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Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 
1. ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ1  
 
Τα ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων2 είναι από τα πέντε ΠΕΠ που µαζί καλύπτουν 
όλη την επικράτεια (τα άλλα είναι ΠΕΠ Αττικής, Νησιών Αιγαίου και Κρήτης, όλης της Μακεδονίας και 
Θράκης και Ηπείρου – Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας).  
Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος του ΠΕΠ της χωρικής ενότητας είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση 
της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη. 
Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος θα πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή των τριών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της περιοχής προγραµµατισµού και προωθούν 
την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος: 
• Ελκυστικότητα της περιοχής προγραµµατισµού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης 
• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας στην περιοχή προγραµµατισµού 
• Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων 
 
Οι Αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την Περίοδο 2007-2013 είναι: 
• Σε ό,τι αφορά την ελκυστικότητα της περιοχής προγραµµατισµού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης: η ανάπτυξη των υποδοµών, των υπηρεσιών, των δικτύων και η δηµιουργία αξόνων 
ανάπτυξης 

• Σε ό,τι αφορά την επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας στην περιοχή προγραµµατισµού:  η 
ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και η ανάδειξη των δυναµικών κλάδων µε 
έµφαση στην Καινοτοµία και Νέα Τεχνολογία 

• Σε ό,τι αφορά την άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων: η 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και η δηµιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστηµάτων, καθώς 
και η Ολοκληρωµένη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη.  

 
Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων (γεωγραφική θέση, µεταφορικά έργα µεγάλης εµβέλειας, ύπαρξη Ερευνητικών Ινστιτούτων, 
τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, κλπ.) και στην αντιµετώπιση των αδυναµιών της Περιφέρειας (χαµηλό κ.κ. 
ΑΕΠ, χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, διαρθρωτικά προβλήµατα αγοράς εργασίας, ελλείψεις σε βασικές 
υποδοµές, κλπ.). Παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εθνικών (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ) και κοινοτικών 
κατευθύνσεων (ΣτΛ ΚΣΚΓ) για την επίτευξη σειράς προκλήσεων και την αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 
στην πορεία προς την οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση. 
 
Το όραµα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 είναι: «η 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης και πραγµατική σύγκλιση µε 
τις προηγµένες ελληνικές περιφέρειες µέσω ενίσχυσης της προσπελασιµότητας, βελτίωσης της 
επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας µε ταυτόχρονη διασφάλιση σύγχρονου και 
άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, µέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας». 
 
Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Π∆Ε είναι: 
- Ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών των δικτύων και δηµιουργία αξόνων ανάπτυξης. Η 

κατεύθυνση αυτή εξειδικεύεται στην αναβάθµιση και συµπλήρωση των δικτύων µεταφορών και των 
µεταφορικών υπηρεσιών, στη µείωση του χρόνου και του κόστους µεταφοράς προσώπων και αγαθών, 
στη βελτίωση της ασφάλειας και στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης που συνδέεται µε τη 
βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, της ασφάλειας των µετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης 
και έγκαιρης πληροφόρησης. 

- Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και ανάδειξη των δυναµικών κλάδων 
µε έµφαση στην Καινοτοµία και Νέα Τεχνολογία. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση της Περιφέρειας 
εξειδικεύεται στην ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας, στη διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης και ευρύτερα στην ενίσχυση 
της επιχειρηµατικότητας κυρίως µέσω της διευκόλυνσης ίδρυσης νέων και εξειδικευµένων επιχειρήσεων, 
στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, στη σύνδεση 
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας και στον προσανατολισµό των τοπικών παραδοσιακών κλάδων και 
των νέων επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Επιπλέον εξειδικεύεται στην 

                                            
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013 Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα,  Ιούνιος 2007 
2 Η χωρική ενότητα περιλαµβάνει τρεις Περιφέρειες που ανήκουν στον Αµιγή στόχο 1 παρουσιάζουν δηλαδή και οι τρεις 
ΑΕΠ µικρότερο του 75% του µέσου κοινοτικού όρου. 
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ανάδειξη των δυναµικών κλάδων, στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων, στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, µέσω της µεγαλύτερης χρησιµοποίησης των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και στην διείσδυση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

- Ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και δηµιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστηµάτων. 
Ολοκληρωµένη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση εστιάζεται στην 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση του Τουρισµού, 
την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, την άρση της αποµόνωσης και τη 
µείωση του κοινωνικού ρατσισµού σε συνδυασµό µε τη µείωση της ανεργίας και την προώθηση της 
ισότητας των φύλων. 

 
Επιπλέον, οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού αφορούν σε 
συγκεκριµένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, καθώς και τις αγροτικές περιοχές και τις 
περιοχές που συνδέονται µε την αλιεία:  
- Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της περιοχής 

προγραµµατισµού όπως οι πρωτεύουσες των νοµών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου. Η βιωσιµότητα 
των συγκεκριµένων κέντρων αναφέρεται τόσο στην λειτουργικότητα τους µε την έννοια της 
αντιµετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από αυτά παρουσιάζουν ως προς τις υποδοµές τους, καθώς 
και στην οικονοµική τους βιωσιµότητα µε την έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου σε 
συνδυασµό µε την αποτελεσµατική διοίκηση τους. Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων 
αναπτύσσεται ως συνδυασµός των παρακάτω στοιχείων: 

o Πολυκεντρικότητα 
o Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων 
o Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών και περιορισµός της αστικής διάχυσης 
o Αειφορική ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων) 
o Ολοκληρωµένες υποδοµές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόµων 

και ποδηλατοδρόµων, µείωση των οικιακών αποβλήτων) 
o Αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων στα αστικά κέντρα 
o Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα (παρατηρητήριο). 

- Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να µη διακυβεύεται η ευρύτερη 
οικολογική και πολιτιστική του σηµασία, αλλά να διασφαλίζεται η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, 
συνδυάζοντας παραδοσιακές µε σύγχρονες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε συµβατά µε το 
περιβάλλον και το τοπίο όρια, αλλά και µε τους κανόνες της αγοράς. Σηµαντικό στοιχείο της 
ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση λειτουργικών διασυνδέσεων µε τα 
γειτονικά αστικά κέντρα σε µια λογική ηµερησίων µετακινήσεων. 

- Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, που προβλέπονται στο γενικό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης διακρίνονται 
σε εκείνες που είναι αµιγώς περιβαλλοντικές υπό την έννοια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
(όπως διαχείριση οικιακών, κυρίως στερεών αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων µε κατάλληλη 
επεξεργασία, διαχείριση και διανοµή πόσιµου ύδατος), καθώς και εκείνες που αφορούν στη διατήρηση 
της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων. Παράλληλα οι δράσεις 
αυτές θα στοχεύουν στην άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε παρεµβάσεις 
αναζωογόνησης υποβαθµισµένων αστικών και αγροτικών περιοχών. Τέλος περιλαµβάνονται 
παρεµβάσεις προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονοµιάς, και βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών τουρισµού δεδοµένου ότι βασικός αναπτυξιακός στόχος είναι η διερεύνηση και 
η ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πλουσίων και 
ιδιαιτέρας αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Κύρια κατεύθυνση των παρεµβάσεων είναι η 
διαφοροποίηση µε «ταυτότητα» του τουριστικού προϊόντος µε την αξιοποίηση των ποικίλων πολιτιστικών 
πόρων και προώθησης του θεµατικού τουρισµού (αγροτουρισµός, πολιτισµικός, οικοτουρισµός, 
περιηγητικός κ.λ.π.). 

- Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας µε νέες 
ανταγωνιστικές καλλιέργειες και στην καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα 
καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές της 
ορεινής ενδοχώρας. 

 
Οι δράσεις του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων συστηµατοποιούνται στους 
παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας: 
 
Άξονας 1: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών προσπελασιµότητας µε γενικούς στόχους: 
• αναβάθµιση και συµπλήρωση των δικτύων µεταφορών και των µεταφορικών υπηρεσιών. Για την 

εξασφάλιση της προσπελασιµότητας είναι απαραίτητη σε επίπεδο υποδοµών, η ολοκλήρωση και 
αναβάθµιση των δικτύων που είτε απουσιάζουν είτε λειτουργούν σε χαµηλές συνθήκες ασφαλείας. 

• µείωση του χρόνου και του κόστους µεταφοράς προσώπων και αγαθών. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα 
αγαθά, το κόστος µεταφοράς θεωρείται κρίσιµο ως προς την αξιοποίηση των προοπτικών της 
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µεταφορικής αλυσίδας και την µετατροπή της Περιφέρειας σε κοµβικό σηµείο ανάπτυξης των 
συνδυασµένων µεταφορών. 

• βελτίωση της ασφάλειας. Ο παράγοντας «ασφάλεια» (ιδίως της οδικής), µε τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογικών συστηµάτων αποτελεί σηµαντική παράµετρο ενός µεταφορικού συστήµατος. 

• βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, η οποία συνδέεται µε τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, της 
ασφάλειας των µετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης. 

Οι κυριότερες παρεµβάσεις είναι: 
• Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο 

o Ολοκλήρωση οδικών τµηµάτων που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 

o ∆ηµιουργία νέων οδικών τµηµάτων και αξόνων που 
� κρίνονται απαραίτητοι για την ολοκληρωµένη λειτουργία του (ενδοπεριφερειακού) οδικού δικτύου 

της Περιφέρειας, 
� εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε κόµβους του τοµέα µεταφορών (λιµάνια, 

αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, εµπορευµατικά κέντρα κ.λ.π.) και συµβάλλουν στη 
συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών, 

� προωθούν υφιστάµενες ή νέες παραγωγικές δραστηριότητες και τονώνουν την τουριστική 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τα εισοδήµατα, δηµιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίµα για συνολική 
ανάπτυξη. 

o Βελτίωση τµηµάτων οδικού δικτύου που λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών 
παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας. 

o Αναβάθµιση παλιών οδικών τµηµάτων, που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης 
περιοχών της Περιφέρειας. 

o Παρεµβάσεις που αφορούν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, καθώς και την αξιοποίηση «ευφυών 
συστηµάτων», ήτοι την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήµατα 
πληροφόρησης καιρικών συνθηκών οδού, προειδοποίησης κινδύνου, αυτόµατου εντοπισµού θέσης 
οχήµατος), υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας, δηµιουργίας µητρώου συντήρησης και 
διαχείρισης του οδικού δικτύου κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µετακίνησης 
µε την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας.  

o Εξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα εµπορευµατικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ. (Κωδικοί Κατηγοριών 
Παρέµβασης 22,23) 

• Σιδηροδροµικές Μεταφορές: Παρεµβάσεις που αφορούν στο σιδηροδροµικό δίκτυό της Περιφέρειας 
εκτός του άξονα Πατρών – Κορίνθου, ο οποίος περιλαµβάνεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα Α’ 
Προτεραιότητας και εντάσσεται στο σχεδιασµό του Τοµεακού προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε: 
o Ολοκλήρωση σιδηροδροµικών τµηµάτων που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν 

προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 
o Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση του δικτύου, στην αύξηση της ασφάλειας και 

αξιοπιστίας, καθώς και τη µείωση του χρόνου διαδροµής. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέµβασης 16) 
• Θαλάσσιες Μεταφορές 

o Ολοκλήρωση λιµενικών υποδοµών που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 

o Βελτίωση λιµενικών υποδοµών και ανωδοµών για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 

o Βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό και επιχειρηµατικό ιστό. 
o Ενίσχυση και εκσυγχρονισµό λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιακής 

σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας µε την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων για τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, τη βελτίωση των υποδοµών επικοινωνίας, κλπ. 

o Σηµειώνεται ότι το ΥΕΝ έχει εκπονήσει συγκεκριµένη λιµενική στρατηγική, η όποια έχει ληφθεί 
υπόψη στην διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέµβασης 30) 

• Αεροπορικές Μεταφορές: 
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πολιτικού αεροδροµίου στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
συνάδει τόσο µε την Εθνική Στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όσο και 
µε την ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στον αναδυόµενο ∆υτικό Άξονα ανάπτυξης της 
Χώρας και ειδικότερα µε την Πάτρα ως πόλο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό µετά από συνεργασία της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα εξετασθεί ποιο από τα 
αεροδρόµια της ευρύτερης περιοχής θα επιλεγεί για την υλοποίηση παρεµβάσεων ανάπτυξης και 
αναβάθµισής του στο πλαίσιο του ΠΕΠ. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέµβασης 29) 

 
Άξονας 2: Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
και τόνωση της επιχειρηµατικότητας, µε µια σειρά εννέα γενικών στόχων του άξονα προτεραιότητας 
που εξειδικεύονται ως ακολούθως: 
• Αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και αναπροσανατολισµός του παραγωγικού 

δυναµικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
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• Στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων, ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 
• Προσέλκυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό που αξιοποιούν τη νέα γνώση και 

παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
• Ενίσχυση της διακλαδικής και διατοµεακής δικτύωσης των ΜΜΕ, µε στόχο την αξιοποίηση κοινών 

