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14η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο  
 

 
Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου σήµερα στις 01-10-2012, ηµέρα ∆ευτέρα  και 

ώρα 13.00΄µ.µ στην αίθουσα του καταστήµατος της έδρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου και Λεβίδου 1),  προσήλθε σε Συνεδρίαση το 

Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας , ύστερα από την υπ’ αριθ. 

230408/1147/25-9-2012 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) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Μπουχάγιερ Αριστείδης –

Αντιπρόεδρος,        3) Παπακωνσταντίνου Κων/νος– Γραµµατέας,   

4) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5) Αθανασόπουλος Γεώργιος,      6) Αυγέρης 

Σάββας, 7)Γαρουφαλής Νικόλαος, 8)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 9)∆εσύλλας 

∆ηµήτριος, 10)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 11)Καρανίκας Κωνσταντίνος, 

12)Καραπάνος Γεώργιος, 13)Κάτρης Γεώργιος, 14)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη 

Νικολέτα, 15)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 16) Λύχρος Ιωάννης, 17) Μαρίνος 

Ανδρέας, 18)Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος, 19)Μητρόπουλος Ανδρέας, 

20)Μιχαλόπουλος Νικόλαος, 21)Μπαλκάµος Ευγένιος , 22)Μπουγάς Κων/νος, 

23) Ντάτσικα Γεωργία, 24)Παπαναστασίου Γεώργιος, 25)Παππάς Γεώργιος, 
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26)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 27)Πετρόπουλος Χρήστος, 28) Πλατανιάς 

Παναγιώτης, 29)Πυλαρινός Νικόλαος,  30) Σκαρµούτσος Γεώργιος, 

31)Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 32)Σταθακόπουλος Ευστάθιος, 33)Σταρακά Χριστίνα, 

34)Σταυρόπουλος Χρήστος, 35)Στούπας Παναγιώτης, 36)Τσόγκας Γεώργιος, 

37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φαρµάκης Νεκτάριος, 39) Φεσσιάν Γεράσιµος, 

40)Χριστογιάννης Γεώργιος. 

   Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα µέλη του 

Περιφερειακού Συµβουλίου κ.κ. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Βάλαρης ∆ηµήτριος, 

∆ουγένης ∆ηµήτριος, Ζαχαροπούλου-Στούµπου Αδαµαντία, Κελεπούρης 

Ανδρέας, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη (δικαιολογηµένα απούσα), 

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Σολτάτος Γεώργιος, Τσάνης Νικόλαος, 

Φωτόπουλος Τρύφων και Χριστοδουλόπουλος Χρήστος. 

                Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας κ. 

Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων 

Αιτωλοακαρνανίας κ.Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας  κ. Γρηγόρης  Αλεξόπουλος 

και Ηλείας κ.Χαράλαµπος Καφύρας, η Βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας κ.Νίκη Φούντα ,  υπηρεσιακοί παράγοντες,   πολίτες και 

δηµοσιογράφοι.          

Χρέη γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

Θεοδωροπούλου ∆ήµητρα και Μολφέση Βασιλική.  

    Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, ο  Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.      
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Αριθ.Αποφ. 153/2012 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1
ο
  θέµα  ηµερήσιας διάταξης 

µε τίτλο : «Έγκριση πρότασης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τη 

διαµόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής  2014-

2020». 

 Το εν λόγω θέµα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής 

Οικονοµίας  κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος,  που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 

231223/1156/01-10-2012  γραπτή εισήγησή του,  ως εξής: 

 

«Είναι η 1η φορά που η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη για την συν-
διαµόρφωση και χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτικών εργαλείων. Αυτή η προσπάθεια  γίνεται έγκαιρα και στα πλαίσια σχετικής 

εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ που καθορίζει το πλαίσιο το περιεχόµενο και την δοµή των 

προτάσεων. Η αναφορά αυτή γίνεται διότι η εισήγηση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα 

πρέπει να είναι συµβατή µε τις κατευθύνσεις του Υπουργείου και αποτελεί στην ουσία την 

πρώτη προσέγγιση για την χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε σχέση µε τους άξονες 

προτεραιότητας που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Θεωρούµε ευτυχή την συγκυρία αυτής 

της διαµόρφωσης πρώτης προσέγγισης καθώς γίνεται σε συνέχεια δύο πολύ πρόσφατων και 

σηµαντικών εξελίξεων που σχετίζονται µε την αναπτυξιακή κατεύθυνση της Περιφέρειας. 

Πρόκειται καταρχάς για την έγκριση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου της Π∆Ε που έγινε 

κατά την προηγούµενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και εδώ οφείλω να 

αναφέρω ότι ήταν µια συνεδρίαση πραγµατικής δηµιουργικής διαβούλευσης  και σύνθεσης. 

Κατά δεύτερο για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από µια µελέτη ανάλυσης των 

παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, που 

διεξήχθη στην  Περιφέρεια µας εξαιτίας ακριβώς της ολοκληρωµένης και πλήρους  

πρότασης του τριετούς επιχειρησιακού µας σχεδίου, σε συνδυασµό µε την διατήρηση της 

Π∆Ε στον στόχο -1 . Και τα δύο εργαλεία εκτιµούµε πως συµπληρώνουν και υποστηρίζουν 

την διαδικασία που ανοίγουµε σήµερα µε στόχο τον βέλτιστο σχεδιασµό και την αποφυγή 

λαθών του παρελθόντος στην χάραξη και υλοποίηση της αναπτυξιακής µας στρατηγικής. 

Το πλαίσιο  εντός  του  οποίου  καλούµαστε να  σχεδιάσουµε τον  αναπτυξιακό  

προγραµµατισµό  2014-2020  καθορίζεται  µεταξύ  άλλων από  τις  δεσµεύσεις  της  χώρας,  

οι  οποίες  αποτυπώνονται  σε  µία  σειρά κειµένων σχετικά µε τους αναπτυξιακούς και 

δηµοσιονοµικούς στόχους για το προσεχές µέλλον.  

Τα κείµενα αυτά είναι : 

 

• η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Ε  2020),   

• το  Εθνικό  Πρόγραµµα  Μεταρρυθµίσεων,   

• το  Κοινό  Στρατηγικό Πλαίσιο και  

• τα Μνηµόνια Οικονοµικής Πολιτικής.  
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Η «Ε 2020»   είναι η κοινή στρατηγική των κρατών µελών (ΚΜ) της Ε.Ε., µε  στόχο  την  

έξυπνη,  βιώσιµη  και  χωρίς  αποκλεισµούς  ανάπτυξη,  µε  υψηλά  επίπεδα  απασχόλησης,  

παραγωγικότητας  και  κοινωνικής  συνοχής.  

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας καλείται για πρώτη φορά να δηµιουργήσει το παρακάτω 

κείµενο κατευθύνσεων περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα πρέπει να σταλεί 

στο αρµόδιο Υπουργείο για να δηµιουργήσει µέσα από την σύνθεσή τους την Εθνική 

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την 5
η
 περίοδο 2014-2020.  

 

Οι θεµατικοί στόχοι της Ε2020 είναι οι ακόλουθοι:  

 

0. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας  
1. Ενίσχυση  της  πρόσβασης,  χρήσης  και  ποιότητας,  των  τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών  

2. Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  των  µικρών  και  µεσαίων επιχειρήσεων, του 
γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για 

το ΕΤΘΑ)  

3. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε όλους 
τους τοµείς  

4. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της 
διαχείρισης του κινδύνου  

5. Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  των πόρων  
6.  Προώθηση  των  βιώσιµων  µεταφορών  και  αποµάκρυνση  των  σηµείων 

συµφόρησης σε σηµαντικά δίκτυα υποδοµών   

7. Προώθηση  της  απασχόλησης  και  υποστήριξη  της  κινητικότητας  των 
εργαζοµένων  

8. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας  
9. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση  
10. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης. 

 

Στο κείµενο που έχετε στα χέρια σας γίνεται µια  συνοπτική αποτύπωση των επιπτώσεων 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  που προκύπτουν από τη σηµερινή αρνητική συγκυρία, 

καθώς και από τις αναµενόµενες εξελίξεις στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. 

Επίσης αποτυπώνονται  τα αποτελέσµατα των έργων / δράσεων της τρέχουσας και των 

προηγουµένων προγραµµατικών περιόδων, σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων και των 

προτεραιοτήτων. Καταγράφουµε  τα δυνατά µας σηµεία και τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες και 

τους κινδύνους (SWOT ανάλυση). Τέλος, προτείνουµε  τις βασικές προτεραιότητες 

ανάπτυξης της Περιφέρειας και τις ιεραρχούµε λαµβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις των 

µετρήσιµων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, οι οποίοι θα κρίνουν την πορεία 

χρηµατοδότησης (αιρεσιµότητες), καθώς και µια επισήµανση πιθανών ενδοπεριφερειακών 

διαφοροποιήσεων και επιδράσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών προτεραιοτήτων 

ανάπτυξης. 

 

Σύµφωνα µε τον στρατηγικό µας σχεδιασµό οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  εντοπίζονται στους τοµείς της απασχόλησης και του 

εισοδήµατος, µε την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας να συγκεντρώνει µέχρι πρόσφατα τους 

καλύτερους όρους τόσο όσο αφορά την απασχόληση όσο και το διαθέσιµο εισόδηµα ανά 
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κάτοικο και µε βάση τα τελευταία στοιχεία.  Η πραγµατικότητα αυτή τείνει να µεταβληθεί 

καθώς τα 3 τελευταία χρόνια της οικονοµικής κρίσης έχουν χτυπήσει µε σφοδρότητα τον 

κλάδο των υπηρεσιών  – όπου κρατούσε τα σκήπτρα η Αχαΐα- αλλά και τον δευτερογενή 

τοµέα, που αφορούσε µικρότερο ποσοστό απασχόλησης.  Σε αυτό το κλίµα ο πρωτογενής 

τοµέας φαίνεται να ανακτά µια νέα δυναµική καθώς όχι µόνο έχει µια σταθερή πορεία αλλά 

επιλέγεται πλέον  από πολλούς ως διέξοδος µε θετικές προοπτικές. Είναι µάλλον κοινή η 

διαπίστωση πως η οικονοµική κρίση έχει µειώσει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες όχι 

αµβλύνοντας αυτές µε το να τείνουν προς τα άνω όρια αλλά αντίθετα µέσω µιας καθολικής 

οριζόντιας τάσης µείωσης όλων των κρίσιµων δεικτών. Ο κίνδυνος της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού ακολουθεί πλέον την εθνική πορεία απειλώντας ιδιαίτερα τις 

αστικές περιοχής της Περιφέρειας (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος).  

Σε αυτό το κλίµα, το αίτηµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης φαίνεται να υιοθετείται  

ευρύτερα από ολοένα αυξανόµενα τµήµατα του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής  µας .  

Είναι πλέον κοινός τόπος η πεποίθηση πως η  επιβίωση   καταρχάς και η ανάπτυξη 

µετέπειτα απαιτούν την  µετάβαση σε µια πορεία αυτόνοµης, αυτοτροφοδοτούµενης και 

δηµιουργικής έκφρασης των παραγωγικών δυνάµεων της Περιφέρειας.  

Ήδη από τις Προγραµµατικές µας θέσεις µε σαφήνεια θέσαµε το αίτηµα της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  Σήµερα το αίτηµα είναι επιτακτικό. Η 

ανάδειξη και αξιοποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής µας µπορεί να αποτελέσει 

άµεσα διέξοδο για το ανθρώπινο δυναµικό και να οδηγήσει σε βιώσιµη απασχόληση µε  

εξωστρεφή προσανατολισµό και κατά τρόπο που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. 

Επικεντρώνουµε επίσης σε µεγάλο βαθµό – και σίγουρα περισσότερο από άλλες 

Προγραµµατικές περιόδους – στον ανθρώπινο παράγοντα. Απευθυνόµαστε κατευθείαν σε 

αυτό που στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πρέπει να ενισχυθεί και αναδειχτεί: το πολίτη, 

το ανθρώπινο δυναµικό και τις υψηλές δυνατότητές του σε κάθε τοµέα. Θεωρούµε πως η  

ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού πέρα από την προτεραιότητα καταπολέµησης της 

φτώχειας οφείλει να λάβει οριζόντιο χαρακτήρα σε κάθε άξονα προτεραιότητας. 

Όσον αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών κάνουµε σαφές πως χωρίς την 

υλοποίηση των µεγάλων έργων που καρκινοβατούν ή απλά είναι εκτός σχεδιασµού τα 

τελευταία χρόνια για την περιοχή µας  (Ολυµπία Οδός, Ιονία Οδός, Ολοκλήρωση 

Σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτο Πάτρα, φυσικό αέριο) η µείωση της απόστασης που µας 

χωρίζει από όλη της Ελλάδας – δυστυχώς – πλέον θα παραµένει.  Ο ∆υτικός άξονας 

ΠΑΘΕ-Ιόνια Οδός παραµένουν ανολοκλήρωτες καταδικάζοντας την Περιφέρεια στον 

Στόχο 1 την στιγµή που η γειτονικές Περιφέρειες λόγω της ολοκλήρωσης µεγάλων έργων 

υποδοµής έχουν περάσει σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. 

 

Έχουµε καταδείξει µε τεκµηριωµένη ανάλυση στο κείµενο για τον τριετή στρατηγικό 

σχεδιασµό της Π∆Ε την ποσοστιαία υποχώρηση της θέσης της Π∆Ε –και των άλλων 

Περιφερειών-   σε σχέση µε την Περιφέρεια Αττικής µετά από την εφαρµογή τριών 

Προγραµµατικών περιόδων. Η επιδίωξη µείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αν 

και αποτελεί έναν από τους στόχους µας, εκτιµούµε πως δεν εκφράζει πλέον την κοινωνία, 

ειδικά στην σηµερινή οικονοµική συγκυρία. Στην σηµερινή οικονοµική συγκυρία τα 

στοιχεία της αβεβαιότητας και της ραγδαίας επιδεινούµενης κρίσης µεταβάλλουν σε 

κινούµενη άµµο το κοινωνικό πλαίσιο , όπως το γνωρίζαµε µέχρι πρόσφατα, µε την 

επιδείνωση κρίσιµων παραµέτρων της κοινωνικής συνοχής. Τα τελευταία στατιστικά 

στοιχεία για την ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας  καταδεικνύουν µια οµογενοποίηση σε 
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εθνική κλίµακα όσον αφορά την αδυναµία αντιµετώπισης του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισµού.  Ως εκ τούτου εκτιµούµε πως η επιδίωξη άρσης των ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων ως στόχος  των προτεραιοτήτων ανάπτυξης δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καµία 

περίπτωση  αποκλειστικός .  

 

Είναι ευνόητο για εµάς πως η στάση µας θα είναι διεκδικητική σε σχέση µε τοµείς 

ανάπτυξης και αναλογούντα ποσά, όταν αυτά φθάσουν σε στάδιο εξειδίκευσης. Είναι όµως 

ευνόητο πως σε καµία περίπτωση δεν  θα αναλωθούµε σε κραυγές εντυπωσιασµού και 

στείρες διεκδικήσεις που κανένα αντικείµενο και έρεισµα δεν έχουν στην σηµερινή 

συγκυρία. Φαινόµενα όµως τύπου σχεδιασµού και διαχείρισης προγραµµάτων αγροτικής 

ανάπτυξης από το κέντρο µε τα γνωστά τραγικά αποτελέσµατα – η Αχαΐα δεν είχε ούτε ένα 

νέο αρδευτικό  έργο στην ∆ Προγραµµατική περίοδο στον Μπαλτατζή-  δεν πρέπει να 

επαναληφθούν.  Για αυτό τον λόγο αλλά και για την µεγάλη ευθύνη που αναλαµβάνουµε ως 

αιρετή αυτοδιοίκηση προτιθέµεθα να κινηθούµε αυτοδιοικητικά και θεσµικά δια µέσου της 

Ένωσης Περιφερειών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ένωση Περιφερειών,  προκειµένου 

να διαµορφώσουµε κοινό πλαίσιο χάραξης στρατηγικής. 

 

Είναι σαφές για εµάς πως ο ρόλος του Περιφερειακού Συµβουλίου αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα και ευθύνη για το άµεσο χρονικό διάστηµα που η κοινωνία δοκιµάζει συνεχώς τα 

όριά της. Ιδιαίτερη βαρύτητα  αποκτά πλέον και ο ρόλος των φορέων µέσα από την 

κατάθεση τεκµηριωµένων και ιεραρχηµένων προτεραιοτήτων τοπικής ανάπτυξης.   

 

Στα πλαίσια αυτά καταθέτουµε µια τεκµηριωµένη πρόταση για την αναπτυξιακή 

στρατηγική της Περιφέρειας την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση αυτή αποτελεί την 

αφετηρία σε µια ευελπιστούµε δηµιουργική πορεία που µε αίσθηµα ευθύνης όλοι µαζί 

πρέπει να διανύσουµε. Η συµβολή όλων των συναδέλφων, των φορέων, των παραγωγικών 

τάξεων και όλων όσων έχουν δηµόσιο λόγο και κοινωνική αναφορά, κρίνεται πολύτιµη και 

απαραίτητη». 

 

Πριν τη λήψη της απόφασης είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός  Σύµβουλος 

κ.Σκαρµούτσος Γεώργιος.  

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας,  τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους 

επί του ανωτέρω,  κι έλαβε υπόψη του τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και την υπ. αριθ. 1 εγκύκλιο/Απρίλιος 2012 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Σχεδιασµό και Κατάρτιση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού περιόδου 2014-2020, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
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Εγκρίνει την πρόταση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τη διαµόρφωση 

των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 , όπως 

τροποποιήθηκε µε τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά την συζήτηση του 

θέµατος, ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 
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Το παρόν κείμενο αποτελεί την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διαμόρφωση 

κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από την συζήτησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 

1.10.2012 στο Μεσολόγγι  . Η εκπόνηση της αρχικής πρότασης βασίσθηκε στις προδιαγραφές που 

έθεσε η 1
η
 εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ όσο αφορά την δομή και περιεχόμενό της και εκπονήθηκε από την 

Ομάδα έργου που συστήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ανωτέρω εγκυκλίου και αποτελείται 

από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διαχειριστικής Αρχής ( στελέχωση 

ομάδας έργου στο ΑΔΑ Β41Α7Λ6-5Υ5 ). Η τελική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολή προτάσεων προς το 

ΥΠΑΑΝ σύμφωνα με την αρ. 42056/ΕΥΣΣΑΑΠ 2002/3.10.2012 εγκύκλιό του είναι η 15.10.2012. 

Η παρούσα  πρόταση αποτελεί ένα κείμενο βάσης  για την έναρξη του διαλόγου και της διαβούλευσης 

με τους κοινωνικούς και  οικονομικούς εταίρους, τον επιστημονικό κόσμο , την τοπική αυτοδιοίκηση και 

κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι ευνόητο πως σαν κείμενο βάσης θα εμπλουτισθεί  λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην διαβούλευση φορέων με στόχο να καλύψει κάθε παράμετρο 

που θα συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την χάραξη 

ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας . 

Ειδικότερα και όσον αφορά την διαβούλευση , αυτή ξεκινά  άμεσα με την ανάρτηση του παρόντος 

κειμένου βάσης στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και σε σχετικό εικονίδιο με την 

ένδειξη «5η Προγραμματική Περίοδος». Μετά την διαμόρφωση Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής από το ΥΠΑΑΝ - που τοποθετείται από την εγκύκλιο εντός του Οκτωβρίου – η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας θα κινηθεί   με στόχο να ολοκληρωθεί η πρότασή της το συντομότερο δυνατό πριν την 

καταληκτική ημερομηνία του Ιουνίου του  2013 με έμφαση στην επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής 

στην διαβούλευση . 

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την εγγραφή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε..Ε Smart Specialisation http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home που 

αφορά υποστήριξη για τον σχεδιασμό καινοτόμου στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση (Smart 

Specialisation). Επίσης  η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για 

την εκπόνηση της Ευφυούς Στρατηγικής Ανάπτυξης της Καινοτομίας για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 όπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το πλαίσιο  εντός  του  οποίου  καλούνται  οι  αρµόδιες  αρχές  να  σχεδιάσουν τον  αναπτυξιακό  

προγραµµατισµό  2014-2020  καθορίζεται  µεταξύ  άλλων από  τις  δεσµεύσεις  της  χώρας,  οι  οποίες  

αποτυπώνονται  σε  µία  σειρά κειµένων σχετικά µε τους αναπτυξιακούς και δηµοσιονοµικούς στόχους για το 

προσεχές µέλλον. Τα κείµενα αυτά είναι : 

• η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Ε  2020),   

• το  Εθνικό  Πρόγραµµα  Μεταρρυθµίσεων,   

• το  Κοινό  Στρατηγικό Πλαίσιο και  

• τα Mέτρα για την στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας  

 

Η «Ε 2020» 1  είναι η κοινή στρατηγική των κρατών µελών (ΚΜ) της Ε.Ε., µε  στόχο  την  έξυπνη,  βιώσιµη  και  

χωρίς  αποκλεισµούς  ανάπτυξη,  µε  υψηλά  επίπεδα  απασχόλησης,  παραγωγικότητας  και  κοινωνικής  

συνοχής.  
 

