Οι δεσμεύσεις μας

2019-2024

Απρίλιος 2019

Πρόοδος
σημαίνει
ανάπτυξη.

Δεν υπάρχει ανάπτυξη
χωρίς προσπάθεια
και
προσπάθεια σημαίνει
δουλειά.
Αυτό κάναμε στην
προηγούμενη περίοδο.
Αυτό θα κάνουμε
και στην επόμενη
Και αυτό είναι

Δέσμευση

στον πολιτισμό , στο περιβάλλον, στο κοινωνικό κράτος δικαίου . Είναι όλα αυτά
που επιτρέπουν στον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας να σχεδιάσει το μέλλον , να
ονειρευτεί για αυτόν και την οικογένεια του .Και είναι τα δικαιώματα του πολίτη
της Δυτικής Ελλάδας η απαραίτητη προϋπόθεση για μια προοπτική προόδου. Μια

Αγαπητή φίλη, Αγαπητέ φίλε,
Ξεκινήσαμε μια συλλογική
προσπάθεια τα τέλη του 2010,
διαμορφώνοντας μια πρόταση
ανάπτυξης για την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας επιλέγοντας ως
τίτλο αλλά και περιεχόμενο το
Δικαίωμα στην Πρόοδο. Σήμερα,

9 χρόνια μετά, το Δικαίωμα στην

Πρόοδο παραμένει και αναδεικνύεται
όσο ποτέ επίκαιρο και επείγον ως

αίτημα και πρόταση. Επίκαιρο γιατί

τα τελευταία χρόνια οι πολίτες είδαν
να αναιρούνται κεκτημένα και να
χάνουν θεμελιώδη δικαιώματά τους
από την αποσάθρωση της αγοράς
εργασίας και την κατάρρευση του
κοινωνικού κράτους με οδυνηρά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.
Επείγον γιατί η έννοια της προόδου, σαν μια σχεδιασμένη προσπάθεια

να καλύψουμε τις επιτακτικές πλέον ανάγκες των πολιτών της Δυτικής
Ελλάδας, να ενισχύσουμε τις πόλεις και την ύπαιθρο, να βελτιώσουμε
την ποιότητα ζωής, είναι η μόνη που μπορεί να μας βγάλει από το
αδιέξοδο και να διαμορφώσει μια βιώσιμη και ουσιαστική μορφή
ανάπτυξης.
Τα Δικαιώματα του Πολίτη της Δυτικής Ελλάδας δεν είναι μια αόριστη
έννοια. Είναι η πρόσβαση στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία,

πρόοδο στέρεα, πραγματική, ουσιαστική , εστιασμένη στην παραγωγική βάση του
τόπου μας.
Η περίοδος που διανύσαμε ως τώρα ήταν ένας σκληρός και καθημερινός αγώνας
να προασπίσουμε αυτά τα δικαιώματα με όση δύναμη είχαμε. Σε αυτή την
προσπάθεια ανακατατάξαμε, στο βαθμό του δυνατού, πόρους για να στηρίξουμε
την κοινωνία και την καθημερινότητα του πολίτη. Με διαφάνεια, με αίσθημα
ευθύνης, με συνεχή λογοδοσία, με απόλυτη διαύγεια. Διεκδικήσαμε και συντείναμε
στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων για την περιοχή μας. Ήδη σύγχρονο
οδικό δίκτυο διασχίζει μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, αλλά μένει ακόμα να
ολοκληρωθεί το τμήμα που συνδέει το παρόν της Δυτικής Ελλάδας με το παγκόσμιο
σύμβολο της ανθρωπότητας. Κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, στον βαθμό που μας
αναλογούσε, με στοχευμένες παρεμβάσεις. Διεκδικήσαμε από το κεντρική κυβέρνηση
ένα κοινωνικό κράτος της καθολικότητας, της αναδιανομής του εισοδήματος,
της ποιότητας των υπηρεσιών του, της λειτουργικότητας του εκτεταμένου
δικτύου ασφαλείας του και της από-εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών.
Προτάξαμε πρώτοι από όλους την προστασία της πρώτης κατοικίας ζητώντας την
σχετική συνταγματική αναθεώρηση, μιλήσαμε και εντάξαμε στην καθημερινότητά
μας τις έννοιες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της κοινωνικής
συνεταιριστικής δράσης, του εθελοντισμού.
Μιλήσαμε για το κοινωνικό συμβόλαιο με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας, την
στιγμή που πολιτικοί και πολιτική εγκλωβισμένοι στα
αδιέξοδά τους, προσπαθούν να αντιγράψουν ιστορία
αντί να γράψουν την δική τους.
Μόνο που η Δυτική Ελλάδα δεν είναι το αποκούμπι για
μέτριους συγγραφείς. Δεν είναι επίσης το απάνεμο λιμάνι

για τους δυσαρεστημένους εξ’ επαγγέλματος.

Οι δεσμεύσεις μας είναι το όχημα για την επίτευξη του οράματός μας για την Δυτική
Ελλάδα.

Σήμερα κοιτάμε κατάματα τον πολίτη της Δυτικής
Ελλάδας, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και
δεσμευόμαστε ξεκάθαρα να στηρίξουμε το:

Μια Περιφέρεια αυτοδύναμη και εξωστρεφής, μια Περιφέρεια που θα

επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της με βάση το παραγωγικό της δυναμικό,
την ιστορία της, τους ανθρώπους της και θα εδραιώσει την στρατηγική και

Δικαίωμα να μείνει και να δουλέψει στη γη του.
Δικαίωμα στην εργασία
Δικαίωμα στην εκπαίδευση.
Δικαίωμα στην υγεία.
Δικαίωμα στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Δικαίωμα στην υγιή επιχειρηματικότητα στην δημιουργικότητα και στην
καινοτομία.

Δικαίωμα να απολαμβάνει υψηλή ποιότητα ζωής και το φυσικό περιβάλλον.
Δικαίωμα σε μια κοινωνία δικαίου .
Όλοι οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας έχουν Δικαίωμα σε μια κοινωνία προόδου.

πολιτιστική της ταυτότητα στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, μια
Περιφέρεια κοινωνικής συνοχής και αξιακής συγκρότησης.

Ας το ξεκαθαρίσουμε! Η κοινωνία της προόδου δεν είναι αποτέλεσμα μαγικών
συνταγών, επενδυτικών μεγαλοϊδεατισμών , φαραωνικών υποσχέσεων. Αν κάτι
πρέπει να μας διδάξει η πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε ο τόπος μας είναι πως
η ρήξη με τον παραγωγικό μας ιστό, την παράδοση μας, την ταυτότητά μας είναι
εγγύηση αποτυχίας.
Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια Περιφέρεια που τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
με όρους φυσικού περιβάλλοντος, παραγωγικής βάσης, πολιτιστικής κληρονομιάς
και ακτινοβολίας είναι μοναδικά. Για αυτό είναι στρατηγική μας επιλογή να
επαναφέρουμε στην πρώτη γραμμή τις δικές μας δυνάμεις

Για αυτό ακριβώς το λόγο τα Δικαιώματα του Πολίτη της Δυτικής Ελλάδας είναι οι
δεσμεύσεις μας για την επόμενη πενταετία. Δεν φιλοδοξούμε απλά, δεσμευόμαστε
η δράση μας και οι επιλογές μας να στεριώνουν τα δικαιώματα αυτά και την ίδια

• Από την πολυδιάστατη αγροτική παραγωγή μας έως τα καινοτόμα τεχνολογικά
επιτεύγματα των ερευνητικών ιδρυμάτων της περιοχής μας
• Από τον μικρομεσαίο επιχειρηματία στην ύπαιθρο και τις πόλεις μας έως

ώρα να είναι ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης τους. Και αυτή είναι η

τις πρωτοποριακές μορφές επιχειρηματικότητας που προσελκύουν ξένους

παραταξιακή μας επιλογή και η προσωπική μου δέσμευση. Είναι η προσωπική

οικονομικούς κολοσσούς

μου πολιτική διαδρομή.

• Από τους αμέτρητους γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς τοπικούς πολιτιστικούς
πόρους της Περιφέρειας έως τον παγκόσμιας ακτινοβολίας χώρο της Αρχαίας

Εμείς πιστεύουμε στην κοινωνία των πολιτών από την κοινωνία των ιδιωτών.

Ολυμπίας
• Από το μοναδικής ποικιλότητας φυσικό μας

Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ είναι το καταστάλαγμα μιας βαθιάς λαϊκής και

ανθρωποκεντρικής πρότασής μας στο τι πρέπει να πρεσβεύει η Περιφερειακή
πολιτική σε οποιαδήποτε στιγμή, πολύ περισσότερο στις συνθήκες κρίσης.

περιβάλλον έως την πλούσια οικιστική και αστική μας
κληρονομιά

• Από τον πιο απομακρυσμένο οικισμό έως το

Και είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας γιατί αυτός είναι ο οδηγός μας. Η εποχή

τεχνολογικό επίτευγμα και σύμβολο της

των τιμοκαταλόγων έργων έχει περάσει ανεπίστρεπτί και ένα σύστημα αναφοράς

Περιφερειακής επικοινωνίας Γέφυρας Χ.Τρικούπης.

που προσδιορίζεται και επικαλείται παρόμοιες λογικές αντιτάσσεται ευθέως τις

Από το παγκόσμιο σύμβολο της ειρήνης στο

δημιουργικές δυνάμεις που παλεύουν να αναδυθούν στην Ελληνική κοινωνία.

παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας.
• Από τον μικρότερο έως τον μεγαλύτερο κάτοικο της
Περιφέρειας

καλούμαστε να χτίσουμε μια συνεκτική κοινωνία που δημιουργεί σχέσεις

εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της και το εξωτερικό περιβάλλον.

