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Ζ

παξνχζα

έθζεζε

απνηειεί

ηελ

πξψηε

εηήζηα

έθζεζε

εθηέιεζεο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 67 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1083/99 «πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην
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Ζ

έθζεζε

ζπληάρζεθε

απφ

ηελ

Γηαρεηξηζηηθή

Αξρή

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.), ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ XVIII ηνπ

Θαλ. (ΔΘ)

1828/2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ «πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα
ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν
θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο»,

θαζψο

θαη

ζχκθσλα

κε

ηελ

εγθχθιην

ππ΄αξηζ.

πξση.

23288/ΔΤΑΑΠ/1332/23-5-08 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Απεπζχλεηαη δε
πξνο έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (άξζξν 3, παξ.
ζ

ηνπ

Λ.

3614/2007

«Γηαρείξηζε,

έιεγρνο

θαη

εθαξκνγή

αλαπηπμηαθψλ
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παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»), κε ηε γξαπηή
δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ.6 ηνπ ηδίνπ Λφκνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ

ΡΖΠ

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΡΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
1.1 Ολοκλήπυζη

και

ανάλςζη

ηηρ

πποόδος

εθαπμογήρ

ηος

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ
Χο πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ην 2007 ήηαλ έηνο
πξνεηνηκαζίαο, ζπλεξγαζηψλ, δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ ειιεληθψλ
Αξρψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηφζν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φζν
θαη επί ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ, ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
ηνπ ΔΠΑ, θαζψο, θαη επί ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
Κε δεδνκέλν φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ην Λνέκβξην 2007 θαη σο εθ ηνχηνπ έπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε πξψηε
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε έγθξηζε ησλ
θξηηεξίσλ έληαμεο πξάμεσλ ζην Πξφγξακκα, είλαη απηνλφεην φηη θαηά ην έηνο
2007 δελ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εληάμεηο πξάμεσλ ζε απηφ.
1.1.1 Φςζική ππόοδορ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ
Ζ παξνπζίαζε ηεο θπζηθήο πξνφδνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλδέεηαη κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπ θαη ηηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε απηψλ
ησλ ζηφρσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έλαξμεο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Σν αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηε Υσξηθή Δλφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ γηα ηελ
πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο
ειθπζηηθόηεηάο ηεο ζε ζπλζήθεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.
Σν φξακα απηφ εμππεξεηείηαη απφ ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη
εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή «επηηαρπληηθψλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ» ζηε Υσξηθή
Δλφηεηα:
Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηηο πεξηνρέο
ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο.
Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Γηαζθάιηζε

ηεο

βησζηκφηεηαο

θαη

ιεηηνπξγηθφηεηαο

ησλ

πεξηθεξεηαθψλ

ππνδνκψλ, έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ
ελέξγεηαο.
Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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Δλίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο
ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο, σο ηφπνπ δηαβίσζεο θαη άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη
επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Ζ

αλσηέξσ

ζηξαηεγηθή

ηθαλνπνηείηαη

απφ

ηνπο

Γεληθνχο

ηφρνπο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη είλαη:
1. Βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (ελδνπεξηθεξεηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο).
2. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
3. Δλζσκάησζε ηεο αεηθνξίαο ζηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο θαη παξεκβάζεηο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ επαίζζεηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο
Υσξηθήο Δλφηεηαο.
4. Αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ελδπλάκσζε ησλ εμσζηξεθψλ
ζπλεξγαζηψλ.
5. Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηνκίαο, πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ

εξγαζίαο.
6. πλδπαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ.
7. Αληηκεηψπηζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ
ηδηαηηεξνηήησλ.
8. Δλίζρπζε ησλ ηάζεσλ δηθηχσζεο κεηαμχ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Υσξηθήο
Δλφηεηαο θαη αλάδεημε πφισλ αλάπηπμεο.
Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, έρεη
πεδίν εθαξκνγήο ζηε Υσξηθή Δλφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη δχν δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ακηγή ζηφρν
«χγθιηζε» (Θξήηε θαη Βφξεην Αηγαίν) θαη κία Πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ζην ζηφρν
«Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε» – phasing in (Λφηην Αηγαίν).
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ήηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, νη πξναλαθεξφκελνη γεληθνί
ζηφρνη ηνπ Δ.Π. ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο εμεηδηθεχνληαη ζε γεληθνχο ζηφρνπο αλά
δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα, νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εθθξάδνληαη θαηά ζεκαληηθφ βαζκφ κε αληίζηνηρνπο δείθηεο
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη, αλά δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα, νη
ζεκαηηθνί δείθηεο θνξκνχ (core indicators) ζε πξνγξακκαηηθφ επίπεδν, δηφηη θαηά
ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), δελ εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ - ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ

ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ ΘΟΡΜΟΤ (CORE INDICATORS)

Γείκηερ
Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε
Αξηζκφο «έξγσλ» έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο
Αξηζκφο «έξγσλ» ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ
κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

11
16
-

Άκεζε Δλίζρπζε Δπελδχζεσλ ζηηο ΚΚΔ
Αξηζκφο «έξγσλ»
Δθ ησλ νπνίσλ: αξηζκφο ελάξμεσλ
ιεηηνπξγίαο πνπ εληζρχζεθαλ (πξψηα δχν
ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε)
Αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη (κεηθηέο, ηζνδχλακεο ζέζεηο
πιήξνπο απαζρφιεζεο)
Δπαγφκελεο Δπελδχζεηο (€million)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

225
220
40
33
660
682
56
69,8

Θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη
ηφρνο
απφ επξπδσληθά
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

122
-

Κεηαθνξέο
Αξηζκφο Έξγσλ
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
απηνθηλεηνδξφκσλ εληφο ΣΔΛ (ρικ)
Υηιηφκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ /
αλαβαζκηζκέλσλ δξφκσλ
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε ζηδεξνδξφκσλ
εληφο ΣΔΛ (ρικ)
Υηιηφκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ
γξακκψλ
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη
απφ αλαβαζκηζκέλα αζηηθά κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

30
25
24,3
150
261,4
-

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Δπηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα γηα ηελ παξαγσγή
ηφρνο
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (MW)
Αθεηεξία
Δηήζηα Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο Οινθιήξσζε
απφεπελδχζεηο (Σφλνη Ηζνδχλακνπ
ηφρνο
Πεηξειαίνπ)
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

-

Πεξηβάιινλ
Πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ
Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ
Αξηζκφο έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ
Αξηζκφο έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

100.000
80.000
80.000
70.000
8
1
5
20

Πξφιεςε Θηλδχλσλ
Αξηζκφο Δξγσλ
Αξηζκφο αηφκσλ πνπ επσθεινχληαη απφ
δαζηθή αληηππξηθή πξνζηαζία θαη άιια κέηξα
πξνζηαζίαο δαζψλ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

10
1
620.000

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
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πλέρεηα Πίλαθα
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ
Γείκηερ
Σνπξηζκφο

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Αξηζκφο έξγσλ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

120
118

Δθπαίδεπζε
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

36.600

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

12

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

54

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

-

Αξηζκφο έξγσλ / ππεξεζηψλ γηα ηε πξνψζεζε
Οινθιήξσζε
ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο γηα κεηνλεθηνχληεο νκάδεο θαη ηφρνο
λένπο
Αθεηεξία