υποδοµών και υπηρεσιών και τη δηµιουργία συνεργιών και οικονοµιών µοναδιαίου µεγέθους. 
• Προώθηση της προσανατολισµένης εξωστρέφειας της τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτοµίας και της 

ποιότητας των επιχειρήσεων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. 
• Βελτίωση των συνεργασιών των δηµόσιων ερευνητικών φορέων µε επιχειρήσεις και παραγωγικούς 

φορείς. 
• Προβολή – διάχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των επιπτώσεών τους 

στην καθηµερινή ζωή. 
Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις του άξονα προτεραιότητας παρουσιάζονται ακολούθως: 
Α. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα 

o Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 1 
και 7). 

o Ενίσχυση υποδοµών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας. (κωδικός κατηγορίας 
παρέµβασης 2) 

o Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων µε επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς 
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 4) 

o Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και νέες 
τεχνολογίες. (κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 8) 

o ∆ράσεις ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους παραγωγικούς τοµείς της µεταποίησης, του 
τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών. (κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 8) 

o Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος (κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 
8) 

o Ανάπτυξη υποδοµών αρχικής εγκατάστασης επιχειρήσεων που αξιοποιούν αποτελέσµατα Έρευνας 
και Τεχνολογικής ανάπτυξης (κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 9) 

o ∆ιάδοση και επίδειξη καινοτόµων έργων. (κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 9) 
Β. Ψηφιακή Σύγκλιση 

o Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση και προβολή 
υπηρεσιών και εφαρµογών προς βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη (κωδικός κατηγορίας 
παρέµβασης 13) 

 
Άξονας 3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, µε επτά γενικούς στόχους του άξονα 
προτεραιότητας που εξειδικεύονται ως εξής: 
• Η εξασφάλιση πόσιµου νερού σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας ( π.χ. µέσω της προώθησης 

βέλτιστων πρακτικών στην επεξεργασία πόσιµου νερού). 
• Η βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής υποδοµής 
• Η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, η προστασία του περιβάλλοντος & της βιοποικιλότητας 

και η ορθολογική χρήση του νερού. 
• Η µείωση της περιφερειακότητας και του ελλείµµατος σε κοινωνικές υποδοµές ( υγεία-πρόνοια, 

εκπαίδευση) 
• Η προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής αναβάθµισης της αστικής περιοχής 
• Η διατήρηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές µε τη δηµιουργία µιας πιο διαφοροποιηµένης 

οικονοµικής βάσης και βελτίωση των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών 
• Η αξιοποίηση δυναµικών αστικών – ηµιαστικών & τουριστικών κέντρων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονοµίας και της λειτουργίας τους ως πόλων διαφόρων 
επιπέδων 

• Η πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους. 
• Η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής. 
• Η δηµιουργία, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των υποστηρικτικών δοµών 

Οι κυριότερες δράσεις όσον αφορά : 
Α. Το περιβάλλον 
• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων 

και έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 
44) 

• Επεξεργασία υδάτων (λύµατα). (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 46) 
• ∆ιαχείριση & διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) και δηµιουργία ζωνών προστασίας της Υδροληψίας 

(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 45) 
• Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές NATURA 2000) 

(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 51) 
• Μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων καθώς και 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δίκτυα (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 54) 
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Β. Την Εκπαίδευση 
• Ανάπτυξη υποδοµών και εξοπλισµού σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης & της δια βίου µάθησης. (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 75) 
• ∆ηµιουργία υποδοµών για ευπαθείς κοινωνικά οµάδες & λειτουργία υπηρεσιών συµβουλευτικής 

υποστήριξης, ψυχική υγεία, ξενώνες υποστήριξης κακοποιηµένων γυναικών, παιδιών, θυµάτων 
σωµατεµπορίας καθώς και δηµιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής της Π.∆.Ε. (κατηγορία 
παρέµβασης κωδ. 79) 

• Ανάπτυξη υποδοµών και εξοπλισµού όλων των βαθµίδων υγείας, ανάπτυξη & προστασία της δηµόσιας 
υγείας. (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 76) 

• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. (κατηγορία παρέµβασης 
κωδ. 69) 

Γ. Στον τοµέα Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
• Βελτίωση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και της ποιότητας ζωής, αστικές αναπλάσεις, 

σύνταξη και εφαρµογή πολεοδοµικών και ρυθµιστικών σχεδίων, ανάπτυξη σχέσεων αστικού χώρου µε 
τον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο, προώθηση λειτουργικών δικτυώσεων µεταξύ γειτονικών αστικών 
κέντρων, δηµιουργία δικτύων πόλεων, δηµιουργία «οικολογικής γειτονιάς», ενίσχυση συγκεκριµένων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ήπιας µορφής, δηµιουργία συµπληρωµατικών τοµέων 
απασχόλησης και ήπιας τουριστικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης (µε την ενίσχυση αγροτουριστικών και 
µικρής κλίµακας βιοτεχνικών δραστηριοτήτων), ενίσχυση της ποιοτικής παραγωγής και σύνδεσή της µε 
παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού, ίδρυση αγορών & προβολή τοπικών προϊόντων, 
βελτίωση υποδοµών τοπικού χαρακτήρα, ενίσχυση διασυνοριακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών. 
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 61) 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 8)  
∆. Πολιτισµός 
• Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 58) 
• Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών της Περιφέρειας και δηµιουργία πολιτιστικών δικτύων (κατηγορία 

παρέµβασης κωδ. 59) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 
2007-2013 193 

• Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και βελτίωση των 
πολιτιστικών υπηρεσιών (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 60) 

Ε. Τουρισµός 
• Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους, προστασία, ορθολογική διαχείριση και αποκατάσταση φυσικών 

πόρων & ευαίσθητων περιοχών (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 55 ) 
• Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 56) 
• Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών (κατηγορία παρέµβασης κωδ. 57) 
 
2. ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 147/10.9.2012, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 2012-20143 
 
Ανάλυση SWOT Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013: 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
• Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε κύριο 
συντελεστή παγκόσµιας εµβέλειας την 
Ολυµπία. 

• Κοµβική θέση Πάτρας ως ∆υτική Πύλη της 
Χώρας. 

• Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. 
• Λειτουργία Υψηλής στάθµης πανεπιστηµιακών 
σχολών (τρία πανεπιστήµια και ΑΤΕΙ) και 
Ερευνητικών Ινστιτούτων ∆ιεθνούς Εµβέλειας. 

• Πλούσιο υδάτινο δυναµικό. 
• Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι από 
διεθνείς συµβάσεις (NATURA, RAMSAR). 

