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Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εηήζηαο
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επηηξνπή παξαθνινχζεζεο

Ζ παξνχζα έθζεζε απνηειεί ηελ δεχηεξε θαηά ζεηξά εηήζηα έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ζχκθσλα κε ην
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έθζεζε

ζπληάρζεθε

απφ

ηελ

Γηαρεηξηζηηθή

Αξρή

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο (Δ.Ξ.), ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XVIII ηνπ Θαλ. (ΔΘ)
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Αλάπηπμεο»,

θαζψο

θαη

ζχκθσλα

κε

ηελ

εγθχθιην

ππ΄αξηζ.

πξση.

23288/ΔΠΠΑΑΞ/1332/23-5-08 ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΠΙΚΟΠΗΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1.1.

ΣΗ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΣΟΤ

Νλοκλήπυζη και ανάλςζη ηηρ πποόδος εθαπμογήρ ηος
επισειπηζιακού ππογπάμμαηορ

Υο δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ην 2008 ήηαλ
έηνο

αθελφο

νινθιήξσζεο

ηεο

πξνεηνηκαζίαο

εμεηδίθεπζεο

θαη

αθεηέξνπ

ελεξγνπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Θαηά ην έηνο αλαθνξάο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
εθρψξεζε ζηηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (ΔΓΑ) θαη ζηνπο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) πξνυπνινγηζκψλ γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο
δψδεθα

Άμνλεο

Ξξνηεξαηφηεηαο.

Δπηπιένλ,

πξνσζήζεθε

ε

δεκνζηνπνίεζε

πξνθεξχμεσλ θαη εθδφζεθε κία απφθαζε έληαμεο πξάμεο ζην Δ.Ξ.
Πεκεηψλεηαη, φηη φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο αθεηεξίαο θαη ζηφρνπο ζηνπο πίλαθεο
δεηθηψλ νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ηα ζηνηρεία θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο
έρνπλ αληιεζεί απφ ην ΔΞ, ζην νπνίν ππάξρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε.
1.1.1.

Φςζική Ξπόοδορ ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ

Ρο αναπηςξιακό όπαμα γηα ηε Σσξηθή Δλφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ γηα ηελ
πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο
ειθπζηηθόηεηάο ηεο ζε ζπλζήθεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.
Ρν φξακα απηφ εμππεξεηείηαη απφ ηνπο εμήο ζηπαηηγικούρ ζηόσοςρ:
Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηηο πεξηνρέο
ηεο Σσξηθήο Δλφηεηαο.
Ξξνψζεζε 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.
Δλίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο
ηεο Σσξηθήο 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.
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Ζ

αλσηέξσ

ζηξαηεγηθή

ηθαλνπνηείηαη

απφ

ηνπο

Γενικούρ

Πηόσοςρ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, 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
Σσξηθήο 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. Ππλδπαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ.
7. Αληηκεηψπηζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ
ηδηαηηεξνηήησλ.
8. Δλίζρπζε ησλ ηάζεσλ δηθηχσζεο κεηαμχ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Σσξηθήο
Δλφηεηαο θαη αλάδεημε πφισλ αλάπηπμεο.
Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, έρεη
πεδίν εθαξκνγήο ηε Σσξηθή Δλφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ, ε νπνία θαιχπηεη
ηξεηο δηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν αλήθνπλ ζηνλ
ακηγή ζηφρν «Πχγθιηζε» (Θξήηε θαη Βφξεην Αηγαίν) θαη ε ηξίηε αλήθεη ζην ζηφρν
«Ξεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε» – phasing in (Λφηην Αηγαίν).
Πην Θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά (αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο) ε πξφνδνο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά ην έηνο 2008.
Ππγθεληξσηηθά, ην έηνο 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θαησηέξσ ελέξγεηεο ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Ξ.Δ.Ξ. Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ.
i. Δμεηδίθεπζε Θσδηθψλ Θεκαηηθψλ Ξξνηεξαηφηεηαο.
ii. Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ / πξνζθιήζεσλ.
iii. Έληαμε κηαο πξάμεο.
Δηδηθφηεξα, θαηά ην έηνο αλαθνξάο εξειδικεύθηκαν οι καηυηέπυ Θυδικοί
Θέμαηορ Ξποηεπαιόηηηαρ:
-

03 : ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΚΔΡΑΜ ΚΗΘΟΥΛ ΘΑΗ ΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΚΚΔ), ΚΔΡΑΜ ΑΡΥΛ ΘΑΗ
ΑΙΙΥΛ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ
ΑΟΣΥΛ,

ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ

ΘΑΗ

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
ΘΔΛΡΟΥΛ

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΥΛ,
ΘΑΘΔ
ΘΑΗ

ΡΞΝ,

ΗΓΟΚΑΡΥΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΥΛ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα
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ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΝΙΥΛ (επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πάξθα, ηερλνπφινη
θ.ιπ.),
-

04 : ΠΛΓΟΝΚΖ ΞΟΝΠ ΡΖΛ Δ&ΡΑ, ΗΓΗΥΠ ΡΥΛ ΚΚΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο Δ&ΡΑ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ),

-

05 : ΞΟΝΖΓΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ
ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ,

-

09 : ΆΙΙΑ ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΝΛΥΠΖ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ
ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΚΚΔ,

-

22 : ΔΘΛΗΘΔΠ ΝΓΝΗ,

-

23 : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ – ΡΝΞΗΘΔΠ ΝΓΝΗ,

-

30 : ΙΗΚΔΛΔΠ θαη

-

69 : ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΘΑΗ
ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΟΘΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΝΓΝ ΡΥΛ ΓΛΑΗΘΥΛ
ΠΡΖΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ, ΥΠΡΔ ΛΑ ΚΔΗΥΘΔΗ Ν ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖΛ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ , ΘΑΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΖ
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΕΥΖΠ , ΝΞΥΠ Ξ.Σ. ΚΔ ΡΖΛ ΔΣΔΟΔΠΡΔΟΖ
ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΞΑΗΓΗΥΛ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΥΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ.

Ζ Ξξφνδνο, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζε επίπεδν πποκηπύξευν – πποζκλήζευν.
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζην Θεθάιαην 3.
Όζνλ αθνξά ηηο ενηάξειρ, ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ην 2008 εληάρζεθε ε πξάμε κε
ηίηιν "Πχζηαζε Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ JEREMIE" (πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο
δαπάλεο €1.000.000) κε πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο 51,07% (ήηνη €510.700
Θνηλνηηθή Ππκκεηνρή).
Δθηφο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έληαμε, δελ έρνπλ γίλεη άιιεο εληάμεηο έσο
ζήκεξα. Νη πξψηεο εληάμεηο πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2009 θαη
αθνξνχλ

ην

πξφγξακκα

Βνήζεηα

ζην

Ππίηη

(απφ

ηνλ

Θσδηθφ

Θεκαηηθήο

Ξξνηεξαηφηεηαο 69).
Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη, αλά δηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα, νη δείθηεο
θνξκνχ (core indicators)

θαη δίλνληαη νη ηηκέο απηψλ κφλν ζε πξνγξακκαηηθφ

επίπεδν δηφηη θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2008), δελ
ζεκεηψλεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ - ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ 2007-2013
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ ΘΝΟΚΝ (CORE INDICATORS)

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

2007
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

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)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

225
220
40
33
660
682
56
69,8

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη
Πηφρνο
απφ επξπδσληθά
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

122
-

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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

30
25
24,3
150
261,4
-

Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Δπηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα γηα ηελ παξαγσγή
Πηφρνο
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (MW)
Αθεηεξία
Δηήζηα Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο Νινθιήξσζε
απφεπελδχζεηο (Ρφλνη Ηζνδχλακνπ
Πηφρνο
Ξεηξειαίνπ)
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

-

Ξεξηβάιινλ
Ξιεζπζκφο 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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

100.000
80.000
80.000
70.000
8
1
5
20

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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

10
1
620.000
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πλέρεηα Πίλαθα
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ
Γείκηερ
Ρνπξηζκφο

2007
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

Αξηζκφο έξγσλ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

120
118

Δθπαίδεπζε
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

36.600

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

12

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

54

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

-

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

15

Αξηζκφο Έξγσλ

Αξηζκφο σθεινχκελσλ καζεηψλ

150
132
50.000

γεία
Αξηζκφο Έξγσλ

15

Αζηηθή Αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Ξεξηβαιινληηθή 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

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
Γείκηερ
Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε
Αξηζκφο «έξγσλ» έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο
Αξηζκφο «έξγσλ» ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ
κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
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)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

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

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο θαιχπηεηαη
Πηφρνο
απφ επξπδσληθά
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

5
14
-

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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

30
48

56
110

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

πλέρεηα Πίλαθα
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
Γείκηερ
Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Αξηζκφο Έξγσλ
Δπηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα γηα ηελ παξαγσγή
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (MW)
Δηήζηα Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο
απφ επελδχζεηο (Ρφλνη Ηζνδχλακνπ
Ξεηξειαίνπ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Πηφρνο
Αθεηεξία
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

Ξεξηβάιινλ
Ξιεζπζκφο 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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

4.000
8.900
5.000
40.000
6
1
30
5

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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

184.697

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

182

2
4
-

Ρνπξηζκφο
Αξηζκφο έξγσλ

150

Δθπαίδεπζε
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

9.770

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

7

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

16

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

4

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

3

Αξηζκφο Έξγσλ

Αξηζκφο σθεινχκελσλ καζεηψλ

40
33
6.800

γεία
Αξηζκφο Έξγσλ

20

Αζηηθή Αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Ξεξηβαιινληηθή 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
-

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
Γείκηερ
Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε
Αξηζκφο «έξγσλ» έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο

2007
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

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)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

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

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

πλέρεηα Πίλαθα
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
Γείκηερ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Αξηζκφο Έξγσλ
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο ν νπνίνο
θαιχπηεηαη απφ επξπδσληθά

2007
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

14
3.774
1%
0%

Κεηαθνξέο
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
Πηφρνο
απηνθηλεηνδξφκσλ εληφο ΡΔΛ (ρικ)
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Σηιηφκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ /
Πηφρνο
αλαβαζκηζκέλσλ δξφκσλ
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
Πηφρνο
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ εληφο ΡΔΛ (ρικ)
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Σηιηφκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ
Πηφρνο
γξακκψλ
Αθεηεξία
Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη Νινθιήξσζε
απφ αλαβαζκηζκέλα αζηηθά κέζα καδηθήο
Πηφρνο
κεηαθνξάο
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

12
45
43
175
53.709
67.109

Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Δπηπξφζζεηε δπλακηθφηεηα γηα ηελ παξαγσγή Νινθιήξσζε
ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ θαη εμνηθνλφκεζε
Πηφρνο
ελέξγεηαο (MWh)
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Δηήζηα Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο
ελέξγεηαο απφ επελδχζεηο ΑΞΔ θαη ΠΖΘΑ
Πηφρνο
(Ρφλνη Ηζνδχλακνπ Ξεηξειαίνπ)
Αθεηεξία
Αξηζκφο Έξγσλ

22
30
41.435
12.685
-

Ξεξηβάιινλ
Ξιεζπζκφο 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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

100%
272.417
65.000
100.000
20
1
10
0

Ξξφιεςε Θηλδχλσλ
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Αξηζκφο αηφκσλ πνπ επσθεινχληαη απφ
δαζηθή αληηππξηθή πξνζηαζία θαη άιια κέηξα Πηφρνο
πξνζηαζίαο δαζψλ
Αθεηεξία
Αξηζκφο Δξγσλ

8
12
302.000
249.500

Ρνπξηζκφο
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

Αξηζκφο έξγσλ

103
827

Δθπαίδεπζε
Αξηζκφο Έξγσλ

Αξηζκφο σθεινχκελσλ καζεηψλ

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

39.506

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

22

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

14

15
34
42.100

γεία
Αξηζκφο Έξγσλ

10

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

7

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

πλέρεηα Πίλαθα
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
Γείκηερ
Αληαγσληζηηθφηεηα

2007

2008

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

3

Αξηζκφο έξγσλ / ππεξεζηψλ γηα ηε
Νινθιήξσζε
πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη
Πηφρνο
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

Πύνολο

2

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε
1

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
• Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ζα επηθαηξνπνηεζνύλ ζύκθωλα κε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο κεηά ηελ έληαμε ή / θαη εθηέιεζε ηωλ αληίζηνηρωλ έξγωλ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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1.1.2.

