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ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου
3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 41/30-03-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 83341/189/24-03-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 41/30-03-2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο

Στον Πύργο σήμερα στις 30-3-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄,
στην αίθουσα του καταστήματος της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
(Μανωλοπούλου 47) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 83374/139/24-3-2015 γραπτή
πρόσκληση της 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)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κων/νος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6) Αρβανιτάκης Ιωάννης,
7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας,
Παρασκευή,

10)Γαβριηλίδης

12)Δριβίλας Δημήτριος,
Νικόλαος,

11)Δεσύλλας

Δημήτριος

13)Καπράλος Σπυρίδων, 14)Καραθανασόπουλος

15)Καρδάρα

17)Κατσακούλης

Κωνσταντίνος,

9)Βεργοπούλου

Ευάγγελος,

Ευσταθία,

16)Καρπέτας

18)Κατσανιώτης

Ανδρέας,

Κωνσταντίνος,
19)Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή , 20)Κολοβός Ιωάννης, 21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία ,
22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λαλιώτης Παναγιώτης, 24)Λύτρας Ιωάννης,
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25)Μαυρόγιαννης
27)Μπαλαμπάνης
Παναγιώτης,

Διονύσιος,

26)Μητρόπουλος

Νικόλαος,

30)Νασιώτης

28)Μπούνιας
Θεόδωρος,

Κωνσταντίνος,

Χρήστος,

29)Μπράμος

31)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία, 32)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 33)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
34)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

35)Ρήγας

Χρήστος,

36)Σώκος

Ευθύμιος,

37)Τσόγκας Γεώργιος, 38)Υφαντής Νικόλαος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων,
40)Χαροκόπος Αντώνιος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ., Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία
(δικαιολογημένα

απούσα),

Κελεπούρης

Ανδρέας,

Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών),
Σιαμπλής Δημήτριος,

Κοκκινοβασίλης

Κοτοπούλης Σπυρίδων,

Σύρμος Γεώργιος, Φαρμάκης Νεκτάριος

και

Χατζηλάμπρου Βασίλειος (δικαιολογημένα απών).
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: Οι Δήμαρχοι Πύργου Γ. Λιατσής,
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Σ. Μπαλιούκος, Αρχαίας Ολυμπίας Ε. Κοτζιάς,
Πηνείας Α. Καστρινός, Ήλιδας Χ. Χριστοδουλόπουλος ο Αντιδήμαρχος Δήμου
Πηνειού κος Αποστολόπουλος , ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ν.Ηλείας κ.
Νικολούτσος,

ο

Πρόεδρος

ΤΕΕ

Πύργου

Βασίλης

Κανελλόπουλος

κ.α.,υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 41/2015

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο

θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Έγκριση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
(ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», δίνοντας

το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Γεωργ.
Αγγελόπουλο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ.
πρωτ. 83341/189/24-3-2015 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-62010).
2. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής όσον αφορά την κατάρτιση και
εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τομεακών προγραμμάτων δράσης κατά
την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄07-06-10),
3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά α)
την τελική διαμόρφωση, την μέριμνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού
επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. αη & βη του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α΄27-12-10) και β) την εκπόνηση
γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν την χωρική αρμοδιότητα
της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. βζ του ως άνω Π.Δ..
4. Την Εγκύκλιο ΥΠΑΑΝ 8001/22-01-2015 (ΑΔΑ: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1) με θέμα
«Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2015-2018» και
ειδικότερα το Κεφάλαιο 5 «Κατάρτιση ΠΔΕ 2015 – Προϋποθέσεις ένταξης έργων
ανά πηγή χρηματοδότησης», περιπτώσεις 5.5.1.Α «νέα έργα» και 5.5.1.Δ.2 «ΕΑΠ
με Φορέα Προγραμματισμού/Χρηματοδότησης τις Περιφέρειες»,
5. Το υπ’ αριθ. 11679/ΔΕ-1140/14.03.2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών,
Υποδομών & Δικτύων,
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6. Την ΑΠ 55923/ΔΚΠ353/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3557/Β/3112-2012) περί Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 667/Β΄) «Eκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία
Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των
πόρων του».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228
(ΦΕΚ
2945/Β/03-11-2014)
περί
Τροποποίησης
της
αριθμ.
16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ 667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
«Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18.12. 2012 (ΦΕΚ
3557/Β΄).
8. Την υπ. αρ. 63869/829/08-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ7Λ6-ΩΡ3) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία συστάθηκε η τριμελής Επιτροπή
Αξιολόγησης προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη ΣΑΕΠ 401 του 2013, του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε εκτέλεση
της ανωτέρω 6ης σχετικής ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ.
309656/3335/14-11-2014 (ΑΔΑ : 7Ζ2Π7Λ6-ΜΡΡ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ΄αριθμ. 223/28-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδος, με θέμα: «Έγκριση κατάρτισης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
(ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» και ως εκ τούτου την ανάκληση των αποφάσεων 53/15-4-2014
και 64/24-4-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401
(πρώην «Ταμείο Μολυβιάτη») του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2014».
10. Την υπ’ αριθμ. 04/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας περί “Έγκρισης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με
τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της ΠΔΕ-Ηλεία»”.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την ανωτέρω 6η σχετική ΚΥΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν νέα έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης
των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 με ανώτατο ποσό
πίστωσης τα 24.700.00,00 €.
Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων υποβάλλονται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού των
περιοχών που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του
2007, βάσει των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, στην Διεύθυνση
5
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας, (εντός τριών μηνών
από την έκδοση της ως άνω απόφασης).
Τα προς ένταξη νέα έργα θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
 να αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών
από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007,
 να μην χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών Σχεδίων
των Περιφερειών των πληγεισών περιοχών,
 να είναι συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές αναφορικά με την
προστασία του περιβάλλοντος, τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις
δημόσιες συμβάσεις,
 να αποδεικνύεται η αρτιότητα, η λειτουργικότητα ή και η συμπληρωματικότητά
τους με άλλα έργα που υλοποιούνται στην πληγείσα περιοχή,
 να είναι ώριμα για την άμεση υλοποίησή τους (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις),
Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
ελέγχει τις υποβληθείσες προτάσεις ως προς τους προαπαιτούμενους όρους και τις
παραπέμπει για την αξιολόγησή τους στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη Σ.Α.Ε.Π. 401 του 2013 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συστάθηκε σύμφωνα με
την ανωτέρω 8η σχετική Απόφαση.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή εισηγείται τα προς έγκριση νέα
έργα στον Περιφερειάρχη ο οποίος και αποφασίζει τα προτεινόμενα προς ένταξη έργα.
Ο Περιφερειάρχης υποβάλλει τις προτάσεις για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις της τριμελούς
Επιτροπής, στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ), σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην
εγκύκλιο οδηγιών κατάρτισης ΠΔΕ που εκδίδεται κατ’ έτος. Οι προτάσεις αυτές
κοινοποιούνται και στις Διευθύνσεις Δ/24 και Κοινωνικής Πολιτικής του Υπ.
Οικονομικών.