15

Αξηζκφο Έξγσλ

Αξηζκφο σθεινχκελσλ καζεηψλ

150
132
50.000

Τγεία
Αξηζκφο Έξγσλ

15

Αζηηθή Αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αλαγέλλεζε
Αξηζκφο έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ
πφιεσλ

Αληαγσληζηηθφηεηα
Αξηζκφο έξγσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ
πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λέσλ ηερλνινγηψλ

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Γείκηερ
Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε
Αξηζκφο «έξγσλ» έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο
Αξηζκφο «έξγσλ» ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ
κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Άκεζε Δλίζρπζε Δπελδχζεσλ ζηηο ΚΚΔ
Αξηζκφο «έξγσλ»
Δθ ησλ νπνίσλ: αξηζκφο ελάξμεσλ
ιεηηνπξγίαο πνπ εληζρχζεθαλ
Αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη (κεηθηέο, ηζνδχλακεο ζέζεηο
πιήξνπο απαζρφιεζεο)
Δπαγφκελεο Δπελδχζεηο (€million)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

340
347
45
55
80
87
66,2
75,0

Θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη
ηφρνο
απφ επξπδσληθά
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

5
14
-

Κεηαθνξέο
Αξηζκφο Έξγσλ
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
απηνθηλεηνδξφκσλ εληφο ΣΔΛ (ρικ)
Υηιηφκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ /
αλαβαζκηζκέλσλ δξφκσλ
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε ζηδεξνδξφκσλ
εληφο ΣΔΛ (ρικ)
Υηιηφκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ
γξακκψλ
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη
απφ αλαβαζκηζκέλα αζηηθά κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

30
48

56
110

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
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πλέρεηα Πίλαθα
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Γείκηερ
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
Αξηζκφο Έξγσλ
Δπηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα γηα ηελ παξαγσγή
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (MW)
Δηήζηα Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο
απφ επελδχζεηο (Σφλνη Ηζνδχλακνπ
Πεηξειαίνπ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

ηφρνο
Αθεηεξία
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Πεξηβάιινλ
Πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ
Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ
Αξηζκφο έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ
Αξηζκφο έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

4.000
8.900
5.000
40.000
6
1
30
5

Πξφιεςε Θηλδχλσλ
Αξηζκφο Δξγσλ
Αξηζκφο αηφκσλ πνπ επσθεινχληαη απφ
δαζηθή αληηππξηθή πξνζηαζία θαη άιια κέηξα
πξνζηαζίαο δαζψλ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

184.697

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

182

2
4
-

Σνπξηζκφο
Αξηζκφο έξγσλ

150

Δθπαίδεπζε
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

9.770

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

7

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

16

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

4

Αξηζκφο έξγσλ / ππεξεζηψλ γηα ηε πξνψζεζε Οινθιήξσζε
ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο γηα κεηνλεθηνχληεο νκάδεο θαη ηφρνο
λένπο
Αθεηεξία

3

Αξηζκφο Έξγσλ

Αξηζκφο σθεινχκελσλ καζεηψλ

40
33
6.800

Τγεία
Αξηζκφο Έξγσλ

20

Αζηηθή Αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αλαγέλλεζε
Αξηζκφο έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ
πφιεσλ

-

Αληαγσληζηηθφηεηα
Αξηζκφο έξγσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ
πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λέσλ ηερλνινγηψλ

-

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε
-

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Γείκηερ
Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε
Αξηζκφο «έξγσλ» έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

3
8

Άκεζε Δλίζρπζε Δπελδχζεσλ ζηηο ΚΚΔ
Αξηζκφο «έξγσλ»
Δθ ησλ νπνίσλ: αξηζκφο ελάξμεσλ
ιεηηνπξγίαο πνπ εληζρχζεθαλ (πξψηα δχν
ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε)
Αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη (κεηθηέο, ηζνδχλακεο ζέζεηο
πιήξνπο απαζρφιεζεο)

Δπαγφκελεο Δπελδχζεηο (€million)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

137
424
8
127
198
525
Τινπνίεζεο
210
Κφληκεο
31,280 εθ.
41,162 εθ.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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πλέρεηα Πίλαθα
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Γείκηερ
Θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
Αξηζκφο Έξγσλ
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο
θαιχπηεηαη απφ επξπδσληθά

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

14
3.774
1%
0%

Κεηαθνξέο
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
ηφρνο
απηνθηλεηνδξφκσλ εληφο ΣΔΛ (ρικ)
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Υηιηφκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ /
ηφρνο
αλαβαζκηζκέλσλ δξφκσλ
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
ηφρνο
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ εληφο ΣΔΛ (ρικ)
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Υηιηφκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ
ηφρνο
γξακκψλ
Αθεηεξία
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη Οινθιήξσζε
απφ αλαβαζκηζκέλα αζηηθά κέζα καδηθήο
ηφρνο
κεηαθνξάο
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

12
45
43
175
53.709
67.109

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Δπηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα γηα ηελ παξαγσγή Οινθιήξσζε
ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζε
ηφρνο
ελέξγεηαο (MWh)
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Δηήζηα Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο
ελέξγεηαο απφ επελδχζεηο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ
ηφρνο
(Σφλνη Ηζνδχλακνπ Πεηξειαίνπ)
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

22
30
41.435
12.685
-

Πεξηβάιινλ
Πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ
Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ
Αξηζκφο έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ
Αξηζκφο έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

100%
272.417
65.000
100.000
20
1
10
0

Πξφιεςε Θηλδχλσλ
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Αξηζκφο αηφκσλ πνπ επσθεινχληαη απφ
δαζηθή αληηππξηθή πξνζηαζία θαη άιια κέηξα ηφρνο
πξνζηαζίαο δαζψλ
Αθεηεξία
Αξηζκφο Δξγσλ

8
12
302.000
249.500

Σνπξηζκφο
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Αξηζκφο έξγσλ

103
827

Δθπαίδεπζε
Αξηζκφο Έξγσλ

Αξηζκφο σθεινχκελσλ καζεηψλ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

39.506

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

22

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

14

15
34
42.100

Τγεία
Αξηζκφο Έξγσλ

10

Αζηηθή Αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αλαγέλλεζε
Αξηζκφο έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ
πφιεσλ

7

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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πλέρεηα Πίλαθα
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Γείκηερ
Αληαγσληζηηθφηεηα

2007

2008

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

3

Αξηζκφο έξγσλ / ππεξεζηψλ γηα ηε
Οινθιήξσζε
πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη
ηφρνο
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο γηα κεηνλεθηνχληεο
Αθεηεξία
νκάδεο θαη λένπο

6

Αξηζκφο έξγσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ
πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λέσλ ηερλνινγηψλ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

2

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε
1

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.
• Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ζα επηθαηξνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο κεηά ηελ έληαμε ή / θαη εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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1.1.2 Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δ.Π. Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013
αλέξρεηαη ζε 1.498.000.178 €, εθ ησλ νπνίσλ 1.325.000.178 € πλνιηθή Γεκφζηα
Γαπάλε, ζηνρεχνληαο λα πξνζειθχζεη άκεζα 173.000.000 € ηδησηηθψλ πφξσλ,
ήηνη 12% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ Θνηλνηηθή πλδξνκή
(Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο–ΔΣΠΑ) αλέξρεηαη ζε 871.300.178 €.
Πην

