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Πετύχαμε:
• Να προβάλλουμε το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Ελλάδας. Ενισχύουμε τις
τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις. Αναδεικνύουμε τον Ιστορικό Πολιτισμό
της Δυτικής Ελλάδας.
• Εργαλεία περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού με την έγκριση του

αστικών-ημιαστικών και τουριστικών κέντρων, προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας.
• Με τις υπ αριθμ 186/24-11-2017, 187/24-11-2017 και 189/24-11-2017 του
Περιφερειακού Συμβούλιου Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά για την

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής

αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και η αντίστοιχη Στρατηγική

Ελλάδας (EL 04) και Ηπείρου (EL 05).

Ελλάδας, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε και το Περιφερειακό Σχέδιο για την
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφού ήδη ανατέθηκαν σε
μελετητή, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.
• Σχεδιάστηκε από τις υπηρεσίες της ΠΔΕ εγκρίθηκε από το Περιφερειακό
Συμβούλιο και ξεκίνησε και υλοποιείται το Στρατηγικό σχέδιο δράσεων
τουριστικής προβολής αφορά την περίοδο 2019-2021 και αποτελεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω του σχεδιασμού στοχευμένης
επικοινωνιακής στρατηγικής.
• Αύξηση 25,7% στις διανυκτερεύσεις, ενώ επιπλέον 39,9 εκατ ευρώ άφησαν
οι επισκέπτες στην Δυτική Ελλάδα το πρώτο εννεάμηνο του 2018. Συνεχώς
καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουριστικό τομέα. Αυτή την

περίοδο απ’ την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και Ηλεία έχουν υποβληθεί 266
νέες επενδυτικές προτάσεις που αφορούν σε νέα καταλύματα.
• Ένταξη και υλοποίηση 17 έργων Ολοκληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων

συνολικού προϋπολογισμού 127.146.867,33 εκατ. Ευρώ για τις μεγάλες πόλεις τις
ΠΔΕ με στόχο τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της

Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου (EL 01), Δυτικής Στερεάς
• Εφαρμόσαμε πιλοτικό πρόγραμμα μελέτης και ανάδειξης για το Οικοτουριστικό
Πάρκο στην περιοχή γύρω απ’ το Φράγμα Πείρου –Παραπείρου. Παρέμβαση
που θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή και τουριστική πνοή σ’ όλη την περιοχή και
θα την μετατρέψει σε πόλο έλξης επισκεπτών, όπως συμβαίνει και με άλλες
τεχνητές λίμνες στην χώρα, όπως στη λίμνη Πλαστήρα.
• Με τον ίδιο τρόπο ωριμάζουμε το Περιαστικό Πάρκο στην βόρεια είσοδο

της Πάτρας. Γύρω απ’ το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εδώ μιλάμε για μια αστική

ανάπλαση, με πολυχώρους πολιτισμού κι έναν Βοτανικό Κήπο σε μια περιοχή που
σήμερα ασφυκτιά και χωρίζεται στη μέση απ’ την εθνική οδό.
• Σχεδιάσαμε και Υλοποιήσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων και
επανελέγχων για τη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πληθώρας
εγκατεστημένων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων
• Εφαρμόζουμε Πρόγραμμα 3-μηνιαίας Παρακολούθησης των υδάτων

προερχόμενα από Βιολογικούς Καθαρισμούς μέσα από την διεξαγωγή
φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων

• Οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης

πολιτιστικής υποδομής, την προώθηση της κοινωνικής-οικονομικής αναβάθμισης

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναρτούνται στον

των αστικών περιοχών της Δυτικής Ελλάδα, την αξιοποίηση των δυναμικών

δικτυακό τόπο της Περιφέρειας με δυνατότητα μεταφόρτωσης (Ημερήσιο
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Δελτίο Ρύπων) για κάθε ενδιαφερόμενο.

• Χρηματοδοτούμε την υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων
στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες που θα επιλύσει το οξυμένο πρόβλημα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
• Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον τομέα του περιβάλλοντος που έγινε τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι το έργο κατασκευής αποχετευτικού

δικτύου στο σύνολο των παραλιακών οικισμών της Αιγιαλείας, από τον
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• Δρομολογήθηκαν ακόμη τα εσωτερικά δίκτυα του οικισμού Μυρσίνης και
ο υποθαλάσσιος αγωγός κοινού βιολογικού καθαρισμού Ανδραβίδας –

Λεχαινών – Τραγανού. Τα έργα θα υλοποιηθούν μέσω τεσσάρων υποέργων, ο
συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 4 εκατ. Ευρώ.

• Υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων αποχέτευσης και

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Ερινεό έως την Αιγείρα, το οποίο το 2018 παραδόθηκε από την Περιφέρεια

• Σημαντικά έργα ανάδειξης της Αρχαίας Ολυμπίας, εκσυγχρονισμού του

αλλάζουν την ζωή των πολιτών και συνδέονται, επιπλέον, με το περιβάλλον, την

• Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και εκθέσεις θεματικού τουρισμού

Δυτικής Ελλάδας στον κύριο του έργου Δήμο Αιγιαλείας. Είναι από τα έργα που
οικονομική ανάπτυξη και – το κυριότερο- με την προστασία της δημόσιας υγείας.
• Τα Καλάβρυτα απέκτησαν Βιολογικό Καθαρισμό. Δηλαδή δίκτυο αποχέτευσης

ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, που παράλληλα αντιμετωπίζει
τη ρύπανση της προστατευόμενης περιοχής του Βουραϊκού Ποταμού και του

λιμανιού Κατακώλου (για υποδοχή της κρουαζιέρας).

με στόχο την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Στήριξη δημιουργίας νέων αλλά και του εκσυγχρονισμού τουριστικών
επιχειρήσεων αξιοποιώντας τον επενδυτικό – αναπτυξιακό νόμο.

• Υποστήριξη ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού και παροχής

Εθνικού Πάρκου από ανεπεξέργαστα λύματα. Το έργο ξεπέρασε τα 6,4 εκατ

τουριστικών υπηρεσιών μέσω του προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πολύ

ευρώ, εκτελέστηκε μετά από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου

μικρών επιχειρήσεων.

Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ χρηματοδοτήθηκε από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014- 2020».
• Διασφαλίστηκε η λειτουργικότητα του Βιολογικού Καθαρισμού Γαστούνης –

• Επιτύχαμε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τουρισμό όπως 1η θέση στην

Ελλάδα στο διαγωνισμό EDEN - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ με θέμα τον
Πολιτιστικό Τουρισμό, Βραβείο ως ανερχόμενη περιοχή της χώρας στον τομέα
του Τουρισμού στην ετήσια εκδήλωση «Treasures of Greek Tourism Awards 2018» και

Βαρθολομιού, καθώς η Περιφέρεια προχώρησε τις διαδικασίες για την προμήθεια

τιμώμενη περιοχή, για το 2018, στην μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της χώρας,

του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε οι εγκαταστάσεις

την «Φιλοξένια» που οργανώνεται από την HELEXPO-ΔΕΘ.

που έχουν υλοποιηθεί να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην επεξεργασία των
λυμάτων.
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Σχεδιάζουμε:
• Φυσικό αέριο. Έργο που διεκδικούσαμε πάνω
από 25 χρόνια και το οποίο τώρα γίνεται

πραγματικότητα με την δημιουργία των πρώτων
δικτύων διανομής στο Αγρίνιο, στην Πάτρα και
στον Πύργο. Φυσικό αέριο σημαίνει πλεονέκτημα
για την επιχειρηματικότητα και φθηνή πηγή
ενέργειας για τα νοικοκυριά.
• Εφαρμογή του θεσμού των ενεργειακών

Στόχος μας είναι ο κοινωνικός και
οικολογικός μετασχηματισμός του
περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου,
η ουσιαστική ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στις δράσεις
μας για τον βιώσιμο μετασχηματισμό
της περιφερειακής οικονομίας.

κοινοτήτων. Στόχος είναι η προώθηση της

• υποστήριξη της ενεργειακής παραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τη
θάλασσα,

• προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και σχέδια δράσης για αειφόρο ενέργεια σε
αστικές περιοχές, περιλαμβανομένων των
συστημάτων δημόσιου φωτισμού και των
έξυπνων δικτύων.

