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Το παρόν κείμενο αποτελεί τθν πρόταςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν διαμόρφωςθ 

κατευκφνςεων εκνικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ ςτα πλαίςια τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-

2020, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε μετά από τθν ςυηιτθςι τθσ ςτο Περιφερειακό Συμβοφλιο τθν 

1.10.2012 ςτο Μεςολόγγι  . Η εκπόνθςθ τθσ αρχικισ πρόταςθσ βαςίςκθκε ςτισ προδιαγραφζσ που 

ζκεςε θ 1θ εγκφκλιοσ του ΥΠΑΑΝ όςο αφορά τθν δομι και περιεχόμενό τθσ και εκπονικθκε από τθν 

Ομάδα ζργου που ςυςτικθκε ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ανωτζρω εγκυκλίου και αποτελείται 

από υπθρεςιακά ςτελζχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ( ςτελζχωςθ 

ομάδασ ζργου ςτο ΑΔΑ Β41Α7Λ6-5Υ5 ). Η τελικι θμερομθνία υποχρζωςθσ υποβολι προτάςεων προσ το 

ΥΠΑΑΝ ςφμφωνα με τθν αρ. 42056/ΕΥΣΣΑΑΠ 2002/3.10.2012 εγκφκλιό του είναι θ 15.10.2012. 

Η παροφςα  πρόταςθ αποτελεί ζνα κείμενο βάςθσ  για τθν ζναρξθ του διαλόγου και τθσ διαβοφλευςθσ 

με τουσ κοινωνικοφσ και  οικονομικοφσ εταίρουσ, τον επιςτθμονικό κόςμο , τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και 

κάκε ενδιαφερόμενο. Είναι ευνόθτο πωσ ςαν κείμενο βάςθσ κα εμπλουτιςκεί  λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

παρατθριςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν διαβοφλευςθ φορζων με ςτόχο να καλφψει κάκε παράμετρο 

που κα ςυνειςφζρει ςτθν πλιρθ αποτφπωςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων και τθν χάραξθ 

ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ . 

Ειδικότερα και όςον αφορά τθν διαβοφλευςθ , αυτι ξεκινά  άμεςα με τθν ανάρτθςθ του παρόντοσ 

κειμζνου βάςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ  και ςε ςχετικό εικονίδιο με τθν 

ζνδειξθ «5θ Προγραμματικι Περίοδοσ». Μετά τθν διαμόρφωςθ Κατευκφνςεων Εκνικισ Αναπτυξιακισ 

Στρατθγικισ από το ΥΠΑΑΝ - που τοποκετείται από τθν εγκφκλιο εντόσ του Οκτωβρίου – θ Περιφζρεια 

Δυτικισ Ελλάδασ κα κινθκεί   με ςτόχο να ολοκλθρωκεί θ πρόταςι τθσ το ςυντομότερο δυνατό πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία του Ιουνίου του  2013 με ζμφαςθ ςτθν επίτευξθ μζγιςτθσ δυνατισ ςυμμετοχισ 

ςτθν διαβοφλευςθ . 

Παράλλθλα ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία για τθν εγγραφι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ε..Ε Smart Specialisation http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home που 

αφορά υποςτιριξθ για τον ςχεδιαςμό καινοτόμου ςτρατθγικισ για ζξυπνθ εξειδίκευςθ (Smart 

Specialisation). Επίςθσ  θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ζχει ξεκινιςει τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για 

τθν εκπόνθςθ τθσ Ευφυοφσ Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ τθσ Καινοτομίασ για τθν επόμενθ προγραμματικι 

περίοδο 2014-2020 όπωσ αναφζρεται ςτισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 

 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Το πλαίςιο  εντόσ  του  οποίου  καλοφνται  οι  αρµόδιεσ  αρχζσ  να  ςχεδιάςουν τον  αναπτυξιακό  
προγραµµατιςµό  2014-2020  κακορίηεται  µεταξφ  άλλων από  τισ  δεςµεφςεισ  τθσ  χϊρασ,  οι  οποίεσ  
αποτυπϊνονται  ςε  µία  ςειρά κειµζνων ςχετικά µε τουσ αναπτυξιακοφσ και δθµοςιονοµικοφσ ςτόχουσ για το 
προςεχζσ µζλλον. Τα κείµενα αυτά είναι : 

 θ Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» (Ε  2020),   

 το  Εκνικό  Ρρόγραµµα  Μεταρρυκµίςεων,   

 το  Κοινό  Στρατθγικό Ρλαίςιο και  

 τα Mζτρα για τθν ςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ  
 

Θ «Ε 2020» 1  είναι θ κοινι ςτρατθγικι των κρατϊν µελϊν (ΚΜ) τθσ Ε.Ε., µε  ςτόχο  τθν  ζξυπνθ,  βιϊςιµθ  και  
χωρίσ  αποκλειςµοφσ  ανάπτυξθ,  µε  υψθλά  επίπεδα  απαςχόλθςθσ,  παραγωγικότθτασ  και  κοινωνικισ  
ςυνοχισ.  
 
Ριο  ςυγκεκριµζνα,  θ  Ζνωςθ,  ςτθ  Σφνοδο  Κορυφισ  του  Λουνίου  2010, ζκεςε  πζντε  φιλόδοξουσ  ςτόχουσ  –  
για  τθν  απαςχόλθςθ,  τθν  καινοτοµία, τθν  εκπαίδευςθ,  τθν  κοινωνικι  ζνταξθ  και  το  κλίµα/τθν  ενζργεια  –  
προσ επίτευξθ µζχρι το 2020.   
 
Θ  Ελλάδα  υποςτθρίηει  τθν  κοινι  Ευρωπαϊκι  ςτρατθγικι,  κεωρεί  όµωσ παράλλθλα  ςκόπιµο τα  ΚΜ  και  οι  
περιφζρειζσ  τουσ  να  ζχουν  το  δικαίωµα και τθν ευελιξία να ςχεδιάςουν τα αναπτυξιακά τουσ προγράµµατα 
µε βάςθ τισ ανάγκεσ και κυρίωσ τισ δυνατότθτεσ ςε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Τα κράτθ µζλθ ζχουν αποτυπϊςει τουσ επιµζρουσ εκνικοφσ ςτόχουσ και τα µζςα  για  τθν  επίτευξι  τουσ  ςτα  
Εκνικά  Ρρογράµµατα  Μεταρρυκµίςεων (ΕΡΜ)  και  ςτα  Ρρογράµµατα  Στακερότθτασ  και  Ανάπτυξθσ  ι  ςτα 
Ρρογράµµατα  Σφγκλιςθσ 2 ,  τα  οποία  επικαιροποιοφνται  ανά  τριετία,  ενϊ ελζγχονται  ετθςίωσ  από  τουσ  
εταίρουσ  για  τθ  ςωςτι  εφαρµογι  τουσ. Σφµφωνα  µε  το  προςχζδιο  του  Γενικοφ  Κανονιςµοφ  των  
διαρκρωτικϊν Ταµείων για τθν περίοδο 2014-2020, οι πόροι των διαρκρωτικϊν ταµείων κα  πρζπει  να  
ςυµβάλουν  ςτθν  επίτευξθ  των  ςτόχων  αυτϊν.   
 
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ καλείται για πρϊτθ φορά να δθμιουργιςει το παρακάτω κείμενο κατευκφνςεων 
περιφερειακισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ που κα πρζπει να ςταλεί ςτο αρμόδιο Υπουργείο για να δθμιουργιςει 
μζςα από τθν ςφνκεςι τουσ και τθν αξιολογθςι τουσ τθν Εκνικι Αναπτυξιακι Στρατθγικι για τθν 5θ περίοδο 
2014-2020.  
 
Οι κεµατικοί ςτόχοι τθσ Ε2020 είναι οι ακόλουκοι:  

0. Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτοµίασ  
1. Ενίςχυςθ  τθσ  πρόςβαςθσ,  χριςθσ  και  ποιότθτασ,  των  τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν  
2. Ενίςχυςθ  τθσ  ανταγωνιςτικότθτασ  των  µικρϊν  και  µεςαίων επιχειριςεων, του γεωργικοφ τοµζα (για 

το ΕΓΤΑΑ), και τθσ αλιείασ και των υδατοκαλλιεργειϊν (για το ΕΤΚΑ)  
3. Ενίςχυςθ τθσ µετάβαςθσ προσ τθν οικονοµία χαµθλϊν εκποµπϊν ρφπων ςε όλουσ τουσ τοµείσ  
4. Ρροϊκθςθ τθσ προςαρµογισ ςτισ κλιµατικζσ αλλαγζσ, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου  
5. Ρροςταςία  του  περιβάλλοντοσ  και  προϊκθςθ  τθσ  αποδοτικότθτασ  των πόρων  
6.  Ρροϊκθςθ  των  βιϊςιµων  µεταφορϊν  και  αποµάκρυνςθ  των  ςθµείων ςυµφόρθςθσ ςε ςθµαντικά 

δίκτυα υποδοµϊν   
7. Ρροϊκθςθ  τθσ  απαςχόλθςθσ  και  υποςτιριξθ  τθσ  κινθτικότθτασ  των εργαηοµζνων  
8. Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζµθςθσ τθσ φτϊχειασ  
9. Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου µάκθςθ  
10. Βελτίωςθ τθσ κεςµικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςµατικισ δθµόςιασ διοίκθςθσ. 
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Σφμφωνα με τθν 1θ εγκφκλιο Σχεδιαςμοφ και Κατάρτιςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ γι ατθν περίοδο 2014-
2020  τθσ Ειδικισ Γραμματείασ ΕΣΡΑ θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ πρζπει να προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
πρωτοβουλίεσ : 
 

 Σφςταςθ και ενεργοποίθςθ των οργάνων αναπτυξιακοφ ςχεδιαςµοφ,  

 Οργάνωςθ τθσ διαβοφλευςθσ ςε περιφερειακό και τοµεακό επίπεδο και επεξεργαςία προτάςεων 
ςχεδιαςµοφ (µελζτεσ, ςυνζδρια, θµερίδεσ),  

 Διαµόρφωςθ και κατάκεςθ των πρϊτων ςυνοπτικϊν κζςεων, ςτθ βάςθ των κατευκφνςεων τθσ 
εγκυκλίου,   

 Ρροετοιµαςία  για  τθν  ενεργό  ςυµµετοχι  ςτισ  διαδικαςίεσ  του  1 ουεκνικοφ αναπτυξιακοφ 
ςυνεδρίου. 

 
Ειδικότερα ζχει ιδθ ςυγκροτθκεί θ Ομάδα Σχεδιαςμοφ Ρρογράμματοσ για τθν Ρεριφερεια Δυτικισ Ελλάδασ από 
ςτελζχθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ αλλά και τθσ ΕΔΑ τθσ ΡΔΕ. Θ ομάδα αυτι καλείται, ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα τθσ 1θ εγκυκλίου, να αποςτείλει το παρακάτω κείμενο εντόσ του Οκτωβρίου 2012 ζτςι ϊςτε να 
καταγραφοφν οι προτεραιότθτεσ περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν 5θ 
προγραμματικι περίοδο.  
 
Τον Οκτϊβριο 2012 το αρμόδιο Υπουργείο κα προχωριςει ςτθν ςφνταξθ Σφνταξθ των Κατευκφνςεων τθσ Εκνικισ 
Αναπτυξιακισ Ρολιτικισ και τον Νοζμβριο 2012 κα προχωριςει ςτθν οργάνωςθ του 1ου αναπτυξιακοφ ςυνζδριου 
για τθν Ελλάδα και τθν ζκδοςθ τθσ 2θσ εγκυκλίου επι του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ διεξαγωγι για τθν Δυτικι 
Ελλάδα του προβλεπόμενου αναπτυξιακοφ ςυνεδρίου προγραμματίηεται για τον Λοφνιο 2013.  
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1. Η κζςθ τθσ Περιφζρειασ ςτο εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον.  

-1 - 

 

1. Η θέζη ηηρ Πεπιθέπειαρ ζηο εθνικό, εςπυπαφκό και διεθνέρ 

πεπιβάλλον. 

 
Θ Ευρωηϊνθ βυκίηεται ςτθν φφεςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ (11,1%, 17,5 εκατ. ανζργουσ) υπό το 

βάροσ των προγραμμάτων λιτότθτασ και το 2012 προβλζπεται να επιδεινωκοφν οι ςυνκικεσ του φαφλου 
κφκλου λιτότθτασ-φφεςθσ, δεδομζνου, όπωσ αποδείχκθκε κατά τθν περίοδο 2009-2011. Ζτςι ό,τι 
εξοικονομείται ςε πόρουσ από τισ πολιτικζσ λιτότθτασ για τθν μείωςθ του δθμόςιου ελλείμματοσ χάνεται 
από τθν μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθν εμβάκυνςθ τθσ φφεςθσ. Οι ιδιωτικοποιιςεισ 
δθμόςιων επιχειριςεων και οργανιςμϊν, οι μειϊςεισ μιςκϊν και ςυντάξεων, θ ςυρρίκνωςθ του 
κοινωνικοφ κράτουσ και θ απορρφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων αποτελοφν τα ζωσ τϊρα εργαλεία για 
τθν βελτίωςθ του επιπζδου ανταγωνιςτικότθτασ και τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων. Πμωσ παρ’ όλα 
αυτά, οι περιοριςτικζσ πολιτικζσ κατά το 2009-2012, δεν ςυνζβαλαν ςτθν βελτίωςθ του επιπζδου 
ανταγωνιςτικότθτασ, τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων και ςτθν βραχυπρόκεςμθ ανάςχεςθ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ. Αντίκετα, το ΑΕΡ μειϊκθκε κατά 22% τθν περίοδο 2009-2012, το επίπεδο 
τθσ φτϊχειασ αυξικθκε από 23% (2008) ςτο 30% (2012) του πλθκυςμοφ, το επίπεδο τθσ ανεργίασ από 
7,8% το 2008 αυξικθκε ςτο 20% (1 εκατ. άτομα) (Νοζμβριοσ 2011) και προβλζπεται να αυξθκεί το 2012, 
ςτα επίπεδα του 23%-24% δθλ. 1.200.000 άτομα. 

Οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ διαπιςτϊνουν ότι οι πολιτικζσ αυτζσ ζχουν προκαλζςει ςοβαρά αδιζξοδα ςτον 
κοινωνικο-οικονομικό ευρωπαϊκό οργανιςμό και οι ανακυκλοφμενεσ ςυνζπειεσ αυτϊν των πολιτικϊν 
τροφοδοτοφν τθν ςταςιμότθτα, τθν φφεςθ, τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ και ενδεχομζνωσ και τθν πρόκλθςθ 
«εμφραγμάτων» ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία. Μία τζτοια εξζλιξθ κα οδθγοφςε ςε διάλυςθ τθν ηϊνθ του 
ευρϊ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επιφζροντασ μία μεγάλθ ιττα του μακράσ πνοισ ευρωπαϊκοφ ςχεδίου 
εμβάκυνςθσ τθσ πολιτικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ ολοκλιρωςθσ.  

Θ ελλθνικι οικονομία ςφρεται από τθν δυναμικι μίασ ςτρατθγικισ εςωτερικισ υποτίμθςθσ που παρά 
τα επϊδυνα ςοκ που για πζμπτθ χρονιά βιϊνει, φαίνεται ότι παραγνωρίηει ι αδιαφορεί για τουσ διεκνείσ 
οικονομικοφσ ςυςχετιςμοφσ και αδυνατεί να ελζγξει τισ ςοβαρζσ οικονομικζσ, δθμοςιονομικζσ και 
κοινωνικζσ ανιςορροπίεσ. Ραράλλθλα, θ παράταςθ τθσ λιτότθτασ και θ ανυπαρξία των προχποκζςεων 
ανάπτυξθσ και αναςυγκρότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και των άλλων οικονομιϊν κρίςθσ χρζουσ, 
απειλεί μακροπρόκεςμα τθν ευρωηϊνθ ςε περικωριοποίθςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικισ τθσ κζςθσ. 

Σε αυτό το διεκνζσ και εςωτερικό περιβάλλον θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ βιϊνει δραματικότερα 
τθσ ςυνζπειεσ μίασ κατϋ ουςίαν εςωτερικισ υποτίμθςθσ. Ιδθ το κατά κεφαλι προϊόν τθσ ΡΔΕ ζχει 
επιςτρζψει ςτα επίπεδα του 2006 διατθρϊντασ τθν 12 κζςθ ςτθν ςυνολικι κατάταξθ των 13 περιφερειϊν. 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εγγεγραμμζνων ανζργων ςτθν Ρ.Δ.Ε. ςυνζχιςε τθν ανοδικι του πορεία 
αυξανόμενοσ κατά 999 άτομα (ι κατά 1,7%) τον Λοφνιο ςε ςχζςθ με τον Μάιο 2012. Το ποςοςτό 
μακροχρόνιασ ανεργίασ ςτθν Ρ.Δ.Ε. είναι κατά 3 ζωσ 6 μονάδεσ υψθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ 
χϊρασ, με τθ μεταξφ τουσ διαφορά να μειϊνεται ςταδιακά τουσ τελευταίουσ μινεσ, κυρίωσ λόγω ανόδου 
του γενικοφ ποςοςτοφ ςε επίπεδο χϊρασ. Δυςτυχϊσ τα ςτοιχεία τθσ ανεργίασ ςτθν ΡΔΕ για τθν τελευταία 
15ετία αποδεικνφουν αυτό που λζγεται από πολλοφσ ειδικοφσ ότι θ ανεργία ςτθν Δυτικι Ελλάδα ζμεινε 
από τθν εποχι τθσ ζντονθσ αποβιομθχάνθςισ τθσ και κυρίωσ τθσ Αχαΐασ. Σϋ αυτό το ςτοιχείο οφείλεται και 
ο μικρόσ ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ ςτθν ανεργία ςτθν Δυτικι Ελλάδα για τθν 1θ δεκαετία του 2000 
αφοφ όλθ αυτι τθν περίοδο θ ανεργία ςτθν περιοχι αυτι ιταν και είναι πάνω από τον Εκνικό Μζςο Προ.  

Τόςο θ πορεία του κατά κεφαλι προϊόντοσ όςο και των ανζργων ςτθν Δυτικι Ελλάδα αποδεικνφουν 
ότι τα προβλιματα τθσ τοπικισ περιφερειακισ οικονομίασ είναι περιςςότερο διαρκρωτικά. Θ 
αποδιάρκρωςθ τθσ γεωργίασ και τθσ κτθνοτροφίασ κακϊσ και θ πλιρθσ αποβιομθχάνιςθ περιοχϊν, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν υπζρμετρθ και αςφμμετρθ ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν και του τουριςμοφ οδιγθςαν ςτθν 
απϊλεια τόςο ςε ανταγωνιςτικότθτα όςο και ςε πολφτιμουσ παραγωγικοφσ πόρουσ και φυςικό και 
ανκρϊπινο κεφάλαιο. Αυτό το τελευταίο μεταςχθματίςκθκε ςταδιακά ςε δυναμικό για τθν παραγωγι 
προϊόντων χαμθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και χαμθλισ διαρκρωτικισ ανταγωνιςτικότθτασ ςτισ εςωτερικζσ 
και διεκνείσ αγορζσ.  
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Στθν Δυτικι Ελλάδα ςφμφωνα με πρόςφατεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και αναλφςεισ ο κίνδυνοσ 
φτϊχειασ (όπωσ αυτόσ μετριζται με τον δείκτθ Sen) είναι ςτο 30%, ποςοςτό που είναι το 3ο μεγαλφτερο 
ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ ςτθν Δυτικι Ελλάδα παρουςιάηεται θ τζταρτθ υψθλότερθ τιμι -μετά τθν Ιπειρο, τθ 
Στερεά Ελλάδα και τθ Ρελοπόννθςο- όςον αφορά τον κίνδυνο και το ςχετικό χάςμα φτϊχειασ, ενϊ ζρχεται 
τρίτθ με κριτιριο τθ δριμφτθτα τθσ φτϊχειασ. Ραρόμοια υψθλζσ είναι και οι τιμζσ των δεικτϊν φτϊχειασ, 
ενϊ θ ςυμμετοχι ςτθ ςυνολικι φτϊχεια ςυγκριτικά με τισ προθγοφμενεσ περιφζρειεσ είναι υψθλότερθ 
(~8,8%). Συγχρόνωσ, εκτόσ από υψθλι φτϊχεια παρουςιάηονται και ζντονεσ ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ. Ο 
δείκτθσ οικονομικισ ανιςότθτασ Gini παρουςιάηεται ςε μια από τισ υψθλότερεσ τιμζσ του. Και οι τρεισ 
περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ περιφζρειασ εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο φτϊχειασ (πάνω από το 28%) 

Θ δθμογραφικι γιρανςθ που αντιμετωπίηει ουςιαςτικά θ χϊρα και θ Δυτικι Ελλάδα απαιτεί δράςεισ 
που να εςτιάηουν ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Ραράλλθλα θ Δυτικι Ελλάδα οφείλει και πρζπει 
να προχωριςει ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτουσ τομείσ τθσ υλικισ παραγωγισ και των υπθρεςιϊν, 
τθσ πραγματοποίθςθσ επενδφςεων ςε παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθσ υποςτιριξθσ τθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ 
αξιοποιϊντασ επιτζλουσ με ςυγκεκριμζνεσ και απτζσ πολιτικζσ το ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα από τθν 
ςυγκζντρωςθ ςθμαντικοφ ερευνθτικοφ και ακαδθμαϊκοφ δυναμικοφ. Οι πρόςφατεσ γεωπολιτικζσ εξελίξεισ 
αναφορικά με τισ εκμεταλλεφςεισ και ςυν-εκμεταλλεφςεισ των οικονομικϊν ηωνϊν και τισ ζρευνεσ 
υδρογονανκράκων ςτθν Δυτικι Ελλάδα επιτάςςουν πολιτικζσ και πρωτοβουλίεσ υποςτιριξθσ τουσ. Θ 
ςτρατθγικι κζςθ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ πφλθ ειςόδου και εξόδου προσ και από τθν ΕΕ κα αναβακμιςτεί 
ουςιαςτικά ςε πικανζσ κετικζσ εξελίξεισ ςτον πεδίο των ερευνϊν αυτϊν. Αν μάλιςτα θ Δυτικι Ελλάδα 
άμεςα αποκτιςει και τισ ςφγχρονεσ ςυνδζςεισ (οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ) με τα μθτροπολιτικά κζντρα 
τθσ χϊρασ τότε κα καταφζρει ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνολικι αναπτυξιακι δυναμικι τθσ χϊρασ να 
μπορζςει να καλφψει τισ ςθμαντικζσ ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ που παρουςιάηει.  

Θ απόςταςθ που χωρίηει τθ χϊρα μασ από τα αναπτυγμζνα κράτθ τθσ Ε.Ε. αποτελεί το βαςικότερο 
περιφερειακό πρόβλθμα τθσ χϊρασ. Θ ίδια προβλθματικι εικόνα υπάρχει και μεταξφ των περιφερειϊν τθσ 
χϊρασ. Οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ πριν τθν οικονομικι κρίςθ ιταν εντυπωςιακά υπζρ των περιφερειϊν 
τθσ ανατολικισ πλευράσ τθσ Ελλάδασ ςε βάροσ τθσ δυτικισ ενϊ παράλλθλα υπιρχαν και προβλιματα 
ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων. Σε κάκε ςφγκριςθ θ Δυτικι Ελλάδα δυςτυχϊσ αναδεικνφει τθ ςθμαντικι  
υςτζρθςθ που παρουςιάηει ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ.  

Θ άμβλυνςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων κα επιτευχκεί με κατάλλθλεσ περιφερειακζσ πολιτικζσ 
που κα βαςίηονται ςε μια ςειρά μζτρων για τθν ενίςχυςθ των παραγωγικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν, 
των ανκρϊπινων δυνατοτιτων, του κεφαλαίου και των μθχανιςμϊν διοίκθςθσ των Ρεριφερειϊν με 
αναπτυξιακι υςτζρθςθ ζτςι ϊςτε να ενιςχφςουν τα ανταγωνιςτικά τουσ πλεονεκτιματα.  