Το δικό μας σύστημα αναφοράς είναι ο διάλογος που μας επιτρέπει να
προσεγγίσουμε την καθημερινότητα, να διαμορφώσουμε πολιτικές, να
υλοποιήσουμε στρατηγικές.
Η πρότασή μας για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 αποτελεί το χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αυτού του διαλόγου που έχουμε αναπτύξει. Μια πρόταση που

Και πρέπει να είναι σαφές πως εμπιστοσύνη χωρίς αξιακό υπόβαθρο δεν υπάρχει,

διαμορφώνουμε από κοινού με την κοινωνία κα τις παραγωγικές δυνάμεις της.

παραγωγική συγκρότηση χωρίς θεσμική αξιοπιστία επίσης δεν υπάρχει, πρόοδος
χωρίς κοινή συστράτευση επίσης δεν υπάρχει.

Γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε τον ρόλο της Περιφερειακής
αυτοδιοίκησης. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας έναντι της κοινωνίας.

Στοχεύουμε σε μια Περιφέρεια που θα σχεδιάζει για να ικανοποιεί τις ανάγκες της
κοινωνίας και των πολιτών.

Δεν είναι μόνο δικό μας επίτευγμα, είναι συλλογικό επίτευγμα, υποθήκη και
εχέγγυο ταυτόχρονα για μια πραγματική περιφερειακή πολιτική και όχι μια στείρα

Σε μια Περιφέρεια που θα προασπίσει και θα επεκτείνει τα δικαιώματα των

διαχειριστική αντίληψη. Και η διατήρηση και αυτής της εταιρικής σχέσης με τους

πολιτών. Δικαιώματα καθημερινά. Αναγνωρίσιμα. Χωρίς χρώμα, γένος, φύλο.

πολίτες και τους παραγωγικούς φορείς, είναι το μείζον, όχι ατομικό, παραταξιακό

Διαχρονικά. Επίκαιρα.

αλλά συλλογικό διακύβευμα για το άμεσο μέλλον μας.

Από την καθημερινότητα του πολίτη έως την χάραξη και υλοποίηση πολιτικών
μεσολαβεί αυτό που έχουμε επιλέξει ως το πλέον κρίσιμο στάδιο της πολιτικής μας:
Ένα σύστημα λήψης αποφάσεων συμμετοχικό, ουσιαστικό, διαφανές. Ένα σύστημα
αποφάσεων ουσιαστικά δημοκρατικό και εν τέλει βαθιά πολιτικό.
Για εμάς η απάντηση στην καθημερινότητα, στην οικονομική κρίση και ο δρόμος
για την ανάπτυξη θα προέλθει από την λειτουργία των θεσμών. Του διαλόγου που
αναπτύσσεται. Της Δημοκρατίας.

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε το
πρόγραμμα της παράταξής μας για την επόμενη
πενταετία. Κοστολογημένο, οριοθετημένο στους
παρακάτω πέντε (5) άξονες δράσης, λειτουργικό,
συμβατό με τις αρχές της επόμενης προγραμματικής περιόδου, προτάσσοντας τον
άνθρωπο, σεβόμενο τον πολιτισμό, το περιβάλλον, αναδεικνύοντας παγκόσμιες

Ξαφνικά η Δυτική Ελλάδα θα επανιδρυθεί, θα αναπτυχτεί και με μαγικό τρόπο θα
υπάρξουν δουλειές για όλους.
Μαγικά.
Ας σοβαρευτούμε
Η Δυτική Ελλάδα δεν θέλει μάγους. Εργάτες θέλει. Αφοσιωμένους σε ένα στόχο. Που

ιστορικές ταυτότητες της Δυτικής Ελλάδας.

δεν θα αφήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση για κάποια άλλη πολιτική σκηνή. Που

1. Διαφάνεια, Λογοδοσία, Σεβασμός Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρειάζομαι.

λιμανάκι.

Από την Περιφερειακή Διακυβέρνηση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
2. Υποδομές Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στρατηγική προσπελασιμότητας
3. Παραγωγικός Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός. Από την Παραγωγική
Ανασυγκρότηση στον παραγωγικό μετασχηματισμό
4. Δίκαιη Ανάπτυξη - Κοινωνική Αλληλεγγύη Ποιότητα Ζωής
5. Περιβάλλον - Πολιτισμός. Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας προβάλλουμε τον
πολιτισμό μας
Βασίζεται στην οραματική μας στρατηγική που διακηρύξαμε το 2011 και παραμένει
ακόμα επίκαιρη. Την διατυπώσαμε εκείνη την εποχή που η κεντρική πολιτική
σκηνή εγκλωβισμένη στα αδιέξοδά της οδηγούσε την κοινωνία στα βράχια και
ξιφουλκούσε πάνω στον πόνο των μνημονίων. Πόσοι από αυτούς που σήμερα

δεν θεωρούν την τοπική αυτοδιοίκηση ως πρόπλασμα για ανέλιξη ή το απάνεμο

Η ιστορική αυτογνωσία, η επίγνωση των νέων αναγκών για το αύριο, για
την επόμενη κρίσιμη δεκαετία και η οριοθέτηση της σύγχρονης προοδευτικής
στρατηγικής επιβάλλουν ως κεντρικό πεδίο της ριζικής μετάλλαξης μια αυθεντική
σχέση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της περιφερειακής αυτοδιαχείρισης.
Συνεπάγεται την ανατροπή δομημένων επί δεκαετιών σχέσεων με το πελατειακό πολιτικό κράτος.
Γι αυτό χρειάζεται να ανατρέψεις τον εαυτό σου, να υπερβείς αθεράπευτες έξεις, να
ξεπεράσεις αγκυλώσεις.
Ξέρω ότι κανένας μεγάλος αγώνας δεν καρποφορεί αμέσως. Όμως όσα

υπόσχονται πολλά δήλωσαν παρουσία στο προσκλητήριο συστράτευσης. Κανείς.

τριαντάφυλλα και αν κοπούν ο ερχομός της άνοιξης δεν ακυρώνεται.

Απλούστατα επέλεξαν, κατά την άποψή μας, να μην «κουραστούν», ώστε σήμερα,

Ο αγώνας για την Δυτική Ελλάδα, όπως την ονειρευτήκαμε, δεν τελειώνει.

«ξεκούραστοι», έχοντας προσπεράσει τα πρώτα δύσκολα χρόνια της αιρετής
Περιφέρειας, να διακηρύσσουν επανίδρυση, ανάπτυξη και δουλειές. Χωρίς
πρόγραμμα, χωρίς πυξίδα.

Συνεχίζεται με την δική σας παρουσία.

Νοιαζόμαστε
		 Ανοίγουμε δρόμους
						Κερδίζουμε το αύριο
Με την συμμετοχή του πολίτη, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, με βιώσιμη παραγωγή
εστιασμένη στα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μας, με μια περιφερειακή
διοίκηση λιτή και απλή προσιτή στον κάθε πολίτη της Δυτικής Ελλάδας, με πρόνοια
για όλους τους αδύναμους συντοπίτες μας.
Αυτές είναι οι αρχές μου. Αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε.
Είμαι παρόν για να τις υπηρετώ. Με τις όποιες επιτυχίες και τα ανθρώπινα λάθη.
Τις ίδιες αρχές, με την ίδια παρρησία, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι και στην
επόμενη θητεία μου. Θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις για να δώσω και να
κερδίσω μάχες για τον τόπο μου και την δημοκρατία.
Γιατί αυτή η σχέση μας είναι αληθινή, ανθρώπινη, είναι διαχρονική.

Πάτρα, Απρίλιος
2019

Απόστολος Κατσιφάρας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που χρειάζομαι

Από την Περιφερειακή Διακυβέρνηση

στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Πετύχαμε:

Διαφάνεια - Λογοδοσία - Σεβασμός στους δημόσιους πόρους

• Όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Γενικών Διευθύνσεων,

χρέος (πάνω από 33,5 εκ ευρώ) ως διάδοχη κατάσταση των Νομαρχιακών

της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αυτοδιοικήσεων, με αποτέλεσμα την έκδοση κατασχετηρίων τα οποία

και της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής αναρτήθηκαν στον

δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό των πληρωμών της Περιφέρειας. Oι

δικτυακό τόπο της Περιφέρειας με δυνατότητα μεταφόρτωσης (σε επίπεδο κάθε

ληξιπρόθεσμες οφειλές της Περιφέρειας εκμηδενίστηκαν μέσα από ένα

απόφασης) από κάθε ενδιαφερόμενο.

πρόγραμμα αυστηρών περικοπών περιττών λειτουργικών δαπανών και την

• Πρωτοβουλίες, στρατηγικές δράσεις και σημαντικά έργα συγχρηματοδοτούμενων

αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου. Σήμερα η Περιφέρεια όχι μόνο δεν χρωστάει

δράσεων με δικαιούχο την της Περιφέρεια τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση

ούτε ένα ευρώ αλλά αποδίδει φόρους πάνω από 500 χιλ ευρώ κάθε χρόνο και

στον δικτυακό τόπο με παράλληλη ανάρτηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων

παράλληλα εξυγίανε και την λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

της κάθε διαβούλευσης.

από ζημιογόνο οργανισμό σε υπερ-κερδοφόρο τα τελευταία 5 χρόνια.

• Όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο της
Π.Δ.Ε. με δυνατότητα μεταφόρτωσης όλων των συνημμένων αρχείων κάθε
διακήρυξης.

• Υλοποιήσαμε σε κάθε βαθμό την υποχρέωση μας για ανάρτηση όλων των
σχετικών αποφάσεων και πράξεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
• Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική υπηρεσία υποδοχής προτάσεων από πολίτες ή

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υλοποίηση του ιστοτόπου της Π.Δ.Ε. (www.pde.gov.gr) και θέση αυτού σε πλήρη
και συνεχή λειτουργία από 3/1/2011, δημιουργία νέων υποδομών ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε., καθορισμός πολιτικής προστασίας

φορείς που στοχεύουν σε δράσεις διαφάνειας και στη μείωση γραφειοκρατίας.