Α΄ Φάση υποβολής προτάσεων
Κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κλήθηκαν οι Δήμαρχοι των πυρόπληκτων Δήμων
της Περιφέρειας σε συνάντηση στις 11/03/2013, η οποία είχε ενημερωτικό και
συντονιστικό χαρακτήρα. Στη συνάντηση αυτή παρέστησαν οι δήμαρχοι Πηνειού,
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Κυλλήνης-Ανδραβίδας, Δυτικής
Αχαΐας και Αιγιαλείας. Εκ μέρους της Περιφέρειας παρέστη ο Περιφερειάρχης, οι
Αντιπεριφερειάρχες Υποδομών-Περιβάλλοντος και
Οικονομικών, καθώς και
υπηρεσιακοί παράγοντες.
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Από τους πυρόπληκτους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υποβλήθηκαν
προτάσεις για ένταξη 84 νέων έργων, συνολικού Προϋπολογισμού 66.984.646,00 €,
ποσό που υπερέβαινε κατά πολύ το διατιθέμενο των 24.700.000,00 €.
Οι φάκελοι των ανωτέρω υποβληθεισών προτάσεων διαβιβάστηκαν από την Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αφού
τους εξέτασε, κατέληξε στη σύνταξη του από 30/08/2013 1ου Πρακτικού της,
αποφαινόμενη ότι ώριμα προς έγκριση ήσαν μόνον 4 έργα συνολικού Προϋπολογισμού
1.867.000,00 €, τα οποία αφορούσαν την ΠΕ Ηλείας.
Κατόπιν αυτού η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με επιστολές της προς
τους Δήμους έθεσε υπόψη τις παρατηρήσεις της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης,
όσον αφορά στις ελλείψεις των φακέλων των προς ένταξη έργων. Παράλληλα μετά από
διαβούλευση της Περιφέρειας και των πυρόπληκτων Δήμων συμφωνήθηκε οι Δήμοι να
επιλέξουν, να ωριμάσουν και να καταθέσουν εκ νέου προτάσεις για την ένταξη έργων,
στα πλαίσια του διατιθέμενου ανά Δήμο Προϋπολογισμού.
Παράλληλα στις ανωτέρω επιστολές ζητήθηκε να προσκομιστεί Απόφαση με τη
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού τους Συμβουλίου για τα προτεινόμενα προς ένταξη
έργα, καθώς και βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι τηρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής 6η ΚΥΑ :
 αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών
από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007,
 δεν μην χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και
 εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών Σχεδίων των
Περιφερειών των πληγεισών περιοχών.

Β΄ Φάση υποβολής προτάσεων

Κατόπιν αυτών οι Δήμοι των πυρόπληκτων περιοχών υπέβαλαν φακέλους είτε:
α) νέων έργων εις αντικατάσταση των αρχικώς υποβληθέντων,
β) επικαιροποιημένων – συμπληρωμένων σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Τα υποβληθέντα έργα εξετάστηκαν από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
συνέταξε τα από 31/03/2014, 08/04/2014 και 17/04/2014 Πρακτικά τα οποία
διαβιβάστηκαν μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προς το
Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, για τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης
των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ, δηλαδή σύμφωνη γνώμη
από το Περιφερειακό Συμβούλιο και αποστολή τους με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά
τους έγγραφα στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ).
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Με τις Αποφάσεις 53/15-4-2014 και 64/24-4-2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο
ενέκρινε την πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση στη ΣΑΕΠ 401 (πρώην «Ταμείο
Μολυβιάτη») του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος για το έτος 2014 26 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.768.862,98 €, ως
ακολούθως:

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ
Υποβληθεισών
προτάσεων
14.918.862,98
2.700.000,00
0,00
17.618.862,98

Π/Υ έργων
με σύμφωνη
γνώμη ΠΣ
12.768.862,98
0,00
0,00
12.768.862,98

Κατανομή
διατιθέμενου
Π/Υ ανά ΠΕ
20.800.000,00
2.700.000,00
1.200.000,00
24.700.000,00

Αριθμός
Υποβλ.
προτάσεων
30
1
0
31

Αριθμός
έργων
με σύμφωνη
γνώμη ΠΣ
26
0
0
26

Εκκρεμεί στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η εξέταση : α) δύο (2) υποβληθεισών
νέων προτάσεων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προϋπολογισμού 458.746,02
€, β) μίας (1) νέας πρότασης του Δήμου Ζαχάρως προϋπολογισμού 867.000,00 € και γ)
τροποποιημένης πρότασης της νέας Δημοτικής Αρχής Ήλιδας πέντε (5) νέων έργων
προϋπολογισμού 2.199.930,00€.
Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας – Ανάκληση των Αποφάσεων 53/15-04-2014 και
64/24-04-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος με την υπ΄αριθμ. 223/28-12-2014
Απόφαση ενέκρινε τη κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» και ως εκ τούτου ανακάλεσε τις αποφάσεις 53/15-4-2014 και 64/24-4-2014
που αφορούσαν στην «Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων
στη ΣΑΕΠ 401 (πρώην «Ταμείο Μολυβιάτη») του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2014».
Κατόπιν αυτών η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τη
Γενική Διεύθυνση ΑΠΠΥ προέβη στη κατάρτιση του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες
περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος– Ηλεία».
Στη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προτεινόμενου Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) συνδράμει το Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μέσω σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με
συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ), το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΠΤΑ) και το Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ήδη με την υπ΄αριθμ. 16/2015 απόφαση, η Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, ενέκρινε την σύναψη της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης.
Κατόπιν των όλων των ανωτέρω,
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Εισηγούμαστε
Την έγκριση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – Ηλεία», ως ακολούθως:

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας
Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και τις διαδικασίες
ενημέρωσης των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού διαφαίνεται, ότι ως
γενικός στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας1
προτείνεται:
Η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από δράσεις βελτίωσης της
ελκυστικότητας της περιοχής και στήριξης-της ανάπτυξης της χωρικής
ανταγωνιστικότητας. Η σύνδεσης των παρεμβάσεων µε τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και
περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, καθώς και με τα ιδιαίτερα τοπικά
προϊόντα προέλευσης.
Ζητούμενο είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε οι περιοχές να ανακτήσουν μια
δυναμική οικονομία και να αναπτυχθούν με συναγωνιστικούς όρους τόσο στον
κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, η αναπτυξιακή στρατηγική για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, στο
πλαίσιο του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος εστιάζεται στους ακόλουθους
ειδικούς στόχους:






Βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών της περιοχής,
Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής για την παραγωγή και την ανάδειξη τοπικών
προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων,
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς µε την
ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων,
Διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί
πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και να
επιτευχθεί η
προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής παραγωγής και κατ’ επέκταση
της τουριστικής προσφοράς.

Η παραπάνω στρατηγική τοπικής ανάπτυξης διαθέτει πολυτομεακή φιλοσοφία,
ενσωματώνει δηλαδή ποικίλους τομείς δραστηριότητας, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ
των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων
και τομέων που εμπλέκονται, ενώ τα σχέδια και οι δράσεις που προβλέπονται στις
τοπικές στρατηγικές συνδέονται και συντονίζονται ως ενιαίο σύνολο.

1

Για λόγους συντομίας θα ονομάζεται Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας (ΕΑΠ Ηλείας)
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Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά της προηγούμενης αποσπασματικής παρέμβασης
που είχε υιοθετηθεί σε σχέση με την προτεινόμενη παρέμβαση που προτείνεται από την
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας.
Ο σχεδιασμός για την παραπάνω τοπική ολοκληρωμένη στρατηγική με την έννοια της
βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και
της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης
χωρικής ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την εισαγωγή των αρχών των βιώσιμων
κοινοτήτων.
Η χωρική προσέγγιση της ανάπτυξης ενσωματώνει τη χωροταξία, τους φορείς, τις
αγορές και τις τοπικές πολιτικές παρέμβασης. Στοχεύει στην αναζωογόνηση και τη
σταδιακή ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και την προσαρμογή τους στις
ανάγκες και λειτουργίες της τοπικής κοινωνίας. Μακριά από επιδιώξεις και επιλογές
μονοσήμαντες.
Η χωρική ανταγωνιστικότητα σημαίνει την κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική
ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής σ’ ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό χώρο. Μια περιοχή
γίνεται ανταγωνιστική αν μπορεί να διασφαλίσει συνολικά την περιβαλλοντική,
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της βιωσιμότητα, που βασίζεται σε διαδικασίες
συνεργασίας και δικτύωσης διάφορων περιοχών. Η χωρική ανταγωνιστικότητα
προϋποθέτει:






Την επιδίωξη συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των ενδογενών
πόρων της περιοχής
Τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και θεσμών
Την εισαγωγή της καινοτομίας σε κάθε τομέα
Τη συνεργασία με άλλες περιοχές και
Τη συμπόρευση με τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και εμφανίστηκε ο όρος βιώσιμη
ανάπτυξη, η ανάπτυξη ήταν κυρίως ταυτισμένη με την οικονομική μεγέθυνση.
Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development), που χρησιμοποιείται τις
τελευταίες δεκαετίες, καθιερώθηκε ως ο επιστημονικός εκείνος όρος που έχει διάσταση
τόσο οικονομική, όσο και κοινωνική και περιβαλλοντική. η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί
ένα βασικό συνδυασμό που προϋποθέτει ως αναγκαία συνθήκη τη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών (δηλαδή, την οικονομική μεγέθυνση, economic growth), αλλά
παράλληλα προϋποθέτει, ως ικανή συνθήκη, τη βελτίωση των κοινωνικών μεγεθών
(δηλαδή, την κοινωνική ανάπτυξη, social development) που περιλαμβάνει διαχρονικά
και την προστασία του περιβάλλοντος. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το
τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης σε αντιστοιχία με τις έννοιες της οικονομικής
μεγέθυνσης και της κοινωνικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης
είναι η επίτευξη μιας υψηλής ποιότητας ζωής, ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων
πόρων, που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Εικόνα Σφάλμα! Δεν υπάρχει κείμενο καθορισμένου στυλ στο έγγραφο.1: Το τρίπτυχο
της βιώσιμης ανάπτυξης
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Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψαν
συμπεράσματα για τις περιοχές παρέμβασης :

τα ακόλουθα

1.

Προβλήματα ερημοποίησης των περιοχών. Η απογραφή πληθυσμού του 2011, ανέδειξε
σημαντικές μειώσεις πληθυσμών των πυρόπληκτων Τοπικών Κοινοτήτων. Η
μεταστροφή των δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων είναι το ζητούμενο
2. Υπάρχουν κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που όμως έχουν περιορισμένη
προστιθέμενη αξία, χαμηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων, χαμηλή αναγνωρισιμότητα
3. Περιοχές με έντονο λαογραφικό και σημαντικό ιστορικό χαρακτήρα που έχουν όμως
περιορισμένη επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα.
4. Πλούσιο φυσικό περιβάλλον χωρίς όμως η συνεισφορά του στην τοπική ταυτότητα να
είναι ιχνηλατήσιμη

Επομένως με γνώμονα την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής, τα παραπάνω συμπεράσματα, η Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές2ορίζει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (άξονες
προτεραιότητας), οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα και µε την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης:
Πίνακας -1 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας

2

Για λόγους συντομίας θα ονομάζεται Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας (ΕΑΠ Ηλείας)

11

ΑΔΑ: ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ

Οι στόχοι της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης αποτυπώνονται ως ακολούθως :
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού µε αναγνωρίσιμη ταυτότητα, σε συνδυασμό µε
την χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας µε τη φύση,
τα προϊόντα και τα ιστορικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης.
Παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας
τους µέσω κατάλληλης μεταποίησης και ανάδειξής τους, ώστε να είναι ευχερής η
διάθεσή τους τόσο επί τόπου, όσο και στις αγορές εσωτερικού ακόμα και του
εξωτερικού.
Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως
κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.
Διασύνδεση του τουρισμού µε την αγροτική οικονομία
Βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας των πυρόπληκτων περιοχών µε σκοπό την
προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης και την μεταστροφή των
δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων.
Μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι)
και
ενίσχυση των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να
αποτελέσουν το μελλοντικό δυναμικό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην
περιοχή.

