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ε αυτό το τεύχος της περιοδικής έκδοσης «Εν Εξελίξει» ο αιρετός Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κος Αθανάσιος Γιακαλής, ο οποίος ανέλαβε από αρχές
Ιουλίου την αρµοδιότητα της εφαρµογής του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, αναδεικνύει την αναγκαιότητα αξιοποίησής του, και ειδικότερα του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου µέσα στο δυσοίωνο
κλίµα που βιώνουµε.
Έµφαση όσον αφορά στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ για τα νησιά µας έδωσε ο κος
Γιακαλής και στη συνάντηση που είχε µε τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ.
Johannes Hahn στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε µε τους Περιφερειάρχες της
χώρας. Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουµε το πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής που έθεσε ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου για τα επόµενα χρόνια.
Επίκαιρη είναι η προετοιµασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αρχίσει ήδη οι διαβουλεύσεις
µε τα Κράτη Μέλη της ΕΕ επί των πρώτων σχεδίων κανονισµών για τη νέα Πολιτική
Συνοχής, τα οποία και παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος του «Εν Εξελίξει».
Συνεχίζοντας την ενηµέρωση για όλες τις εξελίξεις στο πλαίσιο υλοποίησης
του ΕΣΠΑ σας ενηµερώνουµε για την καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρµογής της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ από όλους του δικαιούχους επισηµαίνοντας τα βασικά σηµεία για διευκόλυνση σας σε πρακτικά θέµατα.
Στους πίνακες των τελευταίων σελίδων αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται τα
πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν στις εντάξεις έργων, στις ενεργές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων αλλά και στην πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ Κρήτης &
Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου.
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Xαιρετισµός
Περιφερειάρχη Bορείου Aιγαίου
Φίλε νησιώτη,

T

ο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί µια ενηµερωτική έκδοση
της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, που σε βοηθάει να έχεις µια καλή

εικόνα του ΕΣΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Το ΕΣΠΑ και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 20072013 είναι το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για τα νησιά µας. Αποτελεί δε στην παρούσα χρονική στιγµή και την µοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία, καθώς η οικονοµική κρίση περιόρισε στο ελάχιστο τους διαθέσιµους πόρους για τα νησιά µας.
Στις αρχές του έτους τα δεδοµένα ήταν πιεστικά και οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις συνεχώς αυξανόµενες. Παρόλα αυτά και µέσα σε ένα χρόνο η εικόνα παρουσίασε σηµαντική
πρόοδο. Συγκεκριµένα:
• σηµαντικός αριθµός προσκλήσεων έδωσαν την ευκαιρία για υποβολή προτάσεων, οι
οποίες στο µεγαλύτερο βαθµό τους αξιολογήθηκαν θετικά
• οι εντάξεις από 50% του π/υ στις αρχές του έτους, σήµερα προσεγγίζουν το 100%, ενώ οι συµβάσεις από το 22% του προγράµµατος, σήµερα έχουν υπερδιπλασιαστεί
• οι δαπάνες επίσης διπλασιάστηκαν µε σηµαντική επιτάχυνση τους τελευταίους 2 µήνες του έτους
Βέβαια το ΕΣΠΑ δεν είναι µόνο αριθµοί, είναι και οικονοµική και κοινωνική πρόοδος. Σε
ένα τόπο δύσκολο λόγω της νησιωτικότητας, αλλά και απαιτητικό µιας που πολλά προβλήµατα ζητούν λύση άµεσα, το πρόγραµµα συνεχώς επιδιώκει να εξασφαλίζει τα µέγιστα για
τον τόπο µας.
Για το έτος 2011 έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα. Το έτος 2012 θα γίνουν ακόµη περισσότερα, µιας που η κρίση απαιτεί άµεσες δράσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Το έτος
2012 στόχος είναι τόσο να ενταχθούν σηµαντικά έργα «ορόσηµο» για τα νησιά µας, όσο επίσης και να υλοποιηθούν µε ταχύτατους ρυθµούς όσα έργα σήµερα είναι ήδη ενταγµένα. Οι άµεσες δηµόσιες επενδύσεις σε δρόµους, έργα ποιότητας ζωής, δράσεις κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και δράσεις για τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα είναι η µόνη απάντηση στις σηµερινές πιέσεις της κρίσης.
Με ευθύνη θα δώσουµε απάντηση στην σηµερινή κρίση, βάζοντας τα θεµέλια για να γίνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δυνατή, ανταγωνιστική και εξωστρεφής.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Αθανάσιος Γιακαλής
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Συνάντηση Περιφερειάρχη Bορείου Aιγαίου
µε Eπίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn
Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέµβριο του 2011 συνάντηση µεταξύ του Επίτροπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn µε τους Περιφερειάρχες της χώρας. Σε αυτή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κος Αθανάσιος Γιακαλής έθεσε τα βασικά ζητήµατα αναπτυξιακής φυσιογνωµίας και προοπτικής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ξ