• Ποιοτικά αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα 

• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση της υπαίθρου. 
• Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
• Χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά 
ανεργίας. 

• Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών 
προγραµµάτων στην παραγωγική διαδικασία. 

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε υποδοµές υψηλής 
τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας. 

• Έλλειψη οργανωµένων ΧΥΤΑ και υποδοµής 
διαχείρισης απορριµµάτων. 

• ∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού καλύµµατος 
λόγω αποδάσωσης, υπερβόσκησης. 

• Έλλειψη πλήρους πολιτικού αεροδροµίου, κλειστών 
αυτοκινητόδροµων και σύγχρονου σιδηροδροµικού 
δικτύου 

• Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου. 

                                            
3 Οκτώβριος 2011 
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• ∆ύσκολη προσπελασιµότητα ορεινών περιοχών. 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού Άξονα, 
της ΠΑΘΕ (Κόρινθος – Πάτρα –Πύργος-
Τσακώνα), Ιόνια Οδός και σύγχρονης 
σιδηροδροµικής γραµµής. 

• Αναβάθµιση του ρόλου της Πάτρας ως ∆υτική 
Πύλη της Ελλάδας προς τις χώρες της Ε.Ε. 

• Αξιοποίηση των πανεπιστηµιακών και 
ερευνητικών δοµών της Περιφέρειας. 

• Αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης ποιοτικών 
υπηρεσιών στον τοµέα του ειδικού ή 
εναλλακτικού Τουρισµού. 

• Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας 
γεωθερµική και βιοκαύσιµα -βιοµάζας. 

• Ανάπτυξη τουρισµού και ιδιαίτερα των 
εναλλακτικών µορφών του (ιαµατικός, 
θρησκευτικός, χειµερινός, κλπ) 

• Αξιοποίηση ορυκτών πόρων της περιφέρειας 
(έρευνες για πετρέλαιο κλπ) 

• Έλευση Φυσικού Αέριου 
• Συµµετοχή στην ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή και 
στην µακρο-Περιφέρεια Ιονίου και Ανδριατικής 

• Αξιοποίηση της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου 
της ΕΕ για ανάδειξη των στρατηγικών της 
πλεονεκτηµάτων. 

• Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της παραγωγής από 
χώρες της Ε.Ε. µετά την διεύρυνση του 2005. 

• ∆υσµενείς ρυθµίσεις νέας ΚΑΠ. 
• Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και 
Πανευρωπαϊκούς Άξονες. 

• Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων στον αγροτικό 
τοµέα. 

 
Το όραµα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι «Αυτοτροφοδοτούµενη, εξωστρεφής και 
αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιασµένη στην παγκόσµια ταυτότητά 
της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» 
Οι κατευθυντήριες γραµµές για την επίτευξη του οράµατος είναι: 
• ΚΓ1: Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και άρση των αδυναµιών της ∆Ε 
• ΚΓ2 :Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
• ΚΓ3 : Σεβασµός στο περιβάλλον 
• ΚΓ4: Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, και στη βελτίωση 

των σχέσεών της µε τους πολίτες, τους λοιπούς δηµόσιους φορείς. ∆ιαφάνεια σε όλους τους τοµείς της 
∆ιοίκησης 

• ΚΓ5 :Στήριξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας 
• ΚΓ6 :Προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και ξένη αγορά 
• ΚΓ 7:Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον 

αθλητισµό 
• ΚΓ 8: Βελτίωση της απασχόλησης µε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 
Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος είναι η αξιοποίηση της κοµβικής θέσης της Περιφέρειας και των 
συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων για την υπέρβαση των προβληµάτων της ανεργίας και της 
ενδοπεριφερειακής ανισότητας. 
 
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, είναι: 
1. Η σµίκρυνση του εύρους των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και προώθηση της Περιφέρειας ως ενιαίου 

οικονοµικού και κοινωνικού χώρου (δηµιουργία «Περιφερειακής Συνείδησης») 
2. Η επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, η αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 

προβληµάτων στην αγορά εργασίας (ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής) και 
βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης 

3. Η προστασία του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης 
4. Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, και η βελτίωση των 

σχέσεών της µε τους πολίτες, τους λοιπούς δηµόσιους φορείς 
Αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας: 
1. Προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
2. Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση 
3. Ενίσχυση της κοινωνικής µέριµνας και των µέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον 

αθλητισµό 
4. Ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των 

σχέσεών της µε τους πολίτες, τους λοιπούς δηµόσιους φορείς 
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Κατά την προγραµµατική περίοδο 2012-2014, η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας καλείται να επιτύχει τους 
γενικούς στρατηγικούς και τους ειδικότερους στόχους, κατά προτεραιότητα και στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρµογή των 15 µέτρων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, τα οποία συσχετίζονται µε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους.  
Τα Μέτρα αυτά είναι:  
1.1 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος µε δράσεις: 
• προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
• διεκδίκηση σύνταξης δασοπονικού σχεδίου, κατάρτιση δασικών χαρτών και σύνταξη δασολογίου για την 

Περιφέρεια. 
• πολιτικές και τεχνικές εξοικονόµησης νερού οι οποίες θα εφαρµοστούν στον αγροτικό, τουριστικό, 

βιοµηχανικό και αστικό τοµέα. 
• Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός 
1.2 ∆ιαχείριση απορριµµάτων – αντιµετώπιση εκπεµπόµενων ρύπων µε δράσεις: 
• Έργα αποχετεύσεων 
• Αντιµετώπιση πηγών ρύπανσης 
• ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων - υδρεύσεις 
• ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων µε µείωση της παραγωγής τους, ανακύκλωση και 

επαναχρησιµοποίηση υλικών διαχείρισης.  
• εφαρµογή της ανακύκλωσης των απορριµµάτων στις µεγάλες πόλεις της Π∆Ε µε φορέα υλοποίησης τον 

Φο.∆.Σ.Α. της Περιφέρειας. 
• Προµήθεια και τοποθέτηση 4 ειδών κάδων (Χαρτί-πλαστικό-γυαλί-οργανική ύλη).  
• Εφαρµογή συστηµάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) µε τη δηµιουργία κινήτρων και υποστήριξη 

προς τους ΟΤΑ για σταδιακή έναρξη αλλαγής του τρόπου χρέωσης των δηµοτικών τελών µε εφαρµογή 
συστηµάτων ΠΟΠ. 

• ∆ηµιουργία νέων Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) για τις συσκευασίες και δηµιουργία 
Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ) και κοµποστοποίησης σε όλη την Περιφέρεια. 

• Συστηµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.  
• Προστασία του περιβάλλοντος από γεωργικά απόβλητα και ειδικότερα των πλαστικών από τις γεωργικές 

καλλιέργειες, αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης αποβλήτων ρυπογόνων µονάδων 
(ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, χοιροτροφεία, τουρσοποιεία κλπ.) και αξιοποίηση στο µέγιστο βαθµό του 
προγράµµατος της µείωσης της νιτρορύπανσης στις ΠΕ Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. 

• κατασκευή των τριών εργοστασίων επεξεργασίας ένα ανά ΠΕ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε 
χρησιµοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων µόχλευσης ιδιωτικών πόρων(Σ∆ΙΤ κλπ). 

• υποβολή προτάσεων από τους ∆ήµους της Περιφέρειας, µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, για την 
κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). 

• Παραγωγή ενέργειας από την διαχείριση απορριµµάτων µε τη διαδικασία ανακύκλωσης στην πηγή και 
αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων.  

• Πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, ανάκτηση κατ’ ελάχιστον του 70% κ.β. των παραγόµενων 
αποβλήτων κατεδαφίσεων, κατασκευών κ.λπ. 

1.3 Αστικές αναπλάσεις µε δράσεις: 
• αστικές αναπλάσεις µε τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου 
• Κατασκευή ∆ικαστικού Μεγάρου Πάτρας  
• Θεµατικά Πάρκα αναψυχής (σε Πύργο, Πάτρα, Μεσολόγγι κλπ) 
• Ναυταθλητικές υποδοµές αλλά και υποδοµές καγιάκ και άλλων µορφών ειδικού αθλητισµού. 
• Μονάδες ολικής ανακύκλωσης απορριµµάτων 
1.4 Υποδοµές µε δράσεις: 
Οι µεταφορικές υποδοµές είναι οι ίδιες µε την ίδια σειρά και ιεράρχηση µε  τις µεταφορικές υποδοµές του 
ΠΠΧΣΑΑ ∆υτ. Ελλάδας 
1.5 Ενέργεια µε δράσεις: 
• Προώθηση ΑΠΕ, Προγράµµατα δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας 
2.1 Αγροτική ανάπτυξη µε δράσεις: 
Γεωργία 
• Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

γεωργικού προϊόντος (βελτίωση – εκσυγχρονισµός υποδοµών, αναδιάρθρωση καλλιεργειών) κατά 
προτεραιότητα στις βασικές γεωργικές εκτάσεις της Περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου, 
Αγρινίου, παράκτια ζώνη Π.Ε. Ηλείας, λοιπές παράκτιες και παραλίµνιες ζώνες της περιφέρειας) 

• Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του πεπαλαιωµένου και µε πολλά προβλήµατα αρδευτικού δικτύου 
κυρίως στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.  

• Ανάπτυξη οικολογικών καλλιεργειών µε σύγχρονες µεθόδους πλέον φιλικές προς το περιβάλλον κατά 
προτεραιότητα στις προστατευόµενες περιβαλλοντικά περιοχές 

• Έλεγχος της ανάπτυξης του τουρισµού – παραθερισµού κατά προτεραιότητα στις παράκτιες περιοχές 
της Περιφέρειας 
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• Ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές της περιφέρειας στο πλαίσιο 
Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων 

• Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
• ∆ιαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων 
• Βελτίωση των αγροτικών και αλιευτικών υποδοµών 
• Βελτίωση της ποιότητας µε έµφαση στα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης 
• Βελτίωση των δοµών και µηχανισµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του 

ανθρώπινου δυναµικού 
• Συνδυασµένη ανάπτυξη νέων µεθόδων γεωργικών, κτηνοτροφικών µελισσοκοµικών και αλιευτικών 

δραστηριοτήτων µέσα από την καθετοποίηση της παραγωγής τους. 
• Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» και 

προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας στις εγχώριες και ξένες αγορές. 
• αναδιάρθρωση καλλιεργειών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς και τα εδαφοκλιµατικά δεδοµένα 

της περιοχής. 
Κτηνοτροφία 
• Ενδυνάµωση του κτηνοτροφικού τοµέα µε καθορισµό νέων βοσκοτόπων και βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων, οργάνωση κτηνοτροφικών πάρκων 
• Ενθάρρυνση της οργανωµένης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας σε κατάλληλες θέσεις (κτηνοτροφικά 

πάρκα), µε έµφαση στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και σε επιλεγµένες θέσεις στην Ηλεία και Αχαία. 
• Ελεγχόµενη ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στο πλαίσιο ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την 

προστασία του περιβάλλοντος των ορεινών – ηµιορεινών περιοχών. 
• Ενίσχυση της υποδοµής των βοσκοτόπων 
Υδατοκαλλιέργειες 
• Χωρική οργάνωση και ενίσχυση του τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών µε έµφαση στην Αιτωλοακαρνανία 
• Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας στις περιοχές προστασίας των υγροτόπων Ramsar (Λιµνοθάλασσα 

Μεσολογγίου, Αµβρακικός κλπ) υπό τις δεσµεύσεις των ειδικών περιβαλλοντικών διατάξεων. 
• Αποκλεισµός της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις περιοχές όπου προβλέπεται ανάπτυξη της 

τουριστικής και παραθεριστικής δραστηριότητας (σχετικές και οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας, ΦΕΚ 1027 ∆ / 2001). Ειδικότερα στην ευρύτερη παράκτια ζώνη του Αµβρακικού η 
εξειδίκευση της χωροθέτησης των χρήσεων (προτείνεται τόσο ως ζώνη ήπιας ανάπτυξης παραθερισµού 
– τουρισµού, όσο και ως ζώνη υδατοκαλλιεργειών) θα γίνει στα πλαίσια ειδικότερων µελετών, (ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ, ΠΟΑΠ∆ υδατοκαλλιεργειών µε αξιολόγηση κατά προτεραιότητα των υπαρχουσών 
συγκεντρώσεων υδατοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή Βόνιτσας, Μενιδίου). 

• Εκπόνηση ειδικής µελέτης για την χωροθέτηση ΠΟΑΠ∆ υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 10, ν. 2742/99) κατά 
προτεραιότητα στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας που εµφανίζει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην ανάπτυξη του 
κλάδου. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής θα εξεταστεί και ο βαθµός κορεσµού και η ανάγκη ανάσχεσης 
της ανάπτυξης σε ήδη ανεπτυγµένες µε ιχθυοκαλλιέργειες περιοχές. 