Πιο  συγκεκριµένα,  η  Ένωση,  στη  Σύνοδο  Κορυφής  του  Ιουνίου  2010, έθεσε  πέντε  φιλόδοξους  στόχους  –  

για  την  απασχόληση,  την  καινοτοµία, την  εκπαίδευση,  την  κοινωνική  ένταξη  και  το  κλίµα/την  ενέργεια  –  

προς επίτευξη µέχρι το 2020.   

 

Η  Ελλάδα  υποστηρίζει  την  κοινή  Ευρωπαϊκή  στρατηγική,  θεωρεί  όµως παράλληλα  σκόπιµο τα  ΚΜ  και  οι  

περιφέρειές  τους  να  έχουν  το  δικαίωµα και την ευελιξία να σχεδιάσουν τα αναπτυξιακά τους προγράµµατα 

µε βάση τις ανάγκες και κυρίως τις δυνατότητες σε περιφερειακό επίπεδο. 

 
Τα κράτη µέλη έχουν αποτυπώσει τους επιµέρους εθνικούς στόχους και τα µέσα  για  την  επίτευξή  τους  στα  

Εθνικά  Προγράµµατα  Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ)  και  στα  Προγράµµατα  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  ή  στα 

Προγράµµατα  Σύγκλισης 2 ,  τα  οποία  επικαιροποιούνται  ανά  τριετία,  ενώ ελέγχονται  ετησίως  από  τους  

εταίρους  για  τη  σωστή  εφαρµογή  τους. Σύµφωνα  µε  το  προσχέδιο  του  Γενικού  Κανονισµού  των  

διαρθρωτικών Ταµείων για την περίοδο 2014-2020, οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων θα  πρέπει  να  

συµβάλουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  αυτών.   

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλείται για πρώτη φορά να δημιουργήσει το παρακάτω κείμενο κατευθύνσεων 

περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα πρέπει να σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο για να δημιουργήσει 

μέσα από την σύνθεσή τους και την αξιολογησή τους την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική για την 5η περίοδο 
2014-2020.  

 

Οι θεµατικοί στόχοι της Ε2020 είναι οι ακόλουθοι:  

0. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας  

1. Ενίσχυση  της  πρόσβασης,  χρήσης  και  ποιότητας,  των  τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  

2. Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  των  µικρών  και  µεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τοµέα (για 

το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)  

3. Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών ρύπων σε όλους τους τοµείς  

4. Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου  

5. Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  των πόρων  
6.  Προώθηση  των  βιώσιµων  µεταφορών  και  αποµάκρυνση  των  σηµείων συµφόρησης σε σηµαντικά 

δίκτυα υποδοµών   

7. Προώθηση  της  απασχόλησης  και  υποστήριξη  της  κινητικότητας  των εργαζοµένων  

8. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας  

9. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση  

10. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης. 
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Σύμφωνα με την 1η εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού γι ατην περίοδο 2014-

2020  της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρέπει να προβεί στις ακόλουθες 

πρωτοβουλίες : 

 

• Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασµού,  

• Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τοµεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων 

σχεδιασµού (µελέτες, συνέδρια, ηµερίδες),  

• Διαµόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, στη βάση των κατευθύνσεων της 

εγκυκλίου,   

• Προετοιµασία  για  την  ενεργό  συµµετοχή  στις  διαδικασίες  του  1 ουεθνικού αναπτυξιακού 

συνεδρίου. 
 

Ειδικότερα έχει ήδη συγκροτηθεί η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος για την Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας από 

στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και της ΕΔΑ της ΠΔΕ. Η ομάδα αυτή καλείται, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα της 1η εγκυκλίου, να αποστείλει το παρακάτω κείμενο εντός του Οκτωβρίου 2012 έτσι ώστε να 

καταγραφούν οι προτεραιότητες περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της Δυτικής Ελλάδας για την 5η 

προγραμματική περίοδο.  

 

Τον Οκτώβριο 2012 το αρμόδιο Υπουργείο θα προχωρήσει στην σύνταξη Σύνταξη των Κατευθύνσεων της Εθνικής 

Αναπτυξιακής Πολιτικής και τον Νοέμβριο 2012 θα προχωρήσει στην οργάνωση του 1ου αναπτυξιακού συνέδριου 

για την Ελλάδα και την έκδοση της 2ης εγκυκλίου επι του στρατηγικού σχεδιασμού. Η διεξαγωγή για την Δυτική 
Ελλάδα του προβλεπόμενου αναπτυξιακού συνεδρίου προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2013.  
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1. Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον. 

 
Η Ευρωζώνη βυθίζεται στην ύφεση και στην αύξηση της ανεργίας (11,1%, 17,5 εκατ. ανέργους) υπό το 

βάρος των προγραμμάτων λιτότητας και το 2012 προβλέπεται να επιδεινωθούν οι συνθήκες του φαύλου 

κύκλου λιτότητας-ύφεσης, δεδομένου, όπως αποδείχθηκε κατά την περίοδο 2009-2011. Έτσι ό,τι 

εξοικονομείται σε πόρους από τις πολιτικές λιτότητας για την μείωση του δημόσιου ελλείμματος χάνεται 

από την μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και την εμβάθυνση της ύφεσης. Οι ιδιωτικοποιήσεις 

δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η συρρίκνωση του 

κοινωνικού κράτους και η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων αποτελούν τα έως τώρα εργαλεία για 
την βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Όμως παρ’ όλα 

αυτά, οι περιοριστικές πολιτικές κατά το 2009-2012, δεν συνέβαλαν στην βελτίωση του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην βραχυπρόθεσμη ανάσχεση της 

οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Αντίθετα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 22% την περίοδο 2009-2012, το επίπεδο 

της φτώχειας αυξήθηκε από 23% (2008) στο 30% (2012) του πληθυσμού, το επίπεδο της ανεργίας από 

7,8% το 2008 αυξήθηκε στο 20% (1 εκατ. άτομα) (Νοέμβριος 2011) και προβλέπεται να αυξηθεί το 2012, 

στα επίπεδα του 23%-24% δηλ. 1.200.000 άτομα. 

Οι λαοί της Ευρώπης διαπιστώνουν ότι οι πολιτικές αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρά αδιέξοδα στον 

κοινωνικο-οικονομικό ευρωπαϊκό οργανισμό και οι ανακυκλούμενες συνέπειες αυτών των πολιτικών 

τροφοδοτούν την στασιμότητα, την ύφεση, την αύξηση της ανεργίας και ενδεχομένως και την πρόκληση 
«εμφραγμάτων» στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε διάλυση την ζώνη του 

ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέροντας μία μεγάλη ήττα του μακράς πνοής ευρωπαϊκού σχεδίου 

εμβάθυνσης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης.  

Η ελληνική οικονομία σύρεται από την δυναμική μίας στρατηγικής εσωτερικής υποτίμησης που παρά 

τα επώδυνα σοκ που για πέμπτη χρονιά βιώνει, φαίνεται ότι παραγνωρίζει ή αδιαφορεί για τους διεθνείς 

οικονομικούς συσχετισμούς και αδυνατεί να ελέγξει τις σοβαρές οικονομικές, δημοσιονομικές και 

κοινωνικές ανισορροπίες. Παράλληλα, η παράταση της λιτότητας και η ανυπαρξία των προϋποθέσεων 

ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και των άλλων οικονομιών κρίσης χρέους, 

απειλεί μακροπρόθεσμα την ευρωζώνη σε περιθωριοποίηση της διεθνούς ανταγωνιστικής της θέσης. 

Σε αυτό το διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βιώνει δραματικότερα 
της συνέπειες μίας κατ΄ ουσίαν εσωτερικής υποτίμησης. Ήδη το κατά κεφαλή προϊόν της ΠΔΕ έχει 

επιστρέψει στα επίπεδα του 2006 διατηρώντας την 12 θέση στην συνολική κατάταξη των 13 περιφερειών. 

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Π.Δ.Ε. συνέχισε την ανοδική του πορεία 

αυξανόμενος κατά 999 άτομα (ή κατά 1,7%) τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο 2012. Το ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας στην Π.Δ.Ε. είναι κατά 3 έως 6 μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της 

χώρας, με τη μεταξύ τους διαφορά να μειώνεται σταδιακά τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω ανόδου 

του γενικού ποσοστού σε επίπεδο χώρας. Δυστυχώς τα στοιχεία της ανεργίας στην ΠΔΕ για την τελευταία 

15ετία αποδεικνύουν αυτό που λέγεται από πολλούς ειδικούς ότι η ανεργία στην Δυτική Ελλάδα έμεινε 

από την εποχή της έντονης αποβιομηχάνησής της και κυρίως της Αχαΐας. Σ΄ αυτό το στοιχείο οφείλεται και 

ο μικρός συντελεστής μεταβλητότητας στην ανεργία στην Δυτική Ελλάδα για την 1η δεκαετία του 2000 
αφού όλη αυτή την περίοδο η ανεργία στην περιοχή αυτή ήταν και είναι πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο.  

Τόσο η πορεία του κατά κεφαλή προϊόντος όσο και των ανέργων στην Δυτική Ελλάδα αποδεικνύουν 

ότι τα προβλήματα της τοπικής περιφερειακής οικονομίας είναι περισσότερο διαρθρωτικά. Η 

αποδιάρθρωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας καθώς και η πλήρης αποβιομηχάνιση περιοχών, σε 

συνδυασμό με την υπέρμετρη και ασύμμετρη ανάπτυξη των υπηρεσιών και του τουρισμού οδήγησαν στην 

απώλεια τόσο σε ανταγωνιστικότητα όσο και σε πολύτιμους παραγωγικούς πόρους και φυσικό και 

ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό το τελευταίο μετασχηματίσθηκε σταδιακά σε δυναμικό για την παραγωγή 

προϊόντων χαμηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλής διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας στις εσωτερικές 

και διεθνείς αγορές.  
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Στην Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις ο κίνδυνος 

φτώχειας (όπως αυτός μετριέται με τον δείκτη Sen) είναι στο 30%, ποσοστό που είναι το 3ο μεγαλύτερο 

στην Ελλάδα. Επίσης στην Δυτική Ελλάδα παρουσιάζεται η τέταρτη υψηλότερη τιμή -μετά την Ήπειρο, τη 

Στερεά Ελλάδα και τη Πελοπόννησο- όσον αφορά τον κίνδυνο και το σχετικό χάσμα φτώχειας, ενώ έρχεται 

τρίτη με κριτήριο τη δριμύτητα της φτώχειας. Παρόμοια υψηλές είναι και οι τιμές των δεικτών φτώχειας, 

ενώ η συμμετοχή στη συνολική φτώχεια συγκριτικά με τις προηγούμενες περιφέρειες είναι υψηλότερη 
(~8,8%). Συγχρόνως, εκτός από υψηλή φτώχεια παρουσιάζονται και έντονες εισοδηματικές ανισότητες. Ο 

δείκτης οικονομικής ανισότητας Gini παρουσιάζεται σε μια από τις υψηλότερες τιμές του. Και οι τρεις 

περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας (πάνω από το 28%) 

Η δημογραφική γήρανση που αντιμετωπίζει ουσιαστικά η χώρα και η Δυτική Ελλάδα απαιτεί δράσεις 

που να εστιάζουν στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα η Δυτική Ελλάδα οφείλει και πρέπει 

να προχωρήσει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της υλικής παραγωγής και των υπηρεσιών, 

της πραγματοποίησης επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποστήριξης της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

αξιοποιώντας επιτέλους με συγκεκριμένες και απτές πολιτικές το συγκριτικό της πλεονέκτημα από την 

συγκέντρωση σημαντικού ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις 
αναφορικά με τις εκμεταλλεύσεις και συν-εκμεταλλεύσεις των οικονομικών ζωνών και τις έρευνες 

υδρογονανθράκων στην Δυτική Ελλάδα επιτάσσουν πολιτικές και πρωτοβουλίες υποστήριξης τους. Η 

στρατηγική θέση της Δυτικής Ελλάδας ως πύλη εισόδου και εξόδου προς και από την ΕΕ θα αναβαθμιστεί 

ουσιαστικά σε πιθανές θετικές εξελίξεις στον πεδίο των ερευνών αυτών. Αν μάλιστα η Δυτική Ελλάδα 

άμεσα αποκτήσει και τις σύγχρονες συνδέσεις (οδικές και σιδηροδρομικές) με τα μητροπολιτικά κέντρα 

της χώρας τότε θα καταφέρει σε συνδυασμό με την συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας να 

μπορέσει να καλύψει τις σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες που παρουσιάζει.  

Η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από τα αναπτυγμένα κράτη της Ε.Ε. αποτελεί το βασικότερο 

περιφερειακό πρόβλημα της χώρας. Η ίδια προβληματική εικόνα υπάρχει και μεταξύ των περιφερειών της 

χώρας. Οι περιφερειακές ανισότητες πριν την οικονομική κρίση ήταν εντυπωσιακά υπέρ των περιφερειών 
της ανατολικής πλευράς της Ελλάδας σε βάρος της δυτικής ενώ παράλληλα υπήρχαν και προβλήματα 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Σε κάθε σύγκριση η Δυτική Ελλάδα δυστυχώς αναδεικνύει τη σημαντική  

υστέρηση που παρουσιάζει ιδίως σε σχέση με την Περιφέρεια Αττικής.  

Η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων θα επιτευχθεί με κατάλληλες περιφερειακές πολιτικές 

που θα βασίζονται σε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών, 

των ανθρώπινων δυνατοτήτων, του κεφαλαίου και των μηχανισμών διοίκησης των Περιφερειών με 

αναπτυξιακή υστέρηση έτσι ώστε να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.  

Η αποσαφήνιση των γενικών στόχων, των σκοπών και των επιδιώξεων του προγράμματος δράσης της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 5η προγραμματική περίοδο, αλλά και η κατεύθυνση που θα 
ακολουθήσει η ηγεσία της Περιφέρειας για την επίτευξή τους, γίνεται από τον προσδιορισμό του 

οράματος,. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την 

περίοδο 2012-2014 το αναπτυξιακό όραμα της περιφέρειας διατυπώνεται ως:  

 

«Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» 

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο λαμβάνει ο πολίτης της Δυτικής Ελλάδας και στόχος είναι όχι μόνο η 

κάλυψη των αναγκών του αλλά και η συμμετοχή του στην συν-διαμόρφωση αποφάσεων για το 

περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, την υγεία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση.  
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2. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µέχρι σήµερα 

 
2.1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

Η ΠΔΕ χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου δυναμικού φορέων ερευνητικής και τεχνολογικής 

δραστηριότητας και ερευνητών σε τομείς έντασης γνώσης, και στην παρουσία αξιόλογων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Ωστόσο ο τομέας δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα, με βάση τις 

ανεπτυγμένες υποδομές και τις δαπάνες που γίνονται για Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά τριών Δεικτών που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων 
για την Καινοτομία σχετικά με την καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκύπτει ότι και στις 

τρεις περιπτώσεις η Περιφέρεια βρίσκεται κάτω από τους κοινοτικούς μέσους όρους. Πιο συγκεκριμένα 

στο Δείκτη των δαπανών για Έρευνα και Καινοτομία ως ποσοστό του Περιφερειακού ΑΕΠ, η Περιφέρεια 

δαπανά το 0,67% του Περιφερειακού ΑΕΠ ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος (EU 27) είναι 1,92 (έτος 2008, 

στοιχεία Eurostat Regional Statistical Yearbook 2011). Όσον αφορά στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας είναι η τρίτη κατά σειρά Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών Ε+Τ (μετά την Αττική 

και την Κρήτη) ενώ ο μέσος εθνικός όρος είναι 0,40% του ΑΕΠ, αρκετά πιο χαμηλά από το ποσοστό της 

Περιφέρειας. Για τον Δείκτη των απασχολούμενων ερευνητών σε όλους τους τομείς της Περιφερειακής 

οικονομίας, τα στατιστικά στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (έτος 2008, στοιχεία Eurostat 

Regional Statistical Yearbook 2011) δηλώνουν ότι η Περιφέρεια βρίσκεται πολύ μακριά από τον κοινοτικό 
μέσο όρο. Ειδικότερα μόλις το 0,76% του συνολικού δυναμικού που δραστηριοποιείται σε όλους τους 

τομείς της Περιφερειακής οικονομίας προέρχεται από τον ερευνητικό κλάδο καταλαμβάνοντας την 5η 

θέση από τις 13 Ελληνικές περιφέρειες. Το αντίστοιχο μέσο κοινοτικό ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο και 

φθάνει το 1,01% ενώ το μέσο εθνικό ποσοστό είναι χαμηλότερο από αυτό της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και ανέρχεται στο 0,57%. Παρατηρούνται επίσης χαμηλές επιδόσεις σε αριθμό διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, δείκτης που αποτελεί μέτρο της απόδοσης της Ε&Α. Συγκεκριμένα, τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους είναι 13,77 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 2,97 

για την Ελλάδα, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ξεπερνάει τις 113 (έτος 2008, στοιχεία Eurostat Regional 

Statistical Yearbook 2011). Επίσης ο αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανέχεται στα 2,83 όταν ο μέσος κοινοτικός φθάνει τα 28,97 και ο μέσος 
εθνικός τα 0,29. Είναι εμφανής η υστέρηση των δεικτών της Περιφέρειας με τους μέσους κοινοτικούς 

καθώς και οι δυνατότητες και προοπτικές που διαθέτει σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της 

Ελλάδας.  Η κύρια κατεύθυνση των δαπανών της Περιφέρειας για Έρευνα και Καινοτομία είναι τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις. Συνοπτικά τα βασικότερα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται 

στον τομέα έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνοψίζονται στις ακόλουθες 

παρατηρήσεις : 

• Χαμηλές επενδύσεις των επιχειρήσεων σε δράσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 

• Πολύ μικρή συνεργασία των φορέων έρευνας και καινοτομίας με τον επιχειρηματικό κόσμο για 
την υιοθέτηση και εφαρμογή των προϊόντων έρευνας από τις επιχειρήσεις 

 

2.2 Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Σύμφωνα με τις σχετική έρευνα του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα» 

(http://www.observatory.gr), με τίτλο «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» (Μάρτιος 2010), η 

ΠΔΕ βρίσκεται στην 8η θέση σχετικά με το ποσοστό (39%) χρήσης Η/Υ και στην 7η θέση σχετικά με το 

ποσοστό (38,8%) χρήσης του Διαδικτύου. Εντούτοις είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η % 

μεταβολή χρήσης του Διαδικτύου την περίοδο 2005 – 2008 είναι 154% για την Δυτική Ελλάδα, η οποία 

κατατάσσεται στην 3η θέση πανελλαδικά. Σε επίπεδο νοικοκυριών, το ποσοστό κατ’ οίκον σύνδεσης στο 

διαδίκτυο για την ΠΔΕ είναι 30,7% (8η θέση) και στη σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή (15.000 €) η ΠΔΕ είναι 
στην 4η θέση. Εξετάζοντας τα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο με βάση τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος, προκύπτει ότι τα πρωτεία στη χρήση κατέχουν: οι άνδρες, οι νέοι, 
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ιδιαίτερα των ηλικιών 16-24, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι κάτοικοι των μεγάλων 

αστικών κέντρων. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση», τα Περιφερειακά 

Προγράμματα της ΠΔΕ, καθώς και το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» θέτουν τις προϋποθέσεις και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά παράλληλα αποτελούν και την πρόκληση για μία σύγχρονη Ψηφιακή 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Διαπιστώνεται καθημερινά η αναγκαιότητα αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών των Λειτουργικών Μονάδων της Περιφέρειας μέσω της βελτιωμένης χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο για τις ανάγκες λειτουργίας τους όσο και για την υποστήριξη 

της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 

φορείς του δημόσιου τομέα.  