παξαζηαηηθά,

ηα

πξνγξακκαηηθά

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο, ζην ζχλνιφ ηνπ θαη αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, παξνπζηάδνληαη
ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα.
Διάπθπωζη ηος Πποϋπολογιζμού ηος Ππογπάμμαηορ (ανά είδορ σπημαηοδόηηζηρ)
(ζε εςπώ)
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
Κοινοηική Σσνδρομή

Εθνική Σσμμεηοτή &
Άλλοι Εθνικοί Πόροι

Σσνολική Δημόζια
Δαπ άνη

Ιδιωηική Σσμμεηοτή

Σσνολικό Κόζηος
Πρόγράμμαηος

Σςμμεηοσή (%) Κοινοηικήρ Σςνδπομήρ ζηη Σςνολική Δημόζια Δαπάνη ηος Ππογπάμμαηορ

34%
Κοινοηική Σσνδρομή

Εθνική Σσμμεηοτή &
Άλλοι Εθνικοί Πόροι

66%

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 10
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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Σςμμεηοσή (%) Δημόζιαρ Δαπάνηρ ζηο Σςνολικό Κόζηορ ηος Ππογπάμμαηορ
12%

Σσνολική Δημόζια
Δαπ άνη
Ιδιωηική Σσμμεηοτή

88%

Χπημαηοοικονομικά Σηοισεία ανά Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ
(ζε εςπώ)
350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000

Κοινοηική
Σσνδρομή

150.000.000

Σσνολική Δημόζια
Δαπ άνη

100.000.000

Σσνολικό Κόζηος
Πρόγράμμαηος

50.000.000

0
ΑΠ1

ΑΠ2

ΑΠ3

ΑΠ4

ΑΠ5

ΑΠ6

ΑΠ7

ΑΠ8

ΑΠ9

ΑΠ10 ΑΠ11 ΑΠ12

εκεηψλεηαη φηη, ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη,
θαηά ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο νξίνπ 10% ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ
θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηάο ηνπ ("ξήηξα επειημίαο"), δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν ζπλδξνκήο ηνπ ΔΘΣ (ήηνη δξάζεηο ή παξεκβάζεηο "ηχπνπ ΔΘΣ"), εθφζνλ
απαηηνχληαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πινπνίεζεο κηαο
πξάμεο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε απηήλ.
Χο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 6, 7, 8, θαη 9 πξνβιέπεηαη
λα γίλεη ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηεγνξηψλ
παξεκβάζεσλ ηχπνπ ΔΘΣ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ θαηά ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 11
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ζηελ πινπνίεζε ησλ ελδεηθηηθψλ θχξησλ θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ ησλ ελ ιφγσ
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο.
Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο
ηνπ Δ.Π. δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαηά ην έηνο 2007 δελ
θαηαγξάθνληαη αληίζηνηρα ζηνηρεία εθαξκνγήο (δαπαλψλ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ
πεξηιακβάλεη ηηο πιεξσκέο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ Δπηηξνπή, σο πξνθαηαβνιή.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 12
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
Άξονερ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ
(σε ευρώ)

Άξονερ Πποηεπαιόηηηαρ

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από ηοςρ
δικαιούσ οςρ και
ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηιρ
αιηήζειρ πληπυμήρ πος
απεζηάληζαν ζηη
διασ ειπιζηική απσ ή

Ανηίζηοισ η δημόζια
ζςνειζθοπά

Ηδιυηικέρ δαπάνερ

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από ηο
θοπέα πος είναι
απμόδιορ για ηην
καηαβολή ηυν
πληπυμών ζηοςρ
δικαιούσ οςρ

ύνολο ηυν πληπυμών
πος ελήθθηζαν από ηην
Δπιηποπή*

Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο
Πξνζπειαζηκφηεηαο Πεξηθέξεηαο
Θξήηεο - Ακηγήο ηφρνο "χγθιηζε"
ΑΠ 1 (ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο
Πξνζπειαζηκφηεηαο Πεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ - Ακηγήο ηφρνο
ΑΠ 2 "χγθιηζε"
(ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο
Πξνζπειαζηκφηεηαο Πεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ - ηφρνο
“Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα
ΑΠ 3 θαη απαζρφιεζε” (phasing in)
(ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Φεθηαθή χγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο
Θξήηεο - Ακηγήο ηφρνο "χγθιηζε"
ΑΠ 4 (ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Φεθηαθή χγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ - Ακηγήο ηφρνο
ΑΠ 5 "χγθιηζε"
(ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Φεθηαθή χγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ - ηφρνο
“Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα
ΑΠ 6 θαη απαζρφιεζε” (phasing in)
(ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα
Εσήο ζηελ Πεξηθέξεηα Θξήηεο Ακηγήο ηφρνο "χγθιηζε"
ΑΠ 7 (ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα
Εσήο ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ
Αηγαίνπ - Ακηγήο ηφρνο "χγθιηζε"
ΑΠ 8 (ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα
Εσήο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ
Αηγαίνπ - ηφρνο “Πεξηθεξεηαθή
αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε”
ΑΠ 9 (phasing in)
(ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Υσξηθή πλνρή θαη πλεξγαζία ζηελ
Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ - ηφρνο
“Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα
ΑΠ 10 θαη απαζρφιεζε” (phasing in)
(ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο –
Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο – Θξήηε
& Βφξεην Αηγαίν
ΑΠ 11 (ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο –
ηφρνπ ηαδηαθήο Δηζφδνπ – Λφηην
Αηγαίν
ΑΠ 12 (ΔΣΠΑ)
Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηχπνπ ΔΘΣ
Γενικό ύνολο

3.150.000

0

2.050.000

0

452.000

0

555.000

0

450.000

0

786.000

0

4.665.000

0

3.540.000

0

974.000

0

548.000

0

210.000

0

46.004

0
17.426.004

ύνολο ηυν μεηαβαηικών πεπιοσ ών επί
ηος γενικού ζςνόλος
ύνολο ηυν μη μεηαβαηικών πεπιοσ ών
επί ηος γενικού ζςνόλος
Γαπάνερ ηύπος ΔΘΣ επί ηος γενικού
ζςνόλος
* Πξνθαηαβνιή ηελ 26/11/2007
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14.620.000
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1.1.3 ηοισεία ζσεηικά με ηην ανάλςζη ηηρ σπήζηρ ηυν ηαμείυν
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ήηνη ιφγσ ηεο κε εκθάληζεο θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ην έηνο 2007, ν
αθφινπζνο Πίλαθαο, ζρεηηθά κε ηε ζσξεπηηθή αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο
θνηλνηηθήο

ζπλδξνκήο

αλά

θαηεγνξία,

ζχκθσλα

κε

ην

Κέξνο

Γ΄

ηνπ

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ εθαξκνζηηθνχ Θαλνληζκνχ 1828/2006, δελ πεξηιακβάλεη
ζρεηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ, θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ
θαηαγξάθνληαη δαπάλεο ζην Δ.Π.
ΠΗΝΑΘΑ 3 : υπεςηική ανάλςζη ηυν κονδςλίυν ηηρ κοινοηικήρ ζςνδπομήρ ανά καηηγοπία
πλδπαζκφο θσδηθψλ ησλ δηαζηάζεσλ 1 έσο 5
Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 1
Θέμα
πποηεπαιόηηηαρ

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 2
Μοπθή
σπημαηοδόηηζηρ

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 3
Έδαθορ

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 4
Οικονομική
δπαζηηπιόηηηα

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 5
Γευγπαθική
πεπιοσή

Πνζφ
**

ύνολο
* Οη θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη θσδηθνπνηεκέλεο γηα θάζε δηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε.
** Υνξεγνχκελν πνζφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο γηα θάζε ζπλδπαζκφ θαηεγνξηψλ.