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης χερσαίων υδατοκαλλιεργειών στην ενδοχώρα και ειδικότερα στις ορεινές 
περιοχές, ως συµπληρωµατική δραστηριότητα 

2.2 Τουριστική ανάπτυξη µε δράσεις: 
• Ανάδειξη της Αρχαίας Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής της στο πλαίσιο ειδικού αναπτυξιακού 

προγράµµατος ως διεθνές Αθλητικό, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο & η µελέτη οργάνωσης του 
ευρύτερου χώρου της. 

• Ανάδειξη του Κατάκωλου ως βασικού προορισµού – υποδοχής τουριστικού ρεύµατος µέσω ελλιµενισµού 
πλοίων τουρισµού αναψυχής. 

• Οργανωµένη - ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού στην παράκτια ζώνη. 
• Ανάπτυξη ειδικών ήπιων µορφών τουρισµού σε ενιαία δίκτυα περιβαλλοντικού – πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος µε έµφαση στις ορεινές – µειονεκτικές περιοχές (περιβαλλοντικός, πολιτιστικός, 
θρησκευτικός, ιαµατικός, αθλητικός, συνεδριακός, αγροτοτουρισµός κλπ) και σε διασύνδεση µε τις 
όµορες περιφέρειες. 

• Ανάπτυξη της ειδικής τουριστικής υποδοµής στην ευρύτερη αστική περιοχή Πατρών, ως ∆υτικής Πύλης 
(συνεδριακό κέντρο κλπ). Κατασκευή του αυτοκινητοδροµίου Πάτρας. Προώθηση της κατασκευής 
ειδικών θεµατικών πάρκων όπως Πλανητάριο στον Πύργο και Ειδικά Πάρκα στην Ηλεία και την 
Αιτωλοακαρνανία (π.χ. αναπαράστασης της εξόδου του Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι), γηπέδου γκόλφ 
στην Ηλεία κλπ. 

• Αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των ιαµατικών πηγών Κυλλήνης και Καϊάφα µέσω ειδικών 
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης θεραπευτικού τουρισµού. 

• Ανάδειξη και προβολή της ελληνικής µυθολογίας µε τις ιδιαιτερότητές της στον ενδοπεριφερειακό χώρο. 
• Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εµπορίου και µεταφορών σε “προωθητική δραστηριότητα” για την 

ευρύτερη περιοχή των Πατρών και το Τρίπολο στο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Μεσολόγγι / Αιτωλικό. 
• Αξιοποίηση της υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού στην Έρευνα και Τεχνολογία και την Κοινωνία 

της Πληροφορίας µε στόχο τη στενότερη διασύνδεση µε παραγωγικές δραστηριότητες και τη διάχυση της 
καινοτοµίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 
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• Επέκταση των εναλλακτικών µορφών θεµατικού τουρισµού µε έµφαση στην ανάπτυξη συνεδριακού 
τουρισµού, στην αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων (κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία), των 
ιαµατικών πηγών (Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, κλπ. 

• Οι χωρικές υποενότητες τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας (παράκτιες, εσωτερικές ή και ορεινές 
ζώνες) προσδιορίζονται ως εξής: 

• Αµβρακικού Κόλπου, Ναυπακτίας, Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ∆υτικών Ακτών, Ενδοχώρα λιµνών Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, 

• Ακράτας – Αιγίου – Καλαβρύτων, Πατρών – ορεινής Αχαΐας και Κάτω Αχαΐας –Καλογριάς Π.Ε. Αχαΐας, 
• Β.∆. Ακτών Ηλείας – Λιµνοθάλασσας Κοτυχίου - Κυλλήνης, τεχνητής λίµνης Πηνειού – Αρχαίας Ήλιδας, 

Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας, ορεινής κεντρικής Ηλείας, Ν∆ παράκτιας περιοχής, Επικούρειου 
Απόλλωνα – Ανδρίτσαινας, Π.Ε. Ηλείας. 

2.3 Επενδύσεις – Επιχειρηµατικότητα µε δράσεις: 
Μεταποίηση - βιοµηχανία 

• Συµπλήρωση των υποδοµών της ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ στην ευρύτερη περιοχή Πάτρας -Ρίου. 
• Ενεργοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού. 
• Αναζήτηση κατά προτεραιότητα ΒΕΠΕ οικιστικών κέντρων 2ου επιπέδου, και οικιστικών κέντρων 3ου 

επιπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές µε δυνατότητες ανάπτυξης της µεταποίησης (ευρύτερη περιοχή 
Αγρινίου - Μεσολογγίου, ευρύτερη περιοχή Πύργου – Αµαλιάδας, Αίγιο, Ναύπακτος κλπ). 

• Ανάπτυξη της βιοτεχνίας - χειροτεχνίας παραδοσιακών προϊόντων λαϊκής τέχνης, στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού ιδιαίτερα στις ορεινές 
περιοχές. 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των υφισταµένων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών 
µονάδων και προσέλκυση νέων δυναµικών επιχειρήσεων. 

• Ενθάρρυνση της καθετοποίησης της επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων της Περιφέρειας. 

• Παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης. 
• Εισαγωγή καινοτοµίας και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της βιωσιµότητας των ΜΜΕ µε στόχο 

την αύξηση των θέσεων απασχόλησης. 
• Ορθολογική χωροθέτηση της µεταποιητικής δραστηριότητας. 
• Παροχή κινήτρων και άλλων προωθητικών ενεργειών για τη δηµιουργία µεταποιητικών εκµεταλλεύσεων 

στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. 
Επιχειρηµατικότητα 

• Θεσµικά µέτρα βελτίωσης της τοπικής επιχειρηµατικότητας 
• Προτάσεις για προτεραιότητες επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής (στα πλαίσια του 

Επενδυτικού Νόµου 3908/2011) 
• Προτάσεις για ενίσχυση δικτύων επιχειρήσεων µε εξωστρεφή προσανατολισµό (σταπλαίσια του 

Αναπτυξιακού Νόµου)  
Ψηφιακές πρωτοβουλίες  

• Συγκρότηση Περιφερειακού Κέντρου Ψηφιακών Υπηρεσιών.  
• Υποστήριξη της προσαρµογής των υφιστάµενων υποδοµών πληροφορικής στην νέα αρχιτεκτονική του 

προγράµµατος «Καλλικράτης».  
• Αξιοποίηση και επέκταση µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση ευρυζωνικότητας σε 

αποµακρυσµένες περιοχές.  
• Προώθηση Πράσινων ΤΠΕ 
• «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 
• ∆ηµιουργία ψηφιακού κέντρου διαχείρισης αδειοδοτήσεων και υποστήριξης ελέγχων σε επαγγελµατίες 

και επιχειρήσεις της Π∆Ε. 
• Ανάπτυξη περιφερειακής αποθήκης δεδοµένων (Datawarehouse) και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