Τα αποτελέσματα των έργων ΤΠΕ της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την τρέχουσα και τις 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (κυρίως στα πλαίσια των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 

«Ψηφιακή Σύγκλιση») συνοψίζονται στα εξής: 

• Ενίσχυση των ψηφιακών  υποδομών σε πληροφοριακά συστήματα, σύγχρονες εφαρμογές 

λογισμικού και δικτυακές υποδομές 

• Αξιοποίηση του δικτύου δημόσιας διοίκησης «Σύζευξις» για την επικοινωνία φωνής και 

δεδομένων σε όλη την Περιφέρεια 

• Λειτουργική Ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και 

εφαρμογές) και των δεδομένων των Νομαρχιών για την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτης» 

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο δικτυακός τόπος της ΠΔΕ (http://www.pde.gov.gr/gr/)  

• Ανάπτυξη κάθετων πληροφοριακών συστημάτων για συγκεκριμένους τομείς, όπως πολιτισμός, 

τουρισμός, περιβάλλον και αγροτική οικονομία 

• Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της 

περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

 

2.3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για 

το ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) 

ΜΜΕ 

O αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στις 37.000, με 

τα ¾ αυτών να εντοπίζονται στην παροχή υπηρεσιών με σημαντικότερο το εμπόριο (λιανικό και χονδρικό), 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, την εστίαση και τα ξενοδοχεία. Ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών και 

τέλος η μεταποίηση. Σε όρους απασχόλησης για όλους τους κλάδους, ο κλάδος της μεταποίησης , με 

κυρίαρχη δραστηριότητα τα τρόφιμα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.  

Οι μισές επιχειρήσεις του τομέα του χονδρεμπορίου , απασχολούνται στο εμπόριο αγροτικών ειδών και 

Τροφίμων γεγονός που καταδεικνύει άμεση εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση 

τροφίμων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως είναι ευνόητο είναι η βαθιά συνεχιζόμενη ύφεση που μαστίζει 

την Ελληνική οικονομία. Η πρόσβαση στην εξασφάλιση κεφαλαίων έχει καταστεί άκρως προβληματική .  

Μέχρι σήμερα η ζήτηση για εγγυήσεις δανείων είναι πολύ μεγάλη και στη ΠΔΕ έχουν εγκριθεί 3,492 
δάνεια ύψους 298 εκ. ευρώ με εγγυήσεις στα 236 εκ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ- Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην  μη-χρηματοοικονομική 

υποστήριξη των νέων ΜΜΕ κατά την διάρκεια της ίδρυσής τους και κατά την διάρκεια της βρεφικής (0-2 

έτη από την ίδρυση) και εφηβικής (έως και 10 χρόνια από την ίδρυση ανάλογα με τον κλάδο) τους 

περιόδου ενώ και η  πρόσβαση σε εμπορικά δίκτυα ή η δημιουργία εναλλακτικών δικτύων (short supply 

chains) που είναι σημαντική για την επιβίωσή τους και την ανταγωνιστική προώθηση των προϊόντων τους 

δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρά την ύπαρξη σημαντικών τεχνολογικών και ερευνητικών κέντρων και το 

υψηλής στάθμης ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής παραμένει ζητούμενο η πρόσβαση των ΜΜΕ σε 

δράσεις ανάπτυξης καινοτομίας και εξωστρέφειας. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat η ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής βαίνει 

μειούμενη τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

αντικατοπτρίζοντας με τον ενδεικτικότερο τρόπο την αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης του τομέα 

στην περιοχή.(σε εκ. €) 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΕΛΛΑΔΑ 1.170,89 1.179,71 756,59 1.181,43 1.039,70 858,60 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 89,34 91,78 78,24 116,54 75,10 64,90 

 

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2009 η ακαθάριστη αξία της γεωργική παραγωγής καταγράφει μια μέση 

υστέρηση της τάξης του 27% σε σχέση με το 2004 (βάση αναφοράς για την Eurostat). 

Αποκαλυπτικά επίσης για την αποδιάρθρωση και την χαμηλή ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα 

είναι και τα στοιχεία για την συμμετοχή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στον αντίστοιχο εθνικό 

μέσο όρο. Πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή της ΠΔΕ από το 10,75 % το 2005 κατρακυλά στο 7,32% το 2009 

(ΕΛΣΤΑΤ). Ενδεικτική επίσης είναι και η υστέρηση σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στον τομέα με τις 

επιδόσεις το ίδιο διάστημα να είναι αναντίστοιχες με την συμμετοχή της ΠΔΕ στην συνολική πρωτογενή 

παραγωγή και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιφερειακό επιπεδο. Πιο συγκεκριμένα αν και η 
συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα της ΠΔΕ στην συνολική εθνική πρωτογενή παραγωγή κυμαίνεται στο 

μεσοσταθμικά στο 8,5% και η συμμετοχή στην δημιουργία πρωτογενούς προστιθεμένης αξίας 

περιφερειακά στο 11% οι επενδύσεις δημιουργίας παγίου κεφαλαίου κυμαίνονται στο διάστημα 2005-

2009 ως ακολούθως : 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΚ. ΕΠΕΝΔ. ΠΑΓΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΤ. ΤΟΜΕΑ (%) 

1,60 7,46 8,75 5,86 0,56 

 

Στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών  η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει πάνω από το 50% των 

λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας. Σε αυτήν ανήκουν διοικητικά ή υποστηρίζονται χερσαία περίπου το 

25% των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, το 25% των λιμνών και περισσότερα από 1600 

επαγγελματικά σκάφη παράκτιας, μέσης αλιείας καθώς και αλιείας εσωτερικών υδάτων. Επίσης 

λειτουργούν ιχθυογεννητικοί σταθμοί ευρύαλων ιχθύων, μονάδες πάχυνσης ιχθύων γλυκών νερών και 
μονάδες επεξεργασίας ιχθυρών. Τα χαρακτηριστικά αυτά συν το γεγονός ότι η περιφέρειά μας είναι κύριο 

κέντρο εμπορίας ψαριών και εξαγωγής αυτών σε τρίτες χώρες, την καθιστούν μια από τις σημαντικότερες 

περιφέρειες στον τομέα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης και εμπορίας στη Ελλάδα. Ειδικότερα ο 

νομός Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει το 42% των λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων της χώρας και το 25% των 

λιμνών. Στηρίζεται η δραστηριότητα ιχθυοκαλλιεργητικών εταιρειών που η παραγωγή τους, 

περιλαμβανομένης και αυτής των Εχινάδων, καλύπτει το 25% της Εθνικής παραγωγής δηλαδή πάνω από 

το 12,5% της Ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού. Διαθέτει 687 επαγγελματικά σκάφη 

παράκτιας αλιείας, 115 επαγγελματικά σκάφη αλιείας στις λίμνες και 118 σκάφη για αλιεία αποκλειστικά 

στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. 

Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να κατέχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία της Π.Δ.Ε. Οι τρεις Νομοί 
δεν συμμετέχουν εξίσου σε μέγεθος και ένταση παραγωγής. Στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 

ο πρωτογενής τομέας παίζει σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία τους και γι΄ αυτό μπορούν να 

χαρακτηριστούν κατεξοχήν αγροτικοί νομοί. Αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται σχετική κάμψη, 

εντούτοις αποτελεί σημαντικό πόλο απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας. Εμφανίζει, σε μεγάλο 

βαθμό, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική γεωργία. Η μεγαλύτερη όμως συμμετοχή του 

στο εισόδημα και την απασχόληση της Περιφέρειας συντελεί, ώστε τα προβλήματα αυτά να είναι οξύτερα 

ΑΔΑ: Β43Ρ7Λ6-Τ4Γ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Στρατηγική  Προσέγγιση  - Θεµατικοί  Στόχοι   2014 - 2020  

 

 
2.  Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων ανά θεματικό στόχο.  

-6- 

για την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής. Μετά την εφαρμογή 4 κοινοτικών πλαισίων στήριξης  μια 

συνοπτική αποτύπωση για τον πρωτογενή  τομέα στην ΠΔΕ εστιάζεται όσον αφορά τα αδύνατα σημεία : 

- Στον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο (μ.ο. 34,3 στρ.) 

- Στην δυσμενή ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού. 

- Στο πολύ χαμηλό ποσοστό εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών 

- Στις αδυναμίες που παρουσιάζει ο τομέας εμπορίας και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. 
- Στην πλημμελή οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και την ως εκ τούτου 

αδυναμία τους να συμβάλλουν στην εξομάλυνση των συνθηκών προώθησης των αγροτικών 

προϊόντων και διακίνησης των αγροτικών εισροών. 

- την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών (αρδευτικά, υποδομές για βελτίωση ποιότητας ζωής 

στην ύπαιθρο) 

- Στην έντονη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων εντός της Περιφέρειας, η 

οποία είναι αποτέλεσμα των φυσικών συνθηκών και γενικότερων δυνατοτήτων των επιμέρους 

περιοχών. Στις περιοχές αυτές, η έλλειψη εξωγεωργικής απασχόλησης εντείνει τις ανισότητες 

Παράλληλα όμως τα θετικά στοιχεία εστιάζονται : 

- στην ποικιλομορφία της παραγωγικής βάσης της περιοχής που εκτείνεται από την παραγωγή ως 
τις υπηρεσίες 

- στην υψηλή δυναμική της παραγωγικής βάσης  

- στον εξαγωγικό προσανατολισμό πολλών προϊόντων (πχ φράουλα, καρπούζι, σταφίδα , κηπευτικά  

- στην διασύνδεση με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς 

- στην επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στην ύπαιθρο 

 

2.4 Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνου  

Η κλιματική αλλαγή, δηλαδή οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη 

χρονική κλίμακα, είναι, αδιαμφισβήτητη. Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η περιοχή της Μεσογείου θα 

επηρεαστεί αρνητικά σε ένα φάσμα τομέων, από τη γεωργία και τα διαθέσιμα αποθέματα πόσιμου νερού, 
μέχρι τον τουρισμό και την υγεία. Οι πλέον ευπαθείς περιφέρειες στην Ευρώπη είναι η Νότια Ευρώπη 

δηλαδή οι περιφέρειες της μεσογειακής λεκάνης. Η αλλαγή του κλίματος θα έχει επιπτώσεις σε 

ορισμένους τομείς. Στη γεωργία, οι προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές θα έχουν επιπτώσεις στις 

αποδόσεις, στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και στον γεωγραφικό προσανατολισμό της παραγωγής. 

Οι αυξανόμενες πιθανότητες εκδήλωσης - και ο βαθμός σοβαρότητας – ακραίων φυσικών φαινομένων θα 

αυξήσουν, με τη σειρά τους, τον κίνδυνο ζημιών της συγκομιδής. Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει 

εξάλλου και το έδαφος, απομακρύνοντας τις οργανικές ύλες – ένα βασικό παράγοντα της γονιμότητας των 

εδαφών. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στα δάση θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως επιπτώσεις 

στην υγεία και παραγωγικότητα των δασών και μεταβολές στη γεωγραφική εξάπλωση ορισμένων ειδών 
δένδρων. Η αλλαγή του κλίματος θα ασκήσει συμπληρωματική πίεση στους τομείς της αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών. Σοβαρές θα είναι επίσης οι επιπτώσεις στις ακτές και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

Οι ρυθμοί διάβρωσης των ακτών θα ενταθούν και οι υπάρχουσες άμυνες ενδέχεται να αποδειχθούν 

ανεπαρκείς. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα νησιά και στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις του 

κλίματος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τα οποία υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία. Η 

βροχόπτωση παρουσιάζει πτωτική τάση  ενώ η θερμοκρασία ανοδική τάση.  

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα έχουν τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θίγονται οι 

υποδομές (κτήρια, μεταφορές, παραγωγή ενέργειας και παροχή νερού) απειλώντας ιδιαίτερα τις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας. Επιπτώσεις πιθανόν να αντιμετωπίσει και ο κλάδος του τουρισμού λόγω των αυξανόμενων 

θερμοκρασιών στις μεσογειακές περιοχές στοιχείο που θα επιδράσει αρνητικά ένα βασικό πλεονέκτημα 

της οικονομίας της Περιφέρειας. Οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες θα έχουν επίσης σοβαρές 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στην υγεία των ζώων και των φυτών. Με την αύξηση της 

συχνότητας των ακραίων φαινομένων, ενδέχεται να αυξηθούν και τα σχετιζόμενα με το κλίμα κρούσματα 
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θανάτων και ασθενειών. Η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την εξάπλωση 

σοβαρών λοιμωδών νόσων που μεταδίδονται μέσω φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ζωωνόσων. Η 

αλλαγή του κλίματος θα απειλήσει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις 

στην υγεία των φυτών, ευνοώντας την εξάπλωση νέων ή μεταναστευτικών επιβλαβών οργανισμών, οι 

οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο ζώων, φυτών και προϊόντων τους. Ιδιαίτερα 

μνεία πρέει να γίνει για την διερεύνηση φαινομένων ερημοποίησης και ρύπανσης εδαφών από γεωργικές 
δραστηριότητες (νιτρορύπανση, υφαλμύρωση). 

 

2.5 Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Δυτική 

Ελλάδα στην αναπτυξιακή της προσπάθεια. Επιπρόσθετα η περιοχή περιλαμβάνει μια σειρά από 

ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές αλλά και περιοχές με διαταραγμένη οικολογική ισορροπία. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι προνομιούχος από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Φιλοξενεί πολλά, σημαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήματα. (δύο προστατευόμενα αισθητικά 

δάση, επτά μνημεία της φύσης, καθώς και σημαντικά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους). Όλος αυτός ο 

φυσικός πλούτος απειλείται σοβαρά από σοβαρούς κινδύνους και απειλές (αποψίλωση, παράνομη 
βόσκηση και υλοτομία, πυρκαγιές, κλπ). Όσον αφορά στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, η 

Περιφέρεια παρουσιάζει μία ικανοποιητική κατάσταση. Το σύνολο των υποδομών αυτών διαχειρίζονται 

από τους Δήμους με ικανοποιητική βαθμό συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα 

όσον αφορά στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων, το σύνολο σχεδόν των μεγάλων και μεσαίων 

πληθυσμιακά Δήμων διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων ενώ παράλληλα 

υλοποιούνται και έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων για την κάλυψη και άλλων περιοχών.  

Ως προς τους υδάτινους πόρους, σε επίπεδο χώρας αλλά και στην ΠΔΕ, οι αγροτικές καλλιέργειες 

αποτελούν τον κυριότερο καταναλωτή νερού. Στην Περιφέρεια καταγράφονται μια σειρά υφιστάμενων, 

κατασκευαζόμενων και μελλοντικών αρδευτικών έργων (φράγματα ανάσχεσης, έργα εμπλουτισμού, 

διυλιστήρια νερού για υδρευτική χρήση), με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υδάτινων πόρων 
εξασφαλίζοντας την αειφορικότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικών 

λεκανών και υδατικών διαμερισμάτων. Παρατηρείται σημαντική υστέρηση στον τομέα των αρδευτικών 

έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στοιχείο που αποτελεί τροχοπέδη στην αγροτική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας.  

Όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην ΠΔΕ κύριο χαρακτηριστικό είναι η απουσία 

μονάδας επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων. Στο σύνολο της Περιφέρειας λειτουργούν τρεις ΧΥΤΑ 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας (των Δήμων Πατρέων, Δυμαίων και Αιγιάλειας), τέσσερις ΧΥΤΑ στην 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (στο Μεσολόγγι, στην Ναύπακτο, στο Αγρίνιο και στην Πάλαιρο) 

ενώ δεν υπάρχει κανένας ΧΥΤΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.  
Είναι προφανές από το ανωτέρω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση του περιβάλλοντος στην 

Περιφέρεια ωστόσο πολύ χαμηλή πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί στο αντικείμενο της διαχείρισης των 

στερεών απορριμμάτων.  

 

2.6 Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα 

υποδομών.  

Σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην 

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας αφορούν το οδικό δίκτυο, λιμένες και εκσυγχρονισμό αερολιμένων. Ειδικότερα 

έχει βελτιωθεί η προσπελασιμότητα εντός της Περιφέρειας με την υλοποίηση σημαντικών οδικών έργων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ανάγλυφο της Περιφέρειας και ο μεγάλος αριθμός οικισμών αποτυπώνονται 
σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο οδικό δίκτυο (4.000 χλμ περίπου επαρχιακού οδικού δικτύου και 1.100 χλμ 

περίπου εθνικού δικτύου) που απαιτεί συνεχείς παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης. Επίσης έχουν 

γίνει σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στα λιμάνια Πάτρας, Κυλλήνης και Αιγίου.   

H Περιφέρεια εξυπηρετείται αεροπορικά από το Αεροδρόμιο Αράξου που βρίσκεται σε απόσταση 25km 

από το κέντρο της Πάτρας και πάνω στον οδικό άξονα Πατρών - Πύργου - Ολυμπίας. Το αεροδρόμιο 

Αράξου καλύπτει επιβατικές και πτήσεις charter, εξυπηρετώντας ετησίως 30.000 επιβάτες, με αυξητικές 
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τάσεις σε ότι αφορά τον αριθμό των αφίξεων. Σιδηροδρομικά η Περιφέρεια σήμερα  δεν εξυπηρετείται. 

Στις υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές λειτουργεί Προαστιακή Γραμμή  Αγ. Βασίλειος -  Πάτρα. 

Υπάρχει επίσης ο μοναδικός οδοντωτός σιδηρόδρομος που συνδέει την Ανατολική Αχαΐα (Αιγιάλεια) με 

την ορεινή περιοχή Καλαβρύτων και η σιδηροδρομική γραμμή Κατακώλου – Αρχαίας Ολυμπίας. Μία σειρά 

από σημαντικά αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να 

αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο της Περιφέρειας στο νοτιοανατολικό άκρο του ενιαίου 
Ευρωπαϊκού χώρου και θα επηρεάσουν σημαντικά τον Περιφερειακό σχεδιασμό στο πλαίσιο της 5ης 

Προγραμματικής Περιόδου. 

Συγκεκριμένα, μεγάλα έργα που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή πρόκειται να κατασκευασθούν είναι: 

� Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού τμήμα Κόρινθος –Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα 

� Ο νέος οδικός άξονας της Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Ιόνια Οδός) 

� Η κατασκευή νέων λιμανιών σε Πάτρα (Β’ Φάση), Αίγιο και Κατάκωλο, η αναβάθμιση των 

υποδομών στο λιμάνι του Πλατυγυαλίου 

� Η κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο -  Ροδοδάφνη (Τμήμα: Κιάτο - 

Διακοπτό, Τμήμα: Διακοπτό - Ροδοδάφνη ) καθώς και το τμήμα: Ροδοδάφνη – Ρίο   

� Η κατασκευή της μικρής Περιμετρικής Πατρών. 
Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι αναμένεται η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού που θα 

λειτουργήσει ευεργετικά σε νέα επενδυτικά σχέδια όχι μόνο υποδομών αλλά γενικότερα σε κάθε 

επενδυτική δραστηριότητα . 

 

 

2.7 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

Η προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων δεν αποτέλεσε τομέα 

δράσης σε Περιφερειακό επίπεδο κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σε αντίθεση με 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους όπου υλοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της προσβασιμότητας της εργασίας. Αν και οι 
τελευταίες δράσεις δεν είχαν ολοκληρωμένο χαρακτήρα επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατέχει τη τέταρτη χαμηλότερη θέση στο ποσοστό εργατικού δυναμικού 

στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας.  Αποτελεί δε μία εκ των Περιφερειών της χώρας που μένουν 

συστηματικά πίσω δημιουργώντας ένα διαρθρωτικό χάσμα με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, ειδικά όσον 

αφορά στο ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας, γεγονός που δημιουργεί οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στους νέους κα τους μακροχρόνια ανέργους. Δεδομένου ότι το 

53,9%  του πληθυσμού είναι οικονομικά μη ενεργό και ειδικά οι ηλικίες από 15 έως 19 ετών και από 65 

ετών και άνω, είναι προφανές ότι η προτεραιότητα αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία για τη ΠΔΕ.  Η 

βελτίωση του επιπέδου της παραγωγικότητας της εργασίας παραμένει για την Περιφέρεια μία από τις 
βασικότερες προκλήσεις στην εφαρμογή περιφερειακής πολιτικής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της Ευρώπης 2020. Η ανεργία στην ΠΔΕ τα τελευταία δύο χρόνια ακολουθεί πλήρως την εξέλιξη σε 

επίπεδο χώρας. Δηλαδή για το δεύτερο τρίμηνο του 2011 διαμορφώνεται στο 16,1% δηλαδή είναι κατά 

0,2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο του εθνικού αντίστοιχου.Το ποσοστό ανεργίας στην ΠΔΕ ανέρχεται 

στο υψηλότερο δηλαδή του εθνικού μέσου όρου και του μέσου της ΕΕ-25 για το 2010 (11,2% και 9,2% 

αντίστοιχα)1. Η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τους νέους (ηλικίας 15 έως 24 ετών), με την 

Περιφέρεια να παρουσιάζει επιδόσεις χαμηλότερες του μέσου επιπέδου της χώρας και υψηλότερες της 

ΕΕ25 για το 2010. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ανήλθε στο 16,4 

%, ενώ στην χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 17,1% και σε επίπεδο ΕΕ-27 είναι 9,4%.  Επίσης σε 

επίπεδο ανδρών για το 2010  ήταν 10.1% σε επίπεδο χώρας ενώ στην Δυτική Ελλάδα χαμηλότερο κατά 
περίπου 1,5 μονάδες και υψηλότερο κατά το ίδιο μέγεθος από το μέσο επίπεδο ανεργίας ανδρών στην ΕΕ-

27. 