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα,
την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής
αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια
ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς
δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική
χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε
όλους τους τομείς. Προς την κατεύθυνση αυτή θα απαιτούνται:

• επενδύσεις για την ευρύτερη χρήση της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης
στα δημόσια κτίρια και στον τομέα της στέγασης (θέρμανση και ψύξη
των δημόσιων κτιρίων από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως επίδειξη κτιρίων

με μηδενικές εκπομπές και θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και ριζική
ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων πέραν των βέλτιστων από πλευράς

• Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της
διαχείρισης του κινδύνου. Προς τούτο απαιτείται:

• Η στοχευμένη επένδυση σε έργα προστασίας των ακτών και

σε αντιπλημμυρικά φράγματα και μείωση της ευαισθησίας των
οικοσυστημάτων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους

σε ξηροθερμικό περιβάλλον και να επιτραπεί η προσαρμογή των
οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος
• η ανάπτυξη μέσων (συστημάτων ανίχνευσης, έγκαιρης προειδοποίησης και
συναγερμού, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων) και αύξηση
των επενδύσεων σε συστήματα διαχείρισης καταστροφών,

• η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, στη γεωργική εκμετάλλευση, η στήριξη
για την εφαρμογή προτύπων καλλιέργειας αποδοτικών ως προς τη χρήση

κόστους επιπέδων). Ήδη τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ύδατος και η δημιουργία και διαχείριση των ζωνών προστασίας δασών από

εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης

τη διάβρωση.

ενέργειας. Προχωράμε με τα σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσια διοίκηση
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• η βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους με τη στήριξη πρακτικών
που αποτρέπουν την αποσάθρωση του εδάφους και την εξάντληση
του αποθέματος άνθρακα του εδάφους, και με την καθιέρωση
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και τη δημιουργία νέων δασών.
• η προώθηση δράσεων κατάρτισης και ενημέρωσης για την Κλιματική
Αλλαγή και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
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• Συντονισμός για την προώθηση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το

περιβάλλον σε παράκτιες περιοχές, σε οριοθετημένες ζώνες Natura 2000 και

σε περιοχές μέσα σε λεκάνες απορροής με αποδεδειγμένη επιβάρυνση από τη
γεωργική δραστηριότητα και
• Εκτεταμένες δράσεις επίδειξης εφαρμογής γεωργίας ακριβείας (precision agriculture) και νέων τεχνικών βιολογικής γεωργίας. Οι δράσεις επίδειξης μπορεί
να ανατεθούν είτε σε πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους μετά από

Όλα τα παραπάνω απαιτείται να συστηματοποιηθούν μέσα από την ανάπτυξη

«συμφωνητικό επίδειξης» είτε να αναληφθούν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας

στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα.

και εκπόνηση σχεδίων για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο
Περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο δήμων, ενώ καθοριστικής σημασίας προς αυτή την
κατεύθυνση είναι και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού
και των ερευνητικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

• Δράσεις αποκατάστασης, διατήρησης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας
του φυσικού περιβάλλοντος. (π.χ. Έμφαση θα δοθεί στην προστασία και

διαχείριση παράκτιων και ποτάμιων οικοσυστημάτων με παράλληλη προστασία,
ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, των φυσικών πόρων και
της ποιότητας ζωής των οικισμών κατά μήκος αυτών).
• Επενδύσεις σε «πράσινη υποδομή», περιλαμβανομένων των τόπων Natura

Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Προώθηση της

2000 και άλλων εδαφών για την προώθηση της προστασίας και αποκατάστασης

Αποδοτικότητας των πόρων

της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, τον μετριασμό

Κύριο μέλημα της στρατηγικής της Περιφέρειας αναφορικά με την προστασία

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την προστασία από

του Περιβάλλοντος είναι η διατήρηση του μεγάλου αριθμού περιοχών ιδιαίτερης

τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, την προστασία των ακτών, την προστασία

περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούνται:

του εδάφους και άλλα μέτρα πρόληψης των κινδύνων, τη μείωση του

• βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ύδρευσης και της επεξεργασίας των

κατακερματισμού των φυσικών περιοχών, την αύξηση της επάρκειας ύδατος

λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, περιλαμβανομένων νέων

επενδύσεων για τη μείωση των διαρροών και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης
λεκανών απορροής ποταμών.