προγραµµατισµού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
• Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος επαυξηµένης πραγµατικότητας πολιτισµού και τουρισµού για την 

Π∆Ε. 
2.4 Έρευνα – τεχνολογία µε δράσεις: 
• Ενίσχυση συνεργασιών και δράσεων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που συµβάλλουν στη 

µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. 
• Προώθηση της συµµετοχής ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε κοινές δράσεις µε άλλες χώρες 

της ΕΕ. 
• Εφαρµογή σχεδίου δράσης, που θα έχει ως στόχο την επιθετική ανάπτυξη των ΑΠΕ και τον περιορισµό 

της χρήσης των ορυκτών καυσίµων 
3.1 Υγεία - πρόνοια µε δράσεις: 
• δηµιουργία νέων και βελτίωση υφιστάµενων υποδοµών φροντίδας παιδιών. 
• δηµιουργία υποδοµών για ευπαθείς κοινωνικά οµάδες & λειτουργία υπηρεσιών συµβουλευτικής 

υποστήριξης / ξενώνες υποστήριξης κακοποιηµένων γυναικών, παιδιών, θυµάτων σωµατεµπορίας 
• δηµιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής της Π.∆.Ε. 
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• σύνδεση της εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, προς όφελος της ποιότητας ζωής και της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των κοινωνικών δοµών που ήδη υπάρχουν. 

• συνεχή βελτίωση υποδοµών και εξοπλισµού όλων των βαθµίδων υγείας 
• δηµιουργία ∆ικτύου Κοινωνικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση άµεσων προβληµάτων  
• δηµιουργία και χρηµατοδότηση από µέρους εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων για ειδικές πολιτισµικές οµάδες όπως είναι οι Ροµά – Τσιγγάνοι και 
λοιπές ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.  

3.2 ∆ια βίου µάθηση µε δράσεις: 
• Επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της αξιοποίησης του θεσµού των προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και των ΟΤΑ για την υλοποίηση προγραµµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης (δηµόσια ΙΕΚ) και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Σύσταση και 
λειτουργία των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης. 

• Σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας, συµβουλευτική και επαγγελµατικός 
προσανατολισµός, ανίχνευση αναγκών σε ειδικότητες / προσόντα / δεξιότητες σε κλαδικό και τοπικό 
επίπεδο. 

• Ανάπτυξη ενεργειών, µέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται το ταίριασµα της ανάπτυξης δεξιοτήτων (µέσω 
των εκπαιδευτικών & άλλων ιδρυµάτων) µε τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. 

• Προώθηση των Τοπικών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Στήριξης της Απασχόλησης και µέσα από 
ένα πλέγµα «έξυπνων» κινήτρων, υιοθέτηση ενεργών πολιτικών προσέλκυσης ανθρώπινου δυναµικού 
υψηλών προσόντων και νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων για εγκατάσταση στην ∆υτική Ελλάδα. 

• Σύσταση και λειτουργία Γραφείου για την καινοτοµία, την απασχόληση και τη ∆ια Βίου Μάθηση σε 
συνεργασία µε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της περιοχής και τα Επιµελητήρια – για τη 
αποτελεσµατικότερη σύνδεση της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας 

• Συγκρότηση Περιφερειακού Συµβουλίου για την Ανάπτυξη και Απασχόληση 
3.3 Πολιτισµός - αθλητισµός µε δράσεις: 
• πολιτιστικά προγράµµατα περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς σηµασίας για την εµπέδωση της κοινής 

µοναδικής πολιτιστικής µας ταυτότητας 
• ενθάρρυνση και ανάπτυξη της πολιτιστικής έκφρασης εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

σύνδεσης του πολιτιστικού προϊόντος της ∆υτικής Ελλάδας µε την κοινωνία της πληροφορίας 
• ένταξη της πολιτιστικής παιδείας στην δια βίου µάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων 
• προβολή της παράδοσης αλλά και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας της Περιφέρειας 
• ενεργοποίηση διαπεριφερειακών και διακρατικών συµφωνιών για τον πολιτισµό και την προσέλκυση 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων από το διεθνή χώρο 
• στήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων από πόρους της 

Περιφέρειας 
• Ενίσχυση του ρόλου του αθλητισµού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση µέσω των προγραµµάτων της 

δια βίου µάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων\ 
• Εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στον αθλητισµό για όλους τους µαθητές, και ιδίως για τα παιδιά µε 

αναπηρία. 
• Αξιοποίηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα ως η Περιφέρεια που γέννησε την ιδέα του ολυµπισµού. 
3.4 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας µε δράσεις όπως  
• στοχοθεσία, επάρκεια οργανωτικής υποδοµής, εξοπλισµός (πληροφοριακά συστήµατα για βελτίωση 

διοικητικής ικανότητας), πολιτική προστασία 
3.5 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Περιφέρειας και των νοµικών προσώπων µε δράσεις: 
• Κατάρτιση – επιµόρφωση – ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού 
3.6 Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων µε δράσεις: 
• Αξιοποίηση Εθνικών Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων 
 
Επισηµαίνεται ότι η αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Α.Ε. ΟΤΑ) για την 3ετία 
2012-2014 αναµένεται να κινηθεί στους 3 βασικούς άξονες: 
1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
2. Οικονοµία και απασχόληση 
3. Κοινωνική µέριµνα, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός ως εξής: 
• ∆ηµιουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Αποβλήτων (µε αναµενόµενο 

αποτέλεσµα τη διατήρηση της βοοτροφίας στον κάµπο της Ηλείας, την στήριξη του αγροτικού 
πληθυσµού και την περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής).  

• ∆ηµιουργία γραφείου πληροφόρησης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µε εκθεσιακό χώρο για νέες 
τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον: 
o Πιλοτική ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης δηµοσίων κτιρίων – παροχή 

ενεργειακών συµβούλων εξοικονόµησης ενέργειας – δράσεις ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης 
o Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για την κατασκευή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

από ΑΠΕ 
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• Εκπόνηση ΕΠΜ όλων των περιοχών Natura της Π∆Ε και δηµιουργία δικτύου διασύνδεσης των 
περιοχών αυτών.  

• Μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη δυνατότητα προβολής και προώθησης των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 
Επικαιροποίηση µελέτης επαναπληµµυρισµού Λίµνης Μουριάς και πιλοτική εφαρµογή.  

• Εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων Ηλείας – Αιτωλοακαρνανίας µε στόχο την ορθότερη χρήση νερού 
και τη δικαιότερη πληρωµή τελών χρήσης.  