 

                                                 
1
  Eurostat 2004. 

ΑΔΑ: Β43Ρ7Λ6-Τ4Γ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Στρατηγική  Προσέγγιση  - Θεµατικοί  Στόχοι   2014 - 2020  

 

 
2.  Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων ανά θεματικό στόχο.  

-9- 

2.8 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 

Για την Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις ο κίνδυνος φτώχειας 

(όπως αυτός μετριέται με τον δείκτη Sen) είναι 30%, ποσοστό που είναι το 3ο μεγαλύτερο στην Ελλάδα.  

Ειδικότερα  στην Δυτική Ελλάδα παρουσιάζεται η τέταρτη υψηλότερη τιμή -μετά την Ήπειρο, τη Στερεά 

Ελλάδα και τη Πελοπόννησο- όσον αφορά τον κίνδυνο και το σχετικό χάσμα φτώχειας, ενώ έρχεται τρίτη 

με κριτήριο τη δριμύτητα της φτώχειας. Παρόμοια υψηλές είναι και οι τιμές των δεικτών φτώχειας Sen και 
Shorrocks, ενώ η συμμετοχή στη συνολική φτώχεια συγκριτικά με τις προηγούμενες περιφέρειες είναι 

υψηλότερη (~8,8%). Συγχρόνως, εκτός από υψηλή φτώχεια παρουσιάζονται και έντονες εισοδηματικές 

ανισότητες. Ο δείκτης οικονομικής ανισότητας Gini παρουσιάζεται σε μια από τις υψηλότερες τιμές του 

(0,333436). Και οι τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας 

(πάνω από το 28%). Όσον αφορά, τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις. 

Γενικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρατηρούνται ελλείψεις σε εξοπλισμό στους τομείς 

Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης(κυρίως όσον αφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα) και Κοινωνικών 

Υποδομών. με αποτέλεσμα η δυνατότητα παροχής ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών να είναι 

μειωμένη. Γι αυτό το λόγο, η κοινωνική ενσωμάτωση και η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης για όλα τα μέλη της κοινωνίας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της 
κοινωνικής συνοχής. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη 

την πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την αντιμετώπιση της φτώχειας 

θέτει την κοινωνική πρόνοια ως βασική προτεραιότητα των πολιτικών της. 

 

2.9 Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθησης 

Στο πλαίσιο της παρούσας και των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων έχουν καλυφθεί σε πολύ 

σημαντικό βαθμό οι απαιτήσεις υποδομών της εκπαίδευσης τόσο κτιριακές όσο και του απαραίτητου 

εξοπλισμού ώστε η λειτουργία των σχολείων να γίνεται αποκλειστικά σε πρωινές βάρδιες.   

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, οι συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης στην ΠΔΕ (α 

βάθμια ως και τριτοβάθμια καθώς και μη τυπική εκπαίδευση) ανέρχονται στο 20,2% και υπερτερούν του 
εθνικού μέσου όρου καθώς και του αντίστοιχου της ΕΕ 27 ενώ οι μαθητές υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας  

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται στον εθνικό Μ.Ο. (8,7%). Οι σπουδαστές της ανώτερης β 

θμιας εκπαίδευσης καθώς και λοιπών δομών μη τριτοβάθμιας ως ποσοστό του πληθυσμού της ηλικιακής 

ομάδας 15-24   ανέρχεται στο 26,5% (2009) υπολειπόμενο σημαντικά τόσο του εθνικού Μ.Ο. όσο και του 

Μ.Ο. της ΕΕ δίνοντας μια πρώτη ένδειξη για την υστέρηση σε δομές παροχής ΔΒΜ.  

Ειδικότερα η υστέρηση  συμμετοχής  σε προγράμματα ΔΒΜ είναι χαρακτηριστική με μόλις 2,4% (2011) και 

με πτωτική μάλιστα τάση. Η υστέρηση αυτή γίνεται αντιληπτή  σε σχέση με τον Μ..Ο. της Αττικής και 

χαρακτηρίζεται δυσθεώρητη σε σχέση με τον Μ.Ο. της ΕΕ27.  

Αντίθετα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στην ΠΔΕ ως ποσοστό του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 
20-24 που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φθάνει το 104% (2008) σχεδόν υπερδιπλάσιο του Μ.Ο. 

της ΕΕ 27.      

Το μεγάλο αυτό ποσοστό όμως δεν έχει ανάλογη συνέχεια και στον γενικό πληθυσμό καθώς το 21% (2011) 

της ηλικιακής ομάδας 25-64 ετών κατέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολειπόμενο τόσο του εθνικού Μ.Ο. 

όσο και του Μ.Ο. της ΕΕ27 . 

Γενικότερα οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνολικού μαθητικού πληθυσμού 

ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα του εθνικού Μ.Ο. αλλά και του Μ.Ο. της ΕΕ 27 καθιστώντας σαφή την 

δυναμική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της ΠΔΕ. 

Όσον αφορά την γεωργική εκπαίδευση μόλις 0,05% κάτοχοι γ. εκμεταλλεύσεων κατέχουν πλήρη 

γ.εκπαίδευση ενώ το 0,6% κατέχει στοιχειώδη γ. εκπαίδευση (2006). 
 

2.10. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, η ΠΔΕ στοχεύει (μέσω της υλοποίησης 

οριζόντιων αλλά και κάθετων έργων) στην ενσωμάτωση στη λειτουργία της και στην υποστήριξη στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του, του Νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την 
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υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ο οποίος θα ικανοποιήσει τους παρακάτω στόχους: 

• Την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε κάθε Λειτουργική Μονάδα της ΠΔΕ. 

• Την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να 
περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία. 

• Την απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών 

επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με την ΠΔΕ. 

• Τη μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα 

σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα. 

• Την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της 
αποδοτικότητάς τους και την επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα με ασφάλεια 

στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία των φορέων. 

Επιπλέον για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και για την τεκμηρίωση των 

ασκούμενων πολιτικών (όπως αυτές εκπορεύονται της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας), η ΠΔΕ υλοποιεί σχετικό έργο για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων, μητρώων 

και βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της ΠΔΕ, με σκοπό: 

• Την υποβοήθηση της Περιφέρειας, με την επεξεργασία και αξιοποίηση του πληροφοριακού 
πλούτου απ’ όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς όπως: 

Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός και Λογιστική Διαχείριση, Μεταφορές και 

Επικοινωνίες, Δημόσια Υγεία, Αγροτική Οικονομία, Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα και Δομές 

Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων για ανάλυση και επεξεργασία λειτουργικών και 

οικονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Τη διάθεση σε αξιοποιήσιμη μορφή χρήσιμης πληροφορίας σε πολίτες που θα ήθελαν να έχουν 
εικόνα των οικονομικών ή άλλων μεγεθών της Περιφέρειας. 

• Την παροχή ενημερωτικών στοιχείων, αναφορών και δεικτών προς τους  πολίτες με σκοπό την 

επίτευξη της εξωστρέφειας των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας. 

• Την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω εφαρμογών διαδικτύου, ξεπερνώντας 

τα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας και μέσω κατάργησης γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Τον περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου μέσα από την απλοποίηση γραφειοκρατικών 
μηχανισμών και υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη με ΤΠΕ. 
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3. Αναφορά δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων 
ανά θεµατικό στόχο. 

 
 

Στην επόμενη ενότητα γίνεται SWOT ανάλυση των προτεραιοτήτων αναπτυξιακής πολιτικής που έχουν 

τεθεί από την 1η εγκύκλιο για την Δυτική Ελλάδα, ενώ στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε η 

υφιστάμενη κατάσταση στην Δυτικη Ελλάδα αναφορικά με τις προτεραιότητες αυτές. 
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Α/Α   
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

    

Λειτουργία Υψηλής στάθμης 

πανεπιστημιακών σχολών (τρία 

πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ) και 

Ερευνητικών Ινστιτούτων 

Διεθνούς Εμβέλειας. 

  

·         Χαμηλές επενδύσεις των 

επιχειρήσεων σε δράσεις 

έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτομίας 

  

Αξιοποίηση των 

πανεπιστημιακών και 

ερευνητικών δομών της 

Περιφέρειας 

  

 Η  οικονομική  ύφεση  λειτουργεί  

ανασταλτικά  τόσο  για ιδιωτικές 

όσο και για δημόσιες επενδύσεις   

    

 Υπαρξη μεγάλου δυναμικού 

φορέων ερευνητικής και 

τεχνολογικής δραστηριότητας και 

ερευνητών σε τομείς έντασης 

γνώσης 

  

·         Πολύ μικρή συνεργασία 

των φορέων έρευνας και 

καινοτομίας με τον 

επιχειρηματικό κόσμο για την 

υιοθέτηση και εφαρμογή των 

προϊόντων έρευνας από τις 

επιχειρήσεις 

  

 Η σταθερή εισροή πόρων για 

την Ε.ΤΑ.Κ από την Ε.Ε. 

αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης 

του τομέα εφόσον οι πόροι 

αξιοποιηθούν με αποδοτικό 

τρόπο.   

  

Ραγδαία αύξηση της ανεργίας και 

μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως νέου 

επιστημονικού δυναμικού.  H  

συγκεκριμένη τάση  διαφαίνεται  ως  

η  μάστιγα  της  οικονομίας  μας, 

στερώντας  στη ΠΔΕ το  

απαιτούμενο  ανθρώπινο  

δυναμικό για την ανάπτυξη  

    
 Θύλακες  διεπιστημονικής  και  

διατμηματικής συνεργασίας 
  

 Εξάρτηση σε πηγές 

χρηματοδότησης από την Ε.Ε.  
  

 Η  δημιουργία  συνέργειας  με  

τον  νέο  επενδυτικό  νόμο  ως  

προς  την  τόνωση  των 

ιδιωτικών επενδύσεων στην 

Ε.ΤΑ.Κ και τη στήριξη της 

καινοτομίας.   

  

 Περιφερειακή οικονομία  

αποτελούμενη  από  μικρού  

μεγέθους επιχειρήσεις,  οι  οποίες  

στηρίζονται  στη  μεταφορά ώριμης  

τεχνολογίας  από  το  εξωτερικό  και  

όχι  στην έρευνα και ανάπτυξη.  

    

Ικανοποιητική  απόδοση  όσον  

αφορά  στη  χρήση  και  την 

εισαγωγή  καινοτόμων  

προϊόντων,  υπηρεσιών  και 

διαδικασιών  σε  μικρές  και  

μεσαίες  επιχειρήσεις της Δυτικής 

Ελλάδας 

  

 Χαμηλές  επιδόσεις  στην  

παραγωγή  και  εξαγωγή  νέων  

καινοτομικών  προϊόντων  / 

υπηρεσιών  

        

1 

  

 Ενίσχυση της 

έρευνας, της 

τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της 

καινοτομίας 

(Ε.ΤΑ.Κ) 

      

Έλλειψη  περιφερειακού 

μηχανισμού  μεταφοράς  

τεχνολογίας 
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Α/Α   
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

                 

    

Η ΠΔΕ έχει την δυναμική 

υποδομών και ανθρώπινων 

πόρων, ώστε να αποτελέσει 

πρότυπο λειτουργίας της 

Ψηφιακής Περιφέρειας με την 

υλοποίηση δράσεων, οι οποίες 

θα ενισχύσουν την ικανότητα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

διοικητικής μεταρρύθμισης της 

περιφερειακής δομής 

  

Η ΠΔΕ βρίσκεται στην 8η θέση 

σχετικά με το ποσοστό (39%) 

χρήσης Η/Υ και στην 7η θέση 

σχετικά με το ποσοστό (38,8%) 

χρήσης του Διαδικτύου 

(Παρατηρητήριο για την ΚτΠ) 

  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ με 

συγκεκριμένες δράσεις, όπως η 

προώθηση της ευρυζωνικότητας και 

η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, θα ενισχύσουν την 

ικανότητα της ΠΔΕ να 

εξοικονομήσει πόρους και να κάνει 

πιο ορθολογική την αξιοποίηση 

υποδομών και επενδύσεων και θα 

βελτιώσουν το επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών στους 

πολίτες και στις επιχειρήσεις 

  

Το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο 

και η ύπαρξη αναχρονιστικών 

διατάξεων που έχουν 

συσσωρευθεί διαχρονικά και 

επηρεάζουν την εφαρμογή του 

Νόμου 3979/2011 για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

    

Η Δυτική Ελλάδα συγκεντρώνει 

ένα σύνολο ΟΤΑ με αξιόλογα 

πληθυσμιακά, ιστορικά, 

τουριστικά, πολιτιστικά, κλπ. 

στοιχεία αλλά και Ακαδημαϊκών 

και Επιστημονικών Φορέων, 

όπως τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ, 

τα Ερευνητικά Κέντρα κλπ. 

  

Η Δυτική Ελλάδα έχει την 

χαμηλότερη διείσδυση με 

ποσοστό 7,1% στις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

που προσφέρουν οι δημόσιες 

υπηρεσίες σε πολίτες και 

επιχειρήσεις (Παρατηρητήριο 

για την ΚτΠ) 

  

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» και 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση», τα 

Περιφερειακά Προγράμματα της 

ΠΔΕ, καθώς και το Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» θέτουν τις 

προϋποθέσεις και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά 

παράλληλα αποτελούν και την 

πρόκληση για μία σύγχρονη 

Ψηφιακή Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

  

Η υφιστάμενη γραφειοκρατία 

αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα στην απορρόφηση 

κοινοτικών κονδυλίων με 

αποτέλεσμα την καταγραφή 

σημαντικών καθυστερήσεων που 

ξεπερνούν τα 2 ή και 3 έτη από 

την ένταξη του έργου μέχρι την 

αποπληρωμή του, δεδομένου ότι 

ο μέσος χρόνος υλοποίησης 

έργων ΤΠΕ δεν ξεπερνά το 1 έτος 

    

Αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσω της 

ανάπτυξης κάθετων 

πληροφοριακών συστημάτων 

για συγκεκριμένους τομείς, 

όπως πολιτισμός, τουρισμός, 

περιβάλλον και αγροτική 

οικονομία 

  

Έλλειψη θεσμικού 

περιβάλλοντος ψηφιακής 

συνεργασίας/επικοινωνίας 

μεταξύ των υπηρεσιών και των 

στελεχών της δημόσιας 

διοίκησης 

  

Ενσωμάτωση στη λειτουργία της 

ΠΔΕ και υποστήριξη στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του, του 

Νόμου 3979/2011 για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την 

υλοποίηση ενός πλαισίου για την 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

με εμπλεκόμενους τους φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης, τους Πολίτες 

και τις Επιχειρήσεις 

  

Καθυστέρηση έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας των 

επιχειρηματικών σχημάτων 

διαχείρισης, εκμετάλλευσης και 

αξιοποίησης των 

Μητροπολιτικών Δικτύων 

Οπτικών Ινών  

2 

  

Ενίσχυση της 

πρόσβασης, 

χρήσης και 

ποιότητας των 

Τεχνολογικών 

Πληροφορικής 

και 

Επικοινωνιών 
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Λειτουργική Ενοποίηση των 

υφιστάμενων πληροφοριακών 

συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και 

εφαρμογές) και των δεδομένων 

των πρώην Νομαρχιών για την 

εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτης» 

Έλλειψη θεσμικού 

περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

συναλλαγής πολιτών και 

επιχειρήσεων με τον Δημόσιο 

Τομέα 

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

συναφούς έργου (Datawarehouse) 

για τη λειτουργία, αναβάθμιση και 

αποτελεσματική αξιοποίηση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

προγραμματισμού και ανάλυσης 

της περιφερειακής στρατηγικής, 

ώστε να αποτελέσουν ένα εργαλείο 

υποστήριξης αποφάσεων και 

τεκμηρίωσης πολιτικών για την 

περιφερειακή ανάπτυξη και την 

επιχειρηματικότητα 

Καθυστέρηση υλοποίησης του 

έργου "Σύζευξις ΙΙ" 

    

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον 

περιορισμό της γραφειοκρατίας 

και την ενίσχυση της 

διαφάνειας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το ενιαίο 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ο 

δικτυακός τόπος της ΠΔΕ 

(http://www.pde.gov.gr) 

  

Ύπαρξη μερικού ψηφιακού 

χάσματος στο προσωπικό της 

ΠΔΕ σχετικά με την λειτουργία 

ψηφιακών υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

  

Αξιοποίηση του δικτύου δημόσιας 

διοίκησης «Σύζευξις» για την 

επικοινωνία φωνής και δεδομένων 

σε όλη την ΠΔΕ με παράλληλη 

αξιοποίηση και επέκταση 

μητροπολιτικών δικτύων οπτικών 

ινών και προώθηση 

ευρυζωνικότητας σε 

απομακρυσμένες περιοχές 

  

Καθυστέρηση της παραγωγικής 

λειτουργίας οριζόντιων μεγάλων 

έργων ΤΠΕ που αποσκοπούν στη 

δημοσιονομική εξυγίανση του 

κράτους όπως το κεντρικό 

σύστημα για την παρακολούθηση 

του εθνικού προϋπολογισμού, η 

ηλεκτρονική καταγραφή της 

δημόσιας περιουσίας, το 

σύστημα ηλεκτρονικών 

δημόσιων προμηθειών, οι 

ψηφιακοί δασικοί χάρτες, το 

ψηφιακό κτηματολόγιο, κλπ. 

    

Ενίσχυση των ψηφιακών  

υποδομών της ΠΔΕ σε 

πληροφοριακά συστήματα και 

σύγχρονες εφαρμογές 

λογισμικού μέσω της 

συμμετοχής της ως δικαιούχος 

σε σχετικές Προσκλήσεις του 

Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 

      

Προώθηση της χρήσης Ανοικτού 

Λογισμικού το οποίο αποτελεί ένα 

δημόσιο αγαθό βασιζόμενο στην 

ελευθερία χρήσης και περεταίρω 

ανάπτυξης λογισμικού και 

εφαρμογών, προσφέροντας στους 

δημόσιους οργανισμούς ένα 

σύνολο από οικονομικά, 

επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία 

και πηγές που μπορούν να 

συμβάλουν στην καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα και την 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

  

Αν και υφίστανται δράσεις 

σχετικές με την ενίσχυση της 

ψηφιακής επιχειρηματικότητας, 

όπως το ICT4GROWTH, που 

αφορά στην ανάπτυξη 

καινοτόμων υπηρεσιών και 

προϊόντων, με τη χρηματοδότηση 

θέσεων εργασίας, η  οικονομική  

ύφεση  λειτουργεί  ανασταλτικά  

τόσο  για ιδιωτικές όσο και για 

δημόσιες επενδύσεις ατον τομέα 

των ΤΠΕ 
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Α/Α   ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ   ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

                 

    

Στο τομέα των 

υδατοκαλλιεργειών  η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

διαθέτει πάνω από το 50% των 

λιμνοθαλάσσιων εκτάσεων της 

χώρας 

  

Αποδιάρθρωση και την 

χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα του 

πρωτογενούς τομέα  

  

Δημιουργία  και  λειτουργία  

της Ολυμπίας και Ιονίας Οδού 

και της σύγχρονης 

σιδηροδρομικής γραμμής    

  

Μείωση της ακαθάριστης αξία 

της γεωργικής παραγωγής τα 

τελευταία χρόνια τόσο σε 

εθνικό όσο και σε επίπεδο 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

    

Η Δυτική Ελλάδα είναι κύριο 

κέντρο εμπορίας και εξαγωγής 

αλιευμάτων σε τρίτες χώρες 

  

Μικρός και 

πολυτεμαχισμένος 

κλήρος  

  
Η εμβάθυνση της ευρω – 

μεσογειακής συνεργασίας 
  

 Καθυστέρηση ολοκλήρωσης 

βασικών οδικών (Δυτικός 

Αξονας Ιόνιος, σιδηρόδρομος) 

σύνδεσης με Εγνατία και 

Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

    

Στην Αιτωλοακαρνανία και την 

Ηλεία ο πρωτογενής τομέας 

είναι ο σημαντικότερος στην 

διαμόρφωση του τοπικού 

προϊόντος 

  

Δυσμενή ηλικιακή 

διάρθρωση του 

αγροτικού πληθυσμού 

  

Αλλαγή διατροφικών 

προτύπων και γενικότερη 

στροφή των καταναλωτών 

προς προϊόντα 

αναγνωρισμένης ποιότητας 

και προέλευσης  

  

 Περαιτέρω  υποβάθμιση  του  

υδροφόρου  ορίζοντα  της  

περιοχής  από  υπεράντληση 

αρδευτικού  ύδατος  και  

έλλειψη  έργων  

εμπλουτισμού  με  τη  χρήση  

/  αξιοποίηση επιφανειακών 

υδάτων  

    

Εξαγωγικός προσανατολισμός 

πολλών προϊόντων (πχ 

φράουλα, καρπούζι, σταφίδα , 

κηπευτικά κλπ) 

  

Χαμηλό ποσοστό 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των αγροτών 

  

Θεσμοθέτηση ετήσιου 

διαγωνισμού καινοτομίας σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Βράβευση και προώθηση 

καινοτομικών 

επιχειρηματικών σχεδίων 

   Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 

    

Σηµαντικές λιµενικές υποδοµές 

για τη διασύνδεση µε εµπορικά 

δίκτυα και  

την διακίνηση επιβατών.  