προσωπικών δεδομένων και όρων χρήσης των επισκεπτών/χρηστών του

Καθιερώσαμε ένα σημαντικό μήνυμα «Η γνώμη σου Γνώση μας».

ιστοτόπου, κωδικοποίηση των απαιτήσεων για την πιστοποίηση του ιστοτόπου

• Σεβασμός στους δημόσιους πόρους. Βασική πολιτική και κατεύθυνση ήταν και
είναι μία. Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και σπατάλης δημόσιων
πόρων. Προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε κάθε πράξη διοικητική
και ανάκληση πράξεων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων με επιβολή
προστίμων (πάνω από 3 εκ ευρώ) για παραβίαση του δημοσίου συμφέροντος.
• Ληξιπρόθεσμες Οφειλές – Διαχείριση Χρέους: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
στην έναρξη της λειτουργίας της κλήθηκε να διαχειριστεί ένα μεγάλο

σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.
• Παροχή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε.,

εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού και διαρκή μέριμνα για τη συνεχή
λειτουργία της εφαρμογής.

• Εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των δικτύων δεδομένων και φωνής όλων
των κτηρίων της Π.Δ.Ε. και σύνδεσης αυτών με το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
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• Εξασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας και της αποδοτικής
λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού
και υλοποίηση μηχανισμού ανάκαμψης από αστοχία (failover) για όλες τις
υποστηρικτικές εφαρμογές.
• Αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτού - ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού

Εσωτερική λειτουργία - Διεθνής παρουσία της Δυτ. Ελλάδας

• Μετατάξεις – Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.). Ολοκληρώθηκε με

επιτυχία ο κύκλος του ΕΣΚ και ήδη τουλάχιστον 40 νέοι υπάλληλοι προστίθενται
στο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Διαρκής επιμόρφωση κατάρτιση των υπαλλήλων. Σε τεχνολογίες ΠΕ, σε

θέματα δημόσιας διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, στο νέο θεσμικό

εικονικοποίησης (virtualization) για τη φιλοξενία των κεντρικών (π.χ. ιστότοπος)

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, στην διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο

και άλλων ενεργών συστημάτων λογισμικού της Π.Δ.Ε.

οργάνωσης της καθημερινότητας, στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην

• Εγκατάσταση εφαρμογών διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και
εξοπλισμού με μηδενικό κόστος.
• Ενεργειακή αποδοτικότητα των εξυπηρετητών (servers): απενεργοποιούνται
αυτόματα τις ώρες που δεν χρειάζεται να είναι λειτουργικοί, έτσι ώστε να
μειωθούν οι απαιτήσεις ενέργειας για ψύξη.
• Διαχείριση στοχευμένων έργων ΤΠΕ (με δικαιούχο την Π.Δ.Ε.) για κάθετους

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και σε ειδικά υπηρεσιακά θέματα.
• Καθολική ανανέωση του εξοπλισμού Τ.Π. και αξιοποίηση του υφιστάμενου –

αντικαθιστάμενου με την δωρεάν διάθεσή του σε πολιτιστικούς συλλόγους και
φορείς της κοινωνίας.

• Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Όλη η διαδικασία εισερχόμενου ή

εξερχόμενου εγγράφου έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί μειώνοντας δραστικά

άξονες με χαρακτηριστικά παραδείγματα: για την αγροτική οικονομία το έργο

το χαρτί και το κόστος εκτύπωσης και διακίνησης εγγράφων. Το σύνολο των

«Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων», για τον πολιτισμό και τουρισμό

υπηρεσιακών εγγράφων τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονικό αρχείο, περιορίζοντας

το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού

δραστικά το κόστος διατήρησης και συντήρησης του φυσικού αρχείου.

και Τουρισμού» και για την παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδιασμού της
Π.Δ.Ε. το έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες
προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη».
• Συμμετοχή της Π.Δ.Ε. σε ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο τεχνολογίες αιχμής
στον τομέα των ΤΠΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος και η ευρυζωνικότητα.

• Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης ΟΑΕΔ. Στοχευμένοι κύκλοι οκτάμηνης
διάρκειας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την συνέχιση της
εργασιακής εμπειρίας σε άνεργους της ΠΔΕ.
• Πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια. Σε ασκούμενους δικηγόρους, σε νέους
γεωλόγους και μηχανικούς των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της περιοχής μας.

• Μαθητεία ΟΑΕΔ. Κατόπιν συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και τις υπηρεσίες της

Περιφέρειας, προγραμματίστηκε και αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο
η έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών της ΕΠΑΣ
Μαθητείας ΟΑΕΔ.
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• Δημιουργία παρατηρητήριου έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της ΠΔΕ.

Μεσογείου και ανοίγει δρόμους σε συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία

Πλήρη διαφάνεια και διαύγεια κάθε δημόσιας πράξης προς τον πολίτη της

(Πολιτική Γειτονίας). Τέλος σημαντική κρίνεται η συμμετοχή της ΠΔΕ στην

Δυτικής Ελλάδας.

Διάσκεψη Περιφερειακών & Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Confer-

• Στις υπηρεσίες «αιχμής» εφαρμόζονται τα ηλεκτρονικά ραντεβού, ώστε να

διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και ν’ αποφεύγεται ο συνωστισμός.

ence of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR), για την ισορροπημένη
και πολυκεντρική ανάπτυξη της Ευρώπης.

• Ισχυρή φωνή της Δυτικής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε

ευρωπαϊκούς πολιτικούς σχηματισμούς. Επαφές και συναντήσεις με ξένους

διπλωμάτες, αξιωματούχους και αντιπροσωπείες με στόχο την προώθηση του
ονόματος και των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
Όργανα όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of Regions,
CoR), στις Επιτροπές «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα
και πολιτισμός (SEDEC)» και «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού

Θεσμικές Πρωτοβουλίες
• Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της οικογενειακής στέγης και

της προστασίας της απ’ τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Στο πλαίσιο της

της ΕΕ (COTER)» της Ε.Ε., στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, παραδόθηκε, στις 19.12.2018 στον

(PES Group) στην ΕτΠ, τη δεύτερη μεγαλύτερη Πολιτική Ομάδα, στην οποία ο

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων - ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης –

Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος.

η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συνταγματική κατοχύρωση

• Συμμετοχή σε Διαπεριφερειακές Ομάδες όπως «Λιγότερο Ανεπτυγμένες

Περιφέρειες», που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2015 (6η (VI) θητεία της ΕτΠ)

με στόχο αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν αυτή την κατηγορία
περιφερειών (τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες) και για να δίνει στα μέλη

της προστασίας της οικογενειακής στέγης και της προστασίας της απ’ τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
• Από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση.
Κατά το χαιρετισμό του στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική

της τη δυνατότητα να προωθούν την επικοινωνία, τις επαφές και την ανταλλαγή

Ανασυγκρότηση «Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης» παρουσίασε ένα νέο μοντέλο

βέλτιστων πρακτικών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στη Διαπεριφερειακή

διακυβέρνησης, που δίνει ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία.

Ομάδα «Αδριατική-Ιόνιο» όπου ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας πρωτοστάτησε
στην δημιουργία της και διετέλεσε Α αντιπρόεδρος (2013) και Πρόεδρος (2015).
Ακόμα στην Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM)

ένα σημαντικό όργανο που προωθεί την έμπρακτη συνεργασία στη λεκάνη της
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Δεσμευόμαστε για:
• Δημιουργία ενιαίου διοικητήριο για την έδρα της ΠΔΕ με την Αξιοποίηση
εγκαταστάσεων του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου». Η μεγαλύτερη

παρέμβαση αξιοποίησης πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων που έγινε στην
χώρα. Μια ανάπλαση που δεν αφορά μόνο τα κτίρια αλλά όλη την νότια πλευρά
τη Πάτρας που θα ξαναπάρει ζωή και οξυγόνο και θα γίνει σημείο αναφοράς για
όλη την πόλη.
• Συνέχεια, υποστήριξη και αναβάθμιση όλων των ενεργειών και πρωτοβουλιών
διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

• Ανάπτυξη ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με στόχο τη

μακροχρόνια βελτίωση της επίδοσης αλλά και της ποιότητας των παρεχομένων

2. Τον περιορισμό ή και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας,

3. Την απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των

διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις
συναλλαγές τους με την Π.Δ.Ε.,

4. Τη μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και την εδραίωση σχέσης
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου
τομέα,
5. Τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης,
6. Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη

αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία,

από την Περιφέρεια υπηρεσιών, την ικανοποίηση των αναγκών των «πελατών»

ταχύτητα, ποιότητα με ασφάλεια στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία

και εν κατακλείδι τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

των φορέων.

• Υποστήριξη, διαχείριση και αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικού και

δικτύων με παράλληλη εκπαίδευση προσωπικού σε σύγχρονα θέματα ΤΠΕ.

• Υποστήριξη του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, το οποίο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής

Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda for Europe).
• Πλήρη ενσωμάτωση στη λειτουργία της Π.Δ.Ε. και υποστήριξη στην

• Αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση

ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η Π.Δ.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία
στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (οπτικές ίνες, ασύρματα δίκτυα και
συναφείς τεχνολογίες) που αποτελούν τις νέες αναγκαίες υποδομές για την
ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών.

