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Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει

Eν εξελίξει
Aγαπητέ αναγνώστη
ο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί την πρώτη έκδοση µιας περιοδικής ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για την διαδικασία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, αποτελεί τη µεγαλύτερη και βασικότερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία της χώρας µας για την περίοδο 2007-2013. Το ΕΣΠΑ
στο Βόρειο Αιγαίο υλοποιείται µέσα από το Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Για τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι πόροι που θα κατευθυνθούν για την ανάπτυξη των νησιών µας θα ανέλθουν σε 385 εκ. Αν σε αυτά συνυπολογίζουµε και
τους πόρους που θα προέλθουν από άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα, κυρίως τοµεακά, οι πόροι αυτοί θα υπερδιπλασιαστούν. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ενηµέρωση και πληροφόρηση αποτελεί το βασικότερο κοµµάτι της καλής λειτουργίας
του προγράµµατος. Μια ενηµέρωση που θα παρέχει στον κάθε άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενο µε το πρόγραµµα καλή γνώση για:
τη σηµερινή κατάσταση του προγράµµατος,
τις µεσοπρόθεσµες και άµεσες ενέργειες για την εξέλιξη του, καθώς και τις
ευκαιρίες που παρέχονται µέσα από τη σηµαντική αυτή αναπτυξιακή παρέµβαση,
τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη σωστή και χρηστή διαχείριση των δηµοσίων πόρων.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή της εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας µε τους φορείς, αλλά και τους ωφελούµενους του ΕΣΠΑ που θα οδηγήσει στην πλήρη γνώση των εξελίξεων και δεδοµένων του προγράµµατος.
Ελπίζοντας ότι θα σας έχουµε πάντα κοντά µας σας καλωσορίζουµε στο πρώτο
µας τεύχος που έχει την ονοµασία «εν εξελίξει».λή ανάγνωση!
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Αγαπητοί Νησιώτες,
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ένας

ίναι µεγάλη τιµή και χαρά για µένα να προλογίσω την έκδοση αυτή που αφορά τη νησιωτική, ακριτική περιφέρεια
του Βορείου Αιγαίου. Μια περιφέρεια µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εµφανή συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αλλά και

σοβαρές αδυναµίες, που σχετίζονται µε τη νησιωτική φυσιογνωµία της.

θαυµάσιος τόπος µε πολλές ευκαιρίες για ανά-

Μια περιφέρεια που κάθε ένα από τα νησιά που την απαρτίζουν (Λέσβος, Χίος, Σάµος, Λήµνος, Ικαρία, Φούρνοι, Οι-

πτυξη και ευηµερία. Ενας ευλογηµένος τόπος στον οποίο

νούσες, Ψαρά, Αη Στράτης) έχουν αφήσει το δικό τους καθαρό αποτύπωµα στη µακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου. Μια

αξίζει ένα ευοίωνο µέλλον. Σήµερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ατενίζει τη δεκαετία µε αισιοδοξία, µιας και σηµαντικές πρωτοβουλίες πάρθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Πρωτοβουλίες οι οποίες
σε συνδυασµό µε τη σκληρή δουλειά θέτουν τις βάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη
στα νησιά της Περιφέρειας µας.

περιφέρεια που αγωνίζεται να καλύψει την αναπτυξιακή της υστέρηση, να διαµορφώσει το νέο αναπτυξιακό της πρότυπο, να χαράξει την αναπτυξιακή της στρατηγική για το µέλλον και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, µετατρέποντας τη
νησιωτικότητα από µειονεξία σε πλεονέκτηµα και ευκαιρία για πρόοδο και ευηµερία.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη και δύσκολη χρονική στιγµή και βρέθηκε αντιµέτωπη µε σύνθετες προκλήσεις και πρωτόγνωρα και δυσεπίλυτα προβλήµατα.
Καταβάλαµε από την πρώτη στιγµή, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, µια τιτάνια προσπάθεια για να αποτρέψουµε τον κίνδυνο της ολο-

Το µοντέλο ανάπτυξής µας στηρίζεται σε ένα πετυχηµένο δίπολο που απαντά

σχερούς κατάρρευσης της χώρας και ταυτόχρονα δίνουµε τον αγώνα για την ανάταξη της οικονοµίας και την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

µάλιστα µε επιτυχία στα σηµερινά προβλήµατα της κρίσης. Aπό τη µια πλευρά εί-

Ένα από τα βασικά εργαλεία στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας είναι το ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο µπορεί να απο-

ναι η υλοποίηση σηµαντικών υποδοµών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και

τελέσει ουσιαστικό µέσο για τη στήριξη της πολιτικής συνοχής και την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, για την ολοκλήρωση των βασι-

από την άλλη η επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του τόπου µας. Bέβαια,

κών τεχνικών υποδοµών της χώρας, για την ενίσχυση της νέας, υγιούς και πράσινης επιχειρηµατικότητας, για τη µείωση του ψηφιακού χά-

αυτό το δίπολο ανάπτυξης, για να γίνει πράξη απαιτεί κόπο και στοχευµένη προ-

σµατος που µας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη, για τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πόλεων ως προς την ποιότητα ζωής, την απα-

σπάθεια. Aυτό ακριβώς κάναµε όλοι µας από τις αρχές του χρόνου, εδώ στην Περι-

σχόληση και το εισόδηµα.

