Υγείας: Το Ευ Ζην υπόθεση
όλων μας». Συνδιοργάνωση με την Ογκολογική Μονάδα του «Αγίου Ανδρέα», τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας, τις «Γυναίκες στην Ογκολογία», με την πολύτιμη οργανωτική
συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδος και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Το όλο εγχείρημα τελούσε υπό την Αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και συνεργάστηκαν 22 σχολεία Α΄ θμιας και Β΄
θμιας Εκπαίδευσης, 570 μαθητές και 40 φοιτητές, πλειάδα επιστημόνων υγείας και εκπαίδευσης.
 Συνεργασία με

το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και με το Σωματείο

Κωφών/Βαρήκοων ΝΔ Ελλάδας για την πραγματοποίηση διημερίδας με θέμα: « Με τη Νοηματική
Γλώσσα συμμετέχουν όλοι» στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας της Νοηματικής Γλώσσας.
 Συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για την
πραγματοποίηση δωρεάν προληπτικών ιατρικών ελέγχων (ενδοκρινολογικός, καρδιολογικός,
πνευμονολογικός, παθολογικός, γυναικολογικός έλεγχος και τεστ PAP) στα Κέντρα Υγείας
Χαλανδρίτσας και Δίβρης για την εξέταση των κατοίκων των όμορων περιοχών, με σπουδαία
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 197

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ιατρικά ευρήματα στην περιοχή της Δίβρης, που οδηγήθηκαν σε περισσότερη ιατρική διερεύνηση
και case study από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
 Συνεργασία με το Ι.Ο.Α.Σ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», το ΚΕΔΜΟΠ και την Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας
πραγματοποιήθηκαν δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης του
10ου Διεθνούς Σιρκουΐ Κάρτ. Οι δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα αφορούσαν την προσέλκυση νέων
μελών για τη Δωρεά Μυελού των Οστών, οργάνωση αιμοληψίας σε συνεργασία με την Κινητή
Μονάδα του Κέντρου Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», ενώ
ταυτόχρονα οι πολίτες ενημερώνονταν για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων μέσα από τους
προσομοιωτές σύγκρουσης, ανατροπής και μέθης του Ι.ΟΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»
 Συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων
με Αναπηρίες «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για την πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Alzheimer για την καλύτερη διαχείριση του προβλήματος της άνοιας με τη δημιουργία και την
αξιοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης των
ανοϊκών ασθενών και των οικογένειών τους. Το θέμα της δράσης ήταν: « Ενημερωτική εκδήλωση
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη νόσο Alzheimer”. Η δράση είχε επιτυχία καθώς
εξετάστηκαν την ίδια ημέρα 43 άτομα στη διαδικασία αξιολόγησης μνήμης και 30 πολίτες
συμμετείχαν στις ομάδες σωματικής ενδυνάμωσης. Συνολικά 73 άτομα.
 Συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας» για
την πραγματοποίηση της ενημερωτικής δράσης με τίτλο: «Θεραπευτικές πτυχές στον καρκίνο του
μαστού»
 Συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Άγιος
Χαράλαμπος» στο πλαίσιο της 16ης Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
πραγματοποίηση δράσεων σε περιοχές της Αχαΐας κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας
 Στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας οργάνωσαν και πραγματοποίησαν μία επιστημονική
ημερίδα με θέμα: «Επίκαιρα θέματα υγείας στην κοινότητα» στην Κλειτορία Αχαΐας για τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προχωρώντας σε προληπτικούς ιατρικούς έλεγχους, ενώ
παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση για τη Δωρεά Μυελού των Οστών σε μαθητές του
Λυκείου της Κλειτορίας.
 Συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας για τη διοργάνωση του συνεδρίου
Θαλασσαιμίας στην 29η Πανελλήνια Αμφικτιονία Εθελοντών Αιμοδοτών
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 Συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για τη διενέργεια προληπτικών
σπιρομετρικών ελέγχων στον γενικό πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, σε
χώρους εργασίας και εκπολιτιστικών συλλόγων με την συνδρομή της κινητής μονάδας της
Περιφέρειας και των ιατρών της Δ/νσης της Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια αυτών των ελέγχων
αγοράστηκε αναλώσιμο υλικό για να καλύπτει τις σπιρομετρήσεις.
 Συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» για τη δράση PINK
THE CITY με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη κατά του
καρκίνου του μαστού. Συμμετείχαν 11.000 γυναίκες.
 Συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου για την εκτύπωση
έντυπου ενημερωτικού υλικού για την προσέλκυση νέων εθελοντών και η συγκέντρωση νέων
μονάδων αίματος.
 Συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείας για την πραγματοποίηση του 18ου
Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Ηλείας με στόχο τον εμπλουτισμό
γνώσεων στη διαδικασία της Δια Βίου Εκπαίδευσης, με την εκμάθηση νέων τεχνικών και υλικών για
την πληρέστερη οδοντιατρική περίθαλψη των πολιτών.
 Συνεργασία με το Σύλλογο «Απόστολος Λουκάς» για την πραγματοποίηση δράσεων και διανομή
ενημερωτικού έντυπου υλικού, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα των ΑμεΑ, τα θέματα
αναπηρίας και προσβασιμότητας και να υπάρξει σωστή ενημέρωση του κοινού.
 Συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Αχαΐας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» για την
πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων για τη διάδοση του μηνύματος της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας και του οφέλους που προκύπτει από αυτήν.
 Συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

για την

οργάνωση και πραγματοποίηση της ημερίδας με τίτλο: «Πρότυπα Vs ειδώλων στα σύγχρονα ΜΜΕ»
με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ποιότητα ή μη των προβαλλόμενων από τα
ΜΜΕ και τις άλλες παραμέτρους εξάρτησης από τα δίκτυα Κοινωνικής δικτύωσης. Η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με ομάδες εργασίας και
κεντρικό ομιλητή τον κο Πανούση.
 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την οργάνωση και πραγματοποίηση της δράσης
«Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας 2018» στο Αγρίνιο και την Πάτρα, που περιελάμβανε σεμινάρια,
ομιλίες, εκδηλώσεις, πρακτικές επιδείξεις και ασκήσεις με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών,
των εργαζομένων στο πανεπιστημιακό ίδρυμα και κατ’ επέκταση την σωστή επιμόρφωση των
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πολιτών για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους δικούς τους χώρους εργασίας.
 Συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την οργάνωση και υλοποίηση
προληπτικού οφθαλμιατρικού ελέγχου σε μαθητές σχολείων της Αχαΐας, που ζουν μακριά από τα
μεγάλα αστικά κέντρα και βιώνουν ένα είδος αποκλεισμού. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη
συνδρομή της Κινητής Οφθαλμιατρικής Μονάδας που διαθέτει ο Σύλλογος, τη συνεργασία του
Ιατρικού Συλλόγου Αχαΐας και των εθελοντών ιδιωτών οφθαλμιάτρων.

Οι μαθητές που

εξετάστηκαν άγγιξαν τον αριθμό 305 και προέρχονταν από τα δημοτικά σχολεία των περιοχών:
Αιγείρας, Χαλανδρίτσας, Φαρρών, Ερυμάνθειας, Σταυροδρομίου, Σαντομερίου, Μαζαρακίου,
Άρλας, Βελιτσών και Σαγεΐκων.
 Η Π.Δ.Ε συνεργάστηκε με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρα
(που διαθέτει αποκλειστικά ένα σύνολο από ευέλικτα προγράμματα εκμάθησης πρώτων
βοηθειών), το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το Θεραπευτικό και Παιδαγωγικό Ατόμων με
Νοητική Στέρηση «ΜΕΡΙΜΝΑ» και την Εταιρία TAXI EXPRESS PATRAS
Εργαζομένων της Π.Ε. Ηλείας

και με τον Σύλλογο

της Π.Δ.Ε. για την εκπαίδευση στελεχών όλων των

προαναφερόμενων φορέων στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών προκειμένου να αποτραπούν
δυσάρεστες εξελίξεις, να σωθούν ανθρώπινες ζωές με παρέμβαση στα πρώτα λεπτά και να
αντιμετωπίζουν σωστά μια επείγουσα κατάσταση.
 Η

Π.Δ.Ε

συνεργάστηκε

με

τους

Δικηγορικούς

Συλλόγους

Ηλείας

και

Αμαλιάδας

πραγματοποιήθηκε το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδας-Κύπρου κατά την χρονική περίοδο 17 Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου σε γήπεδα του Πύργου, της
Αμαλιάδας, της Γαστούνης και της Αρχ. Ολυμπίας. Στόχος ήταν να δοθεί βαρύτητα στο μήνυμα της
ομαδικότητας και της αλληλεγγύης και για αυτό τον λόγο πραγματοποιήθηκε συλλογή φαρμάκων
και τροφίμων, ενώ υπήρξαν ενημερώσεις για τη Δωρεά Μυελού των Οστών και για την Εθελοντική
Αιμοδοσία.
 Η Π.Δ.Ε. στα πλαίσια της μέριμνας για τους μετανάστες συνεργάστηκε με τον Δήμο Κυλλήνης, το
Κέντρο Ένταξης Κοινότητας Μεταναστών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και τον Διεθνή Οργανισμό
Μεταναστών και από κοινού οργανώθηκε μία κοινωνική-ενημερωτική εκδήλωση στον χώρο του
Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων LM VILLAGE, στην Κυλλήνη με στόχο την ανάδειξη των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι
αιτούντες ασύλου.
 Εξαιρετική υπήρξε η συνεργασία της Π.Δ.Ε με την Π.Ο.Μ.Α.μ.ε.Α Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων για την πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης με μεγάλη εμβέλεια για τα άτομα με αναπηρία η
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οποία είχε τον τίτλο: « Το έργο των κοινωνικών δομών ως ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας
μιας κοινωνίας σε κρίση». Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με
Αναπηρία και συνέβαλε στην ανάδειξη της προσπελασιμότητας εμποδίων μέσα από την
ενασχόληση με τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
 Μία πρωτοπόρα δράση για την ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο
ήταν η δημιουργία του Θεματικού Πάρκου για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο που
οργανώθηκε με την πρωτοβουλία της Αστυνομικής Δ/νσης Αχαΐας σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. και
το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δράση πραγματοποιήθηκε για
ένα δεκαήμερο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και ένα τριήμερο στην αίθουσα εκδηλώσεων
Ξυστρή, του Δήμου Πατρών. Για την περιοχή της Πάτρας συμμετείχαν τα σχολεία της Πάτρας: 2ο
δημοτικό Σχολείο., 25ο Δημοτικό Σχολείο., 18ο Δημοτικό Σχολείο., 48ο δημοτικό σχολείο, 43ο
Δημοτικό σχολείο, 65ο δημοτικό σχολείο Πάτρας. Τα σχολεία της Ηλείας που συμμετείχαν είναι: 6ο
Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας, Δημοτικό σχολείο Επιταλίου, 6ο Δημοτικό σχολείο Πύργου, 10
Δημοτικό Σχολείο Πύργου, 4ο Δημοτικό σχολείο Πύργου, Δημοτικό Σχολείο Πελοπίου, Δημοτικό
Σχολείο Χαβαρίου, 6ο Δημοτικού Σχολείου Πύργου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Δημοτικό Σχολείο
Ν.Φιγαλείας, Δημοτικό Σχολείο Σακχάρως, 2ο Δημοτικό σχολείο Πύργου, 5ο Δημοτικό Σχολείο
Πύργου. Τη δράση παρακολούθησαν επίσης Φροντιστήρια της Ηλίας, μαθητές που
παρακολουθούν τη Χριστιανική Ένωση του Πύργου, μεμονωμένοι πολίτες που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον. Στην Ηλεία συμμετείχαν συνολικά 712 άτομα. Εκτός από τα σχολεία παρακολούθησαν
τη δράση στην Αχαΐα κι άλλοι μεμονωμένοι πολίτες και μαθητές Κατηχητικού. Τις διαδραστικές
ενημερώσεις παρακολούθησαν στην Αχαΐα 1504 μαθητές.
 Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. διοργάνωσαν το 3ο Συνέδριο
Ενηλίκων Στελεχών της Περιφέρειας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου για την ανάδειξη του
ρόλου του εθελοντή σε κάθε κοινωνική ανάγκη και τη σημασία της προσφοράς στον Άνθρωπο.
 Η Π.Δ.Ε δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο της γυναίκας μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό
γίγνεσθαι συνεργάστηκε με δύο σημαντικούς φορείς για τη φροντίδα της γυναίκας, την Ένωση
Γυναικών Ελλάδας, παράρτημα Πατρών και το Σύλλογο Επιστημών Μαιών-Μαιευτών. Μαζί
οργάνωσαν μία επιστημονική ημερίδα με τίτλο: « Η ζωή είναι Γυναίκα» που ασχολήθηκε με την
πρόληψη θεμάτων γυναικολογικής φύσεως και της αναπαραγωγικής υγείας
 Συνεργασία με το Σύλλογο Διαβητικών του Νομού Αιτ/νίας «ΓΛΥΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» για την
οργάνωση της επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης και η Σημασία της
Αυτοδιαχείρισης» με στόχο την επιμόρφωση των ίδιων των μελών του Συλλόγου και των σχολικών
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νοσηλευτών για τις ανάγκες που μπορεί να φανούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπως είναι
μικροί μαθητές- ασθενείς από σακχαρώδη διαβήτη.
 Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθηκε και στην Αχαΐα η επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» που συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ατόμων
με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» και την Π.Δ.Ε. για τις έγκαιρες παρεμβάσεις που
γίνονται και τον σωστό χειρισμό του μέλους από την υπόλοιπη οικογένεια που υποδέχεται τη νέα
ασθένεια και τον χειρισμό και της ίδιας της οικογένειας, στο σύνολό της.
 Για άλλη μια χρονιά η Π.Δ.Ε στήριξε τις δράσεις του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια Παράρτημα Πατρών «ΦΛΟΓΑ» σε δράσεις ενημέρωσης και
κινητοποίησης των πολιτών και ευαισθητοποίησης μαθητών δημοτικών σχολείων για τα πάσχοντα
παιδιά και την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποιήθηκε και η
ενημερωτική-εκπαιδευτική εκδήλωση που οργάνωσαν η Π.Δ.Ε. και το Θ.Π. Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ» με
ενημερωτική ομιλία από την συγγραφέα κα Α. Δενδρινού και το μουσικοκινητικό δρώμενο με τον
τίτλο: «Η Συμμορία των Οκτάπους» με στόχο την αποφυγή του κοινωνικού στιγματισμού μέσω της
εμπλοκής των Ατόμων με Αναπηρίας σε τέτοιες δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητές τους. Οι
μαθητές και εκπαιδευτικοί των σχολείων που παρακολούθησαν την εκδήλωση, ήτοι του 21ου,
25ου, 12ου, 29ου, 14ου, 49ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών, του Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας
και του 8ου Γυμνασίου, ενημερώθηκαν πλήρως για την 3η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με Αναπηρία, αντιλήφθηκαν τον σκοπό της εκδήλωσης, αλληλεπίδρασαν με τους ωφελούμενους
του Κέντρου και πληροφορήθηκαν για τους σκοπούς της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
 Το Σωματείο Ατόμων με Νόσο CROWN και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας συνεργάστηκε με την Π.Δ.Ε
για την οργάνωση της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: «Νόσος Crown και Ελκώδης Κολίτιδα:
σύγχρονες χρόνιες νόσοι» με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις
Νόσους του Εντέρου, την επισταμένη ενημέρωση των ασθενών από τους εξειδικευμένους ιατρούς
και άλλους επιστήμονες για τις νέες τεχνικές και παρεμβάσεις.
 Η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με τον

Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής

κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας οργάνωσαν την επιστημονική ενημερωτική δράση