Θ αποςαφινιςθ των γενικϊν ςτόχων, των ςκοπϊν και των επιδιϊξεων του προγράμματοσ δράςθσ τθσ 
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν 5θ προγραμματικι περίοδο, αλλά και θ κατεφκυνςθ που κα 
ακολουκιςει θ θγεςία τθσ Ρεριφζρειασ για τθν επίτευξι τουσ, γίνεται από τον προςδιοριςμό του 
οράματοσ,. Σφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςθσ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν 
περίοδο 2012-2014 το αναπτυξιακό όραμα τθσ περιφζρειασ διατυπϊνεται ωσ:  
 
«Αυτοτροφοδοτοφμενθ, εξωςτρεφισ και αειφορικι αναςυγκρότθςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

εςτιαςμζνθ ςτθν παγκόςμια ταυτότθτά τθσ, ςτισ αξίεσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον» 
 

Ρρωταγωνιςτικό ρόλο λαμβάνει ο πολίτθσ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ και ςτόχοσ είναι όχι μόνο θ 
κάλυψθ των αναγκϊν του αλλά και θ ςυμμετοχι του ςτθν ςυν-διαμόρφωςθ αποφάςεων για το 
περιβάλλον, τουσ φυςικοφσ πόρουσ, τθν υγεία, τον πολιτιςμό, τθν εκπαίδευςθ.  
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2. Αποηίμηζη ηυν αποηελεζμάηυν ηυν παπεμβάζευν ζηην 

Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ μέσπι ζήμεπα 

 
2.1 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ 
Θ ΡΔΕ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ μεγάλου δυναμικοφ φορζων ερευνθτικισ και τεχνολογικισ 
δραςτθριότθτασ και ερευνθτϊν ςε τομείσ ζνταςθσ γνϊςθσ, και ςτθν παρουςία αξιόλογων επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων. Ωςτόςο ο τομζασ δεν παρουςιάηει τθν αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα, με βάςθ τισ 
ανεπτυγμζνεσ υποδομζσ και τισ δαπάνεσ που γίνονται για Ζρευνα και Καινοτομία ςτθν Ρεριφζρεια. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοςτά τριϊν Δεικτϊν που περιζχονται ςτον Ευρωπαϊκό Ρίνακα Αποτελεςμάτων 
για τθν Καινοτομία ςχετικά με τθν καινοτομία ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ προκφπτει ότι και ςτισ 
τρεισ περιπτϊςεισ θ Ρεριφζρεια βρίςκεται κάτω από τουσ κοινοτικοφσ μζςουσ όρουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα 
ςτο Δείκτθ των δαπανϊν για Ζρευνα και Καινοτομία ωσ ποςοςτό του Ρεριφερειακοφ ΑΕΡ, θ Ρεριφζρεια 
δαπανά το 0,67% του Ρεριφερειακοφ ΑΕΡ ενϊ ο μζςοσ κοινοτικόσ όροσ (EU 27) είναι 1,92 (ζτοσ 2008, 
ςτοιχεία Eurostat Regional Statistical Yearbook 2011). Πςον αφορά ςτθν Ελλάδα, θ Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Ελλάδασ είναι θ τρίτθ κατά ςειρά Ρεριφζρεια με το μεγαλφτερο ποςοςτό δαπανϊν Ε+Τ (μετά τθν Αττικι 
και τθν Κριτθ) ενϊ ο μζςοσ εκνικόσ όροσ είναι 0,40% του ΑΕΡ, αρκετά πιο χαμθλά από το ποςοςτό τθσ 
Ρεριφζρειασ. Για τον Δείκτθ των απαςχολοφμενων ερευνθτϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Ρεριφερειακισ 
οικονομίασ, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ (ζτοσ 2008, ςτοιχεία Eurostat 
Regional Statistical Yearbook 2011) δθλϊνουν ότι θ Ρεριφζρεια βρίςκεται πολφ μακριά από τον κοινοτικό 
μζςο όρο. Ειδικότερα μόλισ το 0,76% του ςυνολικοφ δυναμικοφ που δραςτθριοποιείται ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ Ρεριφερειακισ οικονομίασ προζρχεται από τον ερευνθτικό κλάδο καταλαμβάνοντασ τθν 5θ 
κζςθ από τισ 13 Ελλθνικζσ περιφζρειεσ. Το αντίςτοιχο μζςο κοινοτικό ποςοςτό είναι ςχεδόν διπλάςιο και 
φκάνει το 1,01% ενϊ το μζςο εκνικό ποςοςτό είναι χαμθλότερο από αυτό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ 
Ελλάδασ και ανζρχεται ςτο 0,57%. Ραρατθροφνται επίςθσ χαμθλζσ επιδόςεισ ςε αρικμό διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ, δείκτθσ που αποτελεί μζτρο τθσ απόδοςθσ τθσ Ε&Α. Συγκεκριμζνα, τα διπλϊματα 
ευρεςιτεχνίασ ανά ζνα εκατομμφριο κατοίκουσ είναι 13,77 για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και 2,97 
για τθν Ελλάδα, όταν ο μζςοσ ευρωπαϊκόσ όροσ ξεπερνάει τισ 113 (ζτοσ 2008, ςτοιχεία Eurostat Regional 
Statistical Yearbook 2011). Επίςθσ ο αρικμόσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ςτον τομζα των Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ανζχεται ςτα 2,83 όταν ο μζςοσ κοινοτικόσ φκάνει τα 28,97 και ο μζςοσ 
εκνικόσ τα 0,29. Είναι εμφανισ θ υςτζρθςθ των δεικτϊν τθσ Ρεριφζρειασ με τουσ μζςουσ κοινοτικοφσ 
κακϊσ και οι δυνατότθτεσ και προοπτικζσ που διακζτει ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ τθσ 
Ελλάδασ.  Θ κφρια κατεφκυνςθ των δαπανϊν τθσ Ρεριφζρειασ για Ζρευνα και Καινοτομία είναι τα 
εκπαιδευτικά ιδρφματα και οι επιχειριςεισ. Συνοπτικά τα βαςικότερα μειονεκτιματα που παρουςιάηονται 
ςτον τομζα ζρευνα και καινοτομία ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςυνοψίηονται ςτισ ακόλουκεσ 
παρατθριςεισ : 

 Χαμθλζσ επενδφςεισ των επιχειριςεων ςε δράςεισ ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καινοτομίασ 

 Ρολφ μικρι ςυνεργαςία των φορζων ζρευνασ και καινοτομίασ με τον επιχειρθματικό κόςμο για 
τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των προϊόντων ζρευνασ από τισ επιχειριςεισ 

 
2.2 Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ, χριςθσ και ποιότθτασ των Σεχνολογικϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
Σφμφωνα με τισ ςχετικι ζρευνα του «Ραρατθρθτθρίου για τθν Ψθφιακι Ελλάδα» 

(http://www.observatory.gr), με τίτλο «Ταυτότθτα Χρθςτϊν Internet ςτθν Ελλάδα» (Μάρτιοσ 2010), θ 
ΡΔΕ βρίςκεται ςτθν 8θ κζςθ ςχετικά με το ποςοςτό (39%) χριςθσ Θ/Υ και ςτθν 7θ κζςθ ςχετικά με το 
ποςοςτό (38,8%) χριςθσ του Διαδικτφου. Εντοφτοισ είναι αρκετά ενκαρρυντικό το γεγονόσ ότι θ % 
μεταβολι χριςθσ του Διαδικτφου τθν περίοδο 2005 – 2008 είναι 154% για τθν Δυτικι Ελλάδα, θ οποία 
κατατάςςεται ςτθν 3θ κζςθ πανελλαδικά. Σε επίπεδο νοικοκυριϊν, το ποςοςτό κατ’ οίκον ςφνδεςθσ ςτο 
διαδίκτυο για τθν ΡΔΕ είναι 30,7% (8θ κζςθ) και ςτθ ςφγκριςθ με ΑΕΡ κατά κεφαλι (15.000 €) θ ΡΔΕ είναι 
ςτθν 4θ κζςθ. Εξετάηοντασ τα ποςοςτά πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο με βάςθ τα δθμογραφικά 
χαρακτθριςτικά του δείγματοσ, προκφπτει ότι τα πρωτεία ςτθ χριςθ κατζχουν: οι άνδρεσ, οι νζοι, 

http://www.observatory.gr/
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ιδιαίτερα των θλικιϊν 16-24, τα άτομα υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου και οι κάτοικοι των μεγάλων 
αςτικϊν κζντρων. 
Τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ», τα Ρεριφερειακά 
Ρρογράμματα τθσ ΡΔΕ, κακϊσ και το Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ» κζτουν τισ προχποκζςεισ και τα 
χρθματοδοτικά εργαλεία, αλλά παράλλθλα αποτελοφν και τθν πρόκλθςθ για μία ςφγχρονθ Ψθφιακι 
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. Διαπιςτϊνεται κακθμερινά θ αναγκαιότθτα αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν των Λειτουργικϊν Μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ μζςω τθσ βελτιωμζνθσ χριςθσ Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), τόςο για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τουσ όςο και για τθν υποςτιριξθ 
τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων και των ςυναλλαγϊν τουσ με τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και τουσ 
φορείσ του δθμόςιου τομζα.  
Τα αποτελζςματα των ζργων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κατά τθν τρζχουςα και τισ 
προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ (κυρίωσ ςτα πλαίςια των Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» και 
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ») ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 Ενίςχυςθ των ψθφιακϊν  υποδομϊν ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα, ςφγχρονεσ εφαρμογζσ 
λογιςμικοφ και δικτυακζσ υποδομζσ 

 Αξιοποίθςθ του δικτφου δθμόςιασ διοίκθςθσ «Σφηευξισ» για τθν επικοινωνία φωνισ και 
δεδομζνων ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια 

 Λειτουργικι Ενοποίθςθ των υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (υποδομζσ ΤΡΕ και 
εφαρμογζσ) και των δεδομζνων των Νομαρχιϊν για τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ 
«Καλλικράτθσ» 

 Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τον περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο δικτυακόσ τόποσ τθσ ΡΔΕ (http://www.pde.gov.gr/gr/)  

 Ανάπτυξθ κάκετων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ πολιτιςμόσ, 
τουριςμόσ, περιβάλλον και αγροτικι οικονομία 

 Ανάπτυξθ αποκικθσ δεδομζνων και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ και ανάλυςθσ τθσ 
περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

 
2.3 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, του γεωργικοφ τομζα (για 
το ΕΓΣΑΑ) και τθσ αλιείασ και των υδατοκαλλιεργειϊν (για το ΕΣΘΑ) 
ΜΜΕ 
O αρικμόσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ανζρχεται ςτισ 37.000, με 
τα ¾ αυτϊν να εντοπίηονται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με ςθμαντικότερο το εμπόριο (λιανικό και χονδρικό), 
τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, τθν εςτίαςθ και τα ξενοδοχεία. Ακολουκεί ο κλάδοσ των καταςκευϊν και 
τζλοσ θ μεταποίθςθ. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ για όλουσ τουσ κλάδουσ, ο κλάδοσ τθσ μεταποίθςθσ , με 
κυρίαρχθ δραςτθριότθτα τα τρόφιμα είναι ο απόλυτοσ κυρίαρχοσ.  
Οι μιςζσ επιχειριςεισ του τομζα του χονδρεμπορίου , απαςχολοφνται ςτο εμπόριο αγροτικϊν ειδϊν και 
Τροφίμων γεγονόσ που καταδεικνφει άμεςθ εξάρτθςθ από τον πρωτογενι τομζα και τθν μεταποίθςθ 
τροφίμων. Το μεγαλφτερο πρόβλθμα όπωσ είναι ευνόθτο είναι θ βακιά ςυνεχιηόμενθ φφεςθ που μαςτίηει 
τθν Ελλθνικι οικονομία. Θ πρόςβαςθ ςτθν εξαςφάλιςθ κεφαλαίων ζχει καταςτεί άκρωσ προβλθματικι .  
Μζχρι ςιμερα θ ηιτθςθ για εγγυιςεισ δανείων είναι πολφ μεγάλθ και ςτθ ΡΔΕ ζχουν εγκρικεί 3,492 
δάνεια φψουσ 298 εκ. ευρϊ με εγγυιςεισ ςτα 236 εκ. ευρϊ από το ΕΤΕΑΝ- Εκνικό Ταμείο 
Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ. Υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλθμα ςτθν  μθ-χρθματοοικονομικι 
υποςτιριξθ των νζων ΜΜΕ κατά τθν διάρκεια τθσ ίδρυςισ τουσ και κατά τθν διάρκεια τθσ βρεφικισ (0-2 
ζτθ από τθν ίδρυςθ) και εφθβικισ (ζωσ και 10 χρόνια από τθν ίδρυςθ ανάλογα με τον κλάδο) τουσ 
περιόδου ενϊ και θ  πρόςβαςθ ςε εμπορικά δίκτυα ι θ δθμιουργία εναλλακτικϊν δικτφων (short supply 
chains) που είναι ςθμαντικι για τθν επιβίωςι τουσ και τθν ανταγωνιςτικι προϊκθςθ των προϊόντων τουσ 
δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Ραρά τθν φπαρξθ ςθμαντικϊν τεχνολογικϊν και ερευνθτικϊν κζντρων και το 
υψθλισ ςτάκμθσ ανκρϊπινο δυναμικό τθσ περιοχισ παραμζνει ηθτοφμενο θ πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςε 
δράςεισ ανάπτυξθσ καινοτομίασ και εξωςτρζφειασ. 
 
 

http://www.pde.gov.gr/gr/
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ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ - ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 
Σφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Eurostat θ ακακάριςτθ αξία τθσ γεωργικισ παραγωγισ βαίνει 
μειοφμενθ τα τελευταία χρόνια τόςο ςε εκνικό όςο και ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 
αντικατοπτρίηοντασ με τον ενδεικτικότερο τρόπο τθν αποςάκρωςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ του τομζα 
ςτθν περιοχι.(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 

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

 
Είναι χαρακτθριςτικό πωσ το 2009 θ ακακάριςτθ αξία τθσ γεωργικι παραγωγισ καταγράφει μια μζςθ 
υςτζρθςθ τθσ τάξθσ του 27% ςε ςχζςθ με το 2004 (βάςθ αναφοράσ για τθν Eurostat). 
Αποκαλυπτικά επίςθσ για τθν αποδιάρκρωςθ και τθν χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα του πρωτογενοφσ τομζα 
είναι και τα ςτοιχεία για τθν ςυμμετοχι τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτον αντίςτοιχο εκνικό 
μζςο όρο. Ριο ςυγκεκριμζνα θ ςυμμετοχι τθσ ΡΔΕ από το 10,75 % το 2005 κατρακυλά ςτο 7,32% το 2009 
(ΕΛΣΤΑΤ). Ενδεικτικι επίςθσ είναι και θ υςτζρθςθ ςε επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου ςτον τομζα με τισ 
επιδόςεισ το ίδιο διάςτθμα να είναι αναντίςτοιχεσ με τθν ςυμμετοχι τθσ ΡΔΕ ςτθν ςυνολικι πρωτογενι 
παραγωγι και τθν δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςε περιφερειακό επιπεδο. Ριο ςυγκεκριμζνα αν και θ 
ςυμμετοχι του πρωτογενοφσ τομζα τθσ ΡΔΕ ςτθν ςυνολικι εκνικι πρωτογενι παραγωγι κυμαίνεται ςτο 
μεςοςτακμικά ςτο 8,5% και θ ςυμμετοχι ςτθν δθμιουργία πρωτογενοφσ προςτικεμζνθσ αξίασ 
περιφερειακά ςτο 11% οι επενδφςεισ δθμιουργίασ παγίου κεφαλαίου κυμαίνονται ςτο διάςτθμα 2005-
2009 ωσ ακολοφκωσ : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΚ. ΕΡΕΝΔ. ΡΑΓΛΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ ΣΤΟΝ 
ΡΩΤ. ΤΟΜΕΑ (%) 

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

 
Στον τομζα των υδατοκαλλιεργειϊν  θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ διακζτει πάνω από το 50% των 
λιμνοκαλάςςιων εκτάςεων τθσ χϊρασ. Σε αυτιν ανικουν διοικθτικά ι υποςτθρίηονται χερςαία περίπου το 
25% των καλάςςιων ιχκυοκαλλιεργειϊν ςτθν Ελλάδα, το 25% των λιμνϊν και περιςςότερα από 1600 
επαγγελματικά ςκάφθ παράκτιασ, μζςθσ αλιείασ κακϊσ και αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων. Επίςθσ 
λειτουργοφν ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί ευρφαλων ιχκφων, μονάδεσ πάχυνςθσ ιχκφων γλυκϊν νερϊν και 
μονάδεσ επεξεργαςίασ ιχκυρϊν. Τα χαρακτθριςτικά αυτά ςυν το γεγονόσ ότι θ περιφζρειά μασ είναι κφριο 
κζντρο εμπορίασ ψαριϊν και εξαγωγισ αυτϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ, τθν κακιςτοφν μια από τισ ςθμαντικότερεσ 
περιφζρειεσ ςτον τομζα αλιείασ, υδατοκαλλιεργειϊν, μεταποίθςθσ και εμπορίασ ςτθ Ελλάδα. Ειδικότερα ο 
νομόσ Αιτωλοακαρνανίασ διακζτει το 42% των λιμνοκαλάςςιων εκτάςεων τθσ χϊρασ και το 25% των 
λιμνϊν. Στθρίηεται θ δραςτθριότθτα ιχκυοκαλλιεργθτικϊν εταιρειϊν που θ παραγωγι τουσ, 
περιλαμβανομζνθσ και αυτισ των Εχινάδων, καλφπτει το 25% τθσ Εκνικισ παραγωγισ δθλαδι πάνω από 
το 12,5% τθσ Ευρωπαϊκισ παραγωγισ τςιποφρασ και λαυρακιοφ. Διακζτει 687 επαγγελματικά ςκάφθ 
παράκτιασ αλιείασ, 115 επαγγελματικά ςκάφθ αλιείασ ςτισ λίμνεσ και 118 ςκάφθ για αλιεία αποκλειςτικά 
ςτθν λιμνοκάλαςςα Μεςολογγίου. 
Ο πρωτογενισ τομζασ εξακολουκεί να κατζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν οικονομία τθσ Ρ.Δ.Ε. Οι τρεισ Νομοί 
δεν ςυμμετζχουν εξίςου ςε μζγεκοσ και ζνταςθ παραγωγισ. Στουσ Νομοφσ Αιτωλοακαρνανίασ και Θλείασ 
ο πρωτογενισ τομζασ παίηει ςθμαντικότερο ρόλο ςτθν οικονομία τουσ και γιϋ αυτό μποροφν να 
χαρακτθριςτοφν κατεξοχιν αγροτικοί νομοί. Αν και τα τελευταία χρόνια παρουςιάηεται ςχετικι κάμψθ, 
εντοφτοισ αποτελεί ςθμαντικό πόλο απαςχόλθςθσ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Εμφανίηει, ςε μεγάλο 
βακμό, τα ίδια προβλιματα που αντιμετωπίηει θ Ελλθνικι γεωργία. Θ μεγαλφτερθ όμωσ ςυμμετοχι του 
ςτο ειςόδθμα και τθν απαςχόλθςθ τθσ Ρεριφζρειασ ςυντελεί, ϊςτε τα προβλιματα αυτά να είναι οξφτερα 
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για τθν οικονομία και τθν κοινωνία τθσ περιοχισ. Μετά τθν εφαρμογι 4 κοινοτικϊν πλαιςίων ςτιριξθσ  μια 
ςυνοπτικι αποτφπωςθ για τον πρωτογενι  τομζα ςτθν ΡΔΕ εςτιάηεται όςον αφορά τα αδφνατα ςθμεία : 

- Στον μικρό και πολυτεμαχιςμζνο κλιρο (μ.ο. 34,3 ςτρ.) 
- Στθν δυςμενι θλικιακι διάρκρωςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ. 
- Στο πολφ χαμθλό ποςοςτό εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των αγροτϊν 
- Στισ αδυναμίεσ που παρουςιάηει ο τομζασ εμπορίασ και διακίνθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων. 
- Στθν πλθμμελι οργάνωςθ των Αγροτικϊν Συνεταιριςτικϊν Οργανϊςεων και τθν ωσ εκ τοφτου 

αδυναμία τουσ να ςυμβάλλουν ςτθν εξομάλυνςθ των ςυνκθκϊν προϊκθςθσ των αγροτικϊν 
προϊόντων και διακίνθςθσ των αγροτικϊν ειςροϊν. 

- τθν ζλλειψθ των απαραίτθτων υποδομϊν (αρδευτικά, υποδομζσ για βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ 
ςτθν φπαικρο) 

- Στθν ζντονθ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και των ειςοδθμάτων εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ, θ 
οποία είναι αποτζλεςμα των φυςικϊν ςυνκθκϊν και γενικότερων δυνατοτιτων των επιμζρουσ 
περιοχϊν. Στισ περιοχζσ αυτζσ, θ ζλλειψθ εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ εντείνει τισ ανιςότθτεσ 

Ραράλλθλα όμωσ τα κετικά ςτοιχεία εςτιάηονται : 
- ςτθν ποικιλομορφία τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ περιοχισ που εκτείνεται από τθν παραγωγι ωσ 

τισ υπθρεςίεσ 
- ςτθν υψθλι δυναμικι τθσ παραγωγικισ βάςθσ  
- ςτον εξαγωγικό προςανατολιςμό πολλϊν προϊόντων (πχ φράουλα, καρποφηι, ςταφίδα , κθπευτικά  
- ςτθν διαςφνδεςθ με τουσ λοιποφσ παραγωγικοφσ τομείσ 
- ςτθν επιςτροφι του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν φπαικρο 

 
2.4 Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνου  
Θ κλιματικι αλλαγι, δθλαδι οι μεταβολζσ των μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν που εκτείνονται ςε μεγάλθ 
χρονικι κλίμακα, είναι, αδιαμφιςβιτθτθ. Διεκνείσ μελζτεσ καταδεικνφουν ότι θ περιοχι τθσ Μεςογείου κα 
επθρεαςτεί αρνθτικά ςε ζνα φάςμα τομζων, από τθ γεωργία και τα διακζςιμα αποκζματα πόςιμου νεροφ, 
μζχρι τον τουριςμό και τθν υγεία. Οι πλζον ευπακείσ περιφζρειεσ ςτθν Ευρϊπθ είναι θ Νότια Ευρϊπθ 
δθλαδι οι περιφζρειεσ τθσ μεςογειακισ λεκάνθσ. Θ αλλαγι του κλίματοσ κα ζχει επιπτϊςεισ ςε 
οριςμζνουσ τομείσ. Στθ γεωργία, οι προβλεπόμενεσ κλιματικζσ μεταβολζσ κα ζχουν επιπτϊςεισ ςτισ 
αποδόςεισ, ςτθ διαχείριςθ του ηωικοφ κεφαλαίου και ςτον γεωγραφικό προςανατολιςμό τθσ παραγωγισ. 
Οι αυξανόμενεσ πικανότθτεσ εκδιλωςθσ - και ο βακμόσ ςοβαρότθτασ – ακραίων φυςικϊν φαινομζνων κα 
αυξιςουν, με τθ ςειρά τουσ, τον κίνδυνο ηθμιϊν τθσ ςυγκομιδισ. Θ κλιματικι αλλαγι κα επθρεάςει 
εξάλλου και το ζδαφοσ, απομακρφνοντασ τισ οργανικζσ φλεσ – ζνα βαςικό παράγοντα τθσ γονιμότθτασ των 
εδαφϊν. Οι επιπτϊςεισ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ ςτα δάςθ κα περιλαμβάνουν ενδεχομζνωσ επιπτϊςεισ 
ςτθν υγεία και παραγωγικότθτα των δαςϊν και μεταβολζσ ςτθ γεωγραφικι εξάπλωςθ οριςμζνων ειδϊν 
δζνδρων. Θ αλλαγι του κλίματοσ κα αςκιςει ςυμπλθρωματικι πίεςθ ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και των 
υδατοκαλλιεργειϊν. Σοβαρζσ κα είναι επίςθσ οι επιπτϊςεισ ςτισ ακτζσ και ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα. 
Οι ρυκμοί διάβρωςθσ των ακτϊν κα εντακοφν και οι υπάρχουςεσ άμυνεσ ενδζχεται να αποδειχκοφν 
ανεπαρκείσ. Στο πλαίςιο αυτό, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτα νθςιά και ςτισ εξόχωσ απόκεντρεσ 
περιοχζσ.  
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Μετεωρολογικισ Υπθρεςίασ, παρατθροφνται διαφοροποιιςεισ του 
κλίματοσ ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τα οποία υπάρχουν καταγεγραμμζνα ςτοιχεία. Θ 
βροχόπτωςθ παρουςιάηει πτωτικι τάςθ  ενϊ θ κερμοκραςία ανοδικι τάςθ.  
Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα ζχουν τεράςτιεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ. Κίγονται οι 
υποδομζσ (κτιρια, μεταφορζσ, παραγωγι ενζργειασ και παροχι νεροφ) απειλϊντασ ιδιαίτερα τισ 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Θ κατάςταςθ κα μποροφςε να επιδεινωκεί με τθν άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ 
κάλαςςασ. Επιπτϊςεισ πικανόν να αντιμετωπίςει και ο κλάδοσ του τουριςμοφ λόγω των αυξανόμενων 
κερμοκραςιϊν ςτισ μεςογειακζσ περιοχζσ ςτοιχείο που κα επιδράςει αρνθτικά ζνα βαςικό πλεονζκτθμα 
τθσ οικονομίασ τθσ Ρεριφζρειασ. Οι μεταβαλλόμενεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ κα ζχουν επίςθσ ςοβαρζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του ανκρϊπου και ςτθν υγεία των ηϊων και των φυτϊν. Με τθν αφξθςθ τθσ 
ςυχνότθτασ των ακραίων φαινομζνων, ενδζχεται να αυξθκοφν και τα ςχετιηόμενα με το κλίμα κροφςματα 
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κανάτων και αςκενειϊν. Θ αλλαγι του κλίματοσ κα μποροφςε επίςθσ να επθρεάςει τθν εξάπλωςθ 
ςοβαρϊν λοιμωδϊν νόςων που μεταδίδονται μζςω φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ηωωνόςων. Θ 
αλλαγι του κλίματοσ κα απειλιςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ηϊων και κα μποροφςε να ζχει επιπτϊςεισ 
ςτθν υγεία των φυτϊν, ευνοϊντασ τθν εξάπλωςθ νζων ι μεταναςτευτικϊν επιβλαβϊν οργανιςμϊν, οι 
οποίοι κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά το εμπόριο ηϊων, φυτϊν και προϊόντων τουσ. Λδιαίτερα 
μνεία πρζει να γίνει για τθν διερεφνθςθ φαινομζνων ερθμοποίθςθσ και ρφπανςθσ εδαφϊν από γεωργικζσ 
δραςτθριότθτεσ (νιτρορφπανςθ, υφαλμφρωςθ). 
 