1.1.4 ςνδπομή ανά ομάδα – ζηόσο
Πξνγξακκαηηθά δελ είλαη εθηθηή ε θαηαλνκή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
αλά νκάδα – ζηφρν. Ιφγσ δε, ηεο κε εκθάληζεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, εληφο ηνπ 2007, δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κλεία ζηα ζηνηρεία
απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο έθζεζεο.
1.1.5 Ανάκηηζη ή εκ νέος σπήζη ηηρ ζςνδπομήρ
Οκνίσο, ιφγσ κε εκθάληζεο δαπαλψλ ζην Πξφγξακκα, θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο
παξνχζαο έθζεζεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κλεία.
1.1.6 Ποιοηική ανάλςζη
Ιακβάλνληαο ππφςε ηε κε εκθάληζε ζηνηρείσλ πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή αλάιπζε, ζηελ παξνχζα έθζεζε, ησλ
επηηεπγκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ζηε ζπλδξνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε ηξαηεγηθή ηεο
Ιηζζαβφλαο θαη κέζσ ηεο ζπλάθεηάο ηνπ κε ηα επί κέξνπο ζρεηηθά έγγξαθα θαη
πνιηηηθέο, φπσο ΔΠΚ, ΔΠΑ 2007-2013, ηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο
Θνηλφηεηαο (ΘΓΘ) θαη Οινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΟΘΓ), γίλεηαη
ζρεηηθή αλαθνξά, ζε πξνγξακκαηηθφ επίπεδν, ζην Θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο.
Δπίζεο, σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ ζε πξνγξακκαηηθφ επίπεδν, γίλεηαη αλαθνξά ζην Θεθάιαην 4.1.

1.2 ηοισεία ζσεηικά με ηη ζςμμόπθυζη με ηο Θοινοηικό Γίκαιο
Όπσο είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο κε εκθάληζεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο
πξνφδνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ην έηνο 2007, δελ εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα σο
πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. ην πιαίζην δε ηεο πξνεηνηκαζίαο
ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο (δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο θπξίαξρε θαηεχζπλζε είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ην
θνηλνηηθφ δίθαην.

1.3 ημανηικά

πποβλήμαηα

πος

πποέκςταν

και

μέηπα

ανηιμεηώπιζήρ ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ,
ελψ

θαηά

ηε

δηαδηθαζία

πξνεηνηκαζίαο

ησλ

ελεξγεηψλ

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο επηρεηξείηαη ε άκβιπλζε ησλ πηζαλνηήησλ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ
θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ.

1.3.1 Αλλαγέρ ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ
Θαηά

ην

έηνο

2007

δελ

πξνέθπςαλ

λέα

δεδνκέλα

ή

θαηαζηάζεηο,

πνπ

ελδερνκέλσο ζα επέθεξαλ αιιαγέο ή ζα είραλ άκεζν αληίθηππν ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
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1.3.2 Οςζιαζηική ηποποποίηζη βάζει ηος άπθπος 57 ηος κανονιζμού (ΔΘ)
απιθ. 1083/2006
Κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε έληαμεο θαη πινπνίεζεο πξάμεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαηά ην 2007, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππήξμαλ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο
εληνπίζηεθε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.

1.4 ςμπληπυμαηικόηηηα με άλλα μέζα
Απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ.Π. «Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ» έρνπλ πξνβιεθζεί
δηαδηθαζίεο / ξπζκίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπληνληζκνχ
ησλ δξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, ην ΔΘΣ, ην Σακείν πλνρήο,
θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξηνζέηεζεο «δηαρσξηζκνχ», κεηαμχ ησλ
παξεκβάζεσλ ησλ Δ.Π κε απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΑΑ, ην ΔΣΑ θαη
απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, παξαγξ. 4 ηνπ Θ (ΔΘ)
1083/2006. πγθεθξηκέλα θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν θχξηνο φγθνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ
ζηε

βειηίσζε

ηεο

πξνζπειαζηκφηεηαο

ησλ

αγξνηηθψλ

πεξηνρψλ

θαη

ηηο

παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο πεξηβάιινληνο, ζα θαιπθζεί απφ ην Σακείν πλνρήο
(Σ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ε ελίζρπζε
κεγάιεο

θιίκαθαο

επελδπηηθψλ

ζρεδίσλ,

ε

πξνζηαζία

ηεο

πνιηηηζηηθήο

θιεξνλνκηάο, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε
πξνψζεζε

ηεο

ςεθηαθήο

ζχγθιηζεο,

θαζψο

θαη

ε

βειηίσζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζα θαιπθζνχλ απφ ην
ΔΣΠΑ, ελψ ε αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζα θαιπθζνχλ απφ ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν (ΔΘΣ).
Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έρνπλ ζεζπηζζεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
δηαρσξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο θάζε
παξέκβαζεο. Ζ ζέζπηζε δε ησλ θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ νκνεηδψλ
θαηεγνξηψλ πξάμεσλ πνπ δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα δηαθνξεηηθά
Σακεία

δελ

δηαπλέεηαη

πξνηεξαηφηεηεο

ησλ

απφ

«δηαρεηξηζηηθή»

επηκέξνπο

πνιηηηθψλ

ινγηθή,

αιιά

(πεξηθεξεηαθή

αληαλαθιά

πνιηηηθή,

ηηο

πνιηηηθή

αγξνηηθήο αλάπηπμεο, αιηεπηηθή πνιηηηθή), ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ επεξεάδεηαη απφ
ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ.
Θα πξέπεη δε λα ιεθζεί ππφςε φηη ε κεγάιε έθηαζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ην
κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαη ην πιήζνο ησλ λεζηψλ θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηελ
ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 16
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΣΟΤ 2007 ΣΟΤ Ε.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

πηνζέηεζε σο κφλνπ θξηηεξίνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ην «ρσξηθφ
– γεσγξαθηθφ» θξηηήξην, δηφηη είλαη δεδνκέλν φηη νη πφξνη ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηνπ ΔΣΑ
δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο ζηηο δπν γεληθέο νκάδεο
παξεκβάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηεζνχλ ν ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ
ηελ αιηεία, θαζψο θαη ν ζηφρνο ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο. Απηέο νη δχν γεληθέο νκάδεο παξεκβάζεσλ αθνξνχλ ζηηο παξεκβάζεηο
επί ηνπ παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο παξεκβάζεηο γηα έξγα ππνδνκψλ κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη
ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία.
Παξάιιεια, φκσο, δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο θξηηεξίσλ, ε νπνία
εληνπίζζεθε, ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο παξεκβάζεσλ:
Γξάζεηο θαηάξηηζεο – Αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Παξεκβάζεηο κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε LEADER πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΓΣΑΑ.
Παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ κηαο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΑ.
Χο εθ ηνχηνπ θαη κε βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ
ησλ πξάμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο,

απνηεινχλ

έλα

ζπγθεξαζκφ

ρσξηθψλ

–

γεσγξαθηθψλ,

νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θξηηεξίσλ.
Ιακβάλνληαο δε ππφςε φηη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη κηα δπλακηθή
δηαδηθαζία, ε νπνία θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ, ηα
θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ή/θαη λα αλαζεσξεζνχλ, φπνηε
απηφ θξηζεί απαξαίηεην.