με τίτλο: «

Υπέρταση και Καρδιά» για τη βελτίωση της ζωής των πασχόντων και της ποιότητας ζωής των
πολιτών, γενικότερα.
 Οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικής ενημέρωσης σχετικά με τη Βρουκέλλωση
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(Μελιταίος Πυρετός) από τα στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε για την καλύτερη
ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των σφαγέων και όσων διαχειρίζονται τυροκομικά προϊόντα. Οι
ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο περιοχές: Αμφιλοχία και Πύργος.
 Για τη φροντίδα των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας η Π.Δ.Ε στήριξε την Πανελλήνια Εταιρία
Γηριατρικής και Γεροντολογίας για την πραγματοποίηση μιας επιστημονικής ημερίδας με τίτλο:
«ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ενημερώνοντας για τον ρόλο των ηλικιωμένων ως εργαζομένων και
οδηγών αυτοκινήτων (δικαιώματα και υποχρεώσεις) όπως, επίσης, και για την παρουσία τους στα
Επείγοντα των Νοσοκομείων.
 Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ»
πραγματοποίησε μία επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Ποιότητα-Αξιολόγηση-Βιωσιμότητα
Κοινωνικών Δομών» με τη στήριξη της Π.Δ.Ε. Η ημερίδα είχε στόχο να δώσει έμφαση στη
δραστηριοποίηση των φιλοξενουμένων στην τοπική κοινωνία και την προοπτική και εξέλιξη που
ανοίγεται στην αγορά για αυτούς.
 Για την ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης και τη διάδοση ανθρωπίνων Ιδεών, όπως είναι η Δωρεά Μυελού των Οστών
πραγματοποιήθηκε μία δράση με τίτλο: «RUN GREECE PATRAS 2018» από την Ένωση Αθλητικών
Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Στη δράση συμμετείχαν
3.930 δρομείς όλων των ηλικιών.
 H Π.Δ.Ε σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τη Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το
ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ συνδιοργάνωσαν μία επιστημονική ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Βίας των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) στα πλαίσια του Forum Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθόρυβες
Μορφές Βίας στη γυναικεία καθημερινότητα» με στόχο την κοινοποίηση στοιχείων των φορέων
σχετικά με τη μειονεκτική θέση της γυναίκας μέσα στις εργασιακές σχέσεις και τη βία που
υφίσταται στις συντροφικές σχέσεις.
 Η συνεργασία της Π.Δ.Ε με την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη μακροπρόθεσμα σε επίπεδο πρόληψης για τη Δημόσια Υγεία είναι
ο εμβολιασμός των παιδιών ΡΟΜΑ σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μέσα στους οικισμούς που
διαβιούν. Μέσα στο 2018 πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί στις περιοχές:
 Δήμου Πηνειού: περιοχές Λευκοχωρίου, Τραγανού, Γαστούνης (οικισμός Πηγαδάκια)
 Δήμου Ήλιδας: περιοχές Κέντρου, Παπακαυκά,
 Δήμου Δυτ. Αχαΐας: περιοχή Σαγεϊκων
 Δήμου Πατρών: περιοχές Ριγανόκαμπου και Βραχνεϊκων
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 Δήμος Μεσολογγίου
Συνολικά εμβολιάστηκαν περισσότερα από 300 παιδιά με εμβολιασμούς και διπλών δόσεων
κάποια από αυτά
 Σωφρονιστικό κατάστημα Ενηλίκων Αγίου Στεφάνου Πατρών: εμβολιάστηκαν 50 κρατούμενοι
με το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας β. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και πλήρης ιατρικός
προληπτικός έλεγχος για τους κρατούμενους στον οποίο είχε συμπεριληφθεί και ψυχιατρική
εξέταση.
 Η Π.Δ.Ε στηρίζοντας τον θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και έχοντας στενή συνεργασία με
την Π.Ο.Σ.Ε.Α. προχώρησαν στην οργάνωση της 29ης Αμφικτιονίας, του συνεδρίου των Συλλόγων
και φορέων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας από όλη την Ελλάδα, που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα.
 Για τη φροντίδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας η Π.Δ.Ε. συνεργάστηκε με το Περιφερειακό
Τμήμα Αχαΐας και Ηλείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για μία δράση
ενημέρωσης που περιελάβανε κινητικές και πνευματικές ασκήσεις μέσα από ευχάριστες
δραστηριότητες των ηλικιωμένων και η πρόληψη των πτώσεων για τη μείωση της νοσηρότητας,
θνητότητας και απώλειας ζωής.
 Μεταξύ των άλλων πραγματοποιήθηκε μία σειρά από σπειρομετρικούς ελέγχους με
παράλληλες ενημερώσεις στις περιοχές της Κλειτορίας

και Χαλανδρίτσας από τον ιατρό

πνευμονολόγο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας σε πολλές περιοχές των τριών νομών της Π.Δ.Ε. Οι
περιοχές που έγιναν αυτές οι σπιρομετρήσεις είναι: Θέρμο, Αιτωλικό, Αστακός, Βόνιτσα, Μπούκα
Αιτ/νιας, Αρχαία Ολύμπια, Κάτω Αχαΐα, Λάππα Αχαΐας, Αγρίνιο, Μιντιλόγλι Πατρών, Κρύα Ιτεών
Πατρών, Συνεταιρισμός Ραδιοταξί Πάτρας, Πάτρα-Ανθούπολη, Αλλισός, Κλειτορία, Χαλανδρίτσα,
Δίβρη, Πάτρα-Νεάπολη και σε φορείς της Π.Δ.Ε: Κτίριο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, Κτίριο στέγασης γραφείου Περιφερειάρχη, κτίριο στέγασης της Γενικής δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας, Κτίριο στέγασης Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, Κτίριο στέγασης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Κτίριο στέγασης Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, Διοικητήριο ΠΕ Ηλείας, Διοικητήριο ΠΕ Αιτ/νιας.
Σημαντική είναι η ιατρική συνδρομή στις φυλακές Αγ. Στεφάνου και ο πνευμονολογικός έλεγχος
των κρατουμένων.
 Σε συνεργασία με Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας και το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας πραγματοποιήθηκε επιστημονική ημερίδα με
θέμα ''Συχνές Αλλεργικές παθήσεις, Παιδιών & Ενηλίκων''.
Το κοινό ενημερώθηκε για τις πιο συχνές αλλεργικές παθήσεις παιδιών και ενηλίκων όπως το
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αλλεργικό άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα , η φαρμακευτική και τροφική αλλεργία και η ατοπική
δερματίτιδα. Με στοχευμένες ερωτήσεις των συμμετεχόντων ακολούθησε συζήτηση, αποτέλεσμα
των εισηγήσεων των ομιλητών με τα ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξαν.
 Σημαντική ήταν η συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Τμήμα Αγωγής της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ι.Ο.Α.Σ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» για την ενημέρωση της
μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την
αποφυγή της οδήγησης μετά τη χρήση αλκοόλ και την υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας
και του κράνους για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση σύγκρουσης, ανατροπής
κτλ. Στη δράση συμμετείχαν 15 σχολεία της Αχαΐας και συγκεκριμένα πρόκειται για τα σχολεία: 7ο
ΕΠΑΛ Πατρών, 2ο ΕΠΑΛ Πατρών, ΓΕΛ Καμαρών, ΓΕΛ Ακράτας, 1Ο ΕΠΑΛ Αιγίου, Γυμνάσιο Καμαρών,
Γυμνάσιο Χαλανδρίτσας, 10ο ΓΕΛ Πατρών, 2ο Γυμνάσιο Αιγίου, Γυμνάσιο Ρίου, 1ο ΕΠΑΛ Πατρών,
ΓΕΛ Παραλίας, 8Ο Γυμνάσιο Πατρών, 9ο ΕΠΑΛ Πατρών, 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πάτρας. Μαζί με
τους μαθητές ενημερώθηκαν και 40 εκπαιδευτικοί. Οι φοιτητές που ενημερώθηκαν ήταν 140
άτομα.
 Παρόμοια δράση οργανώθηκε και στην περιοχή της Ναυπάκτου με πρωτοβουλία του Συλλόγου
ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ελληνικό Ινστιτούτο
έρευνας και εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» στα πλαίσια δράσεων για την 3η
Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η δράση αφορούσε την οδική ασφάλεια και
είχε τίτλο «Προλαμβάνοντας την Αναπηρία» και πραγματοποιήθηκε για την οδική ασφάλεια και
την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ενημερώθηκαν οι μαθητές των σχολείων 1ου
& 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου και του Λυκείου Ευπαλίου οι οποίοι ήταν
συνολικά 350.
 Συνεργασία της Π.ΔΕ. με το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής
Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» για την οργάνωση και πραγματοποίηση μίας επιστημονικής ημερίδας με τίτλο
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ». Η ημερίδα είχε στόχο την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού και
τη διάδοση μηνυμάτων ισότητας και την στήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Την ημερίδα
παρακολούθησε σημαντικός αριθμός κατοίκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και κυρίως ΡΟΜΑ.
 Ένας σπουδαίος φορέας εθελοντικής δράσης για την πόλη των Πατρών «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»
ζήτησε τη στήριξη της Π.Δ.Ε. για την οργάνωση δράσης ενημερωτικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα
για την επιμόρφωση των γονέων, των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα πρόληψης του
κέντρου και των πολιτών-εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα προγράμματα. Βασικός
στόχος ήταν η ανάδειξη του ρόλου των προγραμμάτων που συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση των
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παιδιών και εφήβων για την ουσιαστική συνύπαρξη, την άμβλυνση των προκαταλήψεων, του
ρατσισμού, την πρόληψη της βίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Στα πλαίσια αυτής της
δράσης γιορτάστηκαν και τα 30 χρόνια λειτουργίας και δημιουργίας του Κέντρου.

Για το έτος 2019 προγραμματίζονται:
 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με ενημέρωση γενικού πληθυσμού
 Ολοκλήρωση αγοράς των Κινητών Μονάδων Αιμοδοσίας
 Υλοποίηση της

νέας Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029532), ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029643) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ.
ΟΠΣ 5029803) ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ ) 2014-2020
 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του
Δήμου Καλαβρύτων για το Έργο: Υποστήριξη του Υποέργου 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και του
Υποέργου 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000168) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
 Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το
έτος 2018
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Παράρτημα III
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct

Το Κέντρο Europe Direct Patras Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο
δράσης έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με θέματα που άπτονται των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο επίπεδα:
Το πρώτο αφορά την προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών που απευθύνονται στο
Κέντρο σχετικά με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του Ευρωπαίου Πολίτη ( Δικαιώματα,
Υποχρεώσεις, Ευκαιρίες, Κινητικότητα κλπ)
Σε δεύτερο επίπεδο το Κέντρο παρέχει ενεργητική πληροφόρηση στο γενικό πληθυσμό ή σε
ειδικές ομάδες πληθυσμού με την διοργάνωση ή συμμετοχή σε θεματικές εκδηλώσεις όπου
παρέχεται πληροφόρηση επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την Ε.Ε.

Ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση URL : europedirect.pde.gov.gr
Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται καθημερινώς με τα τρέχοντα θέματα της Ε.Ε αλλά και με τις
δραστηριότητες του Κέντρου μας. Διαθέτει επίσης ειδική ενότητα σχετική με τις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες δυνητικών επενδυτών.
Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης
Το κέντρο μας λειτουργεί λογαριασμούς σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης facebook , twitter ,
youtube, instagram που έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα. Η επικαιροποίηση τους γίνεται
καθημερινά με αναρτήσεις και με διαχείριση- δημοσίευση φωτογραφικού υλικού .
Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία
Τα κέντρο μας παρήγαγε κατά το έτος 2018 έξι (6) ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία τα οποία
αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε περισσότερους από 250 αποδέκτες. Ο αριθμός αυτό συνεχώς
ανανεώνεται αφού μέσω της ιστοσελίδας δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στους αποδέκτες του
ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου.

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 207

Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
Ενημερωτικές εκδηλώσεις
2 Μαρτίου 2018 - Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε το 49ο Δημοτικό
σχολείο Πάτρας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με θέμα: «Future Inventors – New
Discoveries » βασισμένο στις μεθόδους της STEAM εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε στο
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
21 και 22 Απριλίου 2018 - Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe Direct Patras Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών
Θεμάτων - I.R.T.E.A. και με το δίκτυο Teachers for Europe διοργάνωσαν το Σάββατο 21 και την
Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Προσομοίωση
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. Pupils 2018 με θέμα την Άνοδο του Ευρωσκεπτικισμού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετείχαν 50 μαθητές από σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

27-30 Απριλίου - Το EDIC Patras συμμετείχε με περίπτερο στην 5η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - Patras IQ που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο « Δ.
Τόφαλος » από τις 27 έως και τις 29 Απριλίου 2018. Κατά την διάρκεια της έκθεσης έγινε διανομή
έντυπου πληροφοριακού υλικού σχετικό με την χρηματοδότηση επιχειρήσεων , το πρόγραμμα
Invest EU, τις πολιτικές της Ε.Ε για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

28 Απριλίου 2018 - Το EDIC Patras συμμετείχε ως υποστηρικτής και με περίπτερο στο Hellenic
Slalom Tour 28-30 Απριλίου 2018 στο Δρέπανο Αχαΐας όπου έγινε διανομή πληροφοριακού υλικού
σχετικά με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την Προστασία του Περιβάλλοντος , την Καταπολέμηση της
Κλιματικής Αλλαγής και την Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

4 - 5 Μαΐου 2018 - Συμμετοχή στο 1ο FORUM Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στις 4
και 5 Μαΐου 2018 με εισήγηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Europass, το ευρωπαϊκό
δίκτυο για την εργασία Eures, το πρόγραμμα

Erasmus+, την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τα

δικαιώματα που απορρέουν από αυτή
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12 Μαΐου 2018 - Το Σάββατο 12 Μαΐου το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Πάτρας - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το δίκτυο των Teachers for
Europe διοργάνωσαν στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων εκδήλωση με θέμα ‘’ Η Ευρώπη που
ζούμε , η Ευρώπη που θέλουμε ’’ εν’ όψει του εορτασμού της 9ης Μαΐου - Ημέρας της Ευρώπης. Η
εκδήλωση περιελάμβανε υπαίθριο εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά, χορευτικά και εικαστικά
δρώμενα καθώς και έκθεση των κατασκευών των μαθητών με θέμα την Ε.Ε.

29 Μαΐου 2018

-

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας το Κέντρο Ευρωπαικής

Πληροφόρησης διοργάνωσε εκδήλωση την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 , στο Θεατράκι της Μαρίνας της
Πάτρας. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων
«Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις πολιτικές
της Ε.Ε για την Θαλάσσια Πολιτική και την αξία του εθελοντισμού.

21-22 Σεπτεμβρίου 2018 - Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras υποστήριξε
το Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο, με θέμα: «Η συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ, Ελλάδα Ευρώπη: προκλήσεις και προοπτικές» που διοργάνωσε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ,της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Στο
συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην Πάτρα στο Θέατρο Royal,
και το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο
Αγρίνιο, συμμετείχαν ως ομιλητές ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εμπειρογνώμονες καθώς και εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

21 Σεπτεμβρίου 2018 - Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της
Ευρώπης για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
«Εurope Direct Patras» - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Ε και ο Ποδηλατικός Όμιλος Πάτρας διοργάνωσαν ποδηλατάδα
στον αστικό ιστό της πόλης. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από το πάνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου,
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διέσχισαν την οδό Κορίνθου και εισήλθαν στη Μικρή Περιμετρική Πατρών μέχρι το χώρο του
Ρωμαϊκού υδραγωγείου, όπου και παρακολούθησαν την συναυλία του έλληνα μουσικοσυνθέτη
Γιάννη Μαρκόπουλου, υπό τον τίτλο «Χρώματα και Αρώματα».

22 Νοεμβρίου 2018 -Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 το Κέντρο διοργάνωσε στην αγορά Αργύρη
διάλογο πολιτών , σχετικά με την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διάλογο
συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO), Μr
Marc Lemaître, ο οποίος συνομίλησε με τους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για θέματα
σχετικά με την πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τρόπο κατανομής των
Ευρωπαϊκών Πόρων μεταξύ Κρατών και Περιφερειών, τον τρόπο επιλογής των έργων που
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τις Πολιτικές μείωσης
των αναπτυξιακών ανισοτήτων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.

24 Νοεμβρίου 2018 - Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Europe Direct Patras συμμετείχαν ενεργά και υποστήριξαν την εκδήλωση για το 21ο Forum
Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ. Το Europe Direct Patras προέβαλε το
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης , τις πολιτικές της Ε. Ε για την Αγροτική Πολιτική και την
Επιχειρηματικότητα.

13 Δεκεμβρίου 2018

-Τα 7 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct: Patras -

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Χαλκιδικής, ΚΕΔΗ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής
Μακεδονίας & Ηπείρου διοργάνωσαν το 3ο EU Jobs and Mobility Roadshow, με σκοπό να
γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τα προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών,
πρακτικής άσκησης, εργασίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι μόνο.
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Η Περιφέρεια στην Ευρώπη
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1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1.1. Διπλωματικές & Διμερείς Επαφές
Μέσα στο 2018 υπήρξαν οι εξής επαφές και συναντήσεις με ξένους διπλωμάτες,
αξιωματούχους και αντιπροσωπείες:

Στις 14/2/2018, στη Καρθαγένη στην
Περιφέρεια της Μούρθια της Ισπανίας, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Απόστολος
Κατσιφάρας, συναντήθηκε με τη Δήμαρχο της
Καρθαγένης, Ana Belén Castejón Hernández. Η
συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του
Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής
της CPMR και την υποδοχή των μελών του στο Δημαρχείο της πόλης. Κατά τη συνάντησή τους
ο Περιφερειάρχης με τη Δήμαρχο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το Μέλλον της Ευρώπης
και της Μεσογείου.

Στις 15/2/2018, στην Καρθαγένη στην
Περιφέρεια της Μούρθια της Ισπανίας, στο
περιθώριο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου
της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Απόστολος
Κατσιφάρας, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη
της Μούρθια, Fernando López Miras. Οι δύο
Περιφερειάρχες συζήτησαν για τις σημαντικές
προκλήσεις, τόσο στη Μεσόγειο ειδικότερα, όσο και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, αλλά και διμερή
θέματα.

Στις
23/2/2018,
στην
Πάτρα,
ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος
Κατσιφάρας, υποδέχθηκε τη Γενική Πρόξενος της
Τουρκίας στην Ελλάδα, Oya Yazar, η οποία είχε
αναλάβει καθήκοντα μόλις στα μέσα Φεβρουαρίου
και ήταν η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιούσε
εκτός Αττικής, επιλέγοντας την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας για το πλούσιο δυναμικό που διαθέτει. Στη
συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνος Καρπέτας. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος, ενώ τέθηκαν στο επίκεντρο οι προοπτικές για επιχειρηματικές συνεργασίες,
ο τουρισμός, όπως επίσης οι πολιτιστικές και αθλητικές ανταλλαγές.

Στις 8/3/2017, στην Πάτρα, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου
της CPMR, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Μητρόπουλος,
συναντήθηκε με αντιπροσωπεία από τις Ρουμάνικες Περιφέρειες Τουλσέα και Καλαράσι,
για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο αγροδιατροφικών συνεργασιών και
συμπράξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του καλαθιού αγροτικών προϊόντων
των δύο χωρών και στις πιθανές συνεργασίες για το άνοιγμα νέων αγορών και στην από
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κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για
την προώθηση προϊόντων των Περιφερειών, τόσο
ευρωπαϊκές, όσο και αγορές τρίτων χωρών.