2.5 Προςταςία περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων 
Το φυςικό περιβάλλον αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτει θ Δυτικι 
Ελλάδα ςτθν αναπτυξιακι τθσ προςπάκεια. Επιπρόςκετα θ περιοχι περιλαμβάνει μια ςειρά από 
ευαίςκθτεσ περιβαλλοντικά περιοχζσ αλλά και περιοχζσ με διαταραγμζνθ οικολογικι ιςορροπία. 
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ είναι προνομιοφχοσ από τθν άποψθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
Φιλοξενεί πολλά, ςθμαντικά και ποικίλα ευαίςκθτα οικοςυςτιματα. (δφο προςτατευόμενα αιςκθτικά 
δάςθ, επτά μνθμεία τθσ φφςθσ, κακϊσ και ςθμαντικά τοπία ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ). Πλοσ αυτόσ ο 
φυςικόσ πλοφτοσ απειλείται ςοβαρά από ςοβαροφσ κινδφνουσ και απειλζσ (αποψίλωςθ, παράνομθ 
βόςκθςθ και υλοτομία, πυρκαγιζσ, κλπ). Πςον αφορά ςτισ υποδομζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, θ 
Ρεριφζρεια παρουςιάηει μία ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Το ςφνολο των υποδομϊν αυτϊν διαχειρίηονται 
από τουσ Διμουσ με ικανοποιθτικι βακμό ςυμβάλλοντασ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα 
όςον αφορά ςτθν διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων, το ςφνολο ςχεδόν των μεγάλων και μεςαίων 
πλθκυςμιακά Διμων διακζτουν μονάδεσ επεξεργαςίασ των αςτικϊν υγρϊν αποβλιτων ενϊ παράλλθλα 
υλοποιοφνται και ζργα αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων για τθν κάλυψθ και άλλων περιοχϊν.  
Ωσ προσ τουσ υδάτινουσ πόρουσ, ςε επίπεδο χϊρασ αλλά και ςτθν ΡΔΕ, οι αγροτικζσ καλλιζργειεσ 
αποτελοφν τον κυριότερο καταναλωτι νεροφ. Στθν Ρεριφζρεια καταγράφονται μια ςειρά υφιςτάμενων, 
καταςκευαηόμενων και μελλοντικϊν αρδευτικϊν ζργων (φράγματα ανάςχεςθσ, ζργα εμπλουτιςμοφ, 
διυλιςτιρια νεροφ για υδρευτικι χριςθ), με ςκοπό τθν καλφτερθ δυνατι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων 
εξαςφαλίηοντασ τθν αειφορικότθτα τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςε επίπεδο υδρολογικϊν 
λεκανϊν και υδατικϊν διαμεριςμάτων. Ραρατθρείται ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτον τομζα των αρδευτικϊν 
ζργων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 ςτοιχείο που αποτελεί τροχοπζδθ ςτθν αγροτικι 
ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ.  
Πςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν ΡΔΕ κφριο χαρακτθριςτικό είναι θ απουςία 
μονάδασ επεξεργαςίασ των αςτικϊν αποβλιτων. Στο ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ λειτουργοφν τρεισ ΧΥΤΑ 
ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Αχαίασ (των Διμων Ρατρζων, Δυμαίων και Αιγιάλειασ), τζςςερισ ΧΥΤΑ ςτθν 
Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ (ςτο Μεςολόγγι, ςτθν Ναφπακτο, ςτο Αγρίνιο και ςτθν Ράλαιρο) 
ενϊ δεν υπάρχει κανζνασ ΧΥΤΑ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ.  
Είναι προφανζσ από το ανωτζρω ότι ζχει βελτιωκεί αρκετά θ κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν 
Ρεριφζρεια ωςτόςο πολφ χαμθλι πρόοδοσ ζχει πραγματοποιθκεί ςτο αντικείμενο τθσ διαχείριςθσ των 
ςτερεϊν απορριμμάτων.  
 
2.6 Προϊκθςθ βιϊςιμων μεταφορϊν και απομάκρυνςθ των ςθμείων ςυμφόρθςθσ ςε ςθμαντικά δίκτυα 
υποδομϊν.  
Σθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν που ζχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ςτθν 
Ρεριφζρεια Δυτ. Ελλάδασ αφοροφν το οδικό δίκτυο, λιμζνεσ και εκςυγχρονιςμό αερολιμζνων. Ειδικότερα 
ζχει βελτιωκεί θ προςπελαςιμότθτα εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ με τθν υλοποίθςθ ςθμαντικϊν οδικϊν ζργων. 
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το ανάγλυφο τθσ Ρεριφζρειασ και ο μεγάλοσ αρικμόσ οικιςμϊν αποτυπϊνονται 
ςε ζνα ιδιαίτερα εκτεταμζνο οδικό δίκτυο (4.000 χλμ περίπου επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου και 1.100 χλμ 
περίπου εκνικοφ δικτφου) που απαιτεί ςυνεχείσ παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ. Επίςθσ ζχουν 
γίνει ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ εκςυγχρονιςμοφ ςτα λιμάνια Ράτρασ, Κυλλινθσ και Αιγίου.   
H Ρεριφζρεια εξυπθρετείται αεροπορικά από το Αεροδρόμιο Αράξου που βρίςκεται ςε απόςταςθ 25km 
από το κζντρο τθσ Ράτρασ και πάνω ςτον οδικό άξονα Ρατρϊν - Ρφργου - Ολυμπίασ. Το αεροδρόμιο 
Αράξου καλφπτει επιβατικζσ και πτιςεισ charter, εξυπθρετϊντασ ετθςίωσ 30.000 επιβάτεσ, με αυξθτικζσ 
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τάςεισ ςε ότι αφορά τον αρικμό των αφίξεων. Σιδθροδρομικά θ Ρεριφζρεια ςιμερα  δεν εξυπθρετείται. 
Στισ υπάρχουςεσ ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ λειτουργεί Ρροαςτιακι Γραμμι  Αγ. Βαςίλειοσ -  Ράτρα. 
Υπάρχει επίςθσ ο μοναδικόσ οδοντωτόσ ςιδθρόδρομοσ που ςυνδζει τθν Ανατολικι Αχαΐα (Αιγιάλεια) με 
τθν ορεινι περιοχι Καλαβρφτων και θ ςιδθροδρομικι γραμμι Κατακϊλου – Αρχαίασ Ολυμπίασ. Μία ςειρά 
από ςθμαντικά αναπτυξιακά ζργα που χρθματοδοτοφνται κυρίωσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πρόκειται να 
αναβακμίςουν ακόμα περιςςότερο το ρόλο τθσ Ρεριφζρειασ ςτο νοτιοανατολικό άκρο του ενιαίου 
Ευρωπαϊκοφ χϊρου και κα επθρεάςουν ςθμαντικά τον Ρεριφερειακό ςχεδιαςμό ςτο πλαίςιο τθσ 5θσ 
Ρρογραμματικισ Ρεριόδου. 
Συγκεκριμζνα, μεγάλα ζργα που βρίςκονται ςε ςτάδιο καταςκευισ ι πρόκειται να καταςκευαςκοφν είναι: 

 Θ ολοκλιρωςθ τθσ Ολυμπίασ Οδοφ τμιμα Κόρινκοσ –Ράτρα- Ρφργοσ- Τςακϊνα 
 Ο νζοσ οδικόσ άξονασ τθσ Αντιρρίου - Λωαννίνων (Λόνια Οδόσ) 
 Θ καταςκευι νζων λιμανιϊν ςε Ράτρα (Β’ Φάςθ), Αίγιο και Κατάκωλο, θ αναβάκμιςθ των 

υποδομϊν ςτο λιμάνι του Ρλατυγυαλίου 
 Θ καταςκευι νζασ διπλισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ Κιάτο -  οδοδάφνθ (Τμιμα: Κιάτο - 

Διακοπτό, Τμιμα: Διακοπτό - οδοδάφνθ ) κακϊσ και το τμιμα: οδοδάφνθ – ίο   
 Θ καταςκευι τθσ μικρισ Ρεριμετρικισ Ρατρϊν. 

Ρρζπει επίςθσ να τονιςκεί ότι αναμζνεται θ ολοκλιρωςθ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ που κα 
λειτουργιςει ευεργετικά ςε νζα επενδυτικά ςχζδια όχι μόνο υποδομϊν αλλά γενικότερα ςε κάκε 
επενδυτικι δραςτθριότθτα . 
 
 
2.7 Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων 
Θ προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων δεν αποτζλεςε τομζα 
δράςθσ ςε Ρεριφερειακό επίπεδο κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 ςε αντίκεςθ με 
προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ όπου υλοποιικθκαν δράςεισ κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ, 
ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ τθσ εργαςίασ. Αν και οι 
τελευταίεσ δράςεισ δεν είχαν ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα επιτεφχκθκαν ικανοποιθτικά αποτελζςματα. 
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κατζχει τθ τζταρτθ χαμθλότερθ κζςθ ςτο ποςοςτό εργατικοφ δυναμικοφ 
ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ.  Αποτελεί δε μία εκ των Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ που μζνουν 
ςυςτθματικά πίςω δθμιουργϊντασ ζνα διαρκρωτικό χάςμα με τισ υπόλοιπεσ Ρεριφζρειεσ, ειδικά όςον 
αφορά ςτο ποςοςτό απαςχόλθςθσ και ανεργίασ, γεγονόσ που δθμιουργεί οικονομικζσ και κοινωνικζσ 
επιπτϊςεισ ςτον πλθκυςμό και ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ κα τουσ μακροχρόνια ανζργουσ. Δεδομζνου ότι το 
53,9%  του πλθκυςμοφ είναι οικονομικά μθ ενεργό και ειδικά οι θλικίεσ από 15 ζωσ 19 ετϊν και από 65 
ετϊν και άνω, είναι προφανζσ ότι θ προτεραιότθτα αυτι αποκτά βαρφνουςα ςθμαςία για τθ ΡΔΕ.  Θ 
βελτίωςθ του επιπζδου τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ παραμζνει για τθν Ρεριφζρεια μία από τισ 
βαςικότερεσ προκλιςεισ ςτθν εφαρμογι περιφερειακισ πολιτικισ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 
τθσ Ευρϊπθσ 2020. Θ ανεργία ςτθν ΡΔΕ τα τελευταία δφο χρόνια ακολουκεί πλιρωσ τθν εξζλιξθ ςε 
επίπεδο χϊρασ. Δθλαδι για το δεφτερο τρίμθνο του 2011 διαμορφϊνεται ςτο 16,1% δθλαδι είναι κατά 
0,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ μικρότερο του εκνικοφ αντίςτοιχου.Το ποςοςτό ανεργίασ ςτθν ΡΔΕ ανζρχεται 
ςτο υψθλότερο δθλαδι του εκνικοφ μζςου όρου και του μζςου τθσ ΕΕ-25 για το 2010 (11,2% και 9,2% 
αντίςτοιχα)1. Θ ανεργία πλιττει κυρίωσ τισ γυναίκεσ και τουσ νζουσ (θλικίασ 15 ζωσ 24 ετϊν), με τθν 
Ρεριφζρεια να παρουςιάηει επιδόςεισ χαμθλότερεσ του μζςου επιπζδου τθσ χϊρασ και υψθλότερεσ τθσ 
ΕΕ25 για το 2010. Συγκεκριμζνα, ςτθν Ρεριφζρεια, το ποςοςτό ανεργίασ για τισ γυναίκεσ ανιλκε ςτο 16,4 
%, ενϊ ςτθν χϊρα μασ το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 17,1% και ςε επίπεδο ΕΕ-27 είναι 9,4%.  Επίςθσ ςε 
επίπεδο ανδρϊν για το 2010  ιταν 10.1% ςε επίπεδο χϊρασ ενϊ ςτθν Δυτικι Ελλάδα χαμθλότερο κατά 
περίπου 1,5 μονάδεσ και υψθλότερο κατά το ίδιο μζγεκοσ από το μζςο επίπεδο ανεργίασ ανδρϊν ςτθν ΕΕ-
27. 

 

                                                 
1
  Eurostat 2004. 
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2.8 Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ 
Για τθν Δυτικι Ελλάδα ςφμφωνα με πρόςφατεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και αναλφςεισ ο κίνδυνοσ φτϊχειασ 
(όπωσ αυτόσ μετριζται με τον δείκτθ Sen) είναι 30%, ποςοςτό που είναι το 3ο μεγαλφτερο ςτθν Ελλάδα.  
Ειδικότερα  ςτθν Δυτικι Ελλάδα παρουςιάηεται θ τζταρτθ υψθλότερθ τιμι -μετά τθν Ιπειρο, τθ Στερεά 
Ελλάδα και τθ Ρελοπόννθςο- όςον αφορά τον κίνδυνο και το ςχετικό χάςμα φτϊχειασ, ενϊ ζρχεται τρίτθ 
με κριτιριο τθ δριμφτθτα τθσ φτϊχειασ. Ραρόμοια υψθλζσ είναι και οι τιμζσ των δεικτϊν φτϊχειασ Sen και 
Shorrocks, ενϊ θ ςυμμετοχι ςτθ ςυνολικι φτϊχεια ςυγκριτικά με τισ προθγοφμενεσ περιφζρειεσ είναι 
υψθλότερθ (~8,8%). Συγχρόνωσ, εκτόσ από υψθλι φτϊχεια παρουςιάηονται και ζντονεσ ειςοδθματικζσ 
ανιςότθτεσ. Ο δείκτθσ οικονομικισ ανιςότθτασ Gini παρουςιάηεται ςε μια από τισ υψθλότερεσ τιμζσ του 
(0,333436). Και οι τρεισ περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ περιφζρειασ εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο φτϊχειασ 
(πάνω από το 28%). Πςον αφορά, τον κοινωνικό αποκλειςμό δεν υπάρχουν ακριβείσ μετριςεισ. 
Γενικότερα, ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ παρατθροφνται ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό ςτουσ τομείσ 
Υγείασ, Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ(κυρίωσ όςον αφορά ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα) και Κοινωνικϊν 
Υποδομϊν. με αποτζλεςμα θ δυνατότθτα παροχισ ικανοποιθτικοφ επιπζδου υπθρεςιϊν να είναι 
μειωμζνθ. Γι αυτό το λόγο, θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ και θ εξαςφάλιςθ ενόσ αξιοπρεποφσ επιπζδου 
διαβίωςθσ για όλα τα μζλθ τθσ κοινωνίασ αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ για τθν επίτευξθ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ. Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτθρίηοντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ 
κζτει τθν κοινωνικι πρόνοια ωσ βαςικι προτεραιότθτα των πολιτικϊν τθσ. 
 
2.9 Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου μάκθςθσ 
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ και των προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων ζχουν καλυφκεί ςε πολφ 
ςθμαντικό βακμό οι απαιτιςεισ υποδομϊν τθσ εκπαίδευςθσ τόςο κτιριακζσ όςο και του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ ϊςτε θ λειτουργία των ςχολείων να γίνεται αποκλειςτικά ςε πρωινζσ βάρδιεσ.   
Σχετικά με το ανκρϊπινο δυναμικό, οι ςυμμετζχοντεσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ΡΔΕ (α 
βάκμια ωσ και τριτοβάκμια κακϊσ και μθ τυπικι εκπαίδευςθ) ανζρχονται ςτο 20,2% και υπερτεροφν του 
εκνικοφ μζςου όρου κακϊσ και του αντίςτοιχου τθσ ΕΕ 27 ενϊ οι μακθτζσ υποχρεωτικισ πρωτοβάκμιασ  
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανζρχονται ςτον εκνικό Μ.Ο. (8,7%). Οι ςπουδαςτζσ τθσ ανϊτερθσ β 
κμιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ και λοιπϊν δομϊν μθ τριτοβάκμιασ ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ θλικιακισ 
ομάδασ 15-24   ανζρχεται ςτο 26,5% (2009) υπολειπόμενο ςθμαντικά τόςο του εκνικοφ Μ.Ο. όςο και του 
Μ.Ο. τθσ ΕΕ δίνοντασ μια πρϊτθ ζνδειξθ για τθν υςτζρθςθ ςε δομζσ παροχισ ΔΒΜ.  
Ειδικότερα θ υςτζρθςθ  ςυμμετοχισ  ςε προγράμματα ΔΒΜ είναι χαρακτθριςτικι με μόλισ 2,4% (2011) και 
με πτωτικι μάλιςτα τάςθ. Θ υςτζρθςθ αυτι γίνεται αντιλθπτι  ςε ςχζςθ με τον Μ..Ο. τθσ Αττικισ και 
χαρακτθρίηεται δυςκεϊρθτθ ςε ςχζςθ με τον Μ.Ο. τθσ ΕΕ27.  
Αντίκετα υπάρχει ζνα πολφ μεγάλο δυναμικό ςτθν ΡΔΕ ωσ ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ θλικιακισ ομάδασ 
20-24 που φοιτά ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και φκάνει το 104% (2008) ςχεδόν υπερδιπλάςιο του Μ.Ο. 
τθσ ΕΕ 27.      
Το μεγάλο αυτό ποςοςτό όμωσ δεν ζχει ανάλογθ ςυνζχεια και ςτον γενικό πλθκυςμό κακϊσ το 21% (2011) 
τθσ θλικιακισ ομάδασ 25-64 ετϊν κατζχει τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υπολειπόμενο τόςο του εκνικοφ Μ.Ο. 
όςο και του Μ.Ο. τθσ ΕΕ27 . 
Γενικότερα οι φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ 
ανζρχονται ςε υψθλότερα επίπεδα του εκνικοφ Μ.Ο. αλλά και του Μ.Ο. τθσ ΕΕ 27 κακιςτϊντασ ςαφι τθν 
δυναμικι τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι τθσ ΡΔΕ. 
Πςον αφορά τθν γεωργικι εκπαίδευςθ μόλισ 0,05% κάτοχοι γ. εκμεταλλεφςεων κατζχουν πλιρθ 
γ.εκπαίδευςθ ενϊ το 0,6% κατζχει ςτοιχειϊδθ γ. εκπαίδευςθ (2006). 
 
2.10. Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
Για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ ΡΔΕ ςτοχεφει (μζςω τθσ υλοποίθςθσ 
οριηόντιων αλλά και κάκετων ζργων) ςτθν ενςωμάτωςθ ςτθ λειτουργία τθσ και ςτθν υποςτιριξθ ςτθν 
αποτελεςματικι εφαρμογι του, του Νόμου 3979/2011 για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ για τθν 
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υλοποίθςθ ενόσ πλαιςίου για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με εμπλεκόμενουσ τουσ φορείσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, ο οποίοσ κα ικανοποιιςει τουσ παρακάτω ςτόχουσ: 

 Τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ μζςα από τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και 
με τθν κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ ςε κάκε Λειτουργικι Μονάδα τθσ ΡΔΕ. 

 Τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν προκειμζνου να 
περιοριςτεί δραςτικά θ γραφειοκρατία. 

 Τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν που κα επιφζρει δραςτικι μείωςθ των διοικθτικϊν 
επιβαρφνςεων που υφίςτανται πολίτεσ και επιχειριςεισ κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν ΡΔΕ. 

 Τθ μείωςθ εμφάνιςθσ φαινομζνων διαφκοράσ και τθν εδραίωςθ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα 
ςε πολίτεσ, επιχειριςεισ και φορείσ του δθμόςιου τομζα. 

 Τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των εργαηομζνων με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτάσ τουσ και τθν επίτευξθ του τρίπτυχου ευελιξία, ταχφτθτα, ποιότθτα με αςφάλεια 
ςτθν εςωτερικι επικοινωνία και λειτουργία των φορζων. 

Επιπλζον για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ και για τθν τεκμθρίωςθ των 
αςκοφμενων πολιτικϊν (όπωσ αυτζσ εκπορεφονται τθσ εφαρμογισ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ 
Ρεριφζρειασ), θ ΡΔΕ υλοποιεί ςχετικό ζργο για τθ διαςφνδεςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, μθτρϊων 
και βάςεων δεδομζνων που χρθςιμοποιοφν οι Υπθρεςίεσ τθσ ΡΔΕ, με ςκοπό: 

 Τθν υποβοικθςθ τθσ Ρεριφζρειασ, με τθν επεξεργαςία και αξιοποίθςθ του πλθροφοριακοφ 
πλοφτου απ’ όλεσ τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, ςε μία ςειρά από κρίςιμουσ τομείσ όπωσ: 
Αναπτυξιακόσ Ρρογραμματιςμόσ, Ρροχπολογιςμόσ και Λογιςτικι Διαχείριςθ, Μεταφορζσ και 
Επικοινωνίεσ, Δθμόςια Υγεία, Αγροτικι Οικονομία, Επιχειριςεισ και Επιχειρθματικότθτα και Δομζσ 
Κοινωνικισ Φροντίδασ. 

 Τθ δθμιουργία μιασ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων για ανάλυςθ και επεξεργαςία λειτουργικϊν και 
οικονομικϊν δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία λιψθσ ςτρατθγικϊν 
αποφάςεων ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων. 

 Τθ διάκεςθ ςε αξιοποιιςιμθ μορφι χριςιμθσ πλθροφορίασ ςε πολίτεσ που κα ικελαν να ζχουν 
εικόνα των οικονομικϊν ι άλλων μεγεκϊν τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Τθν παροχι ενθμερωτικϊν ςτοιχείων, αναφορϊν και δεικτϊν προσ τουσ  πολίτεσ με ςκοπό τθν 
επίτευξθ τθσ εξωςτρζφειασ των αποτελεςμάτων από τθ λειτουργία των Υπθρεςιϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ. 

 Τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων, μζςω εφαρμογϊν διαδικτφου, ξεπερνϊντασ 
τα γεωγραφικά όρια τθσ περιφζρειασ και μζςω κατάργθςθσ γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν. 

 Τον περιοριςμό των δαπανϊν του Δθμοςίου μζςα από τθν απλοποίθςθ γραφειοκρατικϊν 
μθχανιςμϊν και υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ με ΤΡΕ. 
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3. Αναθοπά δςναηών ζημείυν, αδςναμιών, εςκαιπιών και κινδύνυν 

ανά θεμαηικό ζηόσο. 

 
 

Στθν επόμενθ ενότθτα γίνεται SWOT ανάλυςθ των προτεραιοτιτων αναπτυξιακισ πολιτικισ που ζχουν 
τεκεί από τθν 1θ εγκφκλιο για τθν Δυτικι Ελλάδα, ενϊ ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα παρουςιάςτθκε θ 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν Δυτικθ Ελλάδα αναφορικά με τισ προτεραιότθτεσ αυτζσ. 
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Α/Α   
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
  ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ   ΑΔΤΝΑΜΙΕ   ΕΤΚΑΙΡΙΕ   ΑΠΕΙΛΕ 

1 

  

 Ενίςχυςθ τθσ 
ζρευνασ, τθσ 
τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ 
καινοτομίασ 

(Ε.ΤΑ.Κ) 

  

Λειτουργία Υψθλισ ςτάκμθσ 
πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν (τρία 
πανεπιςτιμια και ΑΤΕΛ) και 
Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων 
Διεκνοφσ Εμβζλειασ. 

  

·         Χαμθλζσ επενδφςεισ των 
επιχειριςεων ςε δράςεισ 
ζρευνασ, ανάπτυξθσ και 
καινοτομίασ 

  

Αξιοποίθςθ των 
πανεπιςτθμιακϊν και 
ερευνθτικϊν δομϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ 

  
 Θ  οικονομικι  φφεςθ  λειτουργεί  
αναςταλτικά  τόςο  για ιδιωτικζσ 
όςο και για δθμόςιεσ επενδφςεισ   

    

 Υπαρξθ μεγάλου δυναμικοφ 
φορζων ερευνθτικισ και 
τεχνολογικισ δραςτθριότθτασ και 
ερευνθτϊν ςε τομείσ ζνταςθσ 
γνϊςθσ 

  

·         Ρολφ μικρι ςυνεργαςία 
των φορζων ζρευνασ και 
καινοτομίασ με τον 
επιχειρθματικό κόςμο για τθν 
υιοκζτθςθ και εφαρμογι των 
προϊόντων ζρευνασ από τισ 
επιχειριςεισ 

  

 Θ ςτακερι ειςροι πόρων για 
τθν Ε.ΤΑ.Κ από τθν Ε.Ε. 
αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξθσ 
του τομζα εφόςον οι πόροι 
αξιοποιθκοφν με αποδοτικό 
τρόπο.   