• Προώθηση της χρήσης ανοικτού λογισμικού που αποτελεί ένα δημόσιο

αγαθό το οποίο βασίζεται στην ελευθερία χρήσης και περαιτέρω ανάπτυξης
λογισμικού και εφαρμογών, προσφέροντας ένα σύνολο από οικονομικά,

αποτελεσματική εφαρμογή του, του Νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική

επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και πηγές που μπορούν να συμβάλουν

Διακυβέρνηση με στόχους:

στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της

1. Την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης μέσα από τη χρήση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής
συναλλαγής σε κάθε Λειτουργική Μονάδα της Π.Δ.Ε.,

Περιφέρειας.
• Δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Υποστήριξης των Διαδικασιών Ελέγχου και

Αδειοδότησης Επιχειρήσεων, το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες
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υποδομές και τεχνολογίες για τη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία
αδειοδότησης αλλά και να αυτοματοποιείται η διενέργεια ελέγχων/ αυτοψιών
από τα αντίστοιχα κλιμάκια των Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.
• Προώθηση των πράσινων ΤΠΕ, όπως τα δίκτυα νέας γενιάς (NGN), το

υπολογιστικό νέφος (cloud computing), τα ενεργειακά αποδοτικά υπολογιστικά
κέντρα (green centres).

• Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) σε όλες
τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας.

ήκιτυ
αδάλλΕ

ικαίωμα
στην
πρόοδο

Υποδομές Περιφερειακής Ανάπτυξης
Στρατηγική προσπελασιμότητας

Σχεδιάζουμε την Περιφερειακή Ανάπτυξη
Για ένα μέλλον, προσβάσιμο

Σχεδιάζουμε το μέλλον μας
και χωρίς αποκλεισμούς

Πετύχαμε:
• Ολοκλήρωση των μεγάλων υποδομών ώστε μετά την Ιόνια Οδό και την

Πατρών- Κορίνθου να δούμε άμεσα την Ολυμπία Οδό να φτάνει στην Δυτική
Αχαΐα, στον Πύργο, στην Αρχαία Ολυμπία, στο Καλό Νερό και στην Τσακώνα.
Είναι ζήτημα δικαιοσύνης για εμάς όλοι οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας να έχουν
πρόσβαση με ασφαλείς και σύγχρονους αυτοκινητόδρομους.

• Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην Ηλεία, με 51 εκατομμύρια ευρώ

• Εξορθολογισμός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το 2011 η ΠΔΕ

παρέλαβε 1.000 εκτελούμενα έργα που εξυγιάνθηκαν πλήρως και σήμερα είναι
και εκτελούνται περίπου 200 έργα στο εθνικό σκέλος.

• Ειδική Συλλογική Απόφαση για Επαναλαμβανόμενες δράσεις συντήρησης
οδικών αξόνων και αντιπλημμυρικών έργων. Μετά από πρότασή μας

δημιουργήθηκε ειδική συλλογική απόφαση για την ένταξη έργων συντήρησης

και δεκάδες έργα έρχεται ν’ αλλάξει την εικόνα, την λειτουργικότητα και τον

των περιφερειακών υποδομών (οδικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμός, φανάρια

αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής, περιλαμβάνοντας εμβληματικά έργα

αντιπλημμυρικά έργα). Από το 2014 εντάσσονται έργα – δράσεις συντήρησης των

όπως για παράδειγμα την αναβάθμιση του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών

υποδομών.

Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία
• Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Μεσολογγίου – Αιτωλικού με 33

• Ειδική Συλλογική Απόφαση για φυσικές καταστροφές: δεύτερη ιδιαίτερα

σημαντική καινοτομία μας που υιοθετήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση ήταν

έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα που θ’

η δημιουργία αντίστοιχης ειδικής συλλογικής απόφασης που θα χρηματοδοτεί,

αναμορφώσουν και θ’ αναδείξουν όλη την ζώνη παρέμβασης.

απρόσκοπτα, έργα αποκατάστασης περιοχών που επλήγησαν από φυσικές

• Η αναμόρφωση του παλιού Νοσοκομείου Αγρινίου, με την φιλοξενία

καταστροφές. Οι φυσικές καταστροφές στην Αιτωλοακαρνανία, οι σεισμοί στην

υγειονομικών και κοινωνικών δομών, με την διασφάλιση της χρηματοδότησής

Ηλεία στο α εξάμηνο του 2016 καθώς και οι πρόσφατες καταστροφές στην Ηλεία

του και την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης ώστε η τεχνική

(ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες) και Αιτωλοακαρνανία (Ζευγαράκι, Μεσολόγγι

υπηρεσία της Περιφέρειας να αναλάβει να εκτελέσει αυτό το σημαντικό έργο.

και Ναυπακτία), τα επαναλαμβανόμενα κατολισθητικά φαινόμενα (Καυκανιά,

• Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων στην Αιτωλοακαρνανία (7ο Γυμνάσιο

Ανάληψη Ηλείας, Πλάκα Καλαβρύτων, Κλεπά, Περίστα Αιτωλοακαρνανίας κλπ)

Αγρινίου, Δημοτικό Σχολείο Λεπενούς κα) στην Αχαΐα (το 12ο Δημοτικό Σχολείο

επιβεβαιώνουν τόσο τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής όσο και την

στην πλατεία Βούδ στην Πάτρα κα) και στην Ηλεία (στα Λεχαινά και στη Νέα

ιδιαιτερότητα της Δυτικής Ελλάδας.

Μανωλάδα) ώστε να έχουμε οριστική εξάλειψη του ζητήματος της σχολικής
στέγης, με παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Σχεδιάζουμε την Περιφερειακή Ανάπτυξη
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• Υπερδιπλασιασμό των ετήσιων πιστώσεων που κατανέμονται από τον κρατικό

και χωρίς αποκλεισμούς

•

ευρώ (45%) και ήδη έχει υλοποιηθεί (πληρωμές μέχρι 31-12-2018) το 36%. Τα έργα

προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πληρωμή έργων

αυτά εντάχθηκαν την διετία 2015-2016. Η Περιφέρεια όταν ξεκίνησε την θητεία

ενταγμένων σε συλλογικές αποφάσεις του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος

της (1/1/2011) βρήκε μόνο δέκα (10) ενεργά έργα συντήρησης στο πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων.

δημοσίων επενδύσεων από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, και την
Κρατική Περιφερειακή Αρχή.
• Έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε αναπτυξιακούς πόλους της ΠΔΕ

(αεροδρόμια, λιμάνια). Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκε και η αναβάθμιση και

ο εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, ύψους 19,4 εκ
ευρώ που είναι η μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε περιφερειακό επίπεδο.

• Ενίσχυση και αναβάθμιση στα δυο λιμάνια της Ηλείας. Με λιμενικά έργα στην
Κυλλήνη, με ανάπλαση της χερσαίας ζώνης στο Κατάκολο

• Ολοκληρωμένη στρατηγική για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των δρόμων
πρόσβασης προς Ιερές Μονές και Προσκυνηματικούς χώρους με ένταξη
έργων και στις 3 περιφερειακές ενότητες. Αποτυπώνεται σε τρία έργα (ένα

ανά Περιφερειακή Ενότητα) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
• Στην περίοδο 2011-2018 κατανεμήθηκαν πιστώσεις συνολικά 252.183.964

ευρώ. Κάθε χρόνο οι συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν
από την υλοποίηση των έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ καλύφθηκαν από
τις εγκεκριμένες πιστώσεις του και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λόγω
έλλειψης χρηματοδότησης.

• Σε κάθε ΠΕ αλλά και σε κάθε επαρχία υπάρχουν και εκτελούνται έργα

συντήρησης οδικών αξόνων και ανακατασκευάζονται όπου απαιτείται.

Η ειδική συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 501 αποτελεί το βασικό εργαλείο για την
συντήρηση και άρση της επικινδυνότητας του ΕΟΔ αρμοδιότητας της ΠΔΕ, αφού
ενώ περιλαμβάνει 14 έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 219 εκ.

Επενδύσεων.
• Ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει την υποβολή

για ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πάνω από 40 αθλητικών
έργων και υποδομών σε Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνολικού
προϋπολογισμού 5 εκ ευρώ.
• Ολοκληρωμένη στρατηγική για την αναβάθμιση του εξοπλισμού

(ξενοδοχειακού και ιατρικού) των δημόσιων νοσοκομείων της ΠΔΕ

Σχεδιάζουμε την Περιφερειακή Ανάπτυξη
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• Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου έως την Κάτω Αχαΐα. Έργο σχεδόν
έτοιμο που στις αρχές Μαΐου ξεκινούν τα δοκιμαστικά του δρομολόγια πριν
παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στους πολίτες
• Ένταξη έργων τριετούς διάρκειας για την αντιμετώπιση των έκτακτων φυσικών
φαινομένων.

Οι προκλήσεις για την Περιφέρεια μας αναδεικνύονται
σημαντικές:
• Η καθιέρωση της Περιφέρειας ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών δηλαδή
ως νότια Δυτική Πύλη της χώρας προς την Κεντρική Μεσόγειο και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί να γίνει κόμβος

Σχεδιάζουμε το μέλλον μας
και χωρίς αποκλεισμούς
Για τις προκλήσεις αυτές δεσμευόμαστε για:

• Αξιοποίηση εγκαταστάσεων του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου». Η

μεγαλύτερη παρέμβαση αξιοποίησης πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων που
έγινε στην χώρα. Μια ανάπλαση που δεν αφορά μόνο τα κτίρια αλλά όλη την
νότια πλευρά τη Πάτρας που θα ξαναπάρει ζωή και οξυγόνο και θα γίνει σημείο
αναφοράς για όλη την πόλη

• Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πατρών – Πύργου, με
δεσμευμένους πόρους 16 εκατομμύριων ευρώ από το Επιχειρησιακό μας

Πρόγραμμα και από την κεντρική κυβέρνηση. Με πρόβλεψη το τρένο να συνδεθεί
με την Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας και το Αεροδρόμιο Αράξου.

