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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του έργου EPICAH 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο και αποτελεί την κύρια διαδικασία του έργου EPICAH, αναπτύχθηκε μέσα 
από μια απόλυτη συμμετοχική στην οποία συνέβαλαν οι πιο συναφείς και ενεργοί φορείς στους τομείς προστασίας 
και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, 
ενώ η Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας είχε επίσης πολύ 
ενεργό και ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι καλές πρακτικές των εταίρων του έργου EPICAH ήταν στο 
επίκεντρο αυτής της διαδικασίας, καθώς ολόκληρο το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης βασίστηκε στις καλές πρακτικές 
των επισκέψεων μελέτης και στα διδάγματα από τις πρακτικές αυτές στις περιοχές των εταίρων.

Οι κύριες Δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου αποτελούν τη σημαντικότερη παρακαταθήκη  της υλοποίησης του 
έργου καθώς είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος Interreg Europe, 
δημιουργούν ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο ενεργειών για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μα-
κεδονίας και συνοψίζονται στα παρακάτω:   
■ Διαβούλευση με πιθανούς δικαιούχους προκειμένου να εντοπιστεί, να ιεραρχηθεί και να αξιολογηθεί η ωρίμανση 
των προτάσεων / έργων
■ Προετοιμασία λεπτομερούς παρουσίασης από τη Διαχειριστική Αρχή, με έμφαση στις ανάγκες που περιλαμβά-
νονται στα προτεινόμενα σχέδια  και των πιθανών δικαιούχων (αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων και χώρων 
με στόχο την αύξηση της τουριστικής τους ελκυστικότητας). Αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως το βασικό 
πλαίσιο για το σχεδιασμό της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από τη Διαχειριστική Αρχή.
■ Οριζόντια υποστήριξη της διαδικασίας που σχετίζεται με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και την υποβολή 
προτάσεων
■ Οριζόντια παρακολούθηση και παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επιλεγέντων έργων (στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης)
■ Υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων για κατανόηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των δεικτών και για την 
ορθή αναφορά τους σε περιοδική βάση.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η Διαχειριστική 
Αρχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, σε στενή 
συνεργασία μεταξύ τους, θα είναι οι κύριοι υπεύθυνοι του σχεδιασμού, της εξασφάλισης χρηματοδότησης και της 
εφαρμογής του ως άνω πλαισίου, με κύριο στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας (φυσικής και ψηφιακής) σε 
χώρους και μνημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης των πολιτιστικών 
υποδομών που υποστηρίζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

ΖΩΗ 22δ
Βίαζε 15 χρόνια 

την κόρη του!

Μ
ια αδιανό-
ητη ιστο-
ρ ία  συ-
γκλονίζει 
την Κρή-

τη και προκαλεί αποτρο-
πιασμό. Πρόκειται για 
μια φρικτή υπόθεση σε-
ξουαλικής κακοποίησης 
και ενδοοικογενειακής 
βίας με θύμα μία κοπέ-
λα 27 ετών σήμερα. Θύ-
της ήταν ο ίδιος ο πατέ-
ρας της, τον οποίο βρή-
καν οι Αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με απο-
κάλυψη του καναλιού 
Κρήτη TV, οι λεπτομέ-
ρειες της ιστορίας προ-
κάλεσαν σοκ ακόμη και 
στους αστυνομικούς. 

Ο 55χρονος άνδρας 
ομολόγησε ότι βίαζε συ-
στηματικά την πρωτότο-
κη κόρη του για 15 ολό-
κληρα χρόνια, δηλαδή 
από τότε που ήταν μικρό 

κοριτσάκι. Η κοπέλα από 
τα 12 χρόνια της ζει αυ-
τόν τον εφιάλτη εξαιτί-
ας του εγκληματία πατέ-
ρα της. Τότε εγκατέλειψε 
το σχολείο, σύμφωνα με 
το neakriti.gr, που ανέ-
φερε ότι η Κρητικοπούλα 
αντιμετώπιζε πρόβλημα 
υγείας και αυτός φέρε-
ται ότι είναι ο λόγος που 
την ανάγκασε να αφήσει 
νωρίς τη μαθητική ζωή.

Το γεγονός ότι βρι-
σκόταν αποκλειστικά 
στο σπίτι είχε ως αποτέ-
λεσμα να βιώνει τις απο-

τρόπαιες και χυδαίες 
πράξεις του πατέρα της, 
ο οποίος τη βίαζε συστη-
ματικά. Αυτό που -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- 
σόκαρε ακόμη περισσό-
τερο τους αστυνομικούς 
είναι ότι όλα γίνονταν 
με την ανοχή της μητέ-
ρας της, η οποία αρνή-
θηκε να δεχτεί και να πι-
στέψει όσα το παιδί τής 
αποκάλυψε. 

Η 27χρονη έσπασε 
τη σιωπή της πριν από 
λίγους μήνες, απευ-
θύνθηκε στην Αστυνο-
μία και ο 55χρονος επι-
χείρησε να αντικρούσει 
τους ισχυρισμούς της. 
Ωστόσο, έπεσε σε αντι-
φάσεις και ομολόγησε, 
εκδόθηκε ένταλμα σύλ-
ληψης από τον ανακριτή 
Χανίων και προφυλακί-
στηκε στις Φυλακές Τρι-
πόλεως.

ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ που σίγουρα -όσα 
κι αν έχουμε δει- δεν περιμένα-
με να δούμε... 

Σε φωτογραφία που δημο-
σιεύθηκε στο twitter και κάνει 
τον γύρο του διαδικτύου φαίνε-
ται πως μια καφετέρια στην Πά-
τρα αποφάσισε να τοποθετήσει 
τα τραπεζοκαθίσματα του εξω-
τερικού χώρου γύρω από ένα... 
φανάρι, με αποτέλεσμα να φαί-
νεται ότι ο φωτεινός σηματοδό-
της είναι μέρος της διακόσμησης 
του μαγαζιού. 

Μάλιστα, όταν η καφετέρια 
έχει κατεβασμένες και τις τέντες 
της, αυτές κρύβουν το φανάρι 
και δεν υπάρχει από τον δρόμο 
καμία ορατότητα. 

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις 
που έχουν δοθεί στο αξιοπερί-
εργο συμβάν, το φανάρι τοποθε-
τήθηκε πρόσφατα στο σημείο και 
κοιτάζει προς την οδό Κορίνθου, 
η οποία πρόκειται να αντιδρομη-
θεί στο μέλλον, κάτι που σημαί-
νει ότι προς το παρόν δεν έχει 
καμιά λειτουργία...

Φανάρι μέσα
σε καφετέρια
στην Πάτρα!

■■Ομολογία-σοκ 
από τον 55χρονο 

πατέρα
στην Κρήτη

Ο φωτεινός σηματοδότης τοποθετήθηκε μέσα σε καφετέρια στην Πάτρα