  

αγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ και 
μεταναςτευτικό ρεφμα, κυρίωσ νζου 
επιςτθμονικοφ δυναμικοφ.  H  
ςυγκεκριμζνθ τάςθ  διαφαίνεται  ωσ  
θ  μάςτιγα  τθσ  οικονομίασ  μασ, 
ςτερϊντασ  ςτθ ΡΔΕ το  
απαιτοφμενο  ανκρϊπινο  
δυναμικό για τθν ανάπτυξθ  

    
 Κφλακεσ  διεπιςτθμονικισ  και  
διατμθματικισ ςυνεργαςίασ 

  
 Εξάρτθςθ ςε πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ από τθν Ε.Ε.  

  

 Θ  δθμιουργία  ςυνζργειασ  με  
τον  νζο  επενδυτικό  νόμο  ωσ  
προσ  τθν  τόνωςθ  των 
ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν 
Ε.ΤΑ.Κ και τθ ςτιριξθ τθσ 
καινοτομίασ.   

  

 Ρεριφερειακι οικονομία  
αποτελοφμενθ  από  μικροφ  
μεγζκουσ επιχειριςεισ,  οι  οποίεσ  
ςτθρίηονται  ςτθ  μεταφορά ϊριμθσ  
τεχνολογίασ  από  το  εξωτερικό  και  
όχι  ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ.  

    

Λκανοποιθτικι  απόδοςθ  όςον  
αφορά  ςτθ  χριςθ  και  τθν 
ειςαγωγι  καινοτόμων  
προϊόντων,  υπθρεςιϊν  και 
διαδικαςιϊν  ςε  μικρζσ  και  
μεςαίεσ  επιχειριςεισ τθσ Δυτικισ 
Ελλάδασ 

  

 Χαμθλζσ  επιδόςεισ  ςτθν  
παραγωγι  και  εξαγωγι  νζων  
καινοτομικϊν  προϊόντων  / 
υπθρεςιϊν  

        

        
Ζλλειψθ  περιφερειακοφ 
μθχανιςμοφ  μεταφοράσ  
τεχνολογίασ 
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Α/Α   
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
  ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ   ΑΔΤΝΑΜΙΕ   ΕΤΚΑΙΡΙΕ   ΑΠΕΙΛΕ 

                 

2 

  

Ενίςχυςθ τθσ 
πρόςβαςθσ, 
χριςθσ και 

ποιότθτασ των 
Τεχνολογικϊν 
Πλθροφορικισ 

και 
Επικοινωνιϊν 

  

Θ ΡΔΕ ζχει τθν δυναμικι 
υποδομϊν και ανκρϊπινων 
πόρων, ϊςτε να αποτελζςει 
πρότυπο λειτουργίασ τθσ 
Ψθφιακισ Ρεριφζρειασ με τθν 
υλοποίθςθ δράςεων, οι οποίεσ 
κα ενιςχφςουν τθν ικανότθτα 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 
διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ τθσ 
περιφερειακισ δομισ 

  

Θ ΡΔΕ βρίςκεται ςτθν 8θ κζςθ 
ςχετικά με το ποςοςτό (39%) 
χριςθσ Θ/Υ και ςτθν 7θ κζςθ 
ςχετικά με το ποςοςτό (38,8%) 
χριςθσ του Διαδικτφου 
(Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ) 

  

Θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ με 
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, όπωσ θ 
προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και 
θ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ, κα ενιςχφςουν τθν 
ικανότθτα τθσ ΡΔΕ να 
εξοικονομιςει πόρουσ και να κάνει 
πιο ορκολογικι τθν αξιοποίθςθ 
υποδομϊν και επενδφςεων και κα 
βελτιϊςουν το επίπεδο των 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτουσ 
πολίτεσ και ςτισ επιχειριςεισ 

  

Το πολυδαίδαλο κεςμικό πλαίςιο 
και θ φπαρξθ αναχρονιςτικϊν 
διατάξεων που ζχουν 
ςυςςωρευκεί διαχρονικά και 
επθρεάηουν τθν εφαρμογι του 
Νόμου 3979/2011 για τθν 
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ  

    

Θ Δυτικι Ελλάδα ςυγκεντρϊνει 
ζνα ςφνολο ΟΤΑ με αξιόλογα 
πλθκυςμιακά, ιςτορικά, 
τουριςτικά, πολιτιςτικά, κλπ. 
ςτοιχεία αλλά και Ακαδθμαϊκϊν 
και Επιςτθμονικϊν Φορζων, 
όπωσ τα Ρανεπιςτιμια, τα ΤΕΛ, 
τα Ερευνθτικά Κζντρα κλπ. 

  

Θ Δυτικι Ελλάδα ζχει τθν 
χαμθλότερθ διείςδυςθ με 
ποςοςτό 7,1% ςτισ υπθρεςίεσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
που προςφζρουν οι δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ ςε πολίτεσ και 
επιχειριςεισ (Ραρατθρθτιριο 
για τθν ΚτΡ) 

  

Τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και 
«Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ», τα 
Ρεριφερειακά Ρρογράμματα τθσ 
ΡΔΕ, κακϊσ και το Ρρόγραμμα 
«Καλλικράτθσ» κζτουν τισ 
προχποκζςεισ και τα 
χρθματοδοτικά εργαλεία, αλλά 
παράλλθλα αποτελοφν και τθν 
πρόκλθςθ για μία ςφγχρονθ 
Ψθφιακι Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Ελλάδασ 

  

Θ υφιςτάμενθ γραφειοκρατία 
αποτελεί αναςταλτικό 
παράγοντα ςτθν απορρόφθςθ 
κοινοτικϊν κονδυλίων με 
αποτζλεςμα τθν καταγραφι 
ςθμαντικϊν κακυςτεριςεων που 
ξεπερνοφν τα 2 ι και 3 ζτθ από 
τθν ζνταξθ του ζργου μζχρι τθν 
αποπλθρωμι του, δεδομζνου ότι 
ο μζςοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ 
ζργων ΤΡΕ δεν ξεπερνά το 1 ζτοσ 

    

Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ κάκετων 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, 
όπωσ πολιτιςμόσ, τουριςμόσ, 
περιβάλλον και αγροτικι 
οικονομία 

  

Ζλλειψθ κεςμικοφ 
περιβάλλοντοσ ψθφιακισ 
ςυνεργαςίασ/επικοινωνίασ 
μεταξφ των υπθρεςιϊν και των 
ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

  

Ενςωμάτωςθ ςτθ λειτουργία τθσ 
ΡΔΕ και υποςτιριξθ ςτθν 
αποτελεςματικι εφαρμογι του, του 
Νόμου 3979/2011 για τθν 
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ για τθν 
υλοποίθςθ ενόσ πλαιςίου για τθν 
παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
με εμπλεκόμενουσ τουσ φορείσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τουσ Ρολίτεσ 
και τισ Επιχειριςεισ 

  

Κακυςτζρθςθ ζναρξθσ 
παραγωγικισ λειτουργίασ των 
επιχειρθματικϊν ςχθμάτων 
διαχείριςθσ, εκμετάλλευςθσ και 
αξιοποίθςθσ των 
Μθτροπολιτικϊν Δικτφων 
Οπτικϊν Λνϊν  

    
Λειτουργικι Ενοποίθςθ των 
υφιςτάμενων πλθροφοριακϊν 

  
Ζλλειψθ κεςμικοφ 
περιβάλλοντοσ θλεκτρονικισ 

  
Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων 
ςυναφοφσ ζργου (Datawarehouse) 

  
Κακυςτζρθςθ υλοποίθςθσ του 
ζργου "Σφηευξισ ΛΛ" 
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ςυςτθμάτων (υποδομζσ ΤΡΕ και 
εφαρμογζσ) και των δεδομζνων 
των πρϊθν Νομαρχιϊν για τθν 
εφαρμογι του Ρρογράμματοσ 
«Καλλικράτθσ» 

ςυναλλαγισ πολιτϊν και 
επιχειριςεων με τον Δθμόςιο 
Τομζα 

για τθ λειτουργία, αναβάκμιςθ και 
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
προγραμματιςμοφ και ανάλυςθσ 
τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ, 
ϊςτε να αποτελζςουν ζνα εργαλείο 
υποςτιριξθσ αποφάςεων και 
τεκμθρίωςθσ πολιτικϊν για τθν 
περιφερειακι ανάπτυξθ και τθν 
επιχειρθματικότθτα 

    

Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τον 
περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ 
και τθν ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα αποτελεί το ενιαίο 
θλεκτρονικό πρωτόκολλο και ο 
δικτυακόσ τόποσ τθσ ΡΔΕ 
(http://www.pde.gov.gr) 

  

Φπαρξθ μερικοφ ψθφιακοφ 
χάςματοσ ςτο προςωπικό τθσ 
ΡΔΕ ςχετικά με τθν λειτουργία 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

  

Αξιοποίθςθ του δικτφου δθμόςιασ 
διοίκθςθσ «Σφηευξισ» για τθν 
επικοινωνία φωνισ και δεδομζνων 
ςε όλθ τθν ΡΔΕ με παράλλθλθ 
αξιοποίθςθ και επζκταςθ 
μθτροπολιτικϊν δικτφων οπτικϊν 
ινϊν και προϊκθςθ 
ευρυηωνικότθτασ ςε 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 

  

Κακυςτζρθςθ τθσ παραγωγικισ 
λειτουργίασ οριηόντιων μεγάλων 
ζργων ΤΡΕ που αποςκοποφν ςτθ 
δθμοςιονομικι εξυγίανςθ του 
κράτουσ όπωσ το κεντρικό 
ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ 
του εκνικοφ προχπολογιςμοφ, θ 
θλεκτρονικι καταγραφι τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ, το 
ςφςτθμα θλεκτρονικϊν 
δθμόςιων προμθκειϊν, οι 
ψθφιακοί δαςικοί χάρτεσ, το 
ψθφιακό κτθματολόγιο, κλπ. 

    

Ενίςχυςθ των ψθφιακϊν  
υποδομϊν τθσ ΡΔΕ ςε 
πλθροφοριακά ςυςτιματα και 
ςφγχρονεσ εφαρμογζσ 
λογιςμικοφ μζςω τθσ 
ςυμμετοχισ τθσ ωσ δικαιοφχοσ 
ςε ςχετικζσ Ρροςκλιςεισ του 
Ε.Ρ. "Ψθφιακι Σφγκλιςθ" 

      

Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ Ανοικτοφ 
Λογιςμικοφ το οποίο αποτελεί ζνα 
δθμόςιο αγακό βαςιηόμενο ςτθν 
ελευκερία χριςθσ και περεταίρω 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και 
εφαρμογϊν, προςφζροντασ ςτουσ 
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ζνα 
ςφνολο από οικονομικά, 
επαναχρθςιμοποιιςιμα εργαλεία 
και πθγζσ που μποροφν να 
ςυμβάλουν ςτθν καινοτομία, τθν 
επιχειρθματικότθτα και τθν 
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 

  

Αν και υφίςτανται δράςεισ 
ςχετικζσ με τθν ενίςχυςθ τθσ 
ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ, 
όπωσ το ICT4GROWTH, που 
αφορά ςτθν ανάπτυξθ 
καινοτόμων υπθρεςιϊν και 
προϊόντων, με τθ χρθματοδότθςθ 
κζςεων εργαςίασ, θ  οικονομικι  
φφεςθ  λειτουργεί  αναςταλτικά  
τόςο  για ιδιωτικζσ όςο και για 
δθμόςιεσ επενδφςεισ ατον τομζα 
των ΤΡΕ 

 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ηπαηηγική  Πποζέγγιζη  - Θεμαηικοί  ηόσοι   2014 - 2020  
 

 
3. Αναφορά δυνατϊν ςθμείων, αδυναμιϊν, ευκαιριϊν και κινδφνων ανά κεματικό ςτόχο.  

-15- 

 

Α/Α   ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ   ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ   ΑΔΤΝΑΜΙΕ   ΕΤΚΑΙΡΙΕ   ΑΠΕΙΛΕ 

                 

3 

  

 Ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν 
και μεςαίων επιχειριςεων, του 
γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΤΑΑ) 

και τθσ αλιείασ και των 
υδατοκαλλιεργειϊν (για το 

ΕΤΘΑ) 

  

Στο τομζα των 
υδατοκαλλιεργειϊν  θ 
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 
διακζτει πάνω από το 50% των 
λιμνοκαλάςςιων εκτάςεων τθσ 
χϊρασ 

  

Αποδιάρκρωςθ και τθν 
χαμθλι 
ανταγωνιςτικότθτα του 
πρωτογενοφσ τομζα  

  

Δθμιουργία  και  λειτουργία  
τθσ Ολυμπίασ και Λονίασ Οδοφ 
και τθσ ςφγχρονθσ 
ςιδθροδρομικισ γραμμισ    

  

Μείωςθ τθσ ακακάριςτθσ αξία 
τθσ γεωργικισ παραγωγισ τα 
τελευταία χρόνια τόςο ςε 
εκνικό όςο και ςε επίπεδο 
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ  

    
Θ Δυτικι Ελλάδα είναι κφριο 
κζντρο εμπορίασ και εξαγωγισ 
αλιευμάτων ςε τρίτεσ χϊρεσ 

  
Μικρόσ και 
πολυτεμαχιςμζνοσ 
κλιροσ  

  
Θ εμβάκυνςθ τθσ ευρω – 
μεςογειακισ ςυνεργαςίασ 

  

 Κακυςτζρθςθ ολοκλιρωςθσ 
βαςικϊν οδικϊν (Δυτικόσ 
Αξονασ Λόνιοσ, ςιδθρόδρομοσ) 
ςφνδεςθσ με Εγνατία και 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

    

Στθν Αιτωλοακαρνανία και τθν 
Θλεία ο πρωτογενισ τομζασ 
είναι ο ςθμαντικότεροσ ςτθν 
διαμόρφωςθ του τοπικοφ 
προϊόντοσ 

  
Δυςμενι θλικιακι 
διάρκρωςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

  

Αλλαγι διατροφικϊν 
προτφπων και γενικότερθ 
ςτροφι των καταναλωτϊν 
προσ προϊόντα 
αναγνωριςμζνθσ ποιότθτασ 
και προζλευςθσ  

  

 Ρεραιτζρω  υποβάκμιςθ  του  
υδροφόρου  ορίηοντα  τθσ  
περιοχισ  από  υπεράντλθςθ 
αρδευτικοφ  φδατοσ  και  
ζλλειψθ  ζργων  
εμπλουτιςμοφ  με  τθ  χριςθ  
/  αξιοποίθςθ επιφανειακϊν 
υδάτων  

    

Εξαγωγικόσ προςανατολιςμόσ 
πολλϊν προϊόντων (πχ 
φράουλα, καρποφηι, ςταφίδα , 
κθπευτικά κλπ) 

  
Χαμθλό ποςοςτό 
εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ των αγροτϊν 

  

Κεςμοκζτθςθ ετιςιου 
διαγωνιςμοφ καινοτομίασ ςε 
περιφερειακό επίπεδο. 
Βράβευςθ και προϊκθςθ 
καινοτομικϊν 
επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

   Θ εφαρμογι τθσ νζασ ΚΑΡ 

    

Σθµαντικζσ λιµενικζσ υποδοµζσ 
για τθ διαςφνδεςθ µε εµπορικά 
δίκτυα και  
τθν διακίνθςθ επιβατϊν.  

  
 Ρλθκυςμιακι 
αποδυνάμωςθ τθσ 
υπαίκρου  

  
Δθμιουργία και λειτουργία 
Δθμοπρατθρίου Αγροτικϊν 
ΡροΪόντων 

    

    

Λειτουργία  Ρανεπιςτθµιακϊν  
Λδρυµάτων  και  Ερευνθτικϊν  
Λνςτιτοφτων ∆ιεκνοφσ Εµβζλειασ 
ςτοχευμζνα ςτθν 
ανταγωνιςτικότθτα του 
πρωτογενι τομζα και των 
υδατοκαλλιεργειϊν 

  

 Ρολφ χαµθλό επίπεδο 
οικονοµικισ 
δραςτθριότθτασ - χαµθλό 
κ.κ.ΑΕΡ  

  

Αξιοποίθςθ των Ερευνθτικϊν 
και Ρανεπιςτθμιακϊν δομϊν 
τθσ ΡΔΕ για τθν δθμιουργία 
φυτωρίων 
επιχειρθματικότθτασ 

    

     Ρολυδιάςτατθ παραγωγικι    Ζλλειψθ δικτφου    Θ οικονομικι κρίςθ     
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βάςθ φυςικοφ αερίου.  δθμιουργζι προυποκζςεισ 
επιςτροφισ ςτθν φπαικρο 

    
 Στακερι κζςθ τθσ ςυμμετοχισ 
του πρωτογενοφσ τομζα ςε 
εκνικό επίπεδο 

  

Ελλιπισ  διάχυςθ  των  
αποτελεςµάτων  των  
ερευνθτικϊν  
προγραµµάτων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία.  

  
Υψθλό μορφωτικό κεφάλαιο 
των νεοειςερχόμενων ςτον 
πρωτογενι τομζα  

    

      
Χαμθλζσ επενδφςεισ ςτον 
πρωτογενι τομζα 

 

Δθμιουργία ςυλλογικϊν 
ςχθμάτων με μορφι 
οργανϊςεων παραγωγϊν , 
νζου τφπου Συνεταιριςμϊν , 
κοινοπραξιϊν κ.α 

  

        Θ εφαρμογι τθσ νζασ ΚΑΡ   
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Προϊκθςθ τθσ 
προςαρμογισ ςτισ 

κλιματικζσ 
αλλαγζσ, τθσ 

πρόλθψθσ και τθσ 
διαχείριςθσ 

κινδφνου  

  

Λειτουργία Ρανεπιςτθμιακϊν 
Λδρυμάτων και Ερευνθτικϊν 
Λνςτιτοφτων Διεκνοφσ 
Εμβζλειασ με ςθμαντικι 
εξειδίκευςθ ςτθν κλιματικι 
αλλαγι 

  

 ∆ιάβρωςθ  εδαφϊν  /  
απϊλεια  εδαφικοφ  
καλφµµατοσ  λόγω  
αποδάςωςθσ, υπερβόςκθςθσ 

  

Αξιοποίθςθ του επενδυτικοφ 
νόμου για τθν ενίςχυςθ 
επενδφςεων αποκλειςτικά για 
τθν προςαρµογι ςτθν 
κλιµατικι αλλαγι� 

  
Σθμαντικόσ αρικμόσ υδατορεμμάτων λόγω 
του φυςικοφ ανάγλυφου του εδάφουσ τθσ 
ΡΔΕ 

    

Λδανικι κζςθ τθσ Ρεριφζρειασ 
για τθν εγκατάςταςθ και 
λειτουργία μονάδων ΑΡΕ και 
τθν αντιμετϊπιςθ των 
επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ 

  

Ζλλειψθ προγραμματικοφ 
ςχεδιαςμοφ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των 
επιπτϊςεων των κλιματικϊν 
αλλαγϊν 

  

 Δθμιουργία ςυνκθκϊν για 
ανάπτυξθ νζων 
ανταγωνιςτικϊν καλλιεργειϊν.  
Νζεσ επιχειρθματικζσ 
ευκαιρίεσ από τθν ανάπτυξθ 
των καλλιεργειϊν για 
βιοκαφςιμα 

  
Εξζλιξθ του φαινομζνου τθσ διάβρωςθσ των 
ακτϊν κυρίωσ ςτα παράλια τθσ  ΡΕ Αχαίασ 
και Θλείασ 

    

Φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ 
εκπαιδευμζνου και 
καταρτιςμζνου προςωπικοφ 
για τον ςχεδιαςμό, 
εγκατάςταςθ και λειτουργία 
ζργων προςαρμογισ και 
αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ 

  

Ζλλειψθ οργάνωςθσ του 
δθμόςιου τομζα για τθν 
ςωςτι και αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ των 
επιτοϊςεων κλιματικισ 
αλλαγισ (κατάρτςι ςχεδίων, 
εφαρμογι και υλοποίθςθ, 
μζτρθςθ αποτελεςμάτων) 

  

 Ρικανι μείωςθ των αναγκϊν 
για κζρμανςθ ςε κερμοκιπια 
και μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ.  

  

Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ ΡΔΕ και οι περιαςτικζσ 
τουσ περιοχζσ κα βιϊςουν μία χειροτζρευςθ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ καλοκαιρινοφσ 
μινεσ, ενϊ θ προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των 
υψθλϊν κερμοκραςιϊν, βραχυπρόκεςμα κα 
αυξιςει τα ζξοδα των νοικοκυριϊν και 
μακροπρόκεςμα κα επθρεάςει τισ οικιςτικζσ 
τάςεισ και τθ ηιτθςθ για μεταφορικζσ 
υποδομζσ 

            

 Θ ενςωμάτωςθ τθσ ζννοιασ 
του «περιβαλλοντικοφ 
αποτυπϊματοσ» ενόσ 
αγροτικοφ προϊόντοσ ςτα 
κριτιρια επιλογισ των πολιτϊν 
αναμζνεται να δϊςει ζναυςμα 
για προτίμθςθ τοπικϊν 
προϊόντων 

  
 Ρικανι μείωςθ χιονοκάλυψθσ και, άρα, 
βλάβεσ ςτθ χειμερινι τουριςτικι 
δραςτθριότθτα και τα χειμερινά ςπορ 

            
Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ του 
εκελοντιςμοφ ςε κζματα 
πολιτικισ προςταςίασ. 

  
 Οι αλλαγζσ ςτισ βροχοπτϊςεισ, oι περίοδοι 
ανομβρίασ και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
κα επθρεάςουν τθν παραγωγι  
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Προςταςία 
περιβάλλοντοσ και 

προϊκθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των 

πόρων 

  
 Σθµαντικι βιοποικιλότθτα 
µε πλοφςια τοπικι 
χλωρίδα και πανίδα. 

  
 Ρροβλθµατικόσ  ςυντονιςµόσ των  
Φορζων  ∆ιαχείριςθσ Ρροςτατευόµενων 
Ρεριοχϊν  

  

Συνζννωςθ των Φορεϊν 
Διαχείριςθσ 
Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν 
ςε ζνα ςε επίπεδο 
Ρεριφζρειασ 

  

 Μόλυνςθ  και  ρφπανςθ  του  
εδάφουσ  λόγω  τθσ  χριςθσ  
φυτοφαρµάκων και λιπαςµάτων 
ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

    

 Ρεριβαλλοντικοί  πόροι  
προςτατευόµενοι  από  
διεκνείσ  ςυµβάςεισ  
(NATURA, RAMSAR).  

  

 Θ  υλοποίθςθ  προγραµµάτων διαλογισ  
ςτθν  πθγι  είναι εξαιρετικά  
περιοριςµζνθ  µε αποτζλεςµα να είναι 
εξαιρετικά ανεπαρκι τα ποιοτικά 
δεδοµζνα για  µαηικι  αξιοποίθςθ 
βιοαποδοµιςιµου  κλάςµατοσ 
απορριµµάτων  

  

Ζντονο  ενδιαφζρον του 
ιδιωτικοφ τοµζα για 
επενδφςεισ ςτουσ τοµείσ των 
ΑΡΕ και προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ  

  
 ∆ιάβρωςθ  εδαφϊν  /  απϊλεια  
εδαφικοφ  καλφµµατοσ  λόγω  
αποδάςωςθσ, υπερβόςκθςθσ 

    

 Φπαρξθ  µεγάλου  αρικµοφ  
περιοχϊν  ιδιαίτερθσ  
περιβαλλοντικισ  και  
αιςκθτικισ αξίασ.  

  
Ραρατθρείται  µικρό  ποςοςτό 
ανακφκλωςθσ  αςτικϊν  ςτερεϊν 
αποβλιτων  

  

Θ  ενεργοποίθςθ ςθµαντικοφ  
αρικµοφ  µθ κυβερνθτικϊν 
οργανϊςεων  ςε  κζµατα 
προςταςίασ  του 
περιβάλλοντοσ  

  

 Υποβάκµιςθ  του  υδροφόρου  
ορίηοντα  τθσ  Ρεριοχισ  
Ρρογραµµατιςµοφ, µε 
ανεπαρκείσ υποδοµζσ ςυλλογισ 
και διαχείριςθσ υδάτων.  

    
 Ρλοφςιο υδατικό 
δυναµικό.  

  
Ζλλειψθ οργανωμζνθσ υποδομισ και 
διαχείριςθσ απορριμμάτων 

  

Κακιζρωςθ μιχανιςμοφ 
διαβοφλευςθσ μεταξφ ΡΔΕ, 
κοινωνίασ πολιτϊν και μκο ςε 
κζματα προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ 

    

    

Σθμαντικόσ αρικμόσ 
εξειδικευμζνων 
ερευνθτικϊν υποδομϊν 
και επιςτθμόνων ςτον 
τομζα του περιβάλλοντοσ 

      
Φυςικό περιβάλλον χωρίσ 
ιδιαίτερεσ επιβαρφνςεισ. 
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Προϊκθςθ βιϊςιμων 
μεταφορϊν και 

απομάκρυνςθ των 
ςθμείων ςυμφόρθςθσ ςε 

ςθμαντικά δίκτυα 
υποδομϊν.  