• Υπογειοποίηση σιδηροδρομικής γραμμής Ρίο-Πάτρα σύνδεση με νέο

Λιμένα. Κεφαλαιώδους σημασίας για την Πάτρα είναι το έργο υπογειοποίησης
της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων από Αθήνα Αεροδρόμιο

συνδυασμένων μεταφορών, ως κεντρικός πόλος ανάπτυξης στον αναπτυξιακό

Ελ. Βενιζέλος και Λιμένας Πειραιά με Πάτρα και νέο λιμάνι Πάτρας. Η μελέτη

άξονα Αδριατικής - Ιονίου που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και

προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του προσεχούς καλοκαιριού, ώστε

τουριστικός - πολιτιστικός και εμπορευματικός - διαμετακομιστικός κόμβος, των

τον Σεπτέμβριο να παρουσιαστεί αναλυτικά στους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά

δικτύων διευρωπαϊκής συνεργασίας και ανάπτυξης στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης

και στην τοπική κοινωνία και να δρομολογηθεί η διαγωνιστική διαδικασία με

(Νότιο Μεσογειακό Τόξο).

χρόνο παράδοσης το 2023.

• Η καθιέρωση του δικτύου οδικών μεταφορών της ΠΔΕ ως ένα από τα καλύτερα
της χώρας σε θέματα οδικής ασφάλειας

• Θεματικό τουριστικό τρένο απ’ το Κατάκολο έως την Αρχαία Ολυμπία είναι

παρέμβαση που – όπως είναι γνωστό- έχει ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας και με την λειτουργία του θα αλλάξει τα
τουριστικά δεδομένα της περιοχής.

• Σύνδεση του νέου λιμανιού του Αιγίου με την Ολυμπία Οδό, έργο που

χρηματοδοτείται με 6,4 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Επιτέλους, αυτό το έργο μπαίνει μπροστά. Και σας θυμίζω και την

Σχεδιάζουμε την Περιφερειακή Ανάπτυξη
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ανακατασκευή της εθνικής οδού απ’ την Πάτρα έως το Αίγιο, με διασφαλισμένη
χρηματοδότηση 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.
• Σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Ο βασικός άξονας που η
έλλειψή του καθιστά την χρήση της Ιόνιας Οδού ημιτελή.

• Ολοκλήρωση της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με Βόνιτσα, Άκτιο και Λευκάδα,

Σχεδιάζουμε το μέλλον μας
και χωρίς αποκλεισμούς

• Βελτίωση της Παραλιακής Οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού Ν. Ηλείας. Το

συνολικό μήκος της οδού είναι 13.206,80μ. και έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.

• Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης. Έξυπνα

συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου της φωτεινής σηματοδότησης και του

με τα πρώτα 11 χλμ να έχουν ήδη παραδοθεί και να αναμένεται μέχρι το τέλος το

δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλη το εθνικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΔΕ με

2020 η ολοκλήρωση του σχετικού άξονα. Το έργο θα συντείνει στην αναβάθμιση

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

των οδικών επικοινωνιών στην βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία και στην
αναβάθμιση της σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με το Άκτιο, την Πρέβεζα και την
Λευκάδα.
• Κατασκευή κόμβου της Ιόνιας Οδού στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας. Στο

αμέσως προσεχές διάστημα υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη
που εκπονείται από τον παραχωρησιούχο για την κατασκευή του κόμβου και
δρομολογείται η δέσμευση της χρηματοδότησης κατασκευής του.

• Ολοκλήρωση άξονα που αναδεικνύει τα δυτικά παράλια της

Αιτωλοακαρνανίας με το έργο «Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Άξονα

Πογωνιάς-Πλαγιά» και διασφαλισμένη την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.

• Θωράκιση, με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στους ποταμούς και

χείμαρρους της ΠΔΕ και το μεγάλο ζήτημα της διάβρωσης των ακτών στους
Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, με 23,6 εκατομμύρια ευρώ. Έργο που δεν
φαίνεται αλλά καταλαβαίνετε όλη την σημασία του.

• Βελτιώσεις με στόχο την αναβάθμιση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου όπως,
για παράδειγμα, στην εθνική Αγρινίου-Καρπενησίου και Αγρινίου-Θέρμου.

• Διασφάλιση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των μελετών
αναβάθμισης της Πατρών Καλαβρύτων (ΕΟ 111) ώστε να αποτελέσει

διαπεριφερειακό εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς και την αναβάθμιση της ΕΟ 22
ως εναλλακτική πρόσβαση από την περιοχή Αιγιαλείας προς τα Καλάβρυτα και
το Χιονοδρομικό Κέντρο.

ήκιτυ
αδάλλΕ

ικαίωμα
στην
πρόοδο

Παραγωγικός Αναπτυξιακός
Μετασχηματισμός

Μετασχηματίζουμε την παραγωγή
Από την παραγωγική ανασυγκρότηση
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στον παραγωγικό μετασχηματισμό

Πετύχαμε:
• Από την 01/07/2011 που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει την

Υπηρεσία ΟΤΑ Β Βαθμού. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο αυτή

αρμοδιότητα των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/11 και 4399/2016

η δυνατότητα υπήρχε μόνο στον αρμόδιο Υπουργό και μετά από σχετική

έχουν εκταμιευθεί περίπου 50 εκατ. ευρώ.

τροπολογία που ψηφίστηκε το 2015 (με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει ο

με εκχώρηση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου 30 εκ ευρώ.

Περιφερειάρχες της χώρας να προκηρύσσουν και να εντάσσουν επιχειρήσεις σε

Προετοιμασία και προκήρυξη δράσεων για την επιχειρηματικότητα

καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

• Ορισμό της ΔιΑΠ ως φορέας διαχείρισης δράσεων επιχειρηματικότητας

(Εξωστρέφεια, Επιχειρηματική Εκκίνηση, Δημιουργικές Επιχειρήσεις, Εξωστρέφεια
ΙΙ).
• Υπογραφή σύμβασης για αντίστοιχη υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας
από τον ΕΦΕΠΑΕ δημόσιας δαπάνης πάνω από 20 εκ ευρώ
• Μείωση του κόστους δανεισμού με την Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο ταμείο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που

χρηματοδοτεί με χαμηλό κόστος χρήματος νέες επενδύσεις και εξάλειψη του
κόστους χρήσης εγγυητικών επιστολών με σύσταση του Καταπιστευτικού

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στην ψήφισή της), δόθηκε η δυνατότητα στους

• Υλοποίηση με επιτυχία το προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού για πρώτη
φορά εκχωρήθηκαν μετά από συστηματική διεκδίκηση πόροι από το Αγροτικό
Πρόγραμμα στην Περιφέρεια.
• Υλοποίηση του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 20142020 με το οποίο εντάχθηκαν συνολικά 1731 Νέοι Γεωργοί από τους 1821
αιτούντες, απορροφώντας συνολικά 33.414.500 €.
• Υποβλήθηκαν 1244 αιτήσεις στο υπομέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης 4.1.1: «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Λογαριασμού αφού δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες ενεργοποίησής του

• Ενίσχυση προτάσεων για την βελτίωση αγροτικών δρόμων ώστε να

και Δανείων.

• Εκκαθάριση όλων των περιπτώσεων ιδιωτικών επενδύσεων που προκαλούσαν

μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ταμείο Παρακαταθηκών
• Η δράση της «Εξωστρέφεια -Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προκηρύχθηκε τον Ιούλιο 2018, οι αιτήσεις της
υποβλήθηκαν τέλος Σεπτεμβρίου 2018 και η απόφαση ένταξης 9 επιχειρήσεων

διευκολύνεται η πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
ζημιά του ελληνικού δημοσίου και διασφαλίστηκαν οι απαιτήσεις του. Εξάλειψη
του φαινομένου διοικητικής κακοδιαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων
• Συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου υλοποίησης ιδιωτικών

της Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα εκδόθηκε Δεκέμβριο 2018. Δηλαδή

επενδύσεων. Με εντατικοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου των

όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε περίπου 3 μήνες. Η απόφαση αυτή που

επενδύσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί 125 επενδυτικά σχέδια (σχεδόν το 50% των

υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη και εκδόθηκε είναι η πρώτη (πανελλαδικά)

ενταγμένων επενδύσεων που παραλάβαμε μέσα σε μια τριετία) με σεβασμό στο

απόφαση ένταξης επιχειρήσεων σε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που

δημόσιο συμφέρον και με εμπιστοσύνη στον επιχειρηματία.

σχεδιάζεται, ωριμάζει, προκηρύσσεται και υλοποιείται αποκλειστικά από

• Επιτυχή υλοποίηση των δύο κύκλοι ένταξης επενδύσεων στον Ν. 4399/2016

Μετασχηματίζουμε την παραγωγή
Από την παραγωγική ανασυγκρότηση

• Η ΠΔΕ και στο θέμα του αναπτυξιακού νόμου έδωσε το στίγμα της με σειρά
προτάσεων που υπέβαλε στον αρμόδιο Υπουργό για την επιτάχυνση της
αποπληρωμής των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις επενδύσεις
τους.
• Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και από τα επενδυτικά σχέδια που
ολοκληρώθηκαν, δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας και

διατηρήθηκαν πάνω από 1000 αντίστοιχες. Δηλαδή η συνολική επίπτωση στην
εργασία των παραπάνω επενδύσεων (από την 1/-7-2011) ήταν πάνω από 1300
θέσεις εργασίας.
• Δημιουργήθηκε ειδική πληροφοριακή σελίδα στον ιστότοπο της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την ενημέρωση των επενδυτών (http://www.pde.gov.gr/

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό

• Συγκρότηση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και

Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). Η επιτυχή του πορεία παρουσιάστηκε τον Μάιο (09/05/2018)
στην Βουλή των Ελλήνων.

• Ιδρυτικό μέλος και βασικός πόλος επιτυχούς πορείας της διεθνούς έκθεσης
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, που ήδη έφτασε στην 6η ετήσια
διοργάνωση

• Δημιουργία και λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (http://agrifoodwest.gr).