Υποπρόγραμμα 1 :Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την χρηματοδότηση παρεμβάσεων
αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών με έργα μικρής κλίμακας, στοχευμένα,
πολλαπλασιαστικής τοπικής αξίας που στόχο έχουν :




Την άρση της απομόνωσης της πυρόπληκτης περιοχής
Την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών των
πυρόπληκτων περιοχών
Την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού
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Την επίτευξη της συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των ενδογενών
πόρων της πυρόπληκτης περιοχής

Στόχος του Υποπρογράμματος :
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος αυτού στοχεύουν στην βελτίωση
και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών των πυρόπληκτων
περιοχών.
Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος
Όλοι οι ΟΤΑ Α βαθμού της ΠΕ Ηλείας που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν
τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες3








Τ.Κ.. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου
Τ.Κ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου,
Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε.Βαρθολομιού
Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών
και των Δημοτικών Ενοτήτων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως,
Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

Η ΔιΑΠ μετά την έγκριση του ΕΑΠ Ηλείας θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους παραπάνω ΟΤΑ Α βαθμού4 για να υποβάλλουν πλήρεις
φακέλους έργων για ένταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ
3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.
0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014).
Ενδεικτικές Δράσεις :
Προβλέπονται παρεμβάσεις για:





Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις υφιστάμενου αγροτικού ή δημοτικού
οδικού δικτύου που διευκολύνει την λειτουργία των πυρόπληκτων τοπικών κοινωνιών
βελτιώνει την προσβασιμότητα και αμβλύνει τις συνέπειες απομόνωσης των τοπικών
πυρόπληκτων κοινωνιών.
Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης των τοπικών
πυρόπληκτων κοινοτήτων
Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις αποχετευτικών δικτύων τοπικών
πυρόπληκτων κοινοτήτων

3

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007)
Φάκελοι έργων που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν και εφόσον πληρούν τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου και έχουν ελέχθη από την επιτροπή της παραγράφου 4 του μοναδικού άρθρου της ΚΥΑ
Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ
αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014) μπορούν να
επικαιροποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ Α βαθμού υποβάλλοντας απλώς σχετική αίτηση μαζί με
πρόσφατη απόφαση του συλλογικού οργάνου του.
4
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Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων αγροτικού εξηλεκτρισμού αλλά και
ηλεκτροφωτισμού

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
15,000,000
Ποσοστό %

Δημόσια Δαπάνη
(Συνεισφορά από ΣΑΕΠ
401)
15,000,000
100%

Ιδιωτική
Συμμετοχή
0
0%

Το συνολικό κόστος των 15,000,000 € καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατέθηκαν
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βάσει της ΑΠ 55923/ΔΚΠ353/18-12-2012 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012) (6ο σχετικό).
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228 (ΦΕΚ
2945/Β/03-11-2014) (7ο σχετικό) δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων εκτός από
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η
χρηματοδότηση νέων έργων (ιδίου σκοπού) θα προέρχεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο
που θα προκύπτει από τυχόν μειώσεις προϋπολογισμών των συνεχιζόμενων (παλαιών)
έργων ή απεντάξεις ανενεργών συνεχιζόμενων (παλαιών) έργων της ΣΑΕΠ 401 . Η
διάθεση των πόρων αυτών θα γίνει με νέα κοινή υπουργική απόφαση σε νέα έργα
υποδομής και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού του 2007, όπως αυτές καθορίζονται βάσει των αριθμ.
οικ./5285/Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ 1744/Β΄), οικ/5645/Α32/12.9.2007 (ΦΕΚ1845/Β΄) και οικ.
6374/Α32/10.10.2007 (ΦΕΚ 2024/Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων».

Υποπρόγραμμα 2 : Στρατηγικές Τοπικής Ανασυγκρότησης
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις:


Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας μεταποίησης και
τυποποίησης τοπικών προϊόντων της περιοχής:
Η περιοχή παρέμβασης έχει σημαντική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων (φέτα,
κεφαλοτύρι, γραβιέρα, µυζήθρα, γιαούρτι, κλπ.) και σημαντική παραγωγή προϊόντων
φυτικής προέλευσης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται - κατά περίπτωση - η
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης τυπικών
προϊόντων της περιοχής όπως :
o
o
o
o
o
o

Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση παραδοσιακών τυροκομείων,
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και
λοιπών ζυμωμένων προϊόντων γάλακτος,
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση, μικρών μονάδων τυποποίησης μελιού
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών
κουταλιού
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων επεξεργασίας αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών
κλπ

14

ΑΔΑ: ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ



Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μικρής
δυναμικότητας
υποδομών
διανυκτέρευσης:
Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες στον αγροτικό και κτηνοτροφικό χώρο
των περιοχών παρέμβασης αποτελεί µία από σημαντικότερες διεξόδους για τη
διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας από µέλη νοικοκυριών που την ασκούν. Η
δράση θα αφορά στην δημιουργία, επέκταση ή την βελτίωση μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης στην περιοχή παρέμβασης από µέλη αγροτικών νοικοκυριών.



Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο αποτελεί µία από
σημαντικότερες διεξόδους για τη διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας από µέλη
νοικοκυριών που την ασκούν. Η δράση θα αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση χώρων
εστίασης και αναψυχής στην περιοχή παρέμβασης από µέλη αγροτικών νοικοκυριών.



Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση)
μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης (ξυλουργικών προϊόντων,
κεραμικών ειδών, ειδών παραδοσιακής τέχνης λαϊκών κοσμημάτων κλπ.). Η δράση
περιλαμβάνει ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως ορίζονται στη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)



Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων από µέλη αγροτικού
νοικοκυριού στην περιοχή παρέμβασης, µε στόχο τη διαφοροποίηση του εισοδήματος αλλά
και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ενδεικτικά, μικρές μονάδες των ακόλουθων κλάδων :
o Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
o Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων,
o Παραγωγή παραδοσιακών γλυκών και προϊόντων παραδοσιακών συνταγών
o Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.



Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Η δράση αφορά στη δικτύωση των επιχειρήσεων κυρίως από τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και τις επιχειρήσεις
πάσης μορφής που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό,
αξιοποιούνται καλύτερα τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι το εργατικό
δυναμικό, οι πρώτες ύλες, οι υποδομές κ.ά. Οι πιθανές ομαδοποιήσεις των επιχειρήσεων
μπορούν να είναι είτε οριζόντιες (ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν) είτε
κάθετες (επιχειρήσεις που μετέχουν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής ενός
τελικού προϊόντος). Οι κλάδοι του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα, στους οποίους
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προσπάθειες συσπείρωσης και συνεργασίας των
επιχειρήσεων είναι οι κλάδοι επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, όπως είναι το λάδι, το
κρασί κ.ά.

Στόχος του Υποπρογράμματος :
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος αυτού στοχεύουν στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών και λοιπών προϊόντων του
πρωτογενούς τομέα.
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Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος :
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ
μικρές επιχειρήσεις και κατοικούν μόνιμα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες και
Τοπικές Κοινότητες5.








Τ.Κ.. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου
Τ.Κ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου,
Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε.Βαρθολομιού
Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών
και των Δημοτικών Ενοτήτων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως,
Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

Το Υποπρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
3,800,000
Ποσοστό %

Δημόσια Δαπάνη
1,900,000
50%

Ιδιωτική
Συμμετοχή
1,900,000
50%

Με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος και το μέσο ύψος επένδυσης
ανά πρόταση 50,000 ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης 50% προβλέπεται να
ενταχθούν στο υποπρόγραμμα 74 επενδυτικά σχέδια.

Υποπρόγραμμα 3 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δράσεις :







5

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, ιστορικά
κτίρια κλπ)
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως
βρύσες, γεφύρια κλπ)
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια για μετατροπή τους σε μουσεία -συλλογές
- εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007)
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Στόχος του Υποπρογράμματος :
Οι στόχοι του υποπρογράμματος είναι:






Η διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος, µε αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα,
που θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων, χάραξη και
υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας µε τη φύση, τα προϊόντα
και τα μνημεία της περιοχής.
Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως
συστατικό στοιχείο της ταυτότητας των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής
παρέμβασης.
Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως στοιχείο ενδυνάμωσης της
τοπικής οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, και
δημιουργική διασύνδεση των ιστορικών χαρακτηριστικών της, που η ανάδειξη τους
συνιστά ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών
παρέμβασης.

Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος :
Ο λοι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού της ΠΕ Ηλείας που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν
τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες6








Τ.Κ.. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου
Τ.Κ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου,
Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε.Βαρθολομιού
Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών
και των Δημοτικών Ενοτήτων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως,
Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

Η ΔιΑΠ μετά την έγκριση του ΕΑΠ Ηλείας θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους παραπάνω ΟΤΑ Α΄ βαθμού για να υποβάλλουν πλήρεις
φακέλους έργων για ένταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ
3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.
0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014).
Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
2,500,000
Ποσοστό %

6

Δημόσια Δαπάνη
2,500,000
100%

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007)
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Ιδιωτική
Συμμετοχή
0
0%

ΑΔΑ: ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ

Υποπρόγραμμα 4 : Τεχνική Βοήθεια
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δράσεις :






Υποστήριξη Ενεργειών Προβολής Δράσεων ΕΑΠ
Προβλέπονται συστηματικές παρεμβάσεις ανάδειξης τόσο των περιοχών παρέμβασης όσο
και των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΑΠ
Αξιολόγηση Δράσεων ΕΑΠ
Η πρόταση για την σύναξη «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Επομένως η
αποτελεσματικότητα του και η απόδοσή του θα πρέπει να μετρηθούν και να αξιολογηθούν
στο βάθος της τριετούς εφαρμογής του. Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΠΔΕ με το Κέντρο
Προγραμματισμού και Μελετών θα γίνει από μέρους του φορέα τόσο αξιολόγηση της
εφαρμογής του ΕΑΠ όσο και της περιοχής παρέμβασης με την επικαιροποίηση της μελέτης
υφιστάμενης κατάστασης της Ηλείας. Ο χρόνος αξιολόγησης εντοπίζεται σε δώδεκα μήνες
από την ένταξη των έργων ανά υποπρόγραμμα.
Λειτουργικές Δαπάνες Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Προγράμματος

Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος :
Δικαιούχος του Υποπρογράμματος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
200,000
Ποσοστό %

Δημόσια Δαπάνη
200,000
100%

Ιδιωτική
Συμμετοχή
0
0%

Ανακεφαλαιώνοντας τα συνολικά χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του ΕΑΠ Ηλείας είναι
τα ακόλουθα :
Πίνακας-2 Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία του ΕΑΠ Ηλείας
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Κατά τη συζήτηση του θέματος αποχώρησε
κ.Καραθανασόπουλος Νικόλαος.