Στις 9/3/2018, στην Πάτρα, ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, δέχθηκε
αντιπροσωπεία της Αντιναρκικής Μόνιμης Δύναμης
του ΝΑΤΟ (SNMCG-2), με επικεφαλής το Διοικητή
της SNMCG-2, CDR Justin Haines (RN), και τον
Ναυτικό Διοικητή Ιονίου, Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη
Τριαντόπουλο (ΠΝ). Μεταξύ των θεμάτων που
συζητήθηκαν ήταν και το μεταναστευτικό σε σχέση
με τις επιχειρήσεις διάσωσης που γίνονται στη Μεσόγειο, καθώς επανειλημμένως έχει
χρειαστεί να εμπλακούν πολεμικά πλοία της ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Στις
10/9/2018,
στην
Πάτρα,
ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος
Κατσιφάρας, συναντήθηκε με αποστολή της
Περιφέρειας Jiangxi της Κίνας. Στη συνάντηση
συμμετείχαν
και
ο
Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνος Καρπέτας, και
ο Βοηθός Περιφερειάρχη σε Θέματα Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Σχέσεων, Χρήστος Μπούνιας. Οι εκπρόσωποι της Κινεζικής Περιφέρειας
εστίασαν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας και δήλωσαν ενθουσιασμένοι
από την επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυμπία και εντυπωσιασμένοι από τη φυσική ομορφιά
της περιοχής, τονίζοντας ότι και ο τουρισμός έχει σημαντικές προοπτικές μεταξύ των δύο
Περιφερειών. Μάλιστα, προσκάλεσαν επίσημα τον Περιφερειάρχη σε δύο διεθνείς εκθέσεις
που πραγματοποιούνται στην Περιφέρειά τους. Η μία για εφαρμογές εικονικής
πραγματικότητας και η άλλη, για εμπόριο και
επενδύσεις.

Στις
27/9/2018
στην
Πάτρα,
ο
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνος Καρπέτας,
συναντήθηκε
με
Κινέζικη
αποστολή
από
εκπροσώπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Νότιας Κίνας και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρίας ΤΧΑ (Tx-Aviation Tech), Rain Hu. Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο Πρόεδρος
ΠΑΣΕΒΙΠΕ και ΣΕΒΙΠΑ, Πέτρος Μαντάς, ο ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ν. Συγριμής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της iforce Επικοινωνίες, Φωκίων
Ζαϊμης και ο επιχειρηματίας, Μάριος Πραπόπουλος. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η
παρουσίαση κινεζικού ερευνητικού προγράμματος που βασίζεται στη χρήση μη
επανδρωμένων μέσων (drones) σε γεωργικές
εφαρμογές.

Στις
1/11/2018,
στην
Πάτρα,
ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος
Κατσιφάρας, συναντήθηκε με αποστολή της
περιοχής
Tianhe
της
πόλης
Guangzhou,
πρωτεύουσας της επαρχίας Guangdong της Κίνας. Ο
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Περιφερειάρχης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που
παρουσιάζει η Δυτική Ελλάδα και τα σημαντικά βήματα που έχουν επιτευχθεί σε ό,τι αφορά
τη σύνδεση της παραγωγής με την καινοτομία. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τον
Βοηθό Περιφερειάρχη σε θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Χρήστο Μπούνια, στη
διάρκεια της οποίας τα μέλη της κινεζικής αντιπροσωπείας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τον τουρισμό, εστιάζοντας στην Αρχαία Ολυμπία ως σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας..

Στις 6/11/2018 στην Πάτρα, ο Περιφερειάρχης
Δυτικής
Ελλάδας,
Απόστολος
Κατσιφάρας,
συναντήθηκε με την Πρέσβης της Μεγάλης
Βρετανίας στην Ελλάδα, Κέιτ Σμιθ, και την Πρόξενο
της Μεγάλης Βρετανίας στην Πάτρα, Μαριζάν
Μόρφυ –Καρατζά. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις
επενδύσεις στον τουρισμό, στην έρευνα και την
καινοτομία. Η Πρέσβης επεσήμανε ιδιαίτερα ότι η
βελτίωση της πρόσβασης με τη λειτουργία των νέων
αυτοκινητοδρόμων, ενισχύει σημαντικά τη θέση της
περιοχής στο χάρτη των επενδύσεων, και μετέφερε το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από
Βρετανούς για επενδύσεις σε ακίνητα, αλλά και στον τουρισμό.

1.2. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Όργανα
1.2.1.Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of Regions, CoR)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι τόσο μια
πολιτική συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων
της ΕΕ, όσο και ένα επίσημο συμβουλευτικό σώμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που δημιουργήθηκε το 1992 από τη Συνθήκη του Μάαστριχ
και ο ρόλος και η λειτουργία της καθορίζονται λεπτομερώς στη
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον
Εσωτερικό Κανονισμό της ΕτΠ.
Αποστολή της είναι η ενσωμάτωση των απόψεων των
Περιφερειακών και των Τοπικών Αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ψηφίζει πολιτικές συστάσεις για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και συμμετέχει στην εκπόνηση
της κοινοτικής νομοθεσίας, αφού αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ε.Ε.
υποχρεούνται από τις Συνθήκες να ζητούν τη γνωμοδότηση της ΕτΠ όποτε διατυπώνονται
νέες προτάσεις σε τομείς που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στο τοπικό και το περιφερειακό
επίπεδο, και αφετέρου, η ΕτΠ μπορεί να καταρτίζει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία,
προσθέτοντας έτσι, διάφορα θέματα στο πρόγραμμα της ΕΕ, καθώς και να εκδίδει
ψηφίσματα που αφορούν θέματα πολιτικής επικαιρότητας.
Επίσης, συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µε τα όργανα διαφόρων βαθμίδων εξουσίας
των κρατών µελών, µε κύριο στόχο την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την
καλύτερη συμμετοχή των πολιτών.
Η ΕτΠ αποτελείται από 350 τακτικά μέλη και 350 αναπληρωματικά μέλη, καθένα από τα
οποία πρέπει είτε να έχει εκλεγεί σε περιφερειακή ή τοπική αρχή, είτε να είναι πολιτικώς
υπόλογο ενώπιον κάποιας εκλεγμένης τοπικής ή περιφερειακής συνέλευσης (δηλ.,

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 215

Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σχέσεις
εκλεγμένοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι,δημοτικοί σύμβουλοι,
κλπ.).
Στην αρχή κάθε θητείας της ΕτΠ (διάρκειας 5 ετών), η κάθε εθνική κυβέρνηση προτείνει τους
περιφερειακούς και τοπικούς αντιπροσώπους της (για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
ΕτΠ), οι οποίοι στη συνέχεια εγκρίνονται από το Συμβούλιο της ΕΕ.
Το Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησε η 6η (VI) θητεία της ΕτΠ για την περίοδο 2015-2020.
Η Σύνοδος Ολομέλειας της ΕτΠ φέρνει μαζί όλα τα 350 τακτικά μέλη (ή τους αναπληρωτές
τους) για να υιοθετήσουν γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις και ψηφίσματα, καθώς και να
συμμετάσχουν στην πολιτική συζήτηση. Η Ολομέλεια συνεδριάζει μέχρι και έξι φορές το
χρόνο.
Κάθε δύο έτη και έξι μήνες, η Ολομέλεια της ΕτΠ εκλέγει Πρόεδρο και Πρώτο Αντιπρόεδρο.
Επίσης, τα Μέλη της ΕτΠ συγκροτούνται σε Πολιτικές Ομάδες, αντικατοπτρίζοντας τις κύριες
ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες.
Ακόμα, η ΕτΠ έχει έξι ξεχωριστές θεματικές Επιτροπές, που αντικατοπτρίζουν τους κύριους
τομείς πολιτικής στους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναμένουν τη γνώμη της ΕτΠ (και
για αυτό ευθυγραμμίζονται στενά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου):

Επιτροπή CIVEX «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις».

Επιτροπή COTER «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ».

Επιτροπή ECON «Οικονομική Πολιτική».

Επιτροπή ENVE «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια».

Επιτροπή NAT «Φυσικοί Πόροι».

Επιτροπή SEDEC «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός».
οι οποίες προετοιμάζουν τις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ και στη συνέχεια υποβάλουν τα σχέδια
γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων προς συζήτηση και έγκριση από την Ολομέλεια της ΕτΠ.
Επίπλέον, η ΕτΠ έχει δύο Όργανα Διεθνούς Συνεργασίας, για συνεργασία με τρίτες χώρες:

τη «Διάσκεψη των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική
Σχέση (CORLEAP)», που επιδιώκει να προωθήσει τις σχέσεις με τις έξι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου που συμμετέχουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, δηλ.
την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία,
και

τη «Συνέλευση των Ευρω-Μεσογειακών Περιφερειών και Δήμων (ARLEM)», που είναι
η Συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από τις 43 χώρες που
συμμετέχουν στην Ένωση της Μεσογείου, και η οποία προωθεί τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων της.
Η σύνθεση της κάθε Επιτροπής και του κάθε Οργάνου, αντανακλά την πολιτική και την εθνική
σύνθεση της ΕτΠ.
Τέλος, η ΕτΠ έχει και Διαπεριφερειακές Ομάδες. Πρόκειται για πλατφόρμες που συνενώνουν,
σε προαιρετική βάση, τα μέλη της ΕτΠ (τα τακτικά ή τους αναπληρωτές τους) και προωθούν
την ανταλλαγή απόψεων και συνεπώς, και την ανάπτυξη ιδεών που ενδεχομένως να
εμπλουτίσουν τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα κράτη
μέλη και πέραν τούτων.
Υπάρχουν οι εξής Διαπεριφερειακές Ομάδες:

Αδριατική-Ιόνιο, που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας πρωτοστάτησε για τη δημιουργία της και είναι από τα ιδρυτικά μέλη της.

Μακροπεριφέρεια των Άλπεων, που συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2014.
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Περιφέρειες της Βαλτικής Θάλασσας, που συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008.

Brexit, που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Καρπάθια, που συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2016.

Διασυνοριακή Συνεργασία, που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Το Μέλλον της Αυτοκινητοβιομηχανίας, που συγκροτήθηκε το 2009.

Υγεία, που συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 2010.

Νησιωτικές Περιφέρειες, που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2015, ανέστειλε τη
λειτουργία της το Μάιο του 2017 και επανενεργοποίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, που συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2015 και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τα ιδρυτικά μέλη της.

Nord Stream 2, που συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2017.

Περιφέρειες με Νομοθετικές Αρμοδιότητες (REGLEG/CALRE), που συγκροτήθηκε τον
Ιούνιο του 2007.

Saar-Lor-Lux, που συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2007 και συγκεντρώνει τα μέλη από το
γερμανικό κρατίδιο Σάαρλαντ, το γερμανικό κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, το Δουκάτο του
Λουξεμβούργου, την Λωρραίνη της Γαλλίας, την Περιφέρεια Βαλλωνίας του Βελγίου, και τις
Γαλλόφωνες και Γερμανόφωνες Κοινότητες του Βελγίου.
1.2.1.1
Ολομέλεια και Επιτροπές
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν τακτικό μέλος κατά την προηγούμενη θητεία (V) και
εκπροσωπείται και στη νέα θητεία (VI) της ΕτΠ, αφού ο Περιφερειάρχης, Απόστολος
Κατσιφάρας, έχει επιλεγεί και πάλι ως τακτικό μέλος και έχει αναλάβει την εθνική
εκπροσώπηση στις Επιτροπές «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και
πολιτισμός (SEDEC)» και «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ
(COTER)».
Πέραν των σημαντικών γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων, στο πλαίσιο των εργασιών της ΕτΠ
και των Επιτροπών της υπάρχει σοβαρός διάλογος με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους και
λοιπούς αξιωματούχους εθνικών κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών. Συγκεκριμένα την
περασμένη χρονιά έλαβαν χώρα οι παρακάτω συζητήσεις και επαφές:
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Frans Timmermans, Α΄ Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το πρόγραμμα
εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το2018 και
τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ
(127η Ολομέλεια, 31/1-1/2/2018)

António Costa, Πρωθυπουργός Πορτογαλίας,
σχετικά με «Το μέλλον της Ευρώπης: η ολοκλήρωση
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» (127η
Ολομέλεια, 31/1-1/2/2018)

Tomislav
Donchev,
Αναπληρωτής
Πρωθυπουργού Βουλγαρίας, σχετικά με τις
Προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (127η
Ολομέλεια, 31/1-1/2/2018)

«Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: Στρατηγικές για μια
ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (Συνεδρίαση Επιτροπής SEDEC,
21/2/2018) με τους:

Rudolf Niessler, Διευθυντής Έξυπνης και Βιώσιμης ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Manuel Palazuelos, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Anthony Whelan, Διευθυντής της
Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων,
Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την ενίσχυση της
ευρυζωνικής
συνδεσιμότητας
στην
Ευρώπη
(Συνεδρίαση Επιτροπής SEDEC, 21/2/2018)

Charlina
Vitcheva,
Αναπληρώτρια
Γενική Διευθύντρια του Κοινού Κέντρου Ερευνών
(JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το
«Κοινό Κέντρο Ερευνών: Γνώση για τις τοπικές
αρχές» (Συνεδρίαση Επιτροπής SEDEC, 21/2/2018)

Resa Koleva-Demonty, Μονάδα F.1 «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ): Πολιτική και Νομοθεσία» της Γενικής
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΚΤ για
την προετοιμασία της πρότασης για την περίοδο
μετά το 2020 (Συνεδρίαση Επιτροπής COTER,
27/2/2018)

Nicola De Michelis, Προϊστάμενος του
ιδιαίτερου γραφείου της Ευρωπαίας Επιτρόπου για
την Περιφερειακή Πολιτική Corina Crețu, σχετικά με
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα
το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Συνεδρίαση Επιτροπής COTER, 27/2/2018)
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«Το κόστος και ο κίνδυνος της μη συνοχής: η στρατηγική αξία της πολιτικής συνοχής
για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων για τις
ευρωπαϊκές περιφέρειες» (Συνεδρίαση Επιτροπής COTER, 27/2/2018) με τους:

Lewis Dijkstra, Μονάδα B.1 «Ανάπτυξη Πολιτικής και οικονομική Ανάλυση» της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Nikolay Naydenov, Εκπρόσωπος της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ana-Paula Laissy, Επικεφαλής της Μονάδας
D.2
«Interreg,
Διασυνοριακή
Συνεργασία,
Εσωτερικά Σύνορα» της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την ώθηση
της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες
περιφέρειες της ΕΕ (Συνεδρίαση Επιτροπής COTER,
27/2/2018)

«Αξιολόγηση της υλοποίησης του αστικού
θεματολογίου της ΕΕ» (Συνεδρίαση Επιτροπής COTER, 27/2/2018) με τους:

Eugenia Kazamaki-Ottersten, Επικεφαλής του Τμήματος «Έξυπνη Ανάπτυξη» της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Thomas de Bethune, Μονάδα DDG.03 «Χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη, Αστικής και
Εδαφική Ανάπτυξη» της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG
REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Herald Ruijters, Διευθυντής της Διεύθυνσης B «Επενδύσεις, Καινοτόμες και Βιώσιμες
Μεταφορές» της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα
χαμηλών εκπομπών (Συνεδρίαση Επιτροπής COTER,
27/2/2018)

«Ένταξη
των
Μεταναστών
και
Κοινωνική Συνοχή» (128η Ολομέλεια, 2223/3/2018) με τους:

Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος
Επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις
Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια. Στον
Ευρωπαίο Επίτροπο απάντησε ο Περιφερειάρχης
Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος ορίστηκε ως
Εισηγητής για το θέμα εκ μέρους της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES Group) στην
ΕτΠ, στην οποία είναι Αντιπρόεδρος.