Σπημαηοοικονομικά ζηοισεία

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δ.Ξ. Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013
αλέξρεηαη ζε €1.498.000.178, εθ ησλ νπνίσλ €1.325.000.178 Ππλνιηθή Γεκφζηα
Γαπάλε, ζηνρεχνληαο λα πξνζειθχζεη άκεζα €173.000.000 ηδησηηθψλ πφξσλ, ήηνη
12%

ηνπ

ζπλνιηθνχ

θφζηνπο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

Ζ

Θνηλνηηθή

Ππλδξνκή

(Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο–ΔΡΞΑ) αλέξρεηαη ζε €871.300.178.
Ξην

παξαζηαηηθά,

ηα

πξνγξακκαηηθά

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ζην ζχλνιφ ηνπ θαη αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, 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%

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 10
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

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

Πεκεηψλεηαη φηη, ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη,
θαηά ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο νξίνπ 10% ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ
θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηάο ηνπ δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ζπλδξνκήο ηνπ
ΔΘΡ (ήηνη δξάζεηο ή παξεκβάζεηο "ηχπνπ ΔΘΡ"), εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πινπνίεζεο κηαο πξάμεο θαη ζπλδένληαη
άκεζα κε απηήλ ("ξήηξα επειημίαο").
Υο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 6, 7, 8, θαη 9 πξνβιέπεηαη
λα γίλεη ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηεγνξηψλ
παξεκβάζεσλ ηχπνπ ΔΘΡ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ θαηά ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 11
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ζηελ πινπνίεζε ησλ ελδεηθηηθψλ θχξησλ θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ ησλ ελ ιφγσ
Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο.
Ν Ξίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο
ηνπ Δ.Ξ πεξηιακβάλεη κφλν ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ εηψλ 2007 θαη 2008 θαζψο
δαπάλεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ΞΔΞ δελ έρνπλ δεισζεί έσο 31/12/2008.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 12
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 13
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ – ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007 - 2013
Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ

ΑΞ 1

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από
ηοςρ δικαιούσοςρ και
ζςμπεπιλαμβάνονηαι
ζηιρ αιηήζειρ
πληπυμήρ πος
απεζηάληζαν ζηη
Γιασειπιζηική Απσή

Ανηίζηοιση δημόζια
ζςνειζθοπά

Ηδιυηικέρ δαπάνερ

Γαπάνερ πος
Πύνολο ηυν
καηαβλήθηκαν από ηο
πληπυμών πος
θοπέα πος είναι
ελήθθηζαν από ηην
απμόδιορ για ηην
Δπιηποπή*
καηαβολή ηυν
πληπυμών ζηοςρ
ΠΛΝΙΝ 2008
δικαιούσοςρ

πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο
Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο – Ακηγήο Πηφρνο
«Πχγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο
Ξεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ – Ακηγήο Πηφρνο
«Πχγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

4.725.000

0

3.075.000

ΑΞ 2
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΑΞ 3

πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο
Ξεξηθέξεηαο Λ. Αηγαίνπ – Πηφρνο
«Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
απαζρφιεζε (phasing in) (ΔΡΞΑ)
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

0

678.000

0
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ – ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007 - 2013
Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από
ηοςρ δικαιούσοςρ και
ζςμπεπιλαμβάνονηαι
ζηιρ αιηήζειρ
πληπυμήρ πος
απεζηάληζαν ζηη
Γιασειπιζηική Απσή

Ανηίζηοιση δημόζια
ζςνειζθοπά

Ηδιυηικέρ δαπάνερ

Γαπάνερ πος
Πύνολο ηυν
καηαβλήθηκαν από ηο
πληπυμών πος
θοπέα πος είναι
ελήθθηζαν από ηην
απμόδιορ για ηην
Δπιηποπή*
καηαβολή ηυν
πληπυμών ζηοςρ
ΠΛΝΙΝ 2008
δικαιούσοςρ

Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο - Ακηγήο Πηφρνο
«Πχγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

832.500

ΑΞ 4
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Ξεξηθέξεηαο Βφξεηνπ Αηγαίνπ - Ακηγήο Πηφρνο
«Πχγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

0

675.000

ΑΞ 5
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΑΞ 6

Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ – Πηφρνο
«Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
απαζρφιεζε (phasing in) (ΔΡΞΑ)

Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

0

1.179.000

0
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ – ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007 - 2013
Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από
ηοςρ δικαιούσοςρ και
ζςμπεπιλαμβάνονηαι
ζηιρ αιηήζειρ
πληπυμήρ πος
απεζηάληζαν ζηη
Γιασειπιζηική Απσή

Ανηίζηοιση δημόζια
ζςνειζθοπά

Ηδιυηικέρ δαπάνερ

Γαπάνερ πος
Πύνολο ηυν
καηαβλήθηκαν από ηο
πληπυμών πος
θοπέα πος είναι
ελήθθηζαν από ηην
απμόδιορ για ηην
Δπιηποπή*
καηαβολή ηυν
πληπυμών ζηοςρ
ΠΛΝΙΝ 2008
δικαιούσοςρ

Αεηθνξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο
Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο - Ακηγήο Πηφρνο
«Πχγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

6.997.500

ΑΞ 7
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

Αεηθνξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο
Ξεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ - Ακηγήο Πηφρνο
«Πχγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

0

5.310.000

ΑΞ 8
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΑΞ 9

Αεηθνξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο
Ξεξηθέξεηαο Λ. Αηγαίνπ – Πηφρνο
«Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
απαζρφιεζε (phasing in) (ΔΡΞΑ)

Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

0

1.461.000

0
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ – ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007 - 2013
Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ

ΑΞ 10

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από
ηοςρ δικαιούσοςρ και
ζςμπεπιλαμβάνονηαι
ζηιρ αιηήζειρ
πληπυμήρ πος
απεζηάληζαν ζηη
Γιασειπιζηική Απσή

Ανηίζηοιση δημόζια
ζςνειζθοπά

Ηδιυηικέρ δαπάνερ

Γαπάνερ πος
Πύνολο ηυν
καηαβλήθηκαν από ηο
πληπυμών πος
θοπέα πος είναι
ελήθθηζαν από ηην
απμόδιορ για ηην
Δπιηποπή*
καηαβολή ηυν
πληπυμών ζηοςρ
ΠΛΝΙΝ 2008
δικαιούσοςρ

Σσξηθή Ππλνρή θαη Ππλεξγαζία Ξεξηθέξεηαο
Λ. Αηγαίνπ – Πηφρνο «Ξεξηθεξεηαθή
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε (phasing
in) (ΔΡΞΑ)

Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο – Ακηγνχο
Πηφρνπ Πχγθιηζεο – Θξήηε & Βφξεην Αηγαίν
(ΔΡΞΑ)

822.000

0

315.000

ΑΞ 11
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο –Πηφρνπ
Πηαδηαθήο Δηζφδνπ – Λφηην Αηγαίν (ΔΡΞΑ)

0

69.005

ΑΞ 12
Δθ ηωλ νπνίωλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΚΣ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

0
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ – ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007 - 2013
Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ πποηεπαιόηηηαρ

Γαπάνερ πος
καηαβλήθηκαν από
ηοςρ δικαιούσοςρ και
ζςμπεπιλαμβάνονηαι
ζηιρ αιηήζειρ
πληπυμήρ πος
απεζηάληζαν ζηη
Γιασειπιζηική Απσή

Ανηίζηοιση δημόζια
ζςνειζθοπά

Ηδιυηικέρ δαπάνερ

Γαπάνερ πος
Πύνολο ηυν
καηαβλήθηκαν από ηο
πληπυμών πος
θοπέα πος είναι
ελήθθηζαν από ηην
απμόδιορ για ηην
Δπιηποπή*
καηαβολή ηυν
πληπυμών ζηοςρ
ΠΛΝΙΝ 2008
δικαιούσοςρ

Γενικό σύνολο

26.139.005

ύνολο των μεταβατικών περιοτών επί τοσ
γενικού σσνόλοσ

4.209.005

ύνολο των μη μεταβατικών περιοτών

21.930.000

Γαπάνες τύποσ ΔΚΣ επί τοσ γενικού σσνόλοσ

0

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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1.1.3.

Πηοισεία ζσεηικά με ηην ανάλςζη ηηρ σπήζηρ ηυν ηαμείυν

Ν παξαθάησ πίλαθαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κία ζσξεπηηθή αλάιπζε ησλ
θνλδπιίσλ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλά θαηεγνξία δελ ζα ζπκπιεξσζεί αιιά ζα
ζα ππνβιεζεί φκνηνο πίλαθαο excel κε ζηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ έληαμεο, ν νπνίνο
ζα ζηαιεί σο δηαθξηηφ αξρείν απφ ην θπξίσο θείκελν ηεο έθζεζεο, φπσο άιισζηε
έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ν Ξίλαθαο παξνπζηάδεηαη ζην
Ξαξάξηεκα ηνπ Ξαξφληνο.

ΞΗΛΑΘΑΠ 3 : Πυπεςηική ανάλςζη ηυν κονδςλίυν ηηρ κοινοηικήρ ζςνδπομήρ ανά καηηγοπία
Ππλδπαζκφο θσδηθψλ ησλ δηαζηάζεσλ 1 έσο 5
Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 1
Θέμα
πποηεπαιόηηηαρ

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 2
Κοπθή
σπημαηοδόηηζηρ

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 3
Έδαθορ

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 4
Νικονομική
δπαζηηπιόηηηα

Θσδηθφο *
Γηάζηαζε 5
Γευγπαθική
πεπιοσή

Ξνζφ
**

Πύνολο
* Νη θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη θσδηθνπνηεκέλεο γηα θάζε δηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε.
** Σνξεγνχκελν πνζφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο γηα θάζε ζπλδπαζκφ θαηεγνξηψλ.