εκινώντας την τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης προσδιόρισε την αναπτυξιακή φυσιογνωµία των νησιών του Β. Αιγαίου δίνοντας έµφαση στον στόχο του ΕΣΠΑ για τα νησιά µας που
είναι η άµβλυνση των προβληµάτων του κατακερµατισµού του
χώρου και ο µετασχηµατισµός των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων σε πυλώνες ανάπτυξης, αξιοποιώντας στο µέγιστο τα
αναπτυξιακά εργαλεία που παρέχονται µέσα από το ΕΣΠΑ.
Επιπλέον αυτών προσδιορίστηκαν οι συγκεκριµένες στοχεύσεις για το πρόγραµµα που αφορούν στα εξής:
1ον: οι προσκλήσεις που θα γίνουν ως το τέλος του έτους
και οι οποίες θα στοχεύουν στην κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών των νησιών µας στο πλαίσιο της υπερδέσµευσης
(overbooking) σε τοµείς όπως οι υποδοµές προσπελασιµότητας και το περιβάλλον.
2ον: οι εντάξεις θα πρέπει να φτάσουν στο 100% του προγράµµατος κυρίως σε εµβληµατικά έργα και δράσεις, ενώ οι
συµβάσεις θα προσεγγίσουν το 50% µε την συµβασιοποίηση
των ήδη ενταγµένων έργων.
Ένα κρίσιµο ζήτηµα για την εφαρµογή του ΕΣΠΑ αποτελεί η
ενεργοποίηση των άµεσα εµπλεκόµενων στο πρόγραµµα. Οι αδυναµίες και δυσκολίες που επισηµάνθηκαν αφορούν στα εξής:
α. οι ∆ικαιούχοι στα νησιά µας, στην πλειοψηφία τους έχουν
χαµηλό βαθµό προσαρµογής στις διαχειριστικές απαιτήσεις του
ΕΣΠΑ. Κατά καιρούς υποστηρίζονται από την Τεχνική Βοήθεια
του Προγράµµατος, τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την ΜΟ∆ Α.Ε.
β. η θεσµική αναδιάταξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
χώρα µας που οδήγησε σε καθυστερήσεις το πρώτο εξάµηνο
του έτους, κυρίως εξαιτίας θεσµικών προσαρµογών όσο και σε
οργανωτικά ζητήµατα, τα οποία πλέον έχουν σε µεγάλο βαθµό
τακτοποιηθεί, και συνεπώς οι προοπτικές αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων είναι θετικές
γ. οι κεντρικά κατευθυνόµενες πολιτικές λειτούργησαν συχνά ανασταλτικά στην υλοποίηση των αντιστοίχων παρεµβάσεων του προγράµµατος, ενώ υστερήσεις (θεσµικές και άλλες)
στην λειτουργία των κεντρικών φορέων υλοποίησης των έργων
της Περιφέρειας επέτειναν περαιτέρω τις καθυστερήσεις.
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου τέλος έθεσε το πλαίσιο