Laura Thompson, Πρέσβης, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης

Elisabeth Bartke, Διευθύντρια Ενσωμάτωσης Μεταναστών στην Ένωση Εμπορικών
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK)

Anila Noor, Μέλος της Ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής για τη μετανάστευση

Matthieu Le Grelle, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του «Δύο για μια Δουλειά
(Duo for a Job)», ενός προγράμματος καθοδήγησης, που ενθαρρύνει την ανταλλαγή
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εμπειριών μεταξύ γενεών και πολιτισμών, διευκολύνοντας έτσι τη μελλοντική απασχόληση
των νέων αναγνωρίζοντας παράλληλα την αξία της εμπειρίας των γηραιότερων

Johannes Hahn, Ευρωπαίος Επίτροπος
αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και
τις διαπραγματεύσεις για την Διεύρυνση σχετικά με
τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια και τη
συμπερίληψη των εκεί τοπικών και περιφερειακών
αρχών στις μακροπεριφερειακές, διασυνοριακές και
λοιπές πρωτοβουλίες διακρατικής συνεργασίας της
ΕΕ (128η Ολομέλεια, 22-23/3/2018)

Jan Olbrycht, Ευρωβουλευτής και Εισηγητής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο σχετικά με τις προσδοκίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών
της ΕΕ αναφορικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (128η Ολομέλεια, 2223/3/2018)

Günther Oettinger, Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό και τους
Ανθρώπινους Πόρους σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (129η Ολομέλεια, 1617/5/2018)

«Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας
μέσω του Πολιτισμού» (129η Ολομέλεια, 1617/5/2018) με τους:

Tibor
Navracsics,
Ευρωπαίος
Επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον
Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό

Luca Jahier, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)

Petra Kammerevert, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της επιτροπής Πολιτισμού και
Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Το Μέλλον της Ευρώπης» (130η Ολομέλεια, 4-5/7/2018) με τους:

François Baroin, Δήμαρχος Τρουά και Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Γαλλίας
(AMF)

Sari Rautio, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χααμελίνα και Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών Φινλανδίας

Rafał Dutkiewicz, Δήμαρχος Βρότσλαβ και Πρόεδρος της Ένωσης Μητροπολιτικών
Κέντρων Πολωνίας

Karoline Edtstadler, Υφυπουργός Εσωτερικών
της Αυστρίας, σχετικά με τις Προτεραιότητες της
Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (130η Ολομέλεια, 4-5/7/2018)

«Υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού: Οι
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές αναλαμβάνουν
δράση για την Κλιματική Αλλαγή» (130η Ολομέλεια,
4-5/7/2018) με τους:

Tomasz Chruszczow, Ειδικός Απεσταλμένος
για την Κλιματική Αλλαγή και Ανώτερος Σύμβουλος
για το κλίμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της
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Πολωνίας

Miguel Arias Cañete, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Κλιματική Αλλαγή και
την Ενέργεια

Ashok Alexander Sridharan, Δήμαρχος Βόννης και Πρόεδρος του Διεθνούς
Συμβουλίου Τοπικών Πρωτοβουλιών για το Περιβάλλον (ICLEI)

Mariusz Skiba, Αντιδήμαρχος Κατοβίτσε και επικεφαλής της πόλης για την COP24

«Το Μέλλον της Ευρώπης είναι Συνοχή»
η
(131 Ολομέλεια, 8-10/10/2018) με τους:

Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Corina Crețu, Ευρωπαία Επίτροπος
αρμόδια για Περιφερειακή Πολιτική

Pavel Telička, Αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Antonio
Tajani,
Πρόεδρος
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την «Η κατάσταση της ΕΕ: η άποψη των Περιφερειών
και των Πόλεων» (131η Ολομέλεια, 8-10/10/2018)

Corina Creţu, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής,
σχετικά με προτάσεις της νέας κανονιστικής δέσμης για τη μελλοντική Πολιτική Συνοχής μετά
το 2020 (Κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και COTER
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, 9/10/2018)

Corina Crețu, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια
για Περιφερειακή Πολιτική, σχετικά με το Μέλλον
της Ευρώπης (132η Ολομέλεια, 5-6/12/2018)

Michel Barnier, Επικεφαλής διαπραγματευτής
της ΕΕ για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ, σχετικά με αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (132η
Ολομέλεια, 5-6/12/2018)
1.2.1.2

Πολιτική Ομάδα PES
Εξαρχής (2011) ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
Απόστολος Κατσιφάρας, εντάχθηκε στην Ομάδα
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES
Group) στην ΕτΠ, τη δεύτερη μεγαλύτερη Πολιτική
Ομάδα στην ΕτΠ, στην οποία έχει εκλεγεί

Αντιπρόεδρος.
Πέραν της εξέτασης γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων, και της προετοιμασία για την
Ολομέλεια της ΕτΠ, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Ομάδας PES διεξάγεται σοβαρός
διάλογος με εκπροσώπους της πολιτικής και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα το 2017 έλαβαν
χώρα οι παρακάτω συζητήσεις και επαφές:

Corina Crețu, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για Περιφερειακή Πολιτική, σχετικά με
την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Κατά η συζήτηση σημαντική
ήταν η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και αντιπροέδρου της Ομάδας PES,
Απόστολου Κατσιφάρα, σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων
με διάθεση πόρων από την Πολιτική συνοχής της ΕΕ και την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή
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και με επαρκείς πόρους πολιτική συνοχής σε όλες τις
περιφέρειες της ΕΕ, μετά το 2020 (Συνεδρίαση
Ομάδας PES, 22/3/2018)

Isabelle Chopin, Διευθύντρια της Ομάδας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά με την
Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών «Είμαστε μια
ευπρόσδεκτη
Ευρώπη,
Αφήστε
μας
να
βοηθήσουμε!» (Συνεδρίαση Ομάδας PES, 4/7/2018)

Martin Selmayr, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Συνεδρίαση
Προεδρείου Ομάδας PES, 4/12/2018)
Σημαντική στιγμή ήταν ο
ορισμός
του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Αντιπροέδρου
της Ομάδας PES, Απόστολου Κατσιφάρα, ως
Εισηγητή της Ομάδας στη συζήτηση για το
Μεταναστευτικό με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη
Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την
Ιθαγένεια, Δημήτρη Αβραμόπουλο, κατά τις
εργασίες της 128ης Συνόδου Ολομέλειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Η
πρόταση στον κ. Κατσιφάρα, να εκπροσωπήσει την
Ομάδα έγινε την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, κατά τη
συνεδρίαση του Προεδρείου της PES Group. Ο Περιφερειάρχης αποδέχτηκε την πρόταση,
θεωρώντας την ιδιαίτερα τιμητική. (Συνεδρίαση Προεδρείου Ομάδας PES, 21/3/2018)
Ακόμα, ο Περιφερειάρχης ήταν μέλος της
10-μελούς
αντιπροσωπείας
που
εκπροσώπησε με δικαίωμα ψήφου την
Ομάδα PES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών στο Κογκρέσο του Κόμματος
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (Party of
E
uropean Soscialists – PES), που διεξήχθη 7-8
Δεκεμβρίου 2018 στη Λισαβόνα.
Το Κογκρέσο PES υπό τον τίτλο «Δίκαιη, Ελεύθερη,
Βιώσιμη: η Προοδευτική Ευρώπη που θέλουμε»,
σηματοδότησε την έναρξη της εκστρατείας του PES
για τις Ευρωεκλογές του 2019. Θα πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ήταν ο μοναδικός Έλληνας απ’ την Ομάδα PES στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία.
Kατά τη διάρκεια των εργασιών:

Επανεξελέγη ο Sergei Stanishev (νυν
Ευρωβουλευτής
και
πρώην
Πρωθυπουργός
Βουλγαρίας) ως Πρόεδρος του PES.

Επικυρώθηκε ο Frans Timmermans (νυν
Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για
τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, τις Διοργανικές Σχέσεις, το
Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών
Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018
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Δικαιωμάτων) ως Κοινός Υποψήφιος (Spitzenkandidat) του PES που θα ηγηθεί της

εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές 2019 και θα είναι υποψήφιος για Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εγκρίθηκαν 8 ψηφίσματα υπό τον
γενικό τίτλο «Ίσες Κοινωνίες» που αναφέρονται σε
8 συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και θα
αποτελέσουν τη βάση του εκλογικού Μανιφέστου
του PES για τις Ευρωεκλογές 2019.

Έγιναν
τροποποιήσεις
του
Καταστατικού του PES.
Στο πλαίσιο του Κογκρέσου, ο Περιφερειάρχης είχε
σημαντικές συναντήσεις με προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού προοδευτικού χώρου, μεταξύ
άλλων:

António Costa, Πρωθυπουργός Πορτογαλίας

Pedro Sanchez, Πρωθυπουργός Ισπανίας

Corina Crețu, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια
για Περιφερειακή Πολιτική

Poul Nyrup Rasmussen, Συμπρόεδρος της
Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ισότητα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρώην Πρόεδρος του
PES και Πρώην Πρωθυπουργός της Δανίας

Λούκα Κατσέλη, Συμπρόεδρος της
Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ισότητα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και Πρώην
Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας της Ελλάδας

Udo Bullmann, Ευρωβουλευτής και
Πρόεδρος της Ομάδας S&D στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
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Τέλος, εντός του 2018 η Ομάδα διοργάνωσε
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο
«Η Κοινωνική μου Πόλη (#MySocialCity)». Με
αφετηρία το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις κοινωνικές συνέπειες
της οικονομικής κρίσης και με τεράστιες κοινωνικές
ανισότητες όσον αφορά είτε την πρόσβαση στην
υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση ή την
απασχόληση, είτε τις συνθήκες εργασίας ή την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην
κοινωνία, το θέμα επελέγη με στόχο την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών
απέναντι στο εγχείρημα της Ενωμένης Ευρώπης. Με
το διαγωνισμό η Ομάδα εστίασε στην ανάγκη να
υιοθετηθούν πολιτικές που ευνοούν την ισότητα των
ευκαιριών και την προστασία των κοινωνικών
δικαιωμάτων, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με
ιλιγγιώδεις ταχύτητες και μέσα σε μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η τελετή απονομής
των βραβείων έγινε στις 16/5/2018, κατά τη
συνεδρίαση της Ομάδας στο πλαίσιο της 129ης
Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.
1.2.1.3
Διαπεριφερειακή Ομάδα «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες»
Η Διαπεριφερειακή Ομάδα «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», δημιουργήθηκε το
Μάρτιο του 2015 (6η (VI) θητεία της ΕτΠ). Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην
Ομάδα και μάλιστα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ήταν
ανάμεσα στα τακτικά μέλη της ΕτΠ, που υπέγραψαν ζητώντας τη δημιουργία της.
Αποστολή της Ομάδας είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν αυτή την
κατηγορία περιφερειών (τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) και για να δίνει στα μέλη
της τη δυνατότητα να προωθούν την επικοινωνία, τις επαφές και την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Στην Ομάδα συμμετέχουν 34 τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της ΕτΠ από την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Κροατία,
την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την
Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη
Σλοβενία.
Το 2018 οι εργασίες της Ομάδας επικεντρώθηκαν γύρω από:

το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) μετά το 2020,
υπό τη σκιά του Brexit και των πολλών προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, και

τη σημασία των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών και
το μέλλον τους στο πλαίσιο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Η Ομάδα εντός του 2018 συνεδρίασε 3 φορές: 23/3/2018,
17/5/2018 και 10/10/2018.
1.2.1.4
Διαπεριφερειακή Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο»
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Κατά την πρώτη θητεία του στην ΕτΠ (5η (V) θητεία της ΕτΠ), ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, μαζί με το Περιφερειάρχη Μαρκέ Ιταλίας, πρωτοστάτησαν
για τη δημιουργία της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδιατική-Ιόνιο».
Τελικά, η Ομάδα συστάθηκε και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2013, όπου
ο Περιφερειάρχης Μαρκέ Ιταλίας εξελέγη Πρόεδρος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Α’ Αντιπρόεδρος.
Με την έναρξη της 6ης (VI) θητείας της ΕτΠ το 2015, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
Απόστολος Κατσιφάρας, εξελέγη, τον Απρίλιο του 2015, Πρόεδρος της Ομάδας, για θητεία 2
ετών.
Τον Οκτώβριο του 2017, ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ολοκλήρωσε τη
θητεία του ως Πρόεδρος και παρέδωσε την
Προεδρία της Ομάδας στον Ιταλό συνάδελφό του
Πάολο Ντι Λάουρα Φρατούρα, Περιφερειάρχη
Μολίζε, ενώ την αντιπροεδρία ανέλαβε ο Κροάτης
Νίκολα
Ντομπρόσλαβιτς,
Πρόεδρος
του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα.
Η Ομάδα έχει στόχο:

να αποτελεί μια πλατφόρμα της ΑδριατικήςΙονίου για την ευρεία συλλογή και ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και πρακτικών μεταξύ των
μελών της ΕτΠ και των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών,
των δικτύων, των διαφόρων φόρους της Αδριατικής-Ιονίου, και των αρχών των οκτώ χωρών
από την ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία) και εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνια-Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Σερβία), που συμμετέχουν στην Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της
Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR).

να συμβάλλει, ως βασικός παράγοντας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στη
διαμόρφωση της EUSAIR και του Σχεδίου Δράσης της, καθώς και για την παρακολούθηση και
την εφαρμογή του, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων αποτελεσματικά, και για
να διασφαλίσουν την ταυτότητα και το πλήρες δυναμικό της περιοχής.

να δημιουργηθούν συνέργειες με τις υφιστάμενες στρατηγικές της Βαλτικής και του
Δούναβη, και μέσω των αντίστοιχων Διαπεριφερειακών Ομάδων της ΕτΠ, και ιδίως με τη
στρατηγική του Δούναβη, όπως συνιστάται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 14 Δεκεμβρίου του 2012.
Μάλιστα, από το Νοέμβριο του 2014 η Διαπεριφερειακή
Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο» εκπροσωπεί την ΕτΠ στο
Συμβούλιο Διακυβέρνησης της EUSAIR (το συντονιστικό
όργανο της EUSAIR).
Από της συστάσεώς της, η Διαπεριφερειακή Ομάδας
«Αδριατικής-Ιονίου» της ΕτΠ με τις τακτικές συνεδριάσεις
της – στις οποίες συχνά καλούνται και συμμετέχουν
αξιωματούχοι από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής
Πολιτικής (DG REGIO) και Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας (DG MARE) και Διαχειριστικών Αρχών Προγραμμάτων στην περιοχή – παρακολουθεί
στενά και ενημερώνει τα μέλη της για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την EUSAIR.
Η συμμετοχή στην Ομάδα εξασφαλίζει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόσβαση και
ενημέρωση στις εξελίξεις γύρω από την EUSAIR, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι Εθνικοί

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018

Σελίδα | 225

Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σχέσεις
Συντονιστές (Υπουργεία) κινούνται πολύ αργά στη συνεργασία τους με τις Ελληνικές
Περιφέρειες.
Η Ομάδα εντός του 2018 συνεδρίασε 2 φορές: 17/5/2018 και 6/12/2018.
1.2.1.5
Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM)
Από τον Οκτώβριο του 2015, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην
Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση
(Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly –
ARLEM) της ΕτΠ, ένα σημαντικό όργανο που προωθεί την
έμπρακτη συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου και
ανοίγει δρόμους σε συμπληρωματικά χρηματοδοτικά
εργαλεία (Πολιτική Γειτονίας). Η ARLEM είναι η Συνέλευση
των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από τις 43
χώρες που συμμετέχουν στην Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for Mediterranean – UfM), και
η οποία προωθεί τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους μεσογειακούς εταίρους της.
Η συμμετοχή στην ARLEM δεν είναι μέσω της ΕτΠ (ως εθνικός ή πολιτικός εκπρόσωπος), αλλά
μέσω της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, της οποίας η Περιφέρειά μας έχει την
Προεδρία.
Η ARLEM διαθέτει και μία Επιτροπή (πριν το 2015 είχε δύο επιτροπές που συνενώθηκαν), την
Επιτροπή για τη Βιώσιμη Εδαφική Ανάπτυξη, η οποία συντάσσει θεματικές εκθέσεις (σε
θέματα όπως: αποκέντρωση, αστική και εδαφική ανάπτυξη, πολιτιστική συνεργασία,
κοινωνία της πληροφορίας, μετανάστευση και την ένταξη, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
εμπόριο, αειφόρος ανάπτυξη, διαχείριση υδάτων, διαχείριση αποβλήτων, ενέργεια,
μεταφορές, γεωργία, τουρισμός, κλπ.), που υποβάλλονται στην ετήσια Σύνοδο Ολομέλειας
της ARLEM για υιοθεσία.
Εντός του 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε:

Στην 9η Σύνοδος Ολομέλειας της ARLEM, που
διοργανώθηκε στις 20-21/2/2018 στη Γκίζα της
Αιγύπτου,
που
συγκέντρωσε
Δημάρχους,
Περιφερειάρχες και λοιπούς εκπροσώπους Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βόρειας Αφρικής, της
Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, ενώ στις
εργασίες συμμετείχε και ο Υπουργός Τοπικής
Ανάπτυξης Αιγύπτου, Abobacr Elgendy. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο
Βοηθός Περιφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις, Χρήστος Μπούνιας.
Κυρίαρχο θέμα στην Ατζέντα ήταν ο ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων στη διαχείριση
της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Επίσης συζητήθηκαν ο ρόλος των υπο-εθνικών
αρχών της Μεσογείου στην αντιμετώπιση τις ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου
εξτρεμισμού της νεολαίας, καθώς και, η ανάγκη ενδυνάμωσης των γυναικών στην περιοχή
της Μεσογείου. Επίσης, η Ολομέλεια ενέκρινε τις Πολιτικές Προτεραιότητες της ARLEM για το
2018.
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Στη 4η συνεδρίαση της Επιτροπής για τη
Βιώσιμη Εδαφική Ανάπτυξη της ARLEM, στις
11/10/2018 στις Βρυξέλλες. Την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας εκπροσώπησε ο Βοηθός Περιφερειάρχη
για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις, Χρήστος
Μπούνιας. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η
ARLEM να διεξάγει διαγωνισμό και να χορηγήσει
Βραβείο
Νεανικής
Επιχειρηματικότητας.
Η
πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της ARLEM για την νεανική
επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν νεαροί (μέχρι 35 ετών)
επιχειρηματίες από όλες τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου (δηλ. εκτός ΕΕ) που
συμμετέχουν στην ARLEM είτε ως μέλη είτε ως παρατηρητές. Προϋπόθεση να λειτουργούν
την επιχείρησή τους για τουλάχιστον 3 χρόνια και ο επιχειρηματικό τους εγχείρημα να έχει
υποστηριχθεί από τις τοπικές / περιφερειακές αρχές τους. Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε τελετή απονομής κατά την 10η
σύνοδο ολομέλειας της ARLEM στη Σεβίλλη στις 26-27 Φεβρουαρίου 2019.