1.1.4.

Πςνδπομή ανά ομάδα – ζηόσο

Ιφγσ ηνπ φηη θαηά, ην έηνο αλαθνξάο δελ ππήξρε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ θπζηθή
πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο , δελ κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζε νκάδεο ζηφρνπο.

1.1.5.

Ανάκηηζη ή εκ νέος σπήζη ηηρ ζςνδπομήρ

. Νκνίσο ιφγσ κε εκθάληζεο δαπαλψλ ζην Ξξφγξακκα θαηά ην έηνο αλαθνξάο δελ
πθίζηαληαη ζέκαηα αλάθηεζεο ηεο ζπλδξνκήο. .

1.1.6.

Ξοιοηική ανάλςζη

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 19
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηνξηζκέλε εκθάληζε ζηνηρείσλ πινπνίεζεο θαηά ην
έηνο αλαθνξάο, δελ είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή αλάιπζε, ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο.
Πε , φηη αθνξά ηε ζπλδξνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο
θαη ηελ ζπλάθεηά ηνπ κε ηα επί κέξνπο ζρεηηθά έγγξαθα θαη πνιηηηθέο, φπσο ΔΞΚ,
ΔΠΞΑ 2007-2013, Πηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Θνηλφηεηαο (ΠΘΓΘ)
θαη Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΝΘΓ), ππάξρεη

ζρεηηθή αλαθνξά,

ζην Θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο.
Ρέινο, σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ, γίλεηαη αλαθνξά ζην Θεθάιαην 4.1.

1.2.

Πηοισεία ζσεηικα με ηη ζςμμόπθυζη με ηο Θοινοηικό Γίκαιο

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο κε εκθάληζεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο
πξνφδνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ην έηνο 2008, δελ εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα σο
πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Δληνχηνηο ζην πιαίζην νινθιήξσζεο
ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο (δηαρείξηζεο,
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θπξίαξρε θαηεχζπλζε είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην.

1.3.

Πημανηικά

πποβλήμαηα

πος

πποέκςταν

και

μέηπα

ανηιμεηώπιζηρ ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, ιφγσ πεξηνξηζκέλεο πξνφδνπ ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, δελ
κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

1.3.1 Αλλαγέρ ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ

Ρν γεγνλφο πνπ ζεκάδεςε ην έηνο 2008 είλαη αλακθίβνια ε θξίζε, πνπ αξρηθά κελ
μέζπαζε

ζηνλ

ηξαπεδηθφ

θαη

ρξεκαηνπηζησηηθφ

ηνκέα,

ελψ

ζηε

ζπλέρεηα

κεηεμειίρζεθε ζηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο γηα ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία, επεξεάδνληαο αξλεηηθά φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη δεκηνπξγψληαο πνιχ ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
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Ρα δεκφζηα νηθνλνκηθά ρεηξνηέξεπζαλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ρν έιιεηκκα έθηαζε ην
2% ηνπ ΑΔΞ ζηελ Δπξσδψλε ην 2008 θαη αλακέλεηαη λα εθηηλαρζεί πιένλ ηνπ 5%
ηνπ ΑΔΞ ην 2009. Νη ξπζκνί αλάπηπμεο ππνρσξνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζην
πιαίζην ηεο Δπξσδψλεο έρνπλ γίλεη αξλεηηθνί κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα θαη ηελ
Θχπξν.
Ζ εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο επξσδψλεο είλαη δχζθνιν λα
πξνβιεθζεί.

Ρν ζπκπέξαζκα ζην ηειεπηαίν Ecofin είλαη, φηη ε χθεζε ζηελ

επξσδψλε ζα είλαη κεγαιχηεξεο έληαζεο απ΄ φηη είρε εθηηκεζεί κφιηο πξηλ απφ
κεξηθνχο κήλεο. Κέρξη ην 2010 αλακέλεηαη λα

πξνζηεζνχλ 8 εθαη. επηπιένλ

άλεξγνη. Ν θφβνο γηα θνηλσληθέο εθξήμεηο απιψλεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Κέζα ζε απηή ηε δηεζλή θξίζε ε Διιάδα δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε.
Ρα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ ηα ίδηα κε φζα επηθξαηνχζαλ θαη πξνυπνινγίδνληαλ
ην θζηλφπσξν ηνπ 2008. Ππγθεθξηκέλα:
-

Ν ξπζκφο αλάπηπμεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Απφ ηελ αξρηθή εθηίκεζε γηα
ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8 – 3,0% γηα ην 2009, ζήκεξα ππνινγίδεηαη γχξσ
ζην 0,5 %.

-

Ρα δεκφζηα έζνδα εκθαλίδεηαη

λα πεξηνξίδνληαη

έλαληη ησλ αξρηθψλ

εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
-

Ζ αλεξγία, πνπ ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά κεησλφηαλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα,
εκθαλίδεη θαη πάιη απμεηηθέο ηάζεηο θαη ξπζκνχο.

Νη αλάγθεο γηα ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ απμάλνληαη. Δηδηθά
πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο.

Ζ ειιεληθή ζέζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ
άιισλ:
-

ηη ζηαδιακή μείυζη ηος ελλείμμαηορ και ηος σπέοςρ.

-

ηη ζηήπιξη ηηρ ππαγμαηικήρ οικονομίαρ.

-

ηη ζηήπιξη ηυν αζθενέζηεπυν κοινυνικών ομάδυν.

Πηα

εηδηθά

κέηξα

γηα

ηη

ζηήπιξη

ηηρ

ππαγμαηικήρ

οικονομίαρ

πεπιλαμβάνονηαι μεηαξύ ηυν άλλυν:
-

Ζ παξνρή εγγπήζεσλ γηα φιεο ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο θαζψο θαη ηα
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 21
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

-

Ρν εηδηθφ ζρέδην γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο,
ζπλνιηθνχ χςνπο 28 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.

-

Ζ

ζηήξημε,

κε

ρακειφηνθα

δάλεηα,

χςνπο

9,5

δηζ.

επξψ,

80.000

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ ΡΔΚΞΚΔ θαη ε πινπνίεζε εηδηθνχ
πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ
ΔΠΞΑ 2007-2013.
-

Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα δαλεηνδφηεζε ζε πνζνζηφ 100% γηα ηελ
αγνξά

θαηνηθίαο

ή

επαγγεικαηηθήο

ζηέγεο

θαη

ν

δηπιαζηαζκφο

ηνπ

αθνξνιφγεηνπ γηα ηνπο ηφθνπο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γηα αλέγεξζε ή
αγνξά θαηνηθίαο.
-

Ζ ελίζρπζε κέζσ ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ πάλσ απφ 6.000 επελδχζεσλ,
ζπλνιηθνχ χςνπο 12 δηο. επξψ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πάλσ απφ 28.500 λέεο
ζέζεηο απαζρφιεζεο.

-

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΔΠΞΑ 2007 – 2013, απφ ηνπο πφξνπο ηνπ νπνίνπ ζα
αληιεζνχλ, κέζα ζην 2009, δαπάλεο πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα λα
ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ην θνηλσληθφ
θξάηνο.

-

Ζ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΠΓΗΡ ζε έξγα ππνδνκψλ ηεο ρψξαο
παξάιιεια πξνο ηελ πινπνίεζε ή νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο.

-

Ζ πξνθήξπμε, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, πξνγξακκάησλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ πνπ θηίζηεθαλ πξηλ ην
1980, αθελφο κελ δίλνληαο ψζεζε ηφζν ζηε βηνκεραλία δνκηθψλ πιηθψλ, φζν
θαη ζε ζπλαθή κε ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ επαγγέικαηα, αθεηέξνπ θαη
παξάιιεια δε εληζρχνληαο ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ κε ηε κείσζε ησλ
δαπαλψλ ηνπο γηα ελέξγεηα.

-

Ζ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο 4 ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Θηφην.

-

Ζ δεκηνπξγία λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο,
κε απνηέιεζκα λα ηξηπιαζηαζηεί ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο.

-

Ζ ιήςε θαη εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε
ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο εθείλνη ησλ
ηνπξηζηηθψλ

επηρεηξήζεσλ,

ηεο

νηθνδνκήο,

ησλ

εμαγσγψλ

θαη

ηνπ

απηνθηλήηνπ.
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Για ηη ζηήπιξη ηυν αζθενέζηεπυν κοινυνικών ομάδυν απνθαζίζζεθε κεηαμχ
ησλ άιισλ:
-

Ζ δηαζθάιηζε πφξσλ 22 δηζ. επξψ σο ην 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο κε παξάιιειε ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο κε επηπιένλ
500 εθ. επξψ.

-

Ζ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απφ 1.800 νινήκεξσλ λεπηαγσγείσλ θαη
δεκνηηθψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο εξγαδφκελεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη 55 λέσλ
εηδηθψλ ζρνιείσλ γηα ΑκεΑ ζε φιε ηε ρψξα

-

Ζ αχμεζε θαηά 63% ησλ δαπαλψλ γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο, ζε ζχγθξηζε κε
ην 2004.

-

Ζ δηάζεζε 450 εθαη. επξψ γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ
νκάδσλ, κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ρακείνπ Θνηλσληθήο Ππλνρήο.

-

Ζ αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ 299 επξψ ζηα 431 επξψ.

1.3.2 Νςζιαζηική ηποποποίηζη βάζει ηος άπθπος 57 ηος κανονιζμού (ΔΘ)
απιθ. 1083/2006
Κε δεδνκέλε ηε κε εκθάληζε έληαμεο θαη πινπνίεζεο πξάμεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
θαηά ην 2008, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππήξμαλ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο
εληνπίζηεθε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006.

1.4.

