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Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

1.1.

Δπίηεπμε θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ Δθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ
Ξξνγξάκκαηνο

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, έρεη πεδίν
εθαξκνγήο ηε Υσξηθή Δλφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηξεηο δηνηθεηηθέο
Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν αλήθνπλ ζηνλ ακηγή ζηφρν «χγθιηζε» (Θξήηε
θαη Βφξεην Αηγαίν) θαη ε ηξίηε αλήθεη ζην ζηφρν «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη
απαζρφιεζε» – phasing in (Λφηην Αηγαίν).
Σν αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηε Υσξηθή Δλφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ γηα ηελ πεξίνδν
2007-2013 είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο
ζε ζπλζήθεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Σν φξακα απηφ εμππεξεηείηαη απφ ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο:

Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο
Υσξηθήο Δλφηεηαο.

Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.

Γηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ,
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ ελέξγεηαο.

Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο.

Δλίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο
Υσξηθήο Δλφηεηαο, σο ηφπνπ δηαβίσζεο θαη άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.

1.1.1.

Δλεκέξσζε σο πξνο ηε θπζηθή πξόνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Σν 2009, ηξίην έηνο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο ζε
ζέκαηα εθρσξήζεσλ αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο ζε Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ),
ελεξγνπνίεζεο Θεκαηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ κέζσ ηεο έθδνζεο πξνζθιήζεσλ θαη
πξνθεξχμεσλ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληάμεηο Πξάμεσλ, θαη πξνσζήζεθαλ δξάζεηο
Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠ.
πλνπηηθά, ε θπζηθή πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ», κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο (2009), θαηαγξάθεηαη σο εμήο:
έρνπλ εθδνζεί 98 πξνζθιήζεηο θαη πξνθεξχμεηο ζε 31 Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο,
πξνυπνινγηζκνχ 691.115.148 € (ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο),
έρνπλ εληαρζεί 3.230 Πξάμεηο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 224.876.889 €,
εθ ησλ νπνίσλ, 3.156 είλαη Πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 125.481.000 €,
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο χςνπο 59.801.360 € (ζε φξνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο).

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Δπνκέλσο γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΠ:


έρεη ελεξγνπνηεζεί (κέζσ ηεο έθδνζεο πξνζθιήζεσλ/ πξνθεξχμεσλ) ην 52% ηεο
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο,



έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληάμεηο Πξάμεσλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, θαη



ε απνξξφθεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην 5%.

πνπ

αληηζηνηρνχλ

ζην

19%

ηεο

Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί (ζπλνιηθά θαη αλά Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο), ελψ ζηνπο πίλαθεο 1.2-1.4 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία αλά δηνηθεηηθή
Πεξηθέξεηα (απνηππψλνληαο θαη ηηο Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί).
εκεηψλεηαη φηη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, γίλεηαη ζην Θεθάιαην 3 ηεο Έθζεζεο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.1 ηνηρεία Δλεξγνπνίεζεο θαη Τινπνίεζεο ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» (ζπλνιηθά θαη αλά ΑΠ)
Σπημαηοδοηικό Πσήμα
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

Ξ/- Ππλνιηθή ΓΓ

Ξ/- Ππγρξεκ. ΓΓ

Ξποκλήζειρ/Ξποκηπύξειρ
Αξηζκόο

Ξ/- Ππλνιηθή ΓΓ

Δνηάξειρ
Αξηζ.
Ξξάμεσλ

Γαπάνερ
Αποππόθηζη (%)

Ξ/- Ππγρξεκ. ΓΓ

Ππγρξεκ. ΓΓ

ΑΞ 1: πνδνκέο θαη πεξεζίεο
Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθ. Θξήηεο

210.000.000

195.050.000

2

98.000.000

ΑΞ 2: πνδνκέο θαη πεξεζίεο
Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξ. Βνξείνπ
Αηγαίνπ

120.600.000

120.600.000

5

102.127.072

ΑΞ 3: πνδνκέο θαη πεξεζίεο
Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξ. Λνηίνπ
Αηγαίνπ

56.567.093

45.103.325

5

21.842.646

1

5.879.531

1.392.274

3,09%

ΑΞ 4: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθ. Θξήηεο

37.000.000

35.000.000

3

88.782.923

1.054

47.100.981

15.390.244

43,97%

ΑΞ 5: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξ.
Βνξείνπ Αηγαίνπ

28.980.952

28.580.952

3

50.325.492

491

22.049.941

6.756.997

23,64%

ΑΞ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξ.
Λνηίνπ Αηγαίνπ

96.891.163

76.956.380

39

129.152.255

1.632

64.532.492

13.760.347

17,88%

ΑΞ 7: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα
Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο

311.000.000

293.000.000

11

73.600.000

13

21.669.576

9.409.088

3,21%

ΑΞ 8: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα
Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ

253.919.048

228.319.048

9

66.828.271

4

14.111.309

1.804.386

0,79%

ΑΞ 9: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα
Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ

121.894.564

97.191.665

5

48.216.862

8

24.895.638

6.897.912

7,10%

ΑΞ 10: Σσξηθή Ππλνρή θαη Ππλεξγαζία
ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ

68.581.340

54.682.790

1

2.002.375

ΑΞ 11: Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο
- Ακηγνύο Πηόρνπ Πύγθιηζεο (Θξήηε &
Βόξεην Αηγαίν)

13.500.000

13.500.000

4

7.266.400

10

1.129.400

0%

ΑΞ 12: Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο
- Πηόρνπ Πηαδηαθήο Δηζόδνπ (Λόηην
Αηγαίν)

6.066.018

6.066.018

11

2.970.852

12

1.285.338

0%

1.325.000.178

1.194.050.178

98

691.115.148

ΠΛΝΙΝ

5

22.222.683

4.390.112

2,25%

0%

0%

3.230

224.876.889

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

59.801.360

5,01%
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.2 ηνηρεία Δλεξγνπνίεζεο – Πεξηθέξεηα Θξήηεο
Ξποκλήζειρ/ Ξποκηπύξειρ
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ / ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΚΑΡΗΘΖΠ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ

Θσδηθόο - Ζ/λία έθδνζεο
Ξξόζθιεζεο/ Ξξνθήξπμεο

ΑΞ 1.: ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΟΖΡΖΠ

Δνηάξειρ

Ξ αλά ΑΞ θαη ΘΞ
(Ππλνιηθή ΓΓ)

Αξηζ.
Δληαγκέλσλ
Ξξάμεσλ

Γαπάνερ

Ξ έληαμεο
(Ππγρξεκ. ΓΓ)

98.000.000

5

22.222.683

ΘΘΞ (23): Ξεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο νδνί

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

04/04.05.09

90.000.000

3

14.901.071

ΘΘΞ (30): Ιηκέλεο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

13/31.07.09

8.000.000

2

7.321.612

ΑΞ 4: ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ
ΘΘΞ (8): Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο

Ξηζησηηθά Ηδξύκαηα

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ.
Δ01 Α/Β/Γ 2007, Ξξνθήξ.
21.08.09, θαη Ξξνθήξ.
26.08.09

ΑΞ 7: ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ

88.782.923

1.054

47.100.981

88.782.923

1.054

47.100.981

73.600.000

13

21.669.576

ΘΘΞ (44): Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

14/20.08.09

600.000

1

522.327

ΘΘΞ (45): Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν λεξό)

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

15/20.08.09

3.000.000

1

700.917

ΘΘΞ (46): Δπεμεξγαζηα πδάησλ(ιύκαηα)

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

16/20.08.09

8.000.000

4

3.102.509

ΘΘΞ (53): Ξξόιεςε θηλδύλσλ

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

17/20.08.09

500.000

ΘΘΞ (61): Νινθιεξσκέλα ζρέδηα γηα ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή
αλαγέλλεζε

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

11/20.08.09

8.000.000

6

5.096.243

ΘΘΞ (69): Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ
εξγαζία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο βηώζηκεο εξγαζηαθήο ζπκκεηνρήο
θαη εμέιημεο ηεο γπλαίθαο, ώζηε λα κεησζνύλ νη δηαθξίζεηο θύινπ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, θαη λα ελαξκνληζζεί ε εξγαζηαθή κε ηελ ηδησηηθή δσή

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

01/04.09.08

13.000.000

1

12.247.580

ΘΘΞ(75): πνδνκέο εθπαίδεπζεο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

06/30.06.09

15.000.000

ΘΘΞ(76): πνδνκέο γείαο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

09 θαη 10/ 29.07.09

18.700.000

ΘΘΞ(77): πνδνκέο θξνληίδαο παηδηώλ

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

05/12.06.09

6.000.000

ΘΘΞ(79): Άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

12/20.08.09

800.000

ΑΞ 11: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ-ΑΚΗΓΝΠ ΠΡΝΣΝ ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ Β. ΑΗΓΑΗΝ)

(Ππγρξεκ. ΓΓ)
4.390.112

15.390.244

9.409.088

6.000.000

ΘΘΞ (85): Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

07/25.06.09

3.000.000

ΘΘΞ (86): Αμηνιόγεζε θαη Κειέηεο, πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλία

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο

08/25.06.09

3.000.000

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ - ΠΛΝΙΝ

266.382.923

1.072

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

90.993.240

29.189.444

5
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.3 ηνηρεία Δλεξγνπνίεζεο – Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Ξποκλήζειρ/ Ξποκηπύξειρ
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ / ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΚΑΡΗΘΖΠ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ

Θσδηθόο - Ζ/λία έθδνζεο
Ξξόζθιεζεο/ Ξξνθήξπμεο

ΑΞ 2.: ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

Δνηάξειρ

Ξ αλά ΑΞ θαη ΘΞ
(Ππλνιηθή ΓΓ)

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

03/02.02.09

33.532.683

ΘΘΞ (23): Ξεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο νδνί

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

12/31.07.09, 14/16.09.09 κε ηξνπ.
04.12.2009, 11/14.08.09

44.708.731

ΘΘΞ (30): Ιηκέλεο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

07/02.07.09

23.885.658

ΑΞ 5: ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
Ξηζησηηθά Ηδξύκαηα

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ. Δ01
Α/Β/Γ 2007, Ξξνθήξ. 21.08.09, θαη
Ξξνθήξ. 26.08.09

ΑΞ 8: ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΘΘΞ (44): Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ
ΘΘΞ (45): Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν λεξό)
ΘΘΞ (54): Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξόιεςε θηλδύλσλ

Γαπάνερ

Ξ έληαμεο
(Ππγρξεκ. ΓΓ)

(Ππγρξεκ. ΓΓ)

102.127.072

ΘΘΞ (22): Δζληθέο νδνί

ΘΘΞ (8): Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο

Αξηζ.
Δληαγκέλσλ
Ξξάμεσλ

50.325.492

491

22.049.941

50.325.492

491

22.049.941

66.828.271

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ
ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ
ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

17/30.09.09

18.016.835

04/26.05.09

17.543.158

15/28.09.09

2.579.876

4

14.111.309

ΘΘΞ (69): Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ εξγαζία
θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο βηώζηκεο εξγαζηαθήο ζπκκεηνρήο θαη εμέιημεο
ηεο γπλαίθαο, ώζηε λα κεησζνύλ νη δηαθξίζεηο θύινπ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, θαη λα ελαξκνληζζεί ε εξγαζηαθή κε ηελ ηδησηηθή δσή

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

01/12.09.08

6.200.000

1

6.200.000

ΘΘΞ(75): πνδνκέο εθπαίδεπζεο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

05/27.05.09, 10.28.07.09 θαη
16/22.09.09

12.725.079

3

7.911.309

ΘΘΞ(76): πνδνκέο γείαο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

13/03.09.09

8.731.373

ΘΘΞ(77): πνδνκέο θξνληίδαο παηδηώλ

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

08/02.07.09

1.031.950

ΑΞ 11: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ-ΑΚΗΓΝΠ ΠΡΝΣΝ ΠΓΘΙΗΠΖΠ (ΘΟΖΡΖ ΘΑΗ Β. ΑΗΓΑΗΝ)

1.266.400

10

ΘΘΞ (85): Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε

06/02.07.09

651.700

5

514.700

ΘΘΞ (86): Αμηνιόγεζε θαη Κειέηεο, πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλία

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

09/03.07.09

614.700

5

614.700

220.547.235

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

505

1.804.386

1.129.400

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ - ΠΛΝΙΝ

6.756.997

37.290.650

8.561.383

6

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.4 ηνηρεία Δλεξγνπνίεζεο – Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
Ξποκλήζειρ/ Ξποκηπύξειρ
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ / ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΚΑΡΗΘΖΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ

Θσδηθόο - Ζ/λία έθδνζεο Ξξόζθιεζεο/
Ξξνθήξπμεο

ΑΞ 3.: ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΘΘΞ (23): Ξεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο νδνί
ΘΘΞ (30): Ιηκέλεο
ΘΘΞ (33): Ζιεθηξηζκόο
ΘΘΞ (43) Δλεξγεηαθή απόδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ
ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

21.842.646
05/09.07.09

5.756.828

06/23.07.09

12.514.844

ΔΓ ΔΞΑΔ

09/11.03.09

ΔΓ ΔΞΑΔ θαη ΓΓΑ

27/21/07.09 θαη 27.03.09

ΑΞ 6: ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΘΘΞ (3): Κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη βειηίσζε ησλ δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
ΚΚΔ, κεηαμύ απηώλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη παλεπηζηεκίσλ, ηδξπκάησλ
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάζε ηύπνπ, πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, εξεπλεηηθώλ
θέληξσλ
ΘΘΞ (4): Ππλδξνκή ζηελ έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε εηδηθά ζε ΚΚΔ
(ζπκπεξηιακβάλνληαο πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο ζηα εξεπλεηηθά θέληξα)

ΘΘΞ (5): Ξξνεγκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο
επηρεηξήζεσλ

ΘΘΞ (7): Δπελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία (θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζύζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ από ηα
παλεπηζηήκηα, πθηζηάκελα θέληξα θαη επηρεηξήζεηο ΔΡΑ θιπ

ΘΘΞ (8): Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο

ΘΘΞ (9): Αιια κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη
επηρεηξεκαηηθόηεηαο

Δνηάξειρ

Ξ αλά ΑΞ θαη
ΘΞ
(Ππλνιηθή ΓΓ)

Αξηζ.
Δληαγκέλσλ
Ξξάμεσλ

Γαπάνερ

Ξ έληαμεο
(Ππγρξεκ. ΓΓ)

1

5.879.531

1

5.879.531

(Ππγρξεκ. ΓΓ)
1.392.274

121.500
3.449.474
129.152.255

1.632

64.532.492

Δξεπλεηηθό θέληξν "ΑΘΖΛΑ"

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ.
01/17.10.08

135.000

ΓΓΔΡ

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ.
03/11.03.09

42.000

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

Θξαη. Δληζρύζεηο: 2 Ξξνθεξ./ 2009

440.000

ΔΠ

ΡΕΔΟΗ1/2007

1.000.000

1

1.000.000

ΔΓ ΔΞΑΔ

15/14.04.09

232.800

2

232.800

ΡΔΚΞΚΔ

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ.
06/29.08.08 ΘΑΗ 01/07.01.09

6.490.792

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

Θξαη. Δληζρύζεηο: 2 Ξξνθεξ./ 2009

1.200.000

Ξηζησηηθά Ηδξύκαηα

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ. Δ01 Α/Β/Γ
2007, Ξξνθήξ. 21.08.09, θαη Ξξνθήξ.
26.08.09

77.421.598

ΔΝΚΚΔΣ

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ.
02/09.0207, 03/20.03.07, 04/05.06.09
θαη 05.05.06.09

1.527.893

ΓΓΗΔ

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ. ΗΔ05/07

8.162.063

ΔΓ ΔΞΑΔ

05/30.01.09, 18/14.05.09,
35/20.08.09, 08/13.02/09

44.340

ΓΓΔΡ

02/19.02.09

35.000

ΓΓΔΡ

Θξαη. Δληζρ: Ξξνθεξύμεηο:
10/26.06.08, 04/11.06.09,
06/14.08.09

55.000

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

751

6.642.831

859

40.437.248

1

9.250.000

13.760.347

7
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Ξποκλήζειρ/ Ξποκηπύξειρ
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ / ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΚΑΡΗΘΖΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

ΘΘΞ (10) πνδνκή ηειεπηθνηλσληώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξπδσληθώλ
δηθηύσλ)

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ

Θσδηθόο - Ζ/λία έθδνζεο
Ξξόζθιεζεο/ Ξξνθήξπμεο

Δνηάξειρ

Ξ αλά ΑΞ θαη ΘΞ
(Ππλνιηθή ΓΓ)

Αξηζ.
Δληαγκέλσλ
Ξξάμεσλ

Γαπάνερ

Ξ έληαμεο
(Ππγρξεκ. ΓΓ)

ΓΓΗΔ

Θξαη. Δληζρύζεηο: Ξξνθήξ.
ΗΔ01/07

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

04/12.01.09 κε ηξνπ. 18.06.09,
09/10.07.09

554.400

ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΑΔ

Θξαη. Δληζρύζεηο: πξνθ. 01/2009

105.003

ΘΘΞ (12): Ρερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ [ΡΞΔ-ΓΔΓ (δηεπξσπατθό
δίθηπν)]

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

02/21.10.08 κε ηξνπ. 18.06.09,
04/12.01.09 κε ηξνπ. 18.06.09
05/19.05.09, 08/09.07.09,
09/10.07.09

1.957.300

4

80.349

ΘΘΞ (13): πεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ηνλ πνιίηε (ειεθηξνληθή πγεία,
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ειεθηξνληθή εθκάζεζε, ειεθηξνληθή ελζσκάησζε)

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

01/16.10.08 κε ηξνπ. 18.06.09,
04/12.01.09 κε ηξνπ. 18.06.09,
06/02.07.09, 07/09.07.09,
09/10.07.09

13.517.766

9

3.193.900

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

02/21.10.08 κε ηξνπ. 18.06.09,
05/19.05.09, 08/09.07.09

1.727.800

3

95.364

ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΑΔ

Θξαη. Δληζρύζεηο: πξνθ. 2009

9.000.000

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

10/31.07.09

3.600.000

2

3.600.000

ΔΓ ΔΞΑΔ

29/04.08.09

13.500

48.216.862

8

24.895.638

ΘΘΞ (11): Ρερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (πξόζβαζε,
αζθάιεηα, δηαιεηηνπξγηθόηεηα, πξόιεςε θηλδύλνπ, έξεπλα, θαηλνηνκία,
ειεθηξνληθό πεξηερόκελν)

ΘΘΞ (14): πεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ΚΚΔ (ειεθηξνληθό εκπόξην, εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε, δηθηύσζε

ΘΘΞ (57): Ππλδξνκή γηα ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ
ΘΘΞ (81): Κεραληζκνί γηα ηε βειηίσζε ησλ νξζώλ πξαθηηθώλ θαη ηνπ
πξνγξακκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ζε εζληθό,
πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν θαη δεκηνπξγία ηθαλόηεηαο όζνλ αθνξά ηελ
εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ

ΑΞ 9: ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

1.890.000

ΘΘΞ (46): Δπεμεξγαζηα πδάησλ(ιύκαηα)

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

11/02.09.09

5.005.937

1

5.236.823

ΘΘΞ (69): Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ
ελδπλάκσζε ηεο βηώζηκεο εξγαζηαθήο ζπκκεηνρήο θαη εμέιημεο ηεο γπλαίθαο, ώζηε
λα κεησζνύλ νη δηαθξίζεηο θύινπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη λα ελαξκνληζζεί ε
εξγαζηαθή κε ηελ ηδησηηθή δσ

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

02/22.09.08

4.000.000

1

4.000.000

03/10.03.09

30.000.000

5

11.260.958

04/14.04.09

7.208.550

1

4.397.857

12/23.12.09

2.002.375

ΘΘΞ(75): πνδνκέο εθπαίδεπζεο
ΘΘΞ(76): πνδνκέο γείαο
ΘΘΞ(77): πνδνκέο θξνληίδαο παηδηώλ

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ
ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ
ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

(Ππγρξεκ. ΓΓ)

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

6.897.912

8

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

Ξποκλήζειρ/ Ξποκηπύξειρ
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ / ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΚΑΡΗΘΖΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

Φοπέαρ Γιασείπιζηρ

Θσδηθόο - Ζ/λία έθδνζεο
Ξξόζθιεζεο/ Ξξνθήξπμεο

ΑΞ 10: ΣΥΟΗΘΖ ΠΛΝΣΖ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΘΘΞ(77): πνδνκέο θξνληίδαο παηδηώλ

ΘΘΞ (86): Αμηνιόγεζε θαη Κειέηεο, πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλία

Ξ αλά ΑΞ θαη ΘΞ
(Ππλνιηθή ΓΓ)

Γαπάνερ

Ξ έληαμεο
(Ππγρξεκ. ΓΓ)

(Ππγρξεκ. ΓΓ)

2.002.375

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

13/30.12.09

ΑΞ 12: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ-ΠΡΝΣΝ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ (ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ)

ΘΘΞ (85): Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε

Δνηάξειρ
Αξηζ.
Δληαγκέλσλ
Ξξάμεσλ

2.002.375
2.970.852

12

1.285.338

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

07/17.07.09

1.400.000

1

788.900

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

03/12.12.08

50.796

4

51.252

ΔΓ ΔΞΑΔ

16/30.04.09, 24/26.06.09,
28/30.07.09, 26/30.07.09,
22/2009, 32/14.09.09

105.777

1

7.200

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

08/17.07.09

1.300.000

2

359.500

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

03/12.12.08

48.205

2

12.412

ΔΓ ΔΞΑΔ

12/26.03.09 θαη 13/10.04.09

66.074

2

66.074

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ -ΠΛΝΙΝ

204.184.990

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

1.653

96.592.999

22.050.533
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ηνπο πίλαθεο 1.5-1.7 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη, αλά δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα, ε πξφνδνο
πινπνίεζεο ησλ δεηθηώλ θνξκνύ (core indicators) ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα ζηνηρεία
ΟΠ, απφ ηελ ππνβνιή ησλ εμακεληαίσλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο.
ΞΗΛΑΘΑΠ 1.5 Γείθηεο Θνξκνχ (Core Indicators) Πεξηθέξεηαο Θξήηεο
2007

Γείκηερ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο «έξγσλ» έξεπλαο θαη
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο

Πηόρνο
Αθεηεξία

Αξηζκόο «έξγσλ» ζπλεξγαζίαο
επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθά
ηδξύκαηα

11
16

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Άκεζε Δλίζρπζε Δπελδύζεσλ ζηηο ΚΚΔ
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο «έξγσλ»

Αθεηεξία
Δθ ησλ νπνίσλ: αξηζκόο ελάξμεσλ
ιεηηνπξγίαο πνπ εληζρύζεθαλ (πξώηα
δύν ρξόληα κεηά ηελ έλαξμε)
Αξηζκόο ζέζεσλ απαζρόιεζεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη (κεηθηέο, ηζνδύλακεο
ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο)
Δπαγόκελεο Δπελδύζεηο
(€ million)

171

Πηόρνο

225
220

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

40
33

Δπίηεπγκα

213

Πηόρνο
Αθεηεξία

660
682

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

56
69.8

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

122

Δπίηεπγκα
Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο ν νπνίνο
θαιύπηεηαη από επξπδσληθά

Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Κεηαθνξέο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

30
25

Δπίηεπγκα
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
απηνθηλεηνδξόκσλ εληόο ΡΔΛ (ρικ)

Πηόρνο
Αθεηεξία

24.3

Δπίηεπγκα
Σηιηόκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ/
αλαβαζκηζκέλσλ δξόκσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

150
261.4

Δπίηεπγκα
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
ζηδεξνδξόκσλ εληόο ΡΔΛ (ρικ)

Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Δπίηεπγκα
Σηιηόκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ
ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο πνπ
εμππεξεηείηαη από αλαβαζκηζκέλα
αζηηθά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο

-

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

2007

Γείκηερ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηε δπλακηθόηεηα γηα ηελ
παξαγσγή αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο
(MW)
Δηήζηα Δμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο
ελέξγεηαο από επελδύζεηο (Ρόλνη
Ηζνδύλακνπ Ξεηξειαίνπ)

-

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

Ξεξηβάιινλ
Δπίηεπγκα
Ξιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη από
έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηνο ηζνδύλακνο
πιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη από
έξγα δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ

100.000
80.000

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

80.000
70.000

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ
απνβιήησλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

8
1

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο έξγσλ απνθαηάζηαζεο
πεξηνρώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

5
20

Ξξόιεςε θηλδύλσλ
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ επσθεινύληαη
από δαζηθή αληηππξηθή πξνζηαζία
θαη άιια κέηξα πξνζηαζίαο δαζώλ

10
1

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

620.000

Ρνπξηζκόο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

120
118

Δθπαίδεπζε
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

150
132

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο σθεινύκελσλ καζεηώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

50.000
36.600

γεία
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

15
12

Αζηηθή αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Ξεξηβαιινληηθή Αλαγέλλεζε
Αξηζκόο έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο
ειθπζηηθόηεηαο ησλ πόιεσλ

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

54

Αληαγσληζηηθόηεηα
Αξηζκόο έξγσλ πνπ απνζθνπνύλ

Δπίηεπγκα

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

2007

Γείκηερ
ζηελ πξνώζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη λέσλ
ηερλνινγηώλ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

2015

Πύνολο

Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε
Αξηζκόο έξγσλ/ ππεξεζηώλ γηα ηελ
πξνώζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο γηα
κεηνλεθηνύληεο νκάδεο θαη λένπο

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

15

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.6 Γείθηεο Θνξκνχ (Core Indicators) Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο «έξγσλ» έξεπλαο θαη
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο

Πηόρνο
Αθεηεξία

Αξηζκόο «έξγσλ» ζπλεξγαζίαο
επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθά
ηδξύκαηα

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

Άκεζε Δλίζρπζε Δπελδύζεσλ ζηηο ΚΚΔ
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο «έξγσλ»

89

Πηόρνο
Αθεηεξία

340
347

Δπίηεπγκα
Δθ ησλ νπνίσλ: αξηζκόο ελάξμεσλ
ιεηηνπξγίαο πνπ εληζρύζεθαλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Αξηζκόο ζέζεσλ απαζρόιεζεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη (κεηθηέο,
ηζνδύλακεο ζέζεηο πιήξνπο
απαζρόιεζεο)

45
55

Δπίηεπγκα

84

Πηόρνο
Αθεηεξία

80
87

Δπίηεπγκα
Δπαγόκελεο Δπελδύζεηο (€ million)

Πηόρνο
Αθεηεξία

66,2
75,0

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

5
14

Δπίηεπγκα
Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο ν νπνίνο
θαιύπηεηαη από επξπδσληθά

Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Κεηαθνξέο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

30
48

Δπίηεπγκα
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
απηνθηλεηνδξόκσλ εληόο ΡΔΛ (ρικ)

Πηόρνο
Αθεηεξία
Δπίηεπγκα

Σηιηόκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ/
αλαβαζκηζκέλσλ δξόκσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

56
110

Δπίηεπγκα
Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
ζηδεξνδξόκσλ εληόο ΡΔΛ (ρικ)

Πηόρνο
Αθεηεξία

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Δπίηεπγκα
Σηιηόκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ
ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο πνπ
εμππεξεηείηαη από αλαβαζκηζκέλα
αζηηθά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηε δπλακηθόηεηα γηα ηελ
παξαγσγή αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο
(MW)
Δηήζηα Δμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο
ελέξγεηαο από επελδύζεηο (Ρόλνη
Ηζνδύλακνπ Ξεηξειαίνπ)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία
Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

Ξεξηβάιινλ
Δπίηεπγκα
Ξιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη από
έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηνο ηζνδύλακνο
πιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη από
έξγα δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ

4.000
8.900

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

5.000
40.000

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ
απνβιήησλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

6
1

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο έξγσλ απνθαηάζηαζεο
πεξηνρώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

30
5

Ξξόιεςε θηλδύλσλ
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ επσθεινύληαη
από δαζηθή αληηππξηθή πξνζηαζία
θαη άιια κέηξα πξνζηαζίαο δαζώλ

2
4

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

184.697

Ρνπξηζκόο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

150
182

Δθπαίδεπζε
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

40
33

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο σθεινύκελσλ καζεηώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

6.800
9.770

γεία
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

20
7

Αζηηθή αλάπηπμε

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Φπζηθή θαη Ξεξηβαιινληηθή Αλαγέλλεζε
Δπίηεπγκα

Αξηζκόο έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο
ειθπζηηθόηεηαο ησλ πόιεσλ

Πηόρνο

-

Αθεηεξία

16

Αληαγσληζηηθόηεηα
Δπίηεπγκα

Αξηζκόο έξγσλ πνπ απνζθνπνύλ
ζηελ πξνώζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη λέσλ
ηερλνινγηώλ

Πηόρνο

-

Αθεηεξία

4

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε
Δπίηεπγκα

Αξηζκόο έξγσλ/ ππεξεζηώλ γηα ηελ
πξνώζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο γηα
κεηνλεθηνύληεο νκάδεο θαη λένπο

Πηόρνο

-

Αθεηεξία

3

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.7 Γείθηεο Θνξκνχ (Core Indicators) Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο «έξγσλ» έξεπλαο θαη
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο

Πηόρνο
Αθεηεξία

3
8

Άκεζε Δλίζρπζε Δπελδύζεσλ ζηηο ΚΚΔ
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο «έξγσλ»

Αθεηεξία
Δθ ησλ νπνίσλ: αξηζκόο
ελάξμεσλ ιεηηνπξγίαο πνπ
εληζρύζεθαλ (πξώηα δύν
ρξόληα κεηά ηελ έλαξμε)

182

Πηόρνο

137
424

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

8
127

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο ζέζεσλ απαζρόιεζεο
πνπ δεκηνπξγνύληαη (κεηθηέο,
ηζνδύλακεο ζέζεηο πιήξνπο
απαζρόιεζεο)

190

Πηόρνο

198
525

Αθεηεξία

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

210
ΚΝΛΗΚΔΠ

Δπίηεπγκα
Δπαγόκελεο Δπελδύζεηο (€
million)

31,280
εθ.

Πηόρνο
Αθεηεξία

41,162 εθ.