Στην Κριτική Επιτροπή του ARLEM Βραβείου
Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
Η Επιτροπή
αποτελείτο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εκπαίδευσης (ETF),
το
Ευρωεπιμελητήριο
(Eurochambres),
τους
οργανισμούς-μέλη της ARLEM και οι σχετικές ΜΚΟ. Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας την Προεδρία
της Διαμεσογειακής Επιτροπής, εκπροσώπησε όλους τους οργανισμούς-μέλη της ARLEM στην
Κριτική Επιτροπή, με την Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας, Διονυσία Μαράτου. Η
Κριτική Επιτροπή συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 13/12/2018, και κατάρτισε τον
πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
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1.2.2.Διάσκεψη Περιφερειακών & Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of
Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR)
Η CPMR δημιουργήθηκε το 1973 με στόχο τη συνένωση εκπροσώπων των Περιφερειών της
Ευρώπης, κυρίως των παράκτιων περιοχών, που
ενδιαφέρονται για την ισορροπημένη και
πολυκεντρική ανάπτυξη της Ευρώπης και επιθυμούν,
στα πλαίσια αυτής της προοπτικής, να καθορίσουν
και να προωθήσουν κοινά συμφέροντα. Σήμερα η CPMR απαριθμεί ως μέλη περίπου 160
Περιφέρειες, από 25 χώρες (κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες), αντιπροσωπεύοντας
σχεδόν 200 εκ. πολίτες.
Η CPMR λειτουργεί τόσο ως δεξαμενή σκέψης των Περιφερειών, όσο και ως λόμπι των
Περιφερειών.
Η CPMR επικεντρώνεται κυρίως στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, στις
θαλάσσιες πολιτικές και γαλάζια ανάπτυξη, και την προσβασιμότητα, ενώ σημαντικούς
τομείς της δραστηριότητάς της αποτελούν επίσης και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η ενέργεια
και η κλιματική αλλαγή, η γειτονιά και η ανάπτυξη.
Η Γενική Συνέλευση της CPMR περιλαμβάνει το σύνολο των Περιφερειών-μελών και
συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για να συζητήσουν τα μέλη με εκπροσώπους των
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και σημαντικών οργανισμών, για να ανταλλάξουν απόψεις και
ορθές πρακτικές, και για να εγκρίνουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και τον
προϋπολογισμό του Δικτύου.
Το Πολιτικό Γραφείο της CPMR, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία δύο ετών, και
εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, και τους 5 Αντιπροέδρους
της CPMR. Είναι δε, το ανώτατο πολιτικό όργανο της CPMR και συνεδριάζει ανά εξάμηνο, με
κύριο στόχο, να εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ και να καθορίζει τις βασικές
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής της CPMR, ώστε να διασφαλίζονται καλύτερα τα
συμφέροντα των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης.
Η CRPM διαρθρώνεται σε έξι (6) Γεωγραφικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν στις κύριες
θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης (με εξαίρεση την Επιτροπή των Νησιών):

Επιτροπή Νησιών (Islands Commission – IC), που δημιουργήθηκε το 1979,

Διαμεσογειακή Επιτροπή (Inter-Mediterranean Commission – IMC), που
δημιουργήθηκε το 1989,

Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου (Atlantic Arc Commission – AAC), που δημιουργήθηκε το
1989,

Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας (North Sea Commission – NSC), που δημιουργήθηκε το
1989,

Επιτροπή Βαλτικής Θάλασσας (Baltic Sea Commission – BSC), που δημιουργήθηκε το
1996,

Επιτροπή Βαλκανίων & Μαύρης Θάλασσας (Balkan and Black Sea Regional Commission
– BBSRC), που δημιουργήθηκαν το 2002 και το 2003 αντίστοιχα,
Η κάθε Γεωγραφική Επιτροπή εκλέγει το δικό της Πρόεδρο και Πολιτικό Γραφείο.
Η CPMR δημιουργεί εσωτερικές Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Δράσης, που πραγματοποιούν
ειδικές μελέτες και αναλύσεις, παράγουν πολιτικές θέσεις, και αποτελούν τις δομές για την
υποστήριξη του σχεδίου δράσης της CPMR.

Ομάδες Εργασίας: Διαρκείς ομάδες εργασίας, που καθήκον τους είναι να
εμπλουτίζουν και να στηρίζουν τις προτάσεις και τις θέσεις της CPMR σε ό,τι αφορά τους
βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και τα κυρίαρχα προβλήματα των Περιφερειών-μελών.
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Ομάδες Δράσεις: είναι ad hoc ομάδες εργασίας, που δημιουργούνται για να
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και επιτακτικές ανάγκες.
Σε κάθε Ομάδα Εργασίας και Ομάδα Δράσης, προεδρεύει μία ή περισσότερες Περιφέρειες.
Στην παρούσα φάση, οι Ομάδες Εργασίας και οι Ομάδες Δράσης ανά τομέα πολιτικής της
CPMR είναι:

ΣΥΝΟΧΗ

Ομάδα Εργασίας CORE: Επικεντρώνεται πλέον στη μεταρρύθμιση της πολιτικής
συνοχής για την περίοδο μετά το 2020. Την Ομάδα απαρτίζουν τα μέλη του Πολιτικού
Γραφείου της CRPM και οι Πρόεδροι των Γεωγραφικών Επιτροπών της CPMR, αν και μπορούν
να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και άλλες Περιφέρειες μέλη της CPMR, όταν τα θέματα
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές.

Ομάδα Δράσης «Μακροπεριφέρειες»

Ομάδα Δράσης EUSAIR

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομάδα Εργασίας «Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες»

Ομάδα Εργασίας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακτών και Θαλάσσιος Χωροταξικός
Σχεδιασμός»

Ομάδα Εργασίας «Πρωτοβουλία Βάσκο ντε Γκάμα»: Η πρωτοβουλία Βάσκο ντε Γκάμα
ξεκίνησε από την CPMR το 2010. Προκειμένου να αναπτυχθεί η ελκυστικότητα των
θαλάσσιων σταδιοδρομιών μεταξύ των Ευρωπαίων, οι Περιφέρειες αποφάσισαν να
δεσμευθούν για την ανάπτυξη διακρατικής κινητικότητας των νέων σε διάφορους τομείς της
ναυτιλιακής οικονομίας. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μνημόνιο κατανόησης και στην
ανάπτυξη έργων σε ευρωπαϊκά και θαλάσσια επίπεδα μέσω των γεωγραφικών επιτροπών
της CRPM.

Ομάδα Εργασία «Θαλάσσιες Βιομηχανίες για Γαλάζια Ανάπτυξη»

Ομάδα Εργασίας «Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός»

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ομάδα Εργασίας «Μεταφορές»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑ

Ομάδα Δράσης «Κλίμα»

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ

Ομάδα Εργασίας «Εξωτερική Συνεργασία»

Ομάδα Δράσης «Μετανάστευση»

Ομάδα Δράσης «Κανάλι»: Για τον επαναπροσδιορισμό της συνεργασίας μεταξύ
Βρετανικών και Γαλλικών Περιφερειών ενόψει BREXIT.

Ομάδα Δράσης «Μέλλον της Ευρώπης»
Επίσης, η κάθε Γεωγραφική Επιτροπή έχει τη δική της οργανωτική δομή, έτσι ώστε να μπορεί
να προωθήσει συγκεκριμένη ταυτότητα και τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
συμβάλλοντας παράλληλα στη συνοχή και την ενότητα της CPMR.
Τέλος, η κάθε Γεωγραφική Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί τις δικές της Ομάδες Εργασίας και
Ομάδες Δράσης, για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.
1.2.2.1
Δραστηριότητες εντός της CPMR
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μέλος της CPMR από το 2011, όταν δημιουργήθηκε ο
θεσμός της αιρετής Περιφέρεια στην Ελλάδα, και διαδέχθηκε την τότε κρατική Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας που συμμετείχε στη CPMR.
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Για την τρέχουσα θητεία 2018-2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι τακτικό μέλος του
Πολιτικού Γραφείου της CPMR, κατόπιν της επανεκλογής του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, ως Προέδρου της Διαμεσογειακής Επιτροπής για την
περίοδο 2018-2020.
Εντός του 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στις εξής δραστηριότητες της
CPMR:

Στη διαμόρφωση της Επιστολής της CPMR προς την
Ευρωπαία Επίτροπο για τις Μεταφορές, Violeta Bulc, που
απεστάλη επισήμως στις 16/1/2018. Η Επιστολή παρουσίαζε στην
Επίτροπο τις προτεραιότητες των Περιφερειών της CPMR σχετικά με
τις Μεταφορές, πριν από τις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη δημοσίευση των νομοθετικών προτάσεων για τη
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Κανονισμός CEF) και τα
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T), και ζητούσε επίσης την
επικαιροποίηση της Λευκής Βίβλου για τις Μεταφορές του 2011,
λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες προκλήσεις του κλάδου.

Στην συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης «Αλιεία
& Ιχθυοκαλλιέργειες» της CPMR, που έγινε στις
Βρυξέλλες,
στις
30-31/1/2018,
με
την
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας,
Χριστίνα Σταρακά. Στις εργασίες του διημέρου
συμμετείχαν οι περιφέρειες-μέλη της CPMR, καθώς
και η Διευθύντρια Αλιευτικής Πολιτικής στη
Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα της Γενικής
Διεύθυνση Θάλασσας & Αλιείας (DG MARE) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Veronika Veits, αλλά και η
Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Αλιείας (PECH) ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Clara Aguilera. Στόχος της συνεδρίασης ήταν η διαβούλευση και η διαμόρφωση της
Πολιτικής Θέσης της CPMR σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ) μετά το 2020, η οποία υποβλήθηκε για υιοθέτηση στο Πολιτικό Γραφείο της
CRPM, που έγινε στις 8 Μαρτίου 2018 στην Πάτρα.

Στην Ημερίδα της CPMR για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων
και της ρύπανσης από πλαστικό, που έγινε στις
Βρυξέλλες,
στις
31/1/2018,
με
τον
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Νίκο Μπαλαμπάνη. Στις εργασίες συμμετείχαν και
στελέχη της Γενικής Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG
ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος ήταν η
ημερίδα αυτή να αποτελέσει μια πρώτη συζήτηση
μεταξύ των Περιφερειών-μελών της CPMR σχετικά
με το θέμα αυτό, αφού στο πλαίσιο της νέας
Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά και την κυκλική οικονομία, οι υφιστάμενες
αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη διαχείριση και την πρόληψη των
αποβλήτων, μπορούν να έχουν καθοριστικό αντίκτυπο.
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Στην συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης
«Κλίμα» της CPMR, που έγινε στις Βρυξέλλες, στις
1/2/2018, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Νίκο Μπαλαμπάνη. Βασικό θέμα της
συνάντησης ήταν η χρηματοδότηση της κλιματικής
δράσης στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και της υλοποίησης
της Συμφωνίας του Παρισιού, με στόχο να
αποτελέσουν τα ζητήματα του κλίματος και της
βιωσιμότητας μια εγκάρσια κυρίαρχη τάση σε όλα τα
χρηματοδοτικά προγράμματα. Στις εργασίες
συμμετείχαν και στελέχη από τη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από αρκετούς σημαντικούς οργανισμούς που
ασχολούνται με τη δράση για το κλίμα, όπως: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα (European
Climate Foundation), την Συμμαχία για το Κλίμα (Climate Alliance) που είναι το μεγαλύτερο
δίκτυο πόλεων παγκοσμίως αφιερωμένο στη δράση για το κλίμα, το Ινστιτούτο Heinrich Böll,
το CAN Europe που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) της
Ευρώπης που ασχολούνται με θέματα που άπτονται του κλίματος και της ενέργειας, κ.α.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της
CPMR (1η για το 2018), με οικοδεσπότη τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρο της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, Απόστολο
Κατσιφάρα, αφού η συνεδρίαση έγινε στην Πάτρα,
στις 8/3/2018. Στις εργασίες, εκτός των μελών του
Πολιτικού Γραφείου, συμμετείχαν και αξιωματούχοι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE). Επίσης
συμμετείχε και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, Γιώργος
Βασιλειάδης, καθώς και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας
Αγοραστός, και άλλοι Έλληνες Περιφερειάρχες, αφού η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
αποφάσισε να πραγματοποιήσει στην Πάτρα τη συνεδρίασή της, την προηγουμένη της
συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της CPMR.
Βασικά θέματα των εργασιών του Πολιτικού
Γραφείου, μεταξύ άλλων, ήταν: η Πολιτική Συνοχής
μετά το 2020, το Μέλλον του Προϋπολογισμού της
ΕΕ (όπου εγκρίθηκε και σχετική Πολιτική Θέση), οι
Μεταφορές και Προσβασιμότητα, οι Θαλάσσιες
Υποθέσεις (όπου εγκρίθηκε και Πολιτική Θέση
σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ) μετά το 2020), το
Μεταναστευτικό (με βασικό εισηγητή τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο
Κατσιφάρα, και όπου εγκρίθηκε και σχετική Πολιτική Θέση), το Μέλλον της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδα Δράσης «Κλίμα» της CPMR, η CRPM αποτελεί
μέρος του «Συνασπισμού για Υψηλότερη Φιλοδοξία για το Κλίμα», που συνέταξε και
απέστειλε επισήμως, στις 12/6/2018, Επιστολή προς τους Ηγέτες Κρατών και Κυβερνήσεων
της ΕΕ και τους Ευρωπαίους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας τους να
επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια Ευρώπη με μηδενικό άνθρακα και έτσι να περιορίσουν τις
κλιματικές επιπτώσεις και να επιτρέψουν τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την αύξηση της
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας υψηλής
ποιότητας. Η επιστολή εστάλη ενόψει του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου «Η ΕΕ για την
Talanoa», όπου οι βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων και ενδιαφερόμενοι θα συζητούσαν
τρόπους για την ενίσχυση της δράσης για το κλίμα, αλλά και τον τελικό γύρο
διαπραγματεύσεων για την Ενεργειακή Νομοθεσία της ΕΕ για το 2030, που θα
πραγματοποιούνταν στις 13 Ιουνίου. Ο άτυπος «Συνασπισμός για Υψηλότερη Φιλοδοξία για
το Κλίμα» είναι ένας μοναδικός συνασπισμός επιχειρήσεων, ομάδων επενδυτών, τοπικών και
περιφερειακών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης «Αλιεία
& Ιχθυοκαλλιέργειες» της CPMR και τη Δημόσια
Ακρόαση της Επιτροπής «Αλιεία» (PECH) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έγιναν στις
Βρυξέλλες,
στις
19-20/6/2018,
με
την
Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας,
Χριστίνα Σταρακά. Στις εργασίες της συνεδρίασης
της Ομάδας συμμετείχαν περιφέρειες-μέλη της
CPMR, καθώς και στελέχη της Γενικής Διεύθυνση
Θάλασσας & Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Αλιευτικών
Περιοχών (FARNET) και του Europêche (Ένωση των Εθνικών Οργανισμών Αλιευτικών
Επιχειρήσεων της ΕΕ). Βασικός στόχος της συνεδρίασης, ήταν η διαβούλευση των
Περιφερειών της CPMR, για την προετοιμασία των διεκδικήσεών της CPMR σχετικά με τις
προτεραιότητες που πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ) μετά
το 2020 και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας, τα μέλη της CPMR
μετέβησαν συμμετείχαν στην δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με θέμα «Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Τα αποτελέσματα από το 2014 και οι προοπτικές μετά το 2020» όπου μεταξύ άλλων, έθεσαν
θέματα όπως η αυξημένη συμμετοχή των Περιφερειών στην διαχείριση του ΕΤΘΑ και η
συμβολή των κρατών-μελών σε αυτήν την απόφαση, καθώς και η επίτευξη χρηματοδότησης
ομάδων παραγωγών στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας για την ανάπτυξη των τοπικών
παράκτιων περιοχών.
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Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της
CPMR (2η για το 2018), με τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρο της Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CPMR, Απόστολο Κατσιφάρα, που
έγινε στο Παρνού της Εσθονίας, στις 21/6/2018. Στις
εργασίες, εκτός των μελών του Πολιτικού Γραφείου,
συμμετείχαν και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(DG REGIO,
DG MARE),
καθώς και ο Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης της
Εσθονίας, Janek Mäggi. Βασικά θέματα των
εργασιών του Πολιτικού Γραφείου, μεταξύ άλλων,
ήταν: η προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου της
CPMR για το 2019-2024, οι Μεταφορές και
Προσβασιμότητα, η μελλοντική Πολιτική Συνοχής και
ο μελλοντικός Προϋπολογισμός της ΕΕ, το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, οι
Θαλάσσιες Υποθέσεις (όπου εγκρίθηκε Πολιτική Δήλωση της CPMR για τη Θαλάσσια
Ρύπανση και τα Πλαστικά Απορρίμματα), το Μέλλον της Ευρώπης (όπου εγκρίθηκε Πολιτική
Δήλωση της CPMR για Φιλία και Αλληλεγγύη προς τις Βρετανικές Περιφέρειες ενόψει
BREXIT).