1.5 Ρςθμίζειρ παπακολούθηζηρ
Κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηηο πξνεγνχκελεο Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο θαη
ηδηαίηεξα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ΘΠ 20002006 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1083/2006 θαη
εηδηθφηεξα

ηα

πξνβιεπφκελα

ζηα

άξζξα

58

έσο 62,

πξνεηνηκάζζεθε

θαη

ζεζκνζεηήζεθε κε ην λφκν 3614/2007 έλα λέν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ.
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ην Λφκν 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/3-12-2007) «Δηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθώλ

παξεκβάζεσλ

γηα

ηελ

πξνγξακκαηηθή

πεξίνδν

2007-2013»

πξνζδηνξίδνληαη νη θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο,
πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. (Δ.Θ.) 1083/2006
θαη ηίζεληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ ζα
εθαξκνζζεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. ηνλ ίδην λφκν πξνζδηνξίδνληαη νη θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ
εκπιεθνκέλσλ αξρψλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη κία ζεηξά κέηξσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηε
δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ, ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ «χγθιηζε» θαη «Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη Απαζρφιεζε», ζα είλαη θνηλφ γηα ηα επί κέξνπο Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα,
δεδνκέλνπ

φηη

ηα

βαζηθά

ζηνηρεία

ηνπ

πζηήκαηνο

ζα

είλαη

θνηλά.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη
νξηδφληηα γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Πξνβιέπεηαη

κεραληζκφο

γηα

ηε

ζπζηεκαηηθή

παξαθνινχζεζε

ησλ

απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π θαη ησλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ηεο ζπκβνιήο
ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ.
Αλαβαζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο ησλ Δ.Π κε ηελ
θαηάξγεζε ηεο αξλεζηθπξίαο (veto) ηνπ Πξνέδξνπ, ελδπλακψλνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ην ξφιν, αιιά θαη ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπο.
Οξγαλψλνληαη ζρήκαηα θαη εηδηθνί κεραληζκνί γηα ην ζπληνληζκφ επηκέξνπο
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ.
Δηζάγνληαη θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα, εηζάγεηαη έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα επηβεβαίσζεο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ, κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε
ησλ θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.
Γηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε
ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ κε ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο κε αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πζηήκαηνο, ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηε ζπλερή ππνζηήξημε ησλ
Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ζηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ.
Γηαζθαιίδεηαη

απνηειεζκαηηθφηεξνο

ζπληνληζκφο

ζηε

δηαρείξηζε

ησλ

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηνλ νξηζκφ κίαο εληαίαο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.
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Αμηνπνηείηαη

ε

δπλαηφηεηα

νξηζκνχ

ελδηάκεζσλ

θνξέσλ

δηαρείξηζεο,

απνθεληξψλνληαο θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζην θαηάιιειν επίπεδν θαη ζηνπο
θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, πξνβιέπεηαη επαξθέο ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξψλ πξνο ηελ
ππεχζπλε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ε δηαρείξηζε ησλ
πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ αλαηίζεηαη ζε ελδηάκεζνπο θνξείο, νη νπνίνη
δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ πινπνίεζή ηνπο.
Οη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζε πιήξε αληηζηνίρεζε κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ, ελψ πξνεηνηκάζζεθαλ εγρεηξίδηα θαη έληππα πξνο
ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο.
πζηεκαηνπνηείηαη θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ζηελ
παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ,
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξηηηθέο απνθάζεηο.
πζηεκαηνπνηείηαη ε πξνιεπηηθή παξέκβαζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, ψζηε λα
εληνπίδνληαη έγθαηξα ελδερφκελνη θίλδπλνη θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια
κέηξα απνηξνπήο ή αληηκεηψπηζήο ηνπο.
Πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ,
κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Δ.Π ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ.
Οξγαλψλεηαη ε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο.
Ζ δηαρείξηζε φισλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ
θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηνπ Δ.Π. «Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ» αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή
Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ,
Κνλάδα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ελψ κε βάζε ην άξζξν 6 ηνπ
λ.3614/2007 θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο
ηνπ παξφληνο Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΠΡΝ

ΔΠΞΑ,

ΠΡΝ

ΔΘΛΗΘΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ
ΙΗΠΠΑΒΝΛΑΠ
χκθσλα κε ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπνπ πξνζεγγίδεηαη ε
ζπλέπεηα ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο Δζληθέο θαη Θνηλνηηθέο
πνιηηηθέο, θαζψο θαη απφ ηελ ex ante αμηνιφγεζε, πξνθχπηεη φηη νη γεληθνί ζηφρνη
ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ άκεζε θαη ζηελή ζπλάθεηα / ζπλέπεηα ή / θαη
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έκκεζε κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ ΔΠΚ. Δπίζεο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) (1083/2006), νη
Οινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΟΘΓ) γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ
Απαζρφιεζε εμππεξεηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ
Δ.Π. «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».
Σέινο, ε ζπκβνιή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ.
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζε φξνπο ρξεκαηνδνηηθήο πξνζπάζεηαο /
Earmarking, εθθξάδεηαη κέζσ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφ θαη αθνξνχλ
ζηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο ζπλαληψληαη, ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν
βαζκφ, ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Κε βάζε
ηνλ πίλαθα ηεο θαηαλνκήο ηεο Θνηλνηηθήο πλδξνκήο αλά Θαηεγνξία παξέκβαζεο,
ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ απηψλ αληηπξνζσπεχεη, πεξίπνπ, ην
21,63%

ηνπ

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

ζε

Θνηλνηηθή

πλδξνκή. ηε πεξίπησζε δε πνπ γίλεη ε ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" κέρξη θαη
10% (Άξζξν 34, § 2 ηνπ Θ (ΔΘ) 1083/06), ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ ζα
θηλεζεί απμεηηθά.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ

ΡΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΑΛΑ

ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
Κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ, εληφο ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο,
ζηνηρεία

πινπνίεζεο

γηα

ηνπο

Άμνλεο

Πξνηεξαηφηεηαο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο, ζην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία
ηνπο, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη δίλνπλ κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά.
Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο, ε παξνπζίαζε ηεο θπζηθήο
πξνφδνπ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο
θαηεγνξίεο πξάμεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ησλ
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο.
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3.1 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1 «Τποδομέρ και
Τπηπεζίερ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Θπήηηρ»
3.1.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, γεληθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε
αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θξήηεο.
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη, θαηά ην έηνο
αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη
θπζηθή

πξφνδνο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ακέζσο

πην

θάησ

παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 21
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΣΟΤ 2007 ΣΟΤ Ε.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: Τποδομέρ και Τπηπεζίερ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Θπήηηρ
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Βειηίσζε - θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηταο
(ρηιηφκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκφο)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

158
13.347
5
5

Αποηελέζμαηα
Πνζνζηφ αλαβάζκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ
(%)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

6,8
0

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.1.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.2 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 2 «Τποδομέρ και
Τπηπεζίερ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος»
3.2.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
κε ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθή θαη ρσξηθή
δηαζχλδεζε