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο ν
νπνίνο θαιύπηεηαη από
επξπδσληθά

14
3.774

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1%
0%

Κεηαθνξέο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
απηνθηλεηνδξόκσλ εληόο ΡΔΛ
(ρικ)

12
45

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

-

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Δπίηεπγκα
Σηιηόκεηξα θαηαζθεπαζκέλσλ/
αλαβαζκηζκέλσλ δξόκσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Θαηαζθεπή θαη απνπεξάησζε
ζηδεξνδξόκσλ εληόο ΡΔΛ
(ρικ)

43
175

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

-

Δπίηεπγκα
Σηιηόκεηξα αλαβαζκηζκέλσλ
ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηνο πιεζπζκόο πνπ
εμππεξεηείηαη από
αλαβαζκηζκέλα αζηηθά κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο

-

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

53.709
67.109

Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Δπηπξόζζεηε δπλακηθόηεηα γηα
ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από
ΑΞΔ θαη εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο (MWh)

Δπίηεπγκα

Δηήζηα Δμνηθνλόκεζε
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο από
επελδύζεηο ΑΞΔ θαη ΠΖΘΑ
(Ρόλνη Ηζνδύλακνπ
Ξεηξειαίνπ)

Δπίηεπγκα

22
30

Πηόρνο
Αθεηεξία

41.435
-

Πηόρνο
Αθεηεξία

12.685
-

Ξεξηβάιινλ
Ξιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη
από έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ
πόξσλ
Δπηπξόζζεηνο ηζνδύλακνο
πιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη
από έξγα δηαρείξηζεο πγξώλ
απνβιήησλ

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

100%
272.417

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

65.000
100.000

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο έξγσλ δηαρείξηζεο
ζηεξεώλ απνβιήησλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

20
1

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο έξγσλ απνθαηάζηαζεο
πεξηνρώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

10
0

Ξξόιεςε θηλδύλσλ
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ
επσθεινύληαη από δαζηθή
αληηππξηθή πξνζηαζία θαη άιια
κέηξα πξνζηαζίαο δαζώλ

8
12

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

302.000
249.500

Ρνπξηζκόο
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

103
827

Δθπαίδεπζε
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

12

Πηόρνο
Αθεηεξία

15
34

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

Δπίηεπγκα
Αξηζκόο σθεινύκελσλ
καζεηώλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

42.100
39.506

γεία
Δπίηεπγκα
Αξηζκόο Έξγσλ

Πηόρνο
Αθεηεξία

10
22

Αζηηθή αλάπηπμε
Φπζηθή θαη Ξεξηβαιινληηθή Αλαγέλλεζε
Αξηζκόο έξγσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο
θαη ηεο ειθπζηηθόηεηαο ησλ
πόιεσλ

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

7
14

Αληαγσληζηηθόηεηα
Αξηζκόο έξγσλ πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ,
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη λέσλ
ηερλνινγηώλ

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

2
3

Θνηλσληθή Δλζσκάησζε
Αξηζκόο έξγσλ/ ππεξεζηώλ γηα
ηελ πξνώζεζε ησλ ίζσλ
επθαηξηώλ θαη θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο γηα
κεηνλεθηνύληεο νκάδεο θαη
λένπο

1.1.2.

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1
6

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θξήηεο – Λήζσλ
Αηγαίνπ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 αλέξρεηαη ζε 1.194.050.178 € (πνζφ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο), εθ ησλ νπνίσλ, ηα 871.300.178 €
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ Θνηλνηηθή πλδξνκή (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο–
ΔΣΠΑ).
εκεηψλεηαη φηη, ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη, θαηά
ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο νξίνπ 10% ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ θάζε Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο, δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ζπλδξνκήο ηνπ ΔΘΣ (ήηνη δξάζεηο ή
παξεκβάζεηο
"ηχπνπ
ΔΘΣ"),
εθφζνλ
απαηηνχληαη
γηα
ηε
κεγηζηνπνίεζε
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο πινπνίεζεο κηαο Πξάμεο θαη ζπλδένληαη άκεζα κε απηήλ ("ξήηξα
επειημίαο"). ηε βάζε απηή θαη ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» πξνβιέπεηαη λα γίλεη ρξήζε ηεο "ξήηξαο επειημίαο" γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ ηχπνπ ΔΘΣ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ θαηά ηξφπν
ζπκπιεξσκαηηθφ ζηελ πινπνίεζε ησλ ελδεηθηηθψλ θχξησλ θαηεγνξηψλ παξεκβάζεσλ ησλ ελ
ιφγσ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο.
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ,
αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη θαη ηηο 31/12/2009, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δπ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»
Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ

ΑΞ 1

πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο
Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο – Ακηγήο Πηόρνο
«Πύγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

Γαπάνερ πος
Γαπάνερ πος καηαβλήθηκαν
καηαβλήθηκαν από ηο
από ηοςρ Γικαιούσοςρ και
θοπέα πος είναι
ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηιρ
Ανηίζηοιση δημόζια
απμόδιορ για ηην
αιηήζειρ πληπωμήρ πος
ζςνειζθοπά
καηαβολή ηων
απεζηάληζαν ζηη
πληπωμών ζηοςρ
Γιασειπιζηική Απσή
Γικαιούσοςρ

4.390.112,28

4.390.112,28

Πύνολο ηων
πληπωμών πος
ελήθθηζαν από ηην
Δπιηποπή
Κέσπι και
31/12/2009

4.390.112,28

15.358.359,92

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 2

πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο
Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ – Ακηγήο Πηόρνο
«Πύγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

7.687.500,00

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 3

πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ – Πηόρνο
«Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
απαζρόιεζε (phasing in) (ΔΡΞΑ)

1.392.273,80

1.392.273,80

1.392.273,80

2.392.629,01

15.390.243,60

15.390.243,60

15.390.243,60

14.283.514,57

6.756.997,34

6.756.997,34

6.756.997,34

7.006.862,36

13.760.347,04

13.760.347,04

13.760.347,04

9.974.618,98

9.409.088,49

9.409.088,49

9.409.088,49

24.984.090,92

1.804.385,74

1.804.385,74

1.804.385,74

14.673.815,72

6.897.911,77

6.897.911,77

6.897.911,77

7.108.848,89

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 4

Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο - Ακηγήο Πηόρνο
«Πύγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 5

Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Ξεξηθέξεηαο Βόξεηνπ Αηγαίνπ - Ακηγήο Πηόρνο
«Πύγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 6

Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ – Πηόρνο
«Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
απαζρόιεζε (phasing in) (ΔΡΞΑ)

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 7

Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο
Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο - Ακηγήο Πηόρνο
«Πύγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 8

Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο
Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ - Ακηγήο Πηόρνο
«Πύγθιηζε» (ΔΡΞΑ)

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 9

Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ – Πηόρνο
«Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
απαζρόιεζε (phasing in) (ΔΡΞΑ)

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δπ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»
Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε εςπώ)

Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ

ΑΞ 10

Γαπάνερ πος
Γαπάνερ πος καηαβλήθηκαν
καηαβλήθηκαν από ηο
από ηοςρ Γικαιούσοςρ και
θοπέα πος είναι
ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηιρ
Ανηίζηοιση δημόζια
απμόδιορ για ηην
αιηήζειρ πληπωμήρ πος
ζςνειζθοπά
καηαβολή ηων
απεζηάληζαν ζηη
πληπωμών ζηοςρ
Γιασειπιζηική Απσή
Γικαιούσοςρ

Πύνολο ηων
πληπωμών πος
ελήθθηζαν από ηην
Δπιηποπή
Κέσπι και
31/12/2009

Σσξηθή Ππλνρή θαη Ππλεξγαζία Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ – Πηόρνο «Ξεξηθεξεηαθή
Αληαγσληζηηθόηεηα θαη απαζρόιεζε (phasing
in) (ΔΡΞΑ)

2.055.000,00

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 11

Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο – Ακηγνύο
Πηόρνπ Πύγθιηζεο – Θξήηε & Βόξεην Αηγαίν
(ΔΡΞΑ)

787.500,00

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΑΞ 12

Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο –Πηόρνπ
Πηαδηαθήο Δηζόδνπ – Λόηην Αηγαίν (ΔΡΞΑ)

172.513,35

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο ηύπνπ ΔΘΡ

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

59.801.360,06

59.801.360,06

59.801.360,06

Πύλνιν ησλ κεηαβαηηθώλ πεξηνρώλ επί ηνπ γεληθνύ
ζπλόινπ

22.050.532,61

22.050.532,61

22.050.532,61

21.703.610,23

Πύλνιν ησλ κε κεηαβαηηθώλ πεξηνρώλ

37.750.827,45

37.750.827,45

37.750.827,45

84.781.643,49

106.485.253,72

Γαπάνερ ηύπος ΔΘΡ επί ηος γενικού ζςνόλος
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1.1.3.

Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ

Ο παξαθάησ πίλαθαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κία ζσξεπηηθή αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο
θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλά θαηεγνξία, παξνπζηάδεηαη ζπκπιεξσκέλνο ζην Παξάξηεκα ηεο
παξνχζαο έθζεζεο.
ΞΗΛΑΘΑΠ: σξεπηηθή αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλά θαηεγνξία
Ππλδπαζκόο θσδηθώλ ησλ δηαζηάζεσλ 1 έσο 5
Θσδηθόο *
Γηάζηαζε 1
Θέμα
πποηεπαιόηηηαρ

Θσδηθόο *
Γηάζηαζε 2
Κοπθή
σπημαηοδόηηζηρ

Θσδηθόο *
Γηάζηαζε 3
Έδαθορ

Θσδηθόο *
Γηάζηαζε 4
Νικονομική
δπαζηηπιόηηηα

Θσδηθόο *
Γηάζηαζε 5
Γεωγπαθική
πεπιοσή

Ξνζό
**

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

1.1.4.

Ππλδξνκή αλά νκάδεο - ζηόρν

ην πιαίζην ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ΔΠ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρν έρνπλ εθδνζεί
πξνζθιήζεηο γηα έληαμε Πξάμεσλ ζηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 08. Οη πξνζθιήζεηο αθνξνχλ
ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ αθφινπζσλ ηεζζάξσλ νκάδσλ:
 ΡΟΚ
 Οηθνγελεηψλ κε ηξία ηέθλα θαη άλσ
 Γπλαηθψλ
 Λέσλ
Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο γηα ηηο δξάζεηο απηέο είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο ΚηθξψλΚεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΚΚΔΥ) θαη ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ησλ
πξνζθιήζεσλ αλέξρεηαη ζηα 1.527.893 €. Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009), νη πξνζθιήζεηο
βξίζθνληαλ ζε θάζε αμηνιφγεζεο.
1.1.5.

Αλάθηεζε ή εθ λένπ ρξήζε ηεο ζπλδξνκήο

ην πιαίζην ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006, άξζξν 20 παξ.2 ζηνηρείν α) ηεο
Δπηηξνπήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 846/2009, άξζξν 20 παξ.2
ζηνηρείν α) ηεο Δπηηξνπήο, γηα ην έηνο 2009 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία αλάθιεζε γηα ην
ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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1.2.

Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπκκόξθσζε κε ην Θνηλνηηθό δίθαην

Θαηά ην έηνο 2009 δελ εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ
πινπνηνχκελσλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ην Θνηλνηηθφ Γίθαην.

1.3.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο

ε φηη αθνξά ην θνηλφ χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
ηνπ ΔΠΑ δελ παξαηεξήζεθαλ εληφο ηνπ 2009 ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη
θαη απφ ηα κέρξη ζήκεξα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο Αξρήο Διέγρνπ-ΔΓΔΙ, απφ φπνπ
πξνθχπηεη φηη ην ΓΔ ζε φια ηα ΔΠ πνπ ειέγρζεθαλ ιεηηνπξγεί θαιά (ελδερνκέλσο λα
απαηηνχληαη κφλν επνπζηψδεηο βειηηψζεηο) ή ιεηηνπξγεί κελ αιιά απαηηνχληαη θάπνηεο
βειηηψζεηο.
Ζ δηαηχπσζε γλψκεο ηεο ΔΓΔΙ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ή κε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνχ
ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ
ζηεξίρζεθε ζε ζπζηεκηθνχο ειέγρνπο 17 ζπζηεκάησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη Δλδηάκεζσλ
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα ειέγρσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ειεγθηηθή πεξίνδν
1.7.2009 έσο 30.6.2010, νξηζηηθνπνηήζεθαλ απφ ηελ ΔΓΔΙ ην Φεβξνπάξην 2010 θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ Δηήζηα χλνςε ηνπ
άξζξνπ 53.β.3 ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ πνπ ππνβιήζεθε απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο
ζηηο 11-2-1010. Δηδηθφηεξα ζηελ εηήζηα ζχλνςε αλαθέξεηαη φηη «Δπί ηε βάζεη, ησλ κέρξη
ζήκεξα απνηειεζκάησλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα ιεθζεί ππόςε όηη ην θνηλό ύζηεκα Γηαρείξηζεο
θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ηόρνπ 1 & 2 ηνπ ΔΠΑ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηα άξζξα 58 έσο 62 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζην
ηκήκα 3 ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο θαη ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά, ώζηε λα παξάζρεη εύινγε βεβαηόηεηα σο πξνο ηελ νξζόηεηα ησλ
θαηαζηάζεσλ δαπαλώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη, θαηά ζπλέπεηα, σο πξνο ηε
λνκηκόηεηα θαη ηελ θαλνληθόηεηα ησλ ζρεηηθώλ πξάμεσλ».

1.4.

Αιιαγέο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη εμειίρζεθε ζε παγθφζκηα νηθνλνκηθή
θξίζε επεξέαζε κε θαζπζηέξεζε θαη ηελ Διιάδα. Θαη ελψ ε παγθφζκηα θαη επξσπατθή
νηθνλνκία έδεημαλ απφ ηα κέζα ηνπ 2009 ζεκάδηα αλάθακςεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζεκείσζε
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 2% ην 2009. Ζ εκθάληζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο ζην ηέινο ηνπ 2009 απαίηεζε ηε ιήςε
κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά
ζπκβάιινληαο ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαηά 4%.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη θπξίσο νη ζεκαληηθέο ππεξβάζεηο ησλ δαπαλψλ θαη πζηεξήζεηο ησλ
εζφδσλ επεξέαζαλ ζεκαληηθά θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, κε ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο λα θηάλεη ζην 13,6% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε αξρηθή πξφβιεςε ήηαλ 2,0% ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 θαη 3,7% ζην αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη
Αλάπηπμεο πνπ θαηαηέζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Αληίζηνηρα ην ρξένο απμήζεθε ζε
επίπεδα άλσ ηνπ 115% ηνπ ΑΔΠ κε ηάζεηο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα,
εθφζνλ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, αλ θαη θζίλνλ, ζα είλαη κεγάιν θαη ζα ζπλερίδεη λα
πξνζηίζεηαη ζην ρξένο.
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ
επέθεξαλ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Σν ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη επίζεο
επεξεαζηεί εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη ξπζκνί πηζησηηθήο
επέθηαζεο είλαη ηδηαίηεξα ρακεινί. Παξάιιεια, νη ξπζκνί απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ησλ
δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πςεινί, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε αξλεηηθά ζηελ
αλάπηπμε.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αληέδξαζε άκεζα θαη παξνπζίαζε ην αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, κε ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή
ηεο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνβιέπνληαο ηε κείσζε θαηά 4% ηνπ ειιείκκαηνο ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην 2010, ελψ παξάιιεια πξνσζεί ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο. Δπηπιένλ, ην Διιεληθφ Θνηλνβνχιην ελέθξηλε ζηηο 5 Καξηίνπ 2010 κία δέζκε
πξφζζεησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ην παθέην απηφ πεξηιακβάλεη κφληκα κέηξα, ηα νπνία ζα
ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 2% ηνπ ΑΔΠ).
Χζηφζν, ν εθηξνρηαζκφο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαηά ην 2009 θαη ε πξνεγνχκελε κε
θαηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δεκηνχξγεζαλ
αλεζπρία ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ κε ζεκαληηθή άλνδν ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ
ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ γεξκαληθψλ νκνιφγσλ, ελψ θαη νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο
πξνρψξεζαλ ζε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηφζν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο
φζν θαη ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη
ζπληνληζκέλεο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ δεκηνχξγεζαλ
απαγνξεπηηθέο ζπλζήθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αγνξέο. Έηζη ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε
ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα Θξάηε-Κέιε
ηεο Δπξσδψλεο θαη απφ ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Σακείν, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απξφζθνπηε
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 110 δηζεθαηνκκπξίσλ
επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 80 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε δηκεξή δάλεηα απφ ρψξεο ηεο επξσδψλεο
θαη ηα ππφινηπα 30 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην ΓΛΣ.
ηα πιαίζηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή
Θεληξηθή Σξάπεδα, δηακφξθσζε έλα ηξηεηέο πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηηο 6 Καΐνπ 2010, ην Διιεληθφ Θνηλνβνχιην ςήθηζε ην λφκν
γηα ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο. Σν
πξφγξακκα πξνβιέπεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ αλέξρνληαη ζε 11 κνλάδεο
ηνπ ΑΔΠ ή πεξίπνπ 30 δηζεθαηνκκχξηα επξψ έσο ην 2013, κε ζηφρν ην 2014 ην έιιεηκκα λα
είλαη θάησ απφ 3% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, πξνβιέπεη επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο
απφ ην 2012 θαη κεηά. Παξάιιεια κε ηε ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ην πξφγξακκα
πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ην
θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηε θνξνινγηθή
κεηαξξχζκηζε, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη
κεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. ηηο 7 Καΐνπ 2010, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη
θπβεξλήζεσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ νινθιήξσζαλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
παθέηνπ ζηήξημεο θαη ηα πξψηα 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εθηακηεχηεθαλ κέζα ζηνλ Κάην.
Χζηφζν ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή δελ είλαη ν κνλαδηθφο ζηφρνο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ· ε
θπβέξλεζε έρεη δηακνξθψζεη έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο
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αλάπηπμεο, ηε ζηξνθή ζηελ «πξάζηλε» νηθνλνκία, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε
βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζε πέληε άμνλεο πνιηηηθήο:
Δπελδχζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ.
πγθξάηεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ.
Πξνψζεζε κεγάισλ παξεκβάζεσλ θαη ηνκψλ, ξπζκηζηηθψλ ηνκψλ, γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.
Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ καο.
Δλίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επνπηείαο ζηηο αγνξέο.
Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε πινπνηεί ηελ ηαρχηεξε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζε πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ηεο θξίζεο.

1.5.

Ρξνπνπνίεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ 1083/2006

Γελ ππήξμαλ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 57 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ.1083/2006.

1.6.

Ππκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιια κέζα

χκθσλα κε ην Λ. 3614/2007 Θεθάιαην Β’ Άξζξν 10 «Θέκαηα πληνληζκνχ», ν ζπληνληζκφο
κεηαμχ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο (ΔΣΑ)
αζθείηαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνύ θαη ηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο
(ΔΠΑΙ) ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο.
Ο ζπληνληζκφο αζθείηαη κέζσ κεραληζκνχ πξνψζεζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ
δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο, ρσξηθά (πεξηνρή
παξέκβαζεο) θαη ζεκαηηθά (ηνκέαο παξέκβαζεο), πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν α)
πξνγξακκαηηζκνχ
(εμεηδίθεπζε
θαηεπζχλζεσλ),
β)
παξαθνινχζεζεο
πινπνίεζεο
(Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο - ηήξεζε θαηεπζχλζεσλ) θαη γ) επαλεμέηαζεο ζηξαηεγηθήο (Δζληθή
Αξρή πληνληζκνχ θαη Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ).
Σν Κάην ηνπ 2009, ε Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνύ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ, πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε
νκάδαο εξγαζίαο (Απφθαζε αξηζ. πξση. 23971/ΔΤΘΤ 1040/12.05.09 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο), κε ην εμήο έξγν:
ηελ επεμεξγαζία θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΓΣΑΑ, ην ΔΣΑ, θαζψο θαη ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΘΣ, ζην πιαίζην ηεο πεξηφδνπ 2007-2013
ηε ζπλεξγαζία θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έθδνζε ησλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο
δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο, πνπ αθνξνχλ νη ελ ιφγσ δξάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηα ΔΠ, φπσο ζα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ θαηά ηα αλσηέξσ
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ εηδηθψλ αλαθνξψλ,
πνπ ζπληάζζνπλ εηεζίσο, νη αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ
ηελ επεμεξγαζία θαη δηαηχπσζε ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πξνηάζεσλ πξνο ηελ Δζληθή Αξρή
πληνληζκνχ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Ο ζπληνληζκφο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ΤΠΟΗΑΛ. Ζ νκάδα έξγνπ έρεη
επεμεξγαζηεί πξφηαζε απινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ δηαρσξηζκνχ ε νπνία ζα
ηεζεί ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηηο αξκφδηεο ΓΓ ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα
ελζσκαησζεί νξηδφληηα ζηα θείκελα ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ, ζην ΠΑΑ θαη ζην ΔΠΑΙ.

1.7.
1.7.1.

Ξαξαθνινύζεζε- Αμηνιόγεζε
Ξνηνηηθή Αλάιπζε επηηεπγκάησλ θαη κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ
βειηίσζε ηεο Ξξνόδνπ Δθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Σν έηνο 2009 ήηαλ νπζηαζηηθά ην έηνο έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ. Κέρξη ην 2009
ελεξγνπνηήζεθαλ 31 Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο κε ηελ έθδνζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
πξνζθιήζεσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληάμεηο Πξάμεσλ. Ζ θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδνο
αλαιχεηαη πνηνηηθά σο εμήο:


Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκόηεηαο (Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2, 3 ηνπ ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»). ην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ πνπ
αθνξνχλ ζε Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκφηεηαο, έρνπλ εθδνζεί πξνζθιήζεηο ζηηο
Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 22/ Δζληθέο Οδνί, 23/ Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο νδνί, 30/
Ιηκέλεο, 33/Ζιεθηξηζκόο θαη 43/ Δλεξγεηαθή απόδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε
ελέξγεηαο.
εκεηψλεηαη φηη νη πξνζθιήζεηο γηα ηελ ελέξγεηα αθνξνχλ ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 (πεξηθέξεηα κεηαβαηηθήο ζηήξημεο). Γηα ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο,
ζεκαληηθφ λέν δεδνκέλν απνηειεί ε έκθαζε πνπ δφζεθε ζην πεδίν ηεο εμνηθνλφκεζεο
(ηδηαίηεξα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ζε
ζπκβαηφηεηα κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ ελέξγεηα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο
αλαζεψξεζεο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ γηα ην ΔΣΠΑ.
Όζνλ αθνξά ζηηο εληάμεηο: ην 2009 εληάρζεθαλ 6 Ξξάμεηο ζηηο ΘΠ 23/ Πεξηθεξεηαθέο
θαη ηνπηθέο νδνί θαη 30/ Ιηκέλεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε θπζηθή πξφνδν ησλ Αμφλσλ
Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 3 ηνπ ΔΠ (Βι. ελφηεηεο 3.1.1 θαη 3.3.1 ηεο Έθζεζεο). Οη εληάμεηο
Πξάμεσλ αλέξρνληαη ζε 28.102.214 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο (7,8%
επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπγρξεκαη. δεκφζηαο δαπάλεο ησλ Αμφλσλ «πξνζπειαζηκφηεηαο»
ηνπ ΔΠ).
Οη εληαγκέλεο Πξάμεηο ζπλεηζθέξνπλ (βι. θαη θεθάιαην 2):
ζην Γεληθφ ηφρν 13 ηνπ ΔΠΑ: «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ
ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο»,
ζηελ Θνηλνηηθή ηξαηεγηθή Θαηεπζπληήξηα Γξακκή (ΘΘΓ): «Λα γίλoπλ ε Δπξψπε θαη
νη Πεξηθέξεηεο ηεο πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε»
ζηε πληζηψζα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΚ): «Πεξηθεξεηαθή
θαη Θνηλσληθή πλνρή», θαη
ζηελ Οινθιεξσκέλε Θαηεπζπληήξηα Γξακκή γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε
(ΟΘΓ) 16: «Λα επεθηαζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη επξσπατθέο ππνδνκέο θαη λα
νινθιεξσζνχλ ηα ζπκθσλεζέληα δηαζπλνξηαθά έξγα πξνηεξαηφηεηαο».

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ δεισζεί έσο ην έηνο αλαθνξάο είλαη 5.782.386 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο (πνζνζηφ 1,6% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο
ζπγρξεκαη. δεκφζηαο δαπάλεο ησλ Αμφλσλ 1, 2 θαη 3).
Ζ πεξηνξηζκέλε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδνο ησλ Αμφλσλ «πξνζπειαζηκφηεηαο» ηνπ
ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» ζρεηίδεηαη κε ην ρακειφ βαζκφ σξίκαλζεο ησλ Πξάμεσλ
απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο ιφγσ ηνπ απαηηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ πιαηζίνπ επαλειέγρνπ θαη
επηθαηξνπνίεζεο ησλ κειεηψλ. Σν παξαπάλσ δήηεκα αλαγλσξίζζεθε απφ ηελ ΔΑ σο
νξηδφληην πξφβιεκα θαη ξπζκίζηεθε θαηά ην 2010 κε ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ. Δπίζεο, ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ πνιινί δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη
θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο, αιιά θαη ηελ
ππνζηειέρσζε ησλ θνξέσλ ζηα λεζηά πνπ δπζρεξαίλεη ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηε ζχλαςε
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθά επαξθψλ θνξέσλ θαη ησλ
αζζελέζηεξσλ (αθνξά ηδηαίηεξα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ).
ε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, θαηαγξάθεηαη πξφβιεκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
παξεκβάζεψλ ηνπ, πνπ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη πνιιά
(δπλεηηθά) έξγα ππνδνκήο γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηδηαίηεξα θαηά πεξίπησζε θξηηήξηα
πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο θαη γηα ηα νπνία ν ρξφλνο θαη ε πξφνδνο σξίκαλζεο
εκπεξηέρνπλ πνιιέο αβεβαηφηεηεο.



Ψεθηαθή ύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 4, 5, 6 ηνπ ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»). ην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ πνπ
αθνξνχλ ζηελ Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή
πξφνδνο ζηε ΘΠ 08 «Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο». πγθεθξηκέλα, ζε ζπλέρεηα
πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα
(εκπφξην – ππεξεζίεο) πνπ εμέδσζε ην ΤΠΟΗΑΛ ην 2007 νξηδφληηα γηα φια ηα ΠΔΠ θαη ηηο
Πεξηθέξεηεο, ζηνπο Άμνλεο 4, 5 θαη 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» εληάρζεθαλ
ζπλνιηθά 2.404 Πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
109.588.170 €.
ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 πνπ αθνξά ζηελ Πεξηθέξεηα κεηαβαηηθήο ζηήξημεο (Λφηην
Αηγαίν) ζεκεηψλεηαη πξφνδνο θαη ζηε ΘΠ 05/ Πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα
επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ, φπνπ έρνπλ εληαρζεί 751 Πξάμεηο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ θαη 3 Πξάμεηο εθηφο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ελψ έρνπλ εληαρζεί θαη 2 Πξάμεηο
ζηε ΘΠ 57/πλδξνκή γηα ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ.
Δπίζεο ζηνλ ίδην Άμνλα έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο
ςεθηαθήο ζχγθιηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΘΠ 12/ Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη
επηθνηλσληώλ [ΣΠΔ-ΓΔΓ (δηεπξσπατθό δίθηπν)], 13/ Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ηνλ
πνιίηε (ειεθηξνληθή πγεία, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ειεθηξνληθή κάζεζε,
ειεθηξνληθή ελζσκάησζε, θιπ), θαη 14/ Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ΚΚΔ (ειεθηξνληθό
εκπόξην, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, δηθηύσζε, θιπ).
πλνιηθά θαη ζηνπο ηξεηο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ εληαρζεί 3.177 Πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 133.683.414 €, θζάλνληαο ην 95% ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ Αμφλσλ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Οη εληαγκέλεο Πξάμεηο ζπλεηζθέξνπλ (βι. θαη θεθάιαην 2):
ζηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ ΔΠΑ: «2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αχμεζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο», «3. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο»,
θαη «6. Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ ελζσκάησζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο»,
ζηηο ΘΘΓ: «Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε» θαη
«Ζ Δδαθηθή δηάζηαζε ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο»,
ζηηο πληζηψζεο ηνπ ΔΠΚ: «Θνηλσλία ηεο Γλψζεο» θαη «Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ»
ζηηο ΟΘΓ: 7, 8, 9/Δπελδχζεηο ζε έξεπλα, ηερλνινγία, ρξήζε ΣΠΔ, θιπ θαη 15: «Λα
πξνσζεζεί κηα πεξηζζφηεξν επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία θαη λα δεκηνπξγεζεί πεξηβάιινλ
πνπ λα ζηεξίδεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο».
Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ δεισζεί έσο ην έηνο αλαθνξάο αλέξρνληαη ζηα 35.907.588 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο (πνζνζηφ 25,5% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο
ζπγρξεκαη. δεκφζηαο δαπάλεο ησλ Αμφλσλ 4, 5 θαη 6).



Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Πνηόηεηα Εσήο (Άμνλεο 7, 8, 9 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ»). ην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ πνπ αθνξνχλ ζηελ
Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο, έρνπλ εθδνζεί πξνζθιήζεηο ζηηο Θεκαηηθέο
Πξνηεξαηφηεηεο (ΘΠ):
-

-

44/ Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ
45/ Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν λεξό)
46/ Δπεμεξγαζία Τδάησλ (Ιύκαηα):
53/ Πξόιεςε θηλδύλσλ
54/ Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξόιεςε θηλδύλσλ
61/ Οινθιεξσκέλα ζρέδηα γηα ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή αλαγέλλεζε
69/ Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αύμεζε ηεο
δηαξθνύο ζπκκεηνρήο θαη πξνόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε, ώζηε λα
κεησζεί ν δηαρσξηζκόο κε βάζε ην θύιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ηελ
ελαξκόληζε εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο
75/ Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο
76/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα Τγείαο
77/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο παηδηώλ
79/ Άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο

πλνιηθά έρνπλ εληαρζεί 25 Πξάμεηο, ζηηο ΘΠ 44, 45, 46, 61, 69, 75 θαη 76, νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηε θπζηθή πξφνδν ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 7, 8 θαη 9 ηνπ ΔΠ (Βι.
ελφηεηεο 3.7.1 - 3.9.1 ηεο Έθζεζεο). Οη εληάμεηο Πξάμεσλ αλέξρνληαη ζε 60.676.523 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο (10% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπγρξεκαη.
δεκφζηαο δαπάλεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Αμφλσλ ηνπ ΔΠ).
Οη εληαγκέλεο Πξάμεηο ζπλεηζθέξνπλ (βι. θαη θεθάιαην 2):
ζηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ ΔΠΑ: «4. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ
επελδχζεσλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο», «9. Πξνψζεζε ηεο Θνηλσληθήο Δλζσκάησζεο» θαη «10.
Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, πνπ ζα
πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη ζηε
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη θξνληίδαο», «15. Αεηθφξνο Γηαρείξζε
ηνπ Πεξηβάιινληνο» θαη «18. Βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε»,
ζηηο ΘΘΓ: «Λα γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα
επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε», «Πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο», θαη «Ζ
Δδαθηθή δηάζηαζε ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο»,
ζηηο πληζηψζεο ηνπ ΔΠΚ: «Κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο»,
«Δθπαηδεπηηθή Κεηαξξχζκηζε», «Πεξηβάιινλ θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή» θαη
«Πεξηθεξεηαθή θαη Θνηλσληθή πλνρή», θαη
ζηελ ΟΘΓ 18: «Λα πξνσζεζεί πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο βαζηδφκελε ζηνλ θχθιν
δσήο».
Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ δεισζεί έσο ην έηνο αλαθνξάο είλαη 18.111.386 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο (πνζνζηφ 3% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπγρξεκαη.
δεκφζηαο δαπάλεο ησλ Αμφλσλ 7,8 θαη 9).
Ζ πεξηνξηζκέλε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδνο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ
Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ζηε ρσξηθή ελφηεηα Θξήηεο – Λήζσλ Αηγαίνπ
ζρεηίδεηαη κε ην φηη πνιιά πξνηεηλφκελα έξγα δελ παξνπζίαζαλ ηελ επηζπκεηή σξηκφηεηα
ψζηε λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα. Δπίζεο, ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ
πνιινί δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο
επάξθεηαο, αιιά θαη ηελ ππνζηειέρσζε ησλ θνξέσλ ζηα λεζηά πνπ δπζρεξαίλεη ηηο
ζπλεξγαζίεο θαη ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθά
επαξθψλ θνξέσλ θαη ησλ αζζελέζηεξσλ (αθνξά ηδηαίηεξα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ
Αηγαίνπ).
Μέηρα για ηη βεληίωζη ηης προόδοσ εθαρμογής ηοσ Προγράμμαηος
Γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ην εθαξκνδφκελν
χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, θαηά ην 2009 πινπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:
 Σξνπνπνηήζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΤΑ
43804/ΔΤΘΤ 2041/7.9.2009) κε ηελ νπνία δηεπξχλνληαη κεηαμχ άιισλ νη εζληθνί θαλφλεο
επηιεμηκφηεηαο ζχκθσλα θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ 1080/2006 θαη
1081/2006.
 Αλαζεσξήζεθε ε κεζνδνινγία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηα έξγα
πνπ παξάγνπλ έζνδα κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Θαλ.1083/2006.
 Δθδφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κε ρσξνζεηνχκελσλ
Πξάμεσλ.
 Δπαλεπεμεξγάζηεθαλ ηα έληππα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηηο αιιαγέο ησλ Θαλνληζκψλ.
Δπηπιένλ ζην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ ζηα ζέκαηα
ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
έρνπλ νξγαλσζεί εληφο ηνπ 2009 δεθαηέζζεξα ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο εθπαίδεπζεο, ζηηο νπνίεο
ζπκκεηείρε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζηειερψλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ή Δλδηάκεζσλ
Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ.
Σέινο έρνπλ εμεηαζηεί θαη απαληεζεί πάλσ απφ 250 εξσηήκαηα πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ
ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, είηε κέζσ ηνπ
γξαθείνπ ππνζηήξημεο πνπ ιεηηνπξγεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζην ΤΠΟΗΑΛ είηε κέζσ
αιιεινγξαθίαο.
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1.7.2.

Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνίεζε ηε 2ε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο
2/4/2009 ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, ν νπνίνο πξνέδξεπε θαηά ην έηνο 2009.
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ 45 απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαζψο θαη
εθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
πδεηήζεθαλ δηεμνδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ζέκαηα
πνπ αθνξνχζαλ ζηα θξηηήξηα επηινγήο Πξάμεσλ, ζηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ Γηθαηνχρσλ θαη ζην Δπηθνηλσληαθφ ρέδην Γξάζεο.
Οη θπξηφηεξεο απνθάζεηο – ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο αθνξνχζαλ:
ζηα κέηξα επίζπεπζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη επηηάρπλζεο ηεο
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο Πξάμεσλ
ζην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
ζηελ απινχζηεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο.
Σέινο ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ελέθξηλε ηα θξηηήξηα έληαμεο γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο
Πξάμεσλ:
α. θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ΚΚΔ θαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζην
πιαίζην ηνπ Λ. 3299/2004,
β. θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, θαη
γ. δεκηνπξγίαο εζληθψλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηηο εξεπλεηηθέο
ππνδνκέο ηνπ Δπξσπατθνχ νδηθνχ ράξηε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ (ESFRI - European
Strategy Forum for Research Infrastractures).
1.7.3.

Θέκαηα Αμηνιόγεζεο

Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ ΔΠ θαη ΠΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ε Δηδηθή Τπεξεζία
ηξαηεγηθήο ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΤΑΑΠ), ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, δηακφξθσζε έλα πιαίζην νδεγηψλ πνπ παξέρνπλ ηηο βαζηθέο
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πξνθήξπμε, αλάζεζε θαη πινπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ (Γεληθφ Πιαίζην
Οδεγηψλ κε αξ. πξση. 61072/ΔΤΑΑΠ 3543/23-12-2008 θαη Αλαιπηηθφ Οδεγφ κε Πιαίζην
Πξνδηαγξαθψλ κε αξ. πξση. 36569/ΔΤΑΑΠ 1934/20-07-2009).
Οη νδεγίεο απηέο απεπζχλζεθαλ ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην Λ. 3614/2007 έρνπλ ηελ επζχλε λα νξγαλψζνπλ,
λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
48 (3) ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1083/2006 θαη αθνξνχλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠ) πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν (ΔΘΣ), εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
47 ηνπ ηδίνπ Θαλνληζκνχ, θαζψο θαη φηη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο.
Οη θνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αμηνινγήζεσλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 20072013 είλαη ε Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνύ, νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, νη Δπηηξνπέο
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Ξαξαθνινύζεζεο, νη Δπηηξνπέο Ξαξαθνινύζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ ησλ
Αμηνινγήζεσλ, ε Δηδηθή Ρερληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αμηνιόγεζε θαη ην Γίθηπν
Αμηνιόγεζεο.
Οη Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ πέληε βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
απνηίκεζε ηεο ζπλερηδόκελεο νξζόηεηαο θαη ζπλέπεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζηελ
αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ζηόρσλ ηνπ ΔΞ, ζηελ
αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο πινπνίεζεο ηνπ ΔΞ, ζηελ
αμηνιόγεζε ησλ κεραληζκώλ παξαθνινύζεζεο, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη
αμηνιόγεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζηε δηαηχπσζε εηδηθώλ αμηνινγεηηθώλ
εξσηεκάησλ. Θάζε ζπληζηψζα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν γεληθώλ αμηνινγεηηθώλ
εξσηεκάησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Δθζέζεσλ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ.
ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο φιεο νη γεσγξαθηθέο θαη ηνκεαθέο ζπληζηψζεο
θάζε κειέηεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα είλαη μεθάζαξν απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη ηνπο
ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο πνηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο θαη άμνλεο
πξνηεξαηφηεηαο ζα θαιχςεη θάζε αμηνιφγεζε. Δηδηθφηεξα ζηηο αμηνινγήζεηο ζε επίπεδν
ηνκεαθώλ ΔΞ, νη αλάγθεο νινθιεξσκέλεο απνηίκεζεο ησλ θπξηφηεξσλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ
ηνπ ΔΠΑ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηηο on-going αμηνινγήζεηο ησλ ηνκεαθψλ ΔΠ κε
δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπο θαη κε αλαθνξά ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο
ρώξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δειαδή θαηά πεξίπησζε ησλ παξεκβάζεσλ ησλ ΠΔΠ γηα ηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη εθρψξεζε ζε ΔΦΓ Τπνπξγείσλ (εθηφο ηνπ ΤΠΟΗΑΛ). ηηο αμηνινγήζεηο
ζε επίπεδν ΞΔΞ, ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΔΠ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαηά ηελ αλάιπζε
ησλ αμηνινγεηηθψλ εξσηεκάησλ ην πεξηθεξεηαθφ ζθέινο ηνπ ΠΔΠ (δειαδή εθείλν πνπ
εθρσξείηαη πξνο ηηο ΔΓΑ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη εθείλν πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑ ησλ ΠΔΠ). Θα
θαιχπηεη δε ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΔΠ πνπ εθρσξνχληαη ζε ΔΦΓ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ (εηδηθά γηα ηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο) ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ θαη
ζπκπεξαζκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο Αμηνινγεηέο ησλ Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ.
Σα έξγν ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα ηα νπνία
ζπλδένληαη κε ηα γεληθά αμηνινγεηηθά εξσηήκαηα αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ
παξαδνηένπ. Σα παξαδνηέα απηά αθνξνχλ: α) ηε Κεζνδνινγία ηεο Αμηνιόγεζεο, ζηελ
νπνία πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Α ζε
φια ηα εξσηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, β) ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο γηα ηελ αλάιπζε
ζεκαληηθήο απόθιηζεο από ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, γ) ηελ
Έθζεζε Αμηνιόγεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο αλαζεώξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,
δ) ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ην 2011 ζην πιαίζην ηνπ Πρεδίνπ
Αμηνιόγεζεο (Δλδηάκεζε Έθζεζε Αμηνιόγεζεο ), ε νπνία ζα εθπνλεζεί ην Β΄ εμάκελν
ηνπ 2011 θαη ε) ηηο Δηδηθέο Αλαθνξέο Αμηνιόγεζεο.
Οη αμηνινγήζεηο απηέο ζα εθπνλεζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο πκβνχινπο Αμηνιφγεζεο (external
evaluators), νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ κεηά απφ πξνθήξπμε αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηεζλνχο
δηαγσληζκνχ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη είλαη έηνηκνο γηα λα
δεκνζηνπνηεζεί ζην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Σν έξγν ηνπ πκβνχινπ
Αμηνιφγεζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη έρεη δηάξθεηα δχν
ρξφληα.
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Σν θφζηνο ησλ Αμηνινγήζεσλ πνπ αλαηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο (πκβνχινπο
Αμηνιφγεζεο) ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο.
Οη αμηνινγήζεηο πνπ ζα εθπνλεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 δηαβηβάδνληαη ζηελ Δ.Δ. απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
1.7.4.

Ξαξαθνινύζεζε ηεο Πηξαηεγηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 2013 απνηειεί
ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ – κειψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαθάησ θείκελα:
 Θαλνληζκόο 1083/2006, άξζξν 47, ζεκείν 1: Οη αμηνινγήζεηο απνζθνπνχλ ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ην ζηφρν
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή
πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε.
 Νδεγία 2001/42, άξζξν 10, ΘΑ 107017/5.9.2006: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
 ΘΑ έγθξηζεο ΠΚΞΔ ηνπ ΔΞ: Πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο είλαη πξσηίζησο ν έγθαηξνο
εληνπηζκφο ησλ απξόβιεπησλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε ιήςε θαηάιιεισλ
επαλνξζσηηθώλ κέηξσλ. Γεπηεξεπφλησο, ε πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε απνηειεί έλα
κέζν επαιήζεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο θαη έλα ζηνηρείν
ηξνθνδφηεζεο ηεο αλαζεψξεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
ην πιαίζην απηφ, πξνζδηνξίζηεθε έλα ζύλνιν δεηθηώλ παξαθνινύζεζεο ηεο ΠΞΔ ηνπ
ΔΞ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν επειέγε απφ ηνλ νκνγελνπνηεκέλν
θαηάινγν δεηθηψλ θαη ζπληάρζεθε ε πξώηε εηήζηα έθζεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ
πεξίνδν πινπνίεζεο 2007- 2008 κε βάζε ηηο εληαίεο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ
απφ ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ.
Πηόρνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηηο ΘΤΑ έγθξηζεο ησλ ΚΠΔ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, είλαη ε απνηχπσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο
ζπλφινπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
πξνζδηνξηζκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠ
αληηπξνζσπεχνπλ ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο.

ησλ
ηνπ
ησλ
θαη

Δηδηθφηεξα ζηελ εηήζηα έθζεζε πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:
 πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ΘΤΑ έγθξηζεο ηεο ηξαηεγηθήο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
(ΚΠΔ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ)
 απνηππψλεηαη ε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ κέζσ
ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ κε βάζε ηηο πνζνηηθνπνηεκέλεο θαη ηηο κε
πνζνηηθνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ (ζεηηθή/αξλεηηθή/νπδέηεξε επίδξαζε) απφ ηηο
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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εληαγκέλεο Πξάμεηο (Σερληθά Γειηία εγθεθξηκέλσλ Πξάμεσλ) θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
απφ ηηο νινθιεξσκέλεο Πξάμεηο (νξηζηηθνπνηεκέλα Σερληθά Γειηία Πξάμεσλ) γηα ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο
ζπκπιεξψλνληαη νη ηηκέο ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ αζξνηζηηθά κε βάζε ηηο
εληαγκέλεο θαη ηηο νινθιεξσκέλεο Πξάμεηο, φπσο έρνπλ απνηππσζεί ζηα Σερληθά Γειηία
εγθεθξηκέλσλ Πξάμεσλ θαζψο θαη ζηα νξηζηηθνπνηεκέλα Σερληθά Γειηία Πξάμεσλ σο ηε
ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
αμηνινγνχληαη νη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (ζεηηθέο ή δπζκελείο) αλά Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ πινπνίεζε θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ ελφηεηα «Αμηνιφγεζε
ησλ Δπηπηψζεσλ» ηεο εγθεθξηκέλεο ΚΠΔ ηνπ ΔΠ. Δηδηθφηεξα, δηαηππώλνληαη
ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ζπλόινπ ησλ δεηθηώλ ηεο γηα ηηο Πξάμεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί θαη ηηο νινθιεξσκέλεο
Πξάμεηο. Σέινο, αμηνινγνχληαη θαη νη πνηνηηθνί δείθηεο, πνπ παίξλνπλ ηηκέο
ζεηηθή/αξλεηηθή/νπδέηεξε επίδξαζε κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηνχο πνπ ζηαζεξά
δηαπηζηώλεηαη ε αξλεηηθή επίδξαζε.

Ζ εηήζηα έθζεζε πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ζπληάρζεθε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή κε ηε ζπλδξνκή θαη ηε βνήζεηα ησλ Δλδηάκεζσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ ΔΦΓ.
ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο πξνβιέπεηαη επίζεο ε ζχληαμε Ππγθξηηηθήο
Έθζεζεο, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβνιψλ πνπ
νθείινληαη ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε ζχγθξηζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο
ΚΠΔ θαη ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε δηαπίζησζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ή κε αλάιεςεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ θαηάξηηζε ηεο πξώηεο
Ππγθξηηηθήο Έθζεζεο ζα γίλεη εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011.
Γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ Τπεξεζηψλ ζηα ζέκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
ΠΔ, ζπγθξνηήζεθε Γίθηπν κε ζηειέρε ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, ησλ Δλδηάκεζσλ
Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη ηεο ΔΤΠΔ, ην νπνίν
ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ. ην πιαίζην ηνπ Γηθηχνπ απηνχ
ζπδεηνχληαη ζέκαηα φπσο νη δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ΠΔ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ
εθζέζεσλ, ε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο, ε ζχλδεζε κε ηελ αμηνιφγεζε.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΔΠΞΑ,
ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΥΛ ΘΑΗ ΠΡΖ
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΙΗΠΠΑΒΝΛΑΠ
2.1.

Ππλεηζθνξά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην ΔΠΞΑ

ηνλ Πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΠ ζην ΔΠΑ έσο ην έηνο αλαθνξάο
(2009). Αλά Γεληθφ ηφρν ηνπ ΔΠΑ, ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ εληαγκέλα έξγα (Πξάμεηο) ζην
ΔΠ, απνηππψλνληαη:


νη Θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο
ζπκβάιινπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν

(ΘΘΠ),

ησλ

εληαγκέλσλ

έξγσλ

πνπ



ε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ ΔΠ, πνπ ζπκβάιινπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπλνιηθά)



νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ ησλ πξνζθιήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
εληάρζεθαλ ηα έξγα θαη



νη δείθηεο ηνπ ΔΠ (θνξκνχ, εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο), ζηνπο νπνίνπο ζπκβάιινπλ
ηα εληαγκέλα έξγα.

ηνλ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ έσο ην έηνο αλαθνξάο
(2009) ζηελ εθαξκνγή ησλ Θνηλνηηθψλ ηξαηεγηθψλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο ΔΔ γηα
ηελ Πνιηηηθή πλνρήο 2007-2013. Αλά ΘΘΓ απνηππψλνληαη:


νη Θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΘΘΠ) ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ ΘΘΓ



ε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ ΔΠ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ΘΘΓ
(αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπλνιηθά)



νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ ησλ πξνζθιήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
εληάρζεθαλ ηα έξγα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2.1. πλεηζθνξά ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»" ζηελ εθαξκνγή ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ ΔΠΑ (Θνηλνηηθή πλδξνκή εληαγκέλσλ έξγσλ)

Γενικόρ Πηόσορ
ΔΠΞΑ

ΘΘΞ

ΑΞ 1

ΑΞ 2

ΑΞ 3

ΑΞ 4

ΑΞ 5

ΑΞ 6

ΑΞ 7

ΑΞ 8

ΑΞ 9

ΠΛΝΙΝ

Θςπιόηεπερ καηηγοπίερ
ππάξεων / ςλοποιηθείζερ
και ζε εξέλιξη δπάζειρ
[ονομαζηικά]

Πσεηικοί ποζοηικοί ζηόσοι
(δείκηερ) ηος ΞΔΞ και
δείκηερ κοπμού πος
ζημειώνοςν θςζική
ππόοδο

Θεμαηικέρ Ξποηεπαιόηηηερ ηηρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ / Γενικοί Πηόσοι
- Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα
κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ

2. Αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο

05,08

37.344.349

17.358.542

29.396.148

84.099.040

- Δγγπνδνζία θαη
επηδόηεζε θόζηνπο
δαλεηζκνύ θαη
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ
- Δλίζρπζε επελδύζεσλ
(εθηόο ηνκέα ηνπξηζκνύ)
κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνύ
λόκνπ 3299/04, όπσο
απηόο ηζρύεη ή
ηξνπνπνηείηαη

3. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ
ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο
ηεο ρώξαο

4. Βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηεο
έληαζεο ησλ
επελδύζεσλ ζην
αλζξώπηλν θεθάιαην
γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ ειιεληθνύ
εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο

57

75

1.838.444

1.838.444

6.133.092

5.642.548

11.775.640

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

- Γ. Θνξκνύ: Αξηζκόο
ζέζεσλ απαζρόιεζεο
πνπ δεκηνπξγνύληαη
(κεηθηέο, ηζνδύλακεο
ζέζεηο πιήξνπο
απαζρόιεζεο) - Άκεζε
Δλίζρπζε Δπελδύζεσλ
ζηηο ΚΚΔ:
487 (ζηόσορ: 938)
- Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα
εληζρπζνύλ από
πξνγξάκκαηα:
442 (ζηόσορ: 702)

Ξξνβνιή ζεκαηηθώλ
κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη
γεληθή ηνπξηζηηθή
πξνβνιή, δεκηνπξγία
θέληξσλ πιεξνθόξεζεο
κε αμηνπ/ζε Ρερλνινγηώλ
Ξιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληώλ

- Αλάπηπμε -βειηίσζε
ππνδνκώλ ζηελ
πξνζρνιηθή α΄βάζκηα θαη
β΄βάζκηα εθπαίδεπζε
- Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ

- Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο
β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο:
40 (ζηόσορ: 250)
- Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο α’
βάζκηαο εθπαίδεπζεο:
50 (ζηόσορ:49)
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2.1. πλεηζθνξά ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»" ζηελ εθαξκνγή ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ ΔΠΑ (Θνηλνηηθή πλδξνκή εληαγκέλσλ έξγσλ)
– (ζπλέρεηα)
Γενικόρ Πηόσορ
ΔΠΞΑ

ΘΘΞ

ΑΞ 1

ΑΞ 2

ΑΞ 3

ΑΞ 4

ΑΞ 5

ΑΞ 6

ΑΞ 7

ΑΞ 8

ΑΞ 9

ΠΛΝΙΝ

Θςπιόηεπερ καηηγοπίερ
ππάξεων / ςλοποιηθείζερ
και ζε εξέλιξη δπάζειρ
[ονομαζηικά]

Πσεηικοί ποζοηικοί ζηόσοι
(δείκηερ) ηος ΞΔΞ και
δείκηερ κοπμού πος
ζημειώνοςν θςζική
ππόοδο

Θεμαηικέρ Ξποηεπαιόηηηερ ηηρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ / Γενικοί Πηόσοι
6. Τεθηαθή ζύγθιηζε
ηεο ρώξαο κε ηελ
ελζσκάησζε θαη ηε
ζπζηεκαηηθή ρξήζε
ησλ ηερλνινγηώλ
πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληώλ (ΡΞΔ)
ζηνπο ηνκείο
θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο.

12,

1.720.790

13, 14

9. Ξξνώζεζε ηεο
Θνηλσληθήο
Δλζσκάησζεο

69

10. Θεκειίσζε ελόο
απνδνηηθνύ θαη
νηθνλνκηθά βηώζηκνπ
ζπζηήκαηνο γείαο,
πνπ ζα πξνζθέξεη
πνηνηηθέο θαη
εμαηνκηθεπκέλεο
ππεξεζίεο ζηνπο
πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη
ζηε ζπλερή βειηίσζε
ησλ ππεξεζηώλ
πξόιεςεο θαη
θξνληίδαο

76

13. Αλάπηπμε θαη
εθζπγρξνληζκόο ησλ
θπζηθώλ ππνδνκώλ
θαη ησλ ζπλαθώλ
ππεξεζηώλ ηνπ
ζπζηήκαηνο
κεηαθνξώλ ηεο ρώξαο

- Βειηίσζε ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ
ΡΞΔ - Ηζόηηκε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηώλ ζηελ
Τεθηαθή Διιάδα

23, 30

1.720.790

9.749.993

17.949.091

2.946.066

4.806.432

2.004.287

16.560.712

2.203.642

2.203.642

20.895.157

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

- Αλάπηπμε ςεθηαθώλ
ππεξεζηώλ Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε
- Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο
ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ
ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία

- Γείθηεο Θνξκνύ:
Αξηζκόο έξγσλ Θνηλσλίαο
ηεο Ξιεξνθνξίαο:
4 (ζηόσορ: 14)
- Σξεκαηνδνηνύκελνη
θόκβνη παξνρήο
ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο:
7 (ζηόσορ: 1)

Ξαξνρή ππεξεζηώλ
ηύπνπ "Βνήζεηα ζην
ζπίηη"

Αλάπηπμε θαη
αλαβάζκηζε ππνδνκώλ
ζηε Β’ βάζκηα θαη ηε Γ’
βάζκηα θξνληίδα πγείαο

- Βειηίσζε/θαηαζθεπή /
αλαβάζκηζε /
νινθιήξσζε επαξρηαθώλ
νδώλ
- Βειηίσζε/θαηαζθεπή
πεξηθεξεηαθώλ θαη
ηνπηθώλ νδώλ
- Βειηίσζε / θαηαζθεπή /
αλαβάζκηζε ιηκεληθώλ
ππνδνκώλ

- Αξηζκόο ιηκέλσλ πνπ
αλαβαζκίδνληαη:
3 (ζηόσορ: 8)
- Βειηίσζε / θαηαζθεπή
νδώλ εθηόο
απηνθηλεηόδξνκσλ θαη
εθηόο Δζληθνύ Νδηθνύ
Γηθηύνπ: 27 km
(ζηόσορ: 158)
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2.1. πλεηζθνξά ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ»" ζηελ εθαξκνγή ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ ΔΠΑ (Θνηλνηηθή πλδξνκή εληαγκέλσλ έξγσλ)
– (ζπλέρεηα)

Γενικόρ Πηόσορ
ΔΠΞΑ

ΘΘΞ

ΑΞ 1

ΑΞ 2

ΑΞ 3

ΑΞ 4

ΑΞ 5

ΑΞ 6

ΑΞ 7

ΑΞ 8

ΑΞ 9

ΠΛΝΙΝ

Θςπιόηεπερ καηηγοπίερ
ππάξεων / ςλοποιηθείζερ
και ζε εξέλιξη δπάζειρ
[ονομαζηικά]

Πσεηικοί ποζοηικοί ζηόσοι
(δείκηερ) ηος ΞΔΞ και
δείκηερ κοπμού πος
ζημειώνοςν θςζική
ππόοδο

Θεμαηικέρ Ξποηεπαιόηηηερ ηηρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ / Γενικοί Πηόσοι
- Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη
βηνκεραληθώλ απνβιήησλ
15. Αεηθόξνο
δηαρείξηζε ηνπ
Ξεξηβάιινληνο

44,45,
46

3.443.624

2.624.024

6.067.649

- Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή
ύδαηνο (πόζηκν λεξό)

Λέεο Δγθαηαζηάζεηο
Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ
(ΔΔΙ): 1 (ζηόσορ: 2)

- Έξγα επεμεξγαζίαο
πδάησλ (ιύκαηα)
Σωπικέρ πποηεπαιόηηηερ ηηρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ
18. Βηώζηκε αζηηθή
αλάπηπμε

61

4.056.992

4.056.992

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

Νινθιεξσκέλεο αζηηθέο
αλαπιάζεηο επξείαο
θιίκαθαο
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2.2. Υξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» ζηελ εθαξκνγή ησλ Θνηλνηηθψλ ηξαηεγηθψλ
Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο 2007-2013 (Θνηλνηηθή πλδξνκή Δληαγκέλσλ Έξγσλ)
Πηπαηηγικέρ
Θαηεςθςνη.
Γπαμμέρ για
ηην Ξολιηική
Πςνοσήρ
(ΘΠΘΓ)

Πσεηικοί
κωδικοί
Θέμαηορ
Ξποηεπ Θαν.
1828/06

ΑΞ 1

ΑΞ 3

ΑΞ 4

ΑΞ 5

ΑΞ 6

ποδομέρ &
πηπεζίερ
Ξποζπελ.

ποδομέρ &
πηπεζίερ
Ξποζπελ.

Τηθιακή
Πύγκλιζη &
Δπισειπημ. ζηην

Τηθιακή
Πύγκλιζη &
Δπισειπημ. ζηην

Τηθιακή
Πύγκλιζη &
Δπισειπημ. ζηην

Ξεπιθέπ.
Θπήηηρ

Ξεπιθέπ. Λοηίος
Αιγαίος

Ξεπιθέπεια
Θπήηηρ

Ξεπιθέπεια
Βοπείος Αιγαίος

Ξεπιθέπεια
Λοηίος Αιγαίος

ΑΞ 7

ΑΞ 8

ΑΞ 9

Αειθόπορ
Ανάπηςξη &
Ξοιόηηηα Εωήρ
ζηην

Αειθόπορ
Ανάπηςξη &
Ξοιόηηηα Εωήρ
ζηην

Αειθόπορ
Ανάπηςξη &
Ξοιόηηηα Εωήρ
ζηην

Ξεπιθέπεια
Θπήηηρ

Ξεπιθέπεια
Βοπείος Αιγαίος

Ξεπιθέπεια
Λοηίος Αιγαίος

ΑΞ 11

ΑΞ 12

Ρεσνική
ποζηήπιξη
Δθαπμογήρ –
Αμιγούρ
Πηόσος
Πύγκλιζηρ Θπήηη &
Βόπειο Αιγαίο

Ρεσνική
ποζηήπιξη
Δθαπμογήρ –
Πηόσος

ΠΛΝΙΝ ΞΔΞ

Πηαδιακήρ
Διζόδος –
Λόηιο Αιγαίο

Πσεηικέρ καηηγοπίερ ππάξεων
ενηαγμένων έπγων
[ηίηλορ]

- Βειηίσζε/θαηαζθεπή / αλαβάζκηζε /
νινθιήξσζε επαξρηαθώλ νδώλ
- Βειηίσζε/θαηαζθεπή πεξηθεξεηαθώλ
θαη ηνπηθώλ νδώλ
Λα γίλνπλ ε
Δπξώπε θαη νη
πεξηθέξεηέο ηεο
πην ειθπζηηθνί
ηόπνη γηα
επελδύζεηο θαη
απαζρόιεζε

- Βειηίσζε / θαηαζθεπή / αλαβάζκηζε
ιηκεληθώλ ππνδνκώλ
23, 30, 44,
45, 46, 75,
76

- Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ
απνβιήησλ
17.949.090

2.946.066

3.443.624

6.133.092

10.470.214

40.942.086

- Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν
λεξό)
- Έξγα επεμεξγαζίαο πδάησλ (ιύκαηα)
- Αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκώλ
ζηε Β’ βάζκηα θαη ηε Γ’ βάζκηα
θξνληίδα πγείαο
- Αλάπηπμε -βειηίσζε ππνδνκώλ ζηελ
πξνζρνιηθή α΄βάζκηα θαη β΄βάζκηα
εθπαίδεπζε
- Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κηθξώλ θαη
πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ

Βειηίσζε ησλ
γλώζεσλ θαη
ηεο θαηλνηνκίαο
κε ζηόρν ηελ
αλάπηπμε

- Δγγπνδνζία θαη επηδόηεζε θόζηνπο
δαλεηζκνύ θαη ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ
05, 08, 12,
13, 14

37.344.349

17.358.542

31.116.938

85.819.829

- Δλίζρπζε επελδύζεσλ (εθηόο ηνκέα
ηνπξηζκνύ) κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνύ
λόκνπ 3299/04, όπσο απηόο ηζρύεη ή
ηξνπνπνηείηαη
- Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ
ΡΞΔ - Ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ
ζηελ Τεθηαθή Διιάδα
- Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε

Ξεξηζζόηεξεο
θαη θαιύηεξεο
ζέζεηο εξγαζίαο

69

Ζ Δδαθηθή
δηάζηαζε ηεο
Ξνιηηηθήο
Ππλνρήο

57, 61

Ρερληθή Βνήζεηα

85, 86

ΠΛΝΙΝ

9.749.993

1.838.444

17.949.090

2.946.066

37.344.349

17.358.542

32.955.382

4.806.432

2.004.287

4.056.992

17.250.609

10.939.524

12.474.501

16.560.712

Ξαξνρή ππεξεζηώλ ηύπνπ "Βνήζεηα ζην
ζπίηη"

5.895.436

Ξξνβνιή ζεκαηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
θαη γεληθή ηνπξηζηηθή πξνβνιή,
δεκηνπξγία θέληξσλ πιεξνθόξεζεο κε
αμηνπ/ζε Ρερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληώλ

878.422

487.388

1.365.811

878.422

487.388

150.583.874

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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2.2.