και την αποκατάσταση ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων και
οικοτόπων
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• Επεμβάσεις για την ανάδειξη του παραδοσιακού τοπίου (π.χ. συντήρηση
αναβαθμών σε συνεχόμενες γεωργικές εκτάσεις) και την ενίσχυση
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• Ανάπλαση και αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης της Τριχωνίδας με ήπιες
μορφές ανάπτυξης

παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων (αλώνισμα, ρητίνευση, κ.λπ).
• Υποστήριξη της υλοποίησης έργων βελτίωσης της κυκλοφορίας των νερών
αλλά και των συνθηκών διαβίωσης αλιέων στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Αιτωλικού. Ο τόπος αυτός είναι σημαντικής περιβαλλοντικής και οικονομικής

σημασίας και αποτελεί στρατηγική μας επιλογή η αξιοποίησή και αναβίωσή του.

Ενίσχυση του σχεδιασμού για την ορθολογική διαχείριση των στερεών
αποβλήτων και της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα από:
• Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, ιδίως με αειφόρα

Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την

αστικά αποχετευτικά συστήματα, μέτρα αποστεγανοποίησης του εδάφους,

φυσικών τοπίων (σε αγροτικές και αστικές περιοχές). Ειδικές παρεμβάσεις

υποδομών.

προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των

ανάδειξης των λιμνών και τεχνιτών λιμνών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
αξιοποιώντας ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και πόρους της νέας
προγραμματικής περιόδου. Ειδικές χωρικές παρεμβάσεις.
• Ανάδειξη των οικισμών που έχουν αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, με στόχο την

τουριστική ανάπτυξη και τη δημιουργία πόλων έλξης και βελτιωμένης ποιότητας
ζωής.

• Δημιουργία Δικτύου επισκέψιμων χώρων που αναδεικνύουν τη φυσική και

αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και αποκατάσταση πολιτιστικών
• Την κατεύθυνση πόρων για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου, κύρια
στους οικισμούς που επιβαρύνονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα

• Παρεμβάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως την

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών.

• Παρεμβάσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται

στις μεταφορές, και ειδικότερα προγράμματα μετασκευής και αντικατάστασης
στόλων λεωφορείων, συστήματα παροχής κινήτρων για καθαρότερες

πολιτιστική κληρονομιά της ΠΔΕ. Ήδη εντάσσονται στο πρόγραμμα δημοσίων

μεταφορές, βελτίωση της υποδομής των δημόσιων μεταφορών και προώθηση

επενδύσεων η συντήρηση διάνοιξη και αποκατάσταση των δρόμων πρόσβασης

εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς.

σε ιερές μονές και Προσκυνηματικούς χώρους.
• Αναβίωση παραδοσιακών οικισμών μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων

Φύση-Τέχνη-Πολιτισμός. Τα αποτελέσματα ήδη είναι ορατά με την ένταξη της
Παναγίας Τρυπητής, την ανάδειξης της τεχνικής λίμνης του Πηνειού καθώς

και του Μουσείου στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου καθώς και η κατασκευή
τουριστικής μαρίνας στην Ναύπακτο.

Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας
Οικολογικός μετασχηματιμός και

Προστασία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
Η ΠΔΕ χαρακτηρίζεται από πλούσιο υδατικό δυναμικό του οποίου η αξιοποίηση δεν
έχει επιτευχθεί στον επιθυμητό βαθμό καθώς παρατηρείται σημαντική υστέρηση
στον τομέα των αρδευτικών έργων. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούνται:
• Παρεμβάσεις για την ορθολογική χρήση του νερού με υιοθέτηση συστημάτων
εξοικονόμησης νερού σε περιοχές με αποδεδειγμένο υδατικό πρόβλημα.

• Συντονισμός και συνεργασία για την βελτίωση των υποδομών άρδευσης και

την εξοικονόμηση νερού. Ενίσχυση για την υιοθέτηση συστημάτων κατανομής,

παρακολούθησης και τιμολόγησης του νερού άρδευσης είναι επίσης απαραίτητη.
• Παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας ύδατος και του εδάφους, και

προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, τη συμπύκνωση, την αλάτωση και
τις κατολισθήσεις και από την απώλεια ύδατος

Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

• Χρηματοδότηση μέσων που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη συμμόρφωση
με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στη βελτίωση των μέτρων