  Ηεφξθ ίου – Αντιρρίου   

Ζλλειψθ πλιρουσ πολιτικοφ 
αεροδρομίου, κλειςτϊν 
αυτοκινθτόδρομων και ςφγχρονου 
ςιδθροδρομικοφ δικτφου 

  

Ολοκλιρωςθ και λειτουργία 
του Δυτικοφ Άξονα, τθσ 
ΡΑΚΕ (Κόρινκοσ - Ράτρα), 
και ςφγχρονθσ 
ςιδθροδρομικισ γραμμισ 

  
Κακυςτζρθςθ ςφνδεςθσ με 
Εγνατία και Ρανευρωπαϊκοφσ 
Άξονεσ 

    

Κομβικι κζςθ Ράτρασ ωσ 
Δυτικι Ρφλθ τθσ χϊρασ 
ςτο ςφςτθμα των 
ςυνδυαςμζνων 
μεταφορϊν 

  
Χαμθλισ ποιότθτασ οδικό δίκτυο και 
δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε ορεινζσ 
τουριςτικζσ περιοχζσ 

  

Ανάπτυξθ των 
ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν 
ςτο πλαίςιο των 
Ευρωπαϊκων δικτφων 

  

Υλοποίθςθ ςθμαντικισ 
κλίμακασ μεταφορικϊν ζργων 
ςε γειτονικζσ Ρεριφζρειεσ (π.χ. 
Κόρινκοσ - Τρίπολθ - Καλαμάτα, 
Εγνατία Οδόσ). 

    

Σθμαντικζσ λιμενικζσ 
υποδομζσ για τθ 
διαςφνδεςθ με εμπορικά 
δίκτυα και τθν διακίνθςθ 
επιβατϊν 

  
Τεχνολογικά ξεπεραςμζνο ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 
κυκλοφορίασ ςε αςτικζσ περιοχζσ  

  

Φπαρξθ μεγάλων οδικϊν 
αξόνων από 
και προσ τθν Ακινα και 
ςφνδεςθ με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα 

  

Επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ επθρεάηουν αρνθτικά το 
μοντζλο καταςκευισ των 
μεγάλων οδικϊν αξόνων (ΣΔΛΤ) 

        

Κακι ςφνδεςθ και λειτουργικότθτα 
μεγάλων μεταφορικϊν υποδομϊν 
(ζλλειψθ κατάλλθλθσ ςφνδεςθσ νζου 
λιμζνα Ράτρασ με Ρεριμετρτικι οδό, 
λιμζνοσ Ρλατυγιαλίου με Ε.Ο. Αντιρρίου 
Άρτασ, κλπ) 

  
Αναβάκμιςθ υποδομϊν 
ΝΑΒΛΡΕ Ρλατυγυαλίου 
Αςτακοφ 
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Προϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και 

υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ των 

εργαηομζνων 

  
Υψθλι ςυγκζντρωςθ 
επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ  

  

∆ιαρκρωτικά  
προβλιµατα  ςτθν  
αγορά  εργαςίασ  
(µακροχρόνια  ανεργία,  
ανεργία γυναικϊν, κλπ).  

  
Θ ολοκλιρωςθ των ςθμαντικϊν και βαςικϊν 
ζργων υποδομισ (Λόνια και Ολυμπία Οδόσ, 
ςφγχρονοσ ςιδθρόδρομοσ) 

  
Κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ των 
ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ.  

    

 Ο  αναπτυγµζνοσ  
τουριςτικόσ  τοµζασ  
που  ςυµβάλλει  ςτθ  
δθµιουργία- 
ςυντιρθςθ κζςεων 
εργαςίασ.  

  

 Ενδοπεριφερειακζσ  
ανιςότθτεσ,  µε  φπαρξθ  
κυλάκων χαµθλισ 
ανάπτυξθσ.  

  Αξιοποίθςθ Υδρογονανκράκων ςτθν ΡΔΕ   
Θ  οικονομικι  φφεςθ  λειτουργεί  
αναςταλτικά  τόςο  για ιδιωτικζσ όςο 
και για δθμόςιεσ επενδφςεισ   

    

 Φπαρξθ  Αςτικοφ 
Κζντρου που μπορεί 
να αποτελζςει ςθμείο 
αναπτυξιακισ 
ςτρατθγικισ  

  

Υψθλά  ποςοςτά  
απαςχόλθςθσ  ςτον  
αγροτικό  τοµζα  ςτθν 
Θλεία και τθν Αιτνια 

  

∆υνατότθτεσ που προςφζρουν ςτθν ΡΔΕ θ 
ςυμμετοχι τθσ ςε διαπεριφερειακά και 
διακρατικά προγράμματα για τθν 
αναβάκµιςθ του ανκρϊπινου δυναµικοφ 
(κατάρτιςθ, δια βίου µάκθςθ).  

  

αγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ και 
μεταναςτευτικό ρεφμα, κυρίωσ νζου 
επιςτθμονικοφ δυναμικοφ.  H  
ςυγκεκριμζνθ τάςθ  διαφαίνεται  ωσ  
θ  μάςτιγα  τθσ  οικονομίασ  μασ, 
ςτερϊντασ από τθν ΡΔΕ το  
απαιτοφμενο  ανκρϊπινο  
δυναμικό για τθν ανάπτυξθ  

        

Εποχιακά αυξθµζνθ 
ανεργία, λόγω τθσ 
εναςχόλθςθσ µε τον 
τουριςµό.  

  
Ευρωπαϊκι Στρατθγικι για τθν Ευρϊπθ του 
2020 (Agenda for New Skills and Jobs) 

   Θ απεριµωςθ τθσ υπαίκρου.  

        
Υψθλόσ δείκτθσ 
γιρανςθσ του 
πλθκυςµοφ.  

  

Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ 
και τθσ απαςχόλθςθσ ςτο τοπικό επίπεδο με 
βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ-Ρροςζγγιςθ από 
κάτω προσ τα πάνω και ενεργοποίθςθ του 
τοπικοφ δυναμικοφ 

  
Υψθλο ποςοςτό ανεργίασ των νζων 
και των γυναικϊν. Ροςοςτά 
υψθλότερα από τον εκνικό μζςο όρο.  

        

 Χαµθλό επίπεδο 
εκπαίδευςθσ και 
εξειδίκευςθσ 
ανκρϊπινου δυναµικοφ.  

  
Ρρογράμματα ενίςχυςθσ τθσ 
αυταπαςχόλθςθσ κυρίωσ ςε νζουσ και νζεσ 

  

Μθ διαςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με 
τθν αγορά εργαςίασ και εμμονι ςτθ 
χαμθλι διαςφνδεςθ τθσ παραγωγισ 
με τθν εκπαίδευςθ, και τθν Ε&Α 

        
Χαμθλι γεωγραφικι 
κινθτικότθτα του 
εργατικοφ δυναμικοφ 

  

Λειτουργία Ειδικοφ Συμβουλίου για τθν 
Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ ςτθν Δυτικι 
Ελλάδα - ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό 
Λνςτιτοφτο Εργαςίασ, τα ΑΕΛ/ΤΕΛ τθσ περιοχισ 
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και τα Επιμελθτιρια – για τθ 
αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ τθσ ηιτθςθσ με 
τθν προςφορά εργαςίασ 
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Προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ 

και τθσ 
καταπολζμθςθσ τθσ 

φτϊχειασ 

  
Θ δράςθ τθσ ΡΔΕ για τθν 
άςκθςθ πολιτικϊν κοινωνικισ 
φροντίδασ.  

  

Απουςία κεντρικοφ επιτελικοφ 
οργάνου υπεφκυνου για το 
ςχεδιαςμό μεταρρυκμιςτικϊν 
παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ 
φτϊχιασ και τθσ κοινωνικισ 
ζνταξθσ 

  

Θ ευρωπαϊκι Ρλατφόρμα 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχειασ  (European  
Platform against Poverty)-
Εκνικό Ρρόγραμμα. 

  

 Επικζντρωςθ τθσ πολιτικισ 
δθμοςιονομικισ προςαρμογισ ςτθ 
βιωςιμότθτα των προνοιακϊν 
πολιτικϊν.  

    

Κεςμοκζτθςθ φορζα 
ςχεδιαςμοφ και 
παρακολοφκθςθ τομεακϊν 
πολιτικϊν καταπολζμθςθσ 
τθσ φτϊχειασ ςε Εκνικό 
Επίπεδο 

  
Χαμθλόσ ρυκμόσ δθμιουργίασ 
νζων κζςεων απαςχόλθςθσ 

  
Αξιοποίθςθ του κοινωνικοφ 
ζργου τθσ  
Εκκλθςίασ και των ΜΚΟ 

  

 Υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν  
καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ χωρίσ 
τθν  
αναγκαία προςαρμογι ςτθν 
ελλθνικι  
πραγματικότθτα και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ  
αυτισ.  

    

Σταδιακι ανάπτυξθ και 
εξζλιξθ  
προγραμμάτων πρόλθψθσ 
και  
πρωτοβάκμιασ κοινωνικισ 
φροντίδασ. 

          

Θ οικονομικι φφεςθ επιδεινϊνει το 
πρόβλθμα τθσ φτϊχειασ ςτθν 
Δυτικι Ελλάδα ιδιαίτερα λόγω των 
ςθμαντικκϊν ενδοπεριφερειακϊν 
διαφορϊν.  

    

Ενεργοποίθςθ εκελοντικϊν 
(Μ.Κ.Ο) και εκκλθςιαςτικϊν 
φορζων για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν φροντίδασ.   
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Επζνδυςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ, 
τισ δεξιότθτεσ 

και ςτθ δια 
βίου μάκθςθ 

  
Υψθλοφ  επιπζδου  ανκρϊπινο 
δυναμικό όςον 

  

Ράρα πολφ μικρό ποςοςτό 
του πλθκυςμοφ τθσ ΡΔΕ 
διακζτει ςτοιχειϊδθ 
γεωργικι κατάρτιςθ.  

  
 Θ  χριςθ  ΤΡΕ  ςτα  ςχολεία τθσ ΡΔΕ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ  και  τθσ πρόςβαςθσ ςτο 
Internet.  

  

Γιρανςθ του 
πλθκυςμοφ και μείωςθ 
του αρικμοφ των 
μακθτϊν 

    

Yπάρχει ζνα πολφ μεγάλο 
δυναμικό ςτθν ΡΔΕ ωσ ποςοςτό 
του πλθκυςμοφ τθσ θλικιακισ 
ομάδασ 20-24 που φοιτά ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και 
φκάνει το 104% (2008)   ςχεδόν 
υπερδιπλάςιο του Μ.Ο. τθσ ΕΕ 27 
ενϊ  γενικότερα οι φοιτθτζσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ανζρχονται ςε υψθλότερα 
επίπεδα του εκνικοφ Μ.Ο. αλλά 
και του Μ.Ο. τθσ ΕΕ 

  

Υςτζρθςθ  ςυμμετοχισ  ςε 
προγράμματα ΔΒΜ και με 
πτωτικι μάλιςτα τάςθ 
μάλιςτα λόγω τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ. Θ 
υςτζρθςθ αυτι γίνεται 
αντιλθπτι  ςε ςχζςθ με τον 
Μ.Ο. τθσ Αττικισ και 
χαρακτθρίηεται 
δυςκεϊρθτθ ςε ςχζςθ με 
τον Μ.Ο. τθσ ΕΕ27  

  

Συμμετοχι ςε περιφερειακά και διακρατικά 
προγράμματα για τθν ανίχνευςθ αναγκϊν ςε 
ειδικότθτεσ/προςόντα/δεξιότθτεσ, ςε κλαδικό και 
τοπικό επίπεδο. 

  
Αυξθτικι τάςθ του 
ποςοςτοφ ανεργίασ και 
ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ 

    

Βελτίωςθ των  υποδομϊν  
εκπαίδευςθσ και μζςων 
διδαςκαλίασ με τθν χριςθ του 
ΕΣΡΑ 

  

Χαμθλζσ  δθμόςιεσ  
δαπάνεσ  για  τθν 
πρωτοβάκμια  και  
δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ  με  
ςυνεχιηόμενθ  πίεςθ  για 
περαιτζρω μείωςι τουσ.  

  
Χρθματοδοτικζσ  δυνατότθτεσ  τθσ  5θσ 
προγραμματικισ περιόδου για ΕΤΑ.   

  

Δθμοςιονομικοί 
περιοριςμοί και πιζςεισ 
για περιοριςμζνθ 
αφξθςθ των δθμοςίων 
δαπανϊν για τθν 
εκπαίδευςθ.  

    

Λειτουργία Υψθλισ ςτάκμθσ 
πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν και 
Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων 
Διεκνοφσ Εμβζλειασ  

  

Χαμθλι δικτφωςθ 
εκπαιδευτικϊν δομϊν με 
παραγωγικοφσ φορείσ και 
τον κόςμο τθσ εργαςίασ 

  
Μεταφορά τθσ αρμοδιότθτασ τθσ δια βίου 
μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν περιφερειακι 
διοίκθςθ 

  

Αδυναμία  ςφνδεςθσ  
των  βακμίδων 
εκπαίδευςθσ με τθν 
τοπικι αγορά εργαςίασ. 

       Υποβάκμιςθ δομϊν ΔΒΜ    
Αξιοποίθςθ των πανεπιςτθμιακϊν και ερευνθτικϊν 
δομϊν τθσ Ρεριφζρειασ. 

  
Κίνδυνοσ ςυμπίεςθσ 
των πόρων ςτα πλαίςια 
τθσ οικονομικι σκρίςθσ 

           

Ρροϊκθςθ εταιρικϊν ςχζςεων/δικτφων μεταξφ 
κοινωνικϊν εταίρων, επιχειριςεων, 
ιδρυμάτων/παρόχων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
προκειμζνου να βελτιωκεί θ διαβίβαςθ 
πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ, να ειςαχκοφν μζκοδοι μάκθςθσ με βάςθ 
τθν εμπειρία, να ενκαρρυνκεί ο πειραματιςμόσ και  

  

Συγκεντρωτικό μοντζλο 
διαχείριςθσ πόρων και 
φορζων υλοποίθςθσ  
δράςεων ΔΒΜ που 
υιοκετικθκε ςτον 
ςχεδιαςμό τθσ Δ 
Ρρογραμματικισ 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ηπαηηγική  Πποζέγγιζη  - Θεμαηικοί  ηόσοι   2014 - 2020  
 

 
3. Αναφορά δυνατϊν ςθμείων, αδυναμιϊν, ευκαιριϊν και κινδφνων ανά κεματικό ςτόχο.  

-24- 

να προςαρμοςτοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα Ρεριόδου 

            

Αξιοποίθςθ του κεςμοφ των προγραμματικϊν 
ςυμβάςεων μεταξφ πιςτοποιθμζνων δομϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των φορζων 
παροχισ υπθρεςιϊν ΔΒΜ ςε κεντρικό επίπεδο 

    

            

Ρροϊκθςθ εταιρικϊν ςχζςεων/δικτφων μεταξφ 
κοινωνικϊν εταίρων, επιχειριςεων, 
ιδρυμάτων/παρόχων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
προκειμζνου να βελτιωκεί θ διαβίβαςθ 
πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ, να ειςαχκοφν μζκοδοι μάκθςθσ με βάςθ 
τθν εμπειρία, να ενκαρρυνκεί ο πειραματιςμόσ και  
να προςαρμοςτοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
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Βελτίωςθ τθσ 
κεςμικισ επάρκειασ 

και τθσ 
αποτελεςματικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ 

  

Το 55% του υφιςτάμενου 
προςωπικοφ τθσ ΡΔΕ είναι 
τουλάχιςτον Ρανεπιςτθμιακισ 
εκπαίδευςθσ 

  

Σχεδόν το 50% των εργαηομζνων 
ςτθν ΡΔΕ είναι μεταξφ 50 και 59 
ετϊν. Αν μάλιςτα υπολογίςουμε 
και τουσ εργαηόμενουσ μεταξφ 
60-65 ετϊν τότε το ποςοςτό των 
εργηόμενων ςτθν ΡΔΕ που είναι 
πάνω από 50 και κάτω από 65 
ετϊν ξεπερνά το 60%. 

  
Θ κακιζρωςθ Συςτιματοσ 
Διοίκθςθσ με ςτόχουσ, μζτρθςθ 
αποδοτικότθτασ 

  

Θ μθ προςζλκυςθ υψθλοφ 
επιπζδου ςτελεχϊν από τον 
ιδιωτικό τομζα ι θ 
προςζλκυςι του χωρίσ 
μιςκολογικι αναγνϊριςθ 
των ειδικϊν προςόντων του  
(π.χ. ειδικό επιςτθμονικό 
προςωπικό).  

    

Θ λειτουργία διαρκοφσ επιτροπισ 
καταγραφισ και απλοφςτευςθσ 
των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν 
ςτθν ΡΔΕ. 

  

Ανεπαρκισ ςφνδεςθ τθσ 
προςφερόμενθσ εκπαίδευςθσ 
και επιμόρφωςθσ με τισ 
πραγματικζσ ανάγκεσ ςτο 
επίπεδο του δθμόςιου 
οργανιςμοφ και ςτο ατομικό 
επίπεδο του υπαλλιλου. 

  

Σταδιακι ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτισ 
λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν τθσ 
ΡΔΕ, που διευκολφνει τισ 
αναδιοργανϊςεισ και περιορίηει 
τθν γραφειοκρατία. 

  
Θ γιρανςθ του προςωπικοφ 
τθσ ΡΔΕ 

    

Λειτουργία περιφερειακισ Δομισ 
επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ 
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ. (ΕΚΔΔΑ) ςτθν ΡΔΕ 

  

Θ προςιλωςθ ςε ιεραρχικζσ 
ςχζςεισ, θ περιχαράκωςθ 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων, 
θ δυςχζρεια ομαδικισ εργαςίασ 
ι οριηόντιασ ςυνεργαςίασ ι 
ενδοχπθρεςιακισ ι δι-
υπθρεςιακισ ςυνεργαςίασ. 

  

Ανάπτυξθ αποκικθσ δεδομζνων 
και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
προγραμματιςμοφ και ανάλυςθσ 
τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ 
για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

  

Αντιγραφι διεκνϊν 
πρακτικϊν χωρίσ 
προςαρμογι ςτο 
περιβάλλον τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

    

Σταδιακι ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτισ 
λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν τθσ 
ΡΔΕ, που διευκολφνει τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ 
λειτουργίασ τθσ. 

  
Ζλλειψθ ςφγχρονθσ και ενιαίασ 
υποδομισ λειτουργίασ τθσ 
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

  

 Αξιοποίθςθ του δικτφου δθμόςιασ 
διοίκθςθσ «Σφηευξισ» για τθν 
επικοινωνία φωνισ και δεδομζνων 
ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια 

  

Φπαρξθ κεςμικισ 
γραφειοκρατίασ και 
δαιδαλϊδεσ κεςμικό και 
νομοκετικό πλαίςιο.  

    

Αποτελεςματικι λειτουργία των 
υπθρεςιϊν τθσ ΡΔΕ κατά τα δφο 
πρϊτα χρόνια λειτουργίασ του 
ΚΑΛΛΛΚΑΤΘ. 

  

Αδυναμίεσ προςαρμογισ των 
δομϊν και των ςυςτθμάτων 
λειτουργίασ προσ τισ 
εξελιςςόμενεσ ανάγκεσ. 

  

Αξιοποίθςθ του δικτφου δθμόςιασ 
διοίκθςθσ «Σφηευξισ» για τθν 
επικοινωνία φωνισ και δεδομζνων 
ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια 

  

Θ δυςκολία υποκίνθςθσ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 
ΡΔΕ εξαιτίασ τθσ 
αναςφάλειασ του 
εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 
ωσ αποτζλεςμα τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ.  

    

Συμμετοχι ικανοφ αρικμοφ 
ςτελεχϊν τθσ ΡΔΕ ςε ςειρά 
ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ ςε 
κζματα νζων τεχνολογιϊν, 

  

Ζλλειψθ προςωπικοφ 
εξειδικευμζνων προςόντων ςε 
καίριουσ τομείσ, ιδιαίτερα ςτον 
τομζα των ΤΡΕ. 

  

Αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν και 
εμπειρίασ προςπακειϊν 
εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ 
τθσ ΡΔΕ από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε 
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Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ 
νομοκεςίασ, διαχείριςθσ 
προγραμμάτων, αξιολόγθςθσ και 
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων  

διαπεριφερειακά και διακρατικά 
ςυγχρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα 
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4. Βαζικέρ Πποηεπαιόηηηερ Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ 

 
Γενικζσ Κατευκφνςεισ 
Οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ προκφπτουν από τθν ςυςτθματικι 
ανάλυςθ των υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ Ρεριφζρειασ κακϊσ και των δυνατϊν ςθμείων και 
ευκαιριϊν που αποτυπϊκθκαν με ανάλυςθ ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 
Οι προτεραιότθτεσ ανάπτυξθσ προζρχονται αλλά και απαντοφν ςτο βαςικό όραμα για τθν 
ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ το οποίο είναι : 

«Αυτοτροφοδοτοφμενθ, εξωςτρεφισ και αειφορικι αναςυγκρότθςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 
Ελλάδασ εςτιαςμζνθ ςτθν παγκόςμια ταυτότθτά τθσ, ςτισ αξίεσ για τον άνκρωπο και το 

περιβάλλον» 
Οι προτεραιότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν προγραμματικι περίοδο 
2014-2020 παρουςιάηονται ακολοφκωσ. 

1. Αναςυγκρότθςθ παραγωγικισ βάςθσ τθσ Περιφζρειασ.  
Βαςικι αναπτυξιακι προτεραιότθτα είναι θ αναςυγκρότθςθ και ενίςχυςθ τθσ παραγωγικισ 
βάςθσ τθσ Ρεριφζρειασ ςε τομείσ και κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και με ιςχυρό 
εξαγωγικό προςανατολιςμό (π.χ. αγροτικόσ τομζασ, υδατοκαλλιζργειεσ, προϊόντα αγροτικισ 
μεταποίθςθσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ κλπ) με ζμφαςθ ςτθν υιοκζτθςθ και ενςωμάτωςθ των 
τεχνολογικϊν εξελίξεων και τθσ καινοτομίασ. Επίςθσ ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ ςυνεργιϊν υψθλοφ 
επιπζδου μεταξφ των τριϊν τομζων παραγωγισ, και θ προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με 
κυρίαρχα εξαγωγικό προςανατολιςμό, ςε ςυνδυαςμό με τθν προϊκθςθ τθσ οικονομίασ τθσ 
γνϊςθσ, τθν κινθτοποίθςθ των ενδογενϊν πόρων και τθν προςζλκυςθ εξωτερικϊν επενδφςεων. 

2. Επζνδυςθ ςτο Ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Περιφζρειασ 
Ανάπτυξθ χωρίσ υψθλοφ επιπζδου ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί ζνα ουτοπικό ςτόχο. Βαςικόσ 
αναπτυξιακόσ ςτόχοσ τθσ Ρεριφζρειασ αποτελεί θ περαιτζρω ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ για τθν ςυμβολι του ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία τθσ Ρεριφζρειασ και για τθν 
αντιμετϊπιςθ των αποτελεςμάτων τθσ κρίςθσ. Βελτίωςθ των επαγγελματικϊν χαρακτθριςτικϊν 
και δεξιοτιτων του προςωπικοφ και υποςτιριξθ τθσ αναςυγκρότθςθσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των 
ςυνεργαςιϊν με τουσ φορείσ ζρευνασ, τεχνολογίασ και εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

3. Αξιοποίθςθ  Ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ.  
Αξιοποίθςθ του ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ Ρεριφζρειασ και τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ για τθν 
τόνωςθ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ, απαςχόλθςθσ και ανταγωνιςτικότθτασ.  Αξιοποίθςθ του 
δυναμικοφ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ κακϊσ επίςθσ και από πικανά πεδία 
υδρογονανκράκων πάντα ςτο πλαίςιο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και του ςεβαςμοφ και προςταςίασ 
του φυςικοφ, κοινωνικοφ και οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 

4. Ανάδειξθ Περιβάλλοντοσ και Αξιοποίθςθ τουριςτικοφ δυναμικοφ τθσ Περιφζρειασ 
Αξιοποίθςθ του ιδιαίτερου δυναμικοφ τθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ, πολιτιςμοφ και φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ. Ζμφαςθ ςτθν διαφοροποίθςθ και ανάπτυξθ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, 
καινοτομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και με τθ ςυνζργεια του ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τθ δθμιουργία νθςίδων αριςτείασ ςτον τομζα του τουριςμοφ, 
προςταςίασ και ανάπτυξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, και ανάδειξθσ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ.   