φέρεια Βορείου Αιγαίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ρυθµοί α-

Η έγκαιρη αξιοποίηση των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ αποτέλεσε, εξαρχής, βασική µας προτεραιότητα. Παραλάβαµε, πριν ένα χρόνο,

πόδοσης των µηχανισµών παραγωγής της ανάπτυξης, τόσο από τις υπηρεσίες όσο

το ΕΣΠΑ µε συνολική απορρόφηση της τάξης του 2,93%. Έως το τέλος του 2010, η απορρόφηση των πόρων του συνόλου των Επιχειρησιακών

και από τους αιρετούς. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε την υποστήριξη που εξασφαλίστηκε από τις κεντρικές υπηρεσίες και τα Υπουργεία.
Το ΕΣΠΑ στις αρχές του έτους, τρία χρόνια από την έναρξη εφαρµογής του, είχε ενεργοποιήσει µόλις το 46% του προγράµµατος. Aυτή τη στιγµή η ενεργοποίηση έχει ανέλθει στο 95%, ενώ οι εντάξεις από 9,7% του προϋπολογισµού έφτασαν
στο 50,6%, µε την ένταξη στο πρόγραµµα, σηµαντικών έργων σε όλα τα νησιά µας.
Οι συµβάσεις που έφταναν µόλις το 7,5%, σήµερα είναι 22,6% και τέλος οι δαπάνες

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ αναµένεται να φτάσει στο 17%.
Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, απλοποιήσαµε τις διαδικασίες και επιταχύναµε τους ρυθµούς υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ,
υπογράψαµε τις Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης και «λύσαµε» τα χέρια των Περιφερειών, προκειµένου να «τρέξουν» µε µεγαλύτερες ταχύτητες τα ΠΕΠ.
Στα πλαίσια αυτά, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µεθοδικά και αποτελεσµατικά, αξιοποιεί τους πόρους του ΠΕΠ και τα υπόλοιπα χρηµατοδοτικά µέσα και προωθεί έργα και δράσεις µε αναπτυξιακά οφέλη για τα νησιά της Περιφέρειας.
Με στόχο την ορθολογική και έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, προχωράµε στη συνολική αναµόρφωση του προγράµµατος και στην περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και δράσεων που περιλαµβάνει.

από 2,3% στις αρχές του έτους, σήµερα ξεπερνούν το 12,7%. Οι στόχοι λοιπόν επι-

Η µέχρι τώρα ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών της χώρας µας, συµπεριλαµβανοµένου του Βορείου Αιγαίου, στηρίχθηκε -κατά κύ-

τυγχάνονται µε γοργούς ρυθµούς και επιβεβαιώνουν ότι µε όραµα και δουλειά

ριο λόγο- στον Τουρισµό, µε αποκλειστική, κατά κανόνα, υιοθέτηση του κορεσµένου, πλέον, ‘µοντέλου’ «ήλιος και θάλασσα». Το αναπτυξια-

µπορούµε να έχουµε αποτελέσµατα και να ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία

κό αυτό ‘µοντέλο’ έχει εξαντλήσει τα όριά του. Το νέο πρότυπο της πράσινης ανάπτυξης λαµβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα και τη διαφορε-

και αξιοπρέπεια. Mαζί µε αυτά ενεργοποιήθηκαν και άλλα προγράµµατα για τα νη-

τικότητα κάθε Περιφέρειας, δίνοντας έµφαση σε δράσεις και έργα που στηρίζουν την ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη όλων των τοµέων πα-

σιά µας, όπως αυτά για τα µικρά νησιά, τις αστικές περιοχές, το Ειδικό Αναπτυξιακό

ραγωγής. Στόχος είναι προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας, διαφοροποίηση και αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, στήριξη της επιχειρηµατικότητας που επενδύει στην καινοτοµία και την εξωστρέφεια είναι ανταγωνιστική, φιλική στο περιβάλλον και δηµιουργεί σταθερές και

Πρόγραµµα µε πόρους από το Π∆Ε και άλλα.
Aγαπητοί νησιώτες του Βορείου Αιγαίου, από την πλευρά µου, στο χρόνο της αποστολής µου στο Bόρειο Aιγαίο, αφιερώθηκα ολοκληρωτικά ώστε να επανενεργοποιήσω το πρόγραµµα και να κινητοποιήσω τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου. Τώρα, στη νέα εποχή που ανατέλλει µε την εφαρµογή του νέου αυτοδιοικητι-
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ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Με την εφαρµογή της σπουδαίας θεσµικής αλλαγής που εισάγει ο «Καλλικράτης» στην αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και στις αρµοδιότητες των αυτοδιοικητικών θεσµών, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης γίνεται πλέον υπόθεση των
νέων ισχυρών ∆ήµων και των αιρετών Περιφερειών, που καλούνται να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά και έγκαιρα τους διαθέσιµους πόρους.
Βούληση της Κυβέρνησης είναι να πορευτεί µαζί µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των Περιφερειών της χώρας, υπηρετώντας τον κοινό

κού χάρτη της χώρας, τα πράγµατα µπορούν να προχωρήσουν ακόµα περισσότερο,

συλλογικό και εθνικό στόχο που δεν είναι άλλος από τη βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας στο σύνολο των Περιφερειών της και της

πιο εύκολα και πολύ καλύτερα.

ευηµερίας των κατοίκων.

