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Ανάπλαση Παραλίμνιας ζώνης Τριχωνίδας
Αξιοποίηση παλιού Νοσοκομείου
Αγρινίου

κής Ελλάδας
Πολύ γρήγορα, στην Περιφέρεια Δυτι
δεκαετιών.
καταφέραμε να κλείσουμε εκκρεμότητες
κότερο πεΠαρά τη δυσμενή συγκυρία και το γενι
παρεμβάσεις
ριβάλλον, έργα αιχμής, υποδομές και
καν.
μεγάλου διαμετρήματος ολοκληρώθη

Μαρίνα Ναυπάκτου με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Φίλες και Φίλοι,

Δημιουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
για τη σύνδεση των παραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας με την αγορά και την καινοτομία

Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς, νέο σχολικό κτίριο

Άρση επικινδυνότητας της εθνικής οδού
Αντιρρίου - Ιωαννίνων (έργα από Αχελώο έως
Κλεισούρα)
Αποχετευτικό δίκτυο Μενιδίου - Βιολογικός
Καθαρισμός
Βελτίωση των δρόμων που οδηγούν σε Ιερές
Μονές και Προσκυνηματικούς χώρους της Αιτωλοακαρνανίας
11 εγγειοβελτιωτικά έργα για την άρδευση
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Αιτωλοακαρνανία

Βελτίωση Υποδομών Παπαστράτειων Εκπαιδευτηρίων Αγρινίου
Στήριξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας - 1η Περιφερειακή έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. στη
Δυτική Ελλάδα
Προσθήκη νέας πτέρυγας δύο ορόφων στο
Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου «Χατζηκώστα»
Βελτίωση της πρόσβασης στη γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Αιτωλοακαρνανίας με δεκάδες έργα αγροτικής
οδοποιίας
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Μύτικα

Οι μεγάλοι στόχοι για την επόμενη περίοδο:

Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου
Δήμου Ναυπακτίας

Τώρα ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια.

7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, νέο σχολικό
κτίριο

Ξενοκράτειο Μουσείο στο Μεσολόγγι

Νέα πτέρυγα στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την άμβλυνση της ανεργίας στην
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Μεσολογγίου - Αιτωλικού με δεκάδες υπό υλοποίηση έργα και παρεμβάσεις
προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ

Δουλειές για όλους, με ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και νέων επενδυτικών σχεδίων που εγγυώνται μόνιμες θέσεις απασχόλησης

Άρση επικινδυνότητας στην εθνική οδό Αμφιλοχίας - Βόνιτσας - Λευκάδας

Αθλητικά έργα σε δημόσια και δημοτικά γυμναστήρια και γήπεδα, εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του γηπέδου
Παναιτωλικού

Σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια
Οδό

Θεσμική παρέμβαση για τη συνταγματική
κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας των πολιτών

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων
κτιρίων και κοινωνικών δομών (Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου)

Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση Αγρινίου

ηση της ανεργίας. Δουλειές για όλους.
Πρώτο μας μέλημα, η δραστική υποχώρ
ιμες θέσεις εργασίας, αξιοπρεπές εισό
Στήριξη της επιχειρηματικότητας, μόν
ς, εκεί συγκλίνουν όλες οι μεγάλες
δημα, ευκαιρίες στις νέες και στους νέου
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μας.

4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου, νέο σχολικό κτίριο

Προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας (Αναπτυξιακός νόμος, ΕΦΕΠΑΕ, Δημιουργικές Επιχειρήσεις, Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση, Επιχειρηματική Εκκίνηση κ.ά.) με στόχο την αύξηση
των θέσεων εργασίας

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου «Αλκυόνη»

Φυσικό αέριο με τη δημιουργία δικτύων διανομής

Υπ. Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας
Κέντρα Κοινότητας σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο,
Άκτιο - Βόνιτσα, Ξηρόμερο, Ναυπακτία, Αμφιλοχία, Θέρμο.

Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμοί υδατορεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

στη μέριμνα για τους ασθενέστερους,
Και μαζί, στην κοινωνική αλληλεγγύη,
του αποκλεισμού.
στην καταπολέμηση της φτώχειας και

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Οικοτροφείου «Παναγία Ελεούσα», στο Αγρίνιο

Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων
στην Αιτωλοακαρνανία (7ο Γυμνάσιο
Αγρινίου, Θέρμου κ.ά.), οριστική εξάλειψη του ζητήματος της σχολικής
στέγης και ενεργειακή αναβάθμιση
των σχολικών κτιρίων

Αστική ανάπλαση Αμφιλοχίας

τη θέση της στο χάρτη της ανάπτυΗ Δυτική Ελλάδα αλλάζει. Ξανακερδίζει
ει να είναι θεατής των εξελίξεων, ανοίξης. Πρωτοπορεί, πρωταγωνιστεί, παύ
ον σταθερό και ευοίωνο.
γει καινούργιους δρόμους σ’ ένα μέλλ

Ανοίγουμε δρόμους
Οικονομική ενίσχυση νέων αγροτών στην
Περιφερειακή Ενότητα ΑιτωλοακαρνανίαςΣύνολο 1.731 νέοι αγρότες σ’ όλη την Περιφέρεια

ια.