• Λειτουργία στον χώρο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Αμαλιάδα
του Εδαφολογικού Εργαστήριου, όπου υπό την επιστημονική ευθύνη και

καθοδήγηση του ΤΕΙ, προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση, στην έρευνα

ependyseis). Η σελίδα πληροφόρησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΠΔΕ,

αλλά και στην εξυπηρέτηση των αγροτών της Περιφέρειας με το μικρότερο

η οποία ενημερώθηκε με νέο υλικό και ανανεώθηκε με νέα γραφικά ώστε να

δυνατό κόστος.

είναι προσιτή και εύχρηστη στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία αυτή εκτός από τον
Αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνει γενικά θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και
τις προκηρύξεις δρομολογούνται σε θέματα επιχειρηματικότητας από τη ΔΙΑΠ
ως ΕΦΔ αλλά και μέσω του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και τις Δημόσιες
Διαβουλεύσεις.
• Σύσταση και λειτουργία του Δικτύου ΣΕΑΔΕ «Συμμαχία για την

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα». Η δυναμική του

δικτύου βραβεύτηκε μάλιστα στον ετήσιο διαγωνισμό BRAVO AWARDS στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2018 . Μέσω του δικτύου
επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια, ο διαμοιρασμός της γνώσης και εμπειρίας, η
διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου, η προσέλκυση επενδύσεων και η
καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.

Μετασχηματίζουμε την παραγωγή
Από την παραγωγική ανασυγκρότηση

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό

Οι προκλήσεις για την Περιφέρεια μας αναδεικνύονται
σημαντικές:
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Αν λάβουμε υπόψη μας το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν η Περιφέρεια Δυτικής

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ ακολούθησε την

Ελλάδας βρίσκεται στην 6η θέση κατάταξης των περιφερειών και ειδικότερα στην

περίοδο 2000-2016 την παρακάτω πορεία:

2η ζώνη με περιφέρειες με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μεταξύ 8 και 9 εκ ευρώ.
Από διαχρονική εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας μετά το 2011 έως και το 2016 προκύπτει ότι ο στόχος της
παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Δυτική Ελλάδα αρχίζει να αποκτά βάθος
αφού η μεταποίηση μαζί με τον πρωτογενή τομέα συμβάλλουν κατά 24% στη
διαμόρφωση της τελικής προστιθέμενης αξίας ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο
από το 2000.

(* 2011 – 2016 προσωρινά στοιχεία)
Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας
βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και μόνο δύο περιφέρειες της χώρας (Αττική
και Νότιο Αιγαίο) ξεπερνούν σε όλη την περίοδο αναφοράς το εθνικό κατά κεφαλή
ΑΕΠ όπως εξελίσσεται για την περίοδο 2000 έως 2015. Ειδικότερα από τα στοιχεία
και τις επιδόσεις των περιφερειών προκύπτει ότι οι 11 περιφέρειες της χώρας, που
είναι κάτω από το κατά κεφαλή προϊόν της χώρας για την περίοδο 2000 – 2015,
χωρίζονται σε 5 ζώνες. Η Δυτική Ελλάδα όπως και οι περιφέρειες Βόρειο Αιγαίο,
Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία βρίσκονται στην 4η ζώνη με κατά κεφαλή προϊόν

Υπογραμμίζουμε ότι στην έναρξη της οικονομικής κρίσης (2010) το αντίστοιχο

στην ζώνη των 12000 ευρώ με διαφορά (με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) γύρω

ποσοστό ήταν 18% . Δηλαδή μέσα στην τελευταία οκταετία η μεταποίηση και ο

στα 485€.

πρωτογενής τομέας για την Δυτική Ελλάδα συμβάλλουν κατά 6 ποσοστιαίες

Μετασχηματίζουμε την παραγωγή
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μονάδες επιπλέον στην διαμόρφωση του τελικού περιφερειακού προϊόντος.
Στόχος μας είναι μέχρι το 2024 η παραγωγική βάση της Δυτικής Ελλάδας να

διευρυνθεί μέχρι το 30% κερδίζοντας πλέον σημαντική βάση και αναστρέφοντας
την παραγωγική εικόνα της Δυτικής Ελλάδας. Με τον στόχο αυτό (διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης) η Δυτική Ελλάδα βάσιμα θα αυξήσει το Περιφερειακό Προϊόν
και βέβαια το κατά κεφαλής αντίστοιχο. Ο στόχος αυτός θα συμβάλει παράλληλα
στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας
Η «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» παρόλο που και χρονικά αλλά και

λειτουργικά, οικοδομείται πάνω στην Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση -γνωστή
και ως Ψηφιακή Επανάσταση, δηλαδή πάνω στην εξάπλωση των υπολογιστών
και της αυτοματοποίησης, δεν αποτελεί απλή μετεξέλιξή της, διότι παρουσιάζει
και σημαντικές διαφορές απ’ αυτήν. Αναπτύσσονται καινοτομίες σε τομείς όπως
η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D), το ίντερνετ
των πραγμάτων (internet of things), το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), οι
νανοτεχνολογίες κ.λπ, που διαδίδονται με υψηλή ταχύτητα, επηρεάζοντας όλες τις
χώρες και περιοχές του πλανήτη. Οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό
με την άνοδο των διαδικτυακών πλατφορμών πώλησης αγαθών και υπηρεσιών,
που συγκεντρώνουν τις δραστηριότητες σε πολλούς τομείς (στέγαση, οικιακές
υπηρεσίες, μεταφορές, κ.λπ), προκαλούν βαθιά ρήγματα σε παραδοσιακές αγορές,
επιταχύνουν τις συναλλαγές, διαμορφώνουν νέες καταναλωτικές συνήθειες,
αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, ψυχαγωγούμαστε, εκπαιδευόμαστε και
αποκτάμε δεξιότητες, αλλάζουν τις κοινωνικές και συναλλακτικές μας σχέσεις.

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό

Το όραμά μας αναδεικνύεται επίκαιρο και σημαντικό.
Το πέρασμα από την παραγωγική ανασυγκρότηση στον
παραγωγικό μετασχηματισμό στις παραπάνω προκλήσεις
είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Το αύριο που
κερδίζεται με όραμα και πρόγραμμα
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Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό

Για τις προκλήσεις αυτές δεσμευόμαστε:
Επιχειρηματικότητα

• Σύνδεση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης
με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον προσανατολισμό των τοπικών

παραδοσιακών κλάδων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

• Ενίσχυση της διακλαδικής και διατομεακής δικτύωσης των ΜΜΕ, με στόχο
την αξιοποίηση κοινών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία
συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Υποστήριξη θεματικών δικτύων
επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) για την απόκτηση εξοπλισμού με στόχο τη
βελτίωση της παραγωγική τους διαδικασίας.
• Ενίσχυση του μεγέθους των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και της
παραγωγικής ευελιξίας τους.

• Στοχευμένη ενίσχυση κάθετων και οριζόντων άτυπων δικτυώσεων στους

• Σύσταση και λειτουργία περιφερειακού ταμείου για χορήγηση μικροπιστώσεων
και πιστώσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων καινοτομίας (πιστώσεις σποράς)
σε συνδυασμό με λειτουργία θερμοκοιτίδων ή/και συνεργατικών χώρων
υποστήριξης της λειτουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης και των εξαγωγών των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας, μέσω της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• Στόχευση σε ενίσχυση και αξιοποίηση πόρων από ειδικά θεματικά ευρωπαϊκά
ταμεία (αγροτικό και αλιείας) για προγράμματα για νέους γεωργούς
κτηνοτρόφους και νέους αλιείς.

• Σύνδεση του τομέα τουρισμού (σύνδεση καταλυμάτων και ξενοδοχειακών

κλάδους προτεραιότητας για την Δυτική Ελλάδα (Τουρισμός – κλάδοι τροφίμων,

μονάδων) με πρωτογενή τομέα και τοπικές παραγωγές κυρίως με στόχευση

Αλουμινίου / Μεταλλικών κατασκευών, Βιοτεχνολογία – φαρμακευτική – ιατρικά

παραδοσιακών συνταγών, στην διατροφική αλυσίδα τους.

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Τομέας Επίπλου και Ξύλου Προϊόντα
υλικά, δημιουργική βιομηχανία).
• Θεσμοθέτηση ετήσιου διαγωνισμού καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο.
Βράβευση και προώθηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων.

• 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.

• Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων
εργοστασίου Αιγίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
• Ενίσχυση αλυσίδων αξίας για προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα στην Δυτική
Ελλάδα όπως αλάτι Μεσολογγίου κλπ

στην συστηματική προώθηση τοπικών προϊόντων και τοπικών

• Δημιουργία εθνικής δομής πολιτικής ποιότητας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.

• Την πιστοποίηση ονομαστών ποιοτικών προϊόντων της Περιφέρειας

(φυτικών, κτηνοτροφικών, μελισσοκομίας και ιχθυοκαλλιέργειας) με τη βοήθεια
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την προώθησή τους στις αγορές του εξωτερικού.
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Για τις προκλήσεις αυτές δεσμευόμαστε:
Τόνωση της απασχόλησης

• Πολιτικές απασχόλησης περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμοσμένες στον
στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας. Διεκδικούμε την αρμοδιότητα πολιτικής
απασχόλησης από τις αιρετές περιφέρειες.
• Συμμετοχή της Περιφέρειας στην διαμόρφωση προγραμμάτων τόνωσης της
απασχόλησης.
• Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και σε Προγράμματα Απασχόλησης

Αναπτύσσουμε το μέλλον μας
στον παραγωγικό μετασχηματισμό
Καινοτομία

• Ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας σε κόμβο καινοτομίας στην χώρα.