Πςμπληπυμαηικόηηηα με άλλα μέζα

Απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δ.Ξ. «Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ» έρνπλ πξνβιεθζεί
δηαδηθαζίεο / ξπζκίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπληνληζκνχ
ησλ δξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ, ην ΔΘΡ, ην Ρακείν Ππλνρήο,
θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξηνζέηεζεο «δηαρσξηζκνχ», κεηαμχ ησλ
παξεκβάζεσλ ησλ Δ.Ξ κε απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΡΑΑ, ην ΔΡΑ θαη
απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, παξαγξ. 4 ηνπ Θ (ΔΘ)
1083/2006. Ππγθεθξηκέλα θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ν θχξηνο φγθνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ
ζηε

βειηίσζε

ηεο

πξνζπειαζηκφηεηαο

ησλ

αγξνηηθψλ

πεξηνρψλ

θαη

ηηο

παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο πεξηβάιινληνο, ζα θαιπθζεί απφ ην Ρακείν Ππλνρήο
(ΡΠ) θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), ε ελίζρπζε
κεγάιεο

θιίκαθαο

επελδπηηθψλ

ζρεδίσλ,

ε

πξνζηαζία

ηεο

πνιηηηζηηθήο
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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
ΔΡΞΑ, ελψ ε αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζα θαιπθζνχλ απφ ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ).
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
Ρακεία

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
πηνζέηεζε σο κφλνπ θξηηεξίνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πξάμεσλ ησλ Ρακείσλ ην «ρσξηθφ
– γεσγξαθηθφ» θξηηήξην, δηφηη είλαη δεδνκέλν φηη νη πφξνη ηνπ ΔΓΡΑΑ θαη ηνπ ΔΡΑ
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.
Ξαξάιιεια, φκσο, δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο θξηηεξίσλ, ε νπνία
εληνπίζζεθε, ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο παξεκβάζεσλ:
Γξάζεηο θαηάξηηζεο – Αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Ξαξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Ξεξηβάιινληνο.
Ξαξεκβάζεηο κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε LEADER πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΓΡΑΑ.
Ξαξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηιεγκέλσλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ κηαο
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΑ.
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Υο εθ ηνχηνπ θαη κε βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ
ησλ πξάμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο,

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.

Οςθμίζειρ παπακολούθηζηρ

1.5.1 Θανονιζηικά θέμαηα
Κε ηελ απφθαζε κε αξ.12425 ζηηο 22/12/08, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην
Πχζηεκα

Γηαρείξηζεο

θαη

Διέγρνπ

(ΠΓΔ)

ησλ

δεθαηξηψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Πηφρσλ
«Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε».
Ρν ΠΓΔ ζρεδηάζηεθε κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ
επηβάιινληαη απφ ηνπο Θαλνληζκνχο 1083/2006 θαη 1828/2006, ηελ αμηνπνίεζε
ηεο εκπεηξίαο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Γ’ ΘΞΠ θαη
ηελ εηζαγσγή παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ πξφιεςε αζηνρηψλ, ζηελ
ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο.
Ρν ΠΓΔ είλαη θνηλφ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ησλ Πηφρσλ
«Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε» δεδνκέλνπ
φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη θνηλά. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν
πιαίζην ην νπνίν ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ
δεκφζησλ πφξσλ Ξεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ επί
κέξνπο Αξρψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο θαη ηεο Αξρήο
Διέγρνπ, πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. Δπίζεο
πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ
Θαλνληζκφ φπσο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ε
Αξρή Διέγρνπ θαη ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ηηο
νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
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ηνπο,

ηνπο

θαλφλεο

επηιεμηκφηεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη

γηα

παξαηππίεο θαη αλαθηήζεηο, ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.
Ρν

ΠΓΔ

ζεζκνζεηήζεθε

«Γηαρείξηζε,

έιεγρνο

κε

θαη

ην

Λφκν

εθαξκνγή

3614/2007

(ΦΔΘ

αλαπηπμηαθώλ

267/Α/3-12-2007)

παξεκβάζεωλ

γηα

ηελ

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», ζηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη θνξείο πνπ
αλαιακβάλνπλ

ηηο

αξκνδηφηεηεο

δηαρείξηζεο,

πηζηνπνίεζεο

θαη

ειέγρνπ,

νη

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ε
νξγαλσηηθή δνκή ησλ εκπιεθνκέλσλ αξρψλ, θαζψο θαη κία ζεηξά κέηξσλ πνπ
ζηφρν έρνπλ ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θξήηε – Λήζνη Αηγαίνπ 2007 –
2013» αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΞΔΞ 2007-2013

Δηδηθφηεξα δε, αλά Ξεξηθέξεηα:
1.

Ζ Διδική πηπεζία Γιασείπιζηρ ηος ΞΔΞ Θπήηηρ 2000-2006 νξίδεηαη
ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο γηα θαηεγνξίεο πξάμεσλ πεξηθεξεηαθήο
εκβέιεηαο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο.

2.

Ζ Διδική πηπεζία Γιασείπιζηρ ηος ΞΔΞ Βοπείος Αιγαίος 2000-2006
νξίδεηαη

ελδηάκεζνο

θνξέαο

δηαρείξηζεο

γηα

θαηεγνξίεο

πξάμεσλ

πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ.
3.

Ζ Διδική πηπεζία Γιασείπιζηρ ηος ΞΔΞ Λοηίος Αιγαίος 2000-2006
νξίδεηαη

ελδηάκεζνο

θνξέαο

δηαρείξηζεο

γηα

θαηεγνξίεο

πξάμεσλ

πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Πε φηη αθνξά ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ Δλίζρπζε ηεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο 2007-2013, ε
Δλδηάκεζε

Γηαρεηξηζηηθή

Αξρή

Κεηαθνξψλ

2007-2013,

ε

Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε 2007-2013 θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Ηδησηηθψλ

Δπελδχζεσλ

ηνπ

πνπξγείνπ

Νηθνλνκίαο

θαη

Νηθνλνκηθψλ

αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ΔΦΓ γηα πξάμεηο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηνπο άμνλεο ηεο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ.
1.5.2 Δπιηποπή Ξαπακολούθηζηρ
Ζ

Δπηηξνπή

Ξαξαθνινχζεζεο

ηνπ

ΔΞ

«ΘΟΖΡΖΠ

ΑΗΓΑΗΝ»,ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση.: 5259 /

–

ΛΖΠΗΥΛ

ΔΠ 602/05/02/2008

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη ζπλήιζε ζηελ 1ε
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ζπλεδξίαζε, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2008 ζηελ Κπηηιήλε, κε ηελ ππ. αξηζ.
5540/381/13-02-2008 Ξξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ ΔΞ ΘΟΖΡΖΠ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ.

Πηε ζπλεδξίαζε απηή αθνχ έγηλε έγθξηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθαλ θαη
απνθαζίζηεθαλ ηα παξαθάησ :

-

Ξαξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ε ζηξαηεγηθή θαη νη ζηφρνη ηνπ ΞΔΞ θαη νη λέεο
πνιηηηθέο ηνπ ΔΠΞΑ. Δπηπιένλ έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ πξφνδν ηεο
εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ.

-

Δγθξίζεθε ν εζσηεξηθφο Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο.

-

Έγηλε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ
απφ ηελ Γ.Α θαη ηνπο Δ.Φ.Γ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

-

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ελέθξηλε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο έληαμεο
πξάμεσλ ζην Ξξφγξακκα.

-

Έγηλε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ
θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ
επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ Γεκνζηφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

1.5.3 Ξαπακολούθηζη ηηρ Πηπαηηγικήρ Ξεπιβαλλονηικήρ Δκηίμηζηρ ηος
Ξπογπάμμαηορ.
Πην

πιαίζην

ηεο

Πηξαηεγηθήο

Ξεξηβαιινληηθήο

Δθηίκεζεο

(ΠΞΔ),

ε

παπακολούθηζη (monitoring) απνηειεί κηα βαζηθή παξάκεηξν αθνχ παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ λα
ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθά πξνθαινχκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Νη
βαζηθέο αξρέο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ΠΞΔ θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ
αμηνιφγεζε ησλ Δ.Ξ. ηέζεθαλ ζηε ζρεηηθή Δγθχθιην, πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηελ
Δζληθή

Αξρή

Ππληνληζκνχ

(ΔΠΠΑΑΞ)

(Ξαξαθνινχζεζε

ηεο

Πηξαηεγηθήο
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Ξεξηβαιινληηθήο

Δθηίκεζεο

ησλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ

ηεο

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, Α.Ξ.: 26673/ΔΠΠΑΑΞ 1485, 10.6.2008).

Ρα

βαζηθά

εξγαιεία

γηα

ηελ

Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο 4
i.

«πεξηβαιινληηθή
εο

παξαθνινχζεζε»

ησλ

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ είλαη:

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο

ii. Νη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
iii. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ θαη
iv. Ρα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ΔΞ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζρεηηθψλ δεηθηψλ πινπνίεζεο.

Ζ παξαθνινχζεζε ζα δηεμάγεηαη κέζσ εηήζιυν και ζςγκπιηικών εκθέζευν,
φπσο νξίδεηαη ζηηο

ΘΑ έγθξηζεο ησλ ΠΚΞΔ ησλ ΔΞ. Νη εηήζιερ εκθέζειρ

πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ζα αθνξνχλ ηα πεπξαγκέλα θάζε έηνπο θαη ζα
ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη εληφο ηνπ επνκέλνπ έηνπο έυρ και 30
Αππιλίος. Νη εθζέζεηο απηέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ ηνπ
ΞΝΗΝ, θαζψο θαη ζηελ αξκφδηα εηδηθή ππεξεζία ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, πνπ ζα ζπληνλίδεη
θαη ζα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ ελψ παξάιιεια ζα
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ.

Ζ ππώηη εηήζια έκθεζη παξαθνινχζεζεο ηεο Πηξαηεγηθήο Ξεξηβαιινληηθήο
Δθηίκεζεο ζα αθνξά ην έηνο 2008 πεξηιακβάλνληαο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ 2007
θαη καη΄ εξαίπεζη θα ςποβληθεί μέσπι 30η Πεπηεμβπίος 2009 αθνχ
νξηζηηθνπνηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ.

Ζ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ησλ ΔΞ απνηειεί επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο κε ηε ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη
ησλ

Δλδηάκεζσλ

Φνξέσλ

Γηαρείξηζεο,

πνπ

ελδερνκέλσο

ζπκκεηέρνπλ

ζην

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα.

Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο αλαηέζεθε ην
2009 απφ ηελ ΔΑΠ (ΔΠΠΑΑΞ) ζε εκπεηξνγλψκνλα ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο ηεο
Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Πηξαηεγηθήο
Ξεξηβαιινληηθήο Αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ
Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013.
Ρέινο, εληφο ηνπ 2009 ζπγθξνηήζεθε Νκάδα Δξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ΔΑΠ κε
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ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο Πηξαηεγηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ

κέζσ ζρεηηθψλ

εηζεγήζεσλ, πξνηάζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζηα ζρεηηθά ζέκαηα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΤΗ
ΤΝΔΙΦΟΡΑ
ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΠΑ, ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ
Πχκθσλα κε ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπνπ πξνζεγγίδεηαη ε
ζπλέπεηα ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε ηηο Δζληθέο θαη Θνηλνηηθέο
πνιηηηθέο, θαζψο θαη απφ ηελ ex ante αμηνιφγεζε, πξνθχπηεη φηη νη γεληθνί ζηφρνη
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ άκεζε θαη ζηελή ζπλάθεηα / ζπλέπεηα ή / θαη
έκκεζε κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΞΑ θαη ηνπ ΔΞΚ. Δπίζεο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) (1083/2006), νη
Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΝΘΓ) γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ
Απαζρφιεζε εμππεξεηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ
Δ.Ξ. «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».
Ζ ζπκβνιή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 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 Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Κε βάζε
ηνλ πίλαθα ηεο θαηαλνκήο ηεο Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο αλά Θαηεγνξία παξέκβαζεο,
ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ απηψλ αληηπξνζσπεχεη, πεξίπνπ, ην
21,63%

ηνπ

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

ζε

Θνηλνηηθή

Ππλδξνκή. Πηε 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.
Νη ελέξγεηεο ζχζηαζεο ηνπ Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ JEREMIE πνπ εληάρζεθε ζηνλ
Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

6‘’Τεθηαθή

Πχγθιηζε

θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Λνηίνπ

Αηγαίνπ’’ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θξήηε – Λεζηά Αηγαίνπ κε 510.700 επξψ (πνζνζηφ
51,07% επί ζπλνιηθήο δαπάλεο €1.000.000) Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο (ζε φξνπο Ξ/
έληαμεο) , ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ

Γεληθνχ Πηφρνπ 2 ηνπ ΔΠΞΑ (Ζ

αλάπηπμε

αχμεζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

ε

ηεο

παξαγσγηθφηεηαο).
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Ξαξάιιεια εκθαλίδνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηε Πηξαηεγηθή Θαηεπζπληήξηα Γξακκή
ηεο Ξνιηηηθήο Ππλνρήο «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε» θαζψο θαη
κε

ηελ

Νινθιεξσκέλε

Θαηεπζπηήξηα

Γξακκή

γηα

ηελ

Αλάπηπμε

θαη

ηελ

Απαζρφιεζε ‘’15 - Λα πξνσζεζεί κία πεξηζζφηεξν επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία θαη λα
δεκηνπξγεζεί πεξηβάιινλ πνπ λα ζηεξίδεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΚΚΔ)’’. Ζ
αλσηέξσ παξέκβαζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζπλνιηθά γηα ην έηνο αλαθνξάο ηεο
έθζεζεο κε 510.700 επξψ γηα ην Πηφρν 2-Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Απαζρφιεζε ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί ζην
ΔΠΞΑ γηα ηελ αηδέληα ηεο Ιηζζαβψλαο (Earmarking).
Πεκεηψλεηαη δε, φηη θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο πξνφδνπ
ππνβιήζεθε ζηελ Δ.Δ. ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Κεηαξξπζκίζεσλ 2008-2010, κε ηηο
εμήο πξνηεξαηφηεηεο:
-

Ππλέρηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη εμαζθάιηζε ηεο καθξνρξφληαο
βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ.

-

Ραρχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θπξίσο κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ αιιά
θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε, ζηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην
θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο.

-

Bειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
άλνηγκα

ησλ

αγνξψλ,

αχμεζε

ηεο

εμσζηξέθεηαο

αιιά

θαη

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.
-

Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε, κείσζε ηεο αλεξγίαο,
θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο,
θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο.

Νη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ζην ΔΞΚ αλαπηχζζνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα:
1.

Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εζληθφ
επίπεδν

κέζσ

ησλ

Γηαξζξσηηθψλ

Ρακείσλ

θαη

ηνπ

ΔΠΞΑ

γηα

ηελ

εμππεξέηεζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβφλαο, ζπγθξηηηθά κε ην Γ ΘΞΠ.
2.

Κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ ΔΞ ζην επίπεδν ησλ
πνζνηηθψλ ζηφρσλ ή/θαη δεηθηψλ ηεο Ιηζζαβφλαο, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε
ζρεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ (φπσο
παξαθνινπζείηαη

πεξηνδηθά

κε

ηνπο

δηαξζξσηηθνχο

δείθηεο),

ηφζν

ζε

νλνκαζηηθνχο φζν θαη ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο.
3.

Ππκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΚ, δηαζθάιηζε ηεο
ζπλέπεηαο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ κε ηηο 24 Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο
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Γξακκέο θαη αληαπφθξηζε ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ γηα
ηελ Διιάδα.
4.

Ππληνληζκφο ΔΠΞΑ θαη ΔΞΚ ζηα επίπεδα ηνπ ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο,
δηαρείξηζεο, ζηξαηεγηθήο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Νινθιήξσζε
ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ
ΔΠΞΑ θαη ην Λφκν 3614/2007.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΑΝΑ

. Κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη εληφο ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο,
ζεκαληηθή πξφνδνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο,

ζηηο

αθφινπζεο

παξαγξάθνπο

αλαθέξνληαη

νξηζκέλα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ
πνξεία εμεηδίθεπζεο ηνπο. Δπηπιένλ αλαθέξνληαη ελδερφκελεο πξνζθιήζεηο πνπ
δεκνζηεχηεθαλ ή θαη εληάμεηο έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έσο 31/12/2008.

3.1

λοποίηζη ζηον Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 1 «ποδομέρ και
πηπεζίερ Ξποζπελαζιμόηηηαρ Ξεπιθέπειαρ Θπήηηρ»

3.1.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, γεληθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε
αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. Ν γεληθφο ζηφρνο
ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

-

Νη δξάζεηο, πνπ εμεηδηθεχζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2008, εληάζζνληαη ζηνλ
Θσδηθφ Θέκαηνο Ξξνηεξαηφηεηαο 23: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ – ΡΝΞΗΘΔΠ ΝΓΝΗ, θαη
θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θσδηθνχ (€180 εθαη.) .

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ
δεηθηψλ

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ

πνπ

αθνξνχλ

ζηνλ

παξφληα

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο.
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 1: ποδομέρ και πηπεζίερ Ξποζπελαζιμόηηηαρ Ξεπιθέπειαρ Θπήηηρ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Βειηίσζε - θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηταο
(ρηιηφκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Πύνολο

158
13.347
5
5

Αποηελέζμαηα
Ξνζνζηφ αλαβάζκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ
(%)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

6,8
0

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.1.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Δπεηδή

δελ

έρεη

ππάξμεη

πινπνίεζε

πξάμεσλ

ζην

ζπγθεθξηκέλν

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

3.2

λοποίηζη ζηον Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 2 «ποδομέρ και
πηπεζίερ

Ξποζπελαζιμόηηηαρ

Ξεπιθέπειαρ

Βόπειος

Αιγαίος»
3.2.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 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 Ξεξηθέξεηαο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα). Ν αλσηέξσ γεληθφο
ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 33
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Ζ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη ζε εμέιημε θαη κέρξη ζήκεξα
έρεη νινθιεξσζεί ε εμεηδίθεπζε ησλ Θσδηθψλ Θέκαηνο Ξξνηεξαηφηεηαο 22
(Δζληθέο Νδνί) θαη 30 (Ιηκέλεο).
Γεδνκέλνπ

φηη

παξνπζηάδνληαη

δελ

ππάξρεη

κφλν

νη

πινπνίεζε

πξνγξακκαηηθέο

θπζηθνχ
ηηκέο

αληηθεηκέλνπ,

ησλ

δεηθηψλ

παξαθάησ

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: ποδομέρ και πηπεζίερ Ξποζπελαζιμόηηηαρ Ξεπιθέπειαρ Βοπείος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Βειηίσζε - θαηαζθεπή εζληθήο νδνπνηίαο
(ρικ.)
Βειηίσζε - θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηίαο
(ρικ.)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

16
124
40
1.252
4
9

Αποηελέζμαηα
Ξνζνζηφ αλαβάζκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ
(%)
Ξαξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ιηκέλσλ επί ησλ
πθηζηάκελσλ
(%)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

4
9
44,4
69

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.2.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ

Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

3.3

λοποίηζη ζηον Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 3 «ποδομέρ και
πηπεζίερ Ξποζπελαζιμόηηηαρ Ξεπιθέπειαρ Λοηίος Αιγαίος»

3.3.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Ν ηξίηνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο ηεο Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ. Ν αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο
εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ
θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 34
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Γεδνκέλνπ

φηη

θαηά

ην

έηνο

αλαθνξάο

δελ

ππάξρεη

πινπνίεζε

θπζηθνχ

αληηθεηκέλνπ, ακέζσο πην θάησ παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ
δεηθηψλ

εθξνψλ

θαη

απνηειέζκαηνο

πνπ

αθνξνχλ

ζηνλ

παξφληα

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο.
.

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 3: ποδομέρ και πηπεζίερ Ξποζπελαζιμόηηηαρ Ξεπιθέπειαρ Λοηίος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
Πηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Κήθνο ππνβξχρησλ θαισδίσλ
Πηφρνο
(ρηιηφκεηξα)
Αθεηεξία
Ππλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ ΑΞΔ θαη Νινθιήξσζε
ΠΖΘΑ
Πηφρνο
(ΚW)
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

28
1.582
3
10
89
87
17
20

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

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

6
0

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.3.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ

Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 35
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3.4

λοποίηζη

ζηον

Άξονα

Ξποηεπαιόηηηαρ

4

«Τηθιακή

Πύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Ξεπιθέπεια Θπήηηρ»
3.4.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο αθνξά ζηελ ελίζρπζε
ησλ

παξαγσγηθψλ

επελδχζεσλ,

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

θαηλνηνκίαο

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
(ΡΞΔ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. Ν αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη
ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο
δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ακέζσο πην θάησ
παξνπζηάδνληαη

κφλν

νη

πξνγξακκαηηθέο

ηηκέο

ησλ

δεηθηψλ

εθξνψλ

θαη

απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4: Τηθιακή Πύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Ξεπιθέπεια Θπήηηρ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ
πξνγξάκκαηα
(Αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

51.160

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

225

Αποηελέζμαηα
ΚΚΔ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη / βειηηψλνληαη
(%)

0,43

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.4.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζηρ
ηοςρ

Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 36
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λοποίηζη

ζηον

Άξονα

Ξποηεπαιόηηηαρ
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«Τηθιακή

Πύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Ξεπιθέπεια Βόπειος
Αιγαίος»
3.5.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ν ελ ιφγσ Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηε δηεχξπλζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε
έκθαζε ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο
ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο, κε
νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο παξάιιειεο αληίζηνηρεο
δξάζεηο ησλ Ρνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. Ν αλσηέξσ γεληθφο
ζηφρνο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
Κε δεδνκέλν φηη θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2008) δελ
εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ακέζσο πην θάησ
παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο, 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.
Υο εθ ηνχηνπ, ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο
ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 37
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 5: Τηθιακή Πύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Ξεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ
πξνγξάκκαηα
(αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

11.971

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

3,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

340

Αποηελέζμαηα
ΚΚΔ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη / βειηηψλνληαη
(%)

2,8

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.5.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ

Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη επεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε
πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα
εκθάληζε πξνβιεκάησλ.
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ζηον

Άξονα

Ξποηεπαιόηηηαρ
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«Τηθιακή

Πύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα ζηην Ξεπιθέπεια Λοηίος
Αιγαίος»
3.6.1

Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 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 Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, κε
επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο.
Νη παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο εθρσξείηαη ζηελ
ΔΓ ΔΞ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε κεγάιν
πνζνζηφ. Ππγθεθξηκέλα έρνπλ εμεηδηθεπηεί παξεκβάζεηο πνζνχ €58.104.369.
Δηδηθφηεξα,

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί

εθρσξήζεηο

ζηνπο

Θσδηθνχο

Θεκαηηθήο

Ξξνηεξαηφηεηαο
03 (Κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
κηθξψλ

θαη

κεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ

(ΚΚΔ),

κεηαμχ

απηψλ

θαη

άιισλ
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επηρεηξήζεσλ θαη παλεπηζηεκίσλ, ηδξπκάησλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θάζε ηχπνπ, πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επηζηεκνληθψλ
θαη ηερλνινγηθψλ πφισλ (επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πάξθα, ηερλνπφινη
θ.ιπ.)
04 (Ππλδξνκή πξνο ηελ Δ&ΡΑ, ηδίσο ησλ ΚΚΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο Δ&ΡΑ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ)
05

(Ξξνεγκέλεο

ππεξεζίεο

ζηήξημεο

γηα

ηηο

επηρεηξήζεηο

θαη

νκίινπο

επηρεηξήζεσλ) θαη
09 (Άιια κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΚΚΔ)
Δπηπιένλ έρεη απνζηαιεί πξφζθιεζε ζε Γηθαηνχρνπο θαη αθνξά ζε έξγα ππνδνκήο
ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. Ππγθεθξηκέλα πξνσζήζεθε Ξξφζθιεζε (Γεληθή
Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο) γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ ηεο θαηεγνξίαο
«Δπνπηεία ηεο Αγνξάο - Α΄ Φάζε» (Α.Ξ. 13680/Α2/4/12.11.2008), ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ €1.800.000 (ρξεκαηνδφηεζε 100%). Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ,
αλαινγεί πνζφ €16.200 .
Αλαθνξηθά κε ηα

έξγα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ έρνπλ πξνθεξπρζεί θαη αθνξνχλ

ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, νη αθφινπζεο πξάμεηο:
-

«Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί Έληαζεο Γλψζεο ζηελ Κηθξνειεθηξνληθή –
Δλίζρπζε θνξέσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΞΑΔ) ηνπ ΔΠΞΑ, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο
€33.000.000. Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, αλαινγεί πνζφ €135.000
ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο.

-

«Θνππφληα θαηλνηνκίαο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Vouchers for SME’s»
ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
€8.400.000.

Ξξνγξάκκαηνο

(ΔΞΑΔ)

Πχκθσλα

κε

ηνπ
ηελ

ΔΠΞΑ,
ηζρχνπζα

«Αληαγσληζηηθφηεηα
ζπλνιηθήο

δεκφζηαο

πεξηθεξεηαθή

θαη

δαπάλεο

θαηαλνκή

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, αλαινγεί πνζφ €21.000
ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο.
-

«Δγγχεζε θαη Δπηδφηεζε Δπηηνθίνπ Γαλείσλ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο Κηθξψλ θαη
Ξνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ» (Α.Ξ. 28519/3298/23.12.2008), ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο €100.000.000. Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πεξηθεξεηαθή
θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, αλαινγεί
πνζφ δεκφζηαο δαπάλεο €2.500.000.
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Όζνλ αθνξά δξάζεηο ηνπ Άμνλα, ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθρσξείηαη ζηνλ ΔΓ
ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη παξαθάησ
πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Έθδνζε
πξνζθιήζεσλ):
Πηηο 16/10/2008 εθδφζεθε ε πξψηε Ξξφζθιεζε ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» πνπ
αθνξά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. θαη ηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 13. Ν
ζπλνιηθφο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ 1ν θχθιν ππνβνιήο πξνηάζεσλ
είλαη €100 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ ην 1 εθαη. αθνξά ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
(Γεκφζηα Γαπάλε).
Πηηο 21/10/2008 εθδφζεθε ε δεχηεξε Ξξφζθιεζε ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε»
πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. θαη ηνπο θσδηθνχο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 12
θαη 14. Ν ζπλνιηθφο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ 1ν θχθιν ππνβνιήο
πξνηάζεσλ είλαη €100 εθαη. γηα ηηο 13 Ξεξηθέξεηεο, εθ ησλ νπνίσλ 1 εθαη. (ΓΓ)
αθνξά ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ (γηα ηνλ θσδηθφ 12, 460 ρηι θαη γηα ηνλ
θσδηθφ 14, 540 ρηι επξψ)
Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνζθιήζεσλ είλαη ζπλερήο κε πεξηνδηθφηεηα ηξηκήλνπ. Κε ηελ
νινθιήξσζε ελφο θχθινπ, μεθηλάεη λένο θχθινο ππνβνιήο.
Νη Θσδηθνί Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζηνλ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 6 κε ηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
θαη γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο:
-

Θσδηθφο Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 13 : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΓΗΑ
ΡΝΛ

ΞΝΙΗΡΖ

(ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ

ΓΔΗΑ,

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ

ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΘΚΑΘΖΠΖ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ, Θ.Ι.Ξ.) (Θσδηθφο
- Ζκ/λία έθδνζεο Ξξφζθιεζεο 01_2.2 - 16/10/2008)
-

Θσδηθφο Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 12: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ (TEN-ICT) (Θσδηθφο - Ζκ/λία έθδνζεο Ξξφζθιεζεο
02_1.2 - 21/10/2008)

-

Θσδηθφο Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο 14 : ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΓΗΑ
ΚΚΔ (ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ, ΓΗΘΡΥΠΖ
Θ.Ι.Ξ.) (Θσδηθφο - Ζκ/λία έθδνζεο Ξξφζθιεζεο 02_1.2 - 21/10/2008)

Νη θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ έρνπλ κφιηο αξρίζεη λα
ελεξγνπνηνχληαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, σο ην ηέινο
2008 έρεη ππνβιεζεί κία (1) πξφηαζε ζηελ πξψηε Ξξφζθιεζε πνπ αθνξά
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απνθιεηζηηθά ζηελ Ξεξηθέξεηα (δελ αθνξά πξνηάζεηο εζληθήο εκβέιεηαο πνπ
θαιχπηνπλ ηελ Ξεξηθέξεηα) ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ €595.000
(Γεκφζηα Γαπάλε)
Δπηπιένλ,

ζηνλ

Άμνλα

εληάρζεθε

πξάμε

κε

ηίηιν

"Πχζηαζε

Ρακείνπ

Σαξηνθπιαθίνπ JEREMIE" (πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο 1.000.000 επξψ)
Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τηθιακή Πύγκλιζη και Δπισειπημαηικόηηηα Ξεπιθέπειαρ Λοηίος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ
Γεκηνπξγία clusters
(αξηζκφο)
Ρνπξηζηηθέο θιίλεο πνπ εθζπγρξνλίδνληαη
(αξηζκφο)

2007
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ απφ
πξνγξάκκαηα
(αξηζκφο)
Γεκηνπξγνχκελεο θαη λέεο Δπηρεηξήζεηο ζε
ηνκείο πνπ παξάγνπλ ή αμηνπνηνχλ ΡΞΔ θαη Νινθιήξσζε
Σξεκαηνδνηνχληαη απφ venture capital θαη
Πηφρνο
άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία
Σξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο γηα
ελζσκάησζε ΡΞΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
ιεηηνπξγία
(Αξηζκφο)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Πύνολο

1
0
12.000
156.106
137
37.734

8
0

Νινθιήξσζε
Πηφρνο

Αθεηεξία
Σξεκαηνδνηνχκελνη θφκβνη παξνρήο
Νινθιήξσζε
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Πηφρνο
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία
Δπηρεηξήζεηο πνπ νθεινχληαη απφ δνκέο
Νινθιήξσζε
ζηήξημεο
Πηφρνο
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία
IC T projects πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ Νινθιήξσζε
ην ΞΔΞ
Πηφρνο
(Αξηζκφο)
Αθεηεξία

635
294
1
0
1.580
2.700
14
0

Αποηελέζμαηα
Δπσθεινχκελνη πνιίηεο απφ
ρξεκαηνδνηνχκελνπο εμνπιηζκνχο ΡΞΔ
(Αξηζκφο)
Λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ΚΚΔ
(αξηζκφο)
Ξνζνζηφ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ πνπ
εθζπγρξνλίδνληαη
(%)
Σξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε
δπλαηφηεηα ππνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ
Ξαξαγγειηψλ
(%)
Σξεκαηνδνηνχκελεο Δπηρεηξήζεηο κε
δπλαηφηεηα ππνδνρήο Ζιεθηξνληθψλ
Ξιεξσκψλ γηα Ξσιήζεηο κέζσ Γηαδηθηχνπ
(%)
Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
Γεκηνπξγνχκελεο πεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ
πνπ είλαη Ξιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά
(% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ)
Ξνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
Γεκηνπξγνχκελεο πεξεζίεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ είλαη Ξιήξσο Γηαζέζηκεο
Ζιεθηξνληθά
(% επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ)
Ξνζνζηφ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
Γεκηνπξγνχκελεο πεξεζίεο πνπ είλαη
Ξιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά (εθηφο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο)
(% επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

11.889
0
198
0
7,6
0

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

8,18
6,21

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

1,23
0,57

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

100,00
92,68

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

13,00
7,00

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

13,00
6,00

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.6.2

Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ

Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.
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«Αειθόπορ

Ανάπηςξη και Ξοιόηηηα Ευήρ ζηην Ξεπιθέπεια Θπήηηρ»
3.7.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 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 Ξεξηθέξεηα Θξήηεο, σο βαζηθψλ ππιψλσλ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο.
Πην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ηνπ Άμνλα, εμεηδηθεχηεθε ην ζχλνιν ηνπ Θσδηθνχ
ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 69 ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ
ΠΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ) (13.000.000€) πνπ αθνξά ζε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ
θνηλσληθήο θξνληίδαο (ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηθέξεηαο.
Πηηο 4/9/2008 δεκνζηεχζεθε πξφζθιεζε γηα ηνλ παξαπάλσ Θσδηθφ γηα ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ελίζρπζεο ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ
πνπ

ρξήδνπλ

θαη΄

ρξεκαηνδνηεζνχλ
Δπηρεηξεζηαθνχ

νίθνλ

ζην

βνήζεηαο,

πιαίζην

Ξξνγξάκκαηνο

ηνπ
κε

πξνθεηκέλνπ
παξαπάλσ

ελδεηθηηθή

λα

Άμνλα

θαηαλνκή

εληαρζνχλ

θαη

Ξξνηεξαηφηεηαο
Γεκφζηαο

λα
ηνπ

Γαπάλεο

11.600.000€.
Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
(πξνγξακκαηηθέο ηηκέο) πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 43
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 7: Αειθόπορ Ανάπηςξη και Ξοιόηηηα Ευήρ ζηην Ξεπιθέπεια Θπήηηρ
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Λέεο ΔΔΙ
(Αξηζκφο)
ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη
(Αξηζκφο)
ΣΡΑ πνπ δεκηνπξγνχληαη
(Αξηζκφο)
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη
– αλαβαζκίδνληαη
(Αξηζκφο)
Κλεκεία θαη Αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη
(Αξηζκφο)
Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη –
θαηαζθεπάδνληαη
(Αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