ησλ

λεζηψλ

κεηαμχ

ηνπο,

κε

παξάιιειε

ελδπλάκσζε

ηεο

πξνζπειαζηκφηεηαο απφ θαη πξνο ηηο εζσηεξηθέο δψλεο ησλ λεζηψλ κε ηα
δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά / παξαγσγηθά θέληξα ησλ λεζηψλ, θαζψο θαη κε ηηο πχιεο
εηζφδνπ / εμφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα).
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμππεξεηείηαη κέζσ επηκέξνπο εηδηθψλ ζηφρσλ, νη
νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη, θαηά ην έηνο
αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη
θπζηθή

πξφνδνο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ακέζσο

πην

θάησ

παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 23
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2: Τποδομέρ και Τπηπεζίερ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Βειηίσζε - θαηαζθεπή εζληθήο νδνπνηίαο
(ρικ.)
Βειηίσζε - θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηίαο
(ρικ.)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκφο)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

16
124
40
1.252
4
9

Αποηελέζμαηα
Πνζνζηφ αλαβάζκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ
(%)
Παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ιηκέλσλ επί ησλ
πθηζηάκελσλ
(%)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

4
9
44,4
69

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.2.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.3 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 3 «Τποδομέρ και
Τπηπεζίερ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος»
3.3.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο ηξίηνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμππεξεηείηαη κέζσ επηκέξνπο εηδηθψλ ζηφρσλ, νη
νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη, θαηά ην έηνο
αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη
θπζηθή

πξφνδνο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ακέζσο

πην

θάησ

παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 25
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3: Τποδομέρ και Τπηπεζίερ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηίαο
(ρηιηφκεηξα)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
ηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Κήθνο ππνβξχρησλ θαισδίσλ
ηφρνο
(ρηιηφκεηξα)
Αθεηεξία
πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ ΑΠΔ θαη Οινθιήξσζε
ΖΘΤΑ
ηφρνο
(ΚW)
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

28
1.582
3
10
89
87
17
20

Αποηελέζμαηα
Αξηζκφο λεζηψλ πνπ δηαζπλδένληαη κε ην
επεηξσηηθφ δίθηπν ελέξγεηαο
(αξηζκφο)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

6
0

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.3.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.4 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 4 «Φηθιακή ύγκλιζη
και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Πεπιθέπεια Θπήηηρ»
3.4.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αθνξά ζηελ ελίζρπζε
ησλ

παξαγσγηθψλ

επελδχζεσλ,

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

θαηλνηνκίαο

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ) ηεο Πεξηθέξεηαο Θξήηεο.
Ο αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο,
νη

νπνίνη

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

εθθξάδνληαη

ζηνπο

δείθηεο

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη,
θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ
εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ακέζσο πην θάησ
παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Χο εθ ηνχησλ. ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 27
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: Φηθιακή ύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Πεπιθέπεια Θπήηηρ
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ
πξνγξάκκαηα
(Αξηζκφο)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

51.160

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

225

Αποηελέζμαηα
ΚΚΔ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη / βειηηψλνληαη
(%)

0,43

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.4.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζηρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.5 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 5 «Φηθιακή ύγκλιζη
και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος»
3.5.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο ελ ιφγσ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηε δηεχξπλζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε
έκθαζε ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο, κε
νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο παξάιιειεο αληίζηνηρεο
δξάζεηο ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
Ο αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο,
νη

νπνίνη

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

εθθξάδνληαη

ζηνπο

δείθηεο

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη,
θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ
εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ακέζσο πην θάησ
παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 29
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5: Φηθιακή ύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ
πξνγξάκκαηα
(αξηζκφο)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

11.971

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

3,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

340

Αποηελέζμαηα
ΚΚΔ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη / βειηηψλνληαη
(%)

2,8

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.5.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.6 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 6 «Φηθιακή ύγκλιζη
και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος»
3.6.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε
δπλαηφηεηα επαξθνχο δηνηθεηηθήο θάιπςεο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ θαη ε
δηακφξθσζε αληαγσληζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνπο ηνκείο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, κε
επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο.
Ο αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο,
νη

νπνίνη

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

εθθξάδνληαη

ζηνπο

δείθηεο

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη,
θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ
εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ακέζσο πην θάησ
παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" (άξζξν 34, παξ. 2 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 31
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 6: Φηθιακή ύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Γεκηνπξγία clusters
(αξηζκφο)
Σνπξηζηηθέο θιίλεο πνπ εθζπγρξνλίδνληαη
(αξηζκφο)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ
πξνγξάκκαηα
(αξηζκφο)
Γεκηνπξγνχκελεο θαη λέεο Δπηρεηξήζεηο ζε
ηνκείο πνπ παξάγνπλ ή αμηνπνηνχλ ΣΠΔ θαη Οινθιήξσζε
Υξεκαηνδνηνχληαη απφ venture capital θαη
ηφρνο
άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία
Υξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο γηα
ελζσκάησζε ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
ιεηηνπξγία
(Αξηζκφο)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ύνολο

1
0
12.000
156.106
137
37.734

8
0

Οινθιήξσζε
ηφρνο

Αθεηεξία
Υξεκαηνδνηνχκελνη θφκβνη παξνρήο
Οινθιήξσζε
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηφρνο
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία
Δπηρεηξήζεηο πνπ νθεινχληαη απφ δνκέο
Οινθιήξσζε
ζηήξημεο
ηφρνο
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία
IC T projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ Οινθιήξσζε
ην ΠΔΠ
ηφρνο
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία

635
294
1
0
1.580
2.700
14
0

Αποηελέζμαηα
Δπσθεινχκελνη πνιίηεο απφ
ρξεκαηνδνηνχκελνπο εμνπιηζκνχο ΣΠΔ
(Αξηζκφο)
Λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ΚΚΔ
(αξηζκφο)
Πνζνζηφ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ πνπ
εθζπγρξνλίδνληαη
(%)
Υξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε
δπλαηφηεηα ππνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ
Παξαγγειηψλ
(%)
Υξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε
δπλαηφηεηα ππνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ
Πιεξσκψλ γηα Πσιήζεηο κέζσ Γηαδηθηχνπ
(%)
Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ
πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά
(% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ)
Πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ είλαη Πιήξσο Γηαζέζηκεο
Ζιεθηξνληθά
(% επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ)
Πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
Γεκηνπξγνχκελεο Τπεξεζίεο πνπ είλαη
Πιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά (εθηφο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο)
(% επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

11.889
0
198
0
7,6
0

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

8,18
6,21

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

1,23
0,57

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

100,00
92,68

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

13,00
7,00

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

13,00
6,00

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 32
Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΣΟΤ 2007 ΣΟΤ Ε.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

3.6.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.7 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 7 «Αειθόπορ Ανάπηςξη
και Ποιόηηηα Ευήρ ζηην Πεπιθέπεια Θπήηηρ»
3.7.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ
ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο
πξφλνηαο, ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Πεξηθέξεηα Θξήηεο, βαζηθνί ππιψλεο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο.
Ο αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο,
νη

νπνίνη

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

εθθξάδνληαη

ζηνπο

δείθηεο

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη,
θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ
εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ακέζσο πην θάησ
παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" (άξζξν 34, παξ. 2 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 33
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7: Αειθόπορ Ανάπηςξη και Ποιόηηηα Ευήρ ζηην Πεπιθέπεια Θπήηηρ
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Λέεο ΔΔΙ
(Αξηζκφο)
ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη
(Αξηζκφο)
ΥΤΣΑ πνπ δεκηνπξγνχληαη
(Αξηζκφο)
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη
– αλαβαζκίδνληαη
(Αξηζκφο)
Κλεκεία θαη Αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη
(Αξηζκφο)
ρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη –
θαηαζθεπάδνληαη
(Αξηζκφο)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