Λύκειο Θέρμου, νέο σχολικό κτίριο

Έντιμα, καθαρά, μ’ ευθύνη και ειλικρίνε

Συντήρηση οδικού δικτύου Μεσολογγίου, Ξηρομέρου και Βάλτου

Περιφέρεια χωρίς μελάνι και χαρτί! Ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων,
ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κ.ά.

Κόμβος Μενιδίου

Απόστολος Κατσιφάρας

Κουβαράς - Φυτείες, ανακατασκευή του δρόμου

ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου - Κέντρο Αποκατάστασης
και Αποκατάστασης για παιδιά με αναπηρία,
νέο διώροφο κτίριο

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ) Μεσολογγίου - Αιτωλικού, 33
έργα ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ
που αναμορφώνουν ολόκληρη την
περιοχή

www.katsifaras.gr
Υλοποιήσαμε, χρηματοδοτήσαμε, ολοκληρώσαμε:

550.000 περισσότερες διανυκτερεύσεις στο
πρώτο 9μηνο του 2018. Όφελος επιπλέον
39,9 εκατομμύρια ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις. Έμφαση στην τουριστική προβολή
της Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

50
50 παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αιτωλοακαρνανία

Οδικός άξονα Πογωνιάς - Πλαγιάς, αναβάθμιση - συντήρηση

Είσοδος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ανάπλαση

Αποχετευτικό δίκτυο Αστακού

Αποχετευτικό δίκτυο Θέρμου

Συντήρηση επαρχιακών οδικών τμημάτων
της πρώην επαρχίας Τριχωνίδας

Κατ’ οίκον Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε 200
ασθενείς

Αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμοί ρεμάτων
Λυσιμαχείας και Τριχωνίδας

Άρση επικινδυνότητας εθνικής οδού Αγρινίου - Καρπενησίου και Αγρινίου - Θέρμου

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ για τη στήριξη των απόρων και των οικονομικά ασθενέστερων με τη
διανομή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης
ανάγκης

Αποκατάσταση ζημιών σε γέφυρες της Αιτωλοακαρνανίας (Τέμπλα, Αυλάκι κ.α.)

Αποχετευτικό δίκτυο - εγκατάσταση επεξεργασία λυμάτων Παλαίρου
Στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας - Σχέδια Βελτίωσης
Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο Αιτωλοακαρνανίας
Ανάπλαση του κέντρου Θέρμου, αισθητική
αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών σημείων της πόλης

Αστική αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου
Συντηρήσεις, αναβαθμίσεις, αποκαταστάσεις στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Στήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας Φιλοξενία στη Δυτική Ελλάδα του πρώτου
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.)

Και δεκάδες άλλα παραδομένα και λειτουργικά έργα
σ’ όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας - Νοιαζόμαστε!

ΜΕΝΙΔΙ
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων Μενιδίου

Συντήρηση και Βελτίωση
Οδικού Άξονα Πογωνιάς - Πλαγιάς

ΠΛΑΓΙΑ

Μουσείο του αρχαιολογικού
χώρου του Θέρμου
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Κέντρο αποθεραπείας
ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
Αστική Ανάπλαση
Αμφιλοχίας

ΠΟΓΩΝΙΑ
Ανέγερση
Δημοτικού Σχολείου
Λεπενούς

ΦΥΤΕΙΕΣ

ΛΕΠΕΝΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ

Αποκατάσταση στατικής
επάρκειας του γυμνασίου
Θέρμου

Ανέγερση
7ου Δημοτικού Σχολείου
Αγρινίου

ΑΓΡΙΝΙΟ

Αστική ανάπλαση Θέρμου

ΘΕΡΜΟ
ΑΣΤΑΚΟΣ
Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών
τεχνικών έργων
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία

Ανακατασκευή δρόμου
Κουβαρά - Φυτείες - Αστακός
Ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης
διαβίωσης (ΣΥΔ) - Οικοτροφείου
του εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα»
στο Αγρίνιο

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προσθήκη κατ’ επέκταση
νέας πτέρυγας δυο ορόφων
γενικού νοσοκομείου
Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»

Ανάπλαση τμήματος
Ιστορικού Κέντρου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία

Ανέγερση
4ου Δημοτικού σχολείου
Μεσολογγίου

Στέγη υποστηριζόμενης
διαβίωσης του συλλόγου
«Αλκυόνη»

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Δημιουργία τουριστικού
καταφυγίου Ναυπάκτου