Η Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Με εκτίµηση

Σοφία Θεολογίτου

Παναγιώτης Ρήγας
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Περιβάλλον
και Ανάπτυξη
στο Βόρειο Αιγαίο
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί ένα από τα πλέον πολύπλοκα και δύσκολα προβλήµατα
που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες σήµερα. Η άµεση αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), η προώθηση και µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης,
αλλά και η ολοκληρωµένη διαχείριση των
φυσικών πόρων µε στόχο τη µείωση της
παραγωγής απορριµµάτων, αποτελούν τις
βασικές επιλογές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αποτελεσµατική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Στην κατεύθυνση αυτή, αρχικά µε επιστολές που στάλθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε όλους τους ∆ήµους στους οποίους βρίσκονται ακόµα ΧΑ∆Α σε λειτουργία ή σε φάση αποκατάστασης, ζητήθηκε η άµεση επίσπευση των ενεργειών που απαιτούνται για την οριστική παύση λειτουργίας και την αποκατάστασή τους, επισηµαίνοντας τόσο τους
κινδύνους για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία όσο και τα επικείµενα πρόστιµα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο συντονισµού όλων των απαιτούµενων ενεργειών
για την οριστική παύση λειτουργίας και
την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α, η Γενική
Γραµµατέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει συγκαλέσει µια σειρά συσκέψεων µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων από όλα τα νησιά, όπου
συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τη

H
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λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης,
την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α και τις δράσεις ανακύκλωσης.
Με επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επισηµάνθηκαν τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων
και ζητήθηκε η συνδροµή του Υπουργείου
ώστε να ξεπεραστούν τα εµπόδια που καθιστούν δύσκολη την εφαρµογή του συστήµατος ανακύκλωσης στην Περιφέρεια.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας έχει εκδώσει πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων για Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) (η συνολική δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
3.766.835 ευρώ) και για την αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) µε χρηµατοδότηση τόσο
των οριστικών µελετών όσο και των έργων
αποκατάστασης (η συνολική δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.848.000 ευρώ).
Τέλος, µε αποφάσεις που υπέγραψε η
Γενική Γραµµατέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, τα έργα αποκατάστασης 10
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στους ∆ήµους Ερεσού - Αντίσσης και Πολιχνίτου στη Λέσβο, συνολικού
προϋπολογισµού 1.158.805 ευρώ, καθώς
και ο XYTA 1ης ∆ιαχειριστικής Eνότητας Xίου προϋπολογισµού 4.050.000€
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Σύσταση Επιτροπής
για την Πράσινη Ανάπτυξη

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχοντας ως
βασικό στόχο την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο του αναπτυξιακού της σχεδιασµού, ανακοίνωσε
το Μάρτιο του 2010 τη σύσταση Επιτροπής
για την Πράσινη Ανάπτυξη.
Η Επιτροπή, αποτελούµενη από 21 µέλη,
εργάστηκε εθελοντικά για την ανάπτυξη
των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο
του νέου εναλλακτικού µοντέλου της πράσινης ανάπτυξης και κατέληξε σε ένα σύνολο 60 προτάσεων που εκτείνονται σε µια
σειρά τοµέων και δράσεων όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η προστασία του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, η εκπαίδευση και η έρευνα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ορθολογική
διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και
η σύνδεση φύσης και πολιτισµού.
Με την πρωτοβουλία αυτή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ευελπιστεί να συνεισφέρει
στο δηµόσιο ανοιχτό διάλογο µεταξύ επιστηµόνων, πολιτών και τοπικών φορέων για την
υιοθέτηση στρατηγικών και την υλοποίηση
δράσεων µε στόχο τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε σεβασµό προς το περιβάλλον.
Αναλυτικά το σύνολο των προτάσεων της Επιτροπής για την Πράσινη Ανάπτυξη είναι
διαθέσιµο στο ιστότοπο της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου: www.northaegean.gr
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Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει

Eν εξελίξει

20η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου.
Xίος, 17 Iουνίου 2010.

Παρουσίαση Eιδικού Aναπτυξιακού Προγράµµατος
Περιφέρειας Bορείου Aιγαίου. Παπάδος Λέσβου.
28 Aυγούστου 2010.

Παγκόσµια Ηµέρα
Περιβάλλοντος 2010
Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος και η ανακήρυξη του 2010 ως «Παγκόσµιο Έτος
Βιοποικιλότητας» από τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών, γιορτάστηκαν στις 5 Ιουνίου 2010 µε εκδηλώσεις που διοργάνωσαν
από κοινού το τµήµα Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και η Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
Στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν
στο Πάρκο της Αγίας Ειρήνης, στην πόλη της
Μυτιλήνης, συµµετείχαν δεκάδες παιδιά
που ζωγράφισαν για τα απειλούµενα είδη,
ενηµερώθηκαν για θέµατα προστασίας τους
περιβάλλοντος και συµµετείχαν σε διάφορα εικαστικά δρώµενα.
Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν να τονιστεί η
σηµασία που έχει στη ζωή µας η βιοποικιλότητα, αλλά και την ανάγκη να τη διατηρήσουµε και να την προστατέψουµε.

Σύσκεψη για την επιτάχυνση υπολοίησης των
∆ράσεων Yγείας της Περιφέρειας Bορείου Aιγαίου.
Mυτιλήνη, 16 Nοεµβρίου 2010.

Σύνοδος Kορυφής των Nησιωτικών Περιφερειών.
Πάλµα Nτε Mαγιόρκα, 26 Aπριλίου 2010.