2
25
1
0
1
10
1.774
2.314
53
1.374
100
5.205

Αποηελέζμαηα
Πνζνζηφ Ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ
εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ
(%)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ Οινθιήξσζε
ΥΤΣΑ/ΚΑ
ηφρνο
(%)
Αθεηεξία

86,5
83,2
100
85

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008

34

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΣΟΤ 2007 ΣΟΤ Ε.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

3.7.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.8 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 8 «Αειθόπορ Ανάπηςξη
και Ποιόηηηα Ευήρ ζηην Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος»
3.8.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αλαθέξνληαη ζηα εμήο:
α) Βειηίσζε

ησλ

πεξηβάιινληνο,

ζπλζεθψλ
σο

πξνζηαζίαο

θπξίαξρνη

πφξνη

ηνπ
γηα

θπζηθνχ
ηελ

θαη

αλζξσπνγελνχο

ηνπξηζηηθή

αλάπηπμε

ηεο

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
β) Βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηφρνο ν νπνίνο
θαη απηφο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, θαη ηελ
ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ζπκβάιιεη παξάιιεια θαη ζηελ
ππνζηήξημε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.
γ) Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνηχπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ππνζηήξημε
ηεο δηεχξπλζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο άκβιπλζεο
ησλ δηαλεζησηηθψλ θαη ελδνλεζησηηθψλ αληζνηήησλ.
Οη ηξεηο γεληθνί ζηφρνη ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχνληαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη
νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη, θαηά ην έηνο
αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη
θπζηθή

πξφνδνο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ακέζσο

πην

θάησ

παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" (άξζξν 34, παξ. 2 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 35
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 8: Αειθόπορ Ανάπηςξη και Ποιόηηηα Ευήρ ζηην Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Κλεκεία / αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη
(αξηζκφο)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Λνζνθνκεηαθέο Θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη Οινθιήξσζε
/ αλαβαζκίδνληαη
ηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη
ηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ΥΤΣΑ πνπ δεκηνπξγνχληαη
ηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
ρνιηθέο Αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη /
Οινθιήξσζε
θαηαζθεπάδνληαη
ηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
ηαζκνί Κεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ πνπ Οινθιήξσζε
δεκηνπξγνχληαη (ΚΑ)
ηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

8
65
300
732
2
12
1
6
250
1.976
5
0

Αποηελέζμαηα
Λνζνθνκεηαθέο Θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη Οινθιήξσζε
/ αλαβαζκίδνληαη (επί ησλ πθηζηάκελσλ)
ηφρνο
(%)
Αθεηεξία
Πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ
Οινθιήξσζε
αλαβαζκηζκέλα Γίθηπα Ύδξεπζεο
ηφρνο
(%)
Αθεηεξία
Πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ΥΤΣΑ /
Οινθιήξσζε
ΚΑ
ηφρνο
(%)
Αθεηεξία

41
75
98
96
100
82,8

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.8.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.9 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 9 «Αειθόπορ Ανάπηςξη
και Ποιόηηηα Ευήρ ζηην Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος»
3.9.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 ηνπ Δ.Π. έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε
θαη πνηφηεηα δσήο, κέζα απφ ηε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ηελ
εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππνδνκψλ
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Οη επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηνπ Άμνλα,
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη, θαηά ην έηνο
αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη
θπζηθή

πξφνδνο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ακέζσο

πην

θάησ

παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" (άξζξν 34, παξ. 2 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 37
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9: Αειθόπορ Ανάπηςξη και Ποιόηηηα Ευήρ ζηην Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη
(αξηζκφο)
Τπνδνκέο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο
(αξηζκφο)
ρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη –
θαηαζθεπάδνληαη
(αξηζκφο)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

15
35
5
74
49
2.701

Αποηελέζμαηα
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη
/ αλαβαζκίδνληαη
(%)
Αχμεζε επηζθεπηψλ ζε κλεκεία,
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία
(%)

ηφρνο
Αθεηεξία
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

10
0
10
0

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.9.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.10 Τλοποίηζη ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 10 «Υυπική ςνοσή
και ςνεπγαζία ζηην Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος»
3.10.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε
αληηκεηψπηζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ
κεηαμχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ θαη κηθξφηεξσλ λεζηψλ θαη πεξηνρψλ ρακειήο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ κεγαιχηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλσλ
λεζηψλ / θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Οη επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηνπ Άμνλα,
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Κε δεδνκέλν δε φηη, θαηά ην έηνο
αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη
θπζηθή

πξφνδνο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ακέζσο

πην

θάησ

παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ θαη’ αλαινγία, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή
αλάιπζε επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ
ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Χο εθ ηνχησλ, ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΖΣΖ-ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Ν.Α.) 2007-2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 10: Υυπική ςνοσή και ςνεπγαζία ζηην Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος
ΠΗΝΑΘΑ ΓΔΗΘΣΧΝ
Γείκηερ
Δκποέρ
Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηίαο
(ρηιηφκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκφο)
Τπνδνκέο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο
(αξηζκφο)
ρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη /
θαηαζθεπάδνληαη
(ρηιηφκεηξα)

2007
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ύνολο

15
431
3
25
5
29
21
404

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Ε.Π.

ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα Δηαρείξηζεο ΠΕΠ 2007-2013, Ινύληνο 2008
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3.10.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

3.11 Τλοποίηζη

ζηον

Άξονα

Πποηεπαιόηηηαρ

11

«Σεσνική

Τποζηήπιξη Δθαπμογήρ – Αμιγούρ ηόσος ύγκλιζηρ – Θπήηη
& Βόπειο Αιγαίο»
3.11.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε θάιπςε ησλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθψλ αλαγθψλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζηηο
Πεξηθέξεηεο Θξήηεο θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ησλ λέσλ Θαλνληζκψλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Χο εθ ηνχηνπ πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, δξάζεηο
εθπφλεζεο

ησλ

αλαγθαίσλ

κειεηψλ,

παξνρήο

ζπκβνπιεπηηθψλ

ππεξεζηψλ,

αμηνιφγεζεο θαη ειέγρσλ, θαζψο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε θαη
γηα ηνπο ππφινηπνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, δελ εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Αληίζηνηρα, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή αλάιπζε
επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ ηζφηεηα
ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
3.11.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζηρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.
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3.12 Τλοποίηζη

ζηον

Άξονα

Πποηεπαιόηηηαρ

12

«Σεσνική

Τποζηήπιξη Δθαπμογήρ –ηόσος ηαδιακήρ Διζόδος – Νόηιο
Αιγαίο»
3.12.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ο ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ρσξηθά αλαθέξεηαη
ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη αθνξά ζηελ ηερληθή, νξγαλσηηθή θαη
δηνηθεηηθή