της αναπτυξιακής πολιτικής για τα επόµενα χρόνια, το οποίο οφείλει να υπηρετήσει µέσα από τα προγραµµατικά και διαχειριστικά όργανα που εµπλέκεται. Το σηµερινό µίγµα πολιτικής που
εκφράζεται µέσα από το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια µας χρειάζεται
σηµειακές ποιοτικές προσαρµογές, ώστε να περιλαµβάνει και
δράσεις που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του
τόπου µας. Η Αναθεώρηση του προγράµµατος θα συµβάλλει
προς αυτή την κατεύθυνση ώστε το ΕΣΠΑ να λειτουργήσει καταλυτικά στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της παρούσας
προγραµµατικής περιόδου. H βελτίωση του µίγµατος πολιτικής,
όπως εκφράζεται µέσα από το ΕΣΠΑ και η υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων που άµεσα θα δώσουν το µήνυµα για αλλαγή
του αναπτυξιακού κλίµατος θα έχουν καταλυτικό αποτέλεσµα
για την Περιφέρεια.
Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου επισήµανε :
«Αξιότιµε κύριε Επίτροπε, και κύριοι εκπρόσωποι κοινοτικών και εθνικών αρχών, η ανάπτυξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου τόσο µέσα στην παρούσα οικονοµική κρίση, όσο και γενικότερα στο υπάρχον ευµετάβλητο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον απαιτεί συνειδητοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και συντελεστών ανάπτυξης του τόπου µας, πάνω στα οποία θα στηριχθεί το µοντέλο ανάπτυξής µας, µε ταυτόχρονη
στόχευση στην βελτίωση ενός βασικού µακροοικονοµικού δείκτη που ονοµάζεται απασχόληση/ανεργία. Το µοντέλο ανάπτυξης των νησιών µας θα πρέπει καταρχήν να στηρίζεται στην αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών συντελεστών και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Συνεπώς το κεντρικό ζητούµενο είναι η
οικονοµική ανάπτυξη των νησιών µας µέσα από την ανάδειξη
των πολιτιστικών και φυσικών πόρων τους και ενδυνάµωση
της παραγωγικής διαδικασίας στην βάση των τοπικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια µας. Αυτή η κεντρική αναπτυξιακή στόχευση σε συνάρτηση µε την υλοποίηση και των
παραδοσιακών δηµοσίων επενδύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα διαβίωσης του µόνιµου πληθυσµού, δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις για ανατροφοδοτούµενη οικονοµική ανάπτυξη
ταυτόχρονα µε την δηµιουργία ικανών µηχανισµών απόσβεσης
των κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί η κρίση».
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Το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» αποτελεί την εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας για
τον αγροτικό τοµέα στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειµένου να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νησιών σε ότι αφορά στην παραγωγή ποιοτικών αγροτοδιατροφικών
προϊόντων και να προβληθούν τα νησιά ως µοναδικοί γαστρονοµικοί προορισµοί.
Τι είναι το Καλάθι Προϊόντων

Η ιδέα δηµιουργίας του «καλαθιού
αγροτικών προϊόντων» δεν είναι καινούργια, αλλά τελευταία έχει αποκτήσει σηµαντική δυναµική εξαιτίας:
(α) της αυξανόµενης σηµασίας τοπικών - ιδιότυπων προϊόντων στη διατροφή και
(β) της συνειδητοποίησης από ολοένα και µεγαλύτερο µέρο ς των παραγωγών και των υπόλοιπων εµπλεκοµένων
στις αλυσίδες διακίνησης αγροτοδιατροφικών προϊόντων, ότι η συλλογική διαχείριση µπορεί να αποφέρει µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και περισσότερα
κέρδη κατά µήκος της αλυσίδας.
Το καλάθι προϊόντων αποτελεί µια επιλογή προϊόντων που παράγονται, µεταποιούνται ή/και συσκευάζονται σε µια
περιοχή και τα οποία είναι σηµαντικά για
την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον της περιοχής. Στα πλαίσια του
καλαθιού προωθούνται συνεργασίες
«κάθετες» (κατά µήκος της αλυσίδας
παραγωγής κάθε προϊόντος, π.χ. γεωργοί, µεταποιητές, τυποποιητές, έµποροι), όσο και «οριζόντιες» (των εµπλεκοµένων σε κάποιο τµήµα της αλυσίδας, π.χ. τυποποιητές), µε σκοπό τη δηµιουργία συνεργιών. Επίσης πολύ σηµαντικές είναι οι διατοµεακές συνεργασίες, δηλαδή η συνεργασία επαγγελµατιών από διάφορους κλάδους (παραγωγοί, αλιείς, ξενοδόχοι, εστιάτορες).

Τα Προϊόντα του Καλαθιού της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του «Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων» του Βορείου Αιγαίου εκπονήθηκε από Οµάδα Ερ-
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γασίας της Περιφέρειας µε τη βοήθεια
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα οριστικοποιηθεί από το
Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού πρώτα
ενσωµατωθούν τυχόν παρατηρήσεις
των µελών του ή και άλλων φορέων, επιχειρήσεων ή πολιτών.