5. Αξιοποίθςθ Γεωγραφικισ Θζςθσ τθσ Περιφζρειασ 
Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ρεριφζρειασ ωσ κόμβοσ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν και 
ειδικότερα  
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 ωσ νότια Δυτικι Ρφλθ τθσ χϊρασ προσ τθν Κεντρικι Μεςόγειο και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
και κόμβοσ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, 

 ωσ κεντρικόσ πόλοσ ανάπτυξθσ ςτον αναπτυξιακό άξονα Αδριατικισ – Λονίου που ςυνδζει 
τθν Ευρϊπθ με τθ Μζςθ Ανατολι μζςω Θγουμενίτςασ, 

 ωσ τουριςτικόσ - πολιτιςτικόσ και εμπορευματικόσ – διαμετακομιςτικόσ κόμβοσ, των 
δικτφων διευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ ςτο χϊρο τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ (Νότιο 
Μεςογειακό Τόξο).  
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5. Αναγκαίερ θεζμικέρ και οπγανυηικέρ πποζαπμογέρ – κάλςτη ηυν 

πποβλεπόμενυν από ηον Κανονιζμό αιπεζιμοηήηυν 

 
Οι εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ αποτελοφν μια νζα πτυχι των Kανονιςμϊν και αφοροφν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να εκπλθρϊνονται προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα 
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα τθσ επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου. Οι προχποκζςεισ αυτζσ κα είναι 
δεςμευτικζσ κατά τθν υποβολι του Συμβολαίου Συνεργαςίασ ι των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. Θ μθ 
εκπλιρωςθ των αιρεςιμοτιτων ανάλογα με τθ φφςθ τουσ δφναται να οδθγιςει ςε αδυναμία εκκίνθςθσ 
του προγράμματοσ ι ςε αναςτολι πλθρωμϊν των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ που ςυνδζονται με αυτζσ.  
Οι αιρεςιμότθτεσ όπωσ παρουςιάηονται ςτο Ραράρτθμα IV του κειμζνου τθσ Επιτροπισ διακρίνονται ςε 
γενικζσ και κεματικζσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ.  Θ αντιμετϊπιςθ των γενικϊν αιρεςιμοτιτων που 
αναφζρονται ςε κζματα κοινωνικϊν διακρίςεων, ιςότθτασ των φφλων, δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπθρία, δθμοςίων ςυμβάςεων, κρατικϊν ενιςχφςεων, περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και ςτατιςτικϊν 
ςυςτθμάτων και δεικτϊν αποτελεςμάτων προχποκζτει προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 
Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, θ οποία αποτελεί αντικείμενο και υποχρζωςθ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ του Κράτουσ 
Μζλουσ.  Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κα εφαρμόηει ςτθ ςυνζχεια πλιρωσ και αποκλειςτικά τισ 
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που κα προκφψουν. 
Οι κεματικζσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ ςυνεπάγονται επίςθσ μια ςειρά ενεργειϊν και δράςεων που 
πρόκειται να αναλθφκοφν αναλυτικά ωσ εξισ:   

1. Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ (Στόχοσ ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ) : Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κα προχωριςει ςε αποτφπωςθ των ειδικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ προκειμζνου να 
διαμορφϊςει ςτθ ςυνζχεια ζνα πολυετζσ ςχζδιο για τθν ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων τθσ ςτον 
τομζα αυτό. 

2. Βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, κακϊσ 
και τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ (Στόχοσ ευρυηωνικισ ςφνδεςθσ):  Υπάρχει δζςμευςθ τθσ 
αρμόδιασ Ειδικισ Γραμματείασ για τθν ανάπτυξθ τθσ απαραίτθτθσ ςτρατθγικισ. Ζχει ψθφιςκεί ο Ν. 
3979/2011 για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και αναμζνονται οι εφαρμοςτζεσ διατάξεισ. 

3. Βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ μικρομεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ):  Κα λθφκοφν μζτρα ςε εκνικό 
επίπεδο για τθ μείωςθ του κόςτουσ και του χρόνου ςφςταςθσ και αδειοδοτισ εων μιασ 
επιχείρθςθσ 

4. Υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςε 
όλουσ τουσ τομείσ:  Εκτιμάται ότι θ ενςωμάτωςθ των ςχετικϊν Κοινοτικϊν Οδθγιϊν ςτθν Εκνικι 
Νομοκεςία κα γίνει εντόσ προκεςμίασ 

5. Ρροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και πρόλθψθ κινδφνων (Στόχοσ κλιματικισ 
αλλαγισ): Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κα προχωριςει ςε αποτίμθςθ των δεδομζνων και κα 
εκπονιςει ςχετικό ςχζδιο δράςθσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ 

6. Ρροςταςία περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ βιϊςιμθσ χριςθσ πόρων:  Το ςχζδιο διαχείριςθσ λεκάνθσ 
απορροισ τθσ Ρεριφζρειασ κα ολοκλθρωκεί εντόσ χρονοδιαγράμματοσ.  Επιπλζον κα εκπονθκεί 
Σχζδιο Δράςθσ για τθν ορκολογιςτικι διαχείριςθ των αποβλιτων.  

7. Ρροϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και τθσ άρςθσ των προβλθμάτων ςε βαςικζσ υποδομζσ 
δικτφων:  Κα εκπονθκεί ολοκλθρωμζνο ςχζδιο μεταφορϊν και δικτφων ςτο οποίο κα 
περιλαμβάνονται ϊριμα ζργα μεταφορϊν με ενδεικτικοφσ προχπολογιςμοφσ και χρονοδιάγραμμα, 
κακϊσ επίςθσ και οι απαραίτθτεσ νομοκετικζσ ι διοικθτικζσ ρυκμίςεισ για τθν ζγκαιρθ καταςκευι 
των ζργων αυτϊν. 

8. Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ:  Θ 
αιρεςιμότθτα αυτι είναι αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ΕΥΣΕΚΤ και θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κα 
εφαρμόςει ακριβϊσ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ   

9. Επζνδυςθ ςτισ δεξιότθτεσ, ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ δια βίου μάκθςθ:  Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Ελλάδοσ κα αποτυπϊςει τα δεδομζνα όςον αφορά ςτθν πρόωρθ εγκατάλειψθ ςχολείου, 
προκειμζνου να εφαρμόςει ςτοχευμζνεσ πολιτικζσ για τθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου.  
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Ραράλλθλα κα εκπονιςει ςχζδιο δράςθσ με πολιτικζσ για τθν καλφτερθ και ςυςτθματικότερθ 
ανάπτυξθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθν επζκταςι τθσ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, νζουσ, 
γυναίκεσ, ανειδίκευτουσ, άτομα μεγάλθσ θλικίασ, μειονεκτικζσ ομάδεσ.   

10. Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ (Στόχοσ για τθ φτϊχεια): Είναι 
απαραίτθτθ θ διαμόρφωςθ ενόσ εκνικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ 
φτϊχειασ, όμωσ θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κα καταγράψει τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και τισ 
μελλοντικζσ προοπτικζσ, δεδομζνου ότι το ποςοςτό φτϊχειασ είναι ιδιαίτερα αυξθμζνο ςτθ 
Ρεριφζρεια τόςο λόγω οικονομικϊν ςυγκυριϊν όςο και λόγω τθσ φπαρξθσ μεγάλου αρικμοφ 
οικονομικϊν μεταναςτϊν.  Πςον αφορά ςτθν υγεία, θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ κα εφαρμόςει 
τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν Υγεία λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ.  

11. Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ:  Το πλαίςιο τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ αποτελεςματικότθτασ κα 
διαμορφωκεί από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Πςον αφορά λοιπζσ κεςμικζσ και οργανωτικζσ  προςαρμογζσ αυτζσ πρζπει να αφοροφν τθν άρςθ όλων 
εκείνων των διαδικαςιϊν και επιλογϊν που αποτζλεςαν κατά το παρελκόν  τροχοπζδθ ςτον ορκολογικό 
ςχεδιαςμό και τθν αποδοτικι κατεφκυνςθ και διάχυςθ των πόρων. Με βάςθ τθν εμπειρία από τθν 
εφαρμογι των πρόςφατων  Ρρογραμματικϊν περιόδων μποροφμε να εντοπίςουμε τισ κάτωκι 
δυςλειτουργίεσ: 
α) πολφπλοκο κεςμικό πλαίςιο  ςτθν ωρίμανςθ των ζργων με αλλθλεπικάλυψθ πολλϊν και διαφορετικϊν 
φορζων. Ραράλλθλα επιβάρυνςθ φορζων με γραφειοκρατικό όγκο δουλειάσ  (πχ διαχειριςτικι επάρκεια) 
με αμφίβολθ αποτελεςματικότθτα. 
β) Δφο χρόνια μετά τθν εφαρμογι του ΚΑΛΛΛΚΑΤΘ δεν ζχει ςυνταχκεί Κϊδικασ Ρεριφερειακισ 
Αυτοδιοίκθςθσ με κωδικοποιθμζνθ ςυνολικά τθ νομοκεςία που διζπει τον β βακμό Αυτοδιοίκθςθσ. 
Ρροβλιματα με τα αποφαίνοντα όργανα, παλινδρομιςεισ και ςφγχυςθ για τισ αρμοδιότθτεσ των 
Συλλογικϊν οργάνων, δυςτοκίεσ ςτθ ςφναψθ Ρρ. Συμβάςεων είναι  χαρακτθριςτικά  φαινόμενα που 
δυςκολεφουν τθν απορρόφθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων – μεταξφ άλλων. 
γ) Το απόλυτα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ που υιοκετικθκε  ςτα Ρρογράμματα 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ ςτζρθςε ζναν πολφ ςθμαντικό τομζα παρζμβαςθσ από τθν Ρεριφζρεια 
δ) Σε επίπεδο εφαρμογισ υπάρχει ελλιπισ διάχυςθ εμπειριϊν, αποτελεςμάτων και πρακτικϊν 
υλοποιοφμενων δράςεων 
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6. Δπιζήμανζη πιθανών ενδοπεπιθεπειακών διαθοποποιήζευν και επιδπάζευν 

ζηο πλαίζιο ηυν πεπιθεπειακών πποηεπαιοηήηυν ανάπηςξηρ 

 

Στο τριετζσ ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ ΡΔΕ ζχουμε κζςει ςτθν καρδιά του ςχεδιαςμοφ ωσ  για 
περιφερειακι ανάπτυξθ τον όρο τθσ εδαφικισ ςυνοχισ.   Σφμφωνα με τθν πράςινθ βίβλο θ ζννοια τθσ 
εδαφικισ ςυνοχισ διαςυνδζει τθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν 
οικολογικι ιςορροπία, τοποκετϊντασ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν καρδιά του πολιτικοφ ςχεδιαςμοφ. 
Σφμφωνα επίςθσ με το κείμενο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ΡΔΕ οι ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ 
εντόσ τθσ ΡΔΕ εντοπίηονται ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ και του ειςοδιματοσ, με τθν Ρεριφερειακι 
Ενότθτα Αχαΐασ να ςυγκεντρϊνει μζχρι πρόςφατα τουσ καλφτερουσ όρουσ τόςο όςο αφορά τθν 
απαςχόλθςθ όςο και το διακζςιμο ειςόδθμα ανά κάτοικο και με βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία.  Θ 
πραγματικότθτα αυτι τείνει να μεταβλθκεί κακϊσ τα 3 τελευταία χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχουν 
χτυπιςει με ςφοδρότθτα τον κλάδο των υπθρεςιϊν  – όπου κρατοφςε τα ςκιπτρα θ Αχαΐα- αλλά και τον 
δευτερογενι τομζα, που αφοροφςε μικρότερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ.  Σε αυτό το κλίμα ο πρωτογενισ 
τομζασ φαίνεται να ανακτά μια νζα δυναμικι κακϊσ όχι μόνο ζχει μια ςτακερι πορεία αλλά επιλζγεται 
πλζον  από πολλοφσ ωσ διζξοδοσ με κετικζσ προοπτικζσ. Είναι μάλλον κοινι θ διαπίςτωςθ πωσ θ 
οικονομικι κρίςθ ζχει μειϊςει τισ ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ όχι αμβλφνοντασ αυτζσ με το να τείνουν 
προσ τα άνω όρια αλλά αντίκετα μζςω μιασ κακολικισ οριηόντιασ τάςθσ μείωςθσ όλων των κρίςιμων 
δεικτϊν. Ο κίνδυνοσ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ακολουκεί πλζον τθν εκνικι πορεία 
απειλϊντασ ιδιαίτερα τισ αςτικζσ περιοχισ τθσ Ρεριφζρειασ (Ράτρα, Αγρίνιο, Ρφργοσ, Αίγιο).  
Σε αυτό το κλίμα, το αίτθμα τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ φαίνεται να υιοκετείται  ευρφτερα από 
ολοζνα αυξανόμενα τμιματα του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ περιοχισ  μασ .  Είναι πλζον κοινόσ τόποσ θ 
πεποίκθςθ πωσ θ  επιβίωςθ   καταρχάσ και θ ανάπτυξθ μετζπειτα απαιτοφν τθν  μετάβαςθ ςε μια πορεία 
αυτόνομθσ, αυτοτροφοδοτοφμενθσ και δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παραγωγικϊν δυνάμεων τθσ 
Ρεριφζρειασ.  
Θ προϊκθςθ των περιφερειακϊν προτεραιοτιτων ανάπτυξθσ όπωσ παρουςιάςτθκαν παραπάνω 
κεωροφμε πωσ μποροφν να μειϊςουν μόνιμα και μεςο-μακροπρόκεςμα τισ ενδοπεριφερειακζσ 
ανιςότθτεσ κακϊσ: 
α)   ζχουν ςτο επίκεντρο ςε μεγάλο βακμό – και ςίγουρα περιςςότερο από άλλεσ Ρρογραμματικζσ 
περιόδουσ – τον ανκρϊπινο παράγοντα.  Οι προτεραιότθτεσ «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ 
ανάπτυξθσ και τθσ καινοτοµίασ»  «Προϊκθςθ  τθσ  απαςχόλθςθσ  και  υποςτιριξθ  τθσ  κινθτικότθτασ  των 
εργαηοµζνων»  «Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ»  «Επζνδυςθ 
ςτθν εκπαίδευςθ, τισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου µάκθςθ» κακϊσ και θ «Βελτίωςθ τθσ κεςµικισ επάρκειασ 
και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» απευκφνονται κατευκείαν ςε αυτό που ςτθν Ρεριφζρεια 
Δυτικισ Ελλάδασ πρζπει να ενιςχυκεί και αναδειχτεί: ο πολίτθσ, το ανκρϊπινο δυναμικό και οι υψθλζσ 
δυνατότθτζσ του ςε κάκε τομζα. Ραράλλθλα και οι άλλεσ προτεραιότθτεσ εμπεριζχουν τθν επζνδυςθ ςτο 
ανκρϊπινο δυναμικό ( ΜΜΕ και Ρρωτογενισ τομζασ). Στον βακμό που θ τελικι δόμθςθ των προτάςεϊν 
μασ καταλιξει ςε ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κεωροφμε – με δεδομζνθ τθν πολυδιάςτατθ και 
πολυδφναμθ παραγωγικι βάςθ τθσ Ρεριφζρειασ – πωσ κα ζχουμε κάνει ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν άρςθ 
των ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων. Θ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ πζρα από τθν 
προτεραιότθτα καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ οφείλει να λάβει οριηόντιο χαρακτιρα ςε κάκε άξονα 
προτεραιότθτασ. 
β) για πρϊτθ ίςωσ φορά – και υπό το βάροσ τθσ δυςμενζςτατθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ -  τίκεται με τζτοια 
ςαφινεια και επιτακτικότθτα το αίτθμα τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ .  Θ ανάδειξθ και αξιοποίθςθ 
τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ περιοχισ μασ μπορεί να αποτελζςει άμεςα διζξοδο για το ανκρϊπινο 
δυναμικό και να οδθγιςει ςε βιϊςιμθ απαςχόλθςθ με  εξωςτρεφι προςανατολιςμό και κατά τρόπο που 
κα ενιςχφει τθν κοινωνικι ςυνοχι 
γ) Θ υλοποίθςθ των απαραίτθτων υποδομϊν κα επιλφςει πολλά προβλιματα ενδοπεριφερειακϊν 
ανιςοτιτων . Ρρζπει όμωσ να γίνει ςαφζσ πωσ χωρίσ τθν υλοποίθςθ των μεγάλων ζργων που 
καρκινοβατοφν ι απλά είναι εκτόσ ςχεδιαςμοφ τα τελευταία χρόνια για τθν περιοχι μασ  (Ολυμπία Οδόσ, 
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Λονία Οδόσ, Ολοκλιρωςθ Σιδθροδρομικισ γραμμισ Κιάτο Ράτρα, φυςικό αζριο) θ μείωςθ των  ανιςοτιτων  
κα αποτελεί μια «εςωτερικι»   υπόκεςθ που δεν κα ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ του πολίτθ. 
δ) επειδι ακριβϊσ προκρίνουμε  τθν εδαφικι ςυνοχι κεωροφμε ιδιαίτερα ςοβαρι και χριςιμθ τθν 
δυνατότθτα για διαμόρφωςθ τοπικϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ (ςτα πρότυπα των δράςεων Leader) τα 
οποία προωκοφνται από τθν τοπικι κοινωνία, επικεντρϊνονται ςε μία περιοχι (υπο-περιφζρεια) και 
μποροφν να ςυγχρθματοδοτθκοφν από όλα τα ταμεία. Ρρόκειται για μια επιλογι που κα βοθκιςει να 
κατευκφνουμε τον ςχεδιαςμό μασ ςτον ανκρϊπινο παράγοντα και το περιβάλλον του. 
Σε κάκε περίπτωςθ ζχουμε καταδείξει με τεκμθριωμζνθ ανάλυςθ ςτο κείμενο για τον τριετι ςτρατθγικό 
ςχεδιαςμό τθσ ΡΔΕ τθν ποςοςτιαία υποχϊρθςθ τθσ κζςθσ τθσ ΡΔΕ –και των άλλων Ρεριφερειϊν-   ςε 
ςχζςθ με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ μετά από τθν εφαρμογι τριϊν Ρρογραμματικϊν περιόδων.. Στθν 
ςθμερινι οικονομικι ςυγκυρία τα ςτοιχεία τθσ αβεβαιότθτασ και τθσ ραγδαίασ επιδεινοφμενθσ κρίςθσ 
μεταβάλλουν ςε κινοφμενθ άμμο το κοινωνικό πλαίςιο , όπωσ το γνωρίηαμε μζχρι πρόςφατα, με τθν 
επιδείνωςθ κρίςιμων παραμζτρων τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Τα τελευταία ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν 
ανεργία και τον κίνδυνο φτϊχειασ  καταδεικνφουν μια ομογενοποίθςθ ςε εκνικι κλίμακα όςον αφορά τθν 
αδυναμία αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  Ωσ εκ τοφτου εκτιμοφμε πωσ θ επιδίωξθ 
άρςθσ των ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων ωσ ςτόχοσ  των προτεραιοτιτων ανάπτυξθσ παραμζνει 
ςθμαντικόσ αλλά δεν μπορεί πλζον να κεωρθκεί αποκλειςτικόσ κακϊσ θ μορφι που λαμβάνει θ κρίςθ 
δθμιουργεί νζα και απρόβλεπτα  δεδομζνα . Το μζτρο μιασ περιφερειακισ πολιτικισ εκτιμοφμε πωσ  
οφείλει να είναι θ αυτόνομθ πορεία ςε ζνα –ευτυχϊσ ι δυςτυχϊσ – παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον και 
ςε αυτι τθν επιδίωξθ τα τομεακά προγράμματα οφείλουν να κατευκφνουν τουσ πόρουσ τουσ ςτισ περιοχζσ 
εκείνεσ που παρουςιάηουν τα ςθμαντικότερα διαρκρωτικά προβλιματα . Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςτον 
βακμό που θ δόμθςθ των περιφερειακϊν προγραμμάτων βαςιςκεί  ςε μεγάλο βακμό ςε μια εξειδίκευςθ 
που προκφπτει από τθν ανάλυςθ του παραγωγικοφ προφίλ κάκε περιοχισ   κεωροφμε πωσ κα 
αντιμετωπιςτοφν  χρόνια  προβλιματα  ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων αλλά και επείγουςεσ τωρινζσ 
ανάγκεσ που άπτονται τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
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Παπάπηημα : Ανάλςζη Βαζικών Πποηεπαιοηήηυν Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ 

 
Α/Α  Κεματικόσ Στόχοσ  Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ 

1 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ 
τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ 
καινοτομίασ 

1. Δθμιουργία ικανοτιτων ςτθν ζρευνα και καινοτομία και υλοποίθςθ δράςεων ανάπτυξθσ και 
διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ 
2. Ενίςχυςθ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ και καινοτομίασ ςε ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ περιφερειακισ 
οικονομίασ (πρωτογενισ τομζασ, μεταποίθςθ, τουριςμόσ, υπθρεςίεσ, κλπ) 
3. Ενίςχυςθ των δράςεων για τθν επιτυχι εμπορευματοποίθςθ των αποτελεςμάτων ζρευνασ  
4. Ενίςχυςθ τθσ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ ςε τομείσ ζρευνασ και τεχνολογίασ 
5. Χριςθ προθγμζνων χρθματο-οικονομικϊν μζςων για τθ μόχλευςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων και τθ 
χρθματοδότθςθ δράςεων ζρευνασ και καινοτομίασ από τον ιδιωτικό τομζα 
6. Αναβάκμιςθ υφιςτάμενων ερευνθτικϊν υποδομϊν ςε κζντρα αριςτείασ 
7. Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ με τουσ φορείσ ζρευνασ, τεχνολογίασ και 
εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων, προϊόντων και εφαρμογϊν. 
Στόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων και θ τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 
8. Ενίςχυςθ των φορζων ζρευνασ και καινοτομίασ για τθν δθμιουργία κζντρων αριςτείασ ςε κρίςιμουσ 
τομείσ (Key Enabling Technologies KETs) με επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό και λοιπζσ υποδομζσ. 
9. Υλοποίθςθ δράςεων για τθν άμεςθ και ταχεία αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων ζρευνασ και 
καινοτομίασ με ενζργειεσ όπωσ  
a. Υποςτιριξθ για τθ δθμιουργία εταιρικϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων ζρευνασ και 
καινοτομίασ και επιχειρθματικϊν φορζων 
b. Ενίςχυςθ των υποδομϊν ζρευνασ και τεχνολογίασ από επιχειριςεισ 
c. Ρροϊκθςθ των υπθρεςιϊν παροχισ εξειδικευμζνων ςυμβουλϊν ανάπτυξθσ και υιοκζτθςθσ 
καινοτόμων λφςεων και υπθρεςιϊν από επιχειριςεισ 
d. Δράςεισ επίδειξθσ επιτυχθμζνων παραδειγμάτων ανάπτυξθσ και εφαρμογισ καινοτόμων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν. 
10. Ρροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και των δράςεων ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτον αγροτικό τομζα με ενζργειεσ 
όπωσ : 
a. Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ φορζων του αγροτικοφ τομζα για τθ δθμιουργία δικτφων με ςτόχο τθν κοινι 
εφαρμογι καινοτομικϊν προϊόντων, πρακτικϊν και υπθρεςιϊν. 
b. Ρροϊκθςθ τθσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ των εκμεταλλεφςεων, 
ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ αγροτικϊν προϊόντων 
c. Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ φορζων ζρευνασ και τεχνολογίασ με επιχειρθματικοφσ φορείσ του 
πρωτογενοφσ τομζα τθσ περιφερειακισ οικονομίασ  
11. Εφαρμογι καινοτόμων ςχεδίων ανάπτυξθσ τομζων του πρωτογενοφσ τομζα τθσ οικονομίασ οι οποίοι 
παρουςιάηουν ςθμαντικι εξαγωγικι δραςτθριότθτα (π.χ. κθπευτικά, φροφτα, ιχκυοκαλλιζργεια κλπ) 
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2 Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ, χριςθσ και 
ποιότθτασ των Σεχνολογικϊν 
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