ο Περιφερειακός Σύμβουλος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
(ΕΑΠ) με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», ως ακολούθως:
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας
Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και τις διαδικασίες
ενημέρωσης των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού διαφαίνεται, ότι ως
γενικός στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας7
προτείνεται:
Η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από δράσεις βελτίωσης της
ελκυστικότητας της περιοχής και στήριξης-της ανάπτυξης της χωρικής
ανταγωνιστικότητας. Η σύνδεσης των παρεμβάσεων µε τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και
περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, καθώς και με τα ιδιαίτερα τοπικά
προϊόντα προέλευσης.
Ζητούμενο είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε οι περιοχές να ανακτήσουν μια
δυναμική οικονομία και να αναπτυχθούν με συναγωνιστικούς όρους τόσο στον
κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, η αναπτυξιακή στρατηγική για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, στο
πλαίσιο του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος εστιάζεται στους ακόλουθους
ειδικούς στόχους:






7

Βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών της περιοχής,
Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής για την παραγωγή και την ανάδειξη τοπικών
προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων,
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς µε την
ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων,
Διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί
πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και να
επιτευχθεί η

Για λόγους συντομίας θα ονομάζεται Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας (ΕΑΠ Ηλείας)
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προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής παραγωγής και κατ’ επέκταση
της τουριστικής προσφοράς.

Η παραπάνω στρατηγική τοπικής ανάπτυξης διαθέτει πολυτομεακή φιλοσοφία,
ενσωματώνει δηλαδή ποικίλους τομείς δραστηριότητας, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ
των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων
και τομέων που εμπλέκονται, ενώ τα σχέδια και οι δράσεις που προβλέπονται στις
τοπικές στρατηγικές συνδέονται και συντονίζονται ως ενιαίο σύνολο.
Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά της προηγούμενης αποσπασματικής παρέμβασης
που είχε υιοθετηθεί σε σχέση με την προτεινόμενη παρέμβαση που προτείνεται από την
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας.
Ο σχεδιασμός για την παραπάνω τοπική ολοκληρωμένη στρατηγική με την έννοια της
βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και
της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης
χωρικής ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την εισαγωγή των αρχών των βιώσιμων
κοινοτήτων.
Η χωρική προσέγγιση της ανάπτυξης ενσωματώνει τη χωροταξία, τους φορείς, τις
αγορές και τις τοπικές πολιτικές παρέμβασης. Στοχεύει στην αναζωογόνηση και τη
σταδιακή ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και την προσαρμογή τους στις
ανάγκες και λειτουργίες της τοπικής κοινωνίας. Μακριά από επιδιώξεις και επιλογές
μονοσήμαντης επιλογής.
Η χωρική ανταγωνιστικότητα σημαίνει την κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική
ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής σ’ ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό χώρο. Μια περιοχή
γίνεται ανταγωνιστική αν μπορεί να διασφαλίσει συνολικά την περιβαλλοντική,
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της βιωσιμότητα, που βασίζεται σε διαδικασίες
συνεργασίας και δικτύωσης διάφορων περιοχών. Η χωρική ανταγωνιστικότητα
προϋποθέτει:






Την επιδίωξη συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των ενδογενών
πόρων της περιοχής
Τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και θεσμών
Την εισαγωγή της καινοτομίας σε κάθε τομέα
Τη συνεργασία με άλλες περιοχές και
Τη συμπόρευση με τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και εμφανίστηκε ο όρος βιώσιμη
ανάπτυξη, η ανάπτυξη ήταν κυρίως ταυτισμένη με την οικονομική μεγέθυνση.
Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development), που χρησιμοποιείται τις
τελευταίες δεκαετίες, καθιερώθηκε ως ο επιστημονικός εκείνος όρος που έχει διάσταση
τόσο οικονομική, όσο και κοινωνική και περιβαλλοντική. η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί
ένα βασικό συνδυασμό που προϋποθέτει ως αναγκαία συνθήκη τη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών (δηλαδή, την οικονομική μεγέθυνση, economic growth), αλλά
παράλληλα προϋποθέτει ως ικανή συνθήκη τη βελτίωση των κοινωνικών μεγεθών
(δηλαδή, την κοινωνική ανάπτυξη, social development) που περιλαμβάνει διαχρονικά
και την προστασία του περιβάλλοντος. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το
20

ΑΔΑ: ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ

τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης σε αντιστοιχία με τις έννοιες της οικονομικής
μεγέθυνσης και της κοινωνικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης
είναι η επίτευξη μιας υψηλής ποιότητας ζωής, ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων
πόρων, που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Εικόνα 1: Το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψαν
συμπεράσματα για τις περιοχές παρέμβασης :

τα ακόλουθα

5. Προβλήματα ερημοποίησης των περιοχών. Η απογραφή πληθυσμού του 2011, ανέδειξε
σημαντικές μειώσεις πληθυσμών των πυρόπληκτων Τοπικών Κοινοτήτων. Η
μεταστροφή των δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων είναι το ζητούμενο
6. Υπάρχουν κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που όμως έχουν περιορισμένη
προστιθέμενη αξία, χαμηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων, χαμηλή αναγνωρισιμότητα
7. Περιοχές με έντονο λαογραφικό και σημαντικό ιστορικό χαρακτήρα που έχουν όμως
περιορισμένη επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα.
8. Πλούσιο φυσικό περιβάλλον χωρίς όμως η συνεισφορά του στην τοπική ταυτότητα να
είναι ιχνηλατήσιμη

Επομένως με γνώμονα την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής, τα παραπάνω συμπεράσματα, η Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές8ορίζει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους (άξονες
προτεραιότητας), οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα και µε την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης:
Πίνακας -1 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας

8

Για λόγους συντομίας θα ονομάζεται Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Ηλείας (ΕΑΠ Ηλείας)
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Οι στόχοι της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης αποτυπώνονται ως ακολούθως :
7. Διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού µε αναγνωρίσιμη ταυτότητα, σε συνδυασμό µε
την χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας µε τη φύση,
τα προϊόντα και τα ιστορικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης.
8. Παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας
τους µέσω κατάλληλης μεταποίησης και ανάδειξής τους, ώστε να είναι ευχερής η
διάθεσή τους τόσο επί τόπου, όσο και στις αγορές εσωτερικού ακόμα και του
εξωτερικού.
9. Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως
κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.
10. Διασύνδεση του τουρισμού µε την αγροτική οικονομία
11. Βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας των πυρόπληκτων περιοχών µε σκοπό την
προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης και την μεταστροφή των
δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων.
12. Μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι)
και
ενίσχυση των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να
αποτελέσουν το μελλοντικό δυναμικό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην
περιοχή.