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

Αποηελέζμαηα
Ξνζνζηφ Ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ
εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ
(%)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Ξνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ Νινθιήξσζε
ΣΡΑ/ΠΚΑ
Πηφρνο
(%)
Αθεηεξία

86,5
83,2
100
85

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.7.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 44
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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«Αειθόπορ

Ξεπιθέπεια

Βόπειος

Αιγαίος»
3.8.1

Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο αλαθέξνληαη ζηα εμήο:
I. Βειηίσζε

ησλ

πεξηβάιινληνο,

ζπλζεθψλ
σο

πξνζηαζίαο

θπξίαξρνη

πφξνη

ηνπ
γηα

θπζηθνχ
ηελ

θαη

ηνπξηζηηθή

αλζξσπνγελνχο
αλάπηπμε

ηεο

Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
II. 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.
III. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνηχπνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ππνζηήξημε
ηεο δηεχξπλζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο άκβιπλζεο
ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
Πην

πιαίζην

ελεξγνπνίεζεο

ηνπ

Άμνλα

εμεηδηθεχηεθε

ην

ζχλνιν

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ (€6,2 εθαη) .ηνπ θσδηθνχ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 69: ΚΔΡΟΑ
ΓΗΑ

ΡΖΛ

ΒΔΙΡΗΥΠΖ

ΡΖΠ

ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ

ΠΡΖΛ

ΔΟΓΑΠΗΑ

ΘΑΗ

ΡΖΛ

ΔΛΓΛΑΚΥΠΖ ΡΖΠ ΒΗΥΠΗΚΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΘΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΔΜΔΙΗΜΖΠ ΡΖΠ
ΓΛΑΗΘΑΠ, ΥΠΡΔ ΛΑ ΚΔΗΥΘΝΛ ΝΗ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ ΦΙΝ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ,
ΘΑΗ ΛΑ ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΘΔΗ Ζ ΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΚΔ ΡΖΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΕΥΖ θαη εθδφζεθε
πξφζθιεζε αληίζηνηρνπ πνζνχ. Ζ έληαμε πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ
πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία εληφο ηνπ 2009 θαη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα
ζην Ππίηη».

Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 45
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 8: Αειθόπορ Ανάπηςξη και Ξοιόηηηα Ευήρ ζηην Ξεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Κλεκεία / αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη
(αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Λνζνθνκεηαθέο Θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη Νινθιήξσζε
/ αλαβαζκίδνληαη
Πηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη
Πηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
ΣΡΑ πνπ δεκηνπξγνχληαη
Πηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Πρνιηθέο Αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη /
Νινθιήξσζε
θαηαζθεπάδνληαη
Πηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία
Πηαζκνί Κεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ πνπ Νινθιήξσζε
δεκηνπξγνχληαη (ΠΚΑ)
Πηφρνο
(αξηζκφο)
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

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

Αποηελέζμαηα
Λνζνθνκεηαθέο Θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη Νινθιήξσζε
/ αλαβαζκίδνληαη (επί ησλ πθηζηάκελσλ)
Πηφρνο
(%)
Αθεηεξία
Ξιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ
Νινθιήξσζε
αλαβαζκηζκέλα Γίθηπα Ύδξεπζεο
Πηφρνο
(%)
Αθεηεξία
Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ΣΡΑ /
Νινθιήξσζε
ΠΚΑ
Πηφρνο
(%)
Αθεηεξία

41
75
98
96
100
82,8

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.8.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 46
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009
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«Αειθόπορ

Ξεπιθέπεια

Λοηίος

Αιγαίος»
3.9.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 9 ηνπ Δ.Ξ. 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 Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. Νη επηκέξνπο εηδηθνί
ζηφρνη ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ γεληθνχ ζηφρνπ ηνπ Άμνλα, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.
Κε δεδνκέλν φηη θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2008) δελ
εκθαλίδεηαη θπζηθή πξφνδνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 47
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 9: Αειθόπορ Ανάπηςξη και Ξοιόηηηα Ευήρ ζηην Ξεπιθέπεια Λοηίος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ
αλαδεηθλχνληαη
(αξηζκφο)
πνδνκέο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο
(αξηζκφο)
Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη –
θαηαζθεπάδνληαη
(αξηζκφο)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

15
35
5
74
49
2.701

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

Πηφρνο
Αθεηεξία
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

10
0
10
0

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.9.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

3.10 λοποίηζη ζηον Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 10 «Συπική Πςνοσή
και Πςνεπγαζία ζηην Ξεπιθέπεια Λοηίος Αιγαίος»
3.10.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 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 Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. Νη επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ
σο

άλσ

αλαθεξφκελνπ

γεληθνχ

ζηφρνπ

ηνπ

Άμνλα,

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.
Πην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ηνπ Άμνλα εμεηδηθεχηεθε ν θσδηθφο ζεκαηηθήο
πξνηεξαηφηεηαο 69: ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖΛ
ΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΛΓΛΑΚΥΠΖ ΡΖΠ ΒΗΥΠΗΚΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΘΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ
ΔΜΔΙΗΜΖΠ ΡΖΠ ΓΛΑΗΘΑΠ, ΥΠΡΔ ΛΑ ΚΔΗΥΘΝΛ ΝΗ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ ΦΙΝ ΠΡΖΛ
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 48
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ΑΓΝΟΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΘΑΗ ΛΑ ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΘΔΗ Ζ ΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΚΔ ΡΖΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΕΥΖ
θαη εθδφζεθε πξφζθιεζε ζηηο 5/9/2008 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 4 εθαη. επξψ.
Ζ έληαμε πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία εληφο
ηνπ 2009 θαη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην Ππίηη».
Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ
εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ παξφληα Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΟΖΡΖΠ-ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ (Θ.Λ.Α.) 2007-2013
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 10: Συπική Πςνοσή και Πςνεπγαζία ζηην Ξεπιθέπεια Λοηίος Αιγαίος
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
Γείκηερ
Δκποέρ

2007

Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδψλ εθηφο
απηνθηλεηνδξφκσλ θαη εζληθήο νδνπνηίαο
(ρηιηφκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκφο)
πνδνκέο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο
(αξηζκφο)
Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη /
θαηαζθεπάδνληαη
(ρηιηφκεηξα)

Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία
Νινθιήξσζε
Πηφρνο
Αθεηεξία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

15
431
3
25
5
29
21
404

• Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ηωλ ζηνηρείωλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.

3.10.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.
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3.11 λοποίηζη

ζηον

Άξονα

Ξποηεπαιόηηηαρ

11

«Ρεσνική

ποζηήπιξη Δθαπμογήρ – Αμιγούρ Πηόσος Πύγκλιζηρ – Θπήηη
& Βόπειο Αιγαίο»
3.11.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος

Πηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη ε θάιπςε ησλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθψλ αλαγθψλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζηηο
Ξεξηθέξεηεο Θξήηεο θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ησλ λέσλ Θαλνληζκψλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ. Υο εθ ηνχηνπ πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, δξάζεηο
εθπφλεζεο

ησλ

αλαγθαίσλ

κειεηψλ,

παξνρήο

ζπκβνπιεπηηθψλ

ππεξεζηψλ,

αμηνιφγεζεο θαη ειέγρσλ, θαζψο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο.
Θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο παξνχζαο έθζεζεο (2008), φπσο πξναλαθέξζεθε θαη
γηα άιινπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, δελ ππήξρε ελεξγνπνίεζε ηνπ Άμνλα.
3.11.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζηρ
ηοςρ
Θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη επεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε
πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα
εκθάληζε πξνβιεκάησλ.
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3.12 λοποίηζη

ζηον

Άξονα

Ξποηεπαιόηηηαρ

12

«Ρεσνική

ποζηήπιξη Δθαπμογήρ –Πηόσος Πηαδιακήρ Διζόδος – Λόηιο
Αιγαίο»
3.12.1 Δπίηεςξη ζηόσυν και ανάλςζη ηηρ πποόδος
Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ρσξηθά αλαθέξεηαη
ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη αθνξά ζηελ ηερληθή, νξγαλσηηθή θαη
δηνηθεηηθή

ππνζηήξημε

ηεο

πινπνίεζεο

ησλ

έξγσλ

θαη

ελεξγεηψλ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο ζηελ ελ ιφγσ Ξεξηθέξεηα, θαζψο θαη κεηαμχ άιισλ, ζηελ
ππνζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζε
δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο.
Πηηο 16/12/2008 εθδφζεθε ε ηξίηε Ξξφζθιεζε ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ε
νπνία αθνξά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 12 «Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο –
Λφηην Αηγαίν». Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο είλαη €23,89 εθαη. (Γεκφζηα Γαπάλε) ηα
νπνία αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ πξάμεσλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (κε
ρσξνζεηνχκελεο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 13 Ξεξηθεξεηψλ ηεο
Διιάδαο). Πεκεηψλεηαη φηη ε ηξίηε Ξξφζθιεζε δελ έρεη θχθινπο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ θαζψο ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη άκεζε.

Γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ ε παξαπάλσ πξφζθιεζε αθνξνχζε ζε πνζφ
50.796 επξψ γηα ηνλ θσδηθφ 85: ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ, ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ
ΘΑΗ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ θαη 48.205 επξψ γηα ηνλ θσδηθφ 86: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ
ΚΔΙΔΡΔΠ, ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ.
3.12.2 Πημανηικά πποβλήμαηα πος πποέκςταν και μέηπα ανηιμεηώπιζήρ
ηοςρ
Δπεηδή δελ έρεη ππάξμεη έληαμε πξάμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εκθάληζε πξνβιεκάησλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα 51
Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΣΟΤ Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ – ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΙΝΗΞΑ

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ

ΘΔΚΑΡΑ

ΘΑΡΑ

ΡΖΛ

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
4.1

Δνζυμάηυζη ηηρ Απσήρ ηηρ Κη Γιάκπιζηρ και Ρυν κπιηηπίυν
Ξποζβαζιμόηηηαρ ηυν αηόμυν με αναπηπία (Άπθπο 16 /
1083/2006

Κε δεδνκέλν ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά ην έηνο 2008, ην
νπνίν, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα, ήηαλ έηνο θπξίσο πξνεηνηκαζίαο θαη
νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ
κεραληζκψλ

παξαθνινχζεζεο,

δηαρείξηζεο

θαη

ειέγρνπ

δελ

πθίζηαληαη

απνινγηζηηθά ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ
ιεθζεί γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ.