Τα προϊόντα του Καλαθιού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφορούν σε:
1. Προϊόντα Εθνικής Σηµασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό ή δυνατότητα,
τα οποία χαρακτηρίζουν την ταυτότητα
των νησιών µας, είναι πιθανώς πιστοποιηµένα και παράγονται σε επαρκείς ποσότητες (π.χ. ελαιόλαδο, µαστίχα Χίου, τυριά, ούζα, κρασιά Σάµου και Λήµνου, αλιεύµατα, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, αιγοπρόβειο κρέας, µέλια, κλπ)
2. Παραδοσιακά Προϊόντα τα οποία
αναδεικνύουν και αυτά την ταυτότητα
της περιοχής, αποτελούν στοιχεία του ιδιαίτερου νησιωτικού µας πολιτισµού,
αλλά δεν παράγονται σε επαρκείς ποσό-

τητες, ή για διαφόρους λόγους δεν εµπορεύονται σε σηµαντικό βαθµό εκτός
των νησιών µας (αµύγδαλα αφράτα Χίου,
αχλάδια αχτσέδες Λέσβου, µήλα Αγιάσου Λέσβου, αρωµατικά φυτά, προϊόντα
βιοτεχνικής παραγωγής µε βάση πρώτες
ύλες από τα νησιά όπως τα ζυµαρικά της
Λήµνου και τα γλυκά του Κάµπου της Χίου µε βάση τα εσπεριδοειδή κλπ)
3. Τοπικά Προϊόντα που απευθύνονται στις τοπικές αγορές και βελτιώνουν
το βαθµό αυτάρκειας των νησιών µας
(π.χ. κηπευτικά, ζωοτροφές που παράγονται στην Λήµνο κλπ).
Για την προώθηση του Καλαθιού των
Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας
θα συσταθούν Αγροτοδιατροφικές Συµπράξεις µε πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες θα
έχουν ως κύριο σκοπό την ανάδειξη,
προβολή και προώθηση των προϊόντων
που περιέχονται στο «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας».

Πολιτική Συνοχής 2014 - 2020
Στις 6 Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δέσµης νοµοθετικών µέτρων που πλαισιώσει την πολιτική συνοχής της ΕΕ για το διάστηµα 2014-2020.
Η Επιτροπή πρότεινε µια σειρά από σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο η πολιτική συνοχής σχεδιάζεται και εφαρµόζεται,
όπως:
• εστίαση στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη
• επιβράβευση επιδόσεων
• στήριξη ολοκληρωµένου προγραµµατισµού
• έµφαση στα αποτελέσµατα
• ενίσχυση εδαφικής συνοχής και
• απλούστευση της διαδικασίας εφαρµογής.

Γεωγραφική κάλυψη της στήριξης
Κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια µπορεί να
επωφεληθεί από τη στήριξη του ΕΤΠΑ και του
ΕΚΤ. Ωστόσο, θα υπάρχει διάκριση ανάµεσα
σε λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες, περιφέρειες µετάβασης και περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες ώστε να εξασφαλιστεί η επικέντρωση των κεφαλαίων, σύµφωνα
µε το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕγχΠ). (Βασισµένο σε στοιχεία
2006-2008)
Λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες:
περιφέρειες µε κατά κεφαλή ΑΕγχΠ λιγότερο
από 75 % του µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ27.
Περιφέρειες µετάβασης: νέα κατηγορία
που θα αντικαταστήσει το τωρινό σύστηµα
σταδιακής καθιέρωσης και σταδιακής κατάργησης και θα περιλαµβάνει όλες τις περιφέρειες µε κατά κεφαλή ΑΕγχΠ που κυµαίνεται
από 75 % έως 90 % του µέσου όρου της ΕΕ27.
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες:
περιφέρειες µε κατά κεφαλή ΑΕγχΠ ανώτερο
από 90 % του µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ27.
Επιπλέον, δηµιουργείται ένα «δίχτυ ασφαλείας» για όλες τις περιφέρειες που ήταν

επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης
στο διάστηµα 2007-2013 αλλά το κατά κεφαλή
ΑΕγχΠ τους είναι πάνω από 75 % του µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ27. Στις κατηγορίες των περιφερειών µετάβασης ή των περισσότερο αναπτυγµένων περιφερειών, θα λαµβάνουν χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ίση τουλάχιστον µε τα δύο τρίτα της χρηµατοδότησής τους για το διάστηµα 2007-2013.
Ελάχιστα ποσοστά για το ΕΚΤ θα θεσπιστούν για κάθε κατηγορία περιφέρειας (25 %
για τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες,
40 % για περιφέρειες µετάβασης και 52 % για
περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες),
µε αποτέλεσµα το ελάχιστο συνολικό µερίδιο
για το ΕΚΤ να ανέρχεται σε 25 % του προϋπολογισµού που κατανέµεται στην πολιτική συνοχής, δηλαδή 84 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το Ταµείο Συνοχής θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη µέλη µε κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (ΑΕΕ) µικρότερο από
90% του µέσου όρου της ΕΕ27 στην υλοποίηση επενδύσεων σε ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) και το περιβάλλον. Μέρος της
χρηµατοδότησης του Ταµείου Συνοχής (10 δισεκατοµµύρια ευρώ) θα υπόκειται σε χωριστή
διαχείριση για τη χρηµατοδότηση πρωταρχικών δικτύων µεταφορών στο πλαίσιο της νέας
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Κοινοί κανόνες
Η Επιτροπή προτείνει µια σειρά από κοινές αρχές που ισχύουν για όλα τα Ταµεία. Περιλαµβάνουν την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τη συµµόρφωση µε
τους ισχύοντες εθνικούς νόµους και νόµους
της ΕΕ, την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, την καταπολέµηση των
διακρίσεων και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής στην υλοποίηση των

προτεραιοτήτων της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει
την ενίσχυση της διαδικασίας στρατηγικού
προγραµµατισµού.
Περιλαµβάνει την εισαγωγή του Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου, Συµβάσεις εταιρικής
σχέσης και έναν κατάλογο θεµατικών στόχων
εναρµονισµένων µε τη στρατηγική «Ευρώπη
2020» και τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές αυτής.
Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή θα παραθέτει καίριες
δράσεις που θα αντιµετωπίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ, θα παρέχει οδηγίες για τον προγραµµατισµό που θα ισχύουν για όλα τα Ταµεία,
συµπεριλαµβανοµένου του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, και θα προάγει τον καλύτερο συντονισµό
των διαφόρων διαρθρωτικών µέσων της ΕΕ.
Οι Συµβάσεις εταιρικής σχέσης, οι οποίες
θα συµφωνηθούν στην αρχή µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών, θα καθορίζουν
τη συνολική συµβολή, σε εθνικό επίπεδο,
στους θεµατικούς στόχους και τις δεσµεύσεις
για συγκεκριµένες δράσεις προκειµένου να
υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σαφείς και µετρήσιµοι στόχοι
θα καθοριστούν σε ένα πλαίσιο επιδόσεων.

Αυξηµένες επιδόσεις και όροι
Προκειµένου να ενισχυθούν οι επιδόσεις, θα εισαχθούν διατάξεις νέων προϋποθέσεων για να διασφαλίσουν ότι η χρηµατοδότηση της ΕΕ δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα ώστε
τα κράτη µέλη να υλοποιήσουν τους στόχους
και σκοπούς της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Το σύνολο των όρων θα προσλάβει τη
µορφή των επονοµαζόµενων εκ των προτέρων όρων, οι οποίοι πρέπει να έχουν τεθεί σε
εφαρµογή πριν από την εκταµίευση κεφαλαίων, και των επονοµαζόµενων εκ των υστέρων
όρων που θα εξαρτήσουν την αποδέσµευση
πρόσθετων κεφαλαίων από τις επιδόσεις.

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός
για την Πολιτική Συνοχής µετά το 2013 σε δις ευρώ (τιµές 2011)
Ταµείο Συνοχής
Λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες
Περιφέρειες µετάβασης
Περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες
Εδαφική συνεργασία
Επιπλέον κατανοµή για τις εξόχως απόκεντρες
και αραιοκατοικηµένες περιοχές
Σύνολο
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» *
Σύνολο
* χρηµατοδότηση για την ενίσχυση των διασυνοριακών έργων ενέργειας,
µεταφορών και τεχνολογίας των πληροφοριών

68,7
162,6
39,0
53,1
11,7
0,9
336,0
40,0
376,0
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Βό Συστήµα Ηλεκτρονικής Υποβολής EΣΠA