  

 Πληθυσμιακή 

αποδυνάμωση της 

υπαίθρου  

  

Δημιουργία και λειτουργία 

Δημοπρατηρίου Αγροτικών 

ΠροΪόντων 

    

    

Λειτουργία  Πανεπιστηµιακών  

Ιδρυµάτων  και  Ερευνητικών  

Ινστιτούτων ∆ιεθνούς Εµβέλειας 

στοχευμένα στην 

ανταγωνιστικότητα του 

πρωτογενή τομέα και των 

υδατοκαλλιεργειών 

  

 Πολύ χαµηλό επίπεδο 

οικονοµικής 

δραστηριότητας - χαµηλό 

κ.κ.ΑΕΠ  

  

Αξιοποίηση των Ερευνητικών 

και Πανεπιστημιακών δομών 

της ΠΔΕ για την δημιουργία 

φυτωρίων 

επιχειρηματικότητας 

    

3 

  

 Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, του 

γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) 

και της αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών (για το 

ΕΤΘΑ) 
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Πολυδιάστατη παραγωγική 

βάση 

 Έλλειψη δικτύου 

φυσικού αερίου.  

Η οικονομική κρίση 

δημιουργέι προυποθέσεις 

επιστροφής στην ύπαιθρο 

    

 Σταθερή θέση της συμμετοχής 

του πρωτογενούς τομέα σε 

εθνικό επίπεδο 

  

Ελλιπής  διάχυση  των  

αποτελεσµάτων  των  

ερευνητικών  

προγραµµάτων στην 

παραγωγική διαδικασία.  

  

Υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο 

των νεοεισερχόμενων στον 

πρωτογενή τομέα  

    

      
Χαμηλές επενδύσεις στον 

πρωτογενή τομέα 
 

Δημιουργία συλλογικών 

σχημάτων με μορφή 

οργανώσεων παραγωγών , 

νέου τύπου Συνεταιρισμών , 

κοινοπραξιών κ.α 

  

        Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ   
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Α/Α   
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

                 

    

Λειτουργία Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων και Ερευνητικών 

Ινστιτούτων Διεθνούς 

Εμβέλειας με σημαντική 

εξειδίκευση στην κλιματική 

αλλαγή 

  

 ∆ιάβρωση  εδαφών  /  

απώλεια  εδαφικού  

καλύµµατος  λόγω  

αποδάσωσης, υπερβόσκησης 

  

Αξιοποίηση του επενδυτικού 

νόμου για την ενίσχυση 

επενδύσεων αποκλειστικά για 

την προσαρµογή στην 

κλιµατική αλλαγή� 

  

Σημαντικός αριθμός υδατορεμμάτων λόγω 

του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους της 

ΠΔΕ 

    

Ιδανική θέση της Περιφέρειας 

για την εγκατάσταση και 

λειτουργία μονάδων ΑΠΕ και 

την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής 

  

Έλλειψη προγραμματικού 

σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων των κλιματικών 

αλλαγών 

  

 Δημιουργία συνθηκών για 

ανάπτυξη νέων 

ανταγωνιστικών καλλιεργειών.  

Νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες από την ανάπτυξη 

των καλλιεργειών για 

βιοκαύσιμα 

  

Εξέλιξη του φαινομένου της διάβρωσης των 

ακτών κυρίως στα παράλια της  ΠΕ Αχαίας 

και Ηλείας 

    

Ύπαρξη σημαντικού αριθμού 

εκπαιδευμένου και 

καταρτισμένου προσωπικού 

για τον σχεδιασμό, 

εγκατάσταση και λειτουργία 

έργων προσαρμογής και 

αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής 

  

Έλλειψη οργάνωσης του 

δημόσιου τομέα για την 

σωστή και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των 

επιτοώσεων κλιματικής 

αλλαγής (κατάρτσι σχεδίων, 

εφαρμογή και υλοποίηση, 

μέτρηση αποτελεσμάτων) 

  

 Πιθανή μείωση των αναγκών 

για θέρμανση σε θερμοκήπια 

και μείωση του κόστους 

παραγωγής.  

  

Οι μεγάλες πόλεις της ΠΔΕ και οι περιαστικές 

τους περιοχές θα βιώσουν μία χειροτέρευση 

της ποιότητας ζωής τους καλοκαιρινούς 

μήνες, ενώ η προσπάθεια αντιμετώπισης των 

υψηλών θερμοκρασιών, βραχυπρόθεσμα θα 

αυξήσει τα έξοδα των νοικοκυριών και 

μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει τις οικιστικές 

τάσεις και τη ζήτηση για μεταφορικές 

υποδομές 

            

 Η ενσωμάτωση της έννοιας 

του «περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος» ενός 

αγροτικού προϊόντος στα 

κριτήρια επιλογής των πολιτών 

αναμένεται να δώσει έναυσμα 

για προτίμηση τοπικών 

προϊόντων 

  

 Πιθανή μείωση χιονοκάλυψης και, άρα, 

βλάβες στη χειμερινή τουριστική 

δραστηριότητα και τα χειμερινά σπορ 

4 

  

Προώθηση της 

προσαρμογής στις 

κλιματικές 

αλλαγές, της 

πρόληψης και της 

διαχείρισης 

κινδύνου  

          

Περαιτέρω αξιοποίηση του 

εθελοντισμού σε θέματα 

πολιτικής προστασίας. 

  

 Οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις, oι περίοδοι 

ανομβρίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

θα επηρεάσουν την παραγωγή  
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 Σηµαντική βιοποικιλότητα 

µε πλούσια τοπική 

χλωρίδα και πανίδα. 

  

 Προβληµατικός  συντονισµός των  

Φορέων  ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 

Περιοχών  

  

Συνέννωση των Φορεών 

Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 

σε ένα σε επίπεδο 

Περιφέρειας 

  

 Μόλυνση  και  ρύπανση  του  

εδάφους  λόγω  της  χρήσης  

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων 

στις αγροτικές περιοχές 

    

 Περιβαλλοντικοί  πόροι  

προστατευόµενοι  από  

διεθνείς  συµβάσεις  

(NATURA, RAMSAR).  

  

 Η  υλοποίηση  προγραµµάτων διαλογής  

στην  πηγή  είναι εξαιρετικά  

περιορισµένη  µε αποτέλεσµα να είναι 

εξαιρετικά ανεπαρκή τα ποιοτικά 

δεδοµένα για  µαζική  αξιοποίηση 

βιοαποδοµήσιµου  κλάσµατος 

απορριµµάτων  

  

Έντονο  ενδιαφέρον του 

ιδιωτικού τοµέα για 

επενδύσεις στους τοµείς των 

ΑΠΕ και προστασίας του 

περιβάλλοντος  

  

 ∆ιάβρωση  εδαφών  /  απώλεια  

εδαφικού  καλύµµατος  λόγω  

αποδάσωσης, υπερβόσκησης 

    

 Ύπαρξη  µεγάλου  αριθµού  

περιοχών  ιδιαίτερης  

περιβαλλοντικής  και  

αισθητικής αξίας.  

  

Παρατηρείται  µικρό  ποσοστό 

ανακύκλωσης  αστικών  στερεών 

αποβλήτων  

  

Η  ενεργοποίηση σηµαντικού  

αριθµού  µη κυβερνητικών 

οργανώσεων  σε  θέµατα 

προστασίας  του 

περιβάλλοντος  

  

 Υποβάθµιση  του  υδροφόρου  

ορίζοντα  της  Περιοχής  

Προγραµµατισµού, µε 

ανεπαρκείς υποδοµές συλλογής 

και διαχείρισης υδάτων.  

    
 Πλούσιο υδατικό 

δυναµικό.  
  

Έλλειψη οργανωμένης υποδομής και 

διαχείρισης απορριμμάτων 
  

Καθιέρωση μιχανισμού 

διαβούλευσης μεταξύ ΠΔΕ, 

κοινωνίας πολιτών και μκο σε 

θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος 

    

5 

  

Προστασία 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων 

  

Σημαντικός αριθμός 

εξειδικευμένων 

ερευνητικών υποδομών 

και επιστημόνων στον 

τομέα του περιβάλλοντος 

      
Φυσικό περιβάλλον χωρίς 

ιδιαίτερες επιβαρύνσεις. 
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    Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου   

Έλλειψη πλήρους πολιτικού 

αεροδρομίου, κλειστών 

αυτοκινητόδρομων και σύγχρονου 

σιδηροδρομικού δικτύου 

  

Ολοκλήρωση και λειτουργία 

του Δυτικού Άξονα, της 

ΠΑΘΕ (Κόρινθος - Πάτρα), 

και σύγχρονης 

σιδηροδρομικής γραμμής 

  

Καθυστέρηση σύνδεσης με 

Εγνατία και Πανευρωπαϊκούς 

Άξονες 

    

Κομβική θέση Πάτρας ως 

Δυτική Πύλη της χώρας 

στο σύστημα των 

συνδυασμένων 

μεταφορών 

  

Χαμηλής ποιότητας οδικό δίκτυο και 

δυνατότητες πρόσβασης σε ορεινές 

τουριστικές περιοχές 

  

Ανάπτυξη των 

συνδυασμένων μεταφορών 

στο πλαίσιο των 

Ευρωπαϊκων δικτύων 

  

Υλοποίηση σημαντικής 

κλίμακας μεταφορικών έργων 

σε γειτονικές Περιφέρειες (π.χ. 

Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, 

Εγνατία Οδός). 

    

Σημαντικές λιμενικές 

υποδομές για τη 

διασύνδεση με εμπορικά 

δίκτυα και την διακίνηση 

επιβατών 

  

Τεχνολογικά ξεπερασμένο σύστημα 

παρακολούθησης και ελέγχου της 

κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές  

  

Ύπαρξη μεγάλων οδικών 

αξόνων από 

και προς την Αθήνα και 

σύνδεση με τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα 

  

Επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρεάζουν αρνητικά το 

μοντέλο κατασκευής των 

μεγάλων οδικών αξόνων (ΣΔΙΤ) 

6 

  

Προώθηση βιώσιμων 

μεταφορών και 

απομάκρυνση των 

σημείων συμφόρησης σε 

σημαντικά δίκτυα 

υποδομών.  

      

Κακή σύνδεση και λειτουργικότητα 

μεγάλων μεταφορικών υποδομών 

(έλλειψη κατάλληλης σύνδεσης νέου 

λιμένα Πάτρας με Περιμετρτική οδό, 

λιμένος Πλατυγιαλίου με Ε.Ο. Αντιρρίου 

Άρτας, κλπ) 

  

Αναβάθμιση υποδομών 

ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγυαλίου 

Αστακού 
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Υψηλή συγκέντρωση 

επιστημονικού 

προσωπικού  

  

∆ιαρθρωτικά  

προβλήµατα  στην  

αγορά  εργασίας  

(µακροχρόνια  ανεργία,  

ανεργία γυναικών, κλπ).  

  

Η ολοκλήρωση των σημαντικών και βασικών 

έργων υποδομής (Ιόνια και Ολυμπία Οδός, 

σύγχρονος σιδηρόδρομος) 

  
Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

σημαντικών έργων υποδομής.  

    

 Ο  αναπτυγµένος  

τουριστικός  τοµέας  

που  συµβάλλει  στη  

δηµιουργία- 

συντήρηση θέσεων 

εργασίας.  

  

 Ενδοπεριφερειακές  

ανισότητες,  µε  ύπαρξη  

θυλάκων χαµηλής 

ανάπτυξης.  

  Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων στην ΠΔΕ   

Η  οικονομική  ύφεση  λειτουργεί  

ανασταλτικά  τόσο  για ιδιωτικές όσο 

και για δημόσιες επενδύσεις   

    

 Ύπαρξη  Αστικού 

Κέντρου που μπορεί 

να αποτελέσει σημείο 

αναπτυξιακής 

στρατηγικής  

  

Υψηλά  ποσοστά  

απασχόλησης  στον  

αγροτικό  τοµέα  στην 

Ηλεία και την Αιτνια 

  

∆υνατότητες που προσφέρουν στην ΠΔΕ η 

συμμετοχή της σε διαπεριφερειακά και 

διακρατικά προγράμματα για την 

αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού 

(κατάρτιση, δια βίου µάθηση).  

  

Ραγδαία αύξηση της ανεργίας και 

μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως νέου 

επιστημονικού δυναμικού.  H  

συγκεκριμένη τάση  διαφαίνεται  ως  

η  μάστιγα  της  οικονομίας  μας, 

στερώντας από την ΠΔΕ το  

απαιτούμενο  ανθρώπινο  

δυναμικό για την ανάπτυξη  

        

Εποχιακά αυξηµένη 

ανεργία, λόγω της 

ενασχόλησης µε τον 

τουρισµό.  

  
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ευρώπη του 

2020 (Agenda for New Skills and Jobs) 
   Η απερήµωση της υπαίθρου.  

        

Υψηλός δείκτης 

γήρανσης του 

πληθυσµού.  

  

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στο τοπικό επίπεδο με 

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης περιοχής-Προσέγγιση από 

κάτω προς τα πάνω και ενεργοποίηση του 

τοπικού δυναμικού 

  

Υψηλο ποσοστό ανεργίας των νέων 

και των γυναικών. Ποσοστά 

υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο.  

        

 Χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης 

ανθρώπινου δυναµικού.  

  
Προγράμματα ενίσχυσης της 

αυταπασχόλησης κυρίως σε νέους και νέες 
  

Μη διασύνδεσης της εκπαίδευσης με 

την αγορά εργασίας και εμμονή στη 

χαμηλή διασύνδεση της παραγωγής 

με την εκπαίδευση, και την Ε&Α 
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Προώθηση της 

απασχόλησης και 

υποστήριξη της 

κινητικότητας των 

εργαζομένων 
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Χαμηλή γεωγραφική 

κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού 

 

Λειτουργία Ειδικού Συμβουλίου για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση στην Δυτική 

Ελλάδα - σε συνεργασία με το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της περιοχής 

και τα Επιμελητήρια – για τη 

αποτελεσματικότερη σύνδεση της ζήτησης με 

την προσφορά εργασίας 
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Α/Α   ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ   ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

                 

    

Η δράση της ΠΔΕ για την 

άσκηση πολιτικών κοινωνικής 

φροντίδας.  

  

Απουσία κεντρικού επιτελικού 

οργάνου υπεύθυνου για το 

σχεδιασμό μεταρρυθμιστικών 

παρεμβάσεων στον τομέα της 

φτώχιας και της κοινωνικής 

ένταξης 

  

Η ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

για την καταπολέμηση της 

φτώχειας  (European  

Platform against Poverty)-

Εθνικό Πρόγραμμα. 

  

 Επικέντρωση της πολιτικής 

δημοσιονομικής προσαρμογής στη 

βιωσιμότητα των προνοιακών 

πολιτικών.  

    

Θεσμοθέτηση φορέα 

σχεδιασμού και 

παρακολούθηση τομεακών 

πολιτικών καταπολέμησης 

της φτώχειας σε Εθνικό 

Επίπεδο 

  
Χαμηλός ρυθμός δημιουργίας 

νέων θέσεων απασχόλησης 
  

Αξιοποίηση του κοινωνικού 

έργου της  

Εκκλησίας και των ΜΚΟ 

  

 Υιοθέτηση καλών πρακτικών  

καταπολέμησης της φτώχειας χωρίς 

την  

αναγκαία προσαρμογή στην 

ελληνική  

πραγματικότητα και τις 

ιδιαιτερότητες  

αυτής.  

    

Σταδιακή ανάπτυξη και 

εξέλιξη  

προγραμμάτων πρόληψης 

και  

πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας. 

          

Η οικονομική ύφεση επιδεινώνει το 

πρόβλημα της φτώχειας στην 

Δυτική Ελλάδα ιδιαίτερα λόγω των 

σημαντιθκών ενδοπεριφερειακών 

διαφορών.  
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Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης 

και της 

καταπολέμησης της 

φτώχειας 

  

Ενεργοποίηση εθελοντικών 

(Μ.Κ.Ο) και εκκλησιαστικών 

φορέων για την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας.   
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Α/Α   
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

                 

    
Υψηλού  επιπέδου  ανθρώπινο 

δυναμικό όσον 
  

Πάρα πολύ μικρό ποσοστό 

του πληθυσμού της ΠΔΕ 

διαθέτει στοιχειώδη 

γεωργική κατάρτιση.  

  

 Η  χρήση  ΤΠΕ  στα  σχολεία της ΠΔΕ 

συμπεριλαμβανομένης  και  της πρόσβασης στο 

Internet.  

  

Γήρανση του 

πληθυσμού και μείωση 

του αριθμού των 

μαθητών 

    

Yπάρχει ένα πολύ μεγάλο 

δυναμικό στην ΠΔΕ ως ποσοστό 

του πληθυσμού της ηλικιακής 

ομάδας 20-24 που φοιτά στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

φθάνει το 104% (2008)   σχεδόν 

υπερδιπλάσιο του Μ.Ο. της ΕΕ 27 

ενώ  γενικότερα οι φοιτητές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ανέρχονται σε υψηλότερα 

επίπεδα του εθνικού Μ.Ο. αλλά 

και του Μ.Ο. της ΕΕ 

  

Υστέρηση  συμμετοχής  σε 

προγράμματα ΔΒΜ και με 

πτωτική μάλιστα τάση 

μάλιστα λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Η 

υστέρηση αυτή γίνεται 

αντιληπτή  σε σχέση με τον 

Μ.Ο. της Αττικής και 

χαρακτηρίζεται 

δυσθεώρητη σε σχέση με 

τον Μ.Ο. της ΕΕ27  

  

Συμμετοχή σε περιφερειακά και διακρατικά 

προγράμματα για την ανίχνευση αναγκών σε 

ειδικότητες/προσόντα/δεξιότητες, σε κλαδικό και 

τοπικό επίπεδο. 

  

Αυξητική τάση του 

ποσοστού ανεργίας και 

ιδιαίτερα στους νέους 

    

Βελτίωση των  υποδομών  

εκπαίδευσης και μέσων 

διδασκαλίας με την χρήση του 

ΕΣΠΑ 

  

Χαμηλές  δημόσιες  

δαπάνες  για  την 

πρωτοβάθμια  και  

δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  με  

συνεχιζόμενη  πίεση  για 

περαιτέρω μείωσή τους.  

  
Χρηματοδοτικές  δυνατότητες  της  5ης 

προγραμματικής περιόδου για ΕΤΑ.   
  

Δημοσιονομικοί 

περιορισμοί και πιέσεις 

για περιορισμένη 

αύξηση των δημοσίων 

δαπανών για την 

εκπαίδευση.  

    

Λειτουργία Υψηλής στάθμης 

πανεπιστημιακών σχολών και 

Ερευνητικών Ινστιτούτων 

Διεθνούς Εμβέλειας  

  

Χαμηλή δικτύωση 

εκπαιδευτικών δομών με 

παραγωγικούς φορείς και 

τον κόσμο της εργασίας 

  

Μεταφορά της αρμοδιότητας της δια βίου 

μάθησης και της εκπαίδευσης στην περιφερειακή 

διοίκηση 

  

Αδυναμία  σύνδεσης  

των  βαθμίδων 

εκπαίδευσης με την 

τοπική αγορά εργασίας. 

       Υποβάθμιση δομών ΔΒΜ    
Αξιοποίηση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών 

δομών της Περιφέρειας. 
  

Κίνδυνος συμπίεσης 

των πόρων στα πλαίσια 

της οικονομική ςκρίσης 
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Επένδυση στην 

εκπαίδευση, 

τις δεξιότητες 

και στη δια 

βίου μάθηση 

         Προώθηση εταιρικών σχέσεων/δικτύων μεταξύ 

κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, 

ιδρυμάτων/παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προκειμένου να βελτιωθεί η διαβίβαση 

πληροφοριών για τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, να εισαχθούν μέθοδοι μάθησης με βάση 

την εμπειρία, να ενθαρρυνθεί ο πειραματισμός και  

  Συγκεντρωτικό μοντέλο 

διαχείρισης πόρων και 

φορέων υλοποίησης  

δράσεων ΔΒΜ που 

υιοθετήθηκε στον 

σχεδιασμό της Δ 

Προγραμματικής 
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να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα Περιόδου 

            

Αξιοποίηση του θεσμού των προγραμματικών 

συμβάσεων μεταξύ πιστοποιημένων δομών της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των φορέων 

παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ σε κεντρικό επίπεδο 

    

            

Προώθηση εταιρικών σχέσεων/δικτύων μεταξύ 

κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, 

ιδρυμάτων/παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προκειμένου να βελτιωθεί η διαβίβαση 

πληροφοριών για τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, να εισαχθούν μέθοδοι μάθησης με βάση 

την εμπειρία, να ενθαρρυνθεί ο πειραματισμός και  

να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
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Α/Α   ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ   ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ   ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   ΑΠΕΙΛΕΣ 

                 

    

Το 55% του υφιστάμενου 

προσωπικού της ΠΔΕ είναι 

τουλάχιστον Πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης 

  

Σχεδόν το 50% των εργαζομένων 

στην ΠΔΕ είναι μεταξύ 50 και 59 

ετών. Αν μάλιστα υπολογίσουμε 

και τους εργαζόμενους μεταξύ 

60-65 ετών τότε το ποσοστό των 

εργζόμενων στην ΠΔΕ που είναι 

πάνω από 50 και κάτω από 65 

ετών ξεπερνά το 60%. 