ελέγχου της αλιείας και την ενίσχυση της παροχής και κάλυψης επιστημονικών
δεδομένων.
• Στήριξη του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με στόχο να
αυξηθούν η ευαισθητοποίηση, οι προσδοκίες και το ενδιαφέρον των
καταναλωτών σε προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες πηγές

• Αξιοποίηση της έρευνας και ενίσχυση της καινοτομίας με την αξιοποίηση της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. (RIS3)

• Τη μέγιστη συνδρομή στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
π.χ. αιολικό δυναμικό, αφού γίνουν πρώτα οι ανάλογες μετρήσεις και
χαρτογραφηθεί το δυναμικό της Περιφέρειας.
• Συνεργασία με πιστοποιημένα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα για τον

σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

την προστασία περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο με κύριους άξονες εφαρμογής

Σε ότι αφορά την προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος της Περιφέρειας απαιτείται:

ύδατα, διαχείριση αποβλήτων και ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα.

• Μετάβαση προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία σύμφωνα με τους στόχους
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής όσον αφορά την εκμετάλλευση των αλιευτικών

αποθεμάτων σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και την εξάλειψη των
απορρίψεων
• Οικο-καινοτομία, όπως πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και άλλες καινοτομίες
που μειώνουν τις επιπτώσεις της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο
περιβάλλον.
• Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας που προσφέρει υψηλά επίπεδα προστασίας
του περιβάλλοντος και παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών

• Δράσεις ενημέρωσης κοινού μέσω διαδικτύου πάνω σε θέματα διαχείρισης
αποβλήτων, αρδευτικών υδάτων και επικίνδυνων ρυπαντών.

• Δημιουργία περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων με στοιχεία για την κατάσταση
του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο (αποτύπωση ετήσιας κατάστασης βάσης).

• Αποκατάσταση και αναβάθμιση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων
στην Αρχαία Ολυμπία, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης

Κατακόλου- Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας, συνολικού προϋπολογισμού 41.000.000
ευρώ.

Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας
Οικολογικός μετασχηματιμός και

• Αποκατάσταση Ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών
και Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου, με διασφαλισμένες
χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Ιταλία

Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

γαστρονομικού και οινικού τουρισμού και σύνδεσή τους με περιοχές με σχετικές
παράδοση. Στήριξη δραστηριοτήτων νέων αγροτών και σύνδεσή τους με τον
τουρισμό και ειδικές μορφές τουρισμού

• Στήριξη νέων και υφιστάμενων νέων τουριστικών επιχειρήσεων, σε όρους

• Την θεσμοθέτηση βραβείων για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της

• Στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, προσανατολισμένης προς τις

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναστήλωση / αποκατάσταση ιστορικών,

ποιότητας παροχής υπηρεσιών στην σχεδιαζόμενη προγραμματική περίοδο

αγορές (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδάς κλπ) και τις ομάδες
επισκεπτών που μας ενδιαφέρουν και αποτελούν προτεραιότητα

• Την διαρκή υποστήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων με στόχο την
σύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν της Δυτικής

Ελλάδας αλλά και ανάπτυξη συνεργειών για την αειφορική
ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων. Ήδη η ολοκληρωμένη
δράση της ΠΔΕ για τις δημιουργικές επιχειρήσεις
χρηματοδοτεί με σχεδόν 7 εκ ευρώ δημόσια δαπάνη
σχετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η δράση αυτή είναι
μοναδική στην Ελλάδα.
• Ανάδειξη/Διαμόρφωση του χώρου στη θέση Κοτρώνι για
τη δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές
επιχειρήσεις έργο που έχει ενταχθεί και διασφαλιστεί η

χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας
Ιταλίας
• Σύνδεση και προώθηση του αγροτουρισμού σε

συνδυασμό με την προβολή των ιδιαίτερων τοπικών

προϊόντων. Συνεργασία με τους τοπικούς συνεταιρισμούς
και ενώσεις παραγωγών για την ανάπτυξη του

πολιτιστικής έκφρασης.

θρησκευτικών και αρχαιολογικών μνημείων στην νέα προγραμματική περίοδο
(με έμφαση την ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιμότητας σε αρχαία θέατρα κ.α.)

• Προώθηση της ιδέας του πολιτιστικού εθελοντισμού.

Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε
τη ρότα
της Δυτικής Ελλάδας
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