Μετά από σχετική οδηγία και βάσει του µε α.π. 38591/ΟΠΣ/1140/7.9.2011 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, από 3 Οκτωβρίου 2011 είναι υποχρεωτική η υποβολή
των τυποποιηµένων εντύπων του ΕΣΠΑ µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής.
Στο πλαίσιο αυτό:
Αιτήσεις χρηµατοδότησης που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση στη ∆ιαχειριστική
Αρχή µετά τις 3 Οκτωβρίου 2011 θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από Τεχνικό
∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης παραγόµενο από το σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής,
το οποίο θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Στα σχετικά διαβιβαστικά τα οποία θα υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Αριθµό ∆ελτίου µε τον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του αντίστοιχου δελτίου.
Για ήδη ενταγµένες πράξεις ισχύει η υποχρεωτική υποβολή όλων των σχετικών εντύπων. Ειδικά για τα Τεχνικά ∆ελτία Υποέργου και τα ∆ελτία Παρακολούθησης αρκεί η
ηλεκτρονική υποβολή και δεν απαιτείται η αποστολή τους σε έντυπη µορφή παρά µόνο του σχετικού διαβιβαστικού στο οποίο θα γίνεται µνεία στον Αριθµό ∆ελτίου. Τυχόν συνοδευτικά των δελτίων θα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά µε επισύναψη των αρχείων
στο αντίστοιχο δελτίο της Ηλεκτρονικής Υποβολής.
Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα http://www.ops.gr στην επιλογή «Ηλεκτρονική Υποβολή». Στην επιλογή «Εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ» είναι αναρτηµένοι αναλυτικοί οδηγοί και εκπαιδευτικό υλικό για τους δικαιούχους.

Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν το 2011
Προσκλήσεις

6

ΚΘΠ

Έναρξη
Υποβολής

Λήξη
Υποβολής

∆ιαθέσιµη
∆ηµόσια ∆απάνη

49η - ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων

44

11/01/11

25/07/11

4.200.000,00

50η - Εξοπλισµός ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ.

75

15/02/11

31/12/11

1.000.000,00

51η - Υποδοµές στον τοµέα της υγείας ειδικών κοινωνικών οµάδων

79

01/04/11

31/12/11

10.319.505,00

52η - Υποδοµές Εκπαίδευσης-Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

75

01/04/11

30/09/11

2.979.750,00

53η - Εθνικές οδοί

22

01/04/11

22/08/11

22.547.683,00

54η - ∆ράσεις τουριστικής προβολής

57

11/04/11

31/07/11

1.000.000,00

55η - Προστασία περιβάλλοντος και πρόληψη καταστροφών

54

26/04/11

19/12/11

10.000.000,00

56η - Προώθηση των φυσικών πόρων

55

26/04/11

19/12/11

1.000.000,00

57η - Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας παιδιών

77

26/04/11

19/12/11

1.000.000,00

58η - Ειδικές δράσεις για τη στήριξη/αναζωογόνηση των µικρών νησιών

83

11/04/11

31/12/11

5.159.752,00

59η - ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων

44

02/05/11

31/12/11

2.144.431,00

60η - Αποκατάσταση ΧΑ∆Α

44

02/05/11

31/12/11

2.387.434,69

61η - Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί

23

01/04/11

28/11/11

49.403.000,00

62η - ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος

45

11/04/11

14/10/11

9.000.000,00

63η - Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)

46

11/04/11

14/10/11

9.000.000,00

64η - Τεχνική υποστήριξη προγράµµατος

85

23/05/10

20/06/11

1.069.900,00

65η - Πολιτιστικές υπηρεσίες

60

30/06/11

20/12/11

500.000,00

66η - Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

75

24/08/11

14/10/11

9.300.000,00

67η - ∆ράσεις τουριστικής προβολής

57

06/10/11

31/12/15

1.854.286,25
2.000.000,00

68η - Έργα σχολικής στέγης

75

17/10/11

14/11/11

69η - Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)

46

17/10/11

14/11/11

4.500.000,00

70η - ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)