Ππλεηζθνξά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην Δζληθό Ξξόγξακκα
Κεηαξξπζκίζεσλ

ηνλ Πίλαθα 2.3 παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΠ έσο ην έηνο αλαθνξάο (2009) ζηελ
πξνψζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΚ) 20082010. Αλά ζπληζηψζα ηνπ ΔΠΚ απνηππψλνληαη:
 νη Θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΘΘΠ) θαη ε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ηνπ ΔΠ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπληζηψζα
 νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ ησλ πξνζθιήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
εληάρζεθαλ ηα έξγα.
ΞΗΛΑΘΑΠ 2.3 πλεηζθνξά ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ
ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ 2008-2010
Πςνιζηώζερ ηος Δθνικού
Ξπογπάμμαηορ
Κεηαππςθμίζεων

Θνηλσλία ηεο Γλώζεο

Δπηρεηξεκαηηθό Ξεξηβάιινλ

Πσεηικοί Θωδικοί
Θέμαηορ
πποηεπαιόηηηαρ
ΞΔΞ πος
ανηιζηοισούν ζε
ενηαγμένα έπγα

12, 13, 14

5, 8, 57

Θοινοηική Πςνδπομή
ενηαγμένων έπγων ηος
ΞΔΞ πος ζςνειζθέποςν
άμεζα ζηην
πποηεπαιόηηηα

1.720.790

85.937.484

Κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ
ηόλσζε ηεο απαζρόιεζεο

69

16.560.712

Δθπαηδεπηηθή Κεηαξξύζκηζε

75

11.775.640

Ξεξηβάιινλ θαη ελεξγεηαθή
πνιηηηθή

44, 45, 46

Ξεξηθεξεηαθή θαη Θνηλσληθή
Ππλνρή

30, 76

ΠΛΝΙΝ

2.3.

6.067.649

11.063.319

Θςπιόηεπερ ζσεηικέρ ολοκληπωμένερ ή ζε εξέλιξη
παπεμβάζειρ /καηηγοπίερ ππάξεων /πποζκλήζειρ
[ονομαζηικά]

-

Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ - Ηζόηηκε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ Τεθηαθή Διιάδα

-

Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ
πνιίηε

-

Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ Διιεληθή
Νηθνλνκία

-

Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ

-

Δγγπνδνζία θαη επηδόηεζε θόζηνπο δαλεηζκνύ θαη
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ

-

Δλίζρπζε επελδύζεσλ (εθηόο ηνκέα ηνπξηζκνύ) κέζσ ηνπ
αλαπηπμηαθνύ λόκνπ 3299/04, όπσο απηόο ηζρύεη ή
ηξνπνπνηείηαη

-

Ξξνβνιή ζεκαηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη γεληθή
ηνπξηζηηθή πξνβνιή, δεκηνπξγία θέληξσλ πιεξνθόξεζεο κε
αμηνπνίεζε Ρερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο - Δπηθνηλσληώλ

Ξαξνρή ππεξεζηώλ ηύπνπ "Βνήζεηα ζην ζπίηη"
-

Αλάπηπμε -βειηίσζε ππνδνκώλ ζηελ πξνζρνιηθή α΄βάζκηα
θαη β΄βάζκηα εθπαίδεπζε

-

Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνύ

-

Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ

-

Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν λεξό)

-

Έξγα επεμεξγαζίαο πδάησλ (ιύκαηα)

-

Βειηίσζε / θαηαζθεπή / αλαβάζκηζε ιηκεληθώλ ππνδνκώλ

-

Αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκώλ ζηε Β’ βάζκηα θαη ηε Γ’
βάζκηα θξνληίδα πγείαο

133.125.594

Ππλεηζθνξά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβόλαο

ηνλ Πίλαθα 2.4 παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ έσο ην έηνο αλαθνξάο
(2009) ζηελ εθαξκνγή ησλ Οινθιεξσκέλσλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη
ηελ Απαζρφιεζε (ΟΘΓ). Γεδνκέλνπ φηη ηα εληαγκέλα έξγα δελ ζπκβάιινπλ ζηηο
καθξννηθνλνκηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.4.
Αλά ΟΘΓ απνηππψλνληαη:
 νη Θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΘΘΠ) θαη ε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ηνπ ΔΠ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ΟΘΓ
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ
2007-2013, Κάηνο 2010
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νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ ησλ πξνζθιήζεσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
εληάρζεθαλ ηα έξγα.

ΞΗΛΑΘΑΠ 2.4 Υξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» ζηελ
εθαξκνγή ησλ Οινθιεξσκέλσλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε
Νλοκληπωμένερ Θαηεςθςνηήπιερ Γπαμμέρ
(ΝΘΓ)

Πσεηικοί κωδικοί θέμαηορ
πποηεπαιόηηηαρ ΘΑΛ.
1828/2006 ΞΝY ανηιζηοισούν
ζε ενηαγμένα έπγα

Θοινοηική
Πςνδπομή
ενηαγμένων έπγων
ηος ΞΔΞ

Θςπιόηεπερ ζσεηικέρ
πποζκλήζειρ/παπεμβάζειρ με
άμεζη ζςνειζθοπά ζηιρ ΝΘΓ

Κικποοικονομικέρ καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ
7. Λα απμεζνύλ θαη λα βειηησζνύλ νη επελδύζεηο
ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ηδίσο ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα
8. Λα δηεπθνιπλζνύλ όιεο νη κνξθέο θαηλνηνκίαο

12, 13, 14

1.720.790

9. Λα δηεπθνιπλζεί ε δηάδνζε θαη ε πξαγκαηηθή
ρξήζε ησλ ΡΞΔ θαη λα νηθνδνκεζεί κηα θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνύο

-

Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
κέζσ ΡΞΔ - Ηζόηηκε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηώλ ζηελ Τεθηαθή Διιάδα

-

Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε

-

Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ Διιεληθή
Νηθνλνκία

-

Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κηθξώλ θαη
πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ

-

Δγγπνδνζία θαη επηδόηεζε θόζηνπο
δαλεηζκνύ θαη ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ

-

Δλίζρπζε επελδύζεσλ (εθηόο ηνκέα
ηνπξηζκνύ) κέζσ ηνπ
αλαπηπμηαθνύ λόκνπ 3299/04,
όπσο απηόο ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη

-

Βειηίσζε / θαηαζθεπή /
αλαβάζκηζε ιηκεληθώλ ππνδνκώλ

10. Λα εληζρπζνύλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα
ηεο επξσπατθήο βηνκεραληθήο βάζεο
11. Λα ελζαξξπλζεί ε βηώζηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πόξσλ θαη λα εληζρπζνύλ νη ζπλεξγίεο κεηαμύ ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο
12. Λα αλαπηπρζεί ζε έθηαζε θαη ζε βάζνο ε
εζσηεξηθή αγνξά
13. Λα εμαζθαιηζηνύλ αλνηθηέο θαη αληαγσληζηηθέο
αγνξέο εληόο θαη εθηόο Δπξώπεο θαη λα
πξνζθνκηζζνύλ νθέιε από ηελ παγθνζκηνπνίεζε
14. Λα δεκηνπξγεζεί ειθπζηηθόηεξν επηρεηξεκαηηθό
πεξηβάιινλ θαη λα ελζαξξπλζεί ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ θαλνληζηηθώλ
ξπζκίζεσλ

15. Λα πξνσζεζεί κηα πεξηζζόηεξν επηρεηξεκαηηθή
λννηξνπία θαη λα δεκηνπξγεζεί πεξηβάιινλ πνπ λα
ζηεξίδεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο

16. Λα επεθηαζνύλ θαη λα βειηησζνύλ νη επξσπατθέο
ππνδνκέο θαη λα νινθιεξσζνύλ ηα ζπκθσλεζέληα
δηαζπλνξηαθά έξγα πξνηεξαηόηεηαο

84.099.040

05, 08

8.859.677

30

Θαηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ για ηην απαζσόληζη
17. Λα εθαξκνζηνύλ πνιηηηθέο απαζρόιεζεο πνπ ζα
ζηνρεύνπλ ζηελ πιήξε απαζρόιεζε, ζηε βειηίσζε
ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηελ
εξγαζία θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη
εδαθηθήο ζπλνρήο
18. Λα πξνσζεζεί πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο
βαζηδόκελε ζηνλ θύθιν δσήο

69

16.560.712

ΠΛΝΙΝ

Ξαξνρή ππεξεζηώλ ηύπνπ "Βνήζεηα ζην
ζπίηη"

111.240.219

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ
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ηνλ Πίλαθα 2.5 παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠ έσο ην έηνο αλαθνξάο (2009) ζηνπο
εζληθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ αηδέληα ηεο Ιηζζαβφλαο (earmarking).
Απνηππψλνληαη αλά ηφρν:
 νη Θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΘΘΠ) θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο
ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αηδέληα ηεο Ιηζζαβφλαο
 πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ζηελ αηδέληα ηεο Ιηζζαβφλαο.

ΞΗΛΑΘΑΠ 2.5 πκβνιή ηνπ ΔΠ «ΘΡΖΣΖ ΘΑΗ ΛΖΧΛ ΑΗΓΑΗΟΤ» ζηνπο εζληθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο
ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ αηδέληα ηεο Ιηζζαβφλαο (earmarking)
Δθνικοί ζηόσοι ΔΠΞΑ για ηο earmarking

Πςνειζθοπά ηος ΞΔΞ
Πύνολο Θοινοηικήρ
Πςνδπομήρ
(earmarked)
κωδικών* θέμαηορ
Ξποηεπαιόηηηαρηος
εγκεκπιμένος ΞΔΞ
(ζύμθωνα με κείμενο
απσικού ζσεδιαζμού)

Πύνολο Θοινοηικήρ Πςνδπομήρ
ενηαγμένων έπγων (earmarked)
κωδικών * θέμαηορ
Ξποηεπαιόηηηαρ ηος ΞΔΞ

Πηόσορ

Θοινοηική
Πςνδπομή
(εκ. εςπώ)

Ξοζοζηό
Πςνολικήρ
Πςνδπομήρ
ΔΠΞΑ

Θωδικοί θέμαηορ
πποηεπαιόηηηαρ
ηος ΞΔΞ πος
ζςμβάλλοςν ζηο
earmarking

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

12.021

61,9%

08, 30, 69, 75

230.180.000

81.306.019

426

67%

05, 08, 12, 13, 14,
30, 69, 75

88.800.000

41.709.840

Πύγθιηζε
Ξεξηθεξεηαθή
Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
Απαζρόιεζε

* Κε βάζε ηνπο θσδηθνύο ζέκαηνο πξνηεξαηόηεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβόλαο, όπσο πεξηιακβάλνληαη ζην
Ξαξάξηεκα V ηνπ ΔΠΞΑ.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΠΔΠ
2007-2013, Κάηνο 2010

38

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
Σν Θεθάιαην 3 πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ γηα θάζε Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», παξνπζηάδνληαο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο
ζρεηηθνχο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ. Δπίζεο αλαθέξνληαη ελδερφκελα πξνβιήκαηα
πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηνπ θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.

3.1.

3.1.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 1: πνδνκέο θαη πεξεζίεο
Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ν
εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θξήηεο. Ο γεληθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο
ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ Άμνλα.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 αλέξρεηαη ζε
195.050.000 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο.
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009), ε εμέιημε ηνπ Άμνλα έρεη σο εμήο:
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 23/ Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο νδνί, ην 2009 εθδφζεθε
πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 90.000.000 €, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο
εληάρζεθαλ ηξεηο (3) Πξάμεηο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 14.901.071 €.
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 30/ Ιηκέλεο, ην 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 8.000.000 € θαη εληάρζεθαλ δχν (2) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 7.321.612 €.

ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 1: πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ ππόζκληζηρ/
καηηγοπία Ξπάξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

23

Βειηίσζε/θαηαζθεπή
πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ νδώλ

04/04.05.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

90.000.000

3

14.901.071

2

30

Σεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο Ιηκέλσλ

13/31.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

8.000.000

2

7.321.612

98.000.000

5

22.222.683

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνζθιήζεηο ζε δχν (2) Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (23 θαη 30),
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 98.000.000 €,
 θαη ζηηο δχν Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (23 θαη 30) έρνπλ εληαρζεί ζπλνιηθά πέληε (5)
Ξξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 22.222.683 €.
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αθφκε πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1.
Χζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ, κέζσ ησλ εληαγκέλσλ
Πξάμεσλ, πξνβιέπνληαη:
ε βειηίσζε – θαηαζθεπή νδψλ 27 km (απφ ηα 158 km πνπ είλαη ε ηηκή ζηφρνο) θαη
ε αλαβάζκηζε 2 ιηκέλσλ (απφ ηνπο 5 πνπ είλαη ε ηηκή ζηφρνο).

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 1: πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδώλ
εθηόο απηνθηλεηνδξόκσλ θαη
εζληθήο νδνπνηίαο (ρηιηόκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκόο)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

158
13.347

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

5
5

Απνηειέζκαηα
Ξνζνζηό αλαβάζκηζεο νδηθνύ
δηθηύνπ (%)
*

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

6,8
0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.1.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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3.2.

3.2.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: πνδνκέο θαη πεξεζίεο
Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο
ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ε
ιεηηνπξγηθή θαη ρσξηθή δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ κεηαμχ ηνπο, κε παξάιιειε ελδπλάκσζε ηεο
πξνζπειαζηκφηεηαο απφ θαη πξνο ηηο εζσηεξηθέο δψλεο ησλ λεζηψλ κε ηα δηνηθεηηθά,
νηθνλνκηθά/παξαγσγηθά θέληξα ησλ λεζηψλ, θαζψο θαη κε ηηο πχιεο εηζφδνπ/ εμφδνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα). Ο αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο
εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ Άμνλα.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 αλέξρεηαη ζε
120.600.000 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ. ην πιαίζην απηφ, ην 2009 εθδφζεθαλ πξνζθιήζεηο θαη ζηνπο ηξεηο θσδηθνχο
Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Άμνλα: 22 (Δζληθέο Οδνί), 23 (Πεξηθεξεηαθέο θαη Σνπηθέο
Οδνί) θαη 30 (Ιηκέλεο).
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε, κέζσ ησλ πξνζθιήζεσλ απηψλ, είλαη χςνπο 102.127.072 €,
εθ ησλ νπνίσλ 19.998.487 € αθνξνχλ ζε έξγα – γέθπξεο απφ ην Γ’ ΘΠ. Κέρξη ην έηνο
αλαθνξάο (2009) δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έληαμε Πξάμεο.
Σα ζηνηρεία ελεξγνπνίεζεο ηνπ Άμνλα θαίλνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ
α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

22

Δπέθηαζε θαη βειηίσζε εζληθνύ νδηθνύ δηθηύνπ

03/02.02.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

33.532.683

2

23

1ε Δπαξρηαθή Νδόο Κπηηιήλεο – Ιάξζνπ (έξγν
– γέθπξα Γ’ ΘΞΠ)

12/31.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

6.998.487

3

23

Ξεξηκεηξηθή Νδόο Βαζένο Πάκνπ (έξγν –
γέθπξα Γ’ ΘΞΠ)

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

13.000.000

4

23

Έξγα θαηαζθεπήο ή/θαη βειηίσζεο ηνπ
επαξρηαθνύ θαη ηνπηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο
Ξεξηθέξεηαο

11/14.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

24.710.244

5

30

Βειηίσζε ζαιάζζησλ θαη ρεξζαίσλ ιηκεληθώλ
ππνδνκώλ

07/02.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

23.885.658

14/16.09.09
ηξνπ.
04.12.2009

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

102.127.072

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2.
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Βειηίσζε – θαηαζθεπή εζληθήο
νδνπνηίαο (ρηιηόκεηξα)
Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδώλ
εθηόο απηνθηλεηνδξόκσλ θαη
εζληθήο νδνπνηίαο (ρηιηόκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκόο)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

16
124

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

40
1.252

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

4
9

Απνηειέζκαηα
Ξνζνζηό αλαβάζκηζεο νδηθνύ
δηθηύνπ (%)
Ξαξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο
ιηκέλσλ επί ησλ πθηζηάκελσλ
(%)
*

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

4
9

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

44,4
69

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.2.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 2.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.3.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 3: πνδνκέο θαη πεξεζίεο
Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ

3.3.1.

Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ο ηξίηνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. Ο γεληθφο
απηφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ Άμνλα.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 αλέξρεηαη ζε
45.103.325 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα έρνπλ εθρσξεζεί ζηνπο εμήο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο:
 Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΤΓ
ΔΠΑΔ).
ΔΓΑ Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ
Απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη εθρσξεζεί ζηελ
ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 18.271.672 €, θαη έρεη εληαρζεί κία (1) Ξξάμε, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο 5.879.531 €. Αλαιπηηθά:
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 23/ Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο νδνί, ην 2009 εθδφζεθε
πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 5.756.828 €. Αμηνινγήζεθαλ ηξεηο (3) Πξάμεηο
απφ ηηο νπνίεο δελ θξίζεθε θακία ζεηηθά πξνο έληαμε.
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 30/ Ιηκέλεο, ην 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 12.514.844 €. Αμηνινγήζεθαλ ηξεηο (3) Πξάμεηο, απφ ηηο νπνίεο
εληάρζεθε κία (1), ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 5.879.531 €.
Σέινο εμεηδηθεχηεθε ν Θσδηθόο Θεκαηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 22/ Δζληθέο νδνί, ζηνλ νπνίν
πξνβιέπεηαη ε έληαμε ζην Πξφγξακκα ελφο (1) έξγνπ-γέθπξα. Γεδνκέλνπ φηη ην ελ
ιφγσ έξγν ήηαλ εληαγκέλν ζην ΔΠ ΟΑΙΑΑ 2000-2006 θαη ε επηιεμηκφηεηα έιεμε ζηηο
31.12.2009, δελ ήηαλ δπλαηή ε έθδνζε πξφζθιεζεο θαη ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» 2007 – 2013, πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα»
ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη
εθρσξεζεί ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ, έρνπλ εθδνζεί ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο, ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 3.570.974 €. Αλαιπηηθά:
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 33/Ζιεθηξηζκόο, ην 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηνλ Άμνλα, 121.500 €.
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 43/ Δλεξγεηαθή απόδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε
ελέξγεηαο, ην 2009 εθδφζεθαλ δχν (2) πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα, 3.449.474 €.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 3: πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

23

Βειηίσζε/θαηαζθεπή
πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ νδώλ

05/09.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

5.756.828

2

30

Σεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο Ιηκέλσλ

06/23.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

12.514.844

3

33

Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
κεηξεηώλ ζε θαηαλαισηέο
ρακειήο ηάζεο κε ζηόρν ηελ
νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ
δηθηύνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο
δήηεζεο

09/11.03.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

121.500

4

43

Αληηθαηάζηαζε θαη αλαθύθισζε
παιαηώλ θαη ελεξγνβόξσλ νηθηαθώλ
ζπζθεπώλ θιηκαηηζκνύ

27/21.07.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

760.000

5

43

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηνπο
ΝΡΑ («ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ»)*

27/03/09

ΓΓΑ
ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

1

5.879.531

1

5.879.531

2.689.474
21.842.646

* Γηα ηε δξάζε «Δμνηθνλνκψ» θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, κέρξη ζηηγκήο ππνβιήζεθαλ 8
πξνηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε αμηνιφγεζε δελ έρεη πξνρσξήζεη.

πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί πέληε (5) πξνζθιήζεηο ζηηο Θεκαηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο 23, 30, 33 θαη 43,
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 21.842.646 €,
 έρεη εληαρζεί κία (1) Ξξάμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 5.879.531 €,
ζηε ΘΠ 30, ε νπνία ζπκβάιιεη ζην δείθηε «Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη» (1 απφ ηα 3
ιηκάληα πνπ είλαη ε ηηκή-ζηφρνο).
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αθφκε πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 3: πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδώλ
εθηόο απηνθηλεηνδξόκσλ θαη
εζληθήο νδνπνηίαο (ρηιηόκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκόο)

Κήθνο ππνβξύρησλ θαισδίσλ
(ρηιηόκεηξα)

Ππλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο
από ΑΞΔ θαη ΠΖΘΑ (MW)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

28
1.582

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

3
10

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

89
87

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

17
20

Απνηειέζκαηα
Αξηζκόο λεζηώλ πνπ
δηαζπλδένληαη κε ην επεηξσηηθό
δίθηπν ελέξγεηαο (αξηζκόο)
*

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

6
0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.3.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 θαη
επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο ΔΦΓ ηνπ Άμνλα, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
ΔΓΑ Νοηίοσ Αιγαίοσ
Οη πεξηζζφηεξνη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ελψ ν λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο
πεξηνρήο θαη ε ππνζηειέρσζε ησλ θνξέσλ δπζρεξαίλεη ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηε ζχλαςε
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθά επαξθψλ θνξέσλ θαη ησλ
αζζελέζηεξσλ.
Ιφγσ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ ησλ θνξέσλ, πνιιά πξνηεηλφκελα έξγα δελ
παξνπζίαδαλ ηελ επηζπκεηή σξηκφηεηα, ψζηε λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα.
Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα»
ε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ελεξγνπνηεζεί πξνζθιήζεηο απφ ηελ
ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα, ζεκαληηθφ λέν δεδνκέλν απνηειεί ε
έκθαζε πνπ δφζεθε ζην πεδίν ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ηδηαίηεξα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη
ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ζε ζπκβαηφηεηα κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα
ηελ ελέξγεηα θαη ζε ζπλέρεηα θαη ηεο ζρεηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ θαη ηνπ
Θαλνληζκνχ γηα ην ΔΣΠΑ.
Ηδηαίηεξν φκσο πξφβιεκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ηνκέα πξνέθπςε απφ
ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη πνιιά (δπλεηηθά) έξγα ππνδνκήο γηα ηα
νπνία ηζρχνπλ ηδηαίηεξα θαηά πεξίπησζε θξηηήξηα πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο θαη γηα ηα νπνία ν
ρξφλνο θαη ε πξφνδνο σξίκαλζεο εκπεξηέρνπλ πνιιέο αβεβαηφηεηεο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.4.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο

3.4.1.

Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ
παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Πεξηθέξεηα Θξήηεο.
Ο αλσηέξσ γεληθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ Άμνλα.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 αλέξρεηαη ζε
35.000.000 €.
Ζ πινπνίεζε ηνπ Άμνλα κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο (2009) πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε
θαη πινπνίεζε δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ απφ ηα ΠΔΠ ηνπ
ΔΠΑ, ε Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ ΔΠ (ΔΤ) ηνπ ΤΠΟΗΑΛ πξνρψξεζε
ην 2007 ζηε δεκνζηνπνίεζε πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα
(Δκπόξην–Τπεξεζίεο). Ζ πξνθήξπμε εληάζζεηαη ζηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 08 (Άιιεο
επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο) θαη είλαη νξηδφληηα γηα φια ηα ΠΔΠ, κε πξνυπνινγηζκφ
660.000.000 € (ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο). Σν πνζφ ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ
ελίζρπζε ΚΚΔ ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο, πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα ηνπ ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», αλέξρεηαη ζε 47.322.923 € (ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε).
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ έληαμε ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζην ΔΠΑ, εθρσξήζεθαλ
αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο Πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα («Δλδηάκεζνη
Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ»). Κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο
ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, νη Ξξάμεηο πνπ εληάρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Θξήηεο, είλαη 1054 ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 47.100.981 €.
Δπίζεο, ην 2009 δεκνζηνπνηήζεθαλ δχν πξνθεξχμεηο ζην πιαίζην ηεο Θεκαηηθήο
Πξνηεξαηόηεηαο 08/ Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο:
Πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Κεηαπνίεζεο- Σνπξηζκνύ - Δκπνξίνπ- Τπεξεζηώλ ζην
πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. Δίλαη
νξηδφληηα γηα φια ηα ΠΔΠ, κε πξνυπνινγηζκφ ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο
500.000.000 €. Σν πνζφ ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ΚΚΔ πνπ αλαινγεί ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα αλέξρεηαη ζε 36.000.000 €.
Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ε Κνλάδα Γ ηεο ΔΤ (Αληαγσληζκνχ
θαη Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ) πξνρψξεζε ζηε δεκνζίεπζε Θιεηζηνχ Γηεζλή Γηαγσληζκνχ
γηα ηελ επηινγή ησλ ΔΦΓ Πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζε ζπλέρεηα ηεο πξνθήξπμεο, ζπλνιηθά, είλαη 43.817 θαη είλαη ζε θάζε
αμηνιφγεζεο.
Πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε επηζηεκόλσλ – ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ ζην πιαίζην ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ε νπνία έρεη
ζθνπφ ηε ζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηελ ηφλσζε ηεο
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία
λέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζηελ
αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν πξφγξακκα εληζρχεη ηνπο ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο κε
ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν πξφγξακκα
απηφ ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια κε ηελ πξνθήξπμε ηεο ελίζρπζεο
κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Κεηαπνίεζεο-Σνπξηζκνχ-Δκπνξίνπ Τπεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηε ζπληνληζκέλε θαη νπζηαζηηθή ελίζρπζε ησλ κηθξψλ θαη πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. Ζ πξνθήξπμε είλαη νξηδφληηα
γηα φια ηα ΠΔΠ, κε πξνυπνινγηζκφ 70.000.000 € (ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε). Σν πνζφ
ηεο πξνθήξπμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα αλέξρεηαη ζε 5.460.000 €. Απφ ηα 25.512
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά (ζε ζπλέρεηα απηήο ηεο πξνθήξπμεο),
ηα 1698 αθνξνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θξήηεο. Οη πξνηάζεηο είλαη ζε θάζε ηαπηνπνίεζεο
θαη αμηνιφγεζεο.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟ. 4: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
α/α

1

2

3

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

08

Δλίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηξηηνγελνύο ηνκέα (Α, Β, Γ
θάζε)

Δ01 Α/Β/Γ/
2007

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

47.322.923

1054

08

Δλίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο
ηνκείο κεηαπνίεζεο –
ηνπξηζκνύ - εκπνξίνπππεξεζηώλ ζην πιαίζην ησλ
ΞΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013

21.08.09

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

36.000.000

-

-

08

Ξξνθήξπμε γηα ηελ
ελίζρπζε επηζηεκόλσλ –
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ
ζην πιαίζην ησλ ΞΔΞ ηνπ
ΔΠΞΑ 2007-2013

26.08.09

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

5.460.000

-

-

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

88.782.923

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

1054

47.100.981

47.100.981

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4, κε βάζε ηα ζηνηρεία ΟΠ, απφ
ηελ ππνβνιή ησλ Δμακεληαίσλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνύλ
από Ξξνγξάκκαηα (αξηζκόο)

Δπίηεπγκα

171

Πηόρνο
Αθεηεξία

225
51.160

Απνηειέζκαηα
ΚΚΔ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη /
βειηηώλνληαη (%)

Δπίηεπγκα

0,33

Πηόρνο
Αθεηεξία

0,43
0

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.4.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.5.

3.5.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 5: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 αλαθέξεηαη ζηε δηεχξπλζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε έκθαζε ζηηο
ηνπηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ
αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο, κε νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο παξάιιειεο αληίζηνηρεο δξάζεηο ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ. Ο γεληθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 αλέξρεηαη ζε
28.580.952 €.
Ζ πινπνίεζε ηνπ Άμνλα κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο (2009) πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε
θαη πινπνίεζε δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ ΔΠ (ΔΤ) ηνπ ΤΠΟΗΑΛ, ην 2007
πξνρψξεζε ζηε δεκνζηνπνίεζε πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ ηνπ ηξηηνγελνχο
ηνκέα (Δκπφξην–Τπεξεζίεο). Ζ πξνθήξπμε εληάζζεηαη ζηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 08 (Άιιεο
επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο) θαη είλαη νξηδφληηα γηα φια ηα ΠΔΠ κε πξνυπνινγηζκφ
660.000.000 € (ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε). Σν πνζφ ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ΚΚΔ
ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο
θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», αλέξρεηαη ζε 25.305.492 € (ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε).
Γηα ηελ έληαμε ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζην ΔΠΑ, εθρσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο γηα ηε
δηαρείξηζε Πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα («Δλδηάκεζνη Φνξείο
Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ»). Κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο
θαη αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, νη Ξξάμεηο πνπ εληάρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Βνξείνπ Αηγαίνπ, είλαη 491 ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 22.049.941 €.
Δπίζεο ην 2009 δεκνζηνπνηήζεθαλ δχν πξνθεξχμεηο πνπ είλαη νξηδφληηεο γηα φια ηα ΠΔΠ:
Πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Κεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνύ - Δκπνξίνπ- Τπεξεζηώλ ζην
πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κε
πξνυπνινγηζκφ ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 500.000.000 €. Σν πνζφ ηεο
πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ΚΚΔ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα αλέξρεηαη ζε
22.500.000 €. Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζπλέρεηα ηεο πξνθήξπμεο,
ζπλνιηθά, είλαη 43.817 θαη είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο.
Πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε επηζηεκόλσλ – ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ ζην πιαίζην ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. Σν πξφγξακκα
εληζρχεη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο κε ηελ πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν πξφγξακκα απηφ ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη
παξάιιεια κε ηελ πξνθήξπμε ηεο ελίζρπζεο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο
ηνκείο Κεηαπνίεζεο–Σνπξηζκνχ–Δκπνξίνπ–Τπεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηε ζπληνληζκέλε θαη
νπζηαζηηθή ελίζρπζε ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ. Ζ πξνθήξπμε έρεη πξνυπνινγηζκφ 70.000.000 € (ζε ζπλνιηθή δεκφζηα
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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δαπάλε). Σν πνζφ πνπ αθνξά ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ» αλέξρεηαη ζε 2.520.000 €. Απφ ηα 25.512 επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζπλνιηθά (ζε ζπλέρεηα απηήο ηεο πξνθήξπμεο), ηα 514 αθνξνχλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. Οη πξνηάζεηο είλαη ζε θάζε ηαπηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟ. 5: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
α/α

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

08

Δλίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηξηηνγελνύο ηνκέα (Α, Β, Γ
θάζε)

Δ01 Α/Β/Γ/
2007

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

25.305.492

491

08

Δλίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο
ηνκείο κεηαπνίεζεο –
ηνπξηζκνύ - εκπνξίνπππεξεζηώλ ζην πιαίζην ησλ
ΞΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013

21.08.09

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

22.500.000

-

-

08

Ξξνθήξπμε γηα ηελ
ελίζρπζε επηζηεκόλσλ –
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ
ζην πιαίζην ησλ ΞΔΞ ηνπ
ΔΠΞΑ 2007-2013

26.08.09

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

2.520.000

-

-

1

2

3

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

50.325.492

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

22.049.941

491

22.049.941

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5, κε βάζε ηα ζηνηρεία ΟΠ, απφ
ηελ ππνβνιή ησλ Δμακεληαίσλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 5: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνύλ
από Ξξνγξάκκαηα (αξηζκόο)

Δπίηεπγκα

89

Πηόρνο
Αθεηεξία

340
11.971

Απνηειέζκαηα
ΚΚΔ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη /
βειηηώλνληαη (%)

Δπίηεπγκα

0,74

Πηόρνο
Αθεηεξία

2,8
3,00

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.5.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.6.