Στην 46η Γενική Συνέλευση της CPMR, που
έγινε στις 17-19/10/2017, στο Φούνσαλ στο νησί της
Μαδέρας
της
Πορτογαλίας,
με
τον
Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών,
Παναγιώτη
Μπράμο, να αναπληροί τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και Πρόεδρο της Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CPMR, Απόστολο Κατσιφάρα, που
ασθένησε αιφνιδίως. Πάνω από 200 εκπρόσωποι
των παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης
συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση. Στις εργασίες
εκτός των Περιφερειών της CPMR συμμετείχαν ακόμα, ο Υπουργός Σχεδιασμού και
Υποδομών, Pedro Marques, ο Πρέσβης της Αυστρίας στην Πορτογαλία, Robert Zischg
(εκπροσωπώντας την Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
των
Περιφερειών,
αξιωματούχοι των Γενικών Διευθύνσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE, DG MOVE, DG
HOME, DG REGIO), εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών
οργανισμών και φορέων. Επίσης, υπήρξαν
βιντεοσκοπημένες παρεμβάσεις από τον Ευρωπαίο
Επίτροπο αρμόδιο για την Κλιματική Αλλαγή και
την Ενέργεια, Miguel Arias Cañete. Βασικά θέματα στην Ατζέντα ήταν: το Μέλλον της
Ευρώπης, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, οι Μεταφορές και η Προσβασιμότητα, η
Πολιτική Συνοχής, το Μεταναστευτικό (όπου ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών,
Παναγιώτης Μπράμος, ήταν Πρόεδρος της συνεδρίας και ο βασικός εισηγητής), η Κλιματική
Αλλαγή, το Στρατηγικό Σχέδιο της CPMR μετά το 2020, και ο Μελλοντικός Προϋπολογισμός
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της ΕΕ. Τέλος, εγκρίθηκε Πολιτική Διακήρυξη, με όλα τα πολιτικά μηνύματα της Γενικής
Συνέλευσης για τα βασικά θέματα που απασχολούν τις Περιφέρειες.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Πολιτικού
Γραφείου της CPMR, που έγινε που έγινε στις
18/10/2018, στο Φούνσαλ στο νησί της Μαδέρας της
Πορτογαλίας, στο πλαίσιο της 46ης Γενικής
Συνέλευσης της CPMR, με τον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών, Παναγιώτη Μπράμο, να αναπληροί
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρο
της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR,
Απόστολο Κατσιφάρα, που ασθένησε αιφνιδίως.
Κατά τη συνεδρίαση εξελέγη το νέο Προεδρείο της
CPMR (Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι) για τη θητεία 2018-2020.
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1.2.2.2
Δραστηριότητες εντός της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει επιλέξει από τις
6 Γεωγραφικές Επιτροπές της CPMR, να συμμετέχει
μόνο στη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR, που
συγκεντρώνει περίπου 40 Περιφέρειες από 9
διαφορετικές χώρες-μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα και Ισπανία) και 3
χώρες εκτός ΕΕ (Αλβανία, Μαρόκο και Τυνησία).
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR δημιουργήθηκε το 1990 για να εκφράσει τα κοινά
συμφέροντα των Περιφερειών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα στα κοινά
ζητήματα που ανακύπτουν και στις τρεις όχθες τις Μεσογείου.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή διενεργεί Γενική Συνέλευση των μελών της μία φορά το χρόνο.
Επίσης, διενεργεί και μια ετήσια Ολομέλεια στο περιθώριο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
της CRPM.
Εντός της Επιτροπής η κάθε Περιφέρεια έχει μία μόνο ψήφο.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή έχει Πρόεδρο, που εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
της Επιτροπής για διετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά την εκλογή
του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής ορίζει επίσης έναν Πρώτο
Αντιπρόεδρο (αναπληρωτή του Προέδρου) και τρεις Αντιπροέδρους.
Η αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το 2011
που διαδέχθηκε την κρατική Περιφέρεια στη
Διαμεσογειακή Επιτροπή, έχει εκλεγεί:

2 φορές συνεχώς (2012-2014 & 2014-2016)
στην Αντιπροεδρία
και

2 φορές συνεχώς (2016-2018 & 2018-2020)
στην Προεδρία

στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής
Επιτροπής που έγινε στη Βενετία στις 30/6-1/7/2016
και

στη
Γενική
Συνέλευση
της
Διαμεσογειακής Επιτροπής που έγινε στην Πάτρα
στις 28-29/6/2018.
Μάλιστα, και τις δύο φορές η εκλογή του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου
Κατσιφάρα, ως Προέδρου της Διαμεσογειακής
Επιτροπής, έγινε ομόφωνα (στη), αφού μόλις
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, οι υποψήφιοι
από άλλες Ευρωπαϊκές περιφέρειες παραιτήθηκαν
υπέρ του.
Γα την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων η Διαμεσογειακή Επιτροπή έχει συγκροτήσει τις
εξής Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Δράσης:

Ομάδα Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή»

Ομάδα Δράσης «Πολιτισμός και Βιώσιμος Τουρισμός»

Ομάδα Δράσης «Πρωτοβουλία Βάσκο ντε Γκάμα – Μεσόγειος» (αντίστοιχη της Ομάδας
Εργασίας της CPMR, παρακολουθεί τα ίδια θέματα σε επίπεδο λεκάνης της Μεσογείου και
συνεισφέρει στην Ομάδα εργασίας της CPMR)
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Ομάδα Εργασίας «Εδαφική Συνεργασία και Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές»

Ομάδα Εργασίας «Μεταφορές και Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική»

Ομάδα Δράσης «Γαλάζια Οικονομία»

Ομάδα Δράσης «Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια» (αντίστοιχη της Ομάδας Εργασίας της
CPMR, παρακολουθεί τα ίδια θέματα σε επίπεδο λεκάνης της Μεσογείου και συνεισφέρει
στην Ομάδα εργασίας της CPMR)

Ομάδα Δράσης «Χάρτα της Μπολόνια» (χάρτα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την
προώθηση ενός κοινού πλαισίου για στρατηγικές δράσεις με στόχο την προστασία και τη
βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου - προστασία των ακτών,
ολοκληρωμένη διαχείριση, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος)

Ομάδα Δράσης «Παρακολούθηση της Γαλάζιας Ατζέντας της Ένωσης για τη Μεσόγειο
(UfM) στις Περιφέρειες»

Ομάδα Εργασίας «Νερό και Ενέργεια»

Ομάδα Δράσης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων»
Εντός του 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στις εξής δραστηριότητες της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR:

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας
«Μεταφορές και Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική», της Ομάδας Δράσης «Γαλάζια
Οικονομία», της Ομάδας Δράσης «Αλιεία και
Υδατοκαλλιέργεια», της Ομάδας Δράσης «Χάρτα
της Μπολόνια» και της Ομάδας Εργασίας «Εδαφική
Συνεργασία
και
Μακροπεριφερειακές
Στρατηγικές», που έγιναν στις 14/2/2018, στην
Καρθαγένη της Ισπανίας, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, που έγινε, στις 1415/2/2018, στην Καρθαγένη της Ισπανίας, και στο
οποίο προήδρευσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας. Επρόκειτο για
συνεδρίαση
του
Πολιτικού
Γραφείου
της
Διαμεσογειακής στο ξεκίνημα μιας πολύ κρίσιμης
χρονιάς για την Ευρώπη, ενόψει της κατάθεσης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των νομοθετικών προτάσεων για τον επόμενο Προϋπολογισμό της
ΕΕ και τις Πολιτικές και Ταμεία της ΕΕ, αλλά και η πρώτη του οργάνου, μετά τη δικαίωση των
προσπαθειών της Διαμεσογειακής Επιτροπής, με τη Θαλάσσια Πρωτοβουλία για τη Δυτική
Μεσόγειο (WesteMed) να γίνεται πραγματικότητα τον περασμένο Απρίλιο, με την
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο» και το
συνοδευτικό Πλαίσιο Δράσης. Στη συνεδρίαση,
εκτός των μελών του Πολιτικού Γραφείου της
Διαμεσογειακής,
συμμετείχαν
επίσης
ο
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για το Νερό και
το Περιβάλλον της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM),
Miguel
Garcia-Herraiz,
αξιωματούχοι
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE, DG REGIO, DG
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NEAR), στελέχη Διαχειριστικών Αρχών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ENI CBC MED) και
εκπρόσωποι άλλων Δικτύων και Οργανισμών της
Μεσογείου (ArcoLatino, PanoraMED, UNIMED).
Βασικά θέματα της ατζέντας, μεταξύ άλλων, ήταν: οι
Αναδυόμενες Στρατηγικές και Πρωτοβουλίες και το
Μέλλον της Συνεργασίας στη Μεσόγειο (όπου
εγκρίθηκε από το Σώμα και υπογράφηκε από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρο της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, Απόστολο Κατσιφάρα,
το υπόμνημα του UNIMED για μια Μεσογειακή Γενιά του Προγράμματος Erasmus), ο
Βιώσιμος Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός
(όπου εγκρίθηκε η Πολιτική Ατζέντα των
Περιφερειών της Διαμεσογειακής Επιτροπής για τον
αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο), και η Διαχείριση
της
Μετανάστευσης
και
η
Πολυεπίπεδη
Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο (όπου εγκρίθηκε το
προσχέδιο του Εγγράφου Εργασίας της CPMR για το
Μεταναστευτικό).

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας
«Οικονομική
&
Κοινωνική
Συνοχή»
της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, στις
28/6/2018, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής, με το
Βοηθό Περιφερειάρχη σε θέματα Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Σχέσεων, Χρήστο Μπούνια.

Στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CPMR και το Διεθνές Σεμινάριο «Η προστιθέμενη αξία της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ και της συνεργασίας στη Μεσόγειο», που έγιναν, στην Πάτρα, στις 28-29/6/2018, και
στα οποία προήδρευσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαμεσογειακής
Επιτροπής, Απόστολος Κατσιφάρας. Επίσης,
συμμετείχε και όλο το πολιτικό προσωπικό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στις εργασίες
συμμετείχαν εκπρόσωποι 15 Μεσογειακών
Περιφερειών και από τις δύο ακτές της Μεσογείου,
καθώς
και
ο
Υπεύθυνος
Διαχείρισης
Προγραμμάτων
και
Κοινωνικοοικονομικών
Υποθέσεων στη Συντονιστική Μονάδα του Σχεδίου
Δράσης για τη Μεσόγειο (MAP) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP), Julien Le Tellier, αξιωματούχοι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), μέλη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της
ARLEM, στελέχη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM),
εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΕΛΚΕΘΕ,
Πανεπιστήμιο Πατρών), εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων (Interreg MED, Interreg ADRION,
Interreg Ιταλία-Γαλία MARITTIMO, INTERACT), και
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εκπρόσωποι τοπικών φορέων (ΠΕΔ, Επιμελητήριο Αχαΐας, ΟΛΠ) και συλλογικοτήτων και
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (Ίκελος, ΣΟΨΥ, Φίλοι του Οδοντωτού). Εκτός της
επανεκλογής του Περιφερειάρχη στην Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής και της
εκλογής του νέου Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής, στην Ατζέντα
κυριάρχησαν οι «Προτεραιότητες της νέας Προεδρίας 2018-2020», η «Πολιτική Συνοχής της
ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της
επιχειρηματικότητας, της ιδιότητας του πολίτη και του διαπολιτισμικού διαλόγου στη
Μεσόγειο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη», η «Πολιτική προοπτική για το
μέλλον της Εδαφικής Συνεργασίας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της Πολιτικής
Γειτονίας, και οι σύνδεσμοι με τις αναδυόμενες στρατηγικές και πρωτοβουλίες στη
Μεσόγειο», και η «Βελτίωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, των συνεργιών μεταξύ των
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων των
έργων στη λεκάνη της Μεσογείου, με εστίαση στα θαλάσσια θέματα». Κατά τη διάρκεια των
εργασιών εγκρίθηκε η Πολιτική Ατζέντα των Περιφερειών της Διαμεσογειακής Επιτροπής για
τον αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο, Πολιτική Θέση της Διαμεσογειακής Επιτροπής σχετικά
με το Μέλλον της Εδαφικής συνεργασίας στη Μεσόγειο, και η Πολιτική Διακήρυξη, με όλα τα
πολιτικά μηνύματα της Γενικής Συνέλευσης για τα βασικά θέματα που απασχολούν τις
Μεσογειακές Περιφέρειες.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Νερό
και Ενέργεια» της Διαμεσογειακής Επιτροπής της
CPMR με θέμα «Διαχείριση Νερού στις
Περιφέρειες», που έγιναν στη Σεβίλλη, στις 1819/9/2018,
με
τον
Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Μπαλαμπάνη,
και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης,
Κώστα Μητρόπουλο. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε
ο τρόπος διαχείρισης των υδάτων στη Δυτική Ελλάδα
και οι αρμοδιότητες του κάθε επιπέδου διοίκησης
(Τοπική – Περιφερειακή – Αποκεντρωμένη –
Υπουργεία) σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης, καθώς επίσης και τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που προβλέπονται για την εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων του κάθε
Διαχειριστικού Σχεδίου. Επίσης κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης των χωρών της
Μεσογείου και ανταλλάχτηκαν δόκιμες πρακτικές και απόψεις. Τέλος, τα μέλη της Ομάδας
συμμετείχαν στην τελετή εγκαινίων της «Έκθεσης Καινοτομίας & Τεχνολογιών Νερού H2Orizon».
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Στην
Ολομέλεια
της
Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CPMR, που έγινε στις 18/10/2018, στο
Φούνσαλ στο νησί της Μαδέρας της Πορτογαλίας,
στο πλαίσιο της 46ης Γενικής Συνέλευσης της CPMR,
με τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Παναγιώτη
Μπράμο, να αναπληροί τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και Πρόεδρο της Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CPMR, Απόστολο Κατσιφάρα, που
ασθένησε αιφνιδίως. Βασικό αντικείμενο ήταν η
συμβολή της Διαμεσογειακής Επιτροπής στην
κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της CPMR για μετά το 2020, η εκλογή Γαλλικής
Αντιπροεδρίας της Επιτροπής, η ανάδειξη Α’ Αντιπροέδρου ανάμεσα στους 4 Αντιπρόεδρους
της Διαμεσογειακής, η ανάδειξη Αναπληρωτή του Προέδρου για το Πολιτικό Γραφείο της
CPMR, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πολιτική εκπροσώπηση της Επιτροπής στο βασικό
όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων της CPMR, στις περιπτώσεις κωλύματος του Προέδρου,
καθώς και η συμβολή της Διαμεσογειακής Επιτροπής στην Τελική Διακήρυξη της 46ης Γενικής
Συνέλευσης της CPMR.

Στην Ημερίδα της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR με θέμα «Από τον Όγκο στην
Αξία: Μεγάλα Δεδομένα, Περιφερειακή Ενδυνάμωση και Δημιουργία Δικτύων
Προστιθέμενης Αξίας με μία Μεσογειακή Προοπτική» και στην Τεχνική Συνάντηση για την
προετοιμασία του επόμενου Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής, που έγιναν στις
18/12/2018 στη Μπολόνια της Ιταλίας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Νίκο Μπαλαμπάνη, και το Βοηθό Περιφερειάρχη σε θέματα Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Σχέσεων, Χρήστο Μπούνια. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η συνεργασία των
Μεσογειακών Περιφερειών για τη μέγιστη
αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων στη χάραξη
πολιτικής, και στις εργασίες εκτός των μελών της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, συμμετείχαν στελέχη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωποι της
Ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Τεχνική Συνάντηση είχε
ως στόχο να ρυθμίσει τεχνικές λεπτομέρειες για τη
διοργάνωση του επόμενου Πολιτικού Γραφείου της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, στη Βαρκελώνη, στις 4/2/2019, που είναι το πρώτο της νέας
θητείας (2018-2020).

1.3. Επισκέψεις Ευρωπαϊκών Οργάνων
1.3.1.Επιτροπή «Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στις 7-9/5/2018, Ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής
«Μεταφορές και Τουρισμός (TRAN)» του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
πραγματοποίησαν
επισκέψεις σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα, που
ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TENT).
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Έτσι, στις 8/5/2018 επισκέφθηκαν τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», όπου
τους υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ παρόν
ήταν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.
Τα μέλη της Επιτροπής ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Γέφυρας και ενημερώθηκαν για
τα στοιχεία του έργου και τη συμβολής του στην ανάπτυξη της περιοχής.
1.3.2.Επιτροπή Αξιολόγησης για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017
Στις 29-30/5/2018, αξιολογητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
επισκέφθηκαν την Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσουν σε αποτίμηση των δράσεων που
υλοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (EER)
2017.
H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κατέθεσε ένα
ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για τη
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και διεκδίκησε το
βραβείο
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (EER) 2017, με το
οποίο και
διακρίθηκε από
την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
των
Περιφερειών (ΕτΠ), τον Ιούνιο του 2016, και έγινε η
πρώτη ελληνική Περιφέρεια που κατέκτησε τον
τίτλο.
Ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποίησε στο
σύνολο του το σχεδιασμό, ο οποίος περιελάμβανε
μια σειρά δράσεων στήριξης της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας, αλλά και δικτύωσης της επιστημονικής με την επιχειρηματική
κοινότητα.
Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε και το Δίκτυο
«Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
στη Δυτική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ)», το οποίο αποτελείται
από την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση και
Αυτοδιοίκηση, την Επιμελητηριακή Κοινότητα, την
Ακαδημαϊκή - Ερευνητική Κοινότητα, τους
Παραγωγικούς Φορείς και τον Εμπορικό Κόσμο. Το
Δίκτυο έκτοτε λειτουργεί ως όργανο διαβούλευσης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα μέλη του Δικτύου συνεχίζουν να έχουν στενή
συνεργασία μεταξύ τους για την βέλτιστη συμπληρωματικότητα των ενεργειών και των
δράσεων, ώστε αυτές να αποκτούν ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
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Η διαδρομή της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής
Περιφέρειας 2017 είχε ως κατάληξη το μεγάλο
Διεθνές Αναπτυξιακό Συνέδριο «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική
Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις
13-15/12/2017, με τη συμμετοχή κορυφαίων
παραγόντων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την
Αμερική, την επίσημη έναρξη του οποίου έκανε ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος.
Επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν ο Α’
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών, Markku Markkula, ο οποίος ήταν και
εκ των κεντρικών ομιλητών του Διεθνούς
Αναπτυξιακού Συνεδρίου.
Την πρώτη ημέρα (29/5/2018), οι αξιολογητές,
φθάνοντας στην Πάτρα, επισκέφθηκαν το
Επιμελητήριο Αχαΐας, σε μια πρώτη επαφή με την
επιχειρηματικότητα της περιοχής και τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την
εξωστρέφεια, και ενημερώθηκαν για την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Την επόμενη ημέρα (30/5/2018) οι αξιολογητές,
συνοδευόμενοι από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας,
Απόστολο
Κατσιφάρα, και τον
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας,
Κωνσταντίνο
Καρπέτα,
αρχικά επισκέφθηκαν το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών και το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, όπου 12 εκπρόσωποι
εταιριών
παρουσίασαν
το
οικοσύστημα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και περιέγραψαν τα αποτελέσματα της
συνεργατικότητας και συναντίληψης που προέκυψαν μέσα από το Δίκτυο «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ)».
Ακολούθως, η Επιτροπή Αξιολόγησης μετέβη στην έδρα του Συνδέσμου Εγκατεστημένων
Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών(ΣΕΒΙΠΑ), όπου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ
/ ΣΕΒΙΠΑ, Πέτρος Μαντάς, αναφέρθηκε στη συνεργασία που καλλιεργήθηκε μεταξύ των
μελών του Δικτύου.
Στη συνέχεια οι αξιολογητές επισκέφθηκαν το
εργοστάσιο της CBL, στη ΒΙΠΕ Πατρών,
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ,
καθηγητή Κλεομένη Μπάρλο, και εκπροσώπους
εγκατεστημένων βιομηχανιών στη ΒΙΠΕ Πάτρας,
όπου αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση σχετικά με
βιομηχανική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα.
Η
αξιολόγηση
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ολοκληρώθηκε με σύσκεψη/συζήτηση στην αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Πάτρας,
όπου τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
υλοποίηση του σχεδίου δράσης EER της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα ο
επικεφαλής Markku Markkula, εκτός των άλλων, τόνισε τη δυνατότητα πρόσθετης
χρηματοδότησης περαιτέρω δράσεων, καθώς –όπως είπε- υπάρχει ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ,
που απευθύνεται στις βραβευμένες Περιφέρειες με
τον τίτλο EER και στο οποίο πλέον θα έχει πρόσβαση
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την επιτυχή
αξιολόγησή της.
1.3.3.Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο ΕΣΠΑ
της Μικρής Περιμετρικής Πατρών
Στις 14/6/2018, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρέθηκαν στην Πάτρα,
στο πλαίσιο του ελέγχου της πορείας υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», και παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδος, Απόστολου Κατσιφάρα, επισκέφθηκαν το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο και το τεχνικό
εξόδου της Μικρής Περιμετρικής, έργα ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής
Ελλάδας.
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1.3.4.Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ΕΣΠΑ στο Αίγιο
Στις 22/10/2018, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
– από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και
Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) και τη Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ένταξης (DG EMPL) – συνοδευόμενα από
εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και παρουσία
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Απόστολου
Κατσιφάρα, βρέθηκαν στο Αίγιο, ώστε να
ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και επισκέφθηκαν το έργο της ολοκληρωμένης παρέμβασης
αστικής ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Αιγιάλειας.