• Την συστηματική προβολή της υπάρχουσας εξειδίκευσης στις Τεχνολογίες Αιχμής
και στην Πληροφορική και επέκτασή της τους τομείς της τηλεματικής, των
οπτικών ινών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
της επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, της περιβαλλοντικής και βιολογικής
μηχανικής και τεχνολογίας, κ.ά.
• Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς

για ειδικές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ανέργων που βρίσκονται κοντά στο

προτεραιότητας όπως μεταποίησης/τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

στάδιο της σύνταξης.

(γεωργικά, κτηνοτροφικά, δασικά, αλιευτικά), στον τομέας της Αλιείας, στο

• Λειτουργία Περιφερειακού Δικτύου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στην
Δυτική Ελλάδα - σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της
περιοχής και τα Επιμελητήρια – για τη αποτελεσματικότερη σύνδεση της ζήτησης
με την προσφορά εργασίας.
• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που πλήττονται από υψηλή
ανεργία (θύλακες ανεργίας), σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές αλλά και σε
συγκεκριμένες ημιαστικές περιοχές.
• Καταπολέμηση των πολλαπλών εκδοχών της αδήλωτης και ανασφάλιστης
εργασίας. Είναι η δέσμευση για το μέλλον στο πεδίο των ατομικών εργασιακών
σχέσεων.

τομέα των υλικών και της ενέργειας (παραγωγή βιομάζας, Νανοϋλικών κ.α.)
αλλά και στον τομέα των ΤΠΕ.

ήκιτυ
αδάλλΕ

ικαίωμα
στην
πρόοδο

Δίκαιη Ανάπτυξη Κοινωνική Αλληλεγγύη - Ποιότητα Ζωής

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με στρατηγικό προσανατολισμό στην κοινωνική
πολιτική, ανέπτυξε καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας της, ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο κοινωνικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς κοινωνικόοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα του πολίτη της Δυτικής
Ελλάδος. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητας χάραξης μιας ενιαίας στρατηγικής
με στοχευμένες πολιτικές για τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,
διαμορφώσαμε το κοινωνικό συμβόλαιο με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδος.
Το συμβόλαιο αυτό αποτέλεσε ταυτόχρονα και το όραμα μας για μία Περιφέρεια
με νέο σύγχρονο κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση τα οικονομικά,
κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, ώστε μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα
και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης-προστασίας να διασφαλίζεται η κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη. Γιατί μια κοινωνία χωρίς συνοχή, δεν μπορεί να
δημιουργήσει, δεν μπορεί να εξελιχθεί.

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Πετύχαμε:
• Αναβάθμιση δομών υγείας όπως Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας»,
Νοσοκομείο Αγρινίου, Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, κλπ, αλλά και
αναβάθμιση του εξοπλισμού τους (ιατρικού και ξενοδοχειακού) σε όλα τα
δημόσια νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Αναβάθμιση κοινωνικών δομών όπως η λειτουργία του Ιδρύματος Φιλοξενίας
Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα», του θεραπευτικού κέντρου «Μέριμνα»
κέντρου του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Καραμανδανείου και του

Κέντρου Αποκατάστασης του ΚΦΙΑ στην Παραλία της Πάτρας, η ολοκλήρωση
ανέγερσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Οικοτροφείου του

εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο, η θεμελίωση του νέου κτιρίου
Ημερήσιας Φροντίδας - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με
Νοητική Στέρηση των «Μαχητών», το νέο κτίριο ΕΚΑΜΕΑ Αιγίου κ.λπ.

• Την προσθήκη νέας πτέρυγας στο «Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου»,
• Εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών για τη λειτουργία του

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (άρθρο 14 ν. 4445/2016)

• Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία 19 κέντρων
Κοινότητας σε ισάριθμους δήμους της Περιφέρειας. Συνεργασία με τους

Δήμους της Περιφέρειας μας για την άρτια λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών

υπάρχουν: 8 Κέντρα με παράρτημα Ρομά εκ των οποίων τα 4 είναι υφιστάμενα,
1 Κέντρο με Ένταξη Μεταναστών (ΚΕΜ) που λειτουργεί στο Δήμο Ανδραβίδας –
Κυλλήνης και 2 Κέντρα με κινητή Μονάδα (κινητά Κέντρα Κοινότητας με οδηγό)
στην Πάτρα και το Αίγιο. Στα Κέντρα Κοινότητας δημιουργήθηκαν 89 νέες θέσεις
εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων (Κυρίως Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι,
παιδαγωγοί και διαμεσολαβητές).

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Πετύχαμε:
• Συνδιοργάνωση με το αρμόδιο Υπουργείο της 1ης Περιφερειακής Έκθεσης
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις 6 και 7 Ιουλίου 2018 στην
Πάτρα. Στόχος της έκθεσης ήταν να συστηθεί η ΚΑλΟ στους πολίτες της

Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, αλλά και να ενισχυθούν οι συνεργασίες του
τομέα αυτού
• Οφθαλμολογικούς ελέγχους σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δίβρης,

της Ανδρίτσαινας, της Αρχαίας Ολυμπίας και του Σαραβαλίου σε συνεργασία με
το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το τμήμα Οπτομετρίας, τον Μάιο του 2017. Επίσης,
στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχει η Π.Δ.Ε με τον Σύλλογο

υπερήχους και test-pap στην Γαστούνη, στο Νεοχώρι, στην Ανδρίτσαινας κ.τ.λ.
• Ενημέρωση για την Εθελοντική Αιμοδοσία, τη Δωρεά Μυελού των

Οστών, σεμινάριο ενημέρωσης για τον παιδικό και εφηβικό διαβήτη στους

εκπαιδευτικούς, Ενημερωτική δράση σχετικά με το Μελάνωμα, τον Ιούνιο του
2016 στην παραλία της Κουρούτας,

• Προώθηση και διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας με
πολλαπλές δράσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Περιφέρεια.

• Εφαρμογή πολυετούς προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με κεντρικό
σύνθημα «μην τσιμπάς με τα κουνούπια» έγινε ενημέρωση γενικού πληθυσμού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκε προληπτικός Οφθαλμιατρικός

(διενέργεια ημερίδων, ενημερωτικά φυλλάδια αναφορικά με το βιολογικό

Έλεγχος σε μαθητές δημοτικών σχολικών μονάδων των περιοχών: Τραγανού,

κύκλο των κουνουπιών, τους τρόπους προφύλαξης) για πρόληψη ελονοσίας και

Πελοπίου, Λάλα, Καλλιθέας, Φιγαλείας, Κάστρου Κυλλήνης, Κ.Παναγιάς, Ειδικού

ενημέρωση υπηρεσιακών παραγόντων και δήμων για την καταπολέμηση των

Σχολείου Πύργου, Λεχαινών και Κρεστένων

κουνουπιών.

• Σπιρομετρικούς ελέγχους στις περιοχές της Αρ. Ολυμπίας (19 Μαρτίου 2018), του
Κάστρου Κυλλήνης (Νοέμβριος 2017), του Ελαιώνα Ηλείας (Νοέμβριος 2017) και
του Διοικητήριου της Π.Ε. Ηλείας (2018).

• Υλοποίηση του προγράμματος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

για τους Απόρους» ΤΕΒΑ /FEAD και συγκεκριμένα της Πράξης με τίτλο

• Μετρήσεις γλυκοζηλιομένης αιμοσφαιρίνης στην Βάρδα, στην Αμαλιάδα τον

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,

• Διαγνωστικές εξετάσεις με πολύτιμη συνδρομή της Αντικαρκινικής Εταιρείας

άπορους συνανθρώπους μας

Ιούνιο του 2017 σε συνεργασία με το σύλλογο Διαβητικών Πάτρας «Ζωή Γλυκιά»
στις περιοχές Ανδρίτσαινας, Αρ. Ολυμπίας, Κρεστένων, Βάρδας, Γαστούνης,
Ζαχάρως και Λεχαινών.

• Εμβολιαστική κάλυψη για Ιλαρά, στα πλαίσια της ατομικής υγιεινής σε

συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

• Εμβολιασμοί παιδιών ΡΟΜΑ και προληπτικός ιατρικός έλεγχος. Διεξήχθησαν
καρδιολογικοί, ενδοκρινολογικοί και γυναικολογικοί έλεγχοι με φορητούς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για άστεγους και
• Λειτουργία του θεσμού της υιοθεσίας ανηλίκων (εσωτερικού, διακρατικών,
διεθνών) και προσαρμογή στο νέο νομικό πλαίσιο. Λειτουργία του θεσμού

της αναδοχής σύμφωνα και προσαρμογή νέο νομικό πλαίσιο και διενέργεια

κοινωνικών ερευνών για την ανάθεση επιμέλειας και επιτροπείας ανηλίκων
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Πετύχαμε:
• Καμιά ευπαθής οικογένεια χωρίς ρεύμα. Η ενεργειακή ανέχεια έχει σοβαρότατες
ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εξαθλιώνουν την ποιότητα
ζωής των πολιτών μας. Πρωτοστατήσαμε ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα
υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες.
• Προγράμματα προληπτικού ιατρικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες με χρήση

7ου Γυμνασίου, 6ου Λυκείου), Ενεργειακή Αναβάθμιση της Μαθητικής Εστίας
Κρεστένων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

• Ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων και δημόσιων υποδομών Υγείας

της Δυτικής Ελλάδος που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 10.152.000 ευρώ. Ειδικότερα

κινητής μονάδας με έμφαση στον προληπτικό έλεγχο. Ειδικά προγράμματα

α) Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων A,B,C και M του Πανεπιστημιακού

προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες, παιδιά και παράλληλα ειδικά σεμινάρια

Νοσοκομείου Πατρών, με προϋπολογισμό 6.433.000 ευρώ β) Ενεργειακή

ενημέρωσης για την προληπτική ιατρική. Προγράμματα δωρεάν εμβολιασμών σε

αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου

ΡΟΜΑ σε συνεργασία με τους Δήμους.

Ηλείας, με προϋπολογισμό 1.545.000 ευρώ γ) Ενεργειακή αναβάθμιση του

• Σύνταξη και υλοποίηση του «Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
(Αρ. Απ. 58/07-05-2018).

