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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Η πρώτη συνάντηση φορέων για την κατάρτιση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΣΑΑΧ)» έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Κεφαλονιάς στο
κτίριο του Δημαρχείου. Τα Σχέδιο θα υποβληθεί έως το τέλος του χρόνου, προς έγκριση από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ιονίων Νήσων, με στόχο τη χρηματοδότηση των
δράσεων που θα προταθούν.
Ο Δήμος Κεφαλονιάς αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή στο πλαίσιο του εταιρικού σχήματος που θα
δημιουργηθεί με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς.
Στη συνάντηση προήδρευε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης και συμμετείχαν ο κ.
Σπύρος Ματιάτος. Αντιδήμαρχος Ομαλών, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, ο κ.Γεράσιμος
Γασπαρινάτος, Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, ο κ. Άγγελος Κωνσταντάκης, Πρόεδρος
ΚΕΔΗΚΕ, ο κ. Σωτήρης Ματιάτος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κεφ/νιάς και Ιθάκης , ο κ.
Ιωάννης Σαμαράς, Προϊστάμενος – Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ( Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας
και Τροφίμων, οι κ.κ. Γεράσιμος Δαναλάτος, Κωνσταντίνος Μπαζίγος, από το Συνεταιρισμό
Ρομπόλας , οι κ.κ. Ανδρέας Καλαφάτης, Σπύρος Αλυσανδράτος, Σπύρος Θεοτοκάτος, από την
ΕΑΣΚΙ, καθώς και οι κ.κ. Σπύρος Γαλιατσάτος, Γεράσιμος Τιμοθεάτος, από την Ένωση Ξενοδόχων
Κεφαλληνίας- Ιθάκης.
Οι επιλέξιμες περιοχές είναι αυτές των πρώην ΟΠΑΑΧ δηλσδή οι Δημοτικές και Τοπικές
Ενότητες:Ελειού-Πρόννων Ερίσου Λειβαθούς Ομαλών Πυλαρέων Σάμης (Οι Τ.Κ. :
Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων) και επιπλέον επιλέξιμες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
σύμφωνα με την νομοθεσία.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προς έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου
ορίζεται το ποσό των 6.000.000 €, εκ των οποίων τα 4.000.000 € θα αφορούν δράσεις
ολοκληρωμένης ανάπτυξης και τα υπόλοιπα ενισχύσεις για τη διαφοροποίηση του τοπικού
παραγωγικού συστήματος (ενισχύσεις ΜΜΕ). Όμως, ο συνολικός προϋπολογισμός που τελικά θα
εγκριθεί, θα αποτελεί συνάρτηση της ωριμότητας των προτεινόμενων δράσεων.
Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση των βασικών στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων του
Επιχειρησιακού Σχεδίου και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή
των φορέων, οι οποίοι δεσμεύθηκαν να καταθέσουν προτάσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να
καθόμαστε γύρω από το ίδιο τραπέζι για να συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις στα
προβλήματα και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με τη διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τη
μεταποίηση και τον τουρισμό. «Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τους
διαθέσιμους πόρους, να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, ώστε να δώσουμε αναπτυξιακή ώθηση στην
πραγματική οικονομία».

