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Υπεγράφη την Πέμπτη 6 Μαΐου στο πλαίσιο της 2ης Συνεδρίασης της Διάσκεψης των
Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας παρουσία και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
από την υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη και τον
γενικό γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο, η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ που αφορά στην υλοποίηση του ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας για το χρονικό διάστημα έως το 2015.

Με την συμφωνία αυτή απελευθερώνονται πλέον όλοι οι πόροι του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος
προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πέραν όσον κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις
μέσω των τραπεζών ή του αναπτυξιακού νόμου.
Με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής το ποσό της εκχώρησης ποσών προς την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για διαχείριση αυξήθηκε από 249.693.195€ σε 404.048.115€.
Ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αναστάσιος Αποστολόπουλος
δήλωσε αμέσως μετά την εκδήλωση:
«Η κυβέρνηση υλοποίησε τις εξαγγελίες της για πραγματική αποκέντρωση των πόρων προς
τις περιφέρειες, τώρα εμείς σηκώνουμε τα μανίκια και υλοποιούμε».
Η ακριβής κατανομή των πόρων αφού ελήφθησαν υπόψη και οι προτάσεις τροποποιήσεων
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέληξε ως εξής:
-

Εθνικές οδοί: 18.823.529,41 ευρώ.

- Περιφερειακές / τοπικές οδοί: 56.000.000,00 ευρώ.
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-

Αερολιμένες: 20.000.000 ευρώ.

-

Λιμένες: 7.647.058,82 ευρώ.

- Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών:
662.577,78 ευρώ.
- Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό
εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που
συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη
τεχνολογία.: 13.333.333,33 ευρώ.
- Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα
ερευνητικά κέντρα): 4.027.777,78 ευρώ.
- Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.): 2.531.798,61 ευρώ.

- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων: 34.966.547,20 ευρώ.
-

Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό): 7.681.511,74 ευρώ.

- Επεξεργασία υδάτων (λύματα): 3.234.254,78 ευρώ.
- Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις
περιοχές Natura 2000): 626.550,71 ευρώ.
- Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη
κινδύνων.: 23.045.788,33 ευρώ.
-

Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους: 1.754.342,00 ευρώ.
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-

Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς.: 1.253.101,43 ευρώ.

-

Συνδρομή στην βελτίωση τουριστι-κών υπηρεσιών: 1.065.136,21ευρώ.

-

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.: 8.408.310,57 ευρώ.

- Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών: 3.070.098,49 ευρώ.
- Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών: 764.391,87 ευρώ.
-

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση: 44.145.739,46 ευρώ.

- Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της
βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι
διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική
ζωή: 10.754.203,00 ευρώ.

Υποδομές εκπαίδευσης: 70.670.431,82 ευρώ.
-

Υποδομές Υγείας: 41.098.048,92 ευρώ.

- Άλλες κοινωνικές υποδομές: 14.209.244,13 ευρώ.
- Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις: 6.265.507,13 ευρώ.
- Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση: 2.405.541,18 ευρώ.
-

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία: 5.603.290,59.

3/3