Υποπρόγραμμα 1 :Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την χρηματοδότηση παρεμβάσεων
αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών με έργα μικρής κλίμακας, στοχευμένα,
πολλαπλασιαστικής τοπικής αξίας που στόχο έχουν :


Την άρση της απομόνωσης της πυρόπληκτης περιοχής
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Την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών των
πυρόπληκτων περιοχών
Την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού
Την επίτευξη της συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των ενδογενών
πόρων της πυρόπληκτης περιοχής

Στόχος του Υποπρογράμματος :
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος αυτού στοχεύουν στην βελτίωση
και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών των πυρόπληκτων
περιοχών.
Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος
Όλοι οι ΟΤΑ Α βαθμού της ΠΕ Ηλείας που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν
τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες9








Τ.Κ.. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου
Τ.Κ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου,
Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε.Βαρθολομιού
Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών
και των Δημοτικών Ενοτήτων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως,
Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

Η ΔιΑΠ μετά την έγκριση του ΕΑΠ Ηλείας θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους παραπάνω ΟΤΑ Α βαθμού10 για να υποβάλλουν πλήρεις
φακέλους έργων για ένταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ
3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.
0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014).

Ενδεικτικές Δράσεις :
Προβλέπονται παρεμβάσεις για:


Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις υφιστάμενου αγροτικού ή δημοτικού
οδικού δικτύου που διευκολύνει την λειτουργία των πυρόπληκτων τοπικών κοινωνιών

9

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007)
Φάκελοι έργων που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν και εφόσον πληρούν τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου και έχουν ελέχθη από την επιτροπή της παραγράφου 4 του μοναδικού άρθρου της ΚΥΑ
Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ 3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ
αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014) μπορούν να
επικαιροποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ Α βαθμού υποβάλλοντας απλώς σχετική αίτηση μαζί με
πρόσφατη απόφαση του συλλογικού οργάνου του.
10
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βελτιώνει την προσβασιμότητα και αμβλύνει τις συνέπειες απομόνωσης των τοπικών
πυρόπληκτων κοινωνιών.
Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης των τοπικών
πυρόπληκτων κοινοτήτων
Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις αποχετευτικών δικτύων τοπικών
πυρόπληκτων κοινοτήτων
Αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις δικτύων αγροτικού εξηλεκτρισμού αλλά και
ηλεκτροφωτισμού

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
15,000,000
Ποσοστό %

Δημόσια Δαπάνη
(Συνεισφορά από ΣΑΕΠ
401)
15,000,000
100%

Ιδιωτική
Συμμετοχή
0
0%

Το συνολικό κόστος των 15,000,000 € καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατέθηκαν
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βάσει της ΑΠ 55923/ΔΚΠ353/18-12-2012 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012) (6ο σχετικό).
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228 (ΦΕΚ
2945/Β/03-11-2014) (7ο σχετικό) δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων εκτός από
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η
χρηματοδότηση νέων έργων (ιδίου σκοπού) θα προέρχεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο
που θα προκύπτει από τυχόν μειώσεις προϋπολογισμών των συνεχιζόμενων (παλαιών)
έργων ή απεντάξεις ανενεργών συνεχιζόμενων (παλαιών) έργων της ΣΑΕΠ 401 . Η
διάθεση των πόρων αυτών θα γίνει με νέα κοινή υπουργική απόφαση σε νέα έργα
υποδομής και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού του 2007, όπως αυτές καθορίζονται βάσει των αριθμ.
οικ./5285/Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ 1744/Β΄), οικ/5645/Α32/12.9.2007 (ΦΕΚ1845/Β΄) και οικ.
6374/Α32/10.10.2007 (ΦΕΚ 2024/Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων».

Υποπρόγραμμα 2 : Στρατηγικές Τοπικής Ανασυγκρότησης
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει παρεμβάσεις:


Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας μεταποίησης και
τυποποίησης τοπικών προϊόντων της περιοχής:
Η περιοχή παρέμβασης έχει σημαντική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων (φέτα,
κεφαλοτύρι, γραβιέρα, µυζήθρα, γιαούρτι, κλπ.) και σημαντική παραγωγή προϊόντων
φυτικής προέλευσης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται - κατά περίπτωση - η
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης τυπικών
προϊόντων της περιοχής όπως :
o
o

Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση παραδοσιακών τυροκομείων,
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και
λοιπών ζυμωμένων προϊόντων γάλακτος,

24

ΑΔΑ: ΩΓΜΩ7Λ6-ΛΚΥ

o
o
o
o

Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση, μικρών μονάδων τυποποίησης μελιού
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών
κουταλιού
Ίδρυση εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων επεξεργασίας αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών
κλπ



Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
μικρής
δυναμικότητας
υποδομών
διανυκτέρευσης:
Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες στον αγροτικό και κτηνοτροφικό χώρο
των περιοχών παρέμβασης αποτελεί µία από σημαντικότερες διεξόδους για τη
διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας από µέλη νοικοκυριών που την ασκούν. Η
δράση θα αφορά στην δημιουργία, επέκταση ή την βελτίωση μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης στην περιοχή παρέμβασης από µέλη αγροτικών νοικοκυριών.



Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο αποτελεί µία από
σημαντικότερες διεξόδους για τη διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας από µέλη
νοικοκυριών που την ασκούν. Η δράση θα αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση χώρων
εστίασης και αναψυχής στην περιοχή παρέμβασης από µέλη αγροτικών νοικοκυριών.



Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση)
μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης (ξυλουργικών προϊόντων,
κεραμικών ειδών, ειδών παραδοσιακής τέχνης λαϊκών κοσμημάτων κλπ.). Η δράση
περιλαμβάνει ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως ορίζονται στη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)



Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων από µέλη αγροτικού
νοικοκυριού στην περιοχή παρέμβασης, µε στόχο τη διαφοροποίηση του εισοδήματος αλλά
και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ενδεικτικά, μικρές μονάδες των ακόλουθων κλάδων :
o Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
o Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων,
o Παραγωγή παραδοσιακών γλυκών και προϊόντων παραδοσιακών συνταγών
o Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.



Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Η δράση αφορά στη δικτύωση των επιχειρήσεων κυρίως από τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και τις επιχειρήσεις
πάσης μορφής που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό,
αξιοποιούνται καλύτερα τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι το εργατικό
δυναμικό, οι πρώτες ύλες, οι υποδομές κ.ά. Οι πιθανές ομαδοποιήσεις των επιχειρήσεων
μπορούν να είναι είτε οριζόντιες (ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν) είτε
κάθετες (επιχειρήσεις που μετέχουν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής ενός
τελικού προϊόντος). Οι κλάδοι του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα, στους οποίους
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προσπάθειες συσπείρωσης και συνεργασίας των
επιχειρήσεων είναι οι κλάδοι επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, όπως είναι το λάδι, το
κρασί κ.ά.
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Στόχος του Υποπρογράμματος :
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος αυτού στοχεύουν στην αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών και λοιπών προϊόντων του
πρωτογενούς τομέα.
Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος :
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ
μικρές επιχειρήσεις και κατοικούν μόνιμα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες και
Τοπικές Κοινότητες11.








Τ.Κ.. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου
Τ.Κ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου,
Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε.Βαρθολομιού
Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών
και των Δημοτικών Ενοτήτων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως,
Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

Το Υποπρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
3,800,000

Δημόσια Δαπάνη

Ποσοστό %

1,900,000
50%

Ιδιωτική
Συμμετοχή
1,900,000
50%

Με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος και το μέσο ύψος επένδυσης
ανά πρόταση 50,000 ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης 50% προβλέπεται να
ενταχθούν στο υποπρόγραμμα 74 επενδυτικά σχέδια.

Υποπρόγραμμα 3 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δράσεις :


11

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007)
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Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, ιστορικά
κτίρια κλπ)
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως
βρύσες, γεφύρια κλπ)
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια για μετατροπή τους σε μουσεία -συλλογές
- εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Στόχος του Υποπρογράμματος :
Οι στόχοι του υποπρογράμματος είναι:






Η διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος, µε αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα,
που θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων, χάραξη και
υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας µε τη φύση, τα προϊόντα
και τα μνημεία της περιοχής.
Προστασία και ανάδειξη του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως
συστατικό στοιχείο της ταυτότητας των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής
παρέμβασης.
Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως στοιχείο ενδυνάμωσης της
τοπικής οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, και
δημιουργική διασύνδεση των ιστορικών χαρακτηριστικών της, που η ανάδειξη τους
συνιστά ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών
παρέμβασης.

Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος :
Ο λοι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού της ΠΕ Ηλείας που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν
τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες12








Τ.Κ.. Αγ. Γεωργίου, Αμπελώνα, Βαρβάσαινα, Ελαιώνα, Κολιρίου, Λασταίικων,
Παλαιοβαρβάσαινας, Σαλμώνης, Σκαφιδιάς και Δ.Ε. Πύργου του Δήμου Πύργου
Τ.Κ. Αμαλιάδος, Γερακίου, Περιστερίου, Δαφνιωτίσσης, Κεραμιδιάς, Κρυονέρου,
Σαβαλίων και Δάφνης του Δήμου Αμαλιάδος
Τ.Κ. Αετορράχης και Ξενιών της Δ.Ε. Βουπρασίας
Τ.Κ. Αντρωνίου της Δ.Ε. Λασιώνος
Τ.Κ. Λυγιάς και Καλυβίων Μυρτουντίων της Δ.Ε.Βαρθολομιού
Τ.Κ. Μπορσίου της Δ.Ε. Λεχαινών
και των Δημοτικών Ενοτήτων Ωλένης, Πηνείας, Φολόης, Σκυλλούντος, Ζαχάρως,
Φιγαλείας, Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ιαρδάνου.

Η ΔιΑΠ μετά την έγκριση του ΕΑΠ Ηλείας θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους παραπάνω ΟΤΑ Α΄ βαθμού για να υποβάλλουν πλήρεις
φακέλους έργων για ένταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18-12-2012 (ΦΕΚ
3557/τ.Β/31-12-2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την όμοιά της υπ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.
0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228/24-10-2014 (ΦΕΚ 2945/τ.Β/3-11-2014).
12

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ./5285/Α32/31-8-2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β/31-7-2007)
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Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
2,500,000

Δημόσια Δαπάνη
2,500,000
100%

Ποσοστό %

Ιδιωτική
Συμμετοχή
0
0%

Υποπρόγραμμα 4 : Τεχνική Βοήθεια
Το υποπρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δράσεις :






Υποστήριξη Ενεργειών Προβολής Δράσεων ΕΑΠ
Προβλέπονται συστηματικές παρεμβάσεις ανάδειξης τόσο των περιοχών παρέμβασης όσο
και των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΑΠ
Αξιολόγηση Δράσεων ΕΑΠ
Η πρόταση για την σύναξη «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Επομένως η
αποτελεσματικότητα του και η απόδοσή του θα πρέπει να μετρηθούν και να αξιολογηθούν
στο βάθος της τριετούς εφαρμογής του. Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΠΔΕ με το Κέντρο
Προγραμματισμού και Μελετών θα γίνει από μέρους του φορέα τόσο αξιολόγηση της
εφαρμογής του ΕΑΠ όσο και της περιοχής παρέμβασης με την επικαιροποίηση της μελέτης
υφιστάμενης κατάστασης της Ηλείας. Ο χρόνος αξιολόγησης εντοπίζεται σε δώδεκα μήνες
από την ένταξη των έργων ανά υποπρόγραμμα.
Λειτουργικές Δαπάνες Επιτροπών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Προγράμματος

Δικαιούχοι του Υποπρογράμματος :
Δικαιούχος του Υποπρογράμματος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Υποπρογράμματος:
Συνολικό
Κόστος
200,000
Ποσοστό %

Δημόσια Δαπάνη
200,000
100%

Ιδιωτική
Συμμετοχή
0
0%

Ανακεφαλαιώνοντας τα συνολικά χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του ΕΑΠ Ηλείας είναι
τα ακόλουθα :
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Πίνακας-2 Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία του ΕΑΠ Ηλείας

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισε ο Επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή
Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική

Κίνηση

Δυτικής

Ελλάδας»

κ.

Δεσύλλας

Δημήτριος.

Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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