∆ραστηριότητες - πρωτοβουλίες
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

M

ε την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Θεολογίτου ως Γενικής Γραµµατέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώτο µέληµά της ήταν τόσο η καταγραφή των ελλείψεων
και των προβληµάτων όσο και ανάδειξη των ευκαιριών για ανάπτυξη που κρύβει κάθε νησί.
Έτσι, λοιπόν, στην αρχή του έτους 2010, πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις σε Υπουργεία για
την εξεύρεση πόρων για τα νησιά της Περιφέρειας, αλλά και επισκέψεις και τεχνικές συσκέψεις
µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί στόχος και τρόπος της Γενικής Γραµµατέως είναι η
διαβούλευση, οι συµµετοχικές διαδικασίες και η ενεργός εµπλοκή των φορέων και των πολιτών
στα θέµατα που τους αφορούν.
Με εφαλτήριο τη σύσκεψη για ενηµέρωση περί των αλλαγών που προώθησε το Υπουργείο
Οικονοµίας σε σχέση µε το ΕΣΠΑ, παρόντος του Υφυπουργού κυρίου Αρναουτάκη, ξεκίνησε µια
πορεία µε στόχο την ενεργοποίηση των προγραµµάτων και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των έργων στα νησιά µας. Η Γενική Γραµµατέας συγκάλεσε περισσότερες από 25
συσκέψεις µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε διάστηµα µιας εβδοµάδας.
Μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο ενηµέρωσης, έχοντας εικόνα των έργων που επρόκειτο να
υποβληθούν για χρηµατοδότηση και ένταξη στο ΕΣΠΑ, των αναγκών των δήµων καθώς και της ωριµότητας των έργων, υποστήριξε µε την οµάδα κρούσης τους δικαιούχους, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ωρίµανσης των έργων. Ακολούθησαν επανειληµµένες συσκέψεις µε στόχο
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των έργων που ήταν χρηµατοδοτούµενα από το
Γ΄ ΚΠΣ και τα οποία ήταν σε εξέλιξη, έτσι ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν και να είναι λειτουργικά και ποιοτικά, µέσα στο οικονοµικό αντικείµενο, χωρίς επιβάρυνση των εθνικών πόρων, καθώς
προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων µέσω του ΕΣΠΑ.
Συνεχείς ήταν και οι συσκέψεις µε τα Υπουργεία στην Αθήνα. Οι συσκέψεις µε το Yπουργείο
Yποδοµών, Mεταφορών & ∆ικτύων, µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για την επιτάχυνση
και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των έργων στο ΕΣΠΑ, οι συσκέψεις στο ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων καθώς επίσης και για τη δυνατότητα κάλυψης περιβαλλοντικών αναγκών της Περιφέρειας, είτε µε κονδύλια του EΠΠEPAA λόγω µη επάρκειας των διατιθέµενων αντίστοιχων κονδυλίων του Eπιχειρησιακού µας Προγράµµατος, είτε µε τη δυνατότητα εκχώρησης κονδυλίων του EΠΠEPAA και αρµοδιοτήτων διαχείρισης στην E∆A Bορείου Aιγαίου. Oι
συζητήσεις στο Υπουργείο Οικονοµίας για ζητήµατα επιχειρηµατικότητας, τουρισµού και µεταποίησης, αλλά και για τις δυνατότητες της πρωτοβουλίας Jessica και του χρηµατοδοτικού εργαλείου Jeremie, είναι δείγµα µόνο από τις επαφές της Περιφέρειας που έγιναν µέσα στο 2010.
Από τις συσκέψεις, στις οποίες συµµετείχε η Περιφέρεια, ξεχώρισαν ιδιαίτερα η Σύνοδος Κορυφής των Νησιωτικών Περιφερειών που διοργάνωσε η Ισπανική Προεδρία στην Πάλµα Ντε Μαγιόρκα, η 20η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Βορείου Αιγαίου και η 3η Συνεδρίαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
Σηµαντικές εξίσου πρωτοβουλίες ήταν οι συζητήσεις για τα δίκτυα αποχέτευσης και διάθεσης λυµάτων, οι προοπτικές ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι συναντήσεις µε τους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς γυναικών και µε κοινωνικούς φορείς, περιβαλλοντικούς συλλόγους και φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Τέλος, δε µπορεί να λησµονηθεί ο µεγάλος αριθµός συσκέψεων για το κλείσιµο και την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων, η Ηµερίδα Κοινωνίες σε Κρίση και
ο Ρόλος της Γυναίκας, η Παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Βιώσιµη & Χωρίς Αποκλεισµούς Ανάπτυξη και του Προγράµµατος Μικρά Νησιά.
Το πλήθος των συσκέψεων και συνεργασιών στις οποίες συµµετείχε η Περιφέρεια τον τελευταίο χρόνο δεν έχει προηγούµενο. Μέσα σε 200 µέρες οργανώθηκαν πάνω από 120 συσκέψεις
(δηλαδή µία σύσκεψη κάθε δυο ηµέρες), αριθµός πολύ µεγάλος αν αναλογιστούµε το καθηµερινό φόρτο εργασίας, αλλά και την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής φυσιογνωµίας της Περιφέρειας.
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Ο κωδικός
Τ 61 που αφορά

τα Ολοκληρωµένα
σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
είναι ένας βασικός
κωδικός αναπτυξιακής
παρέµβασης του ΕΣΠΑ,
µιας και αφορά την
υλοποίηση υποδοµών
στις πόλεις των νησιών
µας στη λογική της
αναβάθµισης της
ποιότητας διαβίωσης
των κατοίκων και της
λειτουργικότητας τους.

κωδικός 61 που αφορά τα Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση είναι ένας βασικός κωδικός αναπτυξιακής παρέµβασης του
ΕΣΠΑ και αφορά την υλοποίηση υποδοµών στις πόλεις των νησιών µας στη λογική
της αναβάθµισης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων και της λειτουργικότητας
τους. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου µε την ενεργοποίηση του κωδικού αυτού υλοποίησε µια σηµαντική διαδικασία διαβούλευσης που οδήγησε στην ένταξη πέντε
επιχειρησιακών σχεδίων στα µεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου :

ίο
α
Αιγ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆. ΧΙΟΥ µε π/υ 7,7 εκ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ µε π/υ 5,392

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ µε π/υ 7,06 εκ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆.ΒΑΘΕΟΣ µε π/υ 4,6 εκ