• Μελέτη δηµιουργίας Ελεγχόµενης Κυνηγετικής Περιοχής (κυνηγετικής ρεζέρβας) στην ορεινή περιοχή 
Ηλείας – Αχαϊας 

• Αναλυτική µελέτη καταγραφής αιτιών υψηλού κόστους παραγωγής διαφοράς τιµής αγροτικών προϊόντων 
µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή 

• Τουριστική αξιοποίηση Λίµνης Πηνειού.  
• On line παρατηρητήριο Τουριστικής Ανάπτυξης κάθε περιφερειακής ενότητας (δείκτες παρακολούθησης: 

επισκεψιµότητα σε λιµάνια – αεροδρόµια – αρχαιολογικούς χώρους, τόποι διακίνησης επισκεπτών, 
τουριστικοί προορισµοί) 

• Μελέτη καταγραφής, δηµιουργίας, ανάδειξης, σήµανσης και προβολής ορεινών και πεδινών µονοπατιών  
• Μελέτη δηµιουργίας Ολυµπιακών Χωριών στον Καλλικράτειο ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας.  
• Πρόγραµµα τηλεπρόνοιας και υπηρεσιών e-health σε ασθενείς που βρίσκονται στις οικίες τους ή σε 

ιδρύµατα και οι οποίοι έχουν ήδη µια διαγνωσµένη χρόνια πάθηση που απαιτεί τακτική ιατρική 
παρακολούθηση.  

 
3. ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 20074 
Σκοπός του «Ειδικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» ήταν αφενός η αποκατάσταση των 
κατεστραµµένων από τις εκτεταµένες πυρκαγιές περιοχών και αφετέρου η εφαρµογή της αναπτυξιακής 
στρατηγικής στις περιοχές αυτές µε δράσεις που ήδη υλοποιούνταν από τα Ε.Π. µέσα από την αναδιάταξη 
της διανοµής πόρων, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που προέκυψαν. Οι παρεµβάσεις, που 
εµπεριείχε, στόχευαν στην πλήρη αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης, του φυσικού περιβάλλοντος και 
της τοπικής οικονοµίας, ακολουθώντας την αρχή της βιώσιµης και ισόρροπης ανάπτυξης των περιοχών που 
επλήγησαν. 
Το Ειδικό Πλαίσιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είχε µεσοπρόθεσµο χαρακτήρα και η περιοχή εφαρµογής 
του εκτεινόταν στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Αττικής, αλλά και διανοµαρχιακό αφού αφορά κυρίως περιοχές των πρώην Νοµών (Π.Ε.) 
Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ευβοίας, καθώς και τις πυρόπληκτες περιοχές της 
Αττικής και Αχαΐας. Ο διαπεριφερειακός και διανοµαρχιακός χαρακτήρας του προγράµµατος ενισχύεται και 
από το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτήσεις των έργων δεν κατανέµονται µε την λογική των ποσοστώσεων ανά 
Περιφέρεια και Νοµό, αλλά σύµφωνα µε τις ανάγκες των περιοχών που επλήγησαν. 
Μακροπρόθεσµα το Πλαίσιο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί µε τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις από τα Ε.Π. 
του ΕΣΠΑ. 
Ο κεντρικός στόχος του Ειδικού Πλασίου Ανασυγκρότησης ήταν η βιώσιµη ανάπτυξη των 
πυρόπληκτων περιοχών µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσµού και την 
στήριξη-ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών.  
Οι παρεµβάσεις αυτές, αναπτυξιακού σχεδιασµού και διαρθρωτικής κατεύθυνσης, στόχευαν στην επίτευξη 
µεσοπρόθεσµης ανασυγκρότησης του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού των πληγεισών περιοχών. 
Πρόβλεπαν σειρά άµεσων µέτρων κοινωνικού και οικονοµικού – φορολογικού χαρακτήρα, που 
εφαρµόσθηκαν, για τη συντοµότερη δυνατή ανακούφιση και διευκόλυνση των πληγέντων από τις πυρκαγιές, 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και τα οποία ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 
• µέτρα που αφορούν τα πυρόπληκτα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των περιφερειών (Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής), και 
• µέτρα που αφορούν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των πυρόπληκτων ΠΕ Ευβοίας, Αρκαδίας, 
Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 
Παράλληλα, το πλαίσιο περιελάµβανε στους σχετικούς Άξονες προτεραιότητας δράσεις αποκατάστασης 
περιβάλλοντος, κατεστραµµένων υποδοµών και υποδοµών πρόληψης φυσικών καταστροφών, καθαρισµού 
καµένων περιοχών και άµεσων µέτρων ανακούφισης πληγέντων πληθυσµών, καθώς και ευρύτερες 
παρεµβάσεις στήριξης ιδιωτών.  
Στο Ειδικό Πλαίσιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω 
ειδικούς στόχους: 

• Αποκατάσταση των κατοικιών και των βασικών υποδοµών στις πληγείσες περιοχές 
• Αποκατάσταση και αναπλήρωση του εισοδήµατος των πληγέντων 
• Αποκατάσταση του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου, διατήρηση των καλλιεργειών που συνδέονται µε 

την αγροτική παράδοση των περιοχών και εισαγωγή νέων πιο ανταγωνιστικών καλλιεργειών 
• Αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος  

                                            
4 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, τον Νοέµβριο του 2008 
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• Αποκατάσταση των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές 
• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, 

µε ιδιαίτερη έµφαση στον τουρισµό 
Το γενικό σύνολο της χρηµατοδότησης των πυρόπληκτων περιοχών από το παραπάνω 
πρόγραµµα υπολογίζεται σε 2.232,3 εκατ. ευρώ. 
 
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 
Η πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Π.Ε.) Ηλείας σε συνεργασία µε τους ∆ηµόσιους Φορείς και µετά από 
δηµόσια διαβούλευση κατάρτισε Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, στο οποίο και διαµορφώθηκε µια 
ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για το Νοµό Ηλείας µε ορίζοντα το 2020. Το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης 2009 – 2020 περιλαµβάνει ένα σύνολο έργων και δράσεων τα οποία εξυπηρετούν µια 
ολοκληρωµένη µακροχρόνια στρατηγική, προκειµένου η ΠΕ να αντιµετωπίσει τις συνέπειες που 
δηµιουργήθηκαν από τις τεράστιες φυσικές καταστροφές του 2007. Το παραπάνω µακροχρόνιο Στρατηγικό 
Σχέδιο περιλαµβάνει έργα – δράσεις που αφορούν την αποκατάσταση, την θωράκιση της ΠΕ από φυσικές 
καταστροφές και την δηµιουργία έργων υποδοµής για την ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών. Το 
σύνολο της πρότασης αυτής ανέρχεται σε 1.213.372.000 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