3.6.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε δπλαηφηεηα επαξθνχο
δηνηθεηηθήο θάιπςεο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ θαη ε δηακφξθσζε αληαγσληζηηθνχ
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνπο ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο
ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, κε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ θνηλσλία ηεο
γλψζεο. Ο γεληθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ εθθξάδνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 αλέξρεηαη ζε
76.956.380 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα έρνπλ εθρσξεζεί ζηνπο εμήο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ):
 Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» (ΔΤΓ ΔΠ Φ)
 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΤΓ
ΔΠΑΔ)
 Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ).
 Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ ΔΠ (ΔΤ).
Δηδηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε Πξάμεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, εθρσξήζεηο
έρνπλ γίλεη ζηνπο αθφινπζνπο ΔΦΓ:
 ζε Πηζησηηθά ηδξχκαηα
 ζηελ «Φεθηαθέο Δληζρχζεηο ΑΔ»
 ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ)
 ζην Δξεπλεηηθφ Θέληξν «ΑΘΖΛΑ»
 ζην Σακείν Δγγπνδνζίαο Κηθξψλ θαη Πνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΚΠΚΔ ΑΔ)
 ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Κηθξψλ-Κεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλ. (ΔΟΚΚΔΥ)
 ζηελ ΔΤΔΓ ΔΣΑΘ
 ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ.

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εμέιημε ηνπ Άμνλα αλά Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο
(ΔΦΓ). εκεηψλεηαη φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ Πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ παξνπζηάδεηαη
ζηελ παξνχζα ελφηεηα, διακριηά.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

51

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

ΔΓΑ Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ
ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη
εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, ην 2009 εθδφζεθε κία (1) πξόζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 3.600.000 €, πνπ αθνξά ζηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα
57/πλδξνκή γηα ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ. Δληάρζεθαλ δχν (2) Ξξάμεηο,
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 3.600.000 €, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ (ΔΦΓ: ΔΓΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ/ Θαηηγοπία Ξπάξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

57

Ξξνβνιή ζεκαηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη
γεληθή ηνπξηζηηθή πξνβνιή, δεκηνπξγία
θέληξσλ πιεξνθόξεζεο κε αμηνπ/ζε
Ρερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο – Δπηθνηλσληώλ

10/31.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθ.
Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

3.600.000

2

3.600.000

3.600.000

2

3.600.000

Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Χηθιακή Σύγκλιζη» (ΔΥΓ ΔΠ ΧΣ)
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα 6 ηνπ ΔΠ ««Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», κέζσ ηεο
εθρψξεζεο πνπ έρεη γίλεη ζηελ ΔΤΓ ΔΠ Φ, ην 2008 θαη 2009 εθδφζεθαλ πξνζθιήζεηο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πινπνίεζε Πξάμεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
πγθεθξηκέλα, κέζσ νθηψ (8) πξνζθιήζεσλ ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε», ε ΔΤΓ ΔΠ Φ
(σο ΔΦΓ) ελεξγνπνίεζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ πξνυπνινγηζκφ 17.757.266 €
(ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε), φπνπ 10.500.000 € αθνξνχζαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ
Πξάμεσλ Δζληθήο Δκβέιεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ 7.057.266 € ζηε ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ
ηνπηθήο εκβέιεηαο.
Οη Θεκαηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε ησλ πξνζθιήζεσλ
απηψλ, είλαη νη:
ΘΠ 11/ Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (πξφζβαζε, αζθάιεηα,
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξφιεςε θηλδχλνπ, έξεπλα, θαηλνηνκία, ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν)
ΘΠ 12/ Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ [ΣΠΔ-ΓΔΓ (δηεπξσπατθφ δίθηπν)]
ΘΠ 13/ Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ηνλ πνιίηε (ειεθηξνληθή πγεία, ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε, ειεθηξνληθή κάζεζε, ειεθηξνληθή ελζσκάησζε, θιπ), θαη
ΘΠ 14/ Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ΚΚΔ (ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε, δηθηχσζε, θιπ).
πλνιηθά έρνπλ εληαρζεί δεθαέμη (16) Ξξάμεηο ζηηο ΘΠ 12, 13, 14, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 3.369.613 €.
Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πξνζθιήζεηο θαη ηηο Πξάμεηο ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ
Άμνλα πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΤΓ ΔΠ Φ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ (ΔΦΓ: ΔΓ ΔΞ ΤΠ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ
α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ/ Θαηηγοπία Ξπάξηρ

1

13

Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε

12
2
14

12

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/
Φοπέαρ
Ξπόζκλ.

ηξνπ.
18.06.09
02/ 21.10.08

Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ –
Ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ
Τεθηαθή Διιάδα

04/ 12.01.09

ηξνπ.
18.06.09

ηξνπ.
18.06.09

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

Απιθμόρ

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

3.500.000

8

932.104

920.000

3

53.979

92.200

1

26.370

107.800

3

95.364

ΔΓ ΔΞ ΤΠ
1.080.000
396.000
ΔΓ ΔΞ ΤΠ

13
12

Πςνολική ΓΓ
(€)

01/ 16.10.08

Ξαξνρή ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο
επηρεηξήζεηο & βειηίσζε
απνηειεζκαηηθόηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε
ρξήζε ΡΞΔ

11
3

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

346.500
4.257.500

14

Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ
ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία

05/ 19.05.09

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

5

13

Τεθηαθή Ράμε

06/02.07.09

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

2.557.266

1

2.261.796

6

13

Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε

07/09.07.09

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

1.500.000

-

-

Ξαξνρή ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο
επηρεηξήζεηο & βειηίσζε
απνηειεζκαηηθόηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε
ρξήζε ΡΞΔ

08/09.07.09

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

-

-

-

-

4

12
7
14

460.000
540.000

11
8

12

158.400
Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ –
Ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ
Τεθηαθή Διιάδα

09/ 10.07.09

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

13

138.600
1.703.000

ΠΛΝΙΝ

17.757.266

16

3.369.613

Γηα ηηο πξνζθιήζεηο ηεο ΔΤΓ ΔΠ Φ, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
 Ζ 1ε πξόζθιεζε (01) εθδφζεθε ζηηο 16/10/2008 θαη κέρξη ηηο 30/6/2009 ήηαλ ελεξγνπνηεκέλνη 2
θχθινη ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο ήηαλ ζπλερήο κε πεξηνδηθφηεηα
ηξηκήλνπ. Κε ηελ νινθιήξσζε ελφο θχθινπ, μεθηλνχζε ν λένο θχθινο ππνβνιήο. Ο δηαζέζηκνο
πξνυπνινγηζκφο ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηνλ 1ν θχθιν ήηαλ 100.000.000 €, εθ
ησλ νπνίσλ 1.000.000 € αθνξνχζαλ ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο
θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». πλνιηθά 70.000.000 € αθνξνχζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ
Δζληθήο Δκβέιεηαο - κε ρσξνζεηνχκελεο Πξάμεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο-,
εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 700.000 € αληηζηνηρνχζε ζε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ απφ ην ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Σν επηπιένλ πνζφ ησλ 300.000 € αθνξνχζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε
Πξάμεσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
ηηο 18/6/2009 ε 1ε πξφζθιεζε ηξνπνπνηήζεθε ζην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
αλαινγηθά απφ 100.000.000 € ζε 350.000.000 €, εθ ησλ νπνίσλ, 3.500.000 € αθνξνχζαλ
ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Δηδηθφηεξα, πνζφ
2.450.000 € αληηζηνηρνχζε ζε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ απφ ην ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ», ελψ επηπιένλ πνζφ 1.050.000 € αθνξνχζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ ηνπηθήο
εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. Παξάιιεια κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, αλαθιήζεθε ε
ηζρχο ηεο απφ ηελ 1/7/2009.
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο: 26 πξνηάζεηο αθνξνχζαλ νξηδφληηεο Πξάμεηο κε ρξεκαηνδφηεζε
πξνυπνινγηζκνχ 1.277.132 € απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ελψ δελ
ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο ηνπηθήο εκβέιεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009), ζην πιαίζην ηεο 1 εο πξφζθιεζεο, έρνπλ εληαρζεί (8) Ξξάμεηο,
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 932.104 €.


Ζ 2ε Πξόζθιεζε (02) εθδφζεθε ζηηο 21/10/2008 θαη ήηαλ αλνηρηή κε δχν θχθινπο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ κέζα ζην 2009. Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνζθιήζεσλ ήηαλ ζπλερήο κε πεξηνδηθφηεηα
ηξηκήλνπ. Κε ηελ νινθιήξσζε ελφο θχθινπ, μεθηλνχζε ν λένο θχθινο ππνβνιήο. Ο δηαζέζηκνο
πξνυπνινγηζκφο ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ήηαλ 100.000.000 €. Σα 70.000.000 €
αθνξνχζαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ Δζληθήο Δκβέιεηαο- κε ρσξνζεηνχκελεο
Πξάμεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο-, εθ ησλ νπνίσλ, πνζφ 700.000 €
αληηζηνηρνχζε ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΑΠ 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ελψ επηπιένλ
πνζφ 300.000 € αθνξνχζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ
Αηγαίνπ.
ηηο 18/6/2009, ε 2ε πξφζθιεζε ηξνπνπνηήζεθε ζην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ
100.000.000 € ζε 200.000.000 € αλαινγηθά, κε δηπιαζηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ πνπ
αθνξνχζαλ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» (ήηνη 2.000.000 €). Παξάιιεια,
αλαθιήζεθε ε ηζρχο ηεο πξφζθιεζεο απφ ηελ 1/7/2009.
Απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο: 34 πξνηάζεηο αθνξνχζαλ νξηδφληηεο Πξάμεηο κε ρξεκαηνδφηεζε
πξνυπνινγηζκνχ 1.978.835 € απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ελψ δελ
ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο ηνπηθήο εκβέιεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
ε ζπλέρεηα απηήο ηεο πξφζθιεζεο, ην 2009 εληάρζεθαλ 3 νξηδόληηεο Ξξάμεηο Δζληθήο
εκβέιεηαο κε αλαινγνχζα ρξεκαηνδφηεζε 53.979 € (ζπγρξεκαηνδνηνχκελε ΓΓ) απφ ην ΔΞ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».



Ζ 4ε πξόζθιεζε (04) εθδφζεθε ζηηο 12/01/2009. Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ζε φξνπο
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηνλ 1ν θχθιν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ήηαλ 200.000.000 €, εθ ησλ
νπνίσλ 2.000.000 € αθνξνχζαλ ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη
Λήζσλ Αηγαίνπ». Σα 140.000.000 € αθνξνχζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ Δζληθήο
Δκβέιεηαο - κε ρσξνζεηνχκελεο Πξάμεηο γηα ην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο-, εθ ησλ
νπνίσλ πνζφ 1.400.000 € αληηζηνηρνχζε ζε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΠ 6 ηνπ
ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Σν επηπιένλ πνζφ ησλ 600.000 € αθνξνχζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε
Πξάμεσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Ζ πξφζθιεζε 04 ήηαλ ελεξγή ζε 2 θχθινπο ππνβνιήο κέρξη ηελ 30/6/2009. Απφ ηηο ππνβιεζείζεο
πξνηάζεηο, 219 αθνξνχζαλ νξηδφληηεο Πξάμεηο κε ρξεκαηνδφηεζε πξνυπνινγηζκνχ 6.561.589 €
από ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη 9 πξνηάζεηο ρσξνζεηνχκελεο Πξάμεηο ζηελ
Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ κε πξνυπνινγηζκφ 4.982.295 €.
ηηο 18/6/2009, ε πξόζθιεζε 04 ηξνπνπνηήζεθε ζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφ
200.000.000

€

ζε

500.000.000

€

αλαινγηθά,

εθ

ησλ

νπνίσλ

5.000.000

€

αθνξνχζε

ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Σα 350.000.000
€ αθνξνχζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (κε ρσξνζεηνχκελεο
Πξάμεηο ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο), εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 3.500.000 €
αληηζηνηρνχζε ζε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΠ 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ». Σν επηπιένλ πνζφ ησλ 1.500.000 € αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ ηνπηθήο
εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 18/6/2009, παξάιιεια
αλαθιήζεθε ε ηζρχο ηεο 4εο πξφζθιεζεο απφ ηελ 01/07/2009. Σν 2009 δελ εληάρζεθαλ Πξάμεηο.


Ζ 5ε πξόζθιεζε (05) εθδφζεθε ζηηο 19/05/2009. Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ζε φξνπο
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηνλ 1ν θχθιν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ήηαλ 20.000.000 €, εθ ησλ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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νπνίσλ 200.000 € αθνξνχλ ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ».
Απφ

ηηο

ππνβιεζείζεο

πξνηάζεηο,

5

ήηαλ

πξνηάζεηο

Δζληθήο

Δκβέιεηαο

κε

αλαινγνχζα

ρξεκαηνδφηεζε 174.373 € απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».
ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 05, ην 2009 εληάρζεθαλ 4 νξηδόληηεο Ξξάμεηο Δζληθήο εκβέιεηαο κε
αλαινγνχζα ρξεκαηνδφηεζε 121.734 € (ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε) απφ ην ΔΞ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».


Ζ 6ε πξόζθιεζε (06) εθδφζεθε ζηηο 02/07/2009. Οη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απηνηειψο κε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΔΤΓ ΔΠ Φ εθφζνλ είλαη πιήξεηο, ή ηεο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ δελ είλαη
πιήξεηο αξρηθά, κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο
ηεο πξφζθιεζεο ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη 84.800.000 €, εθ ησλ νπνίσλ, ηα
2.557.266 € αθνξνχζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ».
Τπνβιήζεθαλ 2 πξνηάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 84.838.900 € θαη εληάρζεθε 1 Ξξάμε
ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

67.315.350

€

(ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

δαπάλε)

κε

ρξεκαηνδφηεζε 2.261.796 € απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».


Ζ 7ε πξόζθιεζε (07) εθδφζεθε ζηηο 09/07/2009. Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζε φξνπο
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη 150.000.000 €, εθ ησλ νπνίσλ 1.500.000 € αθνξνχλ
ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». πλνιηθά
105.000.000

€

αθνξνχλ

ηε

ρξεκαηνδφηεζε

νξηδφληησλ

πξάμεσλ

Δζληθήο

Δκβέιεηαο

(κε

ρσξνζεηνχκελεο Πξάμεηο ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο), φπνπ πνζφ 1.050.000 €
(ΓΓ) αληηζηνηρεί ζε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ απφ ην ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».
Σν επηπιένλ πνζφ ησλ 450.000 € (ΓΓ) αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο ζηελ
Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, 3 ήηαλ πξνηάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο κε αλαινγνχζα πξφηαζε
ρξεκαηνδφηεζεο 272.700 € απφ ην ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Κέρξη ηελ 31/12/2009,
δελ έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.


Ζ 8ε πξόζθιεζε (08) εθδφζεθε ζηηο 09/07/2009, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξφθιεζεο 02, ηεο νπνίαο
ε ηζρχο αλαθιήζεθε. Ζ πξφθιεζε 08 πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζίαο άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηάζεσλ.

Ο

δηαζέζηκνο

πξνυπνινγηζκφο

ζε

φξνπο

ζπλνιηθήο

δεκφζηαο

δαπάλεο

είλαη

100.000.000 €, εθ ησλ νπνίσλ 1.000.000 € αθνξνχλ ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ
ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Σα 70.000.000 € αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ
Πξάμεσλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (κε ρσξνζεηνχκελεο Πξάμεηο ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο
Διιάδαο), εθ ησλ νπνίσλ πνζφ 700.000 € αληηζηνηρεί ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΑΞ 6 ηνπ ΔΞ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ελψ επηπιένλ πνζφ 300.000 € αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε
Πξάμεσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, 3 πξνηάζεηο ήηαλ γηα νξηδφληηεο Πξάμεηο κε αλαινγνχζα
ρξεκαηνδφηεζε πξνυπνινγηζκνχ 25.015 € απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, ελψ δελ
ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο ρσξνζεηνχκελσλ Πξάμεσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. Κέρξη ηελ
31/12/2009, δελ έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.


Ζ 9ε πξόζθιεζε (09) εθδφζεθε ζηηο 10/7/2009 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξφθιεζεο 04, ηεο νπνίαο ε
ηζρχο αλαθιήζεθε. Ζ πξφθιεζε 09 πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζίαο άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηάζεσλ. Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο είλαη
200.000.000 €, εθ ησλ νπνίσλ 2.000.000 € αθνξνχλ ρξεκαηνδφηεζε Πξάμεσλ από ηνλ ΑΞ 6
ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013». πλνιηθά 140.000.000 € αθνξνχλ ζηε

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (κε ρσξνζεηνχκελεο Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ
ζην ζχλνιν ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο), φπνπ πνζφ 1.400.000 € αληηζηνηρεί ζε
ρξεκαηνδφηεζε νξηδφληησλ Πξάμεσλ απφ ην ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ». Σν επηπιένλ πνζφ
ησλ 600.000 € αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ Πξάμεσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα
Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, 16 πξνηάζεηο αθνξνχζαλ νξηδφληηεο Πξάμεηο κε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Ο ζρεηηθφο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ήηαλ
382.781 €. Γελ ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο ρσξνζεηνχκελσλ Πξάμεσλ. Κέρξη ηελ 31/12/2009, δελ
έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.

Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα
(ΔΥΓ ΔΠΑΔ)
ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη
εθρσξεζεί ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ, κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) εθδφζεθαλ έμη (6)
πξνζθιήζεηο, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 290.640 €, πνπ αθνξνχλ ζηηο Θεκαηηθέο
Πξνηεξαηόηεηεο:
 ΘΠ 05/ Πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ
 ΘΠ 09/ Άιια κέηξα γηα ηελ ηόλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ ΚΚΔ
 ΘΠ 81/ Κεραληζκνί γηα ηε βειηίσζε ησλ νξζώλ πξαθηηθώλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν
θαη δεκηνπξγία ηθαλόηεηαο όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ.
Έρνπλ εληαρζεί δχν (2) Ξξάμεηο (ζην πιαίζην ηεο ΘΠ 05), ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο 232.800 €.
Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο παξαπάλσ πξνζθιήζεηο θαη Πξάμεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ (ΔΦΓ: ΔΓ ΔΞΑΔ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

05

Αλάπηπμε εληαίνπ δηθηπαθνύ ζπζηήκαηνο
δνκώλ ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Θέληξα
πνδνρήο Δπελδπηώλ - ΘΔ)

15/14.4.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

232.800

2

09

Δπνπηεία ηεο Αγνξάο - Α' Φάζε

05/30.01.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

16.200

3

09

Δβδνκάδα Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο Νξηδόληηεο ελέξγεηεο

18/14.05.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

16.800

4

09

Γεκνζηόηεηα - Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα
πνηόηεηαο

35/20.08.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

10.710

5

09

Πρεδηαζκόο, παξαγσγή, έθδνζε (ζε έληππε
θαη ειεθηξνληθή κνξθή) θαη δηεθπεξαίσζε
ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ηεο ΓΓΔΡ «Δ&Ρ»

08/13.02.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

630

6

81

ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ ΚΚΔ

29/04.08.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

13.500

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)

290.640

Απιθμόρ

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

2

232.800

2

232.800

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Γενική Γραμμαηεία Έρεσνας και Τετνολογίας (ΓΓΔΤ)
Κέζσ εθρψξεζεο πνπ έρεη γίλεη ζηε ΓΓΔΣ, ην 2009 έρεη εθδνζεί κία (1) πξόζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 35.000 €, πνπ αθνξά ζηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 09/ Άιια
κέηξα γηα ηελ ηόλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ ΚΚΔ.
Γελ έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΓΓΔΡ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ
α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

09

Γεκηνπξγία εζληθώλ εξεπλεηηθώλ δηθηύσλ ΔSFRI

02/19.02.09

ΓΓΔΡ
ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)
35.000
35.000

Διδική Υπηρεζία Σσνηονιζμού ηης Δθαρμογής ηων ΔΠ (ΔΥΣ)
Κέζσ εθρψξεζεο πνπ έρεη γίλεη ζηελ ΔΤ, ην 2007 έρεη εθδνζεί κία (1) πξόζθιεζε πνπ
αθνξά ζηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 05/ Πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα επηρεηξήζεηο
θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ, θαη ζρεηίδεηαη κε ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν JEREMIE.
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ JEREMIE είλαη ε ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) κέζσ
ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ κε ηε ρξήζε επηζηξεπηέσλ εληζρχζεσλ (δάλεηα, εγγπήζεηο,
ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, θιπ, αιιά φρη επηρνξεγήζεηο). Απηφ δχλαηαη λα έρεη
πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηαηί ζηα θνλδχιηα πνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία
απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία δχλαηαη λα πξνζηίζεληαη θαη θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). Σν γεγνλφο φηη νη εληζρχζεηο πνπ δίλνληαη ζηηο ΚΚΔ είλαη
αλαθπθινχκελεο, επηηξέπεη ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ησλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηηο
δξάζεηο απηέο. Κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αηηηνινγηψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη
φηη νη επηρνξεγήζεηο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία κεηά ην 2013 ελδέρεηαη λα κεησζνχλ θαη γηα
ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνεηνηκαζζεί ε κεηάβαζε ζε βηψζηκα κέηξα πνιηηηθήο θαη
επαλαρξεζηκνπνηνχκελα ρξεκαηνδνηηθά κέζα.
ε επίπεδν πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ έρεη δεζκεπζεί απφ ην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα &
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ηνπο ζρεηηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ησλ 5 κεηαβαηηθψλ
πεξηθεξεηψλ ην πνζφ ησλ 100 εθ επξώ. πληνληζηηθφο θνξέαο θαη ζπλνκηιεηήο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ είλαη ην ΤΠΟΗΑΛ/Γεληθή
Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπλεξγαζίαο ππεγξάθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006
Κλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ. ηε
ζπλέρεηα ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2007, ζην πιαίζην ηεο 10εο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο γηα ην Γ’
Θνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000 – 2006, ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ ΤΠΟΗΑΛ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ
Σακείνπ Δπελδχζεσλ (ΔΣαΔ) χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο (Funding Agreement) κέζσ ηεο
νπνίαο ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο JEREMIE ζηελ
Διιάδα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κεηαθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 100 εθ. επξψ ζην ινγαξηαζκφ JEREMIE Holding
Fund ηνπ ΔΣαΔ ινγίδεηαη σο ελδηάκεζε πιεξσκή γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη θαη’
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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επέθηαζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο, κπνξεί λα δεηεζεί κε
αίηεκα πιεξσκήο πξνο ηελ ΔΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηνπ πνζνχ δελ δηαηεζεί ζε ΚΚΔ
έσο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (2015), ε αλαινγνχζα θνηλνηηθή ζπλδξνκή
επηζηξέθεη ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο πξφζθιεζεο πνπ αλαινγεί ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 6
ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη 1.000.000 €, θαη ζε ζπλέρεηα απηήο έρεη
εληαρζεί Ξξάμε, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, 1.000.000 €.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ (ΔΦΓ: ΔΠ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ
α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

1

05

Πύζηαζε Ρακείνπ ραξηνθπιαθίνπ JEREMIE
ζηα πιαίζηα ησλ ΞΔΞ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

ΡΕΔΟ1/
2007

ΔΠ
ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

1.000.000

1

1.000.000

1.000.000

1

1.000.000

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ΞΟΑΜΔΗΠ ΘΟΑΡΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ
Γηα ηηο Πξάμεηο θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, ε εμέιημε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 αλά ΔΦΓ έρεη σο
εμήο:
Πιζηωηικά Ιδρύμαηα
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ ΔΠ (ΔΤ), ην 2007 πξνρψξεζε ζηε
δεκνζηνπνίεζε πξνθήξπμεο γηα ηε ελίζρπζε ησλ ΚΚΔ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (Δκπφξην–
Τπεξεζίεο). Ζ πξνθήξπμε εληάζζεηαη ζηε ΘΠ 08/ Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη είλαη
νξηδφληηα γηα φια ηα ΠΔΠ, κε πξνυπνινγηζκφ 660.000.000 € (ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε). Σν
πνζφ ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ΚΚΔ ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, πνπ αθνξά ζην
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», αλέξρεηαη ζε 40.641.598 €. Γηα
ηελ έληαμε ηεο πξνθήξπμεο ζην ΔΠΑ, εθρσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε
Πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα. Κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη αμηνιφγεζήο ηνπο, νη Ξξάμεηο πνπ εληάρζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ είλαη 859 ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
40.437.248 €.
Δπίζεο ην 2009 δεκνζηνπνηήζεθαλ δχν πξνθεξχμεηο πνπ είλαη νξηδφληηεο γηα φια ηα ΠΔΠ:
Ζ πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Κεηαπνίεζεο-Σνπξηζκνύ-Δκπνξίνπ-Τπεξεζηώλ ζην
πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, κε
πξνυπνινγηζκφ 500.000.000 € (ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο). Σν πνζφ ηεο
πξνθήξπμεο γηα ηελ ελίζρπζε ΚΚΔ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα αλέξρεηαη ζε
33.000.000 €. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ε
Κνλάδα Γ ηεο ΔΤ (Αληαγσληζκνχ θαη Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ) πξνρψξεζε ζηε
δεκνζίεπζε Θιεηζηνχ Γηεζλή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ ΔΦΓ Πξάμεσλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζπλέρεηα ηεο πξνθήξπμεο, ζπλνιηθά,
είλαη 43.817 θαη είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο.
Ζ πξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε επηζηεκόλσλ-ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ζην πιαίζην ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 κε πξνυπνινγηζκφ
70.000.000 € (ζε φξνπο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο). Σν πνζφ ηεο πξνθήξπμεο πνπ
αθνξά ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» αλέξρεηαη ζε
3.780.000 €. Απφ ηα 25.512 επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά ζε
ζπλέρεηα ηεο πξνθήξπμεο, ηα 702 αθνξνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. Οη
πξνηάζεηο είλαη ζε θάζε ηαπηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: Ξηζησηηθά Ηδξύκαηα)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

1

08

Δλίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα
(Α, Β, Γ θάζε)

Δ01 Α/Β/Γ/
2007

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

40.641.598

859

08

Δλίζρπζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο
κεηαπνίεζεο – ηνπξηζκνύ - εκπνξίνπππεξεζηώλ ζην πιαίζην ησλ ΞΔΞ ηνπ
ΔΠΞΑ 2007-2013

21.08.09

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

33.000.000

-

2

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

40.437.248

-
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3

08

Ξξνθήξπμε γηα ηελ ελίζρπζε
επηζηεκόλσλ – ειεπζέξσλ
επαγγεικαηηώλ ζην πιαίζην ησλ ΞΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013

26.08.09

Ξηζησηηθά
Ηδξύκαηα

ΔΠ

3.780.000

ΠΛΝΙΝ

77.421.598

-

859

-

40.437.248

Χηθιακές Δνιζτύζεις ΑΔ
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνθεξύμεηο, ζην πιαίζην ησλ
Θεκαηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ 11 θαη 14. Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ απφ ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 6 ηνπ ΔΞ «Θξήηεο θαη
Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη 9.105.003 €. Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) δελ έρνπλ εληαρζεί
Πξάμεηο.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: «Τεθηαθέο Δληζρύζεηο ΑΔ»)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

Δλίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ
πινπνίεζε επελδύζεσλ ζηελ
ςεθηαθή αζθάιεηα (e-security)

01/2009

Τεθηαθέο
Δληζρύζεηο ΑΔ

Τεθηαθέο
Δληζρύζεηο ΑΔ

105.003

Ξξνώζεζε ρξήζεο ΡΞΔ ζε
επηρεηξήζεηο πνπ αθνξά ζηελ
Δλίζρπζε Μελνδνρεηαθώλ θαη
Ρνπξηζηηθώλ Θαηαιπκάησλ γηα
ηε Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθώλ
Ρόπσλ Ξξνβνιήο θαη
Ππζηεκάησλ Ζιεθηξνληθώλ
Θξαηήζεσλ (digi lodge) γηα ηελ
ρξεκαηνδόηεζε εληζρύζεσλ

2009

Τεθηαθέο
Δληζρύζεηο ΑΔ

Τεθηαθέο
Δληζρύζεηο ΑΔ

9.000.000

ΠΛΝΙΝ

9.105.003

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

1

11

14

2

Πςνολική
ΓΓ (€)

Γενική Γραμμαηεία Έρεσνας και Τετνολογίας (ΓΓΔΤ)
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξηο (4) πξνθεξύμεηο, ζην πιαίζην ησλ
Θεκαηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ:

04/ πλδξνκή πξνο ηελ Δ&ΣΑ, ηδίσο ησλ ΚΚΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζβαζεο
ζε ππεξεζίεο Δ&ΣΑ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ)

09/ Άιια κέηξα γηα ηελ ηόλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ ΚΚΔ.
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ πνπ αλαινγεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε
εληζρχζεσλ απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη
97.000 €. Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) δελ έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΓΓΔΡ)
ΑΞ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

1

04

Θνππόληα Θαηλνηνκίαο γηα ΚΚΔ

03/11.03.09

ΓΓΔΡ

ΓΓΔΡ

42.000

2

09

πνβνιή πξνηάζεσλ ζην
πξόγξακκα "ΦΔΠΡΗΒΑΙ
ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ
2008"

10/26.06.08

ΓΓΔΡ

ΓΓΔΡ

20.000

3

09

Γηκεξήο Δ&Ρ Ππλεξγαζία
ΔΙΙΑΓΑΠ - ΓΑΙΙΗΑΠ 2009

04/11.06.09

ΓΓΔΡ

ΓΓΔΡ

20.000

4

09

Γηκεξήο Δ&Ρ Ππλεξγαζία
ΔΙΙΑΓΑΠ - ΡΝΟΘΗΑΠ 20102011

06/14.08.09

ΓΓΔΡ

ΓΓΔΡ

15.000

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)

97.000

Δρεσνηηικό Κένηρο «ΑΘΗΝΑ»
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρεη εθδνζεί κία (1) πξνθήξπμε, ζην πιαίζην ηεο Θεκαηηθήο
Πξνηεξαηόηεηαο 03/ Κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη βειηίσζε ησλ δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
ΚΚΔ,
κεηαμύ απηώλ
θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη παλεπηζηεκίσλ, ηδξπκάησλ
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάζε ηύπνπ, πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, εξεπλεηηθώλ θέληξσλ,
θιπ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
πξνθήξπμεο, ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ αλαινγεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ απφ
ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη 135.000 €. Κέρξη ην
έηνο αλαθνξάο (2009) δελ έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΑΘΖΛΑ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
α/α

1

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

03

ΦΑΠΖ-2 Δλίζρπζε Διιεληθώλ
ηερλνινγηθώλ ζπλεξγαηηθώλ
ζρεκαηηζκώλ (clusters) ζηε
κηθξνειεθηξνληθή

01/17.10.08

«ΑΘΖΛΑ»

ΓΓΔΡ

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)

135.000

135.000

Ταμείο Δγγσοδοζίας Μικρών και Πολύ Μικρών Δπιτειρήζεων (ΤΔΜΠΜΔ ΑΔ)
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνθεξύμεηο, ζην πιαίζην ηεο
Θεκαηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 05/ Πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα επηρεηξήζεηο θαη
νκίινπο επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ πνπ αλαινγεί
ζηε ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ
Αηγαίνπ» είλαη 6.490.792 €. ε ζπλέρεηα ησλ πξνθεξχμεσλ, κέρξη ην έηνο αλαθνξάο, έρνπλ
εληαρζεί ζπλνιηθά 751 Ξξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο 6.642.831 €.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΡΔΚΞΚΔ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
α/α

1

2

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ Ξποκήπ.