EI¢IKE™ ¶O§ITIKE™ °IA THN ANA¶TY•H

Xρηµατοδοτικό Mέσο Jessica
ηµαντική πρωτοβουλία για την αειφόρο αστική ανάπτυξη αποτελεί και η αναπτυξιακή πρωτοβουλία Jessica. Το Jessica είναι ένα νέο χρηµατοδοτικό
εργαλείο που επιδιώκει την υλοποίηση βιώσιµων αστικών επενδύσεων που θα οδηγησουν στη σταδιακή ανακύκλωση των κεφαλαίων µε τέτοιο τρόπο ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν για νέες επενδύσεις. Η κρίσιµη έννοια του προγράµµατος
Jessica είναι η ανακύκλωση κεφαλαίων και γι αυτό είναι ανάγκη να επιλεγούν µε
σωστό κριτήριο τόσο το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης, όσο και τα έργα που θα υλοποιηθούν µέσα από το Jessica.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κινούµενη άµεσα, ανέθεσε σε εµπειρογνώµονα την υποστήριξη της τόσο στην καλύτερη επιλογή των έργων, όσο και στον
προσδιορισµό του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης για τη Περιφέρεια. Ολοκληρώθηκε
ήδη η υλοποίηση της πρώτης φάσης της µελέτης, ενώ στην παρούσα χρονική
στιγµή αξιολογούνται τα εν δυνάµει έργα που θα µπορούσαν να είναι υποψήφια
για ένταξη στο πρόγραµµα Jessica.

™

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ µε π/υ 3,4 εκ

Τα Ολοκληρωµένα αυτά προγράµµατα για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση
των πόλεων του Βορείου Αιγαίου δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την αλλαγή
της εικόνας των πόλεων των νησιών µας. Σήµερα η Ε∆Α Βορείου Αιγαίου έχει ήδη
ενεργοποιήσει τον κωδικό 61 και αναµένει προτάσεις έργων. Με αυτή την διαδικασία θα ξεκινήσει και η σταδιακή ένταξη των έργων που περιλαµβάνονται στο κάθε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.

Eιδικό Πρόγραµµα για τα Mικρά Nησιά
ο πρόγραµµα για τα µικρά νησιά υλοποιείται µέσα από το ΕΣΠΑ και συγκεκριµένα τον Κωδικό 83 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ∆ιαχειριστική Αρχή ενεργοποίησαν
τον κωδικό αυτό και προσκάλεσαν τα νησιά των Ψαρών, Οινουσσών, Αγίου Ευστρατίου και Φούρνων - Κορσεών για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης.
Οι δράσεις που είναι επιλέξιµες στο πρόγραµµα αυτό αφορούν υποδοµές για το
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, επενδύσεις για την κοινωνική συνοχή κλπ. Οι
φορείς ανταποκρίθηκαν άµεσα και υπέβαλλαν προτάσεις, ενώ η διαβούλευση και
υποστήριξη από την Περιφέρεια και την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ήταν άµεση. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι η ένταξη των έργων αυτών µε απόφαση της Γενικής Γραµµατέως στο Πρόγραµµα, ενώ η τυπική διαδικασία της υλοποίησης τους µε βάση το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου θα ακολουθήσει στο άµεσο
διάστηµα.
Είναι ανάγκη να σηµειωθεί ότι:

T

είναι η πρώτη φορά που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρεµβάσεις αποκλειστικά για τα
µικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου, γεγονός που υλοποιεί την πολιτική για
στήριξη των µικρών νησιών
τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραµµα αυτό αντιµετωπίζονται µε µια ιδιαίτερη ευαισθησία στο κοµµάτι της διαχείρισης τους µιας και δε συγκρίνονται µε αυτά των µεγάλων έργων, αλλά κατά µια άποψη υποστηρίζονται από τον σχεδιασµό, έως και την υλοποίηση τους.
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Πρόγραµµα LIFE
Μετά από συντονισµένες προσπάθειες
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο µε τίτλο «CARBONTOUR» που συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LIFE-Περιβάλλον. Θα πρέπει κατ’ αρχήν να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συµµετέχει στο πρόγραµµα LIFE ανοίγοντας έτσι το δρόµο για
την απόκτηση εµπειρίας σε ένα επιπλέον
ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό εργαλείο, δηλαδή το LIFE. Επιπλέον, αυτή η πρώτη
συµµετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο LIFE είναι και υψηλών απαιτήσεων, αφού η Περιφέρεια είναι και ο Συντονιστής του έργου «CARBONTOUR» µε ότι αυτό συνεπάγεται σε θέµατα διαχείρισης
διακρατικών εταίρων αφού συµµετέχουν
και εταίροι από Κύπρο και όχι µόνο από Ελλάδα. Το έργο εγκρίθηκε τον Αύγουστο
του 2010 και αφορά τον τοµέα της κλιµατι-

κής αλλαγής. Στόχος του είναι να προσδιορίσει το «περιβαλλοντικό αποτύπωµα»
των τουριστών σε νησιωτικές περιοχές της
Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή είναι µια
άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση του έργου,
δηλαδή το πρόγραµµα όχι µόνο είναι διακρατικό και υλοποιείται µε την συνεργασία έξι εταίρων από την Ελλάδα και την
Κύπρο, αλλά επιπλέον αφορά ένα σύγχρονο τοµέα προβληµατισµού, αυτόν της κλιµατικής αλλαγής που είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το µέλλον της τουριστικής
δραστηριότητας στα νησιά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα αφορά πιλοτικές δράσεις στο «πεδίο», δηλαδή µετρήσεις στην ενεργειακή κυρίως κατανάλωση
των τουριστών, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν πρωτογενή έρευνα, προκειµένου να
επεξεργαστούν προτάσεις αλλαγής της
συµπεριφοράς των τουριστών, φιλικής
προς το περιβάλλον. Οι δράσεις του προ-
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γράµµατος ξεκίνησαν την 1η Σεπτεµβρίου 2010 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2012. Ο προϋπολογισµός του, ανέρχεται σε 1.324.139 ευρώ
και συγχρηµατοδοτείται από την Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η Γενική Γραµµατέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Θεωρούµε πολύ σηµαντική την ένταξη µας στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα, καθώς αφορά σε έναν τοµέα,
τον τουρισµό, τον οποίο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στοχεύει να αναπτύξει µε
βάση το νέο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ενισχύει φιλοπεριβαλλοντικές
δράσεις. Η εφαρµογή πολιτικών φιλικών
προς το περιβάλλον θα δώσει διαφορετική ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισµού
στα νησιά µας και στόχος µας είναι να υποστηρίξουµε τέτοια προγράµµατα και δράσεις».