1. Ενςωμάτωςθ ςτθ λειτουργία τθσ ΡΔΕ και υποςτιριξθ ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι του, του Νόμου 
3979/2011 για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ για τθν υλοποίθςθ ενόσ πλαιςίου για τθν παροχι 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με εμπλεκόμενουσ τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τουσ Ρολίτεσ και τισ 
Επιχειριςεισ, με επιμζρουσ ςτόχουσ: 
a. Τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ μζςα από τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και με 
τθν κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ ςε κάκε Λειτουργικι Μονάδα τθσ ΡΔΕ. 
b. Τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν προκειμζνου να περιοριςτεί 
δραςτικά θ γραφειοκρατία. 
c. Τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν που κα επιφζρει δραςτικι μείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων 
που υφίςτανται πολίτεσ και επιχειριςεισ κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν ΡΔΕ. 
d. Τθν μείωςθ εμφάνιςθσ φαινομζνων διαφκοράσ και τθν εδραίωςθ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε 
πολίτεσ, επιχειριςεισ και φορείσ του δθμόςιου τομζα. 
e. Τθ δθμιουργία προχποκζςεων ανάπτυξθσ. 
f. Τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των εργαηομζνων με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ 
τουσ και τθν επίτευξθ του τρίπτυχου ευελιξία, ταχφτθτα, ποιότθτα με αςφάλεια ςτθν εςωτερικι 
επικοινωνία και λειτουργία των φορζων. 
2. Αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου:  «Ανάπτυξθ αποκικθσ δεδομζνων (Data 
Warehouse) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ και 
ανάλυςθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ» με επιμζρουσ ςτόχουσ: 
a. Τθν υποβοικθςθ τθσ Ρεριφζρειασ, με τθν επεξεργαςία και αξιοποίθςθ του πλθροφοριακοφ πλοφτου 
απ’ όλεσ τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, για τθν παροχι επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ ςχετικά με το 
ςχεδιαςμό του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και των αποκλίςεων κατά τθν εφαρμογι του και τθν αποτίμθςθ των 
αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί και τθν ανακεϊρθςθ του ςχεδιαςμοφ όπου 
απαιτείται. 
b. Τθ δθμιουργία μιασ κεντρικισ βάςθσ ιςτορικϊν δεδομζνων για ανάλυςθ. Τα δεδομζνα αυτά κα 
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, λειτουργικά και οικονομικά δεδομζνα από όλεσ τισ Υπθρεςίεσ τθσ 
Ρεριφζρειασ με ςυγκεκριμζνθ περιοδικότθτα, κατά περίπτωςθ.   
c. Τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία των παραπάνω δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία 
λιψθσ ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων. 
d. Τθ διάκεςθ, ςε αξιοποιιςιμθ μορφι, μζρουσ τθσ πλθροφορίασ των πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων τθσ 
Ρεριφζρειασ και των πρϊθν Ν.Α., ςε οικονομικζσ μονάδεσ και πολίτεσ που κα ικελαν να ζχουν εικόνα 
των οικονομικϊν ι άλλων μεγεκϊν τθσ Ρεριφζρειασ. 
e. Τθν παροχι ενθμερωτικϊν ςτοιχείων, αναφορϊν και δεικτϊν προσ τουσ  πολίτεσ με ςκοπό τθν 
επίτευξθ τθσ εξωςτρζφειασ των αποτελεςμάτων από τθ λειτουργία των Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ. 
f. Τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων, μζςω εφαρμογϊν διαδικτφου, ξεπερνϊντασ τα 
γεωγραφικά όρια τθσ περιφζρειασ και μζςω κατάργθςθσ γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν.  
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g. Τον περιοριςμό των δαπανϊν του Δθμοςίου μζςα από τθν απλοποίθςθ γραφειοκρατικϊν μθχανιςμϊν 
και υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ με ΤΡΕ.  
3. Αξιοποίθςθ και επζκταςθ μθτροπολιτικϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν και προϊκθςθ ευρυηωνικότθτασ ςε 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Θ ΡΔΕ δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ των ευρυηωνικϊν δικτφων 
(οπτικζσ ίνεσ,  αςφρματα δίκτυα και ςυναφείσ τεχνολογίεσ) που αποτελοφν τισ νζεσ αναγκαίεσ υποδομζσ 
για τθν ανάπτυξθ των πόλεων και των περιφερειϊν. Στόχοσ μασ είναι θ ΡΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλίεσ 
για: 
a. να λειτουργιςουν άμεςα το επιχειρθματικά ςχιματα διαχείριςθσ, εκμετάλλευςθσ και αξιοποίθςθσ 
των Μθτροπολιτικϊν Δικτφων Οπτικϊν Λνϊν – ΜΑΝ ϊςτε να επιτευχκεί θ άμεςθ ζναρξθ παραγωγικισ 
λειτουργίασ και αξιοποίθςθσ των ΜΑΝ. Ιδθ ζχει δθμοςιευτεί θ Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνι Διαγωνιςμοφ 
για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο «Ολοκλιρωςθ Μθτροπολιτικϊν Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εκνικά 
Δίκτυα» (Ρρόςκλθςθ 33 του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», προχπολογιςμοφ 7 εκ. ευρϊ), που αποςκοπεί ςτθ 
λειτουργικι και τεχνικι ολοκλιρωςθ των Μθτροπολιτικϊν Ευρυηωνικϊν Δικτφων Οπτικϊν Λνϊν (ΜΑΝ), τα 
οποία υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Γ’ ΚΡΣ και προςφζρουν υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ υψθλισ ταχφτθτασ 
ςε τοπικό επίπεδο, ςε φορείσ δθμόςιου ενδιαφζροντοσ ςε 68 πόλεισ τθσ χϊρασ. 
b. να υποςτθρίξει τθν επζκταςθ των μθτροπολιτικϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν και των αςφρματων δικτφων, 
ϊςτε να καλφπτουν όςο το δυνατόν περιςςότερα ςθμεία ενδιαφζροντοσ, μζςα από ςυνζργεια με άλλεσ 
υποδομζσ (Σφηευξισ, Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο, κλπ). Ιδθ ζχει ενταχκεί  θ Οριηόντια Ρράξθ 
«Υποςτθρικτικζσ Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ του Δικτφου ΣΥΗΕΥΞΛΣ ΛΛ», 
προχπολογιςμοφ 172,3 εκ. ευρϊ, ςτο Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Αφορά τθν επζκταςθ και ςυνζχιςθ του 
Δικτφου ΣΥΗΕΥΞΛΣ Λ, το οποίο ςυγχρθματοδοτικθκε ςτο πλαίςιο του Γ’ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ και 
προςφζρει δικτυακζσ υπθρεςίεσ ςε 4.500 κτίρια φορζων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου εδϊ και 6 χρόνια 
(2006-2011). Θ πρόςκλθςθ αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ ζργου το οποίο κα περιλαμβάνει: τθν ζνταξθ κάκε 
κτιρίου δθμόςιου φορζα ςτο Δίκτυο ΣΥΗΕΥΞΛΣ (εκτιμϊνται ςε τουλάχιςτον 30.000 κτίρια 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχολείων), τθν αναβάκμιςθ του βακμοφ ευρυηωνικότθτασ του ΣΥΗΕΥΞΛΣ Λ, τθν 
αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν και ιδιαίτερα τθσ αςφάλειασ του Δικτφου και τθν παροχι νζων 
υπθρεςιϊν προςτικεμζνθσ αξίασ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ΣΥΗΕΥΞΛΣ ΛΛ, πρόκειται να 
αξιοποιθκοφν οι δθμόςιεσ ευρυηωνικζσ υποδομζσ ΜΑΝ (Μθτροπολιτικά Δίκτυα Οπτικϊν Λνϊν) που 
καταςκευάςτθκαν ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», κακϊσ και ο υφιςτάμενοσ 
δικτυακόσ και τθλεφωνικόσ εξοπλιςμόσ του ΣΥΗΕΥΞΛΣ Λ. 
c. να προωκιςει τθν αξιοποίθςθ των οπτικϊν ινϊν και των αςφρματων δικτφων για πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο και τθν κάλυψθ απομακρυςμζνων και ορεινϊν περιοχϊν. Ιδθ ζχει δθμοςιευτεί θ Ρρόςκλθςθ 
34 του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», προχπολογιςμοφ 201,5 εκ ευρϊ, με τίτλο «Ανάπτυξθ Ευρυηωνικϊν 
Υποδομϊν ςε λευκζσ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ», που αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ των 
αγροτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ με διαδικτυακι υποδομι υψθλισ ταχφτθτασ. 
4. Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ ανοικτοφ Λογιςμικοφ. Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ δθμόςιοσ 
οργανιςμόσ ζχει τθν αποςτολι να διαχειρίηεται τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ, με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, 
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διαφανι και οικονομικά αποτελεςματικό. Το ελεφκερο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, αποτελεί ζνα 
δθμόςιο αγακό το οποίο βαςίηεται ςτθν ελευκερία χριςθσ και περεταίρω ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και 
εφαρμογϊν, προςφζροντασ ζτςι ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ζνα ςφνολο από οικονομικά, 
επαναχρθςιμοποιιςιμα εργαλεία και πθγζσ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν καινοτομία, τθν 
επιχειρθματικότθτα και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Οι δθμόςιοι οργανιςμοί όπωσ θ 
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ζχουν επίςθσ ζναν κομβικό ρόλο ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά λογιςμικοφ ωσ 
μαηικοί ‘καταναλωτζσ’ λογιςμικοφ με εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ.  
Θ ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ ανοικτοφ λογιςμικοφ εμπεριζχεται εκτόσ των άλλων ςε κείμενα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αλλά και ςε Εκνικζσ ςτρατθγικζσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και οι 
Δθμόςιοι Οργανιςμοί ενκαρρφνονται να προωκιςουν τθ χριςθ του (Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm, Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Ανταγωνιςτικότθτα 
Λογιςμικοφ Ανοικτοφ Κϊδικα http://www.flossimpact.eu/ , Interreg IVC – “ OSEPA” http://osepa.eu/, 
Εταιρεία Ελεφκερου Λογιςμικοφ / Λογιςμικοφ www.ellak.gr κ.α.)  
Στο πλαίςιο αυτό, θ επιλογι λφςεων ΤΡΕ για το δθμόςιο τομζα δεν είναι μόνο μία τεχνικι διαδικαςία 
αλλά μία επιλογι με πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ προεκτάςεισ οι οποίεσ πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψθ 
ςτθ λιψθ αποφάςεων και κατά ςυνζπεια θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ ανοικτοφ Λογιςμικοφ αποτελεί μία από 
τισ κφριεσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ ΡΔΕ. 
5. Υποςτιριξθ ςτθν παραγωγικι λειτουργία οριηόντιων μεγάλων ζργων που αποςκοποφν ςτθ 
δθμοςιονομικι εξυγίανςθ του κράτουσ, όπωσ το Κεντρικό Σφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ του εκνικοφ 
προχπολογιςμοφ, θ Θλεκτρονικι Καταγραφι τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ (του ςυνόλου των δθμόςιων 
ακινιτων), το Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Ρρομθκειϊν, οι Ψθφιακοί Δαςικοί Χάρτεσ, το Ψθφιακό 
Κτθματολόγιο, το Αρχαιολογικό Κτθματολόγιο, κ.α. τα οποία ζχουν ιδθ δρομολογθκεί με τθ 
ςυγχρθματοδότθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». 
Συμπλθρωματικά, προϊκθςθ τθσ δθμοςιότθτασ και των αναμενόμενων οφελϊν για δράςεισ ςχετικζσ με 
τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ, όπωσ το ICT4GROWTH, που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ 
καινοτόμων υπθρεςιϊν και προϊόντων, με τθ χρθματοδότθςθ κζςεων εργαςίασ και μποροφν να 
ςυμβάλουν με ευζλικτο και αποδοτικό τρόπο ςτθ μετεξζλιξθ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ. 
6. Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τθν τουριςτικι προβολι τθσ ΡΔΕ. Χαρακτθριςτικζσ πλζον πρόςφατεσ 
ενζργειεσ είναι: (α) το ζργο «Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 07: Αειφόροσ Ανάπτυξθ & Ροιότθτα Ηωισ Δυτικισ Ελλάδοσ, το οποίο 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ε.Ρ. Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου &  Λονίων Νιςων 2007-2013. (β) το 
ζργο «Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ 
για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ», που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ». 

7. Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τθν αγροτικι οικονομία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το ζργο 
«Θλεκτρονικό Καλάκι Ρροϊόντων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 
Άξονα Ρροτεραιότθτασ 04 «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και Επιχειρθματικότθτα Δυτικισ Ελλάδασ» (Κεματικι 
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Ρροτεραιότθτα 13) του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Δυτικισ Ελλάδασ – Ρελοποννιςου – 
Λονίων Νιςων 2007-2013. 
8. Ρροϊκθςθ Ρράςινων ΤΡΕ. Θ ΡΔΕ ςκοπεφει να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ Ρράςινων ΤΡΕ διότι πιςτεφει ότι 
είναι καταλφτθσ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ άλλων τομζων. Ειδικότερα τα Δίκτυα Νζασ 
Γενιάσ (NGN) ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ τομζων όπωσ θ ενζργεια, οι μετακινιςεισ, οι 
μεταφορζσ, τα κτίρια κλπ. τομείσ που ςυνειςφζρουν πιο πολφ ςτθν παραγωγι και εκπομπι αερίων 
κερμοκθπίου. Στόχοσ είναι θ υποςτιριξθ (α) μεγάλων οργανιςμϊν / εταιρειϊν και του δθμόςιου τομζα ςε 
δράςεισ που αφοροφν τθν ςυγκζντρωςθ των υπολογιςτικϊν και αποκθκευτικϊν τουσ αναγκϊν μζςω τθσ 
δθμιουργίασ ενεργειακϊν αποδοτικϊν υπολογιςτικϊν κζντρων (Green Centres) (β) μικρότερων οργανιςμϊν 
/ επιχειριςεων αλλά και πολιτϊν ϊςτε να μποροφν να “ανακζςουν” τισ υπολογιςτικζσ τουσ ανάγκεσ ςε 
υπθρεςίεσ cloud (γ) των παρόχων ενζργειασ για τθν χριςθ δικτφων νζασ γενιάσ με ςτόχο τθν 
παρακολοφκθςθ, τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο τθσ διανομισ τθσ ενζργειασ (δ) νζων ςυνεργατικϊν μεκόδων 
με χριςθ των Δικτφων Νζασ γενιάσ για τθν μείωςθ των αναγκϊν μετακίνθςθσ (τθλε-εργαςία, τθλε-ιατρικι, 
απομακρυςμζνθ βοικεια ςτο ςπίτι κλπ.) (ε) τθσ χριςθσ ΤΡΕ για τθν διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ των 
οχθμάτων και τθν διαχείριςθ ςτόλων μεταφορικϊν μζςων (ςτ) τθσ χριςθσ των ΤΡΕ για απομακρυςμζνθ 
διαχείριςθ των κτιρίων και μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και (η) τθσ χριςθσ των ΤΡΕ για άμεςθ 
αναγνϊριςθ καταςτροφϊν και απόκριςθ ςε αυτζσ. 

3 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
των μικρϊν και μεςαίων 
επιχειριςεων, του γεωργικοφ τομζα 
(για το ΕΓΣΑΑ) και τθσ αλιείασ και των 
υδατοκαλλιεργειϊν (για το ΕΣΘΑ) 

Α. Ενζργειεσ Υποδομισ-Διοίκθςθσ ςτθ Στιριξθ Επιχειριςεων 
1. Ανάλυςθ των κλάδων προτεραιότθτασ τθσ περιφζρειασ με βάςθ: 

 τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ τουσ 

 τθν επίπτωςθ ςτθ καινοτομία και τθν τεχνολογία 

 τα υπάρχοντα clusters και δυνατότθτεσ τθσ περιφζρειασ 

 τθν ενςωμάτωςθ οριακϊν περιοχϊν (ορεινϊν – απομακρυςμζνων) 
2. Υιοκζτθςθ ενόσ απλοφ ςυςτιματοσ ιεράρχθςθσ των προτάςεων ςτιριξθσ (rating system) κυρίωσ ωσ προσ 
τισ πολλαπλαςιαςτικζσ τουσ επιπτϊςεισ ςτθν περιφερειακι απαςχόλθςθ, ειςόδθμα και προϊόν με 
χωροταξικι ςτόχευςθ ανά περιφερειακι ενότθτα. Στο ςφςτθμα αυτό κα λαμβάνονται υπόψθ, χωρίσ 
αναγκαςτικά να ποςοτικοποιοφνται, οι επιπτϊςεισ των προτάςεων ςτθν τεχνολογία και τθν καινοτομία, θ 
εναρμόνιςι τουσ με τθν ςτρατθγικι περιφερειακισ ανάπτυξθσ και θ ςυνζργειά τουσ με τισ άλλεσ 
παρεμβάςεισ ςτθν περιφζρεια όπωσ τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ, οι Δθμόςιεσ Επενδφςεισ, κ.λπ. 
Το ςφςτθμα ιεράρχθςθσ επιτρζπει να ςτραφεί θ κεςμικι ςτιριξθ ςτισ προτάςεισ με τισ μεγαλφτερεσ 
επιπτϊςεισ ζτςι ϊςτε να ζχουμε ςφντομα αποτελζςματα. Τζτοια ςυςτιματα ιεράρχθςθσ μποροφν να 
βαςιςτοφν ςε απλι ανάλυςθ επιπτϊςεων των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ οικονομίεσ των νομϊν τθσ 
περιφζρειασ από εκνικοφσ πίνακεσ ειςροϊν-εκροϊν. 
3. Δθμιουργία μθχανιςμοφ εγγφθςθσ δανείου για ίδρυςθ (εκκίνθςθ) ι επζκταςθ επιχείρθςθσ ι εκχϊρθςθ 
τζτοιασ δυνατότθτασ ςε υπάρχοντα μθχανιςμό μετά από ςυμφωνία (π.χ. ςυμφωνία με ΕΤΕΑΝ ΑΕ).  
Β. Ενζργειεσ Στιριξθσ των Νζων Επιχειριςεων 
1. Ραροχι εγγυιςεων ςε δάνεια ίδρυςθσ επιχείρθςθσ 
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2. Κεςμοκζτθςθ Συςτιματοσ «Συμβάςεων Αναδοχισ» όπου θ περιφζρεια ΔΕ κα αναλαμβάνει τθν 
ολοκλθρωμζνθ ςτιριξθ μια νζασ επιχείρθςθσ από πλευράσ φιλοξενίασ και mentoring. Θ «Σφμβαςθ 
Αναδοχισ¨ μπορεί να περιλαμβάνει από φιλοξενία ςε χϊρουσ επιχειριςεων (π.χ. Επιςτθμονικό Ράρκο, 
Cluster ΚΟΑΛΛΑ, BIPE, κ.λπ) μζχρι διευκόλυνςθ για πραγματοποίθςθ ερευνϊν, εκπόνθςθ ςχεδίων, 
αναηιτθςθ χρθματοδοτικϊν λφςεων, τεχνικι υποςτιριξθ για τθν παραγωγι πρωτοτφπων και τθ μετατροπι 
τουσ ςε βιομθχανικά πρωτότυπα, δικτφωςθ (networking) με ςθμεία και φορείσ τθσ αγοράσ, υπθρεςίεσ 
τεχνολογικισ βελτίωςθσ κ.λπ. 
3. Δθμιουργία Μθτρϊου Εξωτερικϊν Αναδόχων Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ, όπου ανάλογα με τθν 
πρόταςθ και τθν περίπτωςθ κα καλείται να ςυμβουλεφςει τθν περιφζρεια ΔΕ ι και να αναλάβει τθν 
κακοδιγθςθ τθσ νζασ επιχείρθςθσ.  
4. Υποςτιριξθ για ολοκλθρωμζνα Business Plans πριν τθν ίδρυςθ τθσ επιχείρθςθσ 
5. Υποςτιριξθ εναλλακτικϊν αλυςίδων εμπορίασ κυρίωσ ςτον τομζα των τροφίμων 
6. Ειδικό πρόγραμμα για ςτιριξθ προτάςεων ειδικϊν μορφϊν επιχειρθματικότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνων 
των: 

 πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ και ανάπτυξθσ  (green entrepreneurship) 

 ακαδθμαϊκισ επιχειρθματικότθτασ (university spin-offs) 

 κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ (social entrepreneurship) 

 εκνοτικι, μεταναςτευτικι και μειονοτικι επιχειρθματικότθτασ (ethnic entrepreneurship) 
Γ. Ενζργειεσ Στιριξθσ Υπαρχουςϊν Επιχειριςεων (Επζκταςθ – Διαφοροποίθςθ) 
1. Ραροχι εγγυιςεων ςε δάνεια επζκταςθσ/διαφοροποίθςθσ επιχείρθςθσ 
2. Ανάκεςθ εκπόνθςθσ ςχεδίου για τθν προςζλκυςθ μονάδων από υπάρχουςεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα 
και το εξωτερικό 
3. Υποςτιριξθ τθσ υποδομισ ςε υπάρχοντα cluster επιχειριςεων μετά από κατάλλθλθ διαβοφλευςθ με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτα clusters. Ζνταξθ των ζργων υποδομισ που κα προτακοφν. Τα κφρια cluster 
επιχειριςεων που ενεργοφν ςτθν ΔΕ περιλαμβάνουν: 

 Βιομθχανία Τροφίμων και Ροτϊν (αλκοολοφχων ι όχι) 

 Ολοκλθρωμζνθ και χωρικά εντοπιςμζνθ τουριςτικι βιομθχανία 

 Υψθλι τεχνολογία κυρίωσ υπολογιςτϊν και τθλεπικοινωνιϊν 

 Χθμικι βιομθχανία και Φάρμακα 

 Μεταφορζσ και διαμετακομίςεισ 
4. Υποςτιριξθ ενεργειϊν διεκνοποίθςθσ και εξαγωγϊν των επιχειριςεων ςε ςυνεργαςία με εκνικοφσ 
φορείσ που ζχουν τθν αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα. 
Β. Γεωργικόσ Σομζασ 
Προτάςεισ για το Γεωργικό Σομζα (ΕΓΣΑΑ)  
Το ςθμαντικότερο μζτρο για το ΕΓΤΑΑ είναι ο ςυντονιςμόσ του περιφερειακοφ ςκζλουσ με το εκνικό 
πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ (Ρυλϊνασ 2) και τα μζτρα που κα προτείνονται από αυτό.  
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1. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ με ςκοπό: 

 τθν εγκατάςταςθ νζου αγρότθ 

 τθν αναδιάρκρωςθ των εκμεταλλεφςεων  

 τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν εκμετάλλευςθ με ενζργειεσ πρϊτθσ ζωσ και τελικισ χωρικισ 
μεταποίθςθσ 

 τθν εμπορία γεωργικϊν προϊόντων 
ςτουσ τομείσ: 

 Επιτραπζηια και οινοποιιςιμα ςταφφλια μζςα ςτισ κακοριςμζνεσ ηϊνεσ παραγωγισ 

 Εςπεριδοειδι 

 Επιτραπζηιεσ ελιζσ και ελαιόλαδο 

 Κθπευτικά και λαχανικά 

 Ηωοτροφϊν 

 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

 Ρροβατοτροφία  
Στισ παραπάνω ενιςχφςεισ ιδιαίτερθ προτεραιότθτα κα δίνεται ςε επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ που ςκοπό ζχουν τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ (ςυςτιματα άρδευςθσ), τθν προςταςία 
των εδαφϊν, τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν πράςινθ 
ανάπτυξθ.  
2. Ενιςχφςεισ ςτθ μεταποίθςθ και εμπορία αγροτικϊν προϊόντων (όςεσ από αυτζσ δεν εντάςςονται ςτθν 
ενίςχυςθ των ΜΜΕ και τθσ επιχειρθματικότθτασ). Κα πρζπει όμωσ να αποφευχκεί ο κατακερματιςμόσ των 
ενιςχφςεων από διαφορετικά μζτρα και ενζργειεσ μζςα ςτθν περιφζρεια. 
2. Υποςτιριξθ Ομάδων Ραραγωγϊν (δθμιουργία και βιωςιμότθτα) κυρίωσ ςε τομείσ τθσ ηωικισ παραγωγισ 
(νζο μζτρο που περιλαμβάνεται και ςτον Ρυλϊνα ΛΛ – Αγροτικι Ανάπτυξθ) 
3. Συμφωνία με εκνικό φορζα διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ γεωργία για τθν διαχείριςθ κινδφνου ςτισ 
αγροτικζσ μονάδεσ τθσ ΔΕ και ιδιαίτερα ςε αυτζσ που πλιττονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
4. Ενίςχυςθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ με προτεραιότθτα και αυξθμζνα ποςά ενίςχυςθσ για καλλιζργειεσ ι 
ηωικζσ μονάδεσ ςε ςυνεχόμενεσ εκτάςεισ μζςα ςτισ ηϊνεσ ΡΓΕ και ΡΟΡ τθσ περιφζρειασ, ςτισ ηϊνεσ Natura 
2000 και κοντά ςε ςθμαντικά επιβαρυμζνουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ 
ςυνζργεια με τα προγράμματα ποιοτικισ παραγωγισ (ΡΓΕ, ΡΟΡ), διαχείριςθσ νερϊν (Water Framework 
Directive), και τθν πολιτικι προςταςίασ των ενδιαιτθμάτων (Habitats). Ο ρόλοσ τθσ περιφζρειασ πρζπει να 
είναι κυρίωσ ςυντονιςτικόσ ανάμεςα ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ των υδάτινων διαμεριςμάτων, τουσ φορείσ 
διαχείριςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν και τουσ εμπλεκόμενουσ βιοκαλλιεργθτζσ. 
5. Υποςτιριξθ, αναγνϊριςθ και ςιμανςθ τθσ τοπικισ αγροτικισ παραγωγισ ςε ςυνεργαςία και ςυντονιςμό 
με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τθν κεντρικι λαχαναγορά και τισ λαϊκζσ 
αγορζσ. 
6. Εκτεταμζνεσ δράςεισ επίδειξθσ ςε επιλεγμζνεσ καινοφργιεσ καλλιζργειεσ και ςε καινοφργιεσ μεκόδουσ 
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παραγωγισ. Οι δράςεισ επίδειξθσ μπορεί να ανατεκοφν είτε ςε πιςτοποιθμζνουσ γεωργικοφσ ςυμβοφλουσ 
μετά από «ςυμφωνθτικό επίδειξθσ» είτε να αναλθφκοφν από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ ςε ςυνεργαςία 
με τα αντίςτοιχα ερευνθτικά ινςτιτοφτα.  
7. Υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ και ελζγχου ποιότθτασ ςε ςυνεργαςία με τθν Agrocert από 
επιχειριςεισ και ομάδεσ παραγωγϊν.  
8. Ενίςχυςθ και μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτουσ ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για τθν βελτίωςθ των υποδομϊν άρδευςθσ 
και τθν εξοικονόμθςθ νεροφ. Ενίςχυςθ για τθν υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων κατανομισ, παρακολοφκθςθσ και 
τιμολόγθςθσ του νεροφ άρδευςθσ. 