05

Δπηδόηεζε Θόζηνπο
Γαλεηζκνύ θαη
Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο
ησλ Κηθξώλ & Ξνιύ
Κηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ

06/29.08.08

ΡΔΚΞΚΔ

Γεληθή Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ)

1.490.792

31

831.852

05

Δγγύεζε θαη επηδόηεζε
δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ

01/07.01.09

ΡΔΚΞΚΔ

Γεληθή Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ)

5.000.000

720

5.810.979

6.490.792

751

6.642.831

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική
ΓΓ (€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνθήξπμε «Δγγχεζε θαη επηδφηεζε επηηνθίνπ δαλείσλ γηα θεθάιαηα
θίλεζεο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» απνηειεί ζπλέρεηα θαη αλαβάζκηζε ηεο
αληίζηνηρεο ηνπ ΔΠΑΛ 2000- 2006 θαη ππνζηεξίδεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ
παξνρή εγγπήζεσλ θαη ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ ζε δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο. Ο
πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 200.000.000 € (106.000.000 € γηα ηηο 8 Πεξηθέξεηεο ηνπ
ηφρνπ 1 θαη 94.000.000 € γηα ηηο 5 Πεξηθέξεηεο Κεηαβαηηθήο ηήξημεο). Ζ ππνβνιή
πξνηάζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο μεθίλεζε ζηηο 12/12/2008. Αηηήζεηο έγηλαλ δεθηέο κέρξη ηελ
8/4/2009.

Δλληνικός Οργανιζμός Μικρών-Μεζαίων Δπιτειρήζεων και Φειροηετν. (ΔΟΜΜΔΦ)
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξηο (4) πξνθεξύμεηο, ζην πιαίζην ηεο
Θεκαηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 08/ Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο. Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα
δαπάλε ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ πνπ αλαινγεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ απφ ηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη 1.527.893 €.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΔΝΚΚΔΣ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

1

08

Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο
ΟΝΚ*

02/09.02.07

ΔΝΚΚΔΣ

ΓΓΒ

150.300

2

08

Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο
νηθνγελεηώλ κε ηξία ηέθλα θαη
άλσ*

03/20.03.07

ΔΝΚΚΔΣ

ΓΓΒ

377.593

3

08

Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Γπλαηθώλ

04/05.06.09

ΔΝΚΚΔΣ

ΓΓΒ

400.000

4

08

Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Λέσλ

05/05.06.09

ΔΝΚΚΔΣ

ΓΓΒ

600.000

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

1.527.893

*Απνηεινύλ κεηαθεξόκελα έξγα από ην ΔΠΑΛ 2000-2006

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

62

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

ΔΥΣΔΓ ΔΤΑΚ
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξηο (4) πξνθεξύμεηο, ζην πιαίζην ησλ
Θεκαηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ

04/ πλδξνκή πξνο ηελ Δ&ΣΑ, ηδίσο ησλ ΚΚΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζβαζεο
ζε ππεξεζίεο Δ&ΣΑ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ) θαη

07/ Δπελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία
(θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζύζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ από ηα παλεπηζηήκηα, πθηζηάκελα
θέληξα θαη επηρεηξήζεηο ΔΣΑ θιπ
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ απφ
ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη 1.640.000 €.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
Έηορ
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

πνζηήξημε νκάδσλ ΚΚΔ γηα
δξάζεηο ΔΡΑ

2009

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

240.000

04

πνζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ
γηα δξάζεηο ΔΡΑ

2009

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

200.000

3

07

Ππλεξγαζία Ξξάμε Η, ΗΗ

2009

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

200.000

4

07

Spin off / Spin out

2009

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

ΔΠΔΓ ΔΡΑΘ

1.000.000

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ

1

04

2

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

1.640.000

Οη δξάζεηο Δζληθήο εκβέιεηαο «ΤΛΔΡΓΑΗΑ», Πξάμε Η: «πλεξγαηηθά έξγα κηθξήο θαη
κεζαίαο θιίκαθαο» θαη Πξάμε ΗΗ: «πλεξγαηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο», απεπζχλνληαη ζε
ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηλζηηηνχησλ, ΑΔΗ,
ηερλνινγηθψλ, δεκφζησλ, θαη άιισλ θνξέσλ. Οη ζπλνιηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ έσο
ην ηέινο ηνπ έηνπο 2009 ήηαλ 620 (Πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 θαη 5 Πεξηθέξεηεο Κεηαβαηηθήο
ηήξημεο) πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 452.274.162 €. ηελ Πεξηθέξεηα
Λνηίνπ Αηγαίνπ αληηζηνηρνχλ πξνηάζεηο αηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο
1.086.780 €.

Γενική Γιεύθσνζη Ιδιωηικών Δπενδύζεων (ΓΓΙΔ) ηοσ ΥΠΟΙΑΝ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ είλαη ΔΦΓ γηα δηαρείξηζε θαηεγνξηψλ Πξάμεσλ
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε επελδχζεηο ηνπ Λ. 3299/2004 «Θίλεηξα Ηδησηηθψλ
Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε» (ΦΔΘ 261
Α'/23.12.2004).
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνθεξύμεηο, ζην πιαίζην ησλ
Θεκαηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ 08/ Άιιεο επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη 10/ Τπνδνκή
ηειεπηθνηλσληώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ). Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα
δαπάλε ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ απφ ηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» είλαη 10.052.063 €.
Έρεη εληαρζεί κία (1) Ξξάμε, ζηε ΘΠ 08, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
9.250.000 €.
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ (ΔΦΓ: ΓΓΗΔ)
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ

Φοπέαρ
Ξποκήπ.

08

Αλνηθηή πξόζθιεζε
Δπελδπηηθνύ Λόκνπ (Λ. Αηγαίν)/
Δλίζρπζε επελδύζεσλ (εθηόο
ηνκέα ηνπξηζκνύ) κέζσ ηνπ
αλαπηπμηαθνύ λόκνπ 3299/04,
όπσο απηόο ηζρύεη ή
ηξνπνπνηείηαη

ΗΔ05/07

ΓΓΗΔ

ΓΓΗΔ

8.162.063

1

9.250.000

10

Ξξνώζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε ηνκείο
πνπ αμηνπνηνύλ ΡΞΔ

ΗΔ01/07

ΓΓΗΔ

ΓΓΗΔ

1.890.000

-

-

10.052.063

1

9.250.000

ΘΞ

Ρίηλορ Ξποκήπςξηρ/
Θαηηγοπία Ξπάξηρ

1

2

α/α

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

Πςγσπημ.
ΓΓ (€)

Απιθμόρ

πλνιηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο (2009),:
 έρνπλ εθδνζεί 17 πξνζθιήζεηο ζε 8 Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (ΘΠ 05, 09, 11, 12, 13,
14, 57, 81), ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 22.682.906 €, θαη
 έρνπλ εληαρζεί 21 Πξάμεηο, ζηηο ΘΠ 05, 12, 13, 14 θαη 57, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 8.202.412 €.
Δπηπιένλ γηα Πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ:
 έρνπλ εθδνζεί 22 πξνθεξύμεηο, επίζεο ζε 8 Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (ΘΠ 03, 04, 05,
07, 08, 09, 10, 11) ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 106.469.349 € θαη
 έρνπλ
εληαρζεί 1611 Πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηηο ΘΠ 05 θαη 08,
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 56.330.079 €.

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6, κε βάζε ηα ζηνηρεία ΟΠ, απφ
ηελ ππνβνιή ησλ Δμακεληαίσλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 6: Τεθηαθή Πύγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Δπίηεπγκα
Γεκηνπξγία clusters (αξηζκόο)

Πηόρνο
Αθεηεξία

Ρνπξηζηηθέο θιίλεο πνπ
εθζπγρξνλίδνληαη (αξηζκόο)

Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εληζρπζνύλ από
πξνγξάκκαηα (αξηζκόο)

1
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

12.000
156.106

Δπίηεπγκα

182

Πηόρνο
Αθεηεξία

137
37.734
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Γείκηερ

2007

Γεκηνπξγνύκελεο θαη λέεο
Δπηρεηξήζεηο ζε ηνκείο πνπ παξάγνπλ
ή αμηνπνηνύλ ΡΞΔ θαη
ρξεκαηνδνηνύληαη από venture
capital θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία (αξηζκόο)
Σξεκαηνδνηνύκελεο επηρεηξήζεηο γηα
ελζσκάησζε ΡΞΔ ζηελ θαζεκεξηλή
ηνπο ιεηηνπξγία (αξηζκόο)
Σξεκαηνδνηνύκελνη θόκβνη παξνρήο
ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο (αξηζκόο)
Δπηρεηξήζεηο πνπ σθεινύληαη από
δνκέο ζηήξημεο (αξηζκόο)
ICT projects πνπ ζα
ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ΞΔΞ
(αξηζκόο)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

8
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

635
294

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1.580
2.700

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

14
0

Απνηειέζκαηα
Δπσθεινύκελνη πνιίηεο από
ρξεκαηνδνηνύκελνπο εμνπιηζκνύο
ΡΞΔ (αξηζκόο)
Λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ηηο ΚΚΔ
(αξηζκόο)
Ξνζνζηό ηνπξηζηηθώλ θιηλώλ πνπ
εθζπγρξνλίδνληαη (%)
Σξεκαηνδνηνύκελεο Δπηρεηξήζεηο κε
δπλαηόηεηα ππνδνρήο Ζιεθηξνληθώλ
Ξαξαγγειηώλ (%)
Σξεκαηνδνηνύκελεο Δπηρεηξήζεηο κε
δπλαηόηεηα ππνδνρήο Ζιεθηξνληθώλ
Ξιεξσκώλ γηα Ξσιήζεηο κέζσ
Γηαδηθηύνπ (%)
Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
Γεκηνπξγνύκελεο πεξεζίεο ηνπ
Γεκνζίνπ πνπ είλαη πιήξσο
Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά
(% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ)

Ξνζνζηό πνιηηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ηηο Γεκηνπξγνύκελεο πεξεζίεο
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πνπ είλαη πιήξσο
Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά
(% επί ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ)

Ξνζνζηό πνιηηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ηηο Γεκηνπξγνύκελεο πεξεζίεο πνπ
είλαη Ξιήξσο Γηαζέζηκεο Ζιεθηξνληθά
(εθηόο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο)
(% επί ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

11.889
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

198
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

7,6
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

8,18
6,21

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1,23
0,57

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

100,00
92,68

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

13,00
7,00

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

13,00
6,00

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ
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3.6.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009 θαη
επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο ΔΦΓ Πξάμεσλ ηνπ Άμνλα γηα ηηο παξεκβάζεηο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Χηθιακή Σύγκλιζη» (ΔΥΓ ΔΠ ΧΣ)
Σν 2009 νη πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην εθρσξνχκελν ηκήκα ζηνλ ΔΦΓ, ΔΤΓ
ΔΠ Φ, θάιπςαλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ελεξγνπνηψληαο ην ζχλνιν
ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ.
Πνιηηηθή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο «Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ» ήηαλ ε ηαρεία ελεξγνπνίεζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ΔΠ κέζσ πξνζθιήζεσλ πνπ πξνέβιεπαλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο
αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε άκηιια κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. ην
πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θχθινη ελεκέξσζεο ζε φιε ηε ρψξα. Χζηφζν, ην
απνηέιεζκα ησλ ππνβνιψλ δελ ήηαλ ην αλακελφκελν απφ πιεπξάο πνηφηεηαο.
Ζ ΔΤΓ ππνδέρζεθε έλαλ ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ πξνηάζεσλ, πνιιέο θνξέο
επαλαιακβαλφκελσλ ή επηθαιππηφκελσλ, γηα ηηο νπνίεο έπξεπε λα αθνινπζήζεη φιε ηελ
ηππηθή δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ επηβάξπλε κε ηεξάζηην θφξην ηελ
Τπεξεζία θαη αλέδεημε ηηο δπζθνιίεο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠ κε
πξφβιεςε γηα δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Παξ’ φια απηά ν πξψηνο θχθινο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθιήζεσλ 1 θαη 2 νινθιεξψζεθε ην Κάξηην ηνπ 2009 θαη εληάρζεθε
ζεκαληηθφο αξηζκφο Πξάμεσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ζπκθφξεζε ηεο Τπεξεζίαο ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο
ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, επηιέρζεθε ε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο γηα ηηο
πξνζθιήζεηο 5, 6, 7, 8, 9 θαη πξνρψξεζε ε έληαμε Πξάμεσλ.
Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηά ην επηέκβξην ηνπ 2009 νθείινληαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηε λέα θαηεχζπλζε ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο, ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ έζεζαλ λέεο πξνηεξαηφηεηεο ζηα έξγα ΣΠΔ, θαζψο θαη ηηο
ζρεδηαδφκελεο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο πνιιψλ θνξέσλ, εηδηθά ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, νη παξαπάλσ ιφγνη πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέιημε ηεο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζε Πξάμεηο Φεθηαθήο χγθιηζεο θαη ρακειφ βαζκφ επίηεπμεο δαπαλψλ
κε αλάινγεο ζπλέπεηεο θαη ζην εθρσξνχκελν ηκήκα απφ ην ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ».
Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα»
Χο νξηδφληην πξφβιεκα αλαθέξεηαη ε πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ησλ εθρσξήζεσλ
ε νπνία ζπλέηεηλε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ.
ε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα βηνκεραλίαο, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ελεξγνπνηεζεί παξεκβάζεηο απφ ηελ
ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα, εκθαλίδεη πςειή θηλεηηθφηεηα ε νπνία
φκσο δελ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δξάζεψλ ηνπ αιιά νθείιεηαη ζηελ πξνψζεζε νξηζκέλσλ
δξάζεσλ κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο ην ΣEΚΠΚΔ (ζπλνιηθά 200 εθαη. €). Ζ ζπλνιηθή
πξφνδνο ηνπ ηνκέα θαηά ην 2009 ππήξμε πεξηνξηζκέλε.
ε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηνπξηζκνύ, ππάξρεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
ηνκέα ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κε επίιπζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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άιισλ, ζηελ επηινγή πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβάζεσλ, ζηνπο
ξφινπο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θα.
ε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα εκπνξίνπ-πξνζηαζίαο θαηαλαισηή, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θνλδπιίσλ
ησλ ηνκέσλ έρεη εμεηδηθεπζεί αιιά δελ ππάξρεη θακία παξέκβαζε πνπ λα έρεη πεξάζεη ζε
θάζε ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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3.7.

3.7.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 7: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο
ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ο ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζέηεη σο γεληθφ ζηφρν ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ
Πεξηθέξεηα Θξήηεο, σο βαζηθψλ ππιψλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 αλέξρεηαη ζε
293.000.000 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο.
ην πιαίζην απηφ, ε εμέιημε ηνπ Άμνλα αλά Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα, έρεη σο εμήο:
ΘΠ 44/ Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ: Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε
ζπλνιηθήο
δεκφζηαο
δαπάλεο
600.000
€
θαη
εληάρζεθε
κία
(1)
Πξάμε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 522.327 €.
ΘΠ 45/ Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν λεξό): Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 3.000.000 € θαη εληάρζεθε κία (1) Πξάμε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 700.917 €.
ΘΠ 46/ Δπεμεξγαζία Τδάησλ (Ιύκαηα): Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 8.000.000 €, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο εληάρζεθαλ ηέζζεξηο (4) Πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 3.102.509 €.
ΘΠ 53/ Πξόιεςε θηλδύλσλ: Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο
500.000 €. Δληφο ηνπ 2009, δελ εληάρζεθαλ Πξάμεηο.
ΘΠ 61/ Οινθιεξσκέλα ζρέδηα γηα ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή αλαγέλλεζε: Σν 2009
εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 8.000.000 €, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο
εληάρζεθαλ έμη (6) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 5.096.243 €.
ΘΠ 69/ Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αύμεζε ηεο
δηαξθνύο ζπκκεηνρήο θαη πξνόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε, ώζηε λα κεησζεί ν
δηαρσξηζκόο κε βάζε ην θύιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ηελ ελαξκόληζε εξγαζίαο θαη
ηδησηηθήο δσήο: Σν 2008 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 13.000.000 €
θαη εληφο ηνπ 2009 εληάρζεθε κία (1) Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
12.247.580 €.
ΘΠ 75/ Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο: Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 15.000.000 €. Δληφο ηνπ 2009, δελ εληάρζεθαλ Πξάμεηο.
ΘΠ 76/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα Τγείαο: Σν 2009 εθδφζεθαλ δχν (2) πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 18.700.000 €. Δληφο ηνπ 2009, δελ εληάρζεθαλ Πξάμεηο.
ΘΠ 77/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο παηδηώλ: Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 6.000.000 €. Δληφο ηνπ 2009, δελ εληάρζεθαλ Πξάμεηο.
ΘΠ 79/ Άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο: Σν 2009, εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 800.000 €. Δληφο ηνπ 2009, δελ εληάρζεθαλ Πξάμεηο.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 7: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ/
Θαηηγοπία Ξπάξηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

44

Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη
βηνκεραληθώλ απνβιήησλ

14/20.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

600.000

1

522.327

2

45

Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο
(πόζηκν λεξό)

15/20.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

3.000.000

1

700.917

3

46

Έξγα επεμεξγαζίαο πδάησλ
(ιύκαηα)

16/20.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

8.000.000

4

3.102.509

4

53

πνδνκέο θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ
πξόιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ
θαηαζηξνθώλ

17/20.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

500.000

-

-

5

61

Νινθιεξσκέλα ζρέδηα γηα ηελ
αζηηθή θαη αγξνηηθή αλαγέλλεζε

11/20.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

8.000.000

6

5.096.243

6

69

Ξαξνρή ππεξεζηώλ ηύπνπ
"Βνήζεηα ζην ζπίηη"

01/18.03.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

13.000.000

1

12.247.580

7

75

πνδνκέο εθπαίδεπζεο (α' βάζκηα β' βάζκηα εθπαίδεπζε) - ΘΞ 75

06/30.06.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

15.000.000

-

-

8

76

Δπέθηαζε-αλάπηπμε -αλαβάζκηζε
ππνδνκώλ ζηε β’ βάζκηα θαη γ’
βάζκηα θξνληίδα πγείαο

09/29.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

7.800.000

-

-

9

76

Αλάπηπμε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
α’ βάζκηαο θξνληίδα πγείαο

10/29.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

10.900.000

-

-

10

77

πνδνκέο ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο
παηδηώλ

05/12.06.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

6.000.000

-

-

79

Αλάπηπμε δνκώλ γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο εηδηθώλ θνηλσληθώλ
νκάδσλ

12/20.08.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

800.000

-

-

ΠΛΝΙΝ

73.600.000

11

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

13

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

21.669.576

πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί έληεθα (11) πξνζθιήζεηο, ζε 10 Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (ΘΠ 44, 45,
46, 53, 61, 69, 75, 76, 77, 79), ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 73.600.000 €, θαη
 έρνπλ εληαρζεί δεθαηξείο (13) Ξξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
21.669.576 €, ζηηο ΘΠ 44, 45, 46, 61 θαη 69.
Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αθφκε πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7.
Χζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ, κέζσ ησλ εληαγκέλσλ
Πξάμεσλ, πξνβιέπνληαη:
κία λέα ΔΔΙ (απφ ηηο 2 πνπ είλαη ε ηηκή ζηφρνο)
δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο
αλαπιάζεηο θαη αλαβαζκίζεηο πεξηνρψλ, θαη
δνκέο «Βνήζεηα ζην ζπίηη».

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 7: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Δπίηεπγκα
Λέεο ΔΔΙ (αξηζκόο)

Πηόρνο
Αθεηεξία

2
25

Δπίηεπγκα
ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη (αξηζκόο)

Πηόρνο
Αθεηεξία

ΣΡΑ πνπ δεκηνπξγνύληαη
(αξηζκόο)
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη – αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκόο)
Κλεκεία θαη Αξραηνινγηθνί ρώξνη
πνπ αλαδεηθλύνληαη (αξηζκόο)
Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ
αλαβαζκίδνληαη – θαηαζθεπάδνληαη
(αξηζκόο)

1
0

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1
10

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1.774
2.314

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

53
1.374

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

100
5.205

Απνηειέζκαηα
Ξνζνζηό Ηζνδύλακνπ πιεζπζκνύ
πνπ εμππεξεηείηαη από ΔΔΙ (%)

Ξνζνζηό πιεζπζκνύ πνπ
εμππεξεηείηαη από ΣΡΑ/ΠΚΑ (%)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

86,5
83,2

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

100
85

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.7.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 7.
.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.8.

3.8.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 8: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο
ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αλαθέξνληαη ζηα εμήο:






Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, σο
θπξίαξρνη πφξνη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
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.
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνηχπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ππνζηήξημε ηεο
δηεχξπλζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ
ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.

χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8 είλαη 228.319.048 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Βνξείνπ
Αηγαίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε εμέιημε ηνπ Άμνλα αλά Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα, έρεη σο εμήο:
ΘΠ 44/ Γηαρείξηζε νηθηαθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ: Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 18.016.835 €.
ΘΠ 45/ Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή ύδαηνο (πόζηκν λεξό): Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 17.543.158 €.
ΘΠ 54/ Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξόιεςε θηλδύλσλ: Σν
2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 2.579.876 €.
ΘΠ 69/ Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αύμεζε ηεο
δηαξθνύο ζπκκεηνρήο θαη πξνόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε, ώζηε λα κεησζεί ν
δηαρσξηζκόο κε βάζε ην θύιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ηελ ελαξκόληζε εξγαζίαο θαη
ηδησηηθήο δσήο: Σν 2008 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 6.200.000 €
θαη ην 2009 εληάρζεθε κία (1) Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
6.200.000 €.
ΘΠ 75/ Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο: Σν 2009 δεκνζηνπνηήζεθαλ ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο,
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 12.725.079 €. Έρνπλ εληαρζεί ηξεηο (3) Πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 7.911.309 €, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2) είλαη
κεηαθεξφκελα Έξγα (6.939.079 €).
ΘΠ 76/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα Τγείαο: Σν 2009, εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 8.731.373 €. Αθνξά ζε έξγν-γέθπξα ηνπ Γ’ ΘΠ.
ΘΠ 77/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο παηδηώλ: Σν 2009, εθδφζεθε πξφζθιεζε
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 1.031.950 €.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 8: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

44

Πηεξεά Απόβιεηα (δεκηνπξγία
ΣΡΑ θαη ΣΡ, ΠΚΑ,
απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ)

17/30.09.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

18.016.835

2

45

Θαηαζθεπή – βειηίσζε δηθηύσλ θαη
ινηπώλ ππνδνκώλ ύδξεπζεο
(πόζηκν λεξό)

04./26.05.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

17.543.158

3

54

ΠΣΝΝΑΞ (κεηαθεξόκελν έξγν)

15/28.09.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

2.579.876

4

69

Δλέξγεηεο αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ
βνήζεηαο

01/12.09.08

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

6.200.000

1

6.200.000

5

75

πνδνκέο εμνπιηζκώλ ζηελ
Ρξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

05/27.05.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

1.250.000

1

972.230

6

75

Θηηξηαθέο ππνδνκέο ζηελ
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
(κεηαθεξόκελν έξγν)

10/28.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

6.939.079

2

6.939.079

7

75

Θηηξηαθέο ππνδνκέο ζηελ
Ρξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
(κεηαθεξόκελν έξγν)

16/22.09.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

4.536.000

8

76

Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ (έξγνγέθπξα Γ’ ΘΞΠ)

13/03.09.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

8.731.373

9

77

πνδνκέο ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο
παηδηώλ

08/02.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

1.031.950

ΠΛΝΙΝ

66.828.271

4

14.111.309

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί ελλέα (9) πξνζθιήζεηο, ζε επηά (7) Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (44, 45,
54, 69, 75, 76, 77), ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 66.828.271 €. Απφ απηή ηε δεκφζηα
δαπάλε, ηα 8.731.373 € αθνξνχλ ζε έξγν – γέθπξα ηνπ Γ’ ΘΠ θαη ηα 14.054.955
αθνξνχλ ζε κεηαθεξφκελα Έξγα.
 έρνπλ εληαρζεί ηέζζεξηο (4) Ξξάμεηο, ζηηο ΘΠ 69 θαη 75, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 14.111.309 €, απφ ηηο νπνίεο, δχν (2) είλαη κεηαθεξφκελα Έξγα
(6.939.079 €).

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αθφκε πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8.
Χζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ, κέζσ ησλ εληαγκέλσλ
Πξάμεσλ, πξνβιέπνληαη 40 ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη – θαηαζθεπάδνληαη (απφ
ηηο 250 πνπ είλαη ε ηηκή ζηφρνο).

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 8: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Κλεκεία θαη Αξραηνινγηθνί ρώξνη
πνπ αλαδεηθλύνληαη (αξηζκόο)
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη – αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκόο)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

8
65

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

300
732

Δπίηεπγκα
ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη (αξηζκόο)

Πηόρνο
Αθεηεξία

ΣΡΑ πνπ δεκηνπξγνύληαη
(αξηζκόο)
Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ
αλαβαζκίδνληαη – θαηαζθεπάδνληαη
(αξηζκόο)
Πηαζκνί Κεηαθόξησζεο
Απνξξηκκάησλ (ΠΚΑ) πνπ
δεκηνπξγνύληαη (αξηζκόο)

2
12

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

1
6

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

250
1.976

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

5
0

Απνηειέζκαηα
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη / αλαβαζκίδνληαη
(επί ησλ πθηζηάκελσλ) (%)
Ξιεζπζκόο πνπ θαιύπηεηαη από
αλαβαζκηζκέλα δίθηπα ύδξεπζεο
(%)
Ξιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη από
ΣΡΑ/ ΠΚΑ (%)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

41
75

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

98
96

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

100
82,8

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.8.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 8.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.9.

3.9.1.

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 9: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο
ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη σο γεληθφ ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε
θαη πνηφηεηα δσήο, κέζα απφ ηε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε
ησλ αλαγθαίσλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππνδνκψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο
Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. Οη επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ εθθξάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 9 είλαη 97.191.665 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε εμέιημε ηνπ Άμνλα αλά Θεκαηηθή Πξνηεξαηφηεηα, έρεη σο εμήο:
ΘΠ 46/ Δπεμεξγαζία Τδάησλ (Ιύκαηα): Σν 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 5.005.937 € θαη εληάρζεθε κηα (1) Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 5.236.823 €, πνπ απνηειεί έξγν «Γέθπξα» απφ ην ΠΔΠ Λνηίνπ Αηγαίνπ
2000-2006.
ΘΠ 69/ Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αύμεζε ηεο
δηαξθνύο ζπκκεηνρήο θαη πξνόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε, ώζηε λα κεησζεί ν
δηαρσξηζκόο κε βάζε ην θύιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ηελ ελαξκόληζε εξγαζίαο θαη
ηδησηηθήο δσήο ελαξκόληζε εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο, όπσο π.ρ. κε ηελ επρεξέζηεξε
πξόζβαζε ζηε θξνληίδα παηδηώλ θαη εμαξηώκελσλ πξνζώπσλ: Σν 2009 εληάρζεθε κία (1)
Πξάμε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ
βνήζεηαο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 4.000.000 €, ζην πιαίζην
πξφζθιεζεο πνπ είρε εθδνζεί ην 2008, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 4.000.000 €.
Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 75/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο: Σν 2009 εθδφζεθε
πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 30.000.000 € πνπ αθνξνχζε ζε θηηξηαθέο
ππνδνκέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο
εληάρζεθαλ πέληε (5) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 11.260.958 €,
νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζην δείθηε «ρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη θαηαζθεπάδνληαη».
Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 76/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο: Σν 2009 εθδφζεθε
πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 7.208.550 € θαη εληάρζεθε κηα (1) Πξάμε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 4.397.857 €, πνπ απνηειεί έξγν «Γέθπξα»
απφ ην ΠΔΠ Λνηίνπ Αηγαίνπ 2000-2006. Ζ πξάμε απηή ζπκβάιιεη ζην δείθηε
«Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη / αλαβαζκίδνληαη».
Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 77/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο παηδηώλ: Σν 2009
εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 2.002.375 €.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 9: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

46

Δπεμεξγαζία δάησλ - Ιύκαηα

11/02.09.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

5.005.937

1

5.236.823

2

69

Δλέξγεηεο ζηήξημεο αηόκσλ πνπ
ρξήδνπλ βνήζεηαο

02/22.09.08

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

4.000.000

1

4.000.000

3

75

πνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο

03/10.03.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

30.000.000

5

11.260.958

4

76

πνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

04/14.04.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

7.208.550

1

4.397.857

5

77

πνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο
θξνληίδαο παηδηώλ

12/23.12.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

2.002.375

-

-

ΠΛΝΙΝ

48.216.862

8

24.895.638

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 9, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί πέληε (5) πξνζθιήζεηο, ζε πέληε (5) Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (ΘΠ 46,
69, 75, 76, 77), ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 48.216.862 €
 έρνπλ εληαρζεί νθηψ (8) Ξξάμεηο, ζηηο ΘΠ 46, 69, 75 θαη 76, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 24.895.638 €. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ εληαγκέλσλ
Πξάμεσλ, πξνβιέπνληαη 50 ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ αλαβαζκίδνληαη – θαηαζθεπάδνληαη.