E¶IXEIPH™IAKO ¶PO°PAMMA
KPHTH™ KAI NH™øN AI°AIOY
2007 - 2013

Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει

Eν εξελίξει

Το πρόγραµµα µε µια µατιά
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου υλοποιείται µε σηµαντικό βαθµό επιτάχυνσης το έτος 2010. Η υλοποίηση του στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:
1ον: στην κατεύθυνση της πλήρους ενεργοποίησης του προγράµµατος µας,
2ον: στην εξασφάλιση οικονοµικών αποτελεσµάτων τόσο για το έτος 2010, όσο και για
το έτος 2011.
Αυτές οι δύο στρατηγικές θέτουν τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και το 2011, ενώ εντός του 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίµατος του ΠEΠ B.
Aιγαίου 2000 - 2006.
Αξίζει µια συνοπτική επισκόπηση της προσπάθειας του έτους 2010 µε στοιχεία
13/12/2010:
η ενεργοποίηση/προσκλήσεις ήταν στις αρχές του 2010 στο 46,6% και σήµερα είναι
στο 95%,
οι εντάξεις στις αρχές του έτους ήταν στο 9,6% και σήµερα ξεπερνούν το 50%,
οι συµβάσεις στις αρχές του έτους ήταν στο 7,5% και σήµερα ξεπερνούν το 22,6%,
οι δαπάνες µόλις έφταναν στο 2,3% και σήµερα ξεπερνούν το 12,6% ενώ η εκτίµηση
για το τέλος του έτους θα ξεπεράσει το 14%.
Η επίτευξη όµως αποτελεσµάτων απαιτεί ενεργοποίηση του µηχανισµού παραγωγής
έργων και τελικά ανάπτυξης. Έτσι:
πιστοποιήθηκε η ∆∆Ε και η ∆ΕΚΕ, αφού η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν η µόνη
που δεν είχε πιστοποιηµένες αυτές τις υπηρεσίες,
εντάχθηκε στο σύστηµα παραγωγής έργων η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. και µάλιστα έχει και
ενταγµένα έργα, ώστε να εκτελέσει σηµαντικά έργα, εκεί όπου οι τελικοί δικαιούχοι
δεν έχουν την επάρκεια,
η ΜΟ∆ Α.Ε. παρέχει συνολική τεχνική υποστήριξη στους αδύναµους τελικούς δικαιούχους για προετοιµασία φακέλων έργων,
πλήθος συναντήσεων και τεχνικών συσκέψεων µε τελικούς δικαιούχους και κεντρικούς φορείς και υπουργεία έβαλαν το Βόρειο Αιγαίο ξανά στο προσκήνιο των Περιφερειών που µπορούν να διεκδικήσουν και να εκτελέσουν έργα.
Αναλυτική εικόνα του προγράµµατος δίνεται παρακάτω:

Προγράµµατα Eυρωπαϊκής Eδαφικής Συνεργασίας (πρώην INTERREG)
Η Γενική Γραµµατέας υποστήριξε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
στα προγράµµατα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας (πρώην INTERREG). Εντός
του 2010 εγκρίθηκαν 2 νέα έργα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να υλοποιούνται άλλα 2 που εγκρίθηκαν το 2009. Αναλυτικά
η εικόνα έχει ως εξής:
Τίτλος έργου “EUFOFINET ”, µε στόχο
την προστασία από δασικές πυρκαγιές
µε προϋπολογισµό 2 Μ€ και συντονιστή εταίρο την ΤΕ∆Κ Αττικής.
Τίτλος έργου “SHARP” µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών για διαχείριση και
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προστασία υπόγειων υδάτων. Συντονιστής εταίρος από την Αυστρία και προϋπολογισµός 2,3 Μ€ ενώ συµµετέχουν
άλλοι επτά εταίροι από Πολωνία, Μάλτα, Ιταλία, Αγγλία και ∆ανία.
Τίτλος έργου “ERMIS”, αφορά πιλοτική
εφαρµογή µε βάση τα Τοπικά Καινοτόµα
Συστήµατα (LIS). Συντονιστής εταίρος η
Γαλλία - Πόλος Καινοτοµίας “Sophia
Antipolis” και προϋπολογισµός 2,1 Μ€ .
Τίτλος έργου “AGRISLES” µε στόχο την
ανταλλαγή εµπειριών για την υποστήριξη της νησιωτικής γεωργίας. Συντονιστής η Περιφέρεια της Κορσικής, προϋ-