Ξαξ’ φια απηά, ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία
εθαξκνγήο ειήθζεζαλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί θάζε
δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ηεο ζξεζθείαο ή
ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ Ρακείσλ
θαη εηδηθφηεξα ηεο πξφζβαζεο ζε απηά. Δηδηθφηεξα, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα
ηα άηνκα κε αλαπεξίεο απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
θαηά ηνλ θαζνξηζκφ πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Ρακεία θαη πνπ
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πινπνίεζεο.
Ρα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη
ηελ

απνηξνπή

δηαθξίζεσλ

ζηα

δηάθνξα

ζηάδηα

πινπνίεζεο

ηνπ

Δ.Ξ.

πεξηιακβάλνπλ:
(i) Ρελ ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηή θξαηηθψλ
αξρψλ, πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο, θαζψο θαη θνηλσληθψλ
νξγαλψζεσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.
(ii) Ρε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη
ησλ

εηδηθφηεξσλ

δξάζεσλ

πνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

απηφ,

ψζηε

λα

δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηφ επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ
θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε.
(iii) Ρελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ζρέζε
κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ., ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
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ηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο.
(iv)Ρε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο
θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξάμεσλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε.

Κε ηελ δηεμαγσγή ηεο 1εο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θξήηε
– Λήζνη Αηγαίνπ 2007 – 2013» πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 27/2/2008 εγθξίζεθαλ κεηαμχ
άιισλ θαη δχν ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ ην Β3 «Ξξναγσγή ηεο ηζφηεηαο
επθαηξηψλ θαη κε δηάθξηζε» θαη Β4 «Ρήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία» .

Ππγθεθξηκέλα:
1. Πην ππνθξηηήξην Β3. Πξναγωγή ηεο ηζόηεηαο ηωλ επθαηξηώλ θαη κε δηάθξηζε,
εμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
πξάμεο εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο
ησλ δχν θχισλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο
θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο
ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη αλ έρνπλ
ηεξεζεί

νη

αληίζηνηρνη

θαλφλεο

κέρξη

ηελ

ρξνληθή

ζηηγκή

ηεο

αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο.

2. Πην ππνθξηηήξην Β4. Ρήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξάμε/δξάζε
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα φιεο
ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ φπνπ εθαξκφδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ΝΚΝΔ ηνπ
ΞΔΣΥΓΔ. Ππγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη αλ έρνπλ ηεξεζεί νη αληίζηνηρνη θαλφλεο κέρξη
ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζην
θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο.

4.2 Ρεσνική βοήθεια
Θαηά ην έηνο 2008 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληάμεηο γηα δξάζεηο Ρερληθήο
Βνήζεηαο, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 11 «Ρερληθή
πνζηήξημε Δθαξκνγήο – Ακηγνχο Πηφρνπ Πχγθιηζεο – Θξήηε & Βφξεην Αηγαίν» θαη
12: «Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο – Πηφρνπ Πηαδηαθήο Δηζφδνπ –Λφηην Αηγαίν».
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4.3 Ξληποθόπηζη και Γημοζιόηηηα
Πην

πιαίζην

ηνπ

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνεηνηκαζίαο

γηα

ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ππήξμε επξεία δεκνζηφηεηα, ηφζν ζην επξχ θνηλφ, φζν θαη θπξίσο
ζηνπο ελ δπλάκεη θνξείο πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο Ξξάμεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,
ζρεηηθά

κε

φια

ηα

ζηάδηα

θαη

ηηο

επηκέξνπο

ελέξγεηεο

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνεηνηκαζίαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Νη δξάζεηο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο αθνξνχζαλ ζε:
εζηηαζκέλεο εκεξίδεο ή/θαη δηεκεξίδεο, θπξίσο ζε ηνπηθνχο θνξείο ζρεδηαζκνχ
θαη πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Ξξάμεσλ,
δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν φισλ ησλ βαζηθψλ θεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ
πεξίνδν 2007-2013,
δηαβνχιεπζε γηα ηε Πηξαηεγηθή Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ 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.Ξ.,
απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ θαη δεκνζίεπζε ζπλεληεχμεσλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη
ηνπηθφ ηχπν,
πεξηνδηθέο εθδφζεηο (Newsletter),
έθδνζε εγρεηξηδίσλ θαη εληχπσλ.
Ξαξάιιεια,
αλαθέξεηαη

ζηηο

δηαηάμεηο

αλαιπηηθά

ν

εθαξκνγήο

ζρεδηαζκφο

ηνπ
ηεο

Δπηρεηξεζηαθνχ

επηθνηλσληαθήο

Ξξνγξάκκαηνο

ζηξαηεγηθήο

γηα

πιεξνθφξεζε θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, 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 (2008)
Κέζσ ηνπ Δνδιάμεζος Φοπέα Γιασείπιζηρ Διδική πηπεζία Γιασείπιζηρ ηος
ΔΞΑΔ 2007-2013, ην 2008 ζπλερίζηεθε ηα πξφγξακκα πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο
γηα ηηο δξάζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Νη ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην ΞΔΞ ηεο ελ ιφγσ ρσξηθήο ελφηεηαο πνπ
πινπνηήζεθαλ θαηά ην 2008 είλαη νη εμήο:
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-

Ιεηηνπξγία

Γξαθείνπ

Ξιεξνθφξεζεο.

Απφ

ηηο

αξρέο

ηνπ

ρξφλνπ

απαληήζεθαλ 2.579 θιήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην ΔΞΑΛ ΗΗ. Δζηάιεζαλ 73
ειεθηξνληθέο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θνηλνχ θαη επηζθέθζεθαλ ην γξαθείν
242 ελδηαθεξφκελνη.
-

Νινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Ξεξηιακβάλεη
απηφκαην ζχζηεκα εηδνπνίεζεο κε ην νπνίν φινη νη εγγεγξακκέλνη ζε απηφ
ιακβάλνπλ εηδνπνίεζε γηα θάζε λέν πνπ εηζάγεηαη ζηελ ελφηεηα πνπ έρνπλ
επηιέμεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο Έρνπλ ήδε εγγξαθεί 2.900

ρξήζηεο, ελψ

θαηά ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαηά κέζν φξν ν ηζηνρψξνο δέρεηαη
πεξηζζφηεξνπο απφ 1200 επηζθέπηεο ηε κέξα.
-

Ππλερήο επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο www.info3kps.gr ηνπ ΞΝΗΝ κε
απνζηνιή ζηε ΚΝΓ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλνηθηψλ πξνθεξχμεσλ.

-

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2008 ην ΔΞΑΛ μεθίλεζε κηα δηαδξνκή ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο, ελεκεξψλνληαο γηα ην πεξηερφκελν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Λένπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
(ΔΞΑΛ ΗΗ) θαη επηδηψθνληαο ηελ δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο δηαιφγνπ γηα ηελ
αληαιιαγή θαη θαηαγξαθή απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΔΞΑΛ
ΗΗ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ γηα ηελ Διιεληθή Ξεξηθέξεηα. Ρν ηαμίδη ελεκέξσζεο
νινθιεξψζεθε ζηελ Αζήλα κε ηελ ελαξθηήξηα εθδήισζε πινπνίεζεο ηνπ
ΔΞΑΛ ΗΗ ε νπνία γηα ζπκβνιηθνχο ιφγνπο έγηλε ζηηο 8 Καίνπ πνπ είλαη ε κέξα
ηεο Δπξψπεο.

-

Ζ ΔΓ ΔΞΑΛ ζπκκεηείρε κε εηδηθά δηακνξθσκέλν πεξίπηεξν ζηηο αθφινπζεο
εθζέζεηο ζην θέληξν θαη ηελ Ξεξηθέξεηα:
o

Έθζεζε Climatherm ζην Αλαηνιηθφ Αεξνδξφκην, Φεβξνπάξηνο 2008

o

EnergyRes ζην Αλαηνιηθφ Αεξνδξφκην, Απξίιηνο 2008

o

13ν Ρνπξηζηηθφ Ξαλφξακα ζηελ Αζήλα, Απξίιηνο 2008

o

Αγξνηηθφο Αχγνπζηνο ζηα Σαληά, Αχγνπζηνο 2008

o

Ξαλειιήληα Γεληθή Έθζεζε «ΘΟΖΡΖ 2008» ζην Ζξάθιεην, Νθηψβξηνο
2008

Κέζσ ηνπ Δνδιάμεζος Φοπέα Γιασείπιζηρ Διδική πηπεζία Γιασείπιζηρ. ηος
Ξπογπάμμαηορ

Τηθιακή Πύγκλιζη 2007-2013 θαη ζε εθαξκνγή ησλ

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Δθαξκνζηηθνχ Θαλνληζκνχ 1828/2006 νη Δλδηάκεζεο
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ ηξηψλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σσξηθήο Δλφηεηαο κε ην
ζπληνληζκφ ηεο αξκφδηαο Δζληθήο Αξρήο ζπλέηαμαλ ην Δπηθνηλσληαθφ Πρέδην
Γξάζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη ππνβιήζεθε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δ.Δ. θαη
εγθξίζεθε κε ην Α.Ξ. 088824/ 11.09.08 έγγξαθν.
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Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Α΄ Φάζεο επηθνηλσλίαο πνπ αθνξά ηε γεληθή
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ νη Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο
Αξρέο πξνρψξεζαλ ζε ζεηξά δξάζεσλ / εθδειψζεσλ, κε ζηφρν ηε γεληθή
πιεξνθφξεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ θνξέσλ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαη
ηηο

δξάζεηο

ηνπ,

πξνθεηκέλνπ

λα

γίλνπλ

επξέσο

γλσζηέο,

αιιά

θαη

λα

πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα πην ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο Ξιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο.
Πηελ θάζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ηα αθφινπζα εξγαιεία:
-

Δλεκεξσηηθή αιιεινγξαθία

-

Δθδειψζεηο (ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, εκεξίδεο, ζπλεληεχμεηο ηχπνπ θιπ.)

-

Γεκνζηεχζεηο ζηα κέζα ελεκέξσζεο

-

Ίληεξλεη

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο θαη έσο ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο δηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΠΞΑ πνπ πξνεηνηκάδεηαη απφ ην πΝηΝ, νη
Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο Θξήηεο, Βνξείνπ & Λνηίνπ Αηγαίνπ, πξνβάιινπλ
ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηνχλ γηα ην Ξξφγξακκα κέζα απφ ηηο
ππάξρνπζεο ηζηνζειίδεο ησλ αληηζηνίρσλ ΞΔΞ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
2000-2006.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
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ANNEX
Specify
Objective
(required only
in the case of
Multi Obj
programmes)
RCE

Code Dimension 1 Priority Theme

05

Code Dimension 2 Form of
Finance
02

Code Dimension 3 Territory

03

Code Dimension 4 Economic
Activity
15

Code Dimension 5 Location

GR42

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ, Μνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Μάηνο 2009

EU contribution in €
- allocated to
selected operations

510.700
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