1.4. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις
1.4.1.Ημερίδα «Μεταφορές, Προσβασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα» από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Επί τη ευκαιρία της επίσκεψης Ευρωβουλευτών
μελών της Επιτροπής «Μεταφορές και Τουρισμός
(TRAN)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλα
έργα που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο
Μεταφορών (TEN-T), διοργανώθηκε Ημερίδα με
θέμα
«Μεταφορές,
Προσβασιμότητα
και
Διασυνδεσιμότητα», στην Άρτα, στις 8/5/2018, στην
οποία συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας. Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Παναγιώτης Κουρουμπλής, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη,
και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καρχιμάνης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας έθεσε σειρά σημαντικών
ζητημάτων που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Ελλάδας.
Αναφορικά με την Ολυμπία Οδό, σημείωσε ότι δεν μπορεί να μένει ημιτελές το έργο και ότι
πρέπει να φθάσει μέχρι την Τσακώνα και το καλό Νερό. Επίσης, τόνισε την επιβεβλημένη
σύνδεσή της με την Πατρών-Τριπόλεως και τους αναπτυξιακούς πόλους της Αρχαίας
Ολυμπίας και του Κατακόλου.
Ιδιαίτερα στάθηκε και στην αναγκαιότητα της
οδικής σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο και
την επέκταση μέχρι το Καρπενήσι. Αλλά και την
οδική σύνδεση του αεροδρομίου του Ακτίου με τη
Δυτική Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα.
Αναφερόμενος
στα
σιδηροδρομικά
δίκτυα
επεσήμανε την ανάγκη να φθάσει το τρένο στο λιμάνι της Πάτρας και Πύργο-Αρχαία
Ολυμπία. Ενώ τόνισε την αναγκαιότητα της δημιουργίας προαστιακού από το Μεσολόγγι στο
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Αγρίνιο και έδωσε μια σαφή εικόνα για την επέκταση του προαστιακού σιδηρόδρομου από
την Πάτρα στην Κάτω Αχαΐα, ένα έργο ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
1.4.2.Εκδήλωση «Ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού τομέα online. Η περίπτωση της Google»
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Στις 16/5/2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
Βρυξέλλες, έγινε εκδήλωση για τις δυνατότητες
ψηφιακής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού με
τίτλο «Ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού τομέα
online. Η περίπτωση της Google», που διοργάνωσε
η Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής
Μεταφορών
και
Τουρισμού
(TRAN)
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελίζα Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη, με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας
Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά, τη
Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Elżbieta Bieńkowska, και του Γενικού Διευθυντή της Google για
την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Κύπρο, Γρηγόρη Ζαριφόπουλου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ο τρόπος
λειτουργίας αλλά και οι επιτυχίες της
πρωτοβουλίας της Google «Grow Greek Tourism
Online», που προσφέρει δωρεάν εκμάθηση
ψηφιακών δεξιοτήτων σε φοιτητές, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
και
επαγγελματίες
που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού.
Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, και κατά
τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη της Google
και να προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων τουρισμού της Δυτικής Ελλάδας
στο πρόγραμμα.
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1.4.3.Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας (EMD)
Στις 31/5-1/6/2018, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας,
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην
Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας (EMD) με τον
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Νίκο Μπαλαμπάνη.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας διοργανώνεται
κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια
διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Η εκδήλωση αποτελεί
το
Ευρωπαϊκό φόρουμ για τους ανθρώπους από
διαφορετικούς τομείς της θαλάσσιας οικονομίας για
να συναντηθούν, να συζητήσουν οριζόντια
ζητήματα, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να
αναπτύξουν κοινά οράματα και δράση.
Η EMD του 2018, διοργανώθηκε από κοινού με τη
Βουλγαρική Προεδρία της ΕΕ και το Δήμο
Μπουργκάς, και την έναρξη των εργασιών του
διημέρου κήρυξε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος
για τη Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία, Karmenu
Vella.
1.4.4.Το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Στις 26/6/2018 στις Βρυξέλλες, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν σε
εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την
ανάδειξη των προϊόντων της περιοχής μας.
Στόχος ήταν η προβολή και προώθηση των
ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΠΟΠ/ΠΓΕ
αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και της
γαστρονομίας της Δυτικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
κοινό, ώστε να αποτελέσουν τους «πρεσβευτές» της
κληρονομιάς και του διατροφικού πολιτισμού μας.
Στην
κύρια
εκδήλωση
γευσιγνωσίας,
η
οποία
πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, προσφέρθηκαν εδέσματα με πρώτη ύλη τα ΠΟΠ
προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας, τα οποία ειδικά επιμελήθηκε ο
Σεφ και Προέδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδας, Θωμάς Λαζανάς, που συνόδευε την
αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος
Μητρόπουλος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος καλεσμένων, μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στελέχη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δημοσιογράφοι, αλλά και τοπικοί εισαγωγείς και διανομείς, οι οποίοι δοκίμασαν
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εδέσματα, κρασιά και ηδύποτα της Δυτικής Ελλάδας και ενημερώθηκαν για την ταυτότητα,
την ποιότητα, τον αειφορικό τρόπο παραγωγής, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων της Περιφέρειας.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην εκδήλωση η Υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου.
1.4.5.Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στη Δυτική Ελλάδα «Η συζήτηση για το μέλλον της
Ευρώπης: Ελλάδα- Ευρώπη, Προκλήσεις και Προοπτικές»
Στις 21/9/2018 στην Πάτρα και στις 22/9/2018 στο
Αγρίνιο,
πραγματοποιήθηκε
το
Διευρυμένο
Περιφερειακό Συνέδριο στη Δυτική Ελλάδα «Η
συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: ΕλλάδαΕυρώπη, Προκλήσεις και Προοπτικές», μια
εκδήλωση ανοικτού διαλόγου μεταξύ φορέων και
πολιτών για το κοινό Ευρωπαϊκό μέλλον, από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν, μεταξύ
άλλων, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, και ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Ευρωβουλευτής,
Μανώλης Κεφαλογιάννης, η Ευρωβουλευτής,
Μαρία Σπυράκη, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γεώργιος
Μαρκοπουλιώτης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης, ο Εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO), Δημήτρης Παγίδας, και ο γνωστός
δημοσιογράφος, Πάνος Σόμπολος.
1.4.6.Διάλογος Πολιτών #EUdialogues: «Πολιτική Συνοχής της ΕΕ»
Στις 22/11/2018, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της σειράς
Διαλόγων Πολιτών «Ας μιλήσουμε για το Μέλλον
της Ευρώπης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
διοργανώθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης «Europe Direct Patras» της
Περιφέ
ρειας
Δυτικής
Ελλάδα
ς
και
την
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, Διάλογος Πολιτών
με θέμα «Πολιτική Συνοχής της ΕΕ».
Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες
να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα σχετικά με
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την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, τα οποία απαντήθηκαν από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Marc Lemaître, ο οποίος συνοδευόταν από το στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης
Επικοινωνίας (DG COMM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ολυμπία Παπαγιαννακοπούλου, και
το στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλον (DG ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Βασίλη Κονίδα.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος
Κατσιφάρας.
1.4.7.16η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων
Κάθε χρόνο, η ΕτΠ παράλληλα με την Ολομέλεια του Οκτωβρίου,
διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και
των Πόλεων (European Week of Regions and Cities – EWRC). Η
EWRC παλαιότερα ήταν γνωστή ως Ημέρες Ελεύθερης
Πρόσβασης (Open Days). Η EWRC είναι μια ετήσια τετραήμερη
εκδήλωσης πολιτικής επικοινωνίας, κατά την οποία θεσμοί της
ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενοι φορείς,
έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ορθές πρακτικές
και τεχνογνωσία για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, και
για τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στην καλή διακυβέρνηση της ΕΕ.
Η φετινή 16η EWRC, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 8-11/10/2018 (παράλληλα
με την 131η ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών), είχε ως θέμα «Για μια
ισχυρή Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020». Συγκέντρωσε περισσότερους από 6.000
συμμετέχοντες, πάνω από 140 Περιφέρειες και Πόλεις από 28 χώρες, περισσότεροι από 300
φορείς, και πάνω από 160 εργαστήρια, διαδραστικές
συνεδρίες, σύντομες συζητήσεις, επισκέψεις έργων
και δραστηριότητες δικτύωσης, αποτελώντας μια
μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε
διάφορες εκδηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα.

1.5. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες
1.5.1.Συμμαχία για τη Συνοχή (#CohesionAlliance)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στη Συμμαχία για τη Συνοχή (#CohesionAlliance).
Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) σε συνεργασία με τις
κυριότερες ευρωπαϊκές εδαφικές ενώσεις – το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών
Περιφερειών (AEBR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), το Συμβούλιο των
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών
(CEMR), τη Διάσκεψη των Παράκτιων
Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και
δίκτυο
Ευρωπαϊκών
Πόλεων
(Eurocities) – που έχει ως στόχο να αποφευχθεί κάθε δυσάρεστη εξέλιξη εις βάρος της
μελλοντικής Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και να διασφαλιστεί μια ισχυρή Πολιτική Συνοχής για
όλες τις Περιφέρειες της ΕΕ μετά το 2020, που θα καταστεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις
για την ανασυγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη βάση προς την κορυφή.
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Βασικό χαρακτηριστικό της Συμμαχίας είναι ότι είναι είναι ανοιχτή σε όλους όσους
συμμερίζονται τον κοινό αυτό στόχο, ανεξαρτήτως των απόψεών τους για τις λεπτομέρειες,
και επιδιώκει την επίτευξή του κοινού στόχο μέσω κοινών δραστηριοτήτων των ενώσεων και
των λοιπών συναρμοδίων ή/και μεμονωμένων πολιτών ανά την ΕΕ.
Κεντρικό στοιχείο της #CohesionAlliance είναι μία ευκολοδιάβαστη Δήλωση Αρχών, σε όλες
τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αποτυπώνονται οι βασικές αρχές της
Συμμαχίας, και η οποία συντάχθηκε βάσει της γνωμοδότησης της ΕτΠ «Το μέλλον της
πολιτικής συνοχής μετά το 2020» και σε διαβούλευση με τις κυριότερες εδαφικές ενώσεις
της ΕΕ.
Η επίσημη έναρξη της Συμμαχίας έγινε στις 9/10/2017, κατά την εναρκτήρια συνεδρία της
15ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (EWRC) – παρουσία του
Προέδρου της ΕτΠ, Karl-Heinz Lambertz, της Ευρωπαίας Επιτρόπου αρμόδιας για την
Περιφερειακή Πολιτική, Corina Crețu, και της Προέδρου της Επιτροπής REGI του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Iskra Mihaylova – και συμπληρώθηκε από ειδική εναρκτήρια
εκδήλωση με τίτλο «Κτίζοντας τη Συμμαχία για τη Συνοχή (#CohesionAlliance) – νέες ιδέες
και επόμενα βήματα», στις 11/10/2017, στο πλαίσιο της 15ης EWRC, με τη συμμετοχή
εδαφικών ενώσεων και άλλων συναρμοδίων, όπου οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν πιο αναλυτικά για τη Συμμαχία, να δηλώσουν την υποστήριξή τους σε αυτή, να
βιντεοσκοπήσουν τις θέσεις τους υπέρ της Πολιτικής Συνοχής και να προτείνουν ιδέες για τη
μελλοντική συμμετοχή τους.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε και στις δύο αυτές εκδηλώσεις, με τον
Περιφερειάρχη, Απόστολο Κατσιφάρα.
Εντός του 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνέχισε να προωθεί την #CohesionAlliance, η
οποία απετέλεσε και μέρος του πολιτικού μηνύματος της συνεδρίασης του Πολιτικού
Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, που έγινε στις 14-15/2/2018, στην
Καρθαγένη της Ισπανίας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
Απόστολου Κατσιφάρα.
1.5.2.Χάρτα της Μπολόνια (Bologna Charter)
Η Χάρτα της Μπολόνια (Bologna Charter - BC) είναι ένα Έγγραφο Πολιτικής των
περιφερειακών και των τοπικών
διοικήσεων της Μεσογείου, για την
προώθηση ενός κοινού πλαισίου
στρατηγικών δράσεων με στόχο την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων
περιοχών.
Αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία - που ξεκίνησε από Περιφέρειες της ΕΕ και η οποία είναι
ανοικτή σε άλλες παράκτιες διοικήσεις/αρχές της Μεσογείου – για την υλοποίηση
συγκεκριμένων στόχων (ακόμα και υποδομών), ικανών να προσελκύσουν
διαφοροποιημένους πόρους χρηματοδότησης, αποσκοπώντας:

στην ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στη Μεσόγειο, και

στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προσοχής για τους παράκτιους
κινδύνους και τα ζητήματα παράκτιας και θαλάσσιας διακυβέρνησης, κατά τη διαμόρφωση
υπο-εθνικών, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών.
Ένα Κοινό Σχέδιο Δράσης (Joint Action Plan – JAP) συνοδεύει το έγγραφο πολιτικής, για την
μετάφραση σε πράξεις και έργα, των στόχων και των κατευθυντηρίων γραμμών δράσης, που
ορίζονται στη Χάρτα, μέσω της υλοποίησης στα εδάφη των περιφερειών:

έργων εδαφικής συνεργασίας, και
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παρεμβάσεων υποδομής (μεγάλα παράκτια έργα) με κεφάλαια από διεθνείς,
ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.
1.5.2.1
Ιστορικό – Σχέσεις με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR
Η πρώτη Χάρτα της Μπολόνια υπογράφηκε το 2007 από 9 Περιφέρειες στα πλαίσια
ευρωπαϊκού έργου.
Το 2012, ο εμπνευστή της Χάρτας, η ιταλική Περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια, αναμόρφωσε τη
Χάρτα, σύμφωνα με τις νέες πολιτικές της ΕΕ που είχαν προκύψει τα προηγούμενα χρόνια,
και την επανεκκίνησε στα πλαίσια νέου ευρωπαϊκού έργου.
Το Μάρτιο του 2013 η «νέα» Χάρτα υπογράφηκε από 14 Περιφέρειες της Μεσογείου.
Τον Ιούνιο του 2013, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR υπέγραψε τη Χάρτα, θεωρώντας
τη ως μια βασική πρωτοβουλία που έπρεπε να προωθήσει τα επόμενα.
Έτσι, από το 2014, η Συντονιστική Επιτροπή (Coordination Board) της πρωτοβουλίας και οι
δραστηριότητες της Χάρτας της Μπολόνια είναι ενταγμένες κάτω από Ομάδα Εργασίας της
Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Μετά την πρώτη εκλογή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, στην
Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, τον Ιούλιο του 2016, έγινε
αναδιοργάνωση των Ομάδων Εργασίας της Διαμεσογειακής (συγχώνευση θεμάτων βάσει
συγγένειας και αλληλεπίδρασης πολιτικών) και πλέον η Συντονιστική Επιτροπή και η
πρωτοβουλία, είναι ενταγμένες ως Ομάδα Δράσης «Χάρτα της Μπολόνια» της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR.
Έτσι, η Ομάδα Δράσης «Χάρτα της Μπολόνια», ωφελείται αλλά και συμβάλλει, επί των
θεμάτων που εξετάζονται στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας «Μεταφορές και Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική» της Διαμεσογειακής, ειδικά στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παράκτιων Ζωνών – Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, της προσαρμογής των παράκτιων
περιοχών στην Κλιματική Αλλαγή, του παράκτιου και θαλάσσιου Βιώσιμου Τουρισμού.
Επιπλέον, συνδέεται/συνεργάζεται στα θέματα της Ομάδας Εργασίας για την «Εδαφική
Συνεργασία και τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές».
1.5.2.2
Κύριοι τομείς συνεργασίας
Το Έγγραφο Πολιτικής καθορίζει τους κύριους τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας της Χάρτας της Μπολόνια, οι οποίοι είναι:

Δίκτυο Παραθαλάσσιων Παρατηρητηρίων, για:

παρακολούθηση,

διαχείριση των κινδύνων και των φαινομένων διάβρωσης,

υλοποίηση αμυντικών/προστατευτικών παρεμβάσεων, και

διαχείρισης των αποθεμάτων ιζημάτων

Καταμετρήσεις της κατάστασης και των τάσεων διάβρωσης και των κινδύνων
πλημμύρας, κατάλληλες για μέτρα χωροταξικού σχεδιασμού και προσαρμογής

Βιώσιμη χρήση στρατηγικών πόρων, όπως το παράκτιο έδαφος (για την αντιμετώπιση
της διαδικασίας του littoralization) και τα παράκτια και υποβρύχια αποθέματα ιζημάτων (για
την αντιμετώπιση της διάβρωσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ευνοώντας
νέες δυναμικές αγορές σε επίπεδο Μεσογείου).

Ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός και εφαρμογή των αρχών της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών – Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού για:

την αειφόρο ανάπτυξη των ακτών,
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την προστασία του τοπίου, του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων,

την προσαρμογή των παράκτιων περιοχών, και

την προσαρμογή των κινδύνων.

Έργα υποδομής, κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, σύμφωνα με διαδικασίες
ολοκληρωμένου σχεδιασμού, για την εφαρμογή μιας πολιτικής προσαρμογής στους
φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους.

Ομαδοποίηση έργων, για περαιτέρω συνεργίες και κεφαλαιοποίηση
Το Κοινό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνει τις συστάσεις του Εγγράφου Πολιτικής σε πολλαπλές
Γραμμές Δράσης, καθορίζοντας τις πρωτοβουλίες έργων που πρέπει να υποβληθούν στα
σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή σε εθνικές και διεθνείς πηγές χρηματοδότησης. Οι
Γραμμές Δράσεις αυτές, ομαδοποιούνται σε 4 Στρατηγικά Θέματα (Strategic Themes – ST):

ST1 – Ανάπτυξη γνώσης, παρακολούθηση μέσω δικτύου και συστήματα διαχείρισης
δεδομένων.

ST2 – Βιώσιμη χρήση παράκτιων στρατηγικών πόρων για Γαλάζια Ανάπτυξη.

ST3 – Υποστήριξη της Έρευνας & Καινοτομίας, Ομαδοποίηση και Εφαρμογή.

ST4 – Ανταπόκριση στις προκλήσεις από την αλλαγή του κλίματος.
1.5.2.3
Επίδραση σε Πολιτικές, Πρωτοβουλίες και Προγράμματα
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG Mediterranean 2014-2020 αναγνωρίζει, τη Χάρτα της
Μπολόνια και το Κοινό Σχέδιο Δράσης της, ως πρωτοβουλία αναφοράς για περιφερειακή
συνεργασία και τον προσδιορισμό κοινών προκλήσεων σχετικά με τους κινδύνους των
παράκτιων ζωνών, και κοινών ενεργειών για την αντιμετώπισή τους με συντονισμένο και
συνεργατικό τρόπο.
Η πρόσφατη Θαλάσσια Πρωτοβουλία για τη Δυτική Μεσόγειο (WESTMED) παραθέτει τη
Χάρτα της Μπολόνια μεταξύ των πρωτοβουλιών για το Στόχο 3 του Πλαισίου Δράσης της, με
ειδική αναφορά στη γνώση και την ενημέρωση σχετικά με τα φαινόμενα διάβρωσης και τους
παράκτιους κινδύνους, εναρμονίζοντας και επεκτείνοντας τα συστήματα παρακολούθησης
των ακτών για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (σε συνέργεια με την BLUEMED) και
για αναμενόμενες κοινές στρατηγικές και εργαλεία για την υποβοήθηση της προσαρμογής
στην αλλαγή του κλίματος στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου.
Ιδιαίτερη συμβολή είχε η Χάρτα της Μπολόνια στη διαμόρφωση της Οδηγίας για τον
Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 8, με
έμφαση στη σημασία των ιζημάτων για την προστασία των ακτών και των αδρανών των
θαλάσσιων πυθμένων (καταθέσεις ιζημάτων εκτός ανοικτής θάλασσας), που στην τελική
εγκεκριμένη έκδοση της Οδηγίας προστέθηκαν μεταξύ των πρώτων στοιχείων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τις διαδικασίες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Επίσης, η Χάρτα της Μπολόνια συνέβαλε στη διαμόρφωση της Στρατηγικής Ατζέντας για την
Έρευνα και την Καινοτομία (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA) του
προγράμματος BLUEMED, φέρνοντας συγκεκριμένες υποδείξεις σύμφωνα με τα Στρατηγικά
Θέματα της Χάρτας της Μπολόνια, τα οποία εντάσσονται σήμερα σε κάποιους από τους 12
στόχους και σε διάφορες σχετικές δράσεις της SRIA.
Τέλος, η Χάρτα της Μπολόνια συνέβαλε στην έναρξη και ομαλή λειτουργία του Ιταλικού
Εθνικού Συμβουλίου για την Παράκτια Διάβρωση, την πρώτη πρωτοβουλία αυτής της
σημασίας στην Ιταλία (προωθήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος,
Επικρατείας και Θαλάσσης), η οποία στο τέλος του 2016 εξέδωσε τις εθνικές κατευθυντήριες
γραμμές
για
το
συγκεκριμένο
θέμα
(δημοσιεύθηκαν
το
2017
www.erosionecostiera.isprambiente.it).
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1.5.2.4
Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος
Κατσιφάρας, υπέγραψε τη Χάρτα της Μπολόνια τον
Ιούλιο του 2016, στη Βενετία, στο πλαίσιο της
Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Έκτοτε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως μέλος της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR συμμετέχει
στις εργασίες της Ομάδας Δράσης «Χάρτα της
Μπολόνια» της Διαμεσογειακής.
Το 2017, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε
στη νέα αναθεώρηση του Κοινού Σχεδίου Δράσης της Χάρτας της Μπολόνια, και το
Σεπτέμβριο του 2017, μετά από τεχνική προετοιμασία (δεδομένα, χάρτες, κλπ.) υπέβαλλε το
έργο «Προστασία και Αντιμετώπιση της
Διάβρωσης των Ακτών της Δυτικής Αχαΐας» για
ένταξη στην αναθεωρημένη έκδοση του Κοινού
Σχεδίου Δράσης.
Το αναθεωρημένο Κοινό Σχέδιο Δράσης
παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας
Δράσης «Χάρτα της Μπολόνια» στις 14/2/2018,
στην Καρθαγένη της Ισπανίας, στο πλαίσιο της
συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, και περιελάμβανε το έργο.
Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο TRITON (Ανάπτυξη
εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών, για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις
παράκτιες περιοχές που πλήττονται από τη διάβρωση και τη θέσπιση κατάλληλων
συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου - Development of management tools and directives
for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and
establishment of appropriate environmental control systems), που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2
«Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση», και που η εναρκτήρια συνάντηση του έργου
πραγματοποιήθηκε στις 20-21/9/2018 στο Μπάρι της Ιταλίας.
Μέσω του TRITON θα αναπτυχθεί μοντέλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών
(ΟΔΠΖ) μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας, για την καθιέρωση εργαλείων λήψης
αποφάσεων για την προστασία των παράκτιων περιοχών και τη μείωση των συνεπειών της
διάβρωσης των ακτών (είτε οφείλεται σε φυσικά αίτια, όπως τους θυελλώδεις ανέμους, τα
ψηλά κύματα και τα ισχυρά ρεύματα, είτε σε ανθρωπογενή, όπως η επέκταση των πόλεων, η
τουριστική ανάπτυξη και οι υποδομές)._
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ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΛΤΣΕΤΟΥ
(ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 179 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3852/2010- Φ.Ε.Κ. 87 Α)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και ταυτόχρονα τη λήξη της θητείας του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης θα επιχειρήσω έναν σύντομο και συνοπτικό
απολογισμό όχι μόνο του παρελθόντος έτους αλλά και της παρελθούσης
τετραετίας. Ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη λειτούργησε θετικά, με
γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και
την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Ούτως ώστε, ο μεν πολίτης να μη
θεωρεί τη διοίκηση ως ένα τεράστιο δίχτυ που τον τυλίγει και τον πνίγει, η δε
διοίκηση να αντιμετωπίζει τον πολίτη με ενδιαφέρον και σεβασμό. Είναι ένα
σταθερό βήμα για την εδραίωση της δημοκρατίας και την εμπιστοσύνη στους
θεσμούς της.

Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε., το
Περιφερειακό Συμβούλιο συνολικά και την Εκτελεστική Γραμματέα για την
εμπιστοσύνη τους στο έργο μου αυτή την τετραετία. Καθώς, επίσης, θεωρώ χρέος
μου να ευχαριστήσω τους Προϊσταμένους των διαφόρων Υπηρεσιών της
Περιφέρειας και το προσωπικό της Π.Δ.Ε., οι οποίοι συνέβαλαν, στο μέτρο του
δυνατού πάντα, στην επίλυση των εκάστοτε προβαλλομένων αιτημάτων των
πολιτών, με πνεύμα συνεργασίας και όχι αντιδικίας. Ωσαύτως, οφείλω, μια εύφημη
μνεία στη γραμματέα του Γραφείου του Συμπαραστάτη και στους ασκούμενους
δικηγόρους, που απασχολήθηκαν σταδιακά στο γραφείο του Συμπαραστάτη, με τη
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φροντίδα της κ. Μαράτου, και οι οποίοι προσέφεραν ουσιαστικό έργο, παράλληλα
με τη γραμματέα του γραφείου, η οποία απασχολήθηκε και με άλλα καθήκοντα.

Ενόψει αυτών, ας μου επιτραπεί, να προτρέψω τους εκλεχθησόμενους στο
επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ενισχύσουν το θεσμό του Διαμεσολαβητή,
όπως ονομάζεται ήδη με το ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), ως
αναγκαίο θεσμό εδραίωσης των δημοκρατικών διαδικασιών σε επίπεδο
Περιφέρειας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται
στα άρθρα 152 έως 174 του εν λόγω νόμου αναθεωρείται και βελτιώνεται το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Δημοτικό και Περιφερειακό Διαμεσολαβητή.
Ειδικότερα: καθορίζονται επακριβώς τα αυξημένα τυπικά προσόντα που πρέπει να
κατέχουν οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή, αποσαφηνίζεται ο ρόλος και τα
καθήκοντα των Διαμεσολαβητών, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της δημόσιας
διοίκησης

προς

τους

Διαμεσολαβητές,

ενισχύεται

και

επεκτείνεται

ο

διαμεσολαβητικός ρόλος των Διαμεσολαβητών. Συνολικά το θεσμικό πλαίσιο
εκσυγχρονίζεται και προσεγγίζει προς τα κρατούντα στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν αναγάγει σε κανόνα τη διαμεσολάβηση.

Προσωπικά, όμως, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω προς επανεκλογή μου στη
θέση του Περιφερειακού Διαμεσολαβητή στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Κι΄ αυτό, διότι στον προαναφερόμενο ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), στο άρθρο
156 παρ. 2 ορίζεται ότι: «…δεν επιτρέπεται να επιλεγούν σε θέση Δημοτικού ή
Περιφερειακού Διαμεσολαβητή: α)… β) οι διατελέσαντες δικαστικοί λειτουργοί…».
Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί ένα σχόλιο. Η διάταξη αυτή τέθηκε, φρονώ, από
συμβούλους της Κυβέρνησης πολιτικά μύωπες και νομικά αδαείς. Κι΄ αυτό, διότι
στοχοποιεί τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς, είτε ως ανήμπορους να
εκτελέσουν τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή, είτε ως ύποπτους διαπλοκής ή
συναλλαγής. Στοχοποιούνται, δηλαδή, εκείνοι, οι οποίοι κατά το Σύνταγμα, επί
δεκαετίες, ήσαν αφενός οι εγγυητές της προσωπικής ελευθερίας, αφετέρου οι
προστάτες των πολιτικών, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.
Αυτό, κοντολογίς, αποτελεί προσβολή των θεσμών. Περαιτέρω, η διάταξη αυτή
είναι αντισυνταγματική, ως παραβιάζουσα την κατ΄ άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του
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ισχύοντος Συντάγματος καθιερωμένη αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών,
καθόσον στο άρθρο 155 παρ. 2 του προαναφερομένου ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») «Επιτρέπεται η επιλογή δημοσίου υπαλλήλου ως Δημοτικού ή
Περιφερειακού

Διαμεσολαβητή…».

Συνεπώς,

είναι

προφανής

η

αντισυνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης, αλλά δεν πρόκειται προσωπικά να
επιδιώξω τη δικαστική κήρυξη της αντισυνταγματικότητας αυτής. Ας κριθεί στο
μέλλον.
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Κατά το εν λόγω έτος εξακολούθησα να παρεμβαίνω, μπορώ να πω με επιτυχία,
και σε υποθέσεις που εκφεύγουν από το στενό πλαίσιο των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε.
αλλά ανάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου οι πολίτες να μην
ταλαιπωρούνται

αδικαιολόγητα

και

να

διευκολύνονται

στη

λύση

των

προβλημάτων τους. Τούτο επιτεύχθηκε διακριτικά, ήτοι, αποστέλλοντας το αίτημα
του πολίτη στην αρμόδια υπηρεσία με μία επεξεργασμένη μορφή από πλευράς
ουσίας και νομιμότητας, μαζί με σχετική εισήγηση στηριγμένη στους
συγκεκριμένους, κάθε φορά, νόμους και τη νομολογία των Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.
Τέτοιες υποθέσεις (κατά το έτος 2018) αφορούσαν: το φαρμακευτικό Σύλλογο
Πάτρας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. , την
Α.Α.Δ.Ε. , τον Ε.Φ.Κ.Α. και τους

Δήμους Πατρέων, Αγρινίου, Αιγιαλείας,

Ναυπακτίας, Αμαλιάδας και Αμφιλοχίας.
Περαιτέρω, πέραν της προφορικής επικοινωνίας με αρκετούς πολίτες, στους
οποίους παρασχέθηκαν εξηγήσεις, πληροφορίες και οδηγίες, οι υποθέσεις που
διακινήθηκαν εγγράφως, κατά το παρελθόν έτος, είχαν περιληπτικά τα παρακάτω
αντικείμενα: έγκριση τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στην οδό Φολόης στην
Πάτρα, ελλείψεις στη λειτουργία του τμήματος τεχνολόγων- γεωπόνων στο Τ.Ε.Ι.
Αμαλιάδας, πολεοδομικό πρόβλημα στο Σπάρτο Αμφιλοχίας, μείωση αναπηρικής
σύνταξης από το Ι.Κ.Α (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.), επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
φόρου εισοδήματος, ταξινόμηση φορτηγού οχήματος, καταγγελία για επιχείρηση
παραγωγής ασφαλτομείγματος, καταγγελία για το ΧΥΤΑ Αιγείρας, παράνομη
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λειτουργία χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων, αντιρρήσεις για αποδιδόμενη
ρευματοκλοπή, αιτιάσεις για μακρόχρονη εκκρεμότητα υπόθεσης στο ΣΥΠΟΘΑ,
χαρακτηρισμός επιχείρησης ως ‘’προβληματικής’’, καταγγελία για αποκλεισμό
πρόσβασης ιδιοκτήτη στο ακίνητό του στην Αμαλιάδα, καταγγελία για παρατυπίες
οργάνων της διοίκησης που οδήγησαν επιχείρηση σε πτώχευση, καταγγελία για
παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας στην Πάτρα, αδυναμία μετακίνησης
μαθητών στην περιοχή Θέρμου-Δορβιτσάς Αιτωλ/νίας λόγω καταστροφής του
οδικού δικτύου, διάνοιξη εγκεκριμένης οδού στην Τ.Κ. Λυγιά Ναυπακτίας, έκθεση
σε κίνδυνο των μαθητών του 26ου Δημοτικού Σχολείου λόγω πλημμελούς
καθαριότητας των κάδων απορριμμάτων, αμφισβήτηση του ύψους αποζημίωσης
των πλημμυροπαθών στη Βάρδα Ηλείας, παράτυπη άρνηση για χορήγηση άδειας
λειτουργίας οδοντιατρείου, αμφισβήτηση του σχεδίου πόλεως στην παραλία
«Συλίβαινας» στο Αίγιο, άρνηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πάτρας

για

ανάρτηση πινακίδας φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο , αίτημα προστασίας των
ακτών της περιοχής «Τσουκαλεΐκων» από τη διάβρωση, απαίτηση καταβολής
μισθωμάτων από το Δήμο Αιγιάλειας, ένταξη των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) του
πρώην Δήμου Ερινεού στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας, παράνομη κατάληψη
οικοπέδου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου, ένταξη στο αποχετευτικό σύστημα του
συγκροτήματος Κερασιές στα Καλάβρυτα, αίτημα για ασφαλτόστρωση της οδού
Πηνειού

στην

Πάτρα,

αίτημα

εγγραφής

στον

Πανελλήνιο

Σύλλογο

Φυσικοθεραπευτών, αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τμήματος
αγροτεμαχίου εγγύς του χειμάρρου «Χάραδρος», αδυναμία πρόσβασης των
κατοίκων της περιοχής «Αραχωβιτίκων» στον αιγιαλό, κατεδάφιση αυθαιρέτου
στην περιοχή Αγρινίου, αναφορά για καθυστερήσεις κατά την διαδικασία
ανανέωσης αδειών οδήγησης.
Ορισμένες από τις προαναφερόμενες υποθέσεις, πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, νομικό ή πραγματικό, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Συμπαραστάτη και είναι προσιτές σε όποιον ενδιαφέρεται να λάβει γνώση αυτών.

Ευχαριστώ θερμά
Γεώργιος Φαλτσέτος
Περιφερειακός συμπαραστάτης
(Επίτ. Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.)
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Ακολούθως τοποθετήθηκαν οι Επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων
της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιπεριφερειάρχες και
Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων της
Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 από τον Περιφερειάρχη, τις
τοποθετήσεις των μετεχόντων και βάσει του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010,
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
Ότι διενεργήθηκε νομότυπα η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 185 του Ν.
3852/2010 για την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής
Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 και εξετάσθηκαν τα πεπραγμένα αυτής σε
ο,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική
κατάσταση και τη διοίκηση.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

βεβαιώθηκε,