  

Η καθιέρωση Συστήματος 

Διοίκησης με στόχους, μέτρηση 

αποδοτικότητας 

  

Η μη προσέλκυση υψηλού 

επιπέδου στελεχών από τον 

ιδιωτικό τομέα ή η 

προσέλκυσή του χωρίς 

μισθολογική αναγνώριση 

των ειδικών προσόντων του  

(π.χ. ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό).  

    

Η λειτουργία διαρκούς επιτροπής 

καταγραφής και απλούστευσης 

των διοικητικών διαδικασιών 

στην ΠΔΕ. 

  

Ανεπαρκής σύνδεση της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης με τις 

πραγματικές ανάγκες στο 

επίπεδο του δημόσιου 

οργανισμού και στο ατομικό 

επίπεδο του υπαλλήλου. 

  

Σταδιακή εισαγωγή των ΤΠΕ στις 

λειτουργίες των υπηρεσιών της 

ΠΔΕ, που διευκολύνει τις 

αναδιοργανώσεις και περιορίζει 

την γραφειοκρατία. 

  
Η γήρανση του προσωπικού 

της ΠΔΕ 

    

Λειτουργία περιφερειακής Δομής 

επιμόρφωσης του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. (ΕΚΔΔΑ) στην ΠΔΕ 

  

Η προσήλωση σε ιεραρχικές 

σχέσεις, η περιχαράκωση 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, 

η δυσχέρεια ομαδικής εργασίας 

ή οριζόντιας συνεργασίας ή 

ενδοϋπηρεσιακής ή δι-

υπηρεσιακής συνεργασίας. 

  

Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων 

και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

προγραμματισμού και ανάλυσης 

της περιφερειακής στρατηγικής 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

  

Αντιγραφή διεθνών 

πρακτικών χωρίς 

προσαρμογή στο 

περιβάλλον της Δημόσιας 

Διοίκησης στην Ελλάδα. 

    

Σταδιακή εισαγωγή των ΤΠΕ στις 

λειτουργίες των υπηρεσιών της 

ΠΔΕ, που διευκολύνει την 

αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας της. 

  

Έλλειψη σύγχρονης και ενιαίας 

υποδομής λειτουργίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

  

 Αξιοποίηση του δικτύου δημόσιας 

διοίκησης «Σύζευξις» για την 

επικοινωνία φωνής και δεδομένων 

σε όλη την Περιφέρεια 

  

Ύπαρξη θεσμικής 

γραφειοκρατίας και 

δαιδαλώδες θεσμικό και 

νομοθετικό πλαίσιο.  

    

Αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών της ΠΔΕ κατά τα δύο 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 

  

Αδυναμίες προσαρμογής των 

δομών και των συστημάτων 

λειτουργίας προς τις 

εξελισσόμενες ανάγκες. 

  

Αξιοποίηση του δικτύου δημόσιας 

διοίκησης «Σύζευξις» για την 

επικοινωνία φωνής και δεδομένων 

σε όλη την Περιφέρεια 

  

Η δυσκολία υποκίνησης του 

ανθρώπινου δυναμικού της 

ΠΔΕ εξαιτίας της 

ανασφάλειας του 

εργασιακού περιβάλλοντος 

ως αποτέλεσμα της 

οικονομικής κρίσης.  
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Βελτίωση της 

θεσμικής επάρκειας 

και της 

αποτελεσματικής 

δημόσιας διοίκησης 
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Συμμετοχή ικανού αριθμού 

στελεχών της ΠΔΕ σε σειρά 

σεμιναρίων επιμόρφωσης σε 

θέματα νέων τεχνολογιών, 

Εθνικής και Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, διαχείρισης 

προγραμμάτων, αξιολόγησης και 

πιστοποίησης γνώσεων  

 

Έλλειψη προσωπικού 

εξειδικευμένων προσόντων σε 

καίριους τομείς, ιδιαίτερα στον 

τομέα των ΤΠΕ. 

 

Αξιοποίηση καλών πρακτικών και 

εμπειρίας προσπαθειών 

εκσυγχρονισμού της λειτουργίας 

της ΠΔΕ από την συμμετοχή της σε 

διαπεριφερειακά και διακρατικά 

συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 
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4. Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
 

Γενικές Κατευθύνσεις 

Οι βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας προκύπτουν από την συστηματική 

ανάλυση των υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας καθώς και των δυνατών σημείων και 

ευκαιριών που αποτυπώθηκαν με ανάλυση στις προηγούμενες παραγράφους. 

Οι προτεραιότητες ανάπτυξης προέρχονται αλλά και απαντούν στο βασικό όραμα για την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας το οποίο είναι : 

«Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον» 

Οι προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020 παρουσιάζονται ακολούθως. 

1. Ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας.  

Βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα είναι η ανασυγκρότηση και ενίσχυση της παραγωγικής 

βάσης της Περιφέρειας σε τομείς και κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και με ισχυρό 

εξαγωγικό προσανατολισμό (π.χ. αγροτικός τομέας, υδατοκαλλιέργειες, προϊόντα αγροτικής 

μεταποίησης υψηλής προστιθέμενης αξίας κλπ) με έμφαση στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των 

τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας. Επίσης στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργιών υψηλού 

επιπέδου μεταξύ των τριών τομέων παραγωγής, και η προώθηση της επιχειρηματικότητας με 

κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισμό, σε συνδυασμό με την προώθηση της οικονομίας της 

γνώσης, την κινητοποίηση των ενδογενών πόρων και την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων. 

2. Επένδυση στο Ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας 

Ανάπτυξη χωρίς υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα ουτοπικό στόχο. Βασικός 

αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας αποτελεί η περαιτέρω ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

δυναμικού για την συμβολή του στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας και για την 

αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κρίσης. Βελτίωση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών 

και δεξιοτήτων του προσωπικού και υποστήριξη της ανασυγκρότησης μέσω της αξιοποίησης των 

συνεργασιών με τους φορείς έρευνας, τεχνολογίας και εκπαίδευσης της Περιφέρειας. 

3. Αξιοποίηση  Ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας.  

Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας και της γεωγραφικής της θέσης για την 

τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας.  Αξιοποίηση του 

δυναμικού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς επίσης και από πιθανά πεδία 

υδρογονανθράκων πάντα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού και προστασίας 

του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. 

4. Ανάδειξη Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση τουριστικού δυναμικού της Περιφέρειας 

Αξιοποίηση του ιδιαίτερου δυναμικού της στον τομέα του τουρισμού, πολιτισμού και φυσικού 

περιβάλλοντος. Έμφαση στην διαφοροποίηση και ανάπτυξη με τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και με τη συνέργεια του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δημιουργία νησίδων αριστείας στον τομέα του τουρισμού, 

προστασίας και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ανάδειξης του φυσικού 

περιβάλλοντος.   

5. Αξιοποίηση Γεωγραφικής Θέσης της Περιφέρειας 

Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών και 

ειδικότερα  
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• ως νότια Δυτική Πύλη της χώρας προς την Κεντρική Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, 

• ως κεντρικός πόλος ανάπτυξης στον αναπτυξιακό άξονα Αδριατικής – Ιονίου που συνδέει 

την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή μέσω Ηγουμενίτσας, 

• ως τουριστικός - πολιτιστικός και εμπορευματικός – διαμετακομιστικός κόμβος, των 

δικτύων διευρωπαϊκής συνεργασίας και ανάπτυξης στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης (Νότιο 

Μεσογειακό Τόξο).  
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5. Αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές – κάλυψη των 
προβλεπόµενων από τον Κανονισµό αιρεσιµοτήτων 

 
Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες αποτελούν μια νέα πτυχή των Kανονισμών και αφορούν σε 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να εκπληρώνονται προκειμένου να υλοποιηθούν τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Οι προϋποθέσεις αυτές θα είναι 

δεσμευτικές κατά την υποβολή του Συμβολαίου Συνεργασίας ή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η μη 

εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων ανάλογα με τη φύση τους δύναται να οδηγήσει σε αδυναμία εκκίνησης 

του προγράμματος ή σε αναστολή πληρωμών των Αξόνων Προτεραιότητας που συνδέονται με αυτές.  

Οι αιρεσιμότητες όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV του κειμένου της Επιτροπής διακρίνονται σε 

γενικές και θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες.  Η αντιμετώπιση των γενικών αιρεσιμοτήτων που 

αναφέρονται σε θέματα κοινωνικών διακρίσεων, ισότητας των φύλων, δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία, δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στατιστικών 

συστημάτων και δεικτών αποτελεσμάτων προϋποθέτει προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

Κοινοτικές Οδηγίες, η οποία αποτελεί αντικείμενο και υποχρέωση της Κεντρικής Κυβέρνησης του Κράτους 
Μέλους.  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα εφαρμόζει στη συνέχεια πλήρως και αποκλειστικά τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προκύψουν. 

Οι θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες συνεπάγονται επίσης μια σειρά ενεργειών και δράσεων που 

πρόκειται να αναληφθούν αναλυτικά ως εξής:   

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (Στόχος έρευνας και 

ανάπτυξης) : Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προχωρήσει σε αποτύπωση των ειδικών 

χαρακτηριστικών της στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προκειμένου να 

διαμορφώσει στη συνέχεια ένα πολυετές σχέδιο για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της στον 

τομέα αυτό. 

2. Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς 
και της χρήσης και της ποιότητάς τους (Στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης):  Υπάρχει δέσμευση της 

αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας για την ανάπτυξη της απαραίτητης στρατηγικής. Έχει ψηφισθεί ο Ν. 

3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αναμένονται οι εφαρμοστέες διατάξεις. 

3. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ):  Θα ληφθούν μέτρα σε εθνικό 

επίπεδο για τη μείωση του κόστους και του χρόνου σύστασης και αδειοδοτής εων μιας 

επιχείρησης 

4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς:  Εκτιμάται ότι η ενσωμάτωση των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών στην Εθνική 

Νομοθεσία θα γίνει εντός προθεσμίας 
5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη κινδύνων (Στόχος κλιματικής 

αλλαγής): Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προχωρήσει σε αποτίμηση των δεδομένων και θα 

εκπονήσει σχετικό σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

6. Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση βιώσιμης χρήσης πόρων:  Το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 

απορροής της Περιφέρειας θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος.  Επιπλέον θα εκπονηθεί 

Σχέδιο Δράσης για την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων.  

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 

δικτύων:  Θα εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο μεταφορών και δικτύων στο οποίο θα 

περιλαμβάνονται ώριμα έργα μεταφορών με ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και χρονοδιάγραμμα, 

καθώς επίσης και οι απαραίτητες νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις για την έγκαιρη κατασκευή 
των έργων αυτών. 

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού:  Η 

αιρεσιμότητα αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα 

εφαρμόσει ακριβώς τις σχετικές οδηγίες   

9. Επένδυση στις δεξιότητες, στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση:  Η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος θα αποτυπώσει τα δεδομένα όσον αφορά στην πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου, 

προκειμένου να εφαρμόσει στοχευμένες πολιτικές για την καταπολέμηση του φαινομένου.  
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Παράλληλα θα εκπονήσει σχέδιο δράσης με πολιτικές για την καλύτερη και συστηματικότερη 

ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και την επέκτασή της σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, νέους, 

γυναίκες, ανειδίκευτους, άτομα μεγάλης ηλικίας, μειονεκτικές ομάδες.   

10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (Στόχος για τη φτώχεια): Είναι 

απαραίτητη η διαμόρφωση ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 

φτώχειας, όμως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και τις 
μελλοντικές προοπτικές, δεδομένου ότι το ποσοστό φτώχειας είναι ιδιαίτερα αυξημένο στη 

Περιφέρεια τόσο λόγω οικονομικών συγκυριών όσο και λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού 

οικονομικών μεταναστών.  Όσον αφορά στην υγεία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα εφαρμόσει 

την εθνική στρατηγική για την Υγεία λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης:  Το πλαίσιο της 

στρατηγικής της πολιτικής για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας θα 

διαμορφωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Όσον αφορά λοιπές θεσμικές και οργανωτικές  προσαρμογές αυτές πρέπει να αφορούν την άρση όλων 

εκείνων των διαδικασιών και επιλογών που αποτέλεσαν κατά το παρελθόν  τροχοπέδη στον ορθολογικό 

σχεδιασμό και την αποδοτική κατεύθυνση και διάχυση των πόρων. Με βάση την εμπειρία από την 
εφαρμογή των πρόσφατων  Προγραμματικών περιόδων μπορούμε να εντοπίσουμε τις κάτωθι 

δυσλειτουργίες: 

α) πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο  στην ωρίμανση των έργων με αλληλεπικάλυψη πολλών και διαφορετικών 

φορέων. Παράλληλα επιβάρυνση φορέων με γραφειοκρατικό όγκο δουλειάς  (πχ διαχειριστική επάρκεια) 

με αμφίβολη αποτελεσματικότητα. 

β) Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δεν έχει συνταχθεί Κώδικας Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης με κωδικοποιημένη συνολικά τη νομοθεσία που διέπει τον β βαθμό Αυτοδιοίκησης. 

Προβλήματα με τα αποφαίνοντα όργανα, παλινδρομήσεις και σύγχυση για τις αρμοδιότητες των 

Συλλογικών οργάνων, δυστοκίες στη σύναψη Πρ. Συμβάσεων είναι  χαρακτηριστικά  φαινόμενα που 

δυσκολεύουν την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων – μεταξύ άλλων. 
γ) Το απόλυτα συγκεντρωτικό σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης που υιοθετήθηκε  στα Προγράμματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στέρησε έναν πολύ σημαντικό τομέα παρέμβασης από την Περιφέρεια 

δ) Σε επίπεδο εφαρμογής υπάρχει ελλιπής διάχυση εμπειριών, αποτελεσμάτων και πρακτικών 

υλοποιούμενων δράσεων 
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6. Επισήµανση πιθανών ενδοπεριφερειακών διαφοροποιήσεων και επιδράσεων 
στο πλαίσιο των περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης 
 

Στο τριετές στρατηγικό σχεδιασμό της ΠΔΕ έχουμε θέσει στην καρδιά του σχεδιασμού ως  για 

περιφερειακή ανάπτυξη τον όρο της εδαφικής συνοχής.   Σύμφωνα με την πράσινη βίβλο η έννοια της 

εδαφικής συνοχής διασυνδέει την οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την 

οικολογική ισορροπία, τοποθετώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στην καρδιά του πολιτικού σχεδιασμού. 

Σύμφωνα επίσης με το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού της ΠΔΕ οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

εντός της ΠΔΕ εντοπίζονται στους τομείς της απασχόλησης και του εισοδήματος, με την Περιφερειακή 

Ενότητα Αχαΐας να συγκεντρώνει μέχρι πρόσφατα τους καλύτερους όρους τόσο όσο αφορά την 

απασχόληση όσο και το διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο και με βάση τα τελευταία στοιχεία.  Η 
πραγματικότητα αυτή τείνει να μεταβληθεί καθώς τα 3 τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν 

χτυπήσει με σφοδρότητα τον κλάδο των υπηρεσιών  – όπου κρατούσε τα σκήπτρα η Αχαΐα- αλλά και τον 

δευτερογενή τομέα, που αφορούσε μικρότερο ποσοστό απασχόλησης.  Σε αυτό το κλίμα ο πρωτογενής 

τομέας φαίνεται να ανακτά μια νέα δυναμική καθώς όχι μόνο έχει μια σταθερή πορεία αλλά επιλέγεται 

πλέον  από πολλούς ως διέξοδος με θετικές προοπτικές. Είναι μάλλον κοινή η διαπίστωση πως η 

οικονομική κρίση έχει μειώσει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες όχι αμβλύνοντας αυτές με το να τείνουν 

προς τα άνω όρια αλλά αντίθετα μέσω μιας καθολικής οριζόντιας τάσης μείωσης όλων των κρίσιμων 

δεικτών. Ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ακολουθεί πλέον την εθνική πορεία 

απειλώντας ιδιαίτερα τις αστικές περιοχής της Περιφέρειας (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος, Αίγιο).  

Σε αυτό το κλίμα, το αίτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης φαίνεται να υιοθετείται  ευρύτερα από 
ολοένα αυξανόμενα τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής  μας .  Είναι πλέον κοινός τόπος η 

πεποίθηση πως η  επιβίωση   καταρχάς και η ανάπτυξη μετέπειτα απαιτούν την  μετάβαση σε μια πορεία 

αυτόνομης, αυτοτροφοδοτούμενης και δημιουργικής έκφρασης των παραγωγικών δυνάμεων της 

Περιφέρειας.  

Η προώθηση των περιφερειακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω 

θεωρούμε πως μπορούν να μειώσουν μόνιμα και μεσο-μακροπρόθεσμα τις ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες καθώς: 

α)   έχουν στο επίκεντρο σε μεγάλο βαθμό – και σίγουρα περισσότερο από άλλες Προγραμματικές 

περιόδους – τον ανθρώπινο παράγοντα.  Οι προτεραιότητες «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτοµίας»  «Προώθηση  της  απασχόλησης  και  υποστήριξη  της  κινητικότητας  των 

εργαζοµένων»  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας»  «Επένδυση 

στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου µάθηση» καθώς και η «Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας 

και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» απευθύνονται κατευθείαν σε αυτό που στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας πρέπει να ενισχυθεί και αναδειχτεί: ο πολίτης, το ανθρώπινο δυναμικό και οι υψηλές 

δυνατότητές του σε κάθε τομέα. Παράλληλα και οι άλλες προτεραιότητες εμπεριέχουν την επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό ( ΜΜΕ και Πρωτογενής τομέας). Στον βαθμό που η τελική δόμηση των προτάσεών 

μας καταλήξει σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρούμε – με δεδομένη την πολυδιάστατη και 

πολυδύναμη παραγωγική βάση της Περιφέρειας – πως θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την άρση 

των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού πέρα από την 
προτεραιότητα καταπολέμησης της φτώχειας οφείλει να λάβει οριζόντιο χαρακτήρα σε κάθε άξονα 

προτεραιότητας. 

β) για πρώτη ίσως φορά – και υπό το βάρος της δυσμενέστατης οικονομικής συγκυρίας -  τίθεται με τέτοια 

σαφήνεια και επιτακτικότητα το αίτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης .  Η ανάδειξη και αξιοποίηση 

της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας μπορεί να αποτελέσει άμεσα διέξοδο για το ανθρώπινο 

δυναμικό και να οδηγήσει σε βιώσιμη απασχόληση με  εξωστρεφή προσανατολισμό και κατά τρόπο που 

θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή 

γ) Η υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών θα επιλύσει πολλά προβλήματα ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων . Πρέπει όμως να γίνει σαφές πως χωρίς την υλοποίηση των μεγάλων έργων που 

καρκινοβατούν ή απλά είναι εκτός σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια για την περιοχή μας  (Ολυμπία Οδός, 
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5. Αναγκαίες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές – κάλυψη των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό αιρεσιμοτήτων   

-32- 

Ιονία Οδός, Ολοκλήρωση Σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο Πάτρα, φυσικό αέριο) η μείωση των  ανισοτήτων  

θα αποτελεί μια «εσωτερική»   υπόθεση που δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πολίτη. 

δ) επειδή ακριβώς προκρίνουμε  την εδαφική συνοχή θεωρούμε ιδιαίτερα σοβαρή και χρήσιμη την 

δυνατότητα για διαμόρφωση τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης (στα πρότυπα των δράσεων Leader) τα 

οποία προωθούνται από την τοπική κοινωνία, επικεντρώνονται σε μία περιοχή (υπο-περιφέρεια) και 

μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από όλα τα ταμεία. Πρόκειται για μια επιλογή που θα βοηθήσει να 
κατευθύνουμε τον σχεδιασμό μας στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον του. 

Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταδείξει με τεκμηριωμένη ανάλυση στο κείμενο για τον τριετή στρατηγικό 

σχεδιασμό της ΠΔΕ την ποσοστιαία υποχώρηση της θέσης της ΠΔΕ –και των άλλων Περιφερειών-   σε 

σχέση με την Περιφέρεια Αττικής μετά από την εφαρμογή τριών Προγραμματικών περιόδων.. Στην 

σημερινή οικονομική συγκυρία τα στοιχεία της αβεβαιότητας και της ραγδαίας επιδεινούμενης κρίσης 

μεταβάλλουν σε κινούμενη άμμο το κοινωνικό πλαίσιο , όπως το γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα, με την 

επιδείνωση κρίσιμων παραμέτρων της κοινωνικής συνοχής. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για την 

ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας  καταδεικνύουν μια ομογενοποίηση σε εθνική κλίμακα όσον αφορά την 

αδυναμία αντιμετώπισης του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.  Ως εκ τούτου εκτιμούμε πως η επιδίωξη 

άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ως στόχος  των προτεραιοτήτων ανάπτυξης παραμένει 
σημαντικός αλλά δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί αποκλειστικός καθώς η μορφή που λαμβάνει η κρίση 

δημιουργεί νέα και απρόβλεπτα  δεδομένα . Το μέτρο μιας περιφερειακής πολιτικής εκτιμούμε πως  

οφείλει να είναι η αυτόνομη πορεία σε ένα –ευτυχώς ή δυστυχώς – παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και 

σε αυτή την επιδίωξη τα τομεακά προγράμματα οφείλουν να κατευθύνουν τους πόρους τους στις περιοχές 

εκείνες που παρουσιάζουν τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα . Στην κατεύθυνση αυτή στον 

βαθμό που η δόμηση των περιφερειακών προγραμμάτων βασισθεί  σε μεγάλο βαθμό σε μια εξειδίκευση 

που προκύπτει από την ανάλυση του παραγωγικού προφίλ κάθε περιοχής   θεωρούμε πως θα 

αντιμετωπιστούν  χρόνια  προβλήματα  ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αλλά και επείγουσες τωρινές 

ανάγκες που άπτονται της κοινωνικής συνοχής.
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Παράρτηµα : Ανάλυση Βασικών Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
 

Α/Α  Θεματικός Στόχος  Επενδυτικές Προτεραιότητες 

1 Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας 

1. Δημιουργία ικανοτήτων στην έρευνα και καινοτομία και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης και 

διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση 

2. Ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής 

οικονομίας (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τουρισμός, υπηρεσίες, κλπ) 

3. Ενίσχυση των δράσεων για την επιτυχή εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας  

4. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε τομείς έρευνας και τεχνολογίας 

5. Χρήση προηγμένων χρηματο-οικονομικών μέσων για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη 

χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας από τον ιδιωτικό τομέα 

6. Αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών σε κέντρα αριστείας 

7. Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας με τους φορείς έρευνας, τεχνολογίας και 

εκπαίδευσης με στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και εφαρμογών. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η τόνωση της απασχόλησης. 

8. Ενίσχυση των φορέων έρευνας και καινοτομίας για την δημιουργία κέντρων αριστείας σε κρίσιμους 

τομείς (Key Enabling Technologies KETs) με επενδύσεις σε εξοπλισμό και λοιπές υποδομές. 

9. Υλοποίηση δράσεων για την άμεση και ταχεία αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και 

καινοτομίας με ενέργειες όπως  

a. Υποστήριξη για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ φορέων έρευνας και 

καινοτομίας και επιχειρηματικών φορέων 

b. Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και τεχνολογίας από επιχειρήσεις 

c. Προώθηση των υπηρεσιών παροχής εξειδικευμένων συμβουλών ανάπτυξης και υιοθέτησης 

καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις 

d. Δράσεις επίδειξης επιτυχημένων παραδειγμάτων ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

10. Προώθηση της καινοτομίας και των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα με ενέργειες 

όπως : 

a. Ενίσχυση της συνεργασίας φορέων του αγροτικού τομέα για τη δημιουργία δικτύων με στόχο την κοινή 

εφαρμογή καινοτομικών προϊόντων, πρακτικών και υπηρεσιών. 

b. Προώθηση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων, 

ανάπτυξης και βελτίωσης αγροτικών προϊόντων 

c. Ενίσχυση της συνεργασίας φορέων έρευνας και τεχνολογίας με επιχειρηματικούς φορείς του 

πρωτογενούς τομέα της περιφερειακής οικονομίας  

11. Εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης τομέων του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας οι οποίοι 

παρουσιάζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα (π.χ. κηπευτικά, φρούτα, ιχθυοκαλλιέργεια κλπ) 
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2 Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και 

ποιότητας των Τεχνολογικών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

1. Ενσωμάτωση στη λειτουργία της ΠΔΕ και υποστήριξη στην αποτελεσματική εφαρμογή του, του Νόμου 

3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους Πολίτες και τις 

Επιχειρήσεις, με επιμέρους στόχους: 

a. Την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με 

την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε κάθε Λειτουργική Μονάδα της ΠΔΕ. 

b. Την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να περιοριστεί 

δραστικά η γραφειοκρατία. 

c. Την απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων 

που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με την ΠΔΕ. 

d. Την μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε 

πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα. 

e. Τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης. 

f. Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς 

τους και την επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα με ασφάλεια στην εσωτερική 

επικοινωνία και λειτουργία των φορέων. 

2. Αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου:  «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data 

Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και 

ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» με επιμέρους στόχους: 

a. Την υποβοήθηση της Περιφέρειας, με την επεξεργασία και αξιοποίηση του πληροφοριακού πλούτου 

απ’ όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για την παροχή επιχειρησιακής πληροφορίας σχετικά με το 

σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και των αποκλίσεων κατά την εφαρμογή του και την αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και την αναθεώρηση του σχεδιασμού όπου 

απαιτείται. 

b. Τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης ιστορικών δεδομένων για ανάλυση. Τα δεδομένα αυτά θα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λειτουργικά και οικονομικά δεδομένα από όλες τις Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας με συγκεκριμένη περιοδικότητα, κατά περίπτωση.   

c. Την ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων. 

d. Τη διάθεση, σε αξιοποιήσιμη μορφή, μέρους της πληροφορίας των πληροφορικών συστημάτων της 

Περιφέρειας και των πρώην Ν.Α., σε οικονομικές μονάδες και πολίτες που θα ήθελαν να έχουν εικόνα 

των οικονομικών ή άλλων μεγεθών της Περιφέρειας. 

e. Την παροχή ενημερωτικών στοιχείων, αναφορών και δεικτών προς τους  πολίτες με σκοπό την 

επίτευξη της εξωστρέφειας των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

f. Την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω εφαρμογών διαδικτύου, ξεπερνώντας τα 

γεωγραφικά όρια της περιφέρειας και μέσω κατάργησης γραφειοκρατικών διαδικασιών.  

ΑΔΑ: Β43Ρ7Λ6-Τ4Γ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Στρατηγική  Προσέγγιση  - Θεµατικοί  Στόχοι   2014 - 2020  

 

 

 Παράρτημα : Ανάλυση Βασικών Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -35- 

g. Τον περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου μέσα από την απλοποίηση γραφειοκρατικών μηχανισμών 

και υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη με ΤΠΕ.  

3. Αξιοποίηση και επέκταση μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση ευρυζωνικότητας σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Η ΠΔΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων 

(οπτικές ίνες,  ασύρματα δίκτυα και συναφείς τεχνολογίες) που αποτελούν τις νέες αναγκαίες υποδομές 

για την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Στόχος μας είναι η ΠΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες 

για: 

a. να λειτουργήσουν άμεσα το επιχειρηματικά σχήματα διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης 

των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών – ΜΑΝ ώστε να επιτευχθεί η άμεση έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας και αξιοποίησης των ΜΑΝ. Ήδη έχει δημοσιευτεί η Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά 

Δίκτυα» (Πρόσκληση 33 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ), που αποσκοπεί στη 

λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), τα 

οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας 

σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 πόλεις της χώρας. 

b. να υποστηρίξει την επέκταση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και των ασύρματων δικτύων, 

ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος, μέσα από συνέργεια με άλλες 

υποδομές (Σύζευξις, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, κλπ). Ήδη έχει ενταχθεί  η Οριζόντια Πράξη 

«Υποστηρικτικές Υποδομές και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», 

προϋπολογισμού 172,3 εκ. ευρώ, στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αφορά την επέκταση και συνέχιση του 

Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 

προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια 

(2006-2011). Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση έργου το οποίο θα περιλαμβάνει: την ένταξη κάθε 

κτιρίου δημόσιου φορέα στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εκτιμώνται σε τουλάχιστον 30.000 κτίρια 

συμπεριλαμβανομένων των σχολείων), την αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα της ασφάλειας του Δικτύου και την παροχή νέων 

υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πρόκειται να 

αξιοποιηθούν οι δημόσιες ευρυζωνικές υποδομές ΜΑΝ (Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών) που 

κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας», καθώς και ο υφιστάμενος 

δικτυακός και τηλεφωνικός εξοπλισμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. 

c. να προωθήσει την αξιοποίηση των οπτικών ινών και των ασύρματων δικτύων για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και την κάλυψη απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών. Ήδη έχει δημοσιευτεί η Πρόσκληση 

34 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισμού 201,5 εκ ευρώ, με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 

Υποδομών σε λευκές αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», που αποσκοπεί στην κάλυψη των 

αγροτικών περιοχών της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας. 

4. Προώθηση της χρήσης ανοικτού Λογισμικού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως δημόσιος 

οργανισμός έχει την αποστολή να διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους της, με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, 
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διαφανή και οικονομικά αποτελεσματικό. Το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, αποτελεί ένα 

δημόσιο αγαθό το οποίο βασίζεται στην ελευθερία χρήσης και περεταίρω ανάπτυξης λογισμικού και 

εφαρμογών, προσφέροντας έτσι στους δημόσιους οργανισμούς ένα σύνολο από οικονομικά, 

επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και πηγές που μπορούν να συμβάλουν στην καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Οι δημόσιοι οργανισμοί όπως η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν επίσης έναν κομβικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού ως 

μαζικοί ‘καταναλωτές’ λογισμικού με εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις.  

Η ανάπτυξη και υιοθέτηση ανοικτού λογισμικού εμπεριέχεται εκτός των άλλων σε κείμενα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε Εθνικές στρατηγικές για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και οι 

Δημόσιοι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να προωθήσουν τη χρήση του (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ανταγωνιστικότητα 

Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα http://www.flossimpact.eu/ , Interreg IVC – “ OSEPA” http://osepa.eu/, 

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού www.ellak.gr κ.α.)  

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή λύσεων ΤΠΕ για το δημόσιο τομέα δεν είναι μόνο μία τεχνική διαδικασία 

αλλά μία επιλογή με πολιτικές και στρατηγικές προεκτάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη 

στη λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια η προώθηση της χρήσης ανοικτού Λογισμικού αποτελεί μία από 

τις κύριες στρατηγικές επιλογές της ΠΔΕ. 

5. Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία οριζόντιων μεγάλων έργων που αποσκοπούν στη 

δημοσιονομική εξυγίανση του κράτους, όπως το Κεντρικό Σύστημα για την παρακολούθηση του εθνικού 

προϋπολογισμού, η Ηλεκτρονική Καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας (του συνόλου των δημόσιων 

ακινήτων), το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, οι Ψηφιακοί Δασικοί Χάρτες, το Ψηφιακό 

Κτηματολόγιο, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, κ.α. τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί με τη 

συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Συμπληρωματικά, προώθηση της δημοσιότητας και των αναμενόμενων οφελών για δράσεις σχετικές με 

την ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, όπως το ICT4GROWTH, που αφορούν στην ανάπτυξη 

καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, με τη χρηματοδότηση θέσεων εργασίας και μπορούν να 

συμβάλουν με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο στη μετεξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

6. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την τουριστική προβολή της ΠΔΕ. Χαρακτηριστικές πλέον πρόσφατες 

ενέργειες είναι: (α) το έργο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας 

Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου &  Ιονίων Νήσων 2007-2013. (β) το 

έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού 

για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

7. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αγροτική οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο 

«Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» (Θεματική 
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Προτεραιότητα 13) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 

Ιονίων Νήσων 2007-2013. 

8. Προώθηση Πράσινων ΤΠΕ. Η ΠΔΕ σκοπεύει να ενισχύσει την ανάπτυξη Πράσινων ΤΠΕ διότι πιστεύει ότι 

είναι καταλύτης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας άλλων τομέων. Ειδικότερα τα Δίκτυα Νέας 

Γενιάς (NGN) έχουν θετική επίδραση στην πράσινη ανάπτυξη τομέων όπως η ενέργεια, οι μετακινήσεις, οι 

μεταφορές, τα κτίρια κλπ. τομείς που συνεισφέρουν πιο πολύ στην παραγωγή και εκπομπή αερίων 

θερμοκηπίου. Στόχος είναι η υποστήριξη (α) μεγάλων οργανισμών / εταιρειών και του δημόσιου τομέα σε 

δράσεις που αφορούν την συγκέντρωση των υπολογιστικών και αποθηκευτικών τους αναγκών μέσω της 

δημιουργίας ενεργειακών αποδοτικών υπολογιστικών κέντρων (Green Centres) (β) μικρότερων οργανισμών 

/ επιχειρήσεων αλλά και πολιτών ώστε να μπορούν να “αναθέσουν” τις υπολογιστικές τους ανάγκες σε 

υπηρεσίες cloud (γ) των παρόχων ενέργειας για την χρήση δικτύων νέας γενιάς με στόχο την 

παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της διανομής της ενέργειας (δ) νέων συνεργατικών μεθόδων 

με χρήση των Δικτύων Νέας γενιάς για την μείωση των αναγκών μετακίνησης (τηλε-εργασία, τηλε-ιατρική, 

απομακρυσμένη βοήθεια στο σπίτι κλπ.) (ε) της χρήσης ΤΠΕ για την διαχείριση της κυκλοφορίας των 

οχημάτων και την διαχείριση στόλων μεταφορικών μέσων (στ) της χρήσης των ΤΠΕ για απομακρυσμένη 

διαχείριση των κτιρίων και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και (ζ) της χρήσης των ΤΠΕ για άμεση 

αναγνώριση καταστροφών και απόκριση σε αυτές. 

3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα 

(για το ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) 

Α. Ενέργειες Υποδομής-Διοίκησης στη Στήριξη Επιχειρήσεων 

1. Ανάλυση των κλάδων προτεραιότητας της περιφέρειας με βάση: 

 τις οικονομικές επιπτώσεις τους 

 την επίπτωση στη καινοτομία και την τεχνολογία 

 τα υπάρχοντα clusters και δυνατότητες της περιφέρειας 

 την ενσωμάτωση οριακών περιοχών (ορεινών – απομακρυσμένων) 

2. Υιοθέτηση ενός απλού συστήματος ιεράρχησης των προτάσεων στήριξης (rating system) κυρίως ως προς 

τις πολλαπλασιαστικές τους επιπτώσεις στην περιφερειακή απασχόληση, εισόδημα και προϊόν με 

χωροταξική στόχευση ανά περιφερειακή ενότητα. Στο σύστημα αυτό θα λαμβάνονται υπόψη, χωρίς 

αναγκαστικά να ποσοτικοποιούνται, οι επιπτώσεις των προτάσεων στην τεχνολογία και την καινοτομία, η 

εναρμόνισή τους με την στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης και η συνέργειά τους με τις άλλες 

παρεμβάσεις στην περιφέρεια όπως τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, οι Δημόσιες Επενδύσεις, κ.λπ. 

Το σύστημα ιεράρχησης επιτρέπει να στραφεί η θεσμική στήριξη στις προτάσεις με τις μεγαλύτερες 

επιπτώσεις έτσι ώστε να έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Τέτοια συστήματα ιεράρχησης μπορούν να 

βασιστούν σε απλή ανάλυση επιπτώσεων των επενδυτικών προτάσεων στις οικονομίες των νομών της 

περιφέρειας από εθνικούς πίνακες εισροών-εκροών. 

3. Δημιουργία μηχανισμού εγγύησης δανείου για ίδρυση (εκκίνηση) ή επέκταση επιχείρησης ή εκχώρηση 

τέτοιας δυνατότητας σε υπάρχοντα μηχανισμό μετά από συμφωνία (π.χ. συμφωνία με ΕΤΕΑΝ ΑΕ).  

Β. Ενέργειες Στήριξης των Νέων Επιχειρήσεων 

1. Παροχή εγγυήσεων σε δάνεια ίδρυσης επιχείρησης 
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2. Θεσμοθέτηση Συστήματος «Συμβάσεων Αναδοχής» όπου η περιφέρεια ΔΕ θα αναλαμβάνει την 

ολοκληρωμένη στήριξη μια νέας επιχείρησης από πλευράς φιλοξενίας και mentoring. Η «Σύμβαση 

Αναδοχής¨ μπορεί να περιλαμβάνει από φιλοξενία σε χώρους επιχειρήσεων (π.χ. Επιστημονικό Πάρκο, 

Cluster ΚΟΡΑΛΙΑ, BIPE, κ.λπ) μέχρι διευκόλυνση για πραγματοποίηση ερευνών, εκπόνηση σχεδίων, 

αναζήτηση χρηματοδοτικών λύσεων, τεχνική υποστήριξη για την παραγωγή πρωτοτύπων και τη μετατροπή 

τους σε βιομηχανικά πρωτότυπα, δικτύωση (networking) με σημεία και φορείς της αγοράς, υπηρεσίες 

τεχνολογικής βελτίωσης κ.λπ. 

3. Δημιουργία Μητρώου Εξωτερικών Αναδόχων Συμβουλευτικής Υποστήριξης, όπου ανάλογα με την 

πρόταση και την περίπτωση θα καλείται να συμβουλεύσει την περιφέρεια ΔΕ ή και να αναλάβει την 

καθοδήγηση της νέας επιχείρησης.  

4. Υποστήριξη για ολοκληρωμένα Business Plans πριν την ίδρυση της επιχείρησης 

5. Υποστήριξη εναλλακτικών αλυσίδων εμπορίας κυρίως στον τομέα των τροφίμων 

6. Ειδικό πρόγραμμα για στήριξη προτάσεων ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων 

των: 

 πράσινης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης  (green entrepreneurship) 

 ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας (university spin-offs) 

 κοινωνικής επιχειρηματικότητας (social entrepreneurship) 

 εθνοτική, μεταναστευτική και μειονοτική επιχειρηματικότητας (ethnic entrepreneurship) 

Γ. Ενέργειες Στήριξης Υπαρχουσών Επιχειρήσεων (Επέκταση – Διαφοροποίηση) 

1. Παροχή εγγυήσεων σε δάνεια επέκτασης/διαφοροποίησης επιχείρησης 

2. Ανάθεση εκπόνησης σχεδίου για την προσέλκυση μονάδων από υπάρχουσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό 

3. Υποστήριξη της υποδομής σε υπάρχοντα cluster επιχειρήσεων μετά από κατάλληλη διαβούλευση με τους 

συμμετέχοντες στα clusters. Ένταξη των έργων υποδομής που θα προταθούν. Τα κύρια cluster 

επιχειρήσεων που ενεργούν στην ΔΕ περιλαμβάνουν: 

 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών (αλκοολούχων ή όχι) 

 Ολοκληρωμένη και χωρικά εντοπισμένη τουριστική βιομηχανία 

 Υψηλή τεχνολογία κυρίως υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 

 Χημική βιομηχανία και Φάρμακα 

 Μεταφορές και διαμετακομίσεις 

4. Υποστήριξη ενεργειών διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων σε συνεργασία με εθνικούς 

φορείς που έχουν την αντίστοιχη δραστηριότητα. 

Β. Γεωργικός Τομέας 

Προτάσεις για το Γεωργικό Τομέα (ΕΓΤΑΑ)  

Το σημαντικότερο μέτρο για το ΕΓΤΑΑ είναι ο συντονισμός του περιφερειακού σκέλους με το εθνικό 

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας 2) και τα μέτρα που θα προτείνονται από αυτό.  
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1. Ενίσχυση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού με σκοπό: 

 την εγκατάσταση νέου αγρότη 

 την αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων  

 την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην εκμετάλλευση με ενέργειες πρώτης έως και τελικής χωρικής 

μεταποίησης 

 την εμπορία γεωργικών προϊόντων 

στους τομείς: 

 Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια μέσα στις καθορισμένες ζώνες παραγωγής 

 Εσπεριδοειδή 

 Επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο 

 Κηπευτικά και λαχανικά 

 Ζωοτροφών 

 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

 Προβατοτροφία  

Στις παραπάνω ενισχύσεις ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δίνεται σε επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 

ενεργητικού που σκοπό έχουν την ορθολογική χρήση του νερού (συστήματα άρδευσης), την προστασία 

των εδαφών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την εξοικονόμηση ενέργειας και την πράσινη 

ανάπτυξη.  

2. Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (όσες από αυτές δεν εντάσσονται στην 

ενίσχυση των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας). Θα πρέπει όμως να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των 

ενισχύσεων από διαφορετικά μέτρα και ενέργειες μέσα στην περιφέρεια. 

2. Υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών (δημιουργία και βιωσιμότητα) κυρίως σε τομείς της ζωικής παραγωγής 

(νέο μέτρο που περιλαμβάνεται και στον Πυλώνα ΙΙ – Αγροτική Ανάπτυξη) 

3. Συμφωνία με εθνικό φορέα διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία για την διαχείριση κινδύνου στις 

αγροτικές μονάδες της ΔΕ και ιδιαίτερα σε αυτές που πλήττονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

4. Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας με προτεραιότητα και αυξημένα ποσά ενίσχυσης για καλλιέργειες ή 

ζωικές μονάδες σε συνεχόμενες εκτάσεις μέσα στις ζώνες ΠΓΕ και ΠΟΠ της περιφέρειας, στις ζώνες Natura 

2000 και κοντά σε σημαντικά επιβαρυμένους υδάτινους αποδέκτες έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

συνέργεια με τα προγράμματα ποιοτικής παραγωγής (ΠΓΕ, ΠΟΠ), διαχείρισης νερών (Water Framework 

Directive), και την πολιτική προστασίας των ενδιαιτημάτων (Habitats). Ο ρόλος της περιφέρειας πρέπει να 

είναι κυρίως συντονιστικός ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης των υδάτινων διαμερισμάτων, τους φορείς 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και τους εμπλεκόμενους βιοκαλλιεργητές. 

5. Υποστήριξη, αναγνώριση και σήμανση της τοπικής αγροτικής παραγωγής σε συνεργασία και συντονισμό 

με την τοπική αυτοδιοίκηση, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο την κεντρική λαχαναγορά και τις λαϊκές 

αγορές. 

6. Εκτεταμένες δράσεις επίδειξης σε επιλεγμένες καινούργιες καλλιέργειες και σε καινούργιες μεθόδους 
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παραγωγής. Οι δράσεις επίδειξης μπορεί να ανατεθούν είτε σε πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους 

μετά από «συμφωνητικό επίδειξης» είτε να αναληφθούν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας σε συνεργασία 

με τα αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα.  

7. Υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας σε συνεργασία με την Agrocert από 

επιχειρήσεις και ομάδες παραγωγών.  

8. Ενίσχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για την βελτίωση των υποδομών άρδευσης 

και την εξοικονόμηση νερού. Ενίσχυση για την υιοθέτηση συστημάτων κατανομής, παρακολούθησης και 

τιμολόγησης του νερού άρδευσης. 

4 Ενίσχυση της μετάβασης προς την 

οικονομία χαμηλών εκπομπών 

ρύπων σε όλους τους τομείς 

• επενδύσεις για την ευρύτερη χρήση της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια και 

στον τομέα της στέγασης (θέρμανση και ψύξη των δημόσιων κτιρίων από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 

επίδειξη κτιρίων με μηδενικές εκπομπές και θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και ριζική ανακαίνιση 

υφιστάμενων κτιρίων πέραν των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων), 

• προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παράλληλα με 

τα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενεάς, 

• υποστήριξη της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τη θάλασσα, 

• προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σχέδια 

δράσης για αειφόρο ενέργεια σε αστικές περιοχές, περιλαμβανομένων των συστημάτων δημόσιου 

φωτισμού και των έξυπνων δικτύων. 

5 Προώθηση της προσαρμογής στις 

κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης 

και της διαχείρισης κινδύνου 

• ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

εκπόνηση σχεδίων για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,  

• επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών και σε αντιπλημμυρικά φράγματα· και μείωση της 

ευαισθησίας των οικοσυστημάτων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους και να επιτραπεί η 

προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος· 

• ανάπτυξη μέσων (συστημάτων ανίχνευσης, έγκαιρης προειδοποίησης και συναγερμού, 

χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων)· και αύξηση των επενδύσεων σε συστήματα διαχείρισης 

καταστροφών,  

• βιώσιμη διαχείριση του ύδατος, στη γεωργική εκμετάλλευση· στήριξη για την εφαρμογή προτύπων 

καλλιέργειας αποδοτικών ως προς τη χρήση ύδατος· και δημιουργία και διαχείριση των ζωνών 

προστασίας δασών από τη διάβρωση 

• βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους με τη στήριξη πρακτικών που αποτρέπουν την αποσάθρωση 

του εδάφους και την εξάντληση του αποθέματος άνθρακα του εδάφους, και με την καθιέρωση 

γεωργοδασοκομικών συστημάτων και τη δημιουργία νέων δασών· 

6 Προστασία περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων 

1. Συντονισμό για την προώθηση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον σε τρείς τύπους 

αγροτικών περιοχών: 

 Περιοχές μέσα σε οριοθετημένες ζώνες Natura 2000 

 Περιοχές μέσα σε λεκάνες απορροής με αποδεδειγμένη επιβάρυνση από  τη γεωργική δραστηριότητα 
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 Παράκτιες περιοχές 

Οι γεωργικές πρακτικές που θα πρέπει να προωθηθούν περιλαμβάνουν: 

 Βιολογική γεωργία 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση 

 Γεωργία ακριβείας 

Ο συντονισμός θα γίνει ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης των λεκανών απορροής, των φορέων 

διαχείρισης περιοχών Natura 2000, των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και ιδιαίτερα αυτών του 

προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας ΙΙ).  

2. Εκτεταμένες δράσεις επίδειξης εφαρμογής γεωργίας ακριβείας (precision agriculture) και νέων τεχνικών 

βιολογικής γεωργίας. Οι δράσεις επίδειξης μπορεί να ανατεθούν είτε σε πιστοποιημένους γεωργικούς 

συμβούλους μετά από «συμφωνητικό επίδειξης» είτε να αναληφθούν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας 

σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα. 

3. Σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους που συνδυάζονται με παραδοσιακό αγροτικό τοπίο και 

αγροτουρισμό μπορεί να γίνουν συγκεκριμένες επεμβάσεις για την ανάδειξη του παραδοσιακού τοπίου 

(π.χ. συντήρηση αναβαθμών σε συνεχόμενες γεωργικές εκτάσεις) και την ενίσχυση παραδοσιακών 

αγροτικών δραστηριοτήτων (αλώνισμα, ρητίνευση, κ.λπ) 

4. Δημιουργία ή διατήρηση ζωνών άγριας πανίδας και χλωρίδας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

5. Παροχή αποζημιώσεων σε γεωργούς ή ιδιοκτήτες δασών για τα οικονομικά μειονεκτήματα που 

απορρέουν από τη δημιουργία τόπων Natura 2000. Επίσης ανταμοιβή σε συλλογικές δράσεις  που έχουν ως 

στόχο την παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών. 

6. Ενίσχυση επενδύσεων για την ορθολογική χρήση του νερού με υιοθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης 

νερού σε περιοχές με αποδεδειγμένο υδατικό πρόβλημα.  

7. Σε συντονισμό και συνεργασία με τις αντίστοιχες ενέργειες του στόχου 3, θα πρέπει να ενισχυθούν με 

μεταφορά τεχνογνωσίας οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για την βελτίωση των υποδομών άρδευσης και την εξοικονόμηση 

νερού. Ενίσχυση για την υιοθέτηση συστημάτων κατανομής, παρακολούθησης και τιμολόγησης του νερού 

άρδευσης είναι επίσης απαραίτητη. 

8. Δράσεις επίδειξης για τις ορθές γεωργικές πρακτικές και την πολλαπλή συμμόρφωση. Ιδιαίτερα θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις επίδειξης για την συμμόρφωση με  τις δράσεις διατήρησης των 

εδαφών (GAECs), διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας των υδάτινων αποδεκτών.  

9. Δράσεις αποκατάστασης, διατήρησης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας του φυσικού περιβάλλοντος 

10. Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ύδατος και του εδάφους, και προστασία του εδάφους από τη 

διάβρωση, τη συμπύκνωση, την αλάτωση και τις κατολισθήσεις και από την απώλεια ύδατος 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 

 Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ύδρευσης και της επεξεργασίας των λυμάτων και 

επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, περιλαμβανομένων νέων επενδύσεων για τη μείωση των διαρροών και 

την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών· 
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 Επενδύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση 

μη ανακυκλώσιμων υλικών· 

 Επενδύσεις σε «πράσινη υποδομή», περιλαμβανομένων των τόπων Natura 2000 και άλλων εδαφών για την 

προώθηση της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 

τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την προστασία από τις πλημμύρες και 

τις πυρκαγιές, την προστασία των ακτών, την προστασία του εδάφους και άλλα μέτρα πρόληψης των 

κινδύνων, τη μείωση του κατακερματισμού των φυσικών περιοχών, την αύξηση της επάρκειας ύδατος και 

την αποκατάσταση ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων και οικοτόπων· 

 Επενδύσεις σε δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις μεταφορές, και 

ειδικότερα προγράμματα μετασκευής και αντικατάστασης στόλων λεωφορείων, συστήματα παροχής 

κινήτρων για καθαρότερες μεταφορές, βελτίωση της υποδομής των δημόσιων μεταφορών και προώθηση 

εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. 

 Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων (σε αγροτικές και αστικές περιοχές)· 

 Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, ιδίως με αειφόρα αστικά αποχετευτικά 

συστήματα, μέτρα αποστεγανοποίησης του εδάφους, αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και 

αποκατάσταση πολιτιστικών υποδομών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΘΑ 

 Επενδύσεις για τη μετάβαση προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ 

όσον αφορά την εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και 

την εξάλειψη των απορρίψεων· 

 Επενδύσεις σε οικοκαινοτομία, όπως πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και άλλες καινοτομίες που 

μειώνουν τις επιπτώσεις της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 

  Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια που προσφέρει υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και 

παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών· 

  Χρηματοδότηση μέσων που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ, στη 

βελτίωση των μέτρων ελέγχου της αλιείας και την ενίσχυση της παροχής και κάλυψης επιστημονικών 

δεδομένων σχετικών με την ΚΑΠ· 

  Στήριξη του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με στόχο να αυξηθούν η ευαισθητοποίηση, οι 

προσδοκίες και το ενδιαφέρον των καταναλωτών σε προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες πηγές και 

παράγονται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. 

7 Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και 

απομάκρυνση των σημείων 

συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα 

υποδομών 

Οδικές Μεταφορές 

     Σε σχέση με το εθνικό χωρικό σύστημα η Περιφέρεια προοπτικά τείνει να μετατραπεί σε σταυροδρόμι 

συνδυασμένων μεταφορών και περιοχή σύγκλισης των δύο εθνικών – διεθνών αξόνων ανάπτυξης: του 

υπάρχοντος Κεντρικού Αναπτυξιακού Άξονα (ΠΑΘΕ) που επεκτείνεται μέχρι την Καλαμάτα και του υπό 
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υλοποίηση Δυτικού Άξονα.  

      Ο Δυτικός άξονας έχει ως πόλους ανάπτυξης το πολεοδομικό συγκρότημα των Πατρών, την ευρύτερη 

περιοχή Αγρίνιο – Μεσολόγγι – Πλατυγιάλι, την περιοχή που επηρεάζει ο άξονας Αμαλιάδα – Πύργος - 

Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία - Ήλιδα, τον οικολογικό πόλο βιώσιμης ανάπτυξης του Αμβρακικού σε 

συνδυασμό με το αστικό κέντρο της Ηγουμενίτσας (βόρεια δυτική πύλη) και το αστικό κέντρο της 

Καλαμάτας.  

Διευρωπαϊκοί Άξονες: Ολοκλήρωση οδικών  αξόνων  για την εξασφάλιση της σύνδεσης της Περιφέρειας  με 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ενίσχυση του ρόλου της ως Νότια - Δυτική πύλη της χώρας .  

Εθνικοί / Διαπεριφερειακοί Άξονες: Υλοποίηση αξόνων διασύνδεσης των γειτονικών περιφερειακών 

κέντρων της ευρύτερης περιοχής με τα διαπεριφερειακής εμβέλειας αστικά κέντρα, αξόνων ανάπτυξης της 

ορεινής ενδοχώρας, επίσης αξόνων ανάδειξης και προβολής – αξιοποίησης πολιτιστικών και 

περιβαλλοντικών πόρων διεθνούς σημασίας και ιδιαίτερης σπουδαιότητας. 

Ενδοπεριφερειακοί Άξονες: Θεωρείται αναγκαία η λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών 

συνδέσεων με σκοπό α) στα πλαίσια των συνδυασμένων μεταφορών την σύνδεση των υπαρχόντων 

μεταφορικών κέντρων με διεθνή και εθνικά δίκτυα, β) την σύνδεση αστικών και εμπορευματικών – 

παραγωγικών κέντρων, γ) την ενδυνάμωση αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών όπως ζώνες τουρισμού 

– παραθερισμού και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας ενταγμένες σε δίκτυα ειδικών μορφών τουρισμού. 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές  

Δημιουργία νέου σιδηροδρομικού διαδρόμου σύνδεσης του Μητροπολιτικού κέντρου της χώρας με την 

Περιφέρεια (), που σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δυτικού άξονα, των τουριστικών 

γραμμών, την επέκταση του  προαστιακού σιδηροδρόμου της Πάτρας,  και  την σύνδεση με τον Νέο Λιμένα 

Πατρών θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της εθνικής και ενδοπεριφερειακής  κίνησης ανθρώπων και 

εμπορευμάτων. 

Επίσης προτείνεται να εξεταστεί μετά από σχετική ειδική μελέτη η βιωσιμότητα ανάπτυξης σιδηροδρομικού 

άξονα σύνδεσης των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου. 

Απαραίτητη θεωρείται η   ένταξη  των νέων δράσεων στον Εθνικό Σχεδιασμό των σιδηροδρομικών 

μεταφορών. 

Θαλάσσιες Μεταφορές 

 Ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στους ήδη υπάρχοντες Λιμένες της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση 

των συνδυασμένων μεταφορών με σκοπό την επαρκή σύνδεση αυτών  με το σιδηροδρομικό και οδικό 

δίκτυο, τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων καθώς και δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών και 

σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του μεταφορικού έργου.  

Αεροπορικές Μεταφορές  

Ενίσχυση του ρόλου των αεροδρομίων της Περιφέρειας στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο Αεροδρομίων. 

Αναβάθμιση με αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξής τους στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 

του Υπ. Μεταφορών / Υ.Π.Α. με στόχο κυρίως την υποστήριξη του ρόλου της Περιφέρειας ως τόπου 

τουριστικού προορισμού και εμπορευματικού κέντρου. 
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8 Προώθηση της απασχόλησης και 

υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζομένων 

Για  την επιτυχή υλοποίησή του θεματικού στόχου «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων» προτείνεται  η Περιφέρεια να επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό 

στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων προκειμένου να αυξάνεται ο αντίκτυπος και να επιτυγχάνεται  

κρίσιμη μάζα.  Ειδικότερα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες ειδικών μορφών Τοπικών - 

Ολοκληρωμένων Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και ειδικότερα δράσεις όπως :  

• Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Ανέργων & ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων (Ε.Κ.Ο), 

• Κοινωνικής Ένταξης 

• Καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης και 

υποστήριξης των πιο μειονεκτικών ομάδων και περιθωριακών κοινοτήτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 

Ενεργειών 

• Επαγγελματικής Κατάρτισης & Αναβάθμισης των δεξιοτήτων ανέργων & ατόμων ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων,   

• Κοινωνικής καινοτομίας, δηλαδή δοκιμής και αναβάθμισης καινοτόμων λύσεων για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, π.χ. την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης. 

• Προώθησης στην Απασχόληση μέσω των δράσεων που υλοποιεί για την Απασχόληση ο Ο.Α.Ε.Δ. 

(Νέες Θέσεις Εργασίας, Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Κοινωφελής Εργασία για νέους κ.α.) 

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

και της καταπολέμησης της φτώχειας 

• Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ΤοπΣΑ «Τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». 

• Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης Τοπ ΕΚΟ «Τοπικές δράσεις για ευάλωτες 

ομάδες» και προγράμματα για την κοινωνική οικονομία τα οποία έχουν ως αντικείμενο την 

κινητοποίηση τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων εργασίας για 

ανέργους ως αποτέλεσμα αναγνώρισης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών ανάδειξης των 

αναπτυξιακών μας δυνατοτήτων και τόνωσης πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας.  

• Εφαρμογή της αρχής «του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος». Η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας προτίθεται να διεκδικήσει ως αναγκαία συνθήκη για την κοινωνική συνοχή ένα ελάχιστο 

δίκτυ κοινωνικής προστασίας..  

• Συμβουλευτική υποστήριξη και αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.  

• Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης ΕΚΟ, έτσι ώστε να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια στην 

προσωπικότητα τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

• Προγράμματα ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης  των πολιτών, κυρίως μαθητών και νέων, 

σχετικά με τα δικαιώματα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: προσφύγων, γυναικών, ατόμων με 

αναπηρία, ατόμων με  διαφορετικό θρησκευτικό/ σεξουαλικό προσανατολισμό, παιδιών με 

διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, Ρομά. 

• Χαρτογράφηση Φορέων, Υπηρεσιών και Οργανώσεων για παρακολούθηση δράσεων κατά της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

ΑΔΑ: Β43Ρ7Λ6-Τ4Γ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Στρατηγική  Προσέγγιση  - Θεµατικοί  Στόχοι   2014 - 2020  

 

 

 Παράρτημα : Ανάλυση Βασικών Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -45- 

• Προσέλκυση και υποστήριξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

• Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων στην αγορά εργασίας. 

• Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε 

πρωτοβάθμια υπηρεσίες υγείας. 

• Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μαθητές αλλά και γονείς για 

μείωση σχολικής διαρροής κυρίως ρομά και των μεταναστευτικών ομάδων. 

• Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιμόρφωσης – ευαισθητοποίησης 

προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση των γυναικών.  

10 Επένδυση στην εκπαίδευση, τις 

δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση 

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται: 

1. Διακριτοί πόροι σε επίπεδο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ΔΒΜ , τόσο από το 

ΕΚΤ όσο και από ΕΓΤΑΑ 

2. Διάθεση πόρων σε Περιφερειακό επίπεδο βάσει εξειδικευμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που εκπονεί 

η ίδια η Περιφέρεια 

3. Συνέργεια με λοιπούς θεματικούς στόχους με στόχο την ενσωμάτωση δράσεων ΔΒΜ σε όλους κα την 

συμμετοχή σε ολοκληρωμένα σχεδία  

4. Επαγγελματική κατάρτιση και ΔΒΜ  μέσω της αξιοποίησης του θεσμού των προγραμματικών 

συμβάσεων μεταξύ πιστοποιημένων δομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των φορέων παροχής 

παρόμοιων υπηρεσιών σε κεντρικό επίπεδο 

5. Σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, συμβουλευτική και επαγγελματικός 

προσανατολισμός, ανίχνευση αναγκών σε ειδικότητες/προσόντα/δεξιότητες σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο. 

6. Ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης δεξιοτήτων για  τελικούς δικαιούχους (φυσικά ή/και νομικά 

πρόσωπα) συγχρηματοδοτούμενων πόρων  

7. Έμφαση στην εδαφική συνοχή με παροχή υπηρεσιών ΔΒΜ προσαρμοσμένες για αγροτικές περιοχές 

8. Πιστοποίηση και παρακολούθηση δράσεων ΔΒΜ (follow up) 

9. Ιδιαίτερη έμφαση σε  

• Προώθηση εταιρικών σχέσεων/δικτύων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, 

ιδρυμάτων/παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η διαβίβαση πληροφοριών 

για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να εισαχθούν μέθοδοι μάθησης με βάση την εμπειρία, να 

ενθαρρυνθεί ο πειραματισμός και  να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

• ενίσχυση της ελκυστικότητας και αριστείας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

       κατάρτισης, μεταξύ άλλων με εκστρατείες και διαγωνισμούς δεξιοτήτων 

 

10. Αναβάθμιση επενδύσεων υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης με πόρους του ΕΤΠΑ 
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11 

 

Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και 

της αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης 
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Κατά   της απόφασης αυτής  ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Παράταξης  

«Λαϊκή Συσπείρωση ∆υτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος και 

Καραπάνος Γεώργιος , ο Επικεφαλής της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών  ∆υτικής 

Ελλάδας» κ. Λύχρος Ιωάννης,  ο Επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική ∆υτική 

Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νος  και ο Επικεφαλής της Παράταξης 

«Αριστερή Παρέµβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση ∆υτ. Ελλάδας» κ. ∆εσύλλας 

∆ηµήτριος. 

 

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως : 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   

                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β43Ρ7Λ6-Τ4Γ