• Προγραμματική Σύμβασης για τον προσδιορισμό του Ενεργειακού

Αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου, με
προϋπολογισμό 1.765.000 ευρώ δ) Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας, στην Βότση 9, στο Αγρίνιο, με προϋπολογισμό 408.000 ευρώ.
• Ανακαίνιση των αμφιθεάτρων και αιθουσών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το ΤΕΕ

προχωρήσαμε στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό σε υλικοτεχνικές

Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Η καταγραφή του Ενεργειακού

εγκαταστάσεις των αμφιθεάτρων σχολών (ιατρικής πολυτεχνικής κα) του

Αποτυπώματος, είναι το πρώτο βήμα που εντάσσεται στον ολοκληρωμένο

Πανεπιστημίου Πατρών.

σχεδιασμό για την Ενεργειακή Περιφέρεια
• Δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα» σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους
Φορείς» αποτέλεσε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
• Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων σχολικών κτιρίων της Πάτρας (όπως 10ου,
12ου Νηπιαγωγείων, 5ου, 8ου, 9ου, 15ου και 37ου Δημοτικών Σχολείου,

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία

Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Οι προκλήσεις για την Περιφέρεια μας
αναδεικνύονται σημαντικές
Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων και απορρύθμιση του κοινωνικού
κράτους απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας με
στοχευμένες πολιτικές στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν
πολιτικές που απαιτούν τοπική κοινωνική συμφωνία, εθελοντισμό, συμμετοχή
όλων μας χωρίς σημαντικό κόστος. Υπάρχουν πολιτικές που κινητοποιούν την
κοινωνία σε πράξεις
αλληλεγγύης, ενισχύουν
την κοινωνική συνοχή
και δεν απαιτούν από
την κρατική εξουσία
σημαντικούς πόρους.

Οι πολιτικές αυτές μπορούν να γίνουν το «κοινωνικό
συμβόλαιο» με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας. Ένα
συμβόλαιο για «μια Περιφέρεια με νέο σύγχρονο
κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση
τα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και δημογραφικά
δεδομένα,

ώστε

μέσα

από

συγκεκριμένα

Πιστεύουμε στον εθελοντισμό ως ένα πολύμορφο δυναμικό σύστημα
όπου η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία. Η
εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή εμπειρία, αναπτύσσοντας τις
κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες του εθελοντή. Ο
Εθελοντισμός είναι ο δείκτης
του πολιτισμού της τοπικής
κοινωνίας μας. Ο ίδιος ο
εθελοντής δεν είναι μόνο
πομπός αλλά και δέκτης των
ωφελειών που απορρέουν
από την εθελοντική του
δράση.

προγράμματα και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης
Οφείλουμε να
επεξεργασθούμε
και να προτείνουμε
δράσεις για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Οφείλουμε να ενισχύσουμε το κράτος πρόνοιας.
Οφείλουμε να στηρίξουμε το όραμα μας για μια Δυτική Ελλάδα της αειφορίας
και εξωστρέφειας. Με θέσεις απασχόλησης, με κοινωνικό προσανατολισμό. Να
παλέψουμε για ένα κοινωνικό κράτος της καθολικότητας, της αναδιανομής του
εισοδήματος, της ποιότητας των υπηρεσιών του, της λειτουργικότητας των
κοινωνικών δομών του και της μη εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών
του.

απαγόρευσης

των

διακρίσεων

να

αποτελούν σημαντική παράμετρο, που
θα λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό
πολιτικών και δράσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος, και η οποία θα προσδίδει
περαιτέρω

ποιότητα

και

αξιοπιστία

στις παρεμβάσεις της. Η εκλογή του
Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη

- προστασίας να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή
και την αλληλεγγύη.»

Οι αρχές των ίσων ευκαιριών και της

Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί
θεμελιώδη συνιστώσα της
Δημοκρατίας, δημόσια

και της Επιχείρησης από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εγγυάται τις
πολιτικές αυτές.

υποχρέωση και λειτουργία που
διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες για όλους, ποιοτικές υπηρεσίες
και δομές αλληλεγγύης. Διασφαλίζει την αναγκαία κοινωνική συνοχή που είναι
προϋπόθεση για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Κοινωνία χωρίς συνοχή, δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί
να εξελιχθεί.

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

Δεσμευόμαστε για:
• Λειτουργία Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η πρόσφατη

• Εφαρμογή πρακτικών για την καλλιέργεια κουλτούρας υιοθέτησης του

απόφαση ίδρυσης της 4ης Νομικής Σχολής της χώρας στην Πάτρα έχει

διαφορετικού, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως

αναμφίβολα ιστορικό χαρακτήρα και έρχεται να εμπλουτίσει την ακαδημαϊκή

μαθητών και νέων, σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών και την ισότητα

εμβέλεια του Πανεπιστημίου Πατρών και να ενισχύει το κύρος του, καλύπτοντας

των ευκαιριών απέναντι στις γυναίκες και τα ΑμεΑ.

παράλληλα ένα διαπιστωμένο κενό στα προγράμματα σπουδών και μια
πραγματική ανάγκη.
• Ανακατασκευή νέας σύγχρονης φοιτητικής εστίας βάζοντας τέλος σε ένα

«άθλιο» κτιριακό συγκρότημα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με
την χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προχωράμε στην

• Θέσπιση του Περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη με Αναπηρία.

• Δημιουργία Ηλεκτρονικού κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη με αναπηρία
από οποιοδήποτε σημείο της Περιφέρειας προκειμένου να μην χρειάζεται να
μετακινείται σε καμία υπηρεσία της Περιφέρειας.
• Προγράμματα «τηλειατρικής - φροντίδας» και βοήθειας κατ οίκον σε

ανακατασκευή της Φοιτητικής Στέγης, δίνοντας την δυνατότητα στους φοιτητές

ηλικιωμένους και πάσχοντες. Δημιουργία δικτύου νοσοκομειακών μονάδων

να ζουν και να λειτουργούν σε ασφαλείς και σύγχρονες συνθήκες

της 6ης ΥΠΕ, της ΠΔΕ, των αγροτικών ιατρών και των κέντρων υγείας ώστε να

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων με τίτλο «Στηρίζουμε την οικογένεια»

• Διεκδίκηση Πολιτικών ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων μέσω παροχών
και παρεμβάσεων καθολικής εμβέλειας.

υπάρξει παροχή υγείας και φροντίδας, αξιοποιώντας την τεχνολογία σε ορεινές
και απομακρυσμένες περιοχές.
• Ενεργός συμμετοχή και υποστήριξη του έργου των υφιστάμενων κέντρων

• Υλοποίηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την

πρόληψης κατά των εξαρτήσεων της Δυτικής Ελλάδας. Δημιουργία

• Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης

και θα συμβουλεύει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συναφή θέματα στη βάση

κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Περιφερειακού Δικτύου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων που θα μελετά

σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

επιχειρησιακού σχεδίου.

και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση
• Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και
προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

• Δημιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας. Σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής
θα λειτουργήσει παρατηρητήριο ποιότητας ζωής και θα χρηματοδοτούνται

προγράμματα αποτύπωσης της ποιότητας ζωής αλλά και για τη χαρτογράφηση
της κατάστασης για συγκεκριμένες ομάδες με αυξημένο κίνδυνο της Δυτικής
Ελλάδας στην βάση της στρατηγικής για την νέα προγραμματική περίοδο.

Αναβαθμίζουμε τις Κοινωνικές Δομές
Διαμορφώνουμε κοινωνικό συμβόλαιο

• Παρότρυνση της οικοδόμησης τοπικών και ενδοπεριφερειακών δικτύων και
συνεργασιών για την προώθηση και διαχείριση θεμάτων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Καθιέρωση ετήσιας τελετής ανάδειξης βράβευσης πρωτοβουλιών

Οραματιζόμαστε την αλληλέγγυα κοινωνία
με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας

• Ολοκληρωμένη στρατηγική για τις εξαρτήσεις με έμφαση στον τομέα της
πρόληψης με προτεραιότητα την ενημέρωση της κοινωνίας, την άρση της

ασυλοποίησης και απομόνωσης των χρηστών. Ενιαία περιφερειακή στρατηγική

τοπικών επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής

και συντονισμένες ενέργειες με επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των

ευθύνης.

επιμέρους δράσεων.

• Παρότρυνση δημιουργίας ενεργών δικτύων εθελοντισμού και υποστήριξη των
υφιστάμενων στην Δυτική Ελλάδα με συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

• Ενίσχυση των θετικών δράσεων υπέρ των άνεργων γυναικών και αρση των
εμποδίων που συνδέονται με το φύλο στο πεδίο της εργασίας.

• Διεκδίκηση για την θεσμοθέτηση από τις Περιφέρειες της
χώρας και ειδικά για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
της χρήσης των ομολόγων θετικού αντίκτυπου, όσο και
άλλων εργαλείων αξιοποίησης πόρων του ιδιωτικού

τομέα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης. Οι καλές
πρακτικές στις χώρες της ΕΕ είναι πολλές

ήκιτυ
αδάλλΕ

ικαίωμα
στην
πρόοδο

Περιβάλλον - Πολιτισμός
Τουρισμός

Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας
Οικολογικός μετασχηματιμός και

Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

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

Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας
Οικολογικός μετασχηματιμός και

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

Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

• 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.

• 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.

κοινοτήτων. Στόχος είναι η προώθηση της

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

Απολαμβάνουμε το περιβάλλον μας
Οικολογικός μετασχηματιμός και

• Επεμβάσεις για την ανάδειξη του παραδοσιακού τοπίου (π.χ. συντήρηση
αναβαθμών σε συνεχόμενες γεωργικές εκτάσεις) και την ενίσχυση

Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης

• 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.
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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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