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 9, κε βάζε ηα ζηνηρεία ΟΠ, απφ
ηελ ππνβνιή ησλ Δμακεληαίσλ Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 9: Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Κλεκεία θαη Αξραηνινγηθνί ρώξνη
πνπ αλαδεηθλύνληαη (αξηζκόο)

πνδνκέο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο (αξηζκόο)
Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ
αλαβαζκίδνληαη – θαηαζθεπάδνληαη
(αξηζκόο)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

15
35

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

5
74

Δπίηεπγκα

12

Πηόρνο
Αθεηεξία

49
2.701

Απνηειέζκαηα
Λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη / αλαβαζκίδνληαη
(%)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

10
0

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Αύμεζε επηζθεπηώλ ζε κλεκεία,
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη
κνπζεία (%)

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

10
0

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.9.2.

Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα
ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:

πνπ

πξνέθπςαλ

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηνπ

έηνπο

2009

Οη πεξηζζφηεξνη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο θαηά ηε δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ελψ ν λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο
πεξηνρήο θαη ε ππνζηειέρσζε ησλ θνξέσλ δπζρεξαίλεη ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηε ζχλαςε
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθά επαξθψλ θνξέσλ θαη ησλ
αζζελέζηεξσλ.
Ιφγσ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αδπλακηψλ ησλ θνξέσλ πνιιά πξνηεηλφκελα έξγα δελ
παξνπζίαδαλ ηελ επηζπκεηή σξηκφηεηα ψζηε λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

76

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

3.10. ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 10: Σσξηθή Ππλνρή θαη Ππλεξγαζία ζηελ
Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
3.10.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ
ελδνπεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ
θαη κηθξφηεξσλ λεζηψλ θαη πεξηνρψλ ρακειήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ κεγαιχηεξσλ
θαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλσλ λεζηψλ/θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. Οη
επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ εθθξάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 10 αλέξρεηαη ζε
54.682.790 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ ηα κηθξά λεζηά θαη νη πεξηνρέο ρακειήο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο (2009), εθπνλήζεθε ζρεηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε.
Δμεηδηθεχηεθαλ νη παξεκβάζεηο ησλ Θσδηθψλ Θεκαηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο:
- ΘΠ 23/ Πεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο νδνί
- ΘΠ 30/ Ιηκέλεο
- ΘΠ 75/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
- ΘΠ 76/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
- ΘΠ 77/ Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο παηδηώλ, γηα ηνλ νπνίν δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο
30/12/2009 πξφζθιεζε, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:

ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

77

πνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο
θξνληίδαο παηδηώλ

13/30.12.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

Πςνολική ΓΓ
(€)
2.002.375

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

-

-

Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδνληαη κφλν νη πξνγξακκαηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 10.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΗΘΡΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 10: Σσξηθή Ππλνρή θαη Ππλεξγαζία ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ
Γείκηερ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΛΝΙΝ

Δθξνέο
Βειηίσζε – θαηαζθεπή νδώλ εθηόο
απηνθηλεηνδξόκσλ θαη εζληθήο
νδνπνηίαο (ρηιηόκεηξα)
Ιηκέλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη
(αξηζκόο)

πνδνκέο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο (αξηζκόο)

Πρνιηθέο αίζνπζεο πνπ
αλαβαζκίδνληαη / θαηαζθεπάδνληαη

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

15
431

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

3
25

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

5
29

Δπίηεπγκα
Πηόρνο
Αθεηεξία

21
404

* Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ΔΠ

3.10.2. Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο
Γελ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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3.11. ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 11: Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο Ακηγνύο Πηόρνπ Πύγθιηζεο (Θξήηε & Βόξεην Αηγαίν)
3.11.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε θάιπςε ησλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζηηο Πεξηθέξεηεο Θξήηεο θαη
Βνξείνπ Αηγαίνπ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ιφγσ ησλ
απαηηήζεσλ ησλ λέσλ Θαλνληζκψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. ην πιαίζην ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, δξάζεηο εθπφλεζεο ησλ αλαγθαίσλ
κειεηψλ, παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, αμηνιφγεζεο θαη ειέγρσλ, θαζψο θαη δξάζεηο
ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 11 αλέξρεηαη ζε
13.500.000 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα έρνπλ εθρσξεζεί ζηνπο εμήο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο:
 Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Θξήηεο
 Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
ΔΓΑ Περιθέρειας Κρήηης
Απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη εθρσξεζεί ζηελ
ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Θξήηεο, ην 2009 εθδφζεθαλ δχν (2) πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 6.000.000 € (3.000.000 € έθαζηε) πνπ αθνξνχλ ζηηο Θεκαηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο:
ΘΠ 85/ Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε, θαη
ΘΠ 86/ Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία.
Κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο (2009) δελ έρνπλ εληαρζεί Πξάμεηο.
ΔΓΑ Περιθέρειας Βορείοσ Αιγαίοσ
Απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη εθρσξεζεί ζηελ
ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 1.266.400 €, θαη έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) Ξξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 1.129.400 €. πγθεθξηκέλα:
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 85/ Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινύζεζε θαη
επηζεώξεζε, ην 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 651.700 € θαη
εληάρζεθαλ πέληε (5) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 514.700 €.
ηε Θεκαηηθή Πξνηεξαηόηεηα 86/ Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία,
ην 2009 εθδφζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 614.700 €, θαη εληάρζεθαλ
πέληε (5) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 614.700 €.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 11: Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο - Ακηγνύο Πηόρνπ Πύγθιηζεο (Θξήηε &
Βόξεην Αηγαίν)

ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

85

Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή,
παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε

07/25.06.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

3.000.000

-

-

2

86

Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο,
ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία

08/25.06.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Θξήηεο

3.000.000

-

-

3

85

Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή,
παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε

06/02.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

651.700

5

514.700

4

86

Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο,
ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία

09/03.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Βνξείνπ Αηγαίνπ

614.700

5

614.700

ΠΛΝΙΝ

Πςνολική ΓΓ
(€)

7.266.400

Απιθμόρ

10

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

1.129.400

πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 11, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξηο (4) πξνζθιήζεηο, ζε δχν (2) Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (85 θαη
86), ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 7.266.400 €
 έρνπλ εληαρζεί δέθα (10) Ξξάμεηο, θαη ζηηο δχν ΘΠ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο 1.129.400 €.

3.11.2. Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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3.12. ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 12: Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο Πηόρνπ Πηαδηαθήο Δηζόδνπ (Λόηην Αηγαίν)
3.12.1. Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ άμνλα
Ο ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ρσξηθά αλαθέξεηαη ζηελ
Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη αθνξά ζηελ ηερληθή, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ελ ιφγσ Πεξηθέξεηα,
θαζψο θαη κεηαμχ άιισλ, ζηελ ππνζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο
πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζε δξάζεηο θαη Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο.
χκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», ε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 12 αλέξρεηαη ζε
6.066.018 €.
Αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα έρνπλ εθρσξεζεί ζηνπο εμήο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο:
 Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΔΓΑ) Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε»
 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΤΓ
ΔΠΑΔ).
ΔΓΑ Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ
Απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα, ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο έρεη εθρσξεζεί ζηελ
ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, έρνπλ εθδνζεί δχν (2) πξνζθιήζεηο ζπλνιηθήο δεκφζηαο
δαπάλεο 2.700.000 €, θαη έρνπλ εληαρζεί ηξεηο (3) Ξξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 1.148.400 €. Οη ζρεηηθνί θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί, αλαιχνληαη σο εμήο:
ΘΠ 85/ Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε:
Σν 2009,
δεκνζηνπνηήζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 1.400.000 €, θαη εληάρζεθε
κία (1) Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 788.900 €.
ΘΠ 86/ Αμηνιόγεζε θαη Κειέηεο, Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλία: Σν 2009,
δεκνζηνπνηήζεθε πξφζθιεζε ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 1.300.000 € θαη εληάρζεθαλ
δχν (2) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 359.500 €.
Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Χηθιακή Σύγκλιζη»
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα 12 ηνπ ΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», κέζσ ηεο
εθρψξεζεο πνπ έρεη γίλεη ζηελ ΔΤΓ ΔΠ Φ, ην 2008 εθδφζεθε κία (1) πξόζθιεζε, γηα ηηο
Θεκαηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο 85 θαη 86. Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, ην πνζφ πνπ αθνξά ζε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα είλαη 99.001 €.
Δληάρζεθαλ έμη (6) Ξξάμεηο Δζληθήο εκβέιεηαο κε αλαινγνχζα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠ
«Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ», 63.664 € (ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε).
Διδική Υπηρεζία Γιατείριζης ηοσ ΔΠ «Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα»
Σν εηήζην Πξφγξακκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ 2009 γηα ηελ
ππνζηήξημε δξάζεσλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ηφζν ζην ΔΠΑΛ ΗΗ φζν θαη
ζηα ΔΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ Κεηαβαηηθήο ηήξημεο) εγθξίζεθε ην Κάξηην – Απξίιην 2009.
Παξάιιεια, ην Κάξηην 2009 εθρσξήζεθαλ ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ πφξνη απφ ηα ΔΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ
κεηαβαηηθήο ζηήξημεο γηα ηηο ΘΠ 85 θαη 86.
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία - εμεηδίθεπζε δξάζεσλ,
ζηελ ππνζηήξημε ησλ ΔΦΓ θαη ησλ ΔΤΔΓ, ζηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηεο ΔΤΓ, ησλ ΔΦΓ
θαη ησλ Γηθαηνχρσλ, ζε ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
ΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ. ηνλ ηνκέα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κε έθδνζε
πξνζθιήζεσλ θαηεγνξίεο Πξάμεσλ κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠ. Δπίζεο εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Πξάμεσλ
ΣΤΔ (ΘΠ 85, 86) έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο Δπ.Πα. ησλ αληίζηνηρσλ ΔΠ.
Κέρξη ην έηνο αλαθνξάο (2009) έρνπλ εθδνζεί νθηψ (8) πξνζθιήζεηο, απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ νπνίσλ, ην πνζφ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν
Άμνλα είλαη 171.851 €. πλνιηθά, εληάρζεθαλ ηξεηο (3) Ξξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 73.274 €. Οη ζρεηηθνί θσδηθνί Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί, αλαιχνληαη σο εμήο:
ΘΠ 85: Σν 2009, δεκνζηνπνηήζεθαλ έμη (6) πξνζθιήζεηο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπο πνπ
αθνξά ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Άμνλα ήηαλ 105.777 €. Δληάρζεθε κία (1) Πξάμε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 7.200 €.
ΘΠ 86: Σν 2009, δεκνζηνπνηήζεθαλ δχν (2) πξνζθιήζεηο, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ
νπνίσλ, ε δεκφζηα δαπάλε πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα
είλαη 66.074 €. Δληάρζεθαλ δχν (2) Πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
66.074 €.

ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
ΑΞ 12: Ρερληθή πνζηήξημε Δθαξκνγήο - Πηόρνπ Πηαδηαθήο Δηζόδνπ (Λόηην Αηγαίν)
ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ

ΔΛΡΑΜΔΗΠ ΞΟΑΜΔΥΛ

α/α

ΘΞ

Ρίηλορ Ξπόζκληζηρ

Θωδικόρ /
Ζμ/νία
Έκδοζηρ

ΔΦΓ/ Φοπέαρ
Ξπόζκληζηρ

1

85

Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή,
παξαθνινύζεζε θαη επηζεώξεζε

07/17.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

1.400.000

1

788.900

2

86

Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο,
ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία

08/17.07.09

ΔΓΑ Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ

1.300.000

2

359.500

85

Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή,
παξαθνινύζεζε θαη
επηζεώξεζε.

50.796

4

51.252

86

Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο,
ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία

48.205

2

12.412

4

85

Ρερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Φάζε 2
ελίζρπζεο ειιεληθώλ
ζπλεξγαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζηε
κηθξνειεθηξνληθή

16/30.04.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

7.200

1

7.200

5

85

Κνλάδα Γηθαίνπ Δλέξγεηαο

24/26.06.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

5.400

-

-

6

85

Ρερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ΞΑΛ ζηνπο ηνκείο ηνπ
εκπνξίνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή

28/30.07.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

18.207

-

-

85

Ρερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ΞΑΛ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο,
ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο

26/30.07.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

24.633

-

-

3

7

03/12.12.08

Πςνολική ΓΓ
(€)

Απιθμόρ

Πςγσπημ. ΓΓ
(€)

ΔΓ ΔΞ ΤΠ

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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82

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

85

Ρερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ΞΑΛ ζηνπο ηνκείο ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ
θαη ηεο κεηαπνίεζεο

9

8

22/2009

ΔΓ ΔΞΑΔ

28.917

-

-

85

Ρερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
πνπξγείνπ Ρνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο θαηά ηελ ΞΞ 20072013

32/14.09.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

21.420

-

-

10

86

Κειέηεο ΔΓ γηα ηελ ππνζηήξημε
ηνπ ΔΞΑΛ ΗΗ

12/26.03.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

11.092

1

11.092

11

86

Γεκνζηόηεηα ΔΞΑΛ ΗΗ

13/10.04.09

ΔΓ ΔΞΑΔ

54.982

1

54.982

ΠΛΝΙΝ

2.970.852

12

1.285.338

πκπεξαζκαηηθά, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 12, κέρξη θαη ην έηνο αλαθνξάο
(2009):
 έρνπλ εθδνζεί έληεθα (11) πξνζθιήζεηο, ζε δχν (2) Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (85 θαη
86), ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 2.970.852 €
 έρνπλ εληαρζεί δψδεθα (12) Ξξάμεηο, θαη ζηηο δχν ΘΠ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο 1.285.338 €.

3.12.2. Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.

ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
4.1.

Απνηειέζκαηα από ηελ Δλζσκάησζε αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο, ησλ
θξηηεξίσλ πξνζβαζηκόηεηαο αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ
θύισλ (Άξζξν 16 Θαλ. 1083/2006)

Κε δεδνκέλν ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ην έηνο 2009, ην νπνίν, φπσο
έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα, ήηαλ έηνο ελεξγνπνίεζεο, δελ πθίζηαληαη απνινγηζηηθά
ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ παξνρή
ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ.
Παξφι’ απηά, ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία εθαξκνγήο ειήθζεζαλ
ηα θαηάιιεια κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θαλνληζκνχ EK 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, 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.
ην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ (Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΠ) γηα ηελ πξναγσγή ηεο
ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ηελ απνηξνπή δηαθξίζεσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ
ΔΠ έρνπλ πξνβιεθζεί ηα αθφινπζα:
i. Ζ ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηή θξαηηθψλ αξρψλ πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο θαζψο θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία, Γίθηπν ROM θιπ.)
ii. Ζ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ
εηδηθφηεξσλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην
δπλαηφλ επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε. ηα κέηξα
απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε απνζηνιή ησλ πξνθεξχμεσλ ζε φια ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο,
νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ επξεία δηάδνζε ηφζν ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο
φζν θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε ηεο.
iii. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ θαη
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ηεο εηήζηαο έθζεζεο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ
ιεθζεί ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο.
iv. Ζ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαηά ηε
δηαδηθαζία επηινγήο Πξάμεσλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε.
ην επίπεδν ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία, σο
ηξηηνβάζκηνο θνξέαο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (αξκφδηα γηα ηελ πνιηηηθή ηζφηεηαο ησλ θχισλ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, εθπξνζσπνχληαη κε δηθαίσκα ςήθνπ
ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ.
ην επίπεδν ησλ δηαδηθαζηώλ επηινγήο Ξξάμεσλ, κε ηε δηεμαγσγή ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θξήηεο θαη Λήζσλ
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010

84

ΔΣΖΗΑ ΔΘΘΔΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΔΣΟΤ 2009 ΣΟΤ Δ.Π. «ΘΡΖΣΖ- ΛΖΩΛ ΑΗΓΑΗΟΤ (Θ.Λ.Α.)» 2007-2013

Αηγαίνπ», πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 27-2-2008 ζηε Κπηηιήλε, εγθξίζεθαλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα
αθφινπζα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Πξάμεσλ:


Β3. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ θαη κε δηάθξηζε
Δμεηάδεηαη αλ ν Γηθαηνχρνο 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. Δλδεηθηηθά ηα θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηελ
εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ηνπ Γηθαηνχρνπ ή ησλ αλαδφρσλ ηνπ ζηελ επηινγή ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ σθεινπκέλσλ θιπ.



Β4. Σήξεζε ησλ θαλόλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο ησλ αηόκσλ κε
αλαπεξία
Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Πξάμε/ δξάζε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ σο πξνο ηελ
πξφζβαζε ζην θπζηθφ ή θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ
πιεξνθφξεζε κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), φπσο
εμεηδηθεχεηαη απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή αλάινγα κε ην είδνο ησλ Πξάμεσλ
ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.

ην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην ΔΠ, έρνπλ
εθδνζεί ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληάμεηο Πξάμεσλ.
ηνλ ηνκέα «αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο» ηνπ ΔΠ πξνβιέπνληαη νη Θεκαηηθέο
Πξνηεξαηφηεηεο (ΘΠ) 69 θαη 77 σο αθνινχζσο:


69: «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ ελδπλάκσζε
ηεο βηώζηκεο εξγαζηαθήο ζπκκεηνρήο θαη εμέιημεο ηεο γπλαίθαο ώζηε λα κεησζνύλ νη
δηαθξίζεηο θύινπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ελαξκνληζηεί ε εξγαζηαθή κε ηελ ηδησηηθή
δσή, όπσο νη δηεπθνιύλζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θξνληίδαο παηδηώλ θαη θξνληίδαο
εμαξηεκέλσλ αηόκσλ»
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηελ
Πεξηθέξεηα, πξνβιέπνληαη δξάζεηο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο
θξνληίδαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.



77: «Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο παηδηώλ»
Γηα ηελ εμππεξέηεζε / απνδέζκεπζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο παηδηψλ θαη ππνζηήξημεο αηφκσλ πνπ
ρξεηάδνληαη βνήζεηα, πξνβιέπνληαη δξάζεηο βειηίσζεο, επέθηαζεο ή / θαη δεκηνπξγίαο
ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο αλαγθαίεο
πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζε ηνπηθφ θαη λνκαξρηαθφ επίπεδν. Παξάιιεια, γηα ηε
βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο, πξνβιέπνληαη δξάζεηο/έξγα εμππεξέηεζεο πξνζηαζίαο θαη
θνηλσληθήο έληαμεο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη άιισλ θνηλσληθά επαίζζεησλ νκάδσλ.

ην πιαίζην απηφ εθδφζεθαλ 3 πξνζθιήζεηο ζηε ΘΠ 69 θαη εληάρζεθαλ 3 Πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 22.447.580 € θαη 4 πξνζθιήζεηο ζηε ΘΠ 77,
ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 11.036.700 €.
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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ε φηη αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο έρεη νξηζζεί
ΔΦΓ ε ΔΥΓ ΔΠΑΔ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη δηαζθαιίδνληαη θπξίσο κέζσ:
 ηεο εθαξκνγήο ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ησλ
θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα θξηηήξηα επηινγήο Πξάμεσλ.
πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θάζε δξάζε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ ζχκθσλα κε
ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα, σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζην θπζηθφ ή θαη δνκεκέλν
πεξηβάιινλ, σο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ πιεξνθφξεζε κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ γεληθνχ θξηηεξίνπ ε ΔΤΓ
ΔΠΑΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ηελ Δζληθή
Αξρή πληνληζκνχ
 ηεο πξφβιεςεο, ζηηο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο,
δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ κε
πεξηνξηζκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζηελ εθπφλεζε ησλ Οδεγψλ Δθαξκνγήο ησλ
Πξάμεσλ εληζρχζεσλ (π.ρ. ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο γπλαηθψλ θαη λέσλ) ζεκεηψλεηαη
σο πξνηεξαηφηεηα ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ε αχμεζε
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
ην πιαίζην απηφ έρνπλ εθδνζεί πξνζθιήζεηο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ΡΟΚ,
γπλαηθψλ θαη λέσλ ζηε ΘΠ 08 (βι. 1.1.4 & 3.6.1 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο).

ε φηη αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο έρεη νξηζζεί
ΔΦΓ ε ΔΥΓ ΔΠ ΧΣ, δίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο θαη ησλ
θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε Αλαπεξία.
Σν ΔΠ Φ ζηνρεχεη ζηελ, ρσξίο δηαθξίζεηο, πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε γλψζε, ζηηο λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη θαη
ηνπ e-Europe 2005 θαη ηνπ i2010, πξνο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ: γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα κε αλαπεξία
θιπ.
Πεξαηηέξσ, νη Πξνζθιήζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε θαηά ην
έηνο 2009, πηνζέηεζαλ ηελ αξρή «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο», εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη
φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηηο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Web
Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Οη σθεινχκελνη ηνπ ζπλφινπ ησλ ελ ιφγσ
παξεκβάζεσλ πεξηειάκβαλαλ πιεζπζκηαθέο νκάδεο (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα κε
αλαπεξία, πιεζπζκφο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θιπ) ζηηο νπνίεο ην ςεθηαθφ ράζκα
εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν.
ην επίπεδν ηεο αμηνιόγεζεο, νη νδεγίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ (Οδεγφο ρεηηθά
κε ην πιαίζην πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ΔΠ θαη
ΠΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αξ. Πξση.:36569 ΔΤΑΑΠ 1934) πξνβιέπνπλ φηη
φιεο νη Αμηνινγήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ ζα πξνζεγγίδνπλ ζρεηηθφ
αμηνινγεηηθφ εξψηεκα: «Πώο αμηνινγείηαη ε νξηδόληηα εθαξκνγή θαη ζπκκόξθσζε κε ηηο
αξρέο α) ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, β) ηεο κε δηάθξηζεο (εμαηηίαο ηνπ θύινπ,
ηεο θπιήο ή ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ήησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο ύπαξμεο
αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ) θαη γ) ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ
Αηόκσλ κε αλαπεξία (Άξζξν 16 Θαλ. 1083/2006);».
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4.2.

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Δθαξκνγήο

Θαηά ην έηνο αλαθνξάο (2009), ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο, δφζεθε
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία - εμεηδίθεπζε δξάζεσλ, ζε
ελέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο θαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ΔΦΓ θαη ησλ
ΔΤΔΓ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπο.
Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ηεο Δθαξκνγήο αλαιχνληαη
ζηηο
ελφηεηεο 3.11 θαη 3.12 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο Άμνλεο
Πξνηεξαηφηεηαο 11 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο - Ακηγνχο ηφρνπ χγθιηζεο (Θξήηε &
Βφξεην Αηγαίν)» θαη 12 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο - ηφρνπ ηαδηαθήο Δηζφδνπ (Λφηην
Αηγαίν)». πλνιηθά:
 ζηε ΘΠ 85/ Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινύζεζε, επηζεώξεζε, έρνπλ εληαρζεί 11
Πξάμεηο, κε αλαινγνχζα ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνζνχ 1.362.052 €,
 ζηε ΘΠ 86/ Αμηνιόγεζε θαη κειέηεο, ελεκέξσζε & επηθνηλσλία, έρνπλ εληαρζεί επίζεο
11 Πξάμεηο, κε αλαινγνχζα ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 1.052.686 €.

4.3.

Ξιεξνθόξεζε θαη Γεκνζηόηεηα

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» 2007-2013, θαηά ην έηνο 2009
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα
πξνβιεζνχλ ην πεξηερφκελν θαη ε εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε κέζα θαη
κεζφδνπο πνπ απνηππψλνληαη ζην επηθνηλσληαθφ ζρέδην ηνπ ΔΠ ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ
Απφθαζε 08824/11.9.2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Ζ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο είρε σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ
ξφινπ ηεο Θνηλφηεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ, ησλ Γηθαηνχρσλ αιιά θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηηο
πξνηεξαηφηεηεο, ηηο δξάζεηο θαη ηα νθέιε ηνπ ΔΠ.
Οη δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2009 γηα ην
ΠΔΠ «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ» αθνξνχζαλ ζε:
Πξνεηνηκαζία θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία λέαο δηαδηθηπαθήο πχιεο (portal) γηα ην ΔΠ
(http://www.kriti-aigaio.gr/), ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηε ΚΟΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ. Σα portal ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν, κε θνηλέο
αξρέο ζηελ εηζαγσγή, πξνβνιή θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Έρνπλ δε, ζαλ
ζηφρν ηελ παξνρή ελεκέξσζεο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο, ηνπο Γηθαηνχρνπο θαη
ην επξχ θνηλφ, θαζψο θαη ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο πιεξνθφξεζεο, ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη πινπνίεζεο ησλ
Πξάμεσλ, γεληθφηεξα ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ ηα ΠΔΠ ηνπ ΔΠΑ.
Δηδηθφηεξα, ην portal ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ ΠΔΠ κε
ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά ηα θείκελα πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ πξφνδν
πινπνίεζεο θάζε Πξνγξάκκαηνο, ηηο απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο, ηηο
εηήζηεο αλαθνξέο, ηα λέα, ηηο εθδειψζεηο, ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Γεκνζηνπνίεζε πξνζθιήζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε αλάξηεζε ζην
δηθηπαθφ ηφπν www.espa.gr θαη απνζηνιή ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο.
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Γεκνζηνπνίεζε ζην δηθηπαθφ ηφπν www.espa.gr, ηνπ θαηαιφγνπ ησλ Γηθαηνχρσλ ησλ
Πξάμεσλ ηνπ ΠΔΠ ΔΠΑ - φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 1828/2006, άξζξν
4 παξάγξαθνο 2- ζηηο ελ ιφγσ Πξάμεηο. Ο θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη αλά Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα, αλαλεψλεηαη ηνλ Ηνχλην θάζε έηνπο θαη πεξηέρεη ηνπο Γηθαηνχρνπο Πξάμεσλ
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Δλεκεξσηηθέο εθδειψζεηο κε ηε ζπκκεηνρή πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ κε ζθνπφ,
ηελ ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξεη ζηα δηάθνξα θνηλά-ζηφρνπο (πρ. θνξείο, ΟΣΑ, ζπιινγηθνί θνξείο, θιπ) πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ΔΠΑ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν κε ζηφρν ηελ νξζή θαη έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ γηα ηελ
παξαγσγή ψξηκσλ θαη πνηνηηθψλ έξγσλ.
Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπηθνχο θνξείο
δηαδηθαζίεο απφθηεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο.

(δπλεηηθνχο

Γηθαηνχρνπο)

γηα

ηηο

Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο/εκεξίδεο κε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο (δπλεηηθνί
Γηθαηνχρνη) κε ζθνπφ ηελ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ ελφςεη ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
πκκεηνρή ζε ζεκαηηθέο εθζέζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην ΠΔΠ ΔΠΑ
2007-2013.
Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ / πξνσζεηηθνχ έληππνπ πιηθνχ γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΠΔΠ,
ψζηε λα ππάξρεη εμνηθείσζε κε ην Πξφγξακκα θαη ελεκέξσζε γηα ην ξφιν ηεο ΔΔ ζηελ
αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ θαη δεκνζίεπζε ζπλεληεχμεσλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
ηχπν.
Δλεκεξσηηθή αιιεινγξαθία κέζσ απνζηνιψλ πιηθνχ-Direct Mail - E-mail πξνο
ζηνρνζεηνχκελα θνηλά (δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη, πνιιαπιαζηαζηέο πιεξνθφξεζεο θιπ) γηα
ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε γηα ζπκκεηνρή.
Γεκνζηνπνίεζε Πεξηιήςεσλ Πξνζθιήζεσλ ζηνλ έληππν ηχπν.
Αλάξηεζε ηεο εκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ 9-16 Καΐνπ 2009.
Αλαιπηηθφηεξα απφ ηηο ηξεηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ηνπ ΔΠ «Θξήηεο & Λήζσλ
Αηγαίνπ» πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θαησηέξσ ελέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο:
Κρήηη
Οη δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Θξήηεο αλαιχνληαη παξαθάησ:
ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ππήξμε
επξεία δεκνζηφηεηα, ηφζν ζην επξχ θνηλφ, φζν θαη θπξίσο ζηνπο ελ δπλάκεη θνξείο
πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο Πξάμεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθά κε φια ηα ζηάδηα θαη ηηο
επηκέξνπο ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Οη δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο αθνξνχζαλ ζε:
Δλεκεξσηηθέο Ζκεξίδεο γηα ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα (2 εκεξίδεο/ αξ. ζπκκεηνρψλ 250)
Δλεκεξσηηθέο Ζκεξίδεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ (3 εκεξίδεο/αξηζκφο ζπκκεηνρψλ 524)
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Δλεκεξσηηθέο Ζκεξίδεο γηα ην επξχ θνηλφ - Γξάζεηο ΚΚΔ (3 εκεξίδεο/αξηζκφο
ζπκκεηνρψλ 160)
πκκεηνρή κε πεξίπηεξν ζηελ έθζεζε «Αγξνηηθφο Αχγνπζηνο 2009» ζηα Υαληά (31-7
έσο 9-8-2010)
Αλάξηεζε ηεο ζεκαίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Κάηνο 2009)
Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Γειηία ηχπνπ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν (αξηζκφο Γειηίσλ Σχπνπ 7)
Θαηαρσξήζεηο πξνζθιήζεσλ (αξηζκφο 9/ θαηαρσξήζεηο 64)
Βόρειο Αιγαίο
Οη δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Βνξείνπ Αηγαίνπ αλαιχνληαη παξαθάησ:
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεηξά ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ ζε φινπο ηνπο Λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο
κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελ δπλάκεη Γηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη
επεμήγεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΔΠΑ.
πγθεθξηκέλα:
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 εκεξίδεο, κία αλά Λνκφ ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνο ελεκέξσζε
ζηειερψλ ησλ ελ δπλάκεη Γηθαηνχρσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 180 άηνκα.
Γεκνζηνπνηήζεθαλ φιεο νη πξνζθιήζεηο (15) Θσδηθψλ Θεκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο ζηηο
ηζηνζειίδεο ηεο ΔΓΑ θαη ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr).
Γεκνζηνπνηήζεθαλ πεξηιήςεηο πξνζθιήζεσλ Θσδηθψλ Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ
Σχπν, ζπλνιηθά 70 θαηαρσξήζεηο.
Αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΑ ζηνηρεία (Γηθαηνχρνη, π/π θιπ) ησλ εληαγκέλσλ
Πξάμεσλ.
Αλαξηήζεθε ε εκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ 9-16 Καΐνπ 2009.