45

17/10/11

14/11/11

2.500.000,00

EP°A TH™ ¶EPIºEPEIA™ B. AI°AIOY ¶OY EXOYN ENTAX£EI ™TO ∂¶ ∫¡∞ 2007-2013 TO 2011
Ενταγµένα Έργα
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΛΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τελικός ∆ικαιούχος
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ.
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΣΑΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
36ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΙΝΗ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΡΜΗΣ - ΠΗΓΗΣ - ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ 36ΗΣ Ε.Ο.- ΠΗΓΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥ∆ΗΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΚΑΙ ΣΑΜΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΝΗΣΙΩΠΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣ. ΙΣΤ. ΑΠΟΛΙΘ. ∆ΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ-ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ∆ΗΜΟ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 - ΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ. ∆ΗΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΙ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΑΝΙΟΥ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΚΑΜΝΙΟΥ∆Α" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΙΝΟΧΩΜΑ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΣΟΦΑΣ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΥΚΑΡΑ" ∆ΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΡΑΠΕΖΑ" ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΟΞΥΣ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΡΑΧΗ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΥΠ. ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΧΙΟΥ
ΥΠ. ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η TERIADE ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆ηµόσια ∆απάνη
542.708,61
2.060.000,00
350.000,00
3.997.417,31
2.979.497,89
965.000,00
443.694,00
470.139,00
199.866,00
776.091,80
215.619,20
7.903.000,00
6.300.000,00
10.200.000,00
259.173,61
171.632,00
946.600,00
3.115.081,60
210.000,00
197.064,00
1.775.225,00
279.500,00
267.500,00
2.421.611,96
570.720,00
725.000,00
450.000,00
450.000,00
67.260,00
1.624.119,89
75.500,00
1.240.423,30
584.383,19
808.574,09
2.350.750,00
1.450.000,00
83.600,00
259.280,00
502.880,00
977.600,00
94.600,00
587.600,00
244.700,00
470.000,00
630.000,00
2.000.000,00
2.855.569,00
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Πρόοδος υλοποίησης ΕΠ "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου
ΑΞΟΝΑΣ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 / Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας
Θ.Π. 22 ΕΘΝΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ
Θ.Π. 23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ
Θ.Π. 30 ΛΙΜΕΝΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ 5 / Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηµατικότητα
Θ.Π. 8 ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Θ.Π. 10 ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 8 / Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
Θ.Π. 44 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Θ.Π. 45 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ∆ΙΑΝΟΜΗ Υ∆ΑΤΟΣ
Θ.Π. 46 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ (ΛΥΜΑΤΑ)
Θ.Π. 54 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Θ.Π. 55 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
Θ.Π.56 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Θ.Π.57 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θ.Π.58 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Θ.Π.59 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Θ.Π.60 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Θ.Π.61 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Θ.Π.69 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θ.Π.75 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Θ.Π.76 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θ.Π.77 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Θ.Π.79 ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Θ.Π.83 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ 11 / Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
Θ.Π. 85 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Θ.Π. 86 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

120.588.235
33.529.412
44.705.882
42.352.941
26.470.588
24.705.882
1.764.706
208.235.294
12.647.059
20.000.000
15.670.588

154.813.855
44.985.000
92.414.348
17.414.507
54.739.743
54.739.743

104.731.895
11.166.666
85.755.722
7.809.507
53.728.445
53.728.445

38.765.407
9.495.737
23.058.120
6.211.550
53.728.445
53.728.445

20.972.389
1.211.672
15.112.887
4.647.830
22.641.391
22.641.391

300.335.265
28.181.842
34.134.134
39.100.000

187.557.839
11.421.171
23.098.670
34.004.079

66.613.538
557.935
11.769.337
1.110.564

29.413.128

2.352.941
1.176.471
3.529.412
6.764.706
8.823.529
3.529.412
1.764.706
25.882.353
13.152.941
38.823.529
38.823.529
1.176.471
9.411.765

12.579.876
1.000.000
5.000.000
1.854.586
11.660.000
6.641.666
950.000
32.452.496
6.200.000
60.504.615
42.737.751
1.859.042
10.319.505

6.733.317

2.091.659

631.510

2.421.612

829.928

11.660.000
6.641.665
450.000
11.374.866
6.200.000
57.222.581
13.715.836
1.044.042

11.460.000
4.460.000
450.000
10.000.000
3.278.253
11.351.851
8.707.337
546.674

1.502.293
479.486
433.287
10.000.000

4.705.882
7.058.824
4.117.647
2.941.176

5.159.752
2.508.700
1.894.000
614.700

1.570.000
1.793.971
1.393.800
400.171

470.972
188.200
282.772

225.534
80.774
144.760

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

362.352.941

512.397.563

347.812.150

159.578.362

73.252.442

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

Το Βόρειο Αιγαίο αλλάζει
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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:

2.175.590
264.433

6.251.566
7.674.963