ππνζηήξημε

ηεο

πινπνίεζεο

ησλ

έξγσλ

θαη

ελεξγεηψλ

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο ζηελ ελ ιφγσ Πεξηθέξεηα, θαζψο θαη κεηαμχ άιισλ, ζηελ
ππνζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζε
δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο.
Θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2007), φπσο πξναλαθέξζεθε θαη
γηα ηνπο ππφινηπνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, δελ εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Αληίζηνηρα, κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή αλάιπζε
επηηεπγκάησλ ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλεπεηψλ ζηελ ηζφηεηα
ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
3.12.2 ημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ ηεο κε εηζέηη έληαμεο πξάμεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε
πξνβιεκάησλ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΙΝΗΞΑ

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ

ΘΔΚΑΡΑ

ΘΑΡΑ

ΡΖΛ

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
4.1

Δνζυμάηυζη ηηρ Απσήρ ηηρ Μη διάκπιζηρ και ηυν κπιηηπίυν
πποζβαζιμόηηηαρ ηυν Αηόμυν Με Αναπηπία

Κε δεδνκέλν ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ην έηνο 2007, ην
νπνίν, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα, ήηαλ έηνο, θπξίσο, θαηάξηηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη

ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ κεραληζκψλ

παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ δελ πθίζηαληαη απνινγηζηηθά ζηνηρεία
ΕΑ, Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Μνλάδα 42
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παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ παξνρή
ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π.
Παξ’ φια απηά, ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία
εθαξκνγήο ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ, ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ,
θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο εμαηηίαο ηεο θπιήο ή ηεο εζλνηηθήο
θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο
ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Όζνλ αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πξφθεηηαη λα δεζκεπηεί κε ηνλ
πξνζθνξφηεξν δπλαηφ ηξφπν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο.
Πεξαηηέξσ,

ε

πξνζέγγηζε

ηεο

ηζφηεηαο

ησλ

επθαηξηψλ

ζην

πιαίζην

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο, δελ εμαληιείηαη ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, αιιά
αληίζεηα φιεο νη πνιηηηθέο θαη δξάζεηο θηλεηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
ε ηζφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζέκαηα ηζφηεηαο απνηεινχλ ελδνγελή ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ.Π., απφ ηελ αξρηθή αλάιπζε θαη ηε
δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο έσο ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ελψ ελζσκαηψλνληαη ζην
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή φισλ ησλ αμφλσλ, δξάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ θάζε
παξέκβαζεο.
Ζ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ δηαπλέεη φινπο ηνπο Άμνλεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ
γπλαηθψλ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε απηήλ, ηε ιήςε εηδηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
θαζψο θαη πξφζζεηεο πνιηηηθέο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ ελζάξξπλζε
ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
Δπίζεο

ζα

εθαξκνζζνχλ

πνιηηηθέο

πνπ

ζα

πξνσζνχλ

ηε

γπλαηθεία

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ ΑΚΔΑ.
ην πιαίζην ηνπ Δ.Π. ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο Θξήηεο - Λήζσλ Αηγαίνπ ζα
αμηνπνηεζνχλ κεηαμχ άιισλ πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζέζπηζε πιαηζίνπ πνπ
εληζρχνπλ ηελ αξρή ηεο κε- δηάθξηζεο, φπσο ι.ρ. κείσζε ράζκαηνο ζηηο ακνηβέο,
άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, δηαζθάιηζε πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη ινηπά κέηξα, φπσο κέηξα ζπκβαηφηεηαο
επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ζα παξνηξχλνπλ ηηο
γπλαίθεο λα εληαρζνχλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε λα απμεζεί
ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο.
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Παξάιιειε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε νξηδφληηα έληαμε ησλ αξρψλ ηεο κε
δηάθξηζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π.
Γηα ηελ πξναγσγή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία θαη
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κε δηάθξηζεο εηο βάξνο ηνπο, θαη ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξάμεσλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε εμεηδηθεπκέλα
θξηηήξηα δηαζθάιηζεο ηεο «πξνζβάζηκεο αιπζίδαο».

4.2 Σεσνική Βοήθεια
Κε δεδνκέλν φηη ην έηνο 2007 ήηαλ έηνο πξνεηνηκαζίαο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο,
ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεζεί έληαμε πξάμεσλ ζε απηφ, δελ ελεξγνπνηήζεθαλ θαη νη
δξάζεηο Σερληθήο Βνήζεηαο, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 11
«Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο – Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο – Θξήηε & Βφξεην
Αηγαίν» θαη 12: «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο – ηφρνπ ηαδηαθήο Δηζφδνπ –
Λφηην Αηγαίν».
Χζηφζν,

ζα

πξέπεη

λα

επηζεκαλζεί

φηη

ζην

πιαίζην

ησλ

Πεξηθεξεηαθψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Γ’ ΘΠ Θξήηεο, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Λνηίνπ
Αηγαίνπ θαη κέζσ εηδηθψλ κέηξσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη αθνξνχλ
ζηελ

ππνζηήξημε

ηεο

εθαξκνγήο

ησλ

Πξνγξακκάησλ

(Σερληθή

Βνήζεηα),

πξνσζήζεθε ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη εμεηδίθεπζε
έξγσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ
ΔΠΑ θαη ηδηαίηεξα ζην Δ.Π. «Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ», θαζψο επίζεο θαη δξάζεηο
γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ θνξέσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ αληίζηνηρα
έξγα/πξάμεηο. ηφρνη ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. «Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ», ε έγθαηξε σξίκαλζε
έξγσλ ππνδνκήο θαη ε εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο εηδηθψλ δξάζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο.

4.3 Πληποθόπηζη και Γημοζιόηηηα
Θαηά ην έηνο 2007, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ππήξμε επξεία δεκνζηφηεηα, ηφζν ζην επξχ θνηλφ,
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φζν θαη θπξίσο ζηνπο ελ δπλάκεη θνξείο πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο Πξάμεσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθά κε φια ηα ζηάδηα θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ
θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Οη δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο αθνξνχζαλ ζε:
εζηηαζκέλεο εκεξίδεο ή/θαη δηεκεξίδεο, θπξίσο ζε ηνπηθνχο θνξείο ζρεδηαζκνχ
θαη πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Πξάμεσλ,
δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν φισλ ησλ βαζηθψλ θεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ
πεξίνδν 2007-2013,
δηαβνχιεπζε γηα ηε ηξαηεγηθή Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ,
επξεία δηαβνχιεπζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ εκεξίδσλ,
ζεκαηηθέο

ζπλαληήζεηο

κε

εκπιεθφκελνπο

ζην

ζρεδηαζκφ

θνξείο

θαη

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο,
πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π.,
απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ θαη δεκνζίεπζε ζπλεληεχμεσλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη
ηνπηθφ ηχπν,
πεξηνδηθέο εθδφζεηο (Newsletter),
έθδνζε εγρεηξηδίσλ θαη εληχπσλ.
Παξάιιεια,
αλαθέξεηαη

ζηηο

δηαηάμεηο

αλαιπηηθά

ν

εθαξκνγήο

ζρεδηαζκφο

ηνπ
ηεο

Δπηρεηξεζηαθνχ

επηθνηλσληαθήο

Πξνγξάκκαηνο

ζηξαηεγηθήο

γηα

πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ
Θ(ΔΘ) 1083/2006, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 έσο 10 ηνπ
Θ(ΔΘ) 1828/2006. Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο
πξνεηνηκάζηεθε θαηά ην έηνο 2007 θαη άξρηζε ε εθαξκνγή ηεο θαηά ην επφκελν
έηνο.
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