Νόηιο Αιγαίο
Οη δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα
Λνηίνπ Αηγαίνπ αλαιχνληαη παξαθάησ:
Κε βάζε ην εγθεθξηκέλν Δπηθνηλσληαθφ ρέδην Γξάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ΔΓΑ ζπλέρηζε ηηο
δξάζεηο γεληθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
Α΄ Φάζε επηθνηλσλίαο. ηφρνο ησλ δξάζεσλ απηψλ ήηαλ ε γεληθή πιεξνθφξεζε ησλ
θαηνίθσλ θαη ησλ θνξέσλ γηα ην Πξφγξακκα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
επξέσο γλσζηέο, αιιά θαη λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα πην ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο
Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επφκελε (Β’) θάζε.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ηα εμήο εξγαιεία:
Δλεκεξσηηθή αιιεινγξαθία (πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, πξνζθιήζεηο γηα
δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα θιπ.): πεξίπνπ 15
Γεκνζηεχζεηο ζηα κέζα ελεκέξσζεο (Γειηία ηχπνπ, πξνζθιήζεηο θιπ.): πεξίπνπ 25
Αλαξηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΑ (Γειηία ηχπνπ, πξνζθιήζεηο, πξνζθιήζεηο γηα
δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα θιπ.): πεξίπνπ 30
Γχν Δλεκεξσηηθέο Δθδειψζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε κία αθνξνχζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ
ηνπηθψλ θνξέσλ (δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη) γηα ηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο Γηαρεηξηζηηθήο
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
ΠΔΠ 2007-2013, Κάηνο 2010
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Δπάξθεηαο, ελψ ε δεχηεξε εθδήισζε αθνξνχζε ζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο
δεκνζηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ζπλεδξίνπ ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο θαη έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δηθηπαθήο
πχιεο ησλ ΠΔΠ ΔΠΑ πνπ πξνεηνηκάδεηαη απφ ην ΤπΟηΑΛ, ε ΔΓΑ ρξεζηκνπνίεζε ηελ
ππάξρνπζα ηζηνζειίδα www.notioaigaio.gr, ε νπνία αλαβαζκίζηεθε.
Δπίζεο, αλαξηήζεθε ε εκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ 9-16 Καΐνπ 2009.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε ΔΓΑ αλέζεζε ζε ζχκβνπιν επηθνηλσλίαο ην έξγν ηεο πξνβνιήο
θαη δεκνζηφηεηαο ησλ δξάζεψλ ηεο γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβνχινπ
επηθνηλσλίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα επηιεγεί κεηά απφ ηελ δηελέξγεηα αλνηρηνχ δηεζλνχο
δηαγσληζκνχ. ην πιαίζην απηφ ν ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο εθπφλεζε επηθνηλσληαθφ ζρέδην
δξάζεο, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ μεθηλά ην επφκελν έηνο. Σν ζρέδην δξάζεο κεηαμχ άιισλ
πεξηιακβάλεη:


ηελ παξαγσγή ηειενπηηθψλ - ξαδηνθσληθψλ ζπνη θαη καθεηψλ θαη δηαθεκηζηηθή θακπάληα
απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο



ηελ έθδνζε 2 ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θαη δηκεληαίνπ πεξηνδηθνχ



ηε δηνξγάλσζε 1 θεληξηθήο εθδήισζεο, 2 ζεκαηηθψλ εκεξίδσλ θαη 6 ελεκεξσηηθψλ
ηερληθψλ ζπζθέςεσλ θαη



ηε ιεηηνπξγία γξαθείνπ ηχπνπ.

ΔΠ Χηθιακή Σύγκλιζη – Νόηιο Αιγαίο
Κέζσ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ Ψεθηαθή
ύγθιηζε (ΔΤΓ ΔΠ Ψ), ην 2009 πινπνηήζεθαλ δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ζην
πιαίζην ησλ ζηφρσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζην Δπηθνηλσληαθφ ηεο ρέδην, ήηνη:
 Γεληθή πιεξνθφξεζε γηα ην ΔΠ θαη ην ζηαδηαθφ άλνηγκά ηνπ
 Δμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
Ζ ΔΤΓ ΔΠ Φ πινπνίεζε θπξίσο ελέξγεηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. ηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ, ην 2009 ζπκκεηείρε ζε εκεξίδα πνπ νξγάλσζαλ
θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΠ ΘηΠ θαη
παξάιιεια ηελ γλσξηκία ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ κε ην ΔΠ Φ.
ΔΠΑΔ – Νόηιο Αιγαίο
Κέζσ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ
Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (ΔΤΓ ΔΠΑΔ), ην 2009 ζπλερίζηεθε ηα πξφγξακκα
πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ην
πιαίζην απηφ έρνπλ πινπνηεζεί ηφζν ελέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο εζληθήο
εκβέιεηαο, φζν θαη ελέξγεηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
Ζ ΔΤΓ ΔΠΑΔ πινπνηεί απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ δξάζεηο Πιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο φπσο ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή εληχπσλ, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θιπ,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη αλάγθεο ελεκέξσζεο, δεκνζηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ:
Σν Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο θνηλνύ. ε απηφ ηεξνχληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζην ελδηαθέξνλ θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ. Σα ζηειέρε ηνπ
Γξαθείνπ απνθξίλνληαη ηειεθσληθά ή ειεθηξνληθά ζε πνιπάξηζκα εξσηήκαηα πνπ
ΔΑ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, Κνλάδα Γηαρείξηζεο
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γίλνληαη γηα ην ΔΠΑΛ ΗΗ (ζπλνιηθά 17.759), αιιά θαη άκεζα ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πνπ επηζθέπηνληαη ην Γξαθείν θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ ηα ζηειέρε είλαη
αξκφδηα γηα ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ www.info3kps.gr θαη
www.espa.gr κε ζηνηρεία ησλ αλνηθηψλ πξνθεξχμεσλ.
Ζ Γηαδηθηπαθή πύιε ΔΠΑΛ ΗΗ (www.antagonistikotita.gr), ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο είλαη
ζπλερήο, ελψ δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα εηδνπνίεζεο κε ην νπνίν φινη νη εγγεγξακκέλνη
ζε απηφ, πεξίπνπ 7.500 άηνκα, ιακβάλνπλ εηδνπνίεζε γηα θάζε λέν ζηνηρείν πνπ
εηζάγεηαη ζηελ ελφηεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Ζ πχιε δέρεηαη θαηά
κέζν φξν 2.033 επηζθέπηεο ηελ εκέξα. Ο θαηάινγνο ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πξνβάιιεηαη δηαθξηηά ζηελ ελφηεηα «ην ΔΠΑΛ γηα ηελ Διιάδα» ππφ ηνλ ηίηιν «Ιίζηα
σθειεζέλησλ».
Γξαθείν Σύπνπ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ε ζχληαμε
δειηίσλ ηχπνπ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα ΚΚΔ, ε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θαη
απνδειηίσζε, ε ζπγγξαθή θαη επηκέιεηα άξζξσλ θαη νκηιηψλ, ε ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ
δειηίσλ (Newsletters) θαη ε θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θαη ηξνθνδφηεζε ηεο ελφηεηαο
«Γξαθείν Σχπνπ» ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ www.antagonistikotita.gr. Ζ ΔΤΓ ΔΠΑΔ θαηάξηηζε
εξσηεκαηνιφγην
πξνζδηνξίδνληαο
ηηο
αλάγθεο
ησλ
ζηνηρείσλ
κέηξεζεο
θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ζηνλ
Σχπν πνπ αθνξνχλ ην ΔΠΑΛ ΗΗ. ε ηξηκεληαία βάζε, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαγξαθήο ηεο έληππεο δεκνζηφηεηαο, αμηνινγείηαη θαη απνθσδηθνπνηείηαη ην
πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ. Κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πεδία θαηαγξάθεηαη ε
ζπρλφηεηα πξνβνιήο θαη αλαθνξάο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνβνιήο ηνπο (ζεηηθέο/ αξλεηηθέο αλαθνξέο, έθηαζε θεηκέλνπ/
αλαθνξάο, ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ δεκνζηεχκαηνο). Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη
κία βάζε δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ΔΔ απφ ηα
έληππα ΚΚΔ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ ρξήζηκσλ γηα θάιπςε πηζαλψλ
επηθνηλσληαθψλ θελψλ θαη ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηφζν ηνπ Πξνγξάκκαηνο φζν θαη ηεο ΔΔ.
Ζ απνηχπσζε απηή γίλεηαη κε εμεηδηθεπκέλν πξσηφθνιιν θσδηθνπνίεζεο ζε θαζεκεξηλή
βάζε.
Σν έηνο αλαθνξάο (2009), πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΓΔ ηνπ
ΔΠΑΛ ΗΗ θαη είλαη άκεζα θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε
ηφζν ησλ εηδηθψλ θνηλψλ-ζηφρνο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Πξφγξακκα θαη ην ΓΔ,
φζν θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γεληθφηεξα. Οη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
Γηαθήξπμε αλνηθηνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ
«Γξάζεηο Πιεξνθόξεζεο θαη Γεκνζηόηεηαο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ» (ππ’ αξηζ. 8769/1940/16.7.09 απφθαζε ηνπ
Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα). Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ έιεμε
ηελ 21.9.2009 θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δηελεξγείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ.
Ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ Τπεπζύλσλ Πιεξνθόξεζεο θαη Γεκνζηόηεηαο (Π & Γ). Οη
Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο φξηζαλ ππεχζπλνπο Π & Γ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο
ππνρξεψζεηο Π & Γ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο σο ΔΦΓ, ηελ επίηεπμε
νκνηνγέλεηαο εθαξκνγήο ελεξγεηψλ Π & Γ ζηηο δξάζεηο, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ
επίιπζε απνξηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.
Κεηαμχ άιισλ ελεξγεηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηχνπ έγηλαλ θαηάξηηζε θαη απνζηνιή
νδεγνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Π & Γ ζηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ θαη ησλ ΔΦΓ, εθπαίδεπζε ησλ
ππεπζχλσλ Π & Γ ζηα γξαθεία ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ, δηάρπζε ηνπ ινγνηχπνπ ΔΠΑΛ ΗΗ.
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Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο θαη Γεκνζηόηεηαο- Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο. ε απηέο
πεξηιακβάλνληαη:
Θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ ζην πεξηνδηθφ Regional Review. Σν πεξηνδηθφ
εθδίδεηαη γηα ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη δηαλέκεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
Open Days ηνλ Οθηψβξην ζηηο Βξπμέιιεο.
Γεκνζίεπζε ζηνλ Παλειιαδηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ Σχπν ηνλ Ηνχιην 2009, εηδηθήο
θακπάληαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ
δεκνζηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ θαη ησλ αλνηθηψλ πξνθεξχμεσλ.
Δηδηθήο ζεκαηνινγίαο θαηαρσξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα έλζεηα Παλειιαδηθψλ
εθεκεξίδσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θνηλά- ζηφρνη γηα ην εχξνο, ην είδνο θαη ηε
δπλακηθή ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ.
Άιιεο Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο θαη Γεκνζηόηεηαο:
ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε (ειιεληθά θαη αγγιηθά) ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ γηα ην ΔΠΑΛ
ΗΗ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ησλ θνξέσλ – πνιιαπιαζηαζηψλ
πιεξνθφξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ ΔΦΓ θαη άιισλ ΔΤΓ, γηα ην λέν Πξφγξακκα.
πκκεηνρή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ
100 ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο θνξέσλ (Ζκεξίδεο, πλέδξηα, Fora θιπ) ζηελ Αζήλα
θαη ηελ Πεξηθέξεηα, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ην ΔΠΑΛ ΗΗ.
Δθδειώζεηο:
Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ηνλ Ηνχιην 2009, ζηελ Αζήλα, κε ζπκκεηέρνληεο ηα ζηειέρε
ησλ ΘΤΔ θαη ΘΔΣΑ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο επί ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ
αλνηθηψλ θαη επηθείκελσλ πξνθεξχμεσλ.
Τπνζηήξημε ηνπ 5νπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ Global Management Challenge, ν νπνίνο
απνηειεί ην κεγαιχηεξν δηεζλή δηαγσληζκφ επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ θαη θνηηεηέο. Ο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αηηηθή κε ηελ
ζπκκεηνρή θνηηεηψλ απφ φιε ηε ρψξα.
Οξγάλσζε ζπλεδξίνπ ηνλ Ηνχλην 2009 ζηελ Αζήλα κε ζέκα:
«πλεξγαηηθνί
ρεκαηηζκνί
(Clusters)
Δπηρεηξήζεσλ
ζηνπο
Σνκείο
Βην-Αγξνδηαηξνθήο,
Βηνηερλνινγίαο & Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο: Έλα Δπξσπατθφ Δξγαιείν γηα ηελ
Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο». ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ηξεηο επί κέξνπο ζπλαληήζεηο (workshops) γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δπλακηθή ησλ
clusters ζηνπο ηνκείο Βην-Αγξνδηαηξνθήο, Βηνηερλνινγίαο & Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο. ηνπο νκηιεηέο ζπκκεηείραλ επηζηήκνλεο θαη επηρεηξεκαηίεο απφ ηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Δθδήισζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Θπθιάδσλ κε ζέκα ηε δξάζε ελίζρπζεο ξεπζηφηεηαο
ΚΚΔ κέζσ ηνπ ΣΔΚΠΚΔ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ γηα ηε ζηήξημε ησλ ΚΚΔ. Ζ
εθδήισζε έγηλε ζηε χξν, ην Κάξηην ηνπ 2009.
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηα νπνία απνηππψλνπλ ηε πξφνδν ηνπ έξγνπ
Π & Γ, γηα δξάζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο πίλαθαο 4.1 εκθαλίδεη
ηνπο δείθηεο κε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ
Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ. Ο πίλαθαο 4.2 εκθαλίδεη
ηνπο δείθηεο κε ηα πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ελέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο εζληθήο
εκβέιεηαο ζεσξψληαο φηη αθνξνχλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ.
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Ξίλαθαο 4.1 Δλέξγεηεο Π & Γ ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Λ. Αηγαίνπ
Γείκηερ

Θαηαρσξήζεηο ζηνλ Ρύπν

2009

Δπίηεπγκα

2

Πηόρνο

2

Αθεηεξία
Ππκκεηνρή ζε εθζέζεηο,
εθδειώζεηο, fora θιπ)

Δπίηεπγκα

3

Πηόρνο

2

Αθεηεξία

Ξίλαθαο 4.2 Δλέξγεηεο Π & Γ ηνπ ΔΠΑΛ ΗΗ Δζληθήο Δκβέιεηαο
Γείκηερ

Γηνξγάλσζε εθδειώζεσλ

2009

Δπίηεπγκα

3

Πηόρνο

2

Αθεηεξία

Θαηαρσξήζεηο ζηνλ Ρύπν

Δπίηεπγκα

53

Πηόρνο

50

Αθεηεξία

Γξαθείν Ρύπνπ

Δπίηεπγκα

1

Πηόρνο

1

Αθεηεξία

Γξαθείν Δλεκέξσζεο Θνηλνύ

Δπίηεπγκα

1

Πηόρνο

1

Αθεηεξία
Ηζηνζειίδα

Δπίηεπγκα

1

Πηόρνο

1

Αθεηεξία
Έληππεο θαη Ζιεθηξνληθέο εθδόζεηο
(Δλεκεξσηηθά έληππα - Νδεγνί - CD Rom Γηαθεκηζηηθό & Ξξνσζεηηθό ιηθό)

Ππκκεηνρή ζε εθζέζεηο, εθδειώζεηο, fora θιπ)

Δπίηεπγκα

15

Πηόρνο

14

Αθεηεξία
Δπίηεπγκα

9

Πηόρνο

9

Αθεηεξία

ΔΑΣ - Δνιζτύζεις
Γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνθεξχμεηο ελίζρπζεο
Κηθξψλ θαη πνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ, Δπηζηεκφλσλ - Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ ζην
πιαίζην ησλ ΠΔΠ ΔΠΑ, ε Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ηνπ ΔΠΑ, θαηά ην έηνο 2009
πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο:
Δηδηθφηεξα:
Σν ζχλνιν ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ
ΚΚΔ θαη ησλ Δπηζηεκφλσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ, δηαηήξεζε ην ΔΠΑ ζηελ επηθαηξφηεηα
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θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 επηηπγράλνληαο ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο ησλ ΔΘ
1083/2006 θαη 1828/2006 γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ.
Γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ ησλ Πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο Κηθξψλ θαη
πνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Κεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνχ - Δκπνξίνπ- Τπεξεζηψλ
θαη Δλίζρπζεο Δπηζηεκφλσλ - Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ
ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, φπσο:
Ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ππνςεθίσλ επελδπηψλ
Κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.espa.gr ζηελ νπνία αλαξηήζεθαλ νη πξνθεξχμεηο,
ιεηηνχξγεζε έλα δπλακηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην
πξφγξακκα. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ηελ
πεξίνδν πνπ ήηαλ αλνηθηέο νη πξνθεξχμεηο κεηξήζεθαλ αλά κήλα, πεξίπνπ 5
εθαηνκκχξηα hits, 230 ρηιηάδεο επηζθέςεηο κε κέζν φξν 7 ρηιηάδεο επηζθέςεηο ηελ
εκέξα θαη ζπλνιηθά 68 ρηιηάδεο δηαθξηηνχο επηζθέπηεο κε 24 min κέζε δηάξθεηα
επίζθεςεο. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ αλαξηήζεθαλ νη ζπρλφηεξεο
εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ εξσηεκάησλ.
Κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο infoespa@mnec.gr απαληήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ
6.500 εξσηήκαηα. ηελ παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε εμππεξεηνχληαη νη
ππνςήθηνη επελδπηέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ.
Κέζσ ηειεθσληθνχ help-desk θαη ηνπ γξαθείνπ πιεξνθφξεζεο ηνπ ΤΠΟΗΑΛ
απαληήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 10.000.εξσηήκαηα.
Τινπνίεζε ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο ζηα Παλειιαδηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Κέζα Καδηθήο
Δλεκέξσζεο, εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλα, ηνπηθά, θιαδηθά πεξηνδηθά θαη ζην Internet
ρεδηαζκφο- Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
Παξήρζεζαλ δχν ελεκεξσηηθά θπιιάδηα έλα γηα θάζε πξφγξακκα ηα νπνία
δηαλεκήζεθαλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο θαη ζε άιια ζεκεία πιεξνθφξεζεο ησλ
ππνςήθησλ επελδπηψλ.
Παξήρζεζαλ δχν αθίζεο πνπ δηαλεκήζεθαλ θαη αλαξηήζεθαλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο
ηξάπεδεο, ζε επηκειεηήξηα θαη ζε άιια ζεκεία πιεξνθφξεζεο θνηλνχ.
ε εηδηθά δηακνξθσκέλν πεξίπηεξν ζηελ 74ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ζηειέρε ηνπ
ΤΠΟΗΑΛ ελεκέξσζαλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηζθέπηεο.
Οη ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο σο Δλδηάκεζνη Φνξείο
Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) πξαγκαηνπνίεζαλ ην δηθφ ηνπο δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην
ηνπ νπνίνπ είραλ θαη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβάιινπλ ηελ ηαπηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ
ΔΠΑ.
ε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα, εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο Κνλάδαο Γ –
Αληαγσληζκνχ & Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ, παξνπζίαζαλ
δηεμνδηθά ηα πξνγξάκκαηα, ζε ελδηαθεξφκελνπο. Παξφκνηεο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο
νξγαλψζεθαλ θαη απφ ηνπο ΔΦΓ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηαπηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠΑ κε ζεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπ ζην επξχ θνηλφ.
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4.4.

Κεγάια Έξγα

ην πιαίζην ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε, ππεβιήζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Φάθεινο
Κεγάινπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Φεθηαθή Σάμε» θαη ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο δξάζεο απνηέιεζαλ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο,
ε αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν γηα
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ δξάζε
«Φεθηαθή Σάμε» (λπλ «Καζεηηθφο Τπνινγηζηήο»), θξίλεηαη φηη ζπκβάιιεη επίζεο ζεκαληηθά
ζηε βειηίσζε ηνπ ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ, ζηε δηαζθάιηζε ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηε
γλψζε θαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο.
Ζ δξάζε απηή απνηέιεζε κία νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ, σο βαζηθφ εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,
φζν θαη ζην ζπίηη, σο ζπλέρεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Ο Φάθεινο ηνπ Κεγάινπ Έξγνπ ππεβιήζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 22 Απξηιίνπ 2009,
ελψ ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ, ε ΔΤΓ ΔΠ Φ έιαβε απάληεζε απφ ηελ ΔΔ γηα απφζπξζε ηνπ
θαθέινπ γηα θαλνληζηηθνχο ιφγνπο. Σν έξγν μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ην επηέκβξην ηνπ
2009, θαη εληφο ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε πξψηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πνπ αθνξνχζε
ζηε δηαλνκή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνπο καζεηέο θαη ε αξρηθή αμηνπνίεζή ηνπο
ζηε δηδαζθαιία.
Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζεκείν Γ.1. ηνπ Δθαξκνζηηθνχ
Θαλνληζκνχ (βι. παξάξηεκα ΥΥΗ ΔΘ 846/2009) απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ
(dd/mm/yyyy)

ΦΑΠΔΗΠ ΔΟΓΝ

1.

Κειέηεο Πθνπηκόηεηαο

ΔΛΑΟΜΖ

ΙΖΜΖ

10/2008

01/2009

10/2008

01/2009

Αλάιπζε Θόζηνπο-Νθέινπο:
2.

(ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλάιπζεο)

3.

Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ:

-

-

4.

Κειέηεο Πρεδηαζκνύ:

-

-

5.

Ξξνεηνηκαζία ηνπ Φαθέινπ πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξώλ (*):

6.

Αλακελόκελε έλαξμε ηεο (ησλ) δηαδηθαζίαο (ηώλ)
ππνβνιήο πξνζθνξώλ (*) :

7.

Αγνξά γεο:

8.

Φάζε/ Πύκβαζε θαηαζθεπήο:

09/2009

9.

Φάζε ιεηηνπξγίαο:

09/2009

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζεκείν Ζ.2.2. ηνπ Δθαξκνζηηθνχ
Θαλνληζκνχ (βι. παξάξηεκα ΥΥΗ ΔΘ 846/2009) απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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Δκ ηων οποίων
(ενημεπωηικά)

Ξηγέρ ηος ζςνολικού επενδςηικού κόζηοςρ (εςπώ)
Ππλνιηθό θόζηνο
επέλδπζεο
[(Ζ.1.12.(Α)]

Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή
[Ζ.2.1.5]

Δζληθή δεκόζηα
(ή ηζνδύλακε)
πεγή

Ηδηώηεο
ζε εζληθό
επίπεδν

Άιιεο πεγέο
(πξνζδηνξίζηε)

Γάλεηα
ΔΡΔπ/ΔΡαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

85.310.000

68.248.000

17.062.000

4.5.

Ππκπεξάζκαηα εηήζησλ ζπλαληήζεσλ ΔΔ θαη ΓΑ

ην πιαίζην ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1083/2003 άξζξν 68 παξάγξαθνο 2, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηηο 24 Λνεκβξίνπ 2009, νη εηήζηεο ζπλαληήζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο
πινπνίεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2007-2013 κε ηε
ζπκκεηνρή
εθπξνζψπσλ,
ηεο
Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο,
ηεο
Δζληθήο
Αξρήο
πληνληζκνχ/Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ΠΔΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Λαπηηιίαο (ΤΠΟΗΑΛ) θαη ησλ Δλδηάκεζσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ.
Κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξνχζαλ ζε:

Οηθνλνκηθή θαη θπζηθή πξφνδν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ

Πξννπηηθέο γηα απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ ησλ ΔΠ ΔΠΑ

Κεγάια έξγα, Θξαηηθέο Δληζρχζεηο, δξάζε «Βνήζεηα ζην πίηη» θιπ,
αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία νη ειιεληθέο αξρέο θαη νη ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαηέιεμαλ ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
πκπεξάζκαηα – απνθάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ από ηηο Διιεληθέο αξρέο:
Ζ επίζπεπζε πινπνίεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ αιιά θαη
ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη ε πνξεία
πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ, ηξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ, δελ είλαη απηή πνπ ζα
δηαζθάιηδε ηελ απξφζθνπηε επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ.
Απαηηείηαη άκεζα ε ιήςε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ψζηε κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηηο
Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κε παξαγσγηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη λέεο επελδχζεηο ζε
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, θαη ζηελ θαηλνηνκία, ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ πνπ απνηειεί ε πξάζηλε αλάπηπμε.
Δηδηθφηεξα, νη πξσηνβνπιίεο αθνξνχλ ηελ άκεζε:
ηξνπνπνίεζε ηνπ Λφκνπ 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ,
θαηάξγεζε ηνπ πξνηχπνπ πηζηνπνίεζεο EΙΟΣ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ
Γηθαηνχρσλ, γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα,
ιήςε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηελ πινπνίεζε Πξάμεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθξψλ
λεζηψλ θαη ησλ νξεηλψλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ,
θαηάξγεζε ησλ δεθαηξηψλ Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο
ΛΟΚΟ Α.Δ.,
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε -ζε κηα πην ιεηηνπξγηθή θαηεχζπλζε- ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε
ηελ
παξαγσγή
κειεηψλ
θαη
δεκνζίσλ
έξγσλ,
ζηνρεπκέλα
γηα
ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεηο.
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ε φ,ηη αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα-παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο:
Ζ πινπνίεζε φισλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ βξίζθεηαη
ζε επίπεδα πνπ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Παξφιν πνπ ε Διιάδα
πηζαλφηαηα δελ ζα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο απηφκαηεο απνδέζκεπζεο ησλ πφξσλ
(Λ+3) ζην ηέινο ηνπ 2010, ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο γηα ηελ απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ
πφξσλ απφ ην έηνο 2011 θαη πέξα. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο γηα Πεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ αλήθνπλ ζην ζηφρν «Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα
θαη απαζρφιεζε» (phasing-in), φπνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία κεγαιχηεξε επηηάρπλζε
ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ζα πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πιήξε
θαηάινγν φισλ ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2007-2013. Κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ, ε Δηδηθή
Τπεξεζία πληνληζκνχ (ηαπηφρξνλα) ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε κεγάια έξγα ηα
νπνία νη ειιεληθέο αξρέο ελδερνκέλσο πξνηίζεληαη λα απνθιείζνπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα
ιφγσ πςεινχ θηλδχλνπ κε πινπνίεζεο πξηλ απφ ηελ ηειηθή εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο
γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013.
Απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο παξνπζηάζηεθαλ νη λέεο πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα
ηεο δξάζεο «Βνήζεηα ζην πίηη» είηε ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ κέζσ
ρξήζεο ηεο «ξήηξαο επειημίαο» είηε σο δξάζε απνθιεηζηηθά ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην
ΔΣΠΑ. Δληνχηνηο, νη ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δηαηεξνχλ ηελ πάγηα ζέζε
ηνπο, φπσο είρε ηεζεί ζηελ επηζηνιή πνπ ζηάιζεθε ζηηο 9/10/2009 απφ ηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο.
Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζπκθσλνχλ κε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβαλ νη ειιεληθέο
αξρέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ πηζηνπνίεζεο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο Γηθαηνχρσλ θαη ηελ νινθιήξσζε εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ θαη
πφξσλ ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο εθηφο απφ απηνχο πνπ είλαη
νλνκαζηηθά αξκφδηνη γηα θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Θεσξνχλ φηη ηα κέηξα ζα
ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλαγθαία απινπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ ησλ ΔΠ
ΔΠΑ. Υσξίο επηθχιαμε σο πξνο ην άξζξν 71 ηνπ Θαλνληζκνχ 1083/2006 ζρεηηθά κε ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θάιεζε ηηο ειιεληθέο αξρέο λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα απινπνίεζεο κε κηα ιεπηνκεξή αλαζεψξεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα γηα ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηππνπξγηθνχ ζπληνληζκνχ, φπνπ απηφο ηζρχεη.
Σέινο, ε Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ελεκέξσζε ηελ ΔΔ ζρεηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ππφ ζρεδίαζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζψξεπζεο ησλ εληζρχζεσλ
de minimis, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα ηελ 4ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Κε ην ελ
ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα είλαη πιένλ δπλαηφο ν εθ ησλ πξνηέξσλ έιεγρνο ηεο
ζψξεπζεο ησλ εληζρχζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ
εληζρχζεσλ de minimis πνπ ρνξεγνχληαη απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο (κε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία
σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού
1828/2006 (παράγραφος 1.1.3 ετήσιας έκθεσης 2009)
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