4 Ενίςχυςθ τθσ μετάβαςθσ προσ τθν 
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν 
ρφπων ςε όλουσ τουσ τομείσ 

 επενδφςεισ για τθν ευρφτερθ χριςθ τθσ ςφμβαςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτα δθμόςια κτίρια και 
ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ (κζρμανςθ και ψφξθ των δθμόςιων κτιρίων από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ιδίωσ 
επίδειξθ κτιρίων με μθδενικζσ εκπομπζσ και κετικό ενεργειακό ιςοηφγιο, κακϊσ και ριηικι ανακαίνιςθ 
υφιςτάμενων κτιρίων πζραν των βζλτιςτων από πλευράσ κόςτουσ επιπζδων), 

 προϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθν χριςθ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, παράλλθλα με 
τα βιοκαφςιμα δεφτερθσ και τρίτθσ γενεάσ, 

 υποςτιριξθ τθσ ενεργειακισ παραγωγισ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ με βάςθ τθ κάλαςςα, 

 προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και ςχζδια 
δράςθσ για αειφόρο ενζργεια ςε αςτικζσ περιοχζσ, περιλαμβανομζνων των ςυςτθμάτων δθμόςιου 
φωτιςμοφ και των ζξυπνων δικτφων. 

5 Προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ 
κλιματικζσ αλλαγζσ, τθσ πρόλθψθσ 
και τθσ διαχείριςθσ κινδφνου 

 ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν και ςχεδίων δράςθσ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και 
εκπόνθςθ ςχεδίων για τθν πρόλθψθ και διαχείριςθ των κινδφνων ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,  

 επενδφςεισ ςε ζργα προςταςίασ των ακτϊν και ςε αντιπλθμμυρικά φράγματα· και μείωςθ τθσ 
ευαιςκθςίασ των οικοςυςτθμάτων προκειμζνου να αυξθκεί θ ανκεκτικότθτά τουσ και να επιτραπεί θ 
προςαρμογι των οικοςυςτθμάτων ςτθν αλλαγι του κλίματοσ· 

 ανάπτυξθ μζςων (ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ, ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ςυναγερμοφ, 
χαρτογράφθςθσ και αξιολόγθςθσ των κινδφνων)· και αφξθςθ των επενδφςεων ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ 
καταςτροφϊν,  

 βιϊςιμθ διαχείριςθ του φδατοσ, ςτθ γεωργικι εκμετάλλευςθ· ςτιριξθ για τθν εφαρμογι προτφπων 
καλλιζργειασ αποδοτικϊν ωσ προσ τθ χριςθ φδατοσ· και δθμιουργία και διαχείριςθ των ηωνϊν 
προςταςίασ δαςϊν από τθ διάβρωςθ 

 βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του εδάφουσ με τθ ςτιριξθ πρακτικϊν που αποτρζπουν τθν αποςάκρωςθ 
του εδάφουσ και τθν εξάντλθςθ του αποκζματοσ άνκρακα του εδάφουσ, και με τθν κακιζρωςθ 
γεωργοδαςοκομικϊν ςυςτθμάτων και τθ δθμιουργία νζων δαςϊν· 

6 Προςταςία περιβάλλοντοσ και 
προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των 
πόρων 

1. Συντονιςμό για τθν προϊκθςθ γεωργικϊν πρακτικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον ςε τρείσ τφπουσ 
αγροτικϊν περιοχϊν: 

 Ρεριοχζσ μζςα ςε οριοκετθμζνεσ ηϊνεσ Natura 2000 

 Ρεριοχζσ μζςα ςε λεκάνεσ απορροισ με αποδεδειγμζνθ επιβάρυνςθ από  τθ γεωργικι δραςτθριότθτα 
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 Ραράκτιεσ περιοχζσ 

Οι γεωργικζσ πρακτικζσ που κα πρζπει να προωκθκοφν περιλαμβάνουν: 

 Βιολογικι γεωργία 

 Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 

 Γεωργία ακριβείασ 

Ο ςυντονιςμόσ κα γίνει ανάμεςα ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ, των φορζων 
διαχείριςθσ περιοχϊν Natura 2000, των προγραμμάτων βιολογικισ γεωργίασ και ιδιαίτερα αυτϊν του 
προγράμματοσ αγροτικισ ανάπτυξθσ (Ρυλϊνασ ΛΛ).  
2. Εκτεταμζνεσ δράςεισ επίδειξθσ εφαρμογισ γεωργίασ ακριβείασ (precision agriculture) και νζων τεχνικϊν 
βιολογικισ γεωργίασ. Οι δράςεισ επίδειξθσ μπορεί να ανατεκοφν είτε ςε πιςτοποιθμζνουσ γεωργικοφσ 
ςυμβοφλουσ μετά από «ςυμφωνθτικό επίδειξθσ» είτε να αναλθφκοφν από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ 
ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα ερευνθτικά ινςτιτοφτα. 
3. Σε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ που ςυνδυάηονται με παραδοςιακό αγροτικό τοπίο και 
αγροτουριςμό μπορεί να γίνουν ςυγκεκριμζνεσ επεμβάςεισ για τθν ανάδειξθ του παραδοςιακοφ τοπίου 
(π.χ. ςυντιρθςθ αναβακμϊν ςε ςυνεχόμενεσ γεωργικζσ εκτάςεισ) και τθν ενίςχυςθ παραδοςιακϊν 
αγροτικϊν δραςτθριοτιτων (αλϊνιςμα, ρθτίνευςθ, κ.λπ) 
4. Δθμιουργία ι διατιρθςθ ηωνϊν άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ 
5. Ραροχι αποηθμιϊςεων ςε γεωργοφσ ι ιδιοκτιτεσ δαςϊν για τα οικονομικά μειονεκτιματα που 
απορρζουν από τθ δθμιουργία τόπων Natura 2000. Επίςθσ ανταμοιβι ςε ςυλλογικζσ δράςεισ  που ζχουν ωσ 
ςτόχο τθν παροχι περιβαλλοντικϊν δθμόςιων αγακϊν. 
6. Ενίςχυςθ επενδφςεων για τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ με υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ 
νεροφ ςε περιοχζσ με αποδεδειγμζνο υδατικό πρόβλθμα.  
7. Σε ςυντονιςμό και ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ του ςτόχου 3, κα πρζπει να ενιςχυκοφν με 
μεταφορά τεχνογνωςίασ οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για τθν βελτίωςθ των υποδομϊν άρδευςθσ και τθν εξοικονόμθςθ 
νεροφ. Ενίςχυςθ για τθν υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων κατανομισ, παρακολοφκθςθσ και τιμολόγθςθσ του νεροφ 
άρδευςθσ είναι επίςθσ απαραίτθτθ. 
8. Δράςεισ επίδειξθσ για τισ ορκζσ γεωργικζσ πρακτικζσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ. Λδιαίτερα κα 
πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα ςε δράςεισ επίδειξθσ για τθν ςυμμόρφωςθ με  τισ δράςεισ διατιρθςθσ των 
εδαφϊν (GAECs), διαχείριςθσ αποβλιτων και προςταςίασ των υδάτινων αποδεκτϊν.  
9. Δράςεισ αποκατάςταςθσ, διατιρθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 
10. Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ φδατοσ και του εδάφουσ, και προςταςία του εδάφουσ από τθ 
διάβρωςθ, τθ ςυμπφκνωςθ, τθν αλάτωςθ και τισ κατολιςκιςεισ και από τθν απϊλεια φδατοσ 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΠΑ 
1. Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ φδρευςθσ και τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των υδάτων, περιλαμβανομζνων νζων επενδφςεων για τθ μείωςθ των διαρροϊν και 

τθν εφαρμογι ςχεδίων διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ ποταμϊν· 
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2. Επενδφςεισ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων και ιδίωσ τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ ι ανάκτθςθ 

μθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν· 

3. Επενδφςεισ ςε «πράςινθ υποδομι», περιλαμβανομζνων των τόπων Natura 2000 και άλλων εδαφϊν για τθν 

προϊκθςθ τθσ προςταςίασ και αποκατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και των υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ, 

τον μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν προςαρμογι ςε αυτιν, τθν προςταςία από τισ πλθμμφρεσ και 

τισ πυρκαγιζσ, τθν προςταςία των ακτϊν, τθν προςταςία του εδάφουσ και άλλα μζτρα πρόλθψθσ των 

κινδφνων, τθ μείωςθ του κατακερματιςμοφ των φυςικϊν περιοχϊν, τθν αφξθςθ τθσ επάρκειασ φδατοσ και 

τθν αποκατάςταςθ ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων υδατικϊν ςυςτθμάτων και οικοτόπων· 

4. Επενδφςεισ ςε δράςεισ για τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ που οφείλεται ςτισ μεταφορζσ, και 

ειδικότερα προγράμματα μεταςκευισ και αντικατάςταςθσ ςτόλων λεωφορείων, ςυςτιματα παροχισ 

κινιτρων για κακαρότερεσ μεταφορζσ, βελτίωςθ τθσ υποδομισ των δθμόςιων μεταφορϊν και προϊκθςθ 

εναλλακτικϊν τρόπων μεταφοράσ. 

5. Επενδφςεισ για τθ διαφοροποίθςθ των τοπικϊν οικονομιϊν με τθν προςταςία και τθν αξιοποίθςθ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των φυςικϊν τοπίων (ςε αγροτικζσ και αςτικζσ περιοχζσ)· 

6. Στιριξθ για βιϊςιμθ και ολοκλθρωμζνθ αςτικι ανάπτυξθ, ιδίωσ με αειφόρα αςτικά αποχετευτικά 
ςυςτιματα, μζτρα αποςτεγανοποίθςθσ του εδάφουσ, αποκατάςταςθ μολυςμζνων τοποκεςιϊν και 
αποκατάςταςθ πολιτιςτικϊν υποδομϊν. 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΘΑ 
1. Επενδφςεισ για τθ μετάβαςθ προσ μια περιβαλλοντικά βιϊςιμθ αλιεία ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ ΚΑΡ 

όςον αφορά τθν εκμετάλλευςθ των αλιευτικϊν αποκεμάτων ςε επίπεδα μζγιςτθσ βιϊςιμθσ απόδοςθσ και 
τθν εξάλειψθ των απορρίψεων· 

2. Επενδφςεισ ςε οικοκαινοτομία, όπωσ πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και άλλεσ καινοτομίεσ που 
μειϊνουν τισ επιπτϊςεισ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτο περιβάλλον. 

3.  Επενδφςεισ ςτθν υδατοκαλλιζργεια που προςφζρει υψθλά επίπεδα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και 
παροχι περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν· 

4.  Χρθματοδότθςθ μζςων που αποςκοποφν ςε μεγαλφτερθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ ΚΑΡ, ςτθ 
βελτίωςθ των μζτρων ελζγχου τθσ αλιείασ και τθν ενίςχυςθ τθσ παροχισ και κάλυψθσ επιςτθμονικϊν 
δεδομζνων ςχετικϊν με τθν ΚΑΡ· 

5.  Στιριξθ του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ με ςτόχο να αυξθκοφν θ ευαιςκθτοποίθςθ, οι 
προςδοκίεσ και το ενδιαφζρον των καταναλωτϊν ςε προϊόντα που προζρχονται από βιϊςιμεσ πθγζσ και 
παράγονται με μεκόδουσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

7 Προϊκθςθ βιϊςιμων μεταφορϊν και 
απομάκρυνςθ των ςθμείων 
ςυμφόρθςθσ ςε ςθμαντικά δίκτυα 
υποδομϊν 

Οδικζσ Μεταφορζσ 
     Σε ςχζςθ με το εκνικό χωρικό ςφςτθμα θ Ρεριφζρεια προοπτικά τείνει να μετατραπεί ςε ςταυροδρόμι 
ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν και περιοχι ςφγκλιςθσ των δφο εκνικϊν – διεκνϊν αξόνων ανάπτυξθσ: του 
υπάρχοντοσ Κεντρικοφ Αναπτυξιακοφ Άξονα (ΡΑΚΕ) που επεκτείνεται μζχρι τθν Καλαμάτα και του υπό 
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υλοποίθςθ Δυτικοφ Άξονα.  
      Ο Δυτικόσ άξονασ ζχει ωσ πόλουσ ανάπτυξθσ το πολεοδομικό ςυγκρότθμα των Ρατρϊν, τθν ευρφτερθ 
περιοχι Αγρίνιο – Μεςολόγγι – Ρλατυγιάλι, τθν περιοχι που επθρεάηει ο άξονασ Αμαλιάδα – Ρφργοσ - 
Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία - Ιλιδα, τον οικολογικό πόλο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του Αμβρακικοφ ςε 
ςυνδυαςμό με το αςτικό κζντρο τθσ Θγουμενίτςασ (βόρεια δυτικι πφλθ) και το αςτικό κζντρο τθσ 
Καλαμάτασ.  
Διευρωπαϊκοί Άξονεσ: Ολοκλιρωςθ οδικϊν  αξόνων  για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ Ρεριφζρειασ  με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ενίςχυςθ του ρόλου τθσ ωσ Νότια - Δυτικι πφλθ τθσ χϊρασ .  
Εκνικοί / Διαπεριφερειακοί Άξονεσ: Υλοποίθςθ αξόνων διαςφνδεςθσ των γειτονικϊν περιφερειακϊν 
κζντρων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ με τα διαπεριφερειακισ εμβζλειασ αςτικά κζντρα, αξόνων ανάπτυξθσ τθσ 
ορεινισ ενδοχϊρασ, επίςθσ αξόνων ανάδειξθσ και προβολισ – αξιοποίθςθσ πολιτιςτικϊν και 
περιβαλλοντικϊν πόρων διεκνοφσ ςθμαςίασ και ιδιαίτερθσ ςπουδαιότθτασ. 
Ενδοπεριφερειακοί Άξονεσ: Κεωρείται αναγκαία θ λειτουργικι αναβάκμιςθ των ενδοπεριφερειακϊν 
ςυνδζςεων με ςκοπό α) ςτα πλαίςια των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν τθν ςφνδεςθ των υπαρχόντων 
μεταφορικϊν κζντρων με διεκνι και εκνικά δίκτυα, β) τθν ςφνδεςθ αςτικϊν και εμπορευματικϊν – 
παραγωγικϊν κζντρων, γ) τθν ενδυνάμωςθ αναπτυξιακά κακυςτερθμζνων περιοχϊν όπωσ ηϊνεσ τουριςμοφ 
– παρακεριςμοφ και ορεινζσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ ενταγμζνεσ ςε δίκτυα ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ. 
ιδθροδρομικζσ Μεταφορζσ  
Δθμιουργία νζου ςιδθροδρομικοφ διαδρόμου ςφνδεςθσ του Μθτροπολιτικοφ κζντρου τθσ χϊρασ με τθν 
Ρεριφζρεια (), που ςε ςυνδυαςμό με τθν αναβάκμιςθ του ςιδθροδρομικοφ δυτικοφ άξονα, των τουριςτικϊν 
γραμμϊν, τθν επζκταςθ του  προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου τθσ Ράτρασ,  και  τθν ςφνδεςθ με τον Νζο Λιμζνα 
Ρατρϊν κα ςυμβάλλουν ςτθν ομαλι λειτουργία τθσ εκνικισ και ενδοπεριφερειακισ  κίνθςθσ ανκρϊπων και 
εμπορευμάτων. 
Επίςθσ προτείνεται να εξεταςτεί μετά από ςχετικι ειδικι μελζτθ θ βιωςιμότθτα ανάπτυξθσ ςιδθροδρομικοφ 
άξονα ςφνδεςθσ των περιφερειϊν Δυτικισ Ελλάδασ – Θπείρου. 
Απαραίτθτθ κεωρείται θ   ζνταξθ  των νζων δράςεων ςτον Εκνικό Σχεδιαςμό των ςιδθροδρομικϊν 
μεταφορϊν. 
Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ 
 Ανάπτυξθ των αναγκαίων υποδομϊν ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ Λιμζνεσ τθσ Ρεριφζρειασ για τθν ενδυνάμωςθ 
των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν με ςκοπό τθν επαρκι ςφνδεςθ αυτϊν  με το ςιδθροδρομικό και οδικό 
δίκτυο, τθ δθμιουργία εμπορευματικϊν κζντρων κακϊσ και δθμιουργία αναβακμιςμζνων υποδομϊν και 
ςφγχρονων μεκόδων διαχείριςθσ του μεταφορικοφ ζργου.  
Αεροπορικζσ Μεταφορζσ  
Ενίςχυςθ του ρόλου των αεροδρομίων τθσ Ρεριφζρειασ ςτο Εκνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο Αεροδρομίων. 
Αναβάκμιςθ με αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων ανάπτυξισ τουσ ςτα πλαίςια του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ 
του Υπ. Μεταφορϊν / Υ.Ρ.Α. με ςτόχο κυρίωσ τθν υποςτιριξθ του ρόλου τθσ Ρεριφζρειασ ωσ τόπου 
τουριςτικοφ προοριςμοφ και εμπορευματικοφ κζντρου. 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ηπαηηγική  Πποζέγγιζη  - Θεμαηικοί  ηόσοι   2014 - 2020  
 

 

 Παράρτθμα : Ανάλυςθ Βαςικϊν Προτεραιοτιτων Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ -44- 

8 Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και 
υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των 
εργαηομζνων 

Για  τθν επιτυχι υλοποίθςι του κεματικοφ ςτόχου «Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ των εργαηομζνων» προτείνεται  θ Ρεριφζρεια να επικεντρωκεί ςε περιοριςμζνο αρικμό 
ςτόχων και επενδυτικϊν προτεραιοτιτων προκειμζνου να αυξάνεται ο αντίκτυποσ και να επιτυγχάνεται  
κρίςιμθ μάηα.  Ειδικότερα κα μποροφςαν να χρθματοδοτθκοφν ενζργειεσ ειδικϊν μορφϊν Τοπικϊν - 
Ολοκλθρωμζνων Ρρωτοβουλιϊν Απαςχόλθςθσ και ειδικότερα δράςεισ όπωσ :  

 Συμβουλευτικισ & Υποςτιριξθσ Ανζργων & ατόμων ευπακϊν κοινωνικά ομάδων (Ε.Κ.Ο), 

 Κοινωνικισ Ζνταξθσ 

 Καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ των νζων, προϊκθςθσ τθσ ενεργοφ και υγιοφσ γιρανςθσ και 
υποςτιριξθσ των πιο μειονεκτικϊν ομάδων και περικωριακϊν κοινοτιτων Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν 
Ενεργειϊν 

 Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ & Αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων ανζργων & ατόμων ευπακϊν κοινωνικά 
ομάδων,   

 Κοινωνικισ καινοτομίασ, δθλαδι δοκιμισ και αναβάκμιςθσ καινοτόμων λφςεων για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν, π.χ. τθν υποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 

 Ρροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ μζςω των δράςεων που υλοποιεί για τθν Απαςχόλθςθ ο Ο.Α.Ε.Δ. 
(Νζεσ Κζςεισ Εργαςίασ, Νζοι Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ, Κοινωφελισ Εργαςία για νζουσ κ.α.) 

9 Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ 
και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ 

 Συμμετοχι και υλοποίθςθ προγραμμάτων απαςχόλθςθσ ΤοπΣΑ «Τοπικά ςχζδια για τθν 
απαςχόλθςθ προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ». 

 Συμμετοχι και υλοποίθςθ προγραμμάτων απαςχόλθςθσ Τοπ ΕΚΟ «Τοπικζσ δράςεισ για ευάλωτεσ 
ομάδεσ» και προγράμματα για τθν κοινωνικι οικονομία τα οποία ζχουν ωσ αντικείμενο τθν 
κινθτοποίθςθ τοπικϊν φορζων με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ για 
ανζργουσ ωσ αποτζλεςμα αναγνϊριςθσ εξειδικευμζνων τοπικϊν αναγκϊν ανάδειξθσ των 
αναπτυξιακϊν μασ δυνατοτιτων και τόνωςθσ πρωτοβουλιϊν επιχειρθματικότθτασ.  

 Εφαρμογι τθσ αρχισ «του ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ». Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Ελλάδασ προτίκεται να διεκδικιςει ωσ αναγκαία ςυνκικθ για τθν κοινωνικι ςυνοχι ζνα ελάχιςτο 
δίκτυ κοινωνικισ προςταςίασ..  

 Συμβουλευτικι υποςτιριξθ και αναβάκμιςθ προςόντων και δεξιοτιτων των ευαίςκθτων 
κοινωνικϊν ομάδων (ΕΚΟ) μζςω προγραμμάτων κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ.  

 Δράςεισ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ΕΚΟ, ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτοφν πικανά εμπόδια ςτθν 
προςωπικότθτα τουσ και να προετοιμαςτοφν καλφτερα για τθν ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 Ρρογράμματα ενθμζρωςθσ  και ευαιςκθτοποίθςθσ  των πολιτϊν, κυρίωσ μακθτϊν και νζων, 
ςχετικά με τα δικαιϊματα των ευπακϊν κοινωνικά ομάδων: προςφφγων, γυναικϊν, ατόμων με 
αναπθρία, ατόμων με  διαφορετικό κρθςκευτικό/ ςεξουαλικό προςανατολιςμό, παιδιϊν με 
διαφορετικό κοινωνικό υπόβακρο, ομά. 

 Χαρτογράφθςθ Φορζων, Υπθρεςιϊν και Οργανϊςεων για παρακολοφκθςθ δράςεων κατά τθσ 
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 
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 Ρροςζλκυςθ και υποςτιριξθ δράςεων Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ζνταξθ των ευαίςκθτων κοινωνικϊν 
ομάδων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 Βελτίωςθ τθσ πρόνοιασ για όςουσ χριηουν βοικειασ μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ πρόςβαςθσ ςε 
πρωτοβάκμια υπθρεςίεσ υγείασ. 

 Ραροχι ςυμβουλευτικϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε μακθτζσ αλλά και γονείσ για 
μείωςθ ςχολικισ διαρροισ κυρίωσ ρομά και των μεταναςτευτικϊν ομάδων. 

 Ρρογράμματα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και επιμόρφωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ 
προκειμζνου να ενιςχυκεί θ επιχειρθματικι δράςθ των γυναικϊν.  

10 Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τισ 
δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου μάκθςθ 

Ριο ςυγκεκριμζνα προτείνεται: 
1. Διακριτοί πόροι ςε επίπεδο Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ για τθν ΔΒΜ , τόςο από το 
ΕΚΤ όςο και από ΕΓΤΑΑ 
2. Διάκεςθ πόρων ςε Ρεριφερειακό επίπεδο βάςει εξειδικευμζνου Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου που εκπονεί 
θ ίδια θ Ρεριφζρεια 
3. Συνζργεια με λοιποφσ κεματικοφσ ςτόχουσ με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ δράςεων ΔΒΜ ςε όλουσ κα τθν 
ςυμμετοχι ςε ολοκλθρωμζνα ςχεδία  
4. Επαγγελματικι κατάρτιςθ και ΔΒΜ  μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του κεςμοφ των προγραμματικϊν 
ςυμβάςεων μεταξφ πιςτοποιθμζνων δομϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των φορζων παροχισ 
παρόμοιων υπθρεςιϊν ςε κεντρικό επίπεδο 
5. Σφνδεςθ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, ςυμβουλευτικι και επαγγελματικόσ 
προςανατολιςμόσ, ανίχνευςθ αναγκϊν ςε ειδικότθτεσ/προςόντα/δεξιότθτεσ ςε κλαδικό και τοπικό επίπεδο. 
6. Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων για  τελικοφσ δικαιοφχουσ (φυςικά ι/και νομικά 
πρόςωπα) ςυγχρθματοδοτοφμενων πόρων  
7. Ζμφαςθ ςτθν εδαφικι ςυνοχι με παροχι υπθρεςιϊν ΔΒΜ προςαρμοςμζνεσ για αγροτικζσ περιοχζσ 
8. Ριςτοποίθςθ και παρακολοφκθςθ δράςεων ΔΒΜ (follow up) 
9. Λδιαίτερθ ζμφαςθ ςε  

 Ρροϊκθςθ εταιρικϊν ςχζςεων/δικτφων μεταξφ κοινωνικϊν εταίρων, επιχειριςεων, 
ιδρυμάτων/παρόχων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ προκειμζνου να βελτιωκεί θ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν 
για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, να ειςαχκοφν μζκοδοι μάκθςθσ με βάςθ τθν εμπειρία, να 
ενκαρρυνκεί ο πειραματιςμόσ και  να προςαρμοςτοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

 ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και αριςτείασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
       κατάρτιςθσ, μεταξφ άλλων με εκςτρατείεσ και διαγωνιςμοφσ δεξιοτιτων 
 
10. Αναβάκμιςθ επενδφςεων υποδομϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με πόρουσ του ΕΤΡΑ 
 

11 Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και  
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