πολογισµός 1,6 Μ€, ενώ συµµετέχουν
άλλοι έξι εταίροι από Ισπανία, Ιταλία,
Κύπρο & Πορτογαλία.
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EP°A TH™ ¶EPIºEPEIA™ BOPEIOY AI°AIOY
¶OY ENTAX£HKAN ™TO E™¶A - E.¶.K.N.A. TA ETH 2009-2010
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού για τις
Ακαδηµαϊκές Μονάδες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
ΧΥΤΑ 1η΅∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑ∆ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-∆ΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Χ.Α.∆.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ∆ΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ
ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ
Βρεφονηπιακός Σταθµός Ραχών Ικαρίας
ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Λιµενικά Έργα Ευδήλου
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
∆ΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ - ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ
& ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ
AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ(ΧΑΜΑΜ)
ΣΤΗ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΕΡΕΣΣΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ-ΕΥ∆ΗΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΥΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Συµµετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
στην Σύσταση Ταµείο Χαρτοφυλακίου JESSICA
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΒΡΟΝΤΑ∆ΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΣΑΧΤΟΥΡΗ)
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EP°A TH™ ¶EPIºEPEIA™ BOPEIOY AI°AIOY
¶OY ENTAX£HKAN ™TO E™¶A - E.¶.K.N.A. TA ETH 2009-2010

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Π/Υ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΑΓΜΑΝΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

9/12/10

Λέσβου

17,051,044

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

8/12/10

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

7/12/10
7/12/10
7/12/10

Λέσβου
Σάµου
Χίου
Χίου
Χίου
Σάµου

642,500
385,500
257,000
4,050,000
1,416,074
4,000,000

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

7/12/10

Λέσβου

3,035,000

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
∆ήµος Ατσικής Νοµού Λέσβου
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
∆ήµος Αγίου Μηνά Νοµού Χίου
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
ΚΑ' ΕΠΚΑ

29/11/10

Λέσβου

640,000

29/11/10

Λέσβου

1,303,260

29/11/10

Λέσβου

2,677,500

29/11/10

Σάµου

2,888,600

23/11/10
5/11/10
3/11/10
22/10/10

Λέσβου
Σάµου
Λέσβου
Λέσβου

105,000
14,006,224
156,791
520,000

22/10/10

Λέσβου

533,805

22/10/10
22/10/10
22/10/10
22/10/10
4/10/10
28/9/10
9/9/10
9/9/10
9/9/10
8/9/10
3/9/10
3/9/10

Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Χίου
Σάµου
Χίου
Σάµου
Σάµου

200,000
102,596
170,000
164,257
255,000
286,286
148,780
451,383
859,042
258,098
4,000,000
1,300,000

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

2/9/10

Χίου

3,085,000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

2/9/10

Λέσβου

1,000,000

31/8/10

Λέσβου

5,363,000

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

31/8/10

Σάµου

1,000,000

Κ' ΕΠΚΑ

31/8/10

Λέσβου

350,000

ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA

20/8/10

∆ιανοµαρχιακά

10,000,000

∆ΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

11/8/10

Χίου

1,500,000

Κ' ΕΠΚΑ

5/8/10

Λέσβου

2,858,760

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

5/8/10

Λέσβου

600,000

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΙ∆ΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΛΟΠΕ∆ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΝΑΡΕ
ΤΟΥ ΜΕΤΖΗΤΙΕ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΙΟ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ - 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΞΙ∆Ι ΤΕΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆.∆. ∆ΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΥ∆ΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αντικατάσταση παλαιών δικτύων , αντικατάσταση
αµιαντοσωλήνων, επέκταση κεντρικών δικτύων
ύδρευσης και δικτύων διανοµής ∆ήµου Χίου.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ
Βελτιώσεις στην Εθνική οδό Χίου - Καρδαµύλων
Βελτίωση κατά τµήµατα 2ης Επαρχιακής Οδού
(Ντιπίου - Παπάδου - Πλωµαρίου).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΑΡΣΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 15ΘΕΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωµένων
και ατόµων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Π/Υ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΑΓΜΑΝΟΥ

14Η ΕΒΑ
14Η ΕΒΑ
3Η ΕΒΑ

2/8/10
2/8/10
2/8/10

Λέσβου
Λέσβου
Χίου

880,000
2,300,000
380,000

Κ' ΕΠΚΑ

2/8/10

Λέσβου

1,241,240

ΚΑ' ΕΠΚΑ

2/8/10

Σάµου

800,000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

2/8/10

Χίου

600,000

20/7/10

Χίου

872,245

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

20/7/10
20/7/10

Χίου
Χίου

1,615,000
820,000

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

20/7/10

Χίου

975,000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

14/7/10

∆ιανοµαρχιακά

450,000

29/6/10

Σάµου

499,000

∆ΕΥΑ ΧΙΟΥ

4/6/10

Χίου

4,826,809

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

2/6/10
2/6/10

Χίου
Σάµου

1,800,000
3,524,617

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

20/4/10
17/3/10

Χίου
Λέσβου

10,985,000
12,558,636

∆ΕΠΑΝΟΜ (∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

17/3/10

Χίου

8,897,673

3/3/10
4/8/09

Λέσβου
Λέσβου

7,001,019
972,230

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
∆/ΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4/8/09
4/8/09
30/3/09

Λέσβου
Σάµου
∆ιανοµαρχιακά

4,367,119
2,614,029
6,200,000

Επιπλέον των ανωτέρω στην Ε∆Α Β. Αιγαίου εκτελούνται περιοδικές αξιολογήσεις στις κάτωθι ενεργές έως σήµερα προσκλήσεις κωδικών:
Κωδ. 57:
Κωδ. 58:
Κωδ. 59:
Κωδ. 56:
Κωδ. 55:
Κωδ. 61:
Κωδ. 75:
Κωδ. 58:
Κωδ. 75:
Κωδ. 30:
Κωδ. 83:
Κωδ. 45:
Κωδ. 22:
Κωδ. 46:

Συνδροµή στην βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς
Μουσεία & Νέες Υποδοµές Νεώτερου Σύγχρονου Πολιτισµού
Προστασία και Ανάδειξη Φυσικής Κληρονοµιάς
Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους
Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική & αγροτική αναγέννηση
Εκπαίδευση - Φοιτητικές κατοικίες
Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς
Εκπαίδευση - Εξοπλισµός ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. Περ. Β. Αιγαίου
Λιµάνια
Ειδικές ∆ράσεις για τα µικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου
∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (Πόσιµο Νερό)
Εθνικές οδοί
Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)

Κωδ. 44:
Κωδ. 44:
Κωδ. 75:
Κωδ. 76:
Κωδ. 60:
Κωδ. 75:
Κωδ. 75:
Κωδ. 30:

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α
Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ)
Υποδοµές εκπαίδευσης
Υποδοµές υγείας
Πολιτιστικές υπηρεσίες
Εκπαίδευση - Εξοπλισµοί Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
Εκπαίδευση – Εξοπλισµοί Τριτοβάθµιας
Λιµένες– Λιµάνι Μυτιλήνης (έργο γέφυρα)

Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός του κάθε κωδικού επαναπροσδιορίζεται
µε βάση τις προς αξιολόγηση και ένταξη προτάσεις σε κάθε κύκλο αξιολόγησης. Σήµερα είναι ενεργό το 95% του προγράµµατος έχει ενταχθεί το 50%
του προϋπολογισµού του. Αυτό κάνει σαφές ότι υπάρχει ακόµη ενεργός
προϋπολογισµός ο οποίος και αναµένει έργα προς αξιολόγηση και ένταξη.
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Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΑΞΟΝΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Θ.Π. 22
Θ.Π. 23
Θ.Π. 30
Θ.Π. 8
Θ.Π. 10
Θ.Π. 44
Θ.Π. 45
Θ.Π. 46
Θ.Π. 54
Θ.Π. 55
Θ.Π.56
Θ.Π.57
Θ.Π.58
Θ.Π.59
Θ.Π.60
Θ.Π.61
Θ.Π.69
Θ.Π.75
Θ.Π.76
Θ.Π.77
Θ.Π.79
Θ.Π.83

Θ.Π. 85
Θ.Π. 86

ΑΞΟΝΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ
ΛΙΜΕΝΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ 5
AΛΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 8
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ∆ΙΑΝΟΜΗ Υ∆ΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ (ΛΥΜΑΤΑ)
AΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
AΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ 11
"ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ

1
120 600 000
33 532 683
44 710 244
42 357 073
28 580 000
26 675 555
1 905 397
228 319 048
13 866 835
21 928 948
17 181 976

5
120 106 224
33 532 683
44 216 468
42 357 073
25 305 492
25 305 492

7
59 798 879
10 985 000
43 013 879
5 800 000
25 229 903
25 229 903

9
20 185 900

11
15 916 807

16 332 334
3 853 566
25 229 903
25 229 903

12 164 314
3 752 493
14 650 186
14 650 186

215 343 669
12 576 835
22 634 134
25 600 000

108 422 926
5 208 805
17 894 669
17 937 850

41 607 866

18 125 633

2 579 876
1 289 938
3 869 814
7 417 145
9 674 537
3 869 814
1 934 907
28 378 639
14 421 508
42 567 958
42 567 958
1 289 938
10 319 505

2 579 876
1 289 938
3 869 814
5 562 858
11 674 537
2 750 000
450 000
32 452 496
6 200 000
43 933 480
42 737 751
1 031 950

2 193 191

9 660 000
2 650 000
450 000
10 000 000
6 200 000
26 471 696
8 897 673
859 042

9 460 000
2 460 000
450 000
10 000 000
3 119 272
7 411 257
8 707 337

5 159 752
7 500 000
4 375 000
3 125 000

1 575 800
961 100
614 700

1 437 225
824 100
613 125

0

0

385 000 000

362 331 185

194 888 933

87 023 669

48 692 626

356 779
10 000 000
3 230 820
4 538 034

Στοιχεία Ε∆Α 13/12/2010
E¶IXEIPH™IAKO ¶PO°PAMMA
KPHTH™ KAI NH™øN AI°AIOY
2007 - 2013

Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει

Πρόοδος υλοποίησης ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 - Εξέλιξη 2009 - 2010
Άξονες Προτεραιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

∆ΕΣΜΕΥΣΗ
AΞONAΣ ΠAPEMBAΣHΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(%)

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

(%)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

(%)

∆ΑΠΑΝΕΣ

(%)

ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2009

385.000.000

179.527.235

46.63%

37.290.649

9.69%

28.989.019

7.53%

8.872.430

2.30%

ΣΥΝΟΛΟ 6.12.20010

385.000.000

362.331.185

94.11%

194.888.935

50.62%

87.023.669

22.60%

48.692.626

12.65%
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∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

E¶IXEIPH™IAKO ¶PO°PAMMA
KPHTH™ KAI NH™øN AI°AIOY
2007 - 2013

Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει

Eν εξελίξει
Eκδίδεται από την Eνδιάµεση ∆ιαχειριστική
Aρχή της Περιφέρειας Bορείου Aιγαίου
1ο χλµ. MYTIΛHNHΣ-ΛOYTPΩN
811 00 MYTIΛHNH
THΛ.:
22513 52022
22513 52014, 15
FAX:
IΣTOΣEΛI∆A:
www.pepba.gr, www.kriti-aigaio.gr
E-MAIL:
vorioaigaio@mou.gr
EΠIBΛEΨH EK∆OΣHΣ: ΓIΩPΓOΣ ΠΛAKΩTAPHΣ
IOYΛIA KON∆YΛH
ΠAPAΓΩΓH - EKTYΠΩΣH: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E.
∆IEYΘYNΣH:

