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Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», σύµφωνα µε το Άρθρο 67 του 

Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 

κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». 

 

Η έκθεση συντάχθηκε από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ), 

σύµφωνα: 

• µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που 

τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την 

εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης», 

• την εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, και 

• τις συµπληρωµατικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόµενο των εκθέσεων µε το 

έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

1.1. Επίτευξη  και ανάλυση της προόδου Εφαρµογής του Επιχειρησιακού  
Προγράµµατος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο 

εφαρµογής τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, η οποία καλύπτει τρεις διοικητικές 

Περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στον αµιγή στόχο «Σύγκλιση» (Κρήτη 

και Βόρειο Αιγαίο) και η τρίτη ανήκει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 

απασχόληση» – phasing in (Νότιο Αιγαίο). 

 

Το αναπτυξιακό όραµα για τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την περίοδο 

2007-2013 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητάς της 

σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. Το όραµα αυτό εξυπηρετείται από τους εξής στρατηγικούς 

στόχους: 

� Βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της 

Χωρικής Ενότητας. 

� Προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και σύνδεσή τους µε την 

επιχειρηµατικότητα. 

� ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδοµών, 

έµφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας. 

� Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής. 

� Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της 

Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηµατικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 

� Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την αποτελεσµατική ενίσχυση της 

απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. 

 

1.1.1. Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράµµατος 

Το 2009, τρίτο έτος εφαρµογής του Προγράµµατος, σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος σε 

θέµατα εκχωρήσεων αρµοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), 

ενεργοποίησης Θεµατικών Προτεραιοτήτων µέσω της έκδοσης προσκλήσεων και 

προκηρύξεων, ενώ πραγµατοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων, και προωθήθηκαν δράσεις 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του ΕΠ. 

 

Συνοπτικά, η φυσική πρόοδος που έχει σηµειωθεί για το σύνολο του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου», µέχρι και το έτος αναφοράς (2009), καταγράφεται ως εξής: 

• έχουν εκδοθεί 98 προσκλήσεις και προκηρύξεις σε 31 Θεµατικές Προτεραιότητες, 

προϋπολογισµού 691.115.148 € (σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης), 

• έχουν ενταχθεί 3.230 Πράξεις, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 224.876.889 €, 

εκ των οποίων, 3.156 είναι Πράξεις κρατικών ενισχύσεων συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 125.481.000 €,  

• έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες ύψους 59.801.360 € (σε όρους συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης). 
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Εποµένως για το σύνολο του ΕΠ: 

� έχει ενεργοποιηθεί (µέσω της έκδοσης προσκλήσεων/ προκηρύξεων) το 52% της 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης, 

� έχουν πραγµατοποιηθεί εντάξεις Πράξεων που αντιστοιχούν στο 19% της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης, και  

� η απορρόφηση του Προγράµµατος ανέρχεται στο 5%.   

 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί (συνολικά και ανά Άξονα 

Προτεραιότητας), ενώ στους πίνακες 1.2-1.4 παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά διοικητική 

Περιφέρεια (αποτυπώνοντας και τις Θεµατικές Προτεραιότητες που έχουν ενεργοποιηθεί).  

 

Σηµειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράµµατος ανά Άξονα 

Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Στοιχεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (συνολικά και ανά ΑΠ) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Χρηµατοδοτικό Σχήµα Προκλήσεις/Προκηρύξεις Εντάξεις ∆απάνες 

Απορρόφηση (%) 

Π/Υ- Συνολική ∆∆ Π/Υ- Συγχρηµ. ∆∆ Αριθµός Π/Υ- Συνολική ∆∆ 
Αριθ. 

Πράξεων 
Π/Υ- Συγχρηµ. ∆∆ Συγχρηµ. ∆∆ 

ΑΠ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφ. Κρήτης 

210.000.000 195.050.000 2 98.000.000 5 22.222.683 4.390.112 2,25% 

ΑΠ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρ. Βορείου 
Αιγαίου 

120.600.000 120.600.000 5 102.127.072       0% 

ΑΠ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρ. Νοτίου 
Αιγαίου 

56.567.093 45.103.325 5 21.842.646 1 5.879.531 1.392.274 3,09% 

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφ. Κρήτης 

37.000.000 35.000.000 3 88.782.923 1.054 47.100.981 15.390.244 43,97% 

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρ. 
Βορείου Αιγαίου 

28.980.952 28.580.952 3 50.325.492 491 22.049.941 6.756.997 23,64% 

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρ. 
Νοτίου Αιγαίου 

96.891.163 76.956.380 39 129.152.255 1.632 64.532.492 13.760.347 17,88% 

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 

311.000.000 293.000.000 11 73.600.000 13 21.669.576 9.409.088 3,21% 

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

253.919.048 228.319.048 9 66.828.271 4 14.111.309 1.804.386 0,79% 

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

121.894.564 97.191.665 5 48.216.862 8 24.895.638 6.897.912 7,10% 

ΑΠ 10:  Χωρική Συνοχή και Συνεργασία 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

68.581.340 54.682.790 1 2.002.375       0% 

ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 
- Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & 
Βόρειο Αιγαίο) 

13.500.000 13.500.000 4 7.266.400 10 1.129.400   0% 

ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 
- Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο 
Αιγαίο) 

6.066.018 6.066.018 11 2.970.852 12 1.285.338   0% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.325.000.178 1.194.050.178 98 691.115.148 3.230 224.876.889 59.801.360 5,01% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Στοιχεία Ενεργοποίησης – Περιφέρεια Κρήτης 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Φορέας ∆ιαχείρισης  

Προκλήσεις/ Προκηρύξεις Εντάξεις ∆απάνες 

Κωδικός - Η/νία έκδοσης 
Πρόσκλησης/ Προκήρυξης 

ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ 
(Συνολική ∆∆) 

Αριθ. 
Ενταγµένων 

Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρηµ. ∆∆) 

 (Συγχρηµ. ∆∆) 

ΑΠ 1.: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 98.000.000 5 22.222.683 4.390.112 

ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 04/04.05.09 90.000.000 3 14.901.071   

ΚΘΠ (30): Λιµένες Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 13/31.07.09 8.000.000 2 7.321.612   

ΑΠ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 88.782.923 1.054 47.100.981 15.390.244 

ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις Πιστωτικά Ιδρύµατα 

Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 
ΕΥ01 Α/Β/Γ 2007, Προκήρ. 

21.08.09, και Προκήρ. 
26.08.09 

88.782.923 1.054 47.100.981   

ΑΠ 7:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73.600.000 13 21.669.576 9.409.088 

ΚΘΠ (44): ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 14/20.08.09 600.000 1 522.327   

ΚΘΠ (45): ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 15/20.08.09 3.000.000 1 700.917   

ΚΘΠ (46):  Επεξεργασια υδάτων(λύµατα)  Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 16/20.08.09 8.000.000 4 3.102.509   

ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 17/20.08.09 500.000       

ΚΘΠ (61): Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική 
αναγέννηση 

Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 11/20.08.09 8.000.000 6 5.096.243   

ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην 
εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής 
και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην 
αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή 

Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 01/04.09.08 13.000.000 1 12.247.580   

ΚΘΠ(75): Υποδοµές εκπαίδευσης Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 06/30.06.09 15.000.000       

ΚΘΠ(76): Υποδοµές Υγείας Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 09 και 10/ 29.07.09 18.700.000       

ΚΘΠ(77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 05/12.06.09 6.000.000       

ΚΘΠ(79): Άλλες κοινωνικές υποδοµές Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 12/20.08.09 800.000       

ΑΠ 11: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ) 6.000.000       

ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 07/25.06.09 3.000.000       

ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 08/25.06.09 3.000.000       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ 266.382.923 1.072 90.993.240 29.189.444 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στοιχεία Ενεργοποίησης – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Φορέας ∆ιαχείρισης  

Προκλήσεις/ Προκηρύξεις Εντάξεις ∆απάνες 

Κωδικός - Η/νία έκδοσης 
Πρόσκλησης/ Προκήρυξης 

ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ 
(Συνολική ∆∆) 

Αριθ. 
Ενταγµένων 

Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρηµ. ∆∆) 

 (Συγχρηµ. ∆∆) 

ΑΠ 2.: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 102.127.072       

ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
03/02.02.09 33.532.683       

ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
12/31.07.09, 14/16.09.09 µε τροπ. 

04.12.2009, 11/14.08.09 
44.708.731       

ΚΘΠ (30): Λιµένες 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
07/02.07.09 23.885.658       

ΑΠ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50.325.492 491 22.049.941 6.756.997 

ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις Πιστωτικά Ιδρύµατα 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΕΥ01 

Α/Β/Γ 2007, Προκήρ. 21.08.09, και 
Προκήρ. 26.08.09 

50.325.492 491 22.049.941   

ΑΠ 8:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 66.828.271 4 14.111.309 1.804.386 

ΚΘΠ (44): ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
17/30.09.09 18.016.835       

ΚΘΠ (45): ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
04/26.05.09 17.543.158       

ΚΘΠ (54): Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
πρόληψη κινδύνων 

Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

15/28.09.09 2.579.876       

ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία 
και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης 
της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά 
εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή 

Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 

01/12.09.08 6.200.000 1 6.200.000   

ΚΘΠ(75): Υποδοµές εκπαίδευσης 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
05/27.05.09, 10.28.07.09 και 

16/22.09.09 
12.725.079 3 7.911.309   

ΚΘΠ(76): Υποδοµές Υγείας 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
13/03.09.09 8.731.373       

ΚΘΠ(77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
08/02.07.09 1.031.950       

ΑΠ 11: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ) 1.266.400 10 1.129.400   

ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
06/02.07.09 651.700 5 514.700   

ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 
Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
09/03.07.09 614.700 5 614.700   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ 220.547.235 505 37.290.650 8.561.383 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 Στοιχεία Ενεργοποίησης – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας ∆ιαχείρισης  

Προκλήσεις/ Προκηρύξεις Εντάξεις ∆απάνες 

Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης/ 
Προκήρυξης 

ΠΥ ανά ΑΠ και 
ΘΠ 

(Συνολική ∆∆) 

Αριθ. 
Ενταγµένων 

Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρηµ. ∆∆) 

 (Συγχρηµ. ∆∆) 

ΑΠ 3.: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 21.842.646 1 5.879.531 1.392.274 

ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
05/09.07.09 5.756.828       

ΚΘΠ (30): Λιµένες 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
06/23.07.09 12.514.844 1 5.879.531   

ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισµός ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 09/11.03.09 121.500       

ΚΘΠ (43) Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και ΓΓΑ 27/21/07.09 και 27.03.09 3.449.474       

ΑΠ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 129.152.255 1.632 64.532.492 13.760.347 

ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ 
ΜΜΕ, µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών 
κέντρων 

Ερευνητικό κέντρο "ΑΘΗΝΑ" 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 

01/17.10.08 
135.000       

ΚΘΠ (4): Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ 
(συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα) 

ΓΓΕΤ 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 

03/11.03.09 
42.000       

ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ Κρατ. Ενισχύσεις: 2 Προκηρ./ 2009 440.000       

ΚΘΠ (5): Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους 
επιχειρήσεων 

ΕΥΣ ΤΖΕΡΙ1/2007 1.000.000 1 1.000.000   

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 15/14.04.09 232.800 2 232.800   

ΤΕΜΠΜΕ 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 

06/29.08.08 ΚΑΙ 01/07.01.09 
6.490.792 751 6.642.831   

ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την 
καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα 
πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις ΕΤΑ κλπ 

ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ Κρατ. Ενισχύσεις: 2 Προκηρ./ 2009 1.200.000       

ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

Πιστωτικά Ιδρύµατα 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΕΥ01 Α/Β/Γ 
2007, Προκήρ. 21.08.09, και Προκήρ. 

26.08.09 
77.421.598 859 40.437.248   

ΕΟΜΜΕΧ 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 

02/09.0207, 03/20.03.07, 04/05.06.09 
και 05.05.06.09 

1.527.893       

Γ∆ΙΕ Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΙΕ05/07 8.162.063 1 9.250.000   

ΚΘΠ (9): Αλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
05/30.01.09, 18/14.05.09, 
35/20.08.09, 08/13.02/09 

44.340       

ΓΓΕΤ 02/19.02.09 35.000       

ΓΓΕΤ 
Κρατ. Ενισχ: Προκηρύξεις: 
10/26.06.08, 04/11.06.09, 

06/14.08.09 
55.000       
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Προκλήσεις/ Προκηρύξεις Εντάξεις ∆απάνες 

Κωδικός - Η/νία έκδοσης 
Πρόσκλησης/ Προκήρυξης 

ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ 
(Συνολική ∆∆) 

Αριθ. 
Ενταγµένων 

Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρηµ. ∆∆) 

(Συγχρηµ. ∆∆) 

ΚΘΠ (10) Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών 
δικτύων)  

Γ∆ΙΕ 
Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 

ΙΕ01/07 
1.890.000       

ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, 
ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, 
ηλεκτρονικό περιεχόµενο) 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 
04/12.01.09 µε τροπ. 18.06.09, 

09/10.07.09 
554.400       

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Κρατ. Ενισχύσεις: προκ. 01/2009 105.003       

ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ-∆Ε∆ (διευρωπαϊκό 
δίκτυο)] 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

02/21.10.08 µε τροπ. 18.06.09,  
04/12.01.09 µε τροπ. 18.06.09 

05/19.05.09, 08/09.07.09, 
09/10.07.09 

1.957.300 4 80.349   

ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση) 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

01/16.10.08 µε τροπ. 18.06.09,  
04/12.01.09 µε τροπ. 18.06.09,  

06/02.07.09, 07/09.07.09, 
09/10.07.09 

13.517.766 9 3.193.900   

ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση 
και κατάρτιση, δικτύωση 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 
02/21.10.08 µε τροπ. 18.06.09,  

05/19.05.09, 08/09.07.09 
1.727.800 3 95.364   

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Κρατ. Ενισχύσεις: προκ. 2009 9.000.000       

ΚΘΠ (57): Συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
10/31.07.09 3.600.000 2 3.600.000   

ΚΘΠ (81): Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του 
προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την 
εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 29/04.08.09 13.500       

ΑΠ 9:  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48.216.862 8 24.895.638 6.897.912 

ΚΘΠ (46):  Επεξεργασια υδάτων(λύµατα)  
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
11/02.09.09 5.005.937 1 5.236.823   

ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την 
ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε 
να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η 
εργασιακή µε την ιδιωτική ζω 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

02/22.09.08 4.000.000 1 4.000.000   

ΚΘΠ(75): Υποδοµές εκπαίδευσης 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
03/10.03.09 30.000.000 5 11.260.958   

ΚΘΠ(76): Υποδοµές Υγείας 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
04/14.04.09 7.208.550 1 4.397.857   

ΚΘΠ(77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
12/23.12.09 2.002.375       
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Προκλήσεις/ Προκηρύξεις Εντάξεις ∆απάνες 

Κωδικός - Η/νία έκδοσης 
Πρόσκλησης/ Προκήρυξης 

ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ 
(Συνολική ∆∆) 

Αριθ. 
Ενταγµένων 

Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρηµ. ∆∆) 

 (Συγχρηµ. ∆∆) 

ΑΠ 10:  ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.002.375       

ΚΘΠ(77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών 
Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 
13/30.12.09 2.002.375       

ΑΠ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) 2.970.852 12 1.285.338   

ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

07/17.07.09 1.400.000 1 788.900   

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 03/12.12.08 50.796 4 51.252   

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
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   

ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

08/17.07.09 1.300.000 2 359.500   

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 03/12.12.08 48.205 2 12.412   

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 12/26.03.09 και 13/10.04.09 66.074 2 66.074   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΥΝΟΛΟ 204.184.990 1.653 96.592.999 22.050.533 
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Στους πίνακες 1.5-1.7 που ακολουθούν παρουσιάζεται, ανά διοικητική Περιφέρεια, η πρόοδος 

υλοποίησης των δεικτών κορµού (core indicators) του Προγράµµατος, µε βάση τα στοιχεία 

ΟΠΣ, από την υποβολή των εξαµηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 ∆είκτες Κορµού (Core Indicators) Περιφέρειας Κρήτης 

∆είκτες  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη            

Αριθµός «έργων» έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

Επίτευγµα           

Στόχος           11 

Αφετηρία  16          

Αριθµός «έργων» συνεργασίας 
επιχειρήσεων µε ερευνητικά 
ιδρύµατα 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ           

Αριθµός «έργων» 

Επίτευγµα   171        

Στόχος           225 

Αφετηρία  220          

Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα 
δύο χρόνια µετά την έναρξη) 

Επίτευγµα           

Στόχος           40 

Αφετηρία  33          

Αριθµός θέσεων απασχόλησης που 
δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης) 

Επίτευγµα   213        

Στόχος           660 

Αφετηρία  682          

Επαγόµενες Επενδύσεις  

(€ million) 

Επίτευγµα           

Στόχος           56 

Αφετηρία  69.8          

Κοινωνία της Πληροφορίας            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  122          

Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος 
καλύπτεται από ευρυζωνικά  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Μεταφορές            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           30 

Αφετηρία  25          

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  24.3          

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ 
αναβαθµισµένων δρόµων 

Επίτευγµα           

Στόχος           150 

Αφετηρία  261.4          

Κατασκευή και αποπεράτωση 
σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα 
αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς  

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            
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∆είκτες  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 
(MW) 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Περιβάλλον            

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων  

Επίτευγµα           

Στόχος           100.000 

Αφετηρία  80.000          

Επιπρόσθετος ισοδύναµος 
πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Επίτευγµα           

Στόχος           80.000 

Αφετηρία  70.000          

Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Επίτευγµα           

Στόχος           8 

Αφετηρία  1          

Αριθµός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  

Επίτευγµα           

Στόχος           5 

Αφετηρία  20          

Πρόληψη κινδύνων            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           10 

Αφετηρία  1          

Αριθµός ατόµων που επωφελούνται 
από δασική αντιπυρική προστασία 
και άλλα µέτρα προστασίας δασών  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  620.000          

Τουρισµός            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           120 

Αφετηρία  118          

Εκπαίδευση            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           150 

Αφετηρία  132          

Αριθµός ωφελούµενων µαθητών  

Επίτευγµα           

Στόχος           50.000 

Αφετηρία  36.600          

Υγεία            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           15 

Αφετηρία  12          

Αστική ανάπτυξη           

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση            

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση 
της βιωσιµότητας και της 
ελκυστικότητας των πόλεων  

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία  54          

Ανταγωνιστικότητα            

Αριθµός έργων που αποσκοπούν Επίτευγµα           
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∆είκτες  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

στην προώθηση των επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και νέων  
τεχνολογιών  

Στόχος            

Αφετηρία  -          

Κοινωνική Ενσωµάτωση            

Αριθµός έργων/ υπηρεσιών για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωµάτωσης για 
µειονεκτούντες οµάδες και νέους  

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία  15          

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 ∆είκτες Κορµού (Core Indicators) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη            

Αριθµός «έργων» έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Αριθµός «έργων» συνεργασίας 
επιχειρήσεων µε ερευνητικά 
ιδρύµατα 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ           

Αριθµός «έργων» 

Επίτευγµα   89        

Στόχος           340 

Αφετηρία  347          

Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν  

Επίτευγµα           

Στόχος           45 

Αφετηρία  55          

Αριθµός θέσεων απασχόλησης που 
δηµιουργούνται (µεικτές, 
ισοδύναµες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) 

Επίτευγµα   84        

Στόχος           80 

Αφετηρία  87          

Επαγόµενες Επενδύσεις (€ million) 

Επίτευγµα           

Στόχος           66,2 

Αφετηρία  75,0          

Κοινωνία της Πληροφορίας            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           5 

Αφετηρία  14          

Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος 
καλύπτεται από ευρυζωνικά  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Μεταφορές            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           30 

Αφετηρία  48          

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ 
αναβαθµισµένων δρόµων 

Επίτευγµα           

Στόχος           56 

Αφετηρία  110          

Κατασκευή και αποπεράτωση 
σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών  

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα 
αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς  

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 
(MW) 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) 

Επίτευγµα           

Στόχος            

Αφετηρία            

Περιβάλλον            

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων  

Επίτευγµα           

Στόχος           4.000 

Αφετηρία  8.900          

Επιπρόσθετος ισοδύναµος 
πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Επίτευγµα           

Στόχος           5.000 

Αφετηρία  40.000          

Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Επίτευγµα           

Στόχος           6 

Αφετηρία  1          

Αριθµός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  

Επίτευγµα           

Στόχος           30 

Αφετηρία  5          

Πρόληψη κινδύνων            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           2 

Αφετηρία  4          

Αριθµός ατόµων που επωφελούνται 
από δασική αντιπυρική προστασία 
και άλλα µέτρα προστασίας δασών  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  184.697          

Τουρισµός            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           150 

Αφετηρία  182          

Εκπαίδευση            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           40 

Αφετηρία  33          

Αριθµός ωφελούµενων µαθητών  

Επίτευγµα           

Στόχος           6.800 

Αφετηρία  9.770          

Υγεία            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           20 

Αφετηρία  7          

Αστική ανάπτυξη           
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση            

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση 
της βιωσιµότητας και της 
ελκυστικότητας των πόλεων  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  16          

Ανταγωνιστικότητα            

Αριθµός έργων που αποσκοπούν 
στην προώθηση των επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και νέων  
τεχνολογιών  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  4          

Κοινωνική Ενσωµάτωση            

Αριθµός έργων/ υπηρεσιών για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωµάτωσης για 
µειονεκτούντες οµάδες και νέους  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  3          

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 ∆είκτες Κορµού (Core Indicators) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

∆είκτες  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη            

Αριθµός «έργων» έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

Επίτευγµα           

Στόχος           3 

Αφετηρία  8          

Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ           

Αριθµός «έργων» 

Επίτευγµα   182        

Στόχος           137 

Αφετηρία  424          

Εκ των οποίων: αριθµός 
ενάρξεων λειτουργίας που 
ενισχύθηκαν (πρώτα δύο 
χρόνια µετά την έναρξη) 

Επίτευγµα           

Στόχος           8 

Αφετηρία  127          

Αριθµός θέσεων απασχόλησης 
που δηµιουργούνται (µεικτές, 
ισοδύναµες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) 

Επίτευγµα   190        

Στόχος           198 

Αφετηρία  

525 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

210 

ΜΟΝΙΜΕΣ 

         

Επαγόµενες Επενδύσεις (€ 
million) 

Επίτευγµα           

Στόχος           
31,280 

εκ. 

Αφετηρία  41,162 εκ.          

Κοινωνία της Πληροφορίας            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           14 

Αφετηρία  3.774          

Επιπρόσθετος πληθυσµός ο 
οποίος καλύπτεται από 
ευρυζωνικά  

Επίτευγµα           

Στόχος           1% 

Αφετηρία  0%          

Μεταφορές            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           12 

Αφετηρία  45          

Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ 
(χλµ) 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          
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∆είκτες  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ 
αναβαθµισµένων δρόµων 

Επίτευγµα           

Στόχος           43 

Αφετηρία  175          

Κατασκευή και αποπεράτωση 
σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ 
(χλµ) 

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών  

Επίτευγµα           

Στόχος           - 

Αφετηρία  -          

Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από 
αναβαθµισµένα αστικά µέσα 
µαζικής µεταφοράς  

Επίτευγµα           

Στόχος           53.709 

Αφετηρία  67.109          

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           22 

Αφετηρία  30          

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για 
την παραγωγή ενέργειας από 
ΑΠΕ και εξοικονόµηση 
ενέργειας (MWh) 

Επίτευγµα           

Στόχος           41.435 

Αφετηρία  -          

Ετήσια Εξοικονόµηση 
πρωτογενούς ενέργειας από 
επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(Τόνοι Ισοδύναµου 
Πετρελαίου) 

Επίτευγµα           

Στόχος           12.685 

Αφετηρία  -          

Περιβάλλον            

Πληθυσµός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υδάτινων 
πόρων  

Επίτευγµα           

Στόχος           100% 

Αφετηρία  272.417          

Επιπρόσθετος ισοδύναµος 
πληθυσµός που εξυπηρετείται 
από έργα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων  

Επίτευγµα           

Στόχος           65.000 

Αφετηρία  100.000          

Αριθµός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων 

Επίτευγµα           

Στόχος           20 

Αφετηρία  1          

Αριθµός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  

Επίτευγµα           

Στόχος           10 

Αφετηρία  0          

Πρόληψη κινδύνων            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           8 

Αφετηρία  12          

Αριθµός ατόµων που 
επωφελούνται από δασική 
αντιπυρική προστασία και άλλα 
µέτρα προστασίας δασών  

Επίτευγµα           

Στόχος           302.000 

Αφετηρία  249.500          

Τουρισµός            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           103 

Αφετηρία  827          

Εκπαίδευση            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα   12        

Στόχος           15 

Αφετηρία  34          
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∆είκτες  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Αριθµός ωφελούµενων 
µαθητών  

Επίτευγµα           

Στόχος           42.100 

Αφετηρία  39.506          

Υγεία            

Αριθµός Έργων 

Επίτευγµα           

Στόχος           10 

Αφετηρία  22          

Αστική ανάπτυξη           

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση            

Αριθµός έργων για την 
εξασφάλιση της βιωσιµότητας 
και της ελκυστικότητας των 
πόλεων  

Επίτευγµα           

Στόχος           7 

Αφετηρία  14          

Ανταγωνιστικότητα            

Αριθµός έργων που 
αποσκοπούν στην προώθηση 
των επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και νέων  
τεχνολογιών  

Επίτευγµα           

Στόχος           2 

Αφετηρία  3          

Κοινωνική Ενσωµάτωση            

Αριθµός έργων/ υπηρεσιών για 
την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και κοινωνικής 
ενσωµάτωσης για 
µειονεκτούντες οµάδες και 
νέους  

Επίτευγµα           

Στόχος           1 

Αφετηρία  6          

 

 

1.1.2. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης – Νήσων 

Αιγαίου» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1.194.050.178 € (ποσό 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα 871.300.178 € 

αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδροµή (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης–

ΕΤΠΑ). 

 

Σηµειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά 

συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδροµής του κάθε Άξονα 

Προτεραιότητας, δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή 

παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη µεγιστοποίηση της 

αποτελεσµατικότητας υλοποίησης µιας Πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν ("ρήτρα 

ευελιξίας"). Στη βάση αυτή και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 7, 8 και 9 του ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη 

χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συµβάλουν κατά τρόπο 

συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων των εν 

λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εφαρµογής του ΕΠ, 

ανά πηγή χρηµατοδότησης µέχρι και τις 31/12/2009, µε βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Επ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 
 

Άξονας Προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) 

Άξονας Προτεραιότητας 

∆απάνες που καταβλήθηκαν 
από τους ∆ικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωµής που 

απεστάλησαν στη 
∆ιαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη δηµόσια 
συνεισφορά 

∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από το 

φορέα που είναι 
αρµόδιος για την 

καταβολή των 
πληρωµών στους 

∆ικαιούχους 

Σύνολο των 
πληρωµών που 

ελήφθησαν από την 
Επιτροπή  

 
Μέχρι και 

31/12/2009 

ΑΠ 1 

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Κρήτης – Αµιγής Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

4.390.112,28 4.390.112,28 4.390.112,28 15.358.359,92 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 2 

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Αµιγής Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

   7.687.500,00 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 3 

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) 

1.392.273,80 1.392.273,80 1.392.273,80 2.392.629,01 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 4 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Περιφέρειας Κρήτης  - Αµιγής Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

15.390.243,60 15.390.243,60 15.390.243,60 14.283.514,57 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 5 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου  - Αµιγής Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

6.756.997,34 6.756.997,34 6.756.997,34 7.006.862,36 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 6 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) 

13.760.347,04 13.760.347,04 13.760.347,04 9.974.618,98 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 7 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Περιφέρειας Κρήτης  - Αµιγής Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

9.409.088,49 9.409.088,49 9.409.088,49 24.984.090,92 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 8 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  - Αµιγής Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

1.804.385,74 1.804.385,74 1.804.385,74 14.673.815,72 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 9 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος 
«Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) 

6.897.911,77 6.897.911,77 6.897.911,77 7.108.848,89 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Επ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 
 

Άξονας Προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) 

Άξονας Προτεραιότητας 

∆απάνες που καταβλήθηκαν 
από τους ∆ικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωµής που 

απεστάλησαν στη 
∆ιαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη δηµόσια 
συνεισφορά 

∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από το 

φορέα που είναι 
αρµόδιος για την 

καταβολή των 
πληρωµών στους 

∆ικαιούχους 

Σύνολο των 
πληρωµών που 

ελήφθησαν από την 
Επιτροπή  

 
Μέχρι και 

31/12/2009 

ΑΠ 10 

Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing 
in) (ΕΤΠΑ) 

   2.055.000,00 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 11 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής – Αµιγούς 
Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο 
(ΕΤΠΑ) 

   787.500,00 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΑΠ 12 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής –Στόχου 
Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο (ΕΤΠΑ) 

   172.513,35 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  59.801.360,06 59.801.360,06 59.801.360,06 106.485.253,72 

Σύνολο των µεταβατικών περιοχών επί του γενικού 
συνόλου 

22.050.532,61 22.050.532,61 22.050.532,61   21.703.610,23 

Σύνολο των µη µεταβατικών περιοχών 37.750.827,45 37.750.827,45 37.750.827,45   84.781.643,49 

∆απάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου     
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1.1.3. Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των Ταµείων  

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει µία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της 

κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία, παρουσιάζεται συµπληρωµένος στο Παράρτηµα της 

παρούσας έκθεσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία 

Συνδυασµός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 1 
Θέµα 
προτεραιότητας 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 2 
Μορφή 
χρηµατοδότησης 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 3 
Έδαφος 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 4 
Οικονοµική 
δραστηριότητα 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 5 
Γεωγραφική 
περιοχή 

Ποσό 
** 

            

Σύνολο   

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένες για κάθε διάσταση σύµφωνα µε την τυποποιηµένη ταξινόµηση. 

** Χορηγούµενο ποσό της κοινοτικής συνδροµής για κάθε συνδυασµό κατηγοριών.  

1.1.4. Συνδροµή ανά οµάδες - στόχο  

Στο πλαίσιο της συνδροµής του ΕΠ σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχο έχουν εκδοθεί 

προσκλήσεις για ένταξη Πράξεων στη Θεµατική Προτεραιότητα 08. Οι προσκλήσεις αφορούν 

στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ακόλουθων τεσσάρων οµάδων: 

� ΡΟΜ 

� Οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω 

� Γυναικών 

� Νέων 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης για τις δράσεις αυτές είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-

Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και η συνολική δηµόσια δαπάνη των 

προσκλήσεων ανέρχεται στα 1.527.893 €. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), οι προσκλήσεις 

βρίσκονταν σε φάση αξιολόγησης. 

1.1.5. Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδροµής 

Στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της 

Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 

στοιχείο α) της Επιτροπής, για το έτος 2009 δεν πραγµατοποιήθηκε καµία ανάκληση για το 

ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 
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1.2. Στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το Κοινοτικό δίκαιο 

Κατά το έτος 2009 δεν εντοπίστηκαν προβλήµατα αναφορικά µε τη συµµόρφωση των 

υλοποιούµενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

 

1.3. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισης 

Σε ότι αφορά το κοινό Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ δεν παρατηρήθηκαν εντός του 2009 σηµαντικά προβλήµατα. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από τα µέχρι σήµερα οριστικά αποτελέσµατα ελέγχου της Αρχής Ελέγχου-Ε∆ΕΛ, από όπου 

προκύπτει ότι το Σ∆Ε σε όλα τα ΕΠ που ελέγχθηκαν λειτουργεί καλά (ενδεχοµένως να 

απαιτούνται µόνο επουσιώδεις βελτιώσεις) ή λειτουργεί µεν αλλά απαιτούνται κάποιες 

βελτιώσεις.  

 

Η διατύπωση γνώµης της Ε∆ΕΛ για την αποτελεσµατική ή µη λειτουργία του κοινού 

συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ  

στηρίχθηκε σε συστηµικούς ελέγχους 17 συστηµάτων ∆ιαχειριστικών Αρχών και Ενδιάµεσων 

Φορέων ∆ιαχείρισης. Τα σχετικά αποτελέσµατα ελέγχων, που αφορούν την ελεγκτική περίοδο 

1.7.2009 έως 30.6.2010, οριστικοποιήθηκαν από την Ε∆ΕΛ το Φεβρουάριο 2010 και τα 

συµπεράσµατα και η σχετική γνωµοδότηση συµπεριλήφθηκαν στην Ετήσια Σύνοψη του 

άρθρου 53.β.3 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού που υποβλήθηκε από τις Ελληνικές Αρχές 

στις 11-2-1010. Ειδικότερα στην ετήσια σύνοψη αναφέρεται ότι «Επί τη βάσει, των µέχρι 

σήµερα αποτελεσµάτων κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί υπόψη ότι το κοινό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου των ΕΠ του Στόχου 1 & 2 του ΕΣΠΑ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου και στο 

τµήµα 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής και λειτουργεί 

αποτελεσµατικά, ώστε να παράσχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των 

καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, ως προς τη 

νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων». 

 

1.4. Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και εξελίχθηκε σε παγκόσµια οικονοµική 

κρίση επηρέασε µε καθυστέρηση και την Ελλάδα. Και ενώ η παγκόσµια και ευρωπαϊκή 

οικονοµία έδειξαν από τα µέσα του 2009 σηµάδια ανάκαµψης, η ελληνική οικονοµία σηµείωσε 

σηµαντική µείωση του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 2% το 2009. Η εµφάνιση του 

πραγµατικού δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας στο τέλος του 2009 απαίτησε τη λήψη 

µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και δηµιούργησε προβλήµατα ρευστότητας στην αγορά 

συµβάλλοντας σε περαιτέρω µείωση του ρυθµού ανάπτυξης κατά 4%.  

 

Η οικονοµική κρίση και κυρίως οι σηµαντικές υπερβάσεις των δαπανών και υστερήσεις των 

εσόδων επηρέασαν σηµαντικά και τα δηµόσια οικονοµικά, µε το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης να φτάνει στο 13,6% του ΑΕΠ, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν 2,0% στον 

προϋπολογισµό του 2009 και 3,7% στο αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης που κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Αντίστοιχα το χρέος αυξήθηκε σε 

επίπεδα άνω του 115% του ΑΕΠ µε τάσεις περαιτέρω επιδείνωσης για τα επόµενα δύο χρόνια, 

εφόσον το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αν και φθίνον, θα είναι µεγάλο και θα συνεχίζει να 

προστίθεται στο χρέος. 
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Η οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε τη δραµατική επιδείνωση των δηµοσίων οικονοµικών 

επέφεραν επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος, µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει επίσης 

επηρεαστεί εξαιτίας των προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας και οι ρυθµοί πιστωτικής 

επέκτασης είναι ιδιαίτερα χαµηλοί. Παράλληλα, οι ρυθµοί απορρόφησης των πόρων των 

διαρθρωτικών ταµείων δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, γεγονός που συνέβαλε αρνητικά στην 

ανάπτυξη. 

 

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε άµεσα και παρουσίασε το αναθεωρηµένο Πρόγραµµα 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης τον Ιανουάριο του 2010, µε το οποίο καθορίζει τη στρατηγική 

της για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, προβλέποντας τη µείωση κατά 4% του ελλείµµατος της 

γενικής κυβέρνησης για το 2010, ενώ παράλληλα προωθεί σηµαντικές διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις. Επιπλέον, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 5 Μαρτίου 2010 µία δέσµη 

πρόσθετων µέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση των στόχων του Προγράµµατος 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (το πακέτο αυτό περιλαµβάνει µόνιµα µέτρα, τα οποία θα 

συµβάλουν στην περαιτέρω µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά 2% του ΑΕΠ). 

 

Ωστόσο, ο εκτροχιασµός των δηµόσιων οικονοµικών κατά το 2009 και η προηγούµενη µη 

καταγραφή όλων των δεδοµένων του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης δηµιούργησαν 

ανησυχία στις αγορές οµολόγων µε σηµαντική άνοδο της διαφοράς µεταξύ των αποδόσεων 

των ελληνικών και των γερµανικών οµολόγων, ενώ και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης 

προχώρησαν σε υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο της ελληνικής κυβέρνησης 

όσο και των ελληνικών τραπεζών. Η επιδείνωση των δηµοσίων οικονοµικών όσο και 

συντονισµένες κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον των ελληνικών οµολόγων δηµιούργησαν 

απαγορευτικές συνθήκες για χρηµατοδότηση από τις αγορές. Έτσι η κυβέρνηση προχώρησε 

στην ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα Κράτη-Μέλη 

της Ευρωζώνης και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη 

χρηµατοδότηση για τα επόµενα τρία χρόνια µε το συνολικό ποσό των 110 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, εκ των οποίων 80 δισεκατοµµύρια ευρώ σε διµερή δάνεια από χώρες της ευρωζώνης 

και τα υπόλοιπα 30 δισεκατοµµύρια από το ∆ΝΤ.  

 

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης του µηχανισµού στήριξης, η ελληνική κυβέρνηση σε στενή 

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, διαµόρφωσε ένα τριετές πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Στις 6 Μαΐου 2010, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το νόµο 

για τα µέτρα πολιτικής που σχετίζονται µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης. Το 

πρόγραµµα προβλέπει µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που ανέρχονται σε 11 µονάδες 

του ΑΕΠ ή περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ έως το 2013, µε στόχο το 2014 το έλλειµµα να 

είναι κάτω από 3% του ΑΕΠ. Επίσης, προβλέπει επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης 

από το 2012 και µετά. Παράλληλα µε τη σηµαντική δηµοσιονοµική εξυγίανση, το πρόγραµµα 

προβλέπει την υλοποίηση σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που αφορούν το 

φορολογικό σύστηµα, τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, τη φορολογική 

µεταρρύθµιση, την αγορά εργασίας, το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, καθώς και 

µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση. Στις 7 Μαΐου 2010, οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για την υλοποίηση του 

πακέτου στήριξης και τα πρώτα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ εκταµιεύτηκαν µέσα στον Μάιο. 

 

Ωστόσο η δηµοσιονοµική προσαρµογή δεν είναι ο µοναδικός στόχος των ελληνικών αρχών� η 

κυβέρνηση έχει διαµορφώσει ένα λεπτοµερές πρόγραµµα µε στόχο την επιτάχυνση της 
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ανάπτυξης, τη στροφή στην «πράσινη» οικονοµία, την αύξηση της απασχόλησης και τη 

βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος. Το πρόγραµµα στηρίζεται σε πέντε άξονες πολιτικής: 

• Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. 

• Συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων. 

• Προώθηση µεγάλων παρεµβάσεων και τοµών, ρυθµιστικών τοµών, για την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων. 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των εξαγωγών µας. 

• Ενίσχυση του ανταγωνισµού και της εποπτείας στις αγορές. 

 

Παράλληλα, η κυβέρνηση υλοποιεί την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ που θα 

συµβάλλουν σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης και θα µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις 

της κρίσης. 

 

1.5. Τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 1083/2006 

∆εν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σηµαντική τροποποίηση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 57 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1083/2006. 

 

1.6. Συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα 

Σύµφωνα µε το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 10 «Θέµατα Συντονισµού», ο συντονισµός 

µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) 

ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. 

 

Ο συντονισµός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των 

δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή 

παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) 

προγραµµατισµού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης 

(∆ιαχειριστικές Αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (Εθνική 

Αρχή Συντονισµού και ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ). 

 

Το Μάιο του 2009, η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΥΠΟΙΑΝ, προχώρησε στη σύσταση 

οµάδας εργασίας (Απόφαση αριθ. πρωτ. 23971/ΕΥΘΥ 1040/12.05.09 του Γενικού Γραµµατέα 

Επενδύσεων & Ανάπτυξης), µε το εξής έργο:  

• την επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση των κατευθύνσεων για τη διασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ, καθώς και το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013 

• τη συνεργασία κατά τον προγραµµατισµό και έκδοση των προσκλήσεων προς τους 

δυνητικούς ∆ικαιούχους, που αφορούν οι εν λόγω δράσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται 

η συµπληρωµατικότητά τους, καθώς και η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισµού, που 

προβλέπονται από τα ΕΠ, όπως θα εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τα ανωτέρω 

• την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών, µέσω των ειδικών αναφορών, 

που συντάσσουν ετησίως, οι αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων 

• την επεξεργασία και διατύπωση σχετικών µε το θέµα προτάσεων προς την Εθνική Αρχή 

Συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 
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Ο συντονισµός της εν λόγω οµάδας πραγµατοποιείται από το ΥΠΟΙΑΝ. Η οµάδα έργου έχει 

επεξεργαστεί πρόταση απλοποίησης της εφαρµογής των κριτηρίων διαχωρισµού η οποία θα 

τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης µε τις αρµόδιες Γ∆ της ΕΕ προκειµένου τελικά να 

ενσωµατωθεί οριζόντια στα κείµενα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ. 

 

 

1.7. Παρακολούθηση- Αξιολόγηση 

1.7.1. Ποιοτική Ανάλυση επιτευγµάτων και µέτρα που έχουν ληφθεί για την 
βελτίωση της Προόδου Εφαρµογής του Προγράµµατος 

Το έτος 2009 ήταν ουσιαστικά το έτος έναρξης της εφαρµογής του ΕΠ. Μέχρι το 2009 

ενεργοποιήθηκαν 31 Θεµατικές Προτεραιότητες µε την έκδοση σηµαντικού αριθµού 

προσκλήσεων και πραγµατοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων. Η φυσική και οικονοµική πρόοδος 

αναλύεται ποιοτικά ως εξής: 

 

� Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»). Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που 

αφορούν σε Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στις 

Θεµατικές Προτεραιότητες 22/ Εθνικές Οδοί, 23/ Περιφερειακές και τοπικές οδοί, 30/ 

Λιµένες, 33/Ηλεκτρισµός και 43/ Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση 

ενέργειας.  

 

Σηµειώνεται ότι οι προσκλήσεις για την ενέργεια αφορούν σε χρηµατοδότηση από τον 

Άξονα Προτεραιότητας 3 (περιφέρεια µεταβατικής στήριξης). Για τον τοµέα ενέργειας, 

σηµαντικό νέο δεδοµένο αποτελεί η έµφαση που δόθηκε στο πεδίο της εξοικονόµησης 

(ιδιαίτερα στον οικιακό τοµέα και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε 

συµβατότητα µε την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και σε συνέχεια της σχετικής 

αναθεώρησης του Γενικού Κανονισµού και του Κανονισµού για το ΕΤΠΑ.  

    

Όσον αφορά στις εντάξεις: το 2009 εντάχθηκαν 6 Πράξεις στις ΘΠ 23/ Περιφερειακές 

και τοπικές οδοί και 30/ Λιµένες, οι οποίες συµβάλλουν στη φυσική πρόοδο των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 και 3 του ΕΠ (Βλ. ενότητες 3.1.1 και 3.3.1 της Έκθεσης). Οι εντάξεις 

Πράξεων ανέρχονται σε 28.102.214 € συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης (7,8% 

επί του συνόλου της συγχρηµατ. δηµόσιας δαπάνης των Αξόνων «προσπελασιµότητας» 

του ΕΠ).   

 

Οι ενταγµένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):  

• στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών 

υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας», 

• στην Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ): «Να γίνoυν η Ευρώπη και 

οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση»  

• στη Συνιστώσα του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ): «Περιφερειακή 

και Κοινωνική Συνοχή», και 

• στην Ολοκληρωµένη Κατευθυντήρια Γραµµή για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

(ΟΚΓ) 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να 

ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας». 

 



 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ- ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης 
ΠΕΠ 2007-2013, Μάιος 2010   

24

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς είναι 5.782.386 € 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης (ποσοστό 1,6% επί του συνόλου της 

συγχρηµατ. δηµόσιας δαπάνης των Αξόνων 1, 2 και 3).   

 

Η περιορισµένη φυσική και οικονοµική πρόοδος των Αξόνων «προσπελασιµότητας» του 

ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σχετίζεται µε το χαµηλό βαθµό ωρίµανσης των Πράξεων 

από τους ∆ικαιούχους λόγω του απαιτητικού διαχειριστικού πλαισίου επανελέγχου και 

επικαιροποίησης των µελετών. Το παραπάνω ζήτηµα αναγνωρίσθηκε από την ΕΑΣ ως 

οριζόντιο πρόβληµα και ρυθµίστηκε κατά το 2010 µε σχετική προσαρµογή του θεσµικού 

πλαισίου. Επίσης, σχετίζεται µε δυσκολίες που αντιµετώπισαν πολλοί δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, αλλά και την 

υποστελέχωση των φορέων στα νησιά που δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη 

προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των 

ασθενέστερων (αφορά ιδιαίτερα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). 

Σε σχέση µε τον τοµέα ενέργειας, καταγράφεται πρόβληµα στον προγραµµατισµό των 

παρεµβάσεών του, που προέκυψε από το γεγονός ότι ο τοµέας περιλαµβάνει πολλά 

(δυνητικά) έργα υποδοµής για τα οποία ισχύουν ιδιαίτερα κατά περίπτωση κριτήρια 

περιφερειακής κατανοµής και για τα οποία ο χρόνος και η πρόοδος ωρίµανσης 

εµπεριέχουν πολλές αβεβαιότητες. 

 

 

� Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 του ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»). Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που 

αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα, εµφανίζεται σηµαντική 

πρόοδος στη ΘΠ 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Συγκεκριµένα, σε συνέχεια 

προκήρυξης για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τοµέα 

(εµπόριο – υπηρεσίες) που εξέδωσε το ΥΠΟΙΑΝ το 2007 οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ και τις 

Περιφέρειες, στους Άξονες 4, 5 και 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» εντάχθηκαν 

συνολικά 2.404 Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

109.588.170 €.  

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 που αφορά στην Περιφέρεια µεταβατικής στήριξης (Νότιο 

Αιγαίο) σηµειώνεται πρόοδος και στη ΘΠ 05/ Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για 

επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων, όπου έχουν ενταχθεί 751 Πράξεις κρατικών 

ενισχύσεων και 3 Πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων, ενώ έχουν ενταχθεί και 2 Πράξεις 

στη ΘΠ 57/Συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Επίσης στον ίδιο Άξονα έχουν ενταχθεί Πράξεις Εθνικής Εµβέλειας στον τοµέα της 

ψηφιακής σύγκλισης και συγκεκριµένα στις ΘΠ 12/ Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

επικοινωνιών [ΤΠΕ-∆Ε∆ (διευρωπαϊκό δίκτυο)], 13/ Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον 

πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, 

ηλεκτρονική ενσωµάτωση, κλπ), και 14/ Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό 

εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση, κλπ).  

 

Συνολικά και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί 3.177 Πράξεις 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 133.683.414 €, φθάνοντας το 95% της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης των σχετικών Αξόνων.  
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Οι ενταγµένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):  

• στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «2. Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση 

της παραγωγικότητας», «3. ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», 

και «6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 

οικονοµικής δραστηριοποίησης», 

• στις ΚΣΚΓ: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» και 

«Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής»,  

• στις Συνιστώσες του ΕΠΜ: «Κοινωνία της Γνώσης» και «Επιχειρηµατικό Περιβάλλον» 

• στις ΟΚΓ: 7, 8, 9/Επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία, χρήση ΤΠΕ, κλπ και 15: «Να 

προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον 

που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις». 

 

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς ανέρχονται στα 35.907.588 € 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης (ποσοστό 25,5% επί του συνόλου της 

συγχρηµατ. δηµόσιας δαπάνης των Αξόνων 4, 5 και 6).   

 

 

� Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (Άξονες 7, 8, 9 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου»). Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν στην 

Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στις Θεµατικές 

Προτεραιότητες (ΘΠ): 

- 44/ ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 

- 45/ ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 

- 46/ Επεξεργασία Υδάτων (Λύµατα):  

- 53/ Πρόληψη κινδύνων 

- 54/ Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων 

- 61/ Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 

- 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της 

διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να 

µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την 

εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής 

- 75/ Υποδοµές Εκπαίδευσης 

- 76/ Υποδοµές στον τοµέα Υγείας 

- 77/ Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας παιδιών 

- 79/ Άλλες κοινωνικές υποδοµές 

 

Συνολικά έχουν ενταχθεί 25 Πράξεις, στις ΘΠ 44, 45, 46, 61, 69, 75 και 76, οι οποίες 

συµβάλλουν στη φυσική πρόοδο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ (Βλ. 

ενότητες 3.7.1 - 3.9.1 της Έκθεσης). Οι εντάξεις Πράξεων ανέρχονται σε 60.676.523 € 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης (10% επί του συνόλου της συγχρηµατ. 

δηµόσιας δαπάνης των συγκεκριµένων Αξόνων του ΕΠ).   

 

Οι ενταγµένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):  

• στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 

επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος», «9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης» και «10. 

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα 

προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη 
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συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «15. Αειφόρος ∆ιαχείρση 

του Περιβάλλοντος» και «18. Βιώσιµη αστική ανάπτυξη», 

• στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για 

επενδύσεις και απασχόληση», «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», και «Η 

Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής»,  

• στις Συνιστώσες του ΕΠΜ: «Μεταρρυθµίσεις για την τόνωση της απασχόλησης», 

«Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση», «Περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική» και 

«Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή», και  

• στην ΟΚΓ 18: «Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο 

ζωής». 

 

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς είναι 18.111.386 € 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης (ποσοστό 3% επί του συνόλου της συγχρηµατ. 

δηµόσιας δαπάνης των Αξόνων 7,8 και 9).   

 

Η περιορισµένη φυσική και οικονοµική πρόοδος των Αξόνων Προτεραιότητας για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη χωρική ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 

σχετίζεται µε  το ότι πολλά προτεινόµενα έργα δεν παρουσίασαν την επιθυµητή ωριµότητα 

ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραµµα. Επίσης, σχετίζεται µε δυσκολίες που αντιµετώπισαν 

πολλοί δυνητικοί ∆ικαιούχοι κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους 

επάρκειας, αλλά και την υποστελέχωση των φορέων στα νησιά που δυσχεραίνει τις 

συνεργασίες και τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των διαχειριστικά 

επαρκών φορέων και των ασθενέστερων (αφορά ιδιαίτερα την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου). 

 

Μέτρα για τη βελτίωση της προόδου εφαρµογής του Προγράµµατος 

Για τη βελτίωση της προόδου εφαρµογής του Προγράµµατος αναφορικά µε το εφαρµοζόµενο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, κατά το 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:  

� Τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΥΑ 

43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009) µε την οποία διευρύνονται µεταξύ άλλων οι εθνικοί κανόνες 

επιλεξιµότητας σύµφωνα και µε τις τροποποιήσεις των Κανονισµών 1080/2006 και 

1081/2006.  

� Αναθεωρήθηκε η µεθοδολογία χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης που απαιτείται για τα έργα 

που παράγουν έσοδα µετά την τροποποίηση του άρθρου 55 του Καν.1083/2006.  

� Εκδόθηκαν οδηγίες για την υποστήριξη της διαχείρισης των µη χωροθετούµενων 

Πράξεων. 

� Επανεπεξεργάστηκαν τα έντυπα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου λαµβάνοντας 

υπόψη και τις αλλαγές των Κανονισµών. 

Επιπλέον στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των εµπλεκόµενων αρχών στα θέµατα 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

έχουν οργανωθεί εντός του 2009 δεκατέσσερα σεµινάρια ή ηµερίδες εκπαίδευσης, στις οποίες 

συµµετείχε το σύνολο σχεδόν των στελεχών των ∆ιαχειριστικών Αρχών ή Ενδιάµεσων 

∆ιαχειριστικών Αρχών.  

  

Τέλος έχουν εξεταστεί και απαντηθεί πάνω από 250 ερωτήµατα που διέπουν το σύνολο των 

λειτουργιών διαχείρισης και εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, είτε µέσω του 

γραφείου υποστήριξης που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στο ΥΠΟΙΑΝ είτε µέσω 

αλληλογραφίας. 
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1.7.2. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος πραγµατοποίησε τη 2η συνεδρίασή της στις 

2/4/2009 στην Ερµούπολη της Σύρου, µετά από πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος προέδρευε κατά το έτος 2009.  

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 45 από τα µέλη της Επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου καθώς και 

εκπρόσωποι Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Συζητήθηκαν διεξοδικά θέµατα που αφορούσαν στην πρόοδο της υλοποίησης του 

Προγράµµατος, στις διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησής του, καθώς και θέµατα 

που αφορούσαν στα κριτήρια επιλογής Πράξεων, στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής 

επάρκειας των ∆ικαιούχων και στο Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης. 

 

Οι κυριότερες αποφάσεις – συµπεράσµατα της Επιτροπής αφορούσαν: 

• στα µέτρα επίσπευσης της ενεργοποίησης του Προγράµµατος και επιτάχυνσης της 

διαδικασίας αξιολόγησης Πράξεων 

• στο συντονισµό των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

• στην απλούστευση του συστήµατος υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης. 

 

Τέλος η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα κριτήρια ένταξης για τις εξής κατηγορίες 

Πράξεων: 

α.  κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε ΜΜΕ και επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του Ν. 3299/2004, 

β.  κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε δράσεις ψηφιακής σύγκλισης, και 

γ. δηµιουργίας εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τοµείς που αφορούν τις ερευνητικές 

υποδοµές του Ευρωπαϊκού οδικού χάρτη των ερευνητικών υποδοµών (ESFRI - European 

Strategy Forum for Research Infrastractures). 

1.7.3. Θέµατα Αξιολόγησης 

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, η  Ειδική Υπηρεσία 

Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, διαµόρφωσε ένα πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές 

κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων (Γενικό Πλαίσιο 

Οδηγιών µε αρ. πρωτ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23-12-2008 και Αναλυτικό Οδηγό µε Πλαίσιο 

Προδιαγραφών µε αρ. πρωτ. 36569/ΕΥΣΣΑΑΠ 1934/20-07-2009). 

 

Οι οδηγίες αυτές απευθύνθηκαν στις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, οι οποίες σύµφωνα µε το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, 

να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) που 

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

47 του ιδίου Κανονισµού, καθώς και ότι λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση 

των συµπερασµάτων τους. 

 

Οι φορείς οι οποίοι εµπλέκονται στο συντονισµό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων 

κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-

2013 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισµού, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές 
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Παρακολούθησης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των 

Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση και το ∆ίκτυο 

Αξιολόγησης. 

 

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαµβάνουν πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην 

αποτίµηση της συνεχιζόµενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής, στην 

αξιολόγηση του συστήµατος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, στην 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, στην 

αξιολόγηση των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και 

αξιολόγησης των παρεµβάσεων και στη διατύπωση ειδικών αξιολογητικών 

ερωτηµάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαµβάνει ένα σύνολο γενικών αξιολογητικών 

ερωτηµάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο των Εκθέσεων που θα 

υποβληθούν.  

 

Στις σχετικές οδηγίες προσδιορίζονται σαφώς όλες οι γεωγραφικές και τοµεακές συνιστώσες 

κάθε µελέτης αξιολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρο από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους 

υποψήφιους Αναδόχους ποιους τοµείς πολιτικής, διοικητικές περιφέρειες και άξονες 

προτεραιότητας θα καλύψει κάθε αξιολόγηση. Ειδικότερα στις αξιολογήσεις σε επίπεδο 

τοµεακών ΕΠ, οι ανάγκες ολοκληρωµένης αποτίµησης των κυριότερων τοµεακών πολιτικών 

του ΕΣΠΑ θα πρέπει να καλυφθούν από τις on-going αξιολογήσεις των τοµεακών ΕΠ µε 

διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής τους και µε αναφορά στις 13 περιφέρειες της 

χώρας, συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή κατά περίπτωση των παρεµβάσεων των ΠΕΠ για τις 

οποίες προβλέπεται εκχώρηση σε ΕΦ∆ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟΙΑΝ). Στις αξιολογήσεις 

σε επίπεδο ΠΕΠ,  η Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ θα πρέπει να καλύπτει κατά την ανάλυση 

των αξιολογητικών ερωτηµάτων το περιφερειακό σκέλος του ΠΕΠ (δηλαδή εκείνο που 

εκχωρείται προς τις Ε∆Α των Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται η ∆Α των ΠΕΠ). Θα 

καλύπτει δε την αξιολόγηση των παρεµβάσεων του ΠΕΠ που εκχωρούνται σε ΕΦ∆ λοιπών 

Υπουργείων (ειδικά για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης) στη βάση των στοιχείων  και 

συµπερασµάτων που παρέχονται από τους Αξιολογητές των Τοµεακών Προγραµµάτων.  

 

Τα έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης περιλαµβάνει συγκεκριµένα παραδοτέα τα οποία 

συνδέονται µε τα γενικά αξιολογητικά ερωτήµατα ανάλογα µε το περιεχόµενο του 

παραδοτέου. Τα παραδοτέα αυτά αφορούν: α) τη Μεθοδολογία της Αξιολόγησης, στην 

οποία περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ σε 

όλα τα ερωτήµατα της αξιολόγησης, β) την Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση 

σηµαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράµµατος, γ) την 

Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράµµατος, 

δ) την  Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράµµατος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Αξιολόγησης (Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης ), η οποία θα εκπονηθεί το Β΄ εξάµηνο 

του 2011 και ε) τις Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης. 

 

Οι αξιολογήσεις αυτές θα εκπονηθούν από ανεξάρτητους Συµβούλους Αξιολόγησης (external 

evaluators), οι οποίοι θα επιλεγούν µετά από προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου διεθνούς 

διαγωνισµού οι προδιαγραφές του οποίου έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιµος για να 

δηµοσιοποιηθεί στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Το έργο του Συµβούλου 

Αξιολόγησης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και έχει διάρκεια δύο 

χρόνια.  
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Το κόστος των Αξιολογήσεων που ανατίθεται σε εξωτερικούς αξιολογητές (Συµβούλους 

Αξιολόγησης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Τεχνικής Υποστήριξης. 

 

Οι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, 

µετά από ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

1.7.4. Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του 
Προγράµµατος 

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013 αποτελεί 

υποχρέωση των κρατών – µελών, όπως προκύπτει από τα παρακάτω κείµενα: 

� Κανονισµός 1083/2006, άρθρο 47, σηµείο 1: Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη 

βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας λαµβάνοντας επίσης υπόψη το στόχο 

της βιώσιµης ανάπτυξης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική 

περιβαλλοντική αξιολόγηση. 

� Οδηγία 2001/42, άρθρο 10, ΚΥΑ 107017/5.9.2006: Θεσπίζεται η υποχρέωση της 

παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  

� ΚΥΑ έγκρισης ΣΜΠΕ του ΕΠ: Περιγράφεται συνοπτικά το προτεινόµενο σύστηµα 

παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 

Προγράµµατος. 

 

Βασικός στόχος της περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι πρωτίστως ο έγκαιρος 

εντοπισµός των απρόβλεπτων δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς και η λήψη κατάλληλων 

επανορθωτικών µέτρων. ∆ευτερευόντως, η περιβαλλοντική παρακολούθηση αποτελεί ένα 

µέσο επαλήθευσης των πληροφοριών της περιβαλλοντικής µελέτης και ένα στοιχείο 

τροφοδότησης της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίστηκε ένα σύνολο δεικτών παρακολούθησης της ΣΠΕ του 

ΕΠ µε βάση τους στόχους Προγράµµατος, το οποίο επελέγη από τον οµογενοποιηµένο 

κατάλογο δεικτών και συντάχθηκε η πρώτη ετήσια έκθεση του Προγράµµατος για την 

περίοδο υλοποίησης 2007- 2008 µε βάση τις ενιαίες προδιαγραφές, που προετοιµάστηκαν 

από την Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΥΠΟΙΑΝ.  

 

Στόχος της ετήσιας έκθεσης, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, είναι η αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του 

συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

προσδιορισµένων περιβαλλοντικών δεικτών που συνδέονται µε τις δράσεις του ΕΠ και 

αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές.  

 

Ειδικότερα στην ετήσια έκθεση περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

� περιγράφεται η οργάνωση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) 

� αποτυπώνεται η περιβαλλοντική κατάσταση κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ µέσω 

των περιβαλλοντικών δεικτών µε βάση τις ποσοτικοποιηµένες και τις µη 

ποσοτικοποιηµένες τιµές των δεικτών (θετική/αρνητική/ουδέτερη επίδραση) από τις 
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ενταγµένες Πράξεις (Τεχνικά ∆ελτία εγκεκριµένων Πράξεων) και την επίτευξη των στόχων 

από τις ολοκληρωµένες Πράξεις (οριστικοποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία Πράξεων) για την 

περίοδο αναφοράς 

� συµπληρώνονται οι τιµές των περιβαλλοντικών δεικτών αθροιστικά µε βάση τις 

ενταγµένες και τις ολοκληρωµένες Πράξεις, όπως έχουν αποτυπωθεί στα Τεχνικά ∆ελτία 

εγκεκριµένων Πράξεων καθώς και στα οριστικοποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία Πράξεων ως τη 

λήξη της περιόδου αναφοράς 

� αξιολογούνται οι σηµαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις (θετικές ή δυσµενείς) ανά Άξονα 

Προτεραιότητας µε βάση την υλοποίηση και σε συνάφεια µε την ενότητα «Αξιολόγηση 

των Επιπτώσεων» της εγκεκριµένης ΣΜΠΕ του ΕΠ. Ειδικότερα, διατυπώνονται 

συµπεράσµατα για κάθε περιβαλλοντική συνιστώσα µε βάση τα αποτελέσµατα του 

συνόλου των δεικτών της για τις Πράξεις που έχουν ενταχθεί και τις ολοκληρωµένες 

Πράξεις. Τέλος, αξιολογούνται και οι ποιοτικοί δείκτες, που παίρνουν τιµές 

θετική/αρνητική/ουδέτερη επίδραση µε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς που σταθερά 

διαπιστώνεται η αρνητική επίδραση. 

 

Η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης συντάχθηκε από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή µε τη συνδροµή και τη βοήθεια των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών και των ΕΦ∆.  

Στο σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης προβλέπεται επίσης η σύνταξη Συγκριτικής 

Έκθεσης, σκοπός της οποίας είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που 

οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της 

ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της 

αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Η κατάρτιση της πρώτης 

Συγκριτικής Έκθεσης θα γίνει εντός του πρώτου εξαµήνου του 2011.  

 

Για το συντονισµό και τη συνεργασία των Υπηρεσιών στα θέµατα της παρακολούθησης της 

ΣΠΕ, συγκροτήθηκε ∆ίκτυο µε στελέχη των ∆ιαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάµεσων 

∆ιαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης και της ΕΥΠΕ, το οποίο 

συντονίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΥΠΟΙΑΝ. Στο πλαίσιο του ∆ικτύου αυτού  

συζητούνται θέµατα όπως οι δείκτες παρακολούθησης της ΣΠΕ, οι προδιαγραφές των 

εκθέσεων, η οργάνωση της διαδικασίας παρακολούθησης, η σύνδεση µε την αξιολόγηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

 

2.1. Συνεισφορά του Προγράµµατος στο ΕΣΠΑ 

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ στο ΕΣΠΑ έως το έτος αναφοράς 

(2009). Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγµένα έργα (Πράξεις) στο 

ΕΠ, αποτυπώνονται: 

� οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), των ενταγµένων έργων που 

συµβάλλουν στο συγκεκριµένο στόχο  

� η κοινοτική συνδροµή των ενταγµένων έργων του ΕΠ, που συµβάλλουν στο 

συγκεκριµένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) 

� οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 

εντάχθηκαν τα έργα και 

� οι δείκτες του ΕΠ (κορµού, εκροών και αποτελέσµατος), στους οποίους συµβάλλουν 

τα ενταγµένα έργα. 

 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς 

(2009) στην εφαρµογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για 

την Πολιτική Συνοχής 2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται:  

� οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγµένων έργων που συµβάλλουν 

στην ΚΣΚΓ 

� η κοινοτική συνδροµή των ενταγµένων έργων του ΕΠ, που συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 

(ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) 

� οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 

εντάχθηκαν τα έργα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»" στην εφαρµογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδροµή ενταγµένων έργων) 

 

Γενικός Στόχος 
ΕΣΠΑ 

ΚΘΠ ΑΠ 1  ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ 

Κυριότερες κατηγορίες 
πράξεων / υλοποιηθείσες 

και σε εξέλιξη δράσεις 
[ονοµαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και 
δείκτες κορµού που 
σηµειώνουν φυσική 

πρόοδο  

Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 

2. Ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας 
και αύξηση της 
παραγωγικότητας 

05,08       37.344.349 17.358.542 29.396.148       84.099.040 

- Επιχειρηµατικά σχέδια 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων 

- Εγγυοδοσία και 
επιδότηση κόστους 
δανεισµού και 
χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µικρών 
επιχειρήσεων 

- Ενίσχυση επενδύσεων 
(εκτός τοµέα τουρισµού) 
µέσω του αναπτυξιακού 
νόµου 3299/04, όπως 
αυτός ισχύει ή 
τροποποιείται 

- ∆. Κορµού: Αριθµός 
θέσεων απασχόλησης 
που δηµιουργούνται 
(µεικτές, ισοδύναµες 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης) - Άµεση 
Ενίσχυση Επενδύσεων 
στις ΜΜΕ:                           
487 (στόχος: 938) 

 
- Επιχειρήσεις που θα 
ενισχυθούν από 
προγράµµατα:                      
442  (στόχος: 702) 

3. ∆ιαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος 
της χώρας 

57           1.838.444       1.838.444 

Προβολή θεµατικών 
µορφών τουρισµού και 
γενική τουριστική 
προβολή, δηµιουργία 
κέντρων πληροφόρησης 
µε αξιοπ/ση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών  

  

4. Βελτίωση της 
ποιότητας και της 
έντασης των 
επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο 
για την αναβάθµιση 
του ελληνικού 
εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

75               6.133.092 5.642.548 11.775.640 

- Ανάπτυξη -βελτίωση 
υποδοµών στην 
προσχολική α΄βάθµια και 
β΄βάθµια εκπαίδευση 

 
- Προµήθεια εξοπλισµού 

- Αίθουσες διδασκαλίας 
β΄βάθµιας εκπαίδευσης:         
40 (στόχος: 250) 

 
- Αίθουσες διδασκαλίας α’ 
βάθµιας εκπαίδευσης:              
50 (στόχος:49) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»" στην εφαρµογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδροµή ενταγµένων έργων) 
– (συνέχεια) 

       

Γενικός Στόχος 
ΕΣΠΑ 

ΚΘΠ ΑΠ 1  ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ 

Κυριότερες κατηγορίες 
πράξεων / υλοποιηθείσες 

και σε εξέλιξη δράσεις 
[ονοµαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και 
δείκτες κορµού που 
σηµειώνουν φυσική 

πρόοδο  

Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 

6. Ψηφιακή σύγκλιση 
της χώρας µε την 
ενσωµάτωση και τη 
συστηµατική χρήση 
των τεχνολογιών 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στους τοµείς 
κοινωνικής και 
οικονοµικής 
δραστηριοποίησης. 

12, 

13, 14 
          1.720.790       1.720.790 

- Βελτίωση της 
καθηµερινής ζωής µέσω 
ΤΠΕ - Ισότιµη συµµετοχή 
των πολιτών στην 
Ψηφιακή Ελλάδα 

 
- Ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης για τον πολίτη 
- Ενίσχυση της συµβολής 
του κλάδου των ΤΠΕ 
στην Ελληνική Οικονοµία 

- ∆είκτης Κορµού: 
Αριθµός έργων Κοινωνίας 
της Πληροφορίας:                 
4 (στόχος: 14) 

 
- Χρηµατοδοτούµενοι 
κόµβοι παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις:             
7 (στόχος: 1)   

9. Προώθηση της 
Κοινωνικής 
Ενσωµάτωσης  

69             9.749.993 4.806.432 2.004.287 16.560.712 
Παροχή υπηρεσιών 
τύπου "Βοήθεια στο 
σπίτι" 

  

10. Θεµελίωση ενός 
αποδοτικού και 
οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας, 
που θα προσφέρει 
ποιοτικές και 
εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες στους 
πολίτες και θα εστιάζει 
στη συνεχή βελτίωση 
των υπηρεσιών 
πρόληψης και 
φροντίδας 

76                 2.203.642 2.203.642 

Ανάπτυξη και 
αναβάθµιση υποδοµών 
στη Β’ βάθµια και τη Γ’ 
βάθµια φροντίδα υγείας 

  

13. Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισµός των 
φυσικών υποδοµών 
και των συναφών 
υπηρεσιών του 
συστήµατος 
µεταφορών της χώρας 

23, 30 17.949.091   2.946.066             20.895.157 

- Βελτίωση/κατασκευή / 
αναβάθµιση / 
ολοκλήρωση επαρχιακών 
οδών 
- Βελτίωση/κατασκευή 
περιφερειακών και 
τοπικών οδών 
- Βελτίωση / κατασκευή / 
αναβάθµιση λιµενικών 
υποδοµών 

- Αριθµός λιµένων που 
αναβαθµίζονται:                     
3 (στόχος: 8) 

 
- Βελτίωση / κατασκευή 
οδών εκτός 
αυτοκινητόδροµων και 
εκτός Εθνικού Οδικού 
∆ικτύου: 27 km 
(στόχος: 158) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»" στην εφαρµογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδροµή ενταγµένων έργων) 
– (συνέχεια) 

 
       

Γενικός Στόχος 
ΕΣΠΑ 

ΚΘΠ ΑΠ 1  ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΣΥΝΟΛΟ 

Κυριότερες κατηγορίες 
πράξεων / υλοποιηθείσες 

και σε εξέλιξη δράσεις 
[ονοµαστικά] 

Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  
(δείκτες) του ΠΕΠ και 
δείκτες κορµού που 
σηµειώνουν φυσική 

πρόοδο  

Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 

15. Αειφόρος 
διαχείριση του 
Περιβάλλοντος 

44,45, 

46 
            3.443.624   2.624.024 6.067.649 

- ∆ιαχείριση οικιακών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων 

 
- ∆ιαχείριση και διανοµή 
ύδατος (πόσιµο νερό) 

 
- Έργα επεξεργασίας 
υδάτων (λύµατα) 

Νέες Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυµάτων 
(ΕΕΛ): 1 (στόχος: 2) 

Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 

18. Βιώσιµη αστική 
ανάπτυξη 

61             4.056.992     4.056.992 
Ολοκληρωµένες αστικές 
αναπλάσεις ευρείας 
κλίµακας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Χρηµατοδοτική συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρµογή των Κοινοτικών Στρατηγικών 
Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (Κοινοτική Συνδροµή Ενταγµένων Έργων) 

Στρατηγικές 
Κατευθυντ. 
Γραµµές για 
την Πολιτική 

Συνοχής 
(ΚΣΚΓ) 

Σχετικοί 
κωδικοί 
Θέµατος 

Προτερ Καν. 
1828/06  

ΑΠ 1 

Υποδοµές & 
Υπηρεσίες 
Προσπελ.  

 Περιφέρ.  
Κρήτης 

ΑΠ 3 

Υποδοµές & 
Υπηρεσίες 
Προσπελ. 

Περιφέρ.  Νοτίου 
Αιγαίου 

ΑΠ 4 

Ψηφιακή 
Σύγκλιση & 

Επιχειρηµ. στην 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

ΑΠ 5 

Ψηφιακή 
Σύγκλιση & 

Επιχειρηµ. στην 

Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 

ΑΠ 6 

Ψηφιακή 
Σύγκλιση & 

Επιχειρηµ. στην 

Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

ΑΠ 7 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη & 

Ποιότητα Ζωής 
στην 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

ΑΠ 8 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη & 

Ποιότητα Ζωής 
στην 

Περιφέρεια  
Βορείου Αιγαίου 

ΑΠ 9 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη & 

Ποιότητα Ζωής 
στην 

Περιφέρεια  
Νοτίου Αιγαίου 

ΑΠ 11 

Τεχνική 
Υποστήριξη 

Εφαρµογής – 
Αµιγούς 
Στόχου 

Σύγκλισης - 
Κρήτη & 

Βόρειο Αιγαίο 

ΑΠ 12 

Τεχνική 
Υποστήριξη 

Εφαρµογής – 
Στόχου 

Σταδιακής 
Εισόδου – 

Νότιο Αιγαίο 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΠ 

 

Σχετικές κατηγορίες πράξεων 
ενταγµένων έργων  

[τίτλος] 

Να γίνουν η 
Ευρώπη και οι 
περιφέρειές της 
πιο ελκυστικοί 
τόποι για 
επενδύσεις και 
απασχόληση 

23, 30, 44, 
45, 46, 75, 

76 
17.949.090 2.946.066    3.443.624 6.133.092 10.470.214   40.942.086 

- Βελτίωση/κατασκευή / αναβάθµιση / 
ολοκλήρωση επαρχιακών οδών 

- Βελτίωση/κατασκευή περιφερειακών 
και τοπικών οδών 

- Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθµιση 
λιµενικών υποδοµών 

- ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων 

- ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο 
νερό) 

- Έργα επεξεργασίας υδάτων (λύµατα) 

- Ανάπτυξη και αναβάθµιση υποδοµών 
στη Β’ βάθµια και τη Γ’ βάθµια 
φροντίδα υγείας 

- Ανάπτυξη -βελτίωση υποδοµών στην 
προσχολική α΄βάθµια και β΄βάθµια 
εκπαίδευση 

Βελτίωση των 
γνώσεων και 
της καινοτοµίας 
µε στόχο την 
ανάπτυξη 

05, 08, 12, 
13, 14 

  37.344.349 17.358.542 31.116.938      85.819.829 

- Επιχειρηµατικά σχέδια µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων 

- Εγγυοδοσία και επιδότηση κόστους 
δανεισµού και χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µικρών επιχειρήσεων 

- Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τοµέα 
τουρισµού) µέσω του αναπτυξιακού 
νόµου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή 
τροποποιείται 

- Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω 
ΤΠΕ - Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών 
στην Ψηφιακή Ελλάδα 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον πολίτη 

Περισσότερες 
και καλύτερες 
θέσεις εργασίας 

69      9.749.993 4.806.432 2.004.287   16.560.712 
Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο 
σπίτι" 

Η Εδαφική 
διάσταση της 
Πολιτικής 
Συνοχής 

57, 61     1.838.444 4.056.992     5.895.436 

Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού 
και γενική τουριστική προβολή, 
δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης µε 
αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών 

Τεχνική Βοήθεια 85, 86         878.422 487.388 1.365.811  

ΣΥΝΟΛΟ 17.949.090 2.946.066 37.344.349 17.358.542 32.955.382 17.250.609 10.939.524 12.474.501 878.422 487.388 150.583.874  
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2.2. Συνεισφορά του Προγράµµατος στο Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων 

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2009) στην 

προώθηση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2008-

2010. Ανά συνιστώσα του ΕΠΜ αποτυπώνονται:  

�  οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και η κοινοτική συνδροµή των 

ενταγµένων έργων του ΕΠ, που συµβάλλουν στη συνιστώσα 

� οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 

εντάχθηκαν τα έργα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην προώθηση των προτεραιοτήτων 
του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2008-2010 

Συνιστώσες του Εθνικού 
Προγράµµατος 

Μεταρρυθµίσεων 

Σχετικοί Κωδικοί 
Θέµατος 

προτεραιότητας 
ΠΕΠ  που 

αντιστοιχούν σε 
ενταγµένα έργα 

Κοινοτική Συνδροµή 
ενταγµένων έργων του 
ΠΕΠ που συνεισφέρουν 

άµεσα στην 
προτεραιότητα 

Κυριότερες σχετικές ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη  
παρεµβάσεις /κατηγορίες πράξεων /προσκλήσεις 

[ονοµαστικά] 

Κοινωνία της Γνώσης 12, 13, 14 1.720.790 

- Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ - Ισότιµη 
συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον 
πολίτη 

- Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική 
Οικονοµία 

Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 5, 8, 57 
85.937.484 

 

- Επιχειρηµατικά σχέδια µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 

- Εγγυοδοσία και επιδότηση κόστους δανεισµού και 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης µικρών επιχειρήσεων 

- Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τοµέα τουρισµού) µέσω του 
αναπτυξιακού νόµου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή 
τροποποιείται 

- Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική 
τουριστική προβολή, δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης µε 
αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

Μεταρρυθµίσεις για την 
τόνωση της απασχόλησης 

69 16.560.712 Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι" 

Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση 75 11.775.640 

- Ανάπτυξη -βελτίωση υποδοµών στην προσχολική α΄βάθµια 
και β΄βάθµια εκπαίδευση 

- Προµήθεια εξοπλισµού 

Περιβάλλον και ενεργειακή 
πολιτική 

44, 45, 46 6.067.649 

- ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 

- ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) 

- Έργα επεξεργασίας υδάτων (λύµατα) 

Περιφερειακή και Κοινωνική 
Συνοχή 

30, 76 11.063.319 

- Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών 

- Ανάπτυξη και αναβάθµιση υποδοµών στη Β’ βάθµια και τη Γ’ 
βάθµια φροντίδα υγείας 

ΣΥΝΟΛΟ 133.125.594  

 

 

2.3. Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται η συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς 

(2009) στην εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και 

την Απασχόληση (ΟΚΓ). ∆εδοµένου ότι τα ενταγµένα έργα δεν συµβάλλουν στις 

µακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές, αυτές δεν περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2.4.  

 

Ανά ΟΚΓ αποτυπώνονται:  

� οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και η κοινοτική συνδροµή των ενταγµένων 

έργων του ΕΠ, που συµβάλλουν στην ΟΚΓ  
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� οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 

εντάχθηκαν τα έργα. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 Χρηµατοδοτική συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην 
εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

Ολοκληρωµένες  Κατευθυντήριες Γραµµές 
(ΟΚΓ) 

Σχετικοί κωδικοί θέµατος 
προτεραιότητας ΚΑΝ. 

1828/2006 ΠΟY αντιστοιχούν 
σε ενταγµένα έργα 

Κοινοτική 
Συνδροµή 

ενταγµένων έργων 
του  ΠΕΠ 

Κυριότερες σχετικές 
προσκλήσεις/παρεµβάσεις µε 
άµεση συνεισφορά στις ΟΚΓ 

Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 

7. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις 
στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας, ιδίως στον 
ιδιωτικό τοµέα 

12, 13, 14 1.720.790 

- Βελτίωση της καθηµερινής ζωής 
µέσω ΤΠΕ - Ισότιµη συµµετοχή 
των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον πολίτη 

- Ενίσχυση της συµβολής του 
κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική 
Οικονοµία 

8. Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας 

9. Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική 
χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της 
πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς 

10. Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης 

 

 
  

11. Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των 
πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης 

   

12. Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η 
εσωτερική αγορά 

   

13. Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές 
αγορές εντός και εκτός Ευρώπης και να 
προσκοµισθούν οφέλη από την παγκοσµιοποίηση  

   

14. Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών 
ρυθµίσεων 

   

15. Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική 
νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να 
στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

05, 08 
84.099.040 

 

- Επιχειρηµατικά σχέδια µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων 

- Εγγυοδοσία και επιδότηση κόστους 
δανεισµού και χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µικρών επιχειρήσεων 

- Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τοµέα 
τουρισµού) µέσω του 
αναπτυξιακού νόµου 3299/04, 
όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται 

16. Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές 
υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα 
διασυνοριακά έργα προτεραιότητας  

30 
8.859.677 

 

- Βελτίωση / κατασκευή / 
αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών 

 

Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 

17. Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα 
στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση 
της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην 
εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής 

   

18. Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας 
βασιζόµενη στον κύκλο ζωής 

69 16.560.712 
Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο 
σπίτι" 

ΣΥΝΟΛΟ  111.240.219  
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Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται η συµβολή του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2009) στους 

εθνικούς χρηµατοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking). 

Αποτυπώνονται ανά Στόχο: 

� οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδροµής 

των ενταγµένων έργων, που συµβάλλουν στην ατζέντα της Λισσαβόνας 

� προγραµµατικά στοιχεία για τη χρηµατοδοτική συµβολή στην ατζέντα της Λισσαβόνας.  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 Συµβολή του ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» στους εθνικούς χρηµατοδοτικούς 
στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking) 

Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking Συνεισφορά του ΠΕΠ  

Στόχος 
Κοινοτική 
Συνδροµή 
(εκ. ευρώ) 

Ποσοστό 
Συνολικής 
Συνδροµής 

ΕΣΠΑ 

Κωδικοί θέµατος 
προτεραιότητας 

του ΠΕΠ που 
συµβάλλουν στο 

earmarking  

Σύνολο Κοινοτικής 
Συνδροµής  

(earmarked) 
κωδικών*  θέµατος 
Προτεραιότηταςτου 
εγκεκριµένου ΠΕΠ 

(σύµφωνα µε κείµενο 
αρχικού σχεδιασµού) 

Σύνολο Κοινοτικής Συνδροµής 
ενταγµένων έργων (earmarked) 

κωδικών * θέµατος 
Προτεραιότητας του ΠΕΠ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Σύγκλιση 12.021  61,9% 08, 30, 69, 75  230.180.000 81.306.019 

Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και 
Απασχόληση 

426  67% 
05, 08, 12, 13, 14, 

30, 69, 75 
88.800.000 41.709.840 

* Με βάση τους κωδικούς θέµατος προτεραιότητας που συµβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα V του ΕΣΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Κεφάλαιο 3 περιλαµβάνει ανάλυση της φυσικής και οικονοµικής προόδου για κάθε Άξονα 

Προτεραιότητας του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», παρουσιάζοντας και στοιχεία για τους 

σχετικούς δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων. Επίσης αναφέρονται ενδεχόµενα προβλήµατα 

που προέκυψαν στο πλαίσιο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας, καθώς και τα µέτρα που 

ελήφθησαν για την αντιµετώπισή τους. 

 

 

 

3.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης 

3.1.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Γενικός στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος 

µεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς 

στόχους, οι οποίοι σε σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και 

αποτελεσµάτων του Άξονα.  

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε 

195.050.000 €.   

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης. 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), η εξέλιξη του Άξονα έχει ως εξής: 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 23/ Περιφερειακές και τοπικές οδοί, το 2009 εκδόθηκε 

πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 90.000.000 €, σε συνέχεια της οποίας 

εντάχθηκαν τρεις (3) Πράξεις, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 14.901.071 €. 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 30/ Λιµένες, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 8.000.000 € και εντάχθηκαν δύο (2) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 7.321.612 €. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ 
Τίτλος πρόσκλησης/ 
κατηγορία Πράξης 

Κωδικός / 
Ηµ/νία 

Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 23 
Βελτίωση/κατασκευή 
περιφερειακών και τοπικών οδών 

04/04.05.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
90.000.000 3 14.901.071 

2 30 Χερσαίες εγκαταστάσεις Λιµένων  13/31.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
8.000.000 2 7.321.612 

ΣΥΝΟΛΟ 98.000.000 5 22.222.683 
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Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις σε δύο (2) Θεµατικές Προτεραιότητες (23 και 30), 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 98.000.000 €,  

� και στις δύο Θεµατικές Προτεραιότητες (23 και 30) έχουν ενταχθεί συνολικά πέντε (5) 

Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 22.222.683 €. 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόµη υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται µόνο οι προγραµµατικές τιµές των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων που 

αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1.  

 

Ωστόσο σηµειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ, µέσω των ενταγµένων 

Πράξεων, προβλέπονται: 

• η βελτίωση – κατασκευή οδών 27 km (από τα 158 km που είναι η τιµή στόχος) και 

• η αναβάθµιση 2 λιµένων (από τους 5 που είναι η τιµή στόχος).  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης 

 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Βελτίωση – κατασκευή οδών 
εκτός αυτοκινητοδρόµων και 
εθνικής οδοποιίας (χιλιόµετρα) 

Επίτευγµα           

Στόχος          158 

Αφετηρία 13.347          

Λιµένες που αναβαθµίζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          5 

Αφετηρία 5          

Αποτελέσµατα 

Ποσοστό αναβάθµισης οδικού 
δικτύου (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          6,8 

Αφετηρία 0          

*   Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

 

3.1.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 1.  
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3.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

3.2.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Γενικός στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η βελτίωση της διασύνδεσης 

των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και η 

λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών µεταξύ τους, µε παράλληλη ενδυνάµωση της 

προσπελασιµότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών µε τα διοικητικά, 

οικονοµικά/παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και µε τις πύλες εισόδου/ εξόδου της 

Περιφέρειας (αεροδρόµια, λιµάνια). Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους 

ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και 

αποτελεσµάτων του Άξονα. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε 

120.600.000 €.  

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, το 2009 εκδόθηκαν προσκλήσεις και στους τρεις κωδικούς 

Θεµατικής Προτεραιότητας του Άξονα: 22 (Εθνικές Οδοί), 23 (Περιφερειακές και Τοπικές 

Οδοί) και 30 (Λιµένες).  

 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη, µέσω των προσκλήσεων αυτών, είναι ύψους 102.127.072 €, 

εκ των οποίων 19.998.487 € αφορούν σε έργα – γέφυρες από το Γ’ ΚΠΣ. Μέχρι το έτος 

αναφοράς (2009) δεν έχει πραγµατοποιηθεί ένταξη Πράξης.  

 

Τα στοιχεία ενεργοποίησης του Άξονα φαίνονται αναλυτικά ακολούθως:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

1 22 Επέκταση και βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου 03/02.02.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου  

33.532.683 

2 23 
1η Επαρχιακή Οδός Μυτιλήνης – Λάρσου (έργο 
– γέφυρα Γ’ ΚΠΣ) 

12/31.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 6.998.487 

3 23 
Περιµετρική Οδός Βαθέος Σάµου (έργο – 
γέφυρα Γ’ ΚΠΣ) 

14/16.09.09 

τροπ. 
04.12.2009 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 13.000.000 

4 23 
Έργα κατασκευής ή/και βελτίωσης του 
επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας  

11/14.08.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 24.710.244 

5 30 
Βελτίωση θαλάσσιων και χερσαίων λιµενικών 
υποδοµών 07/02.07.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 23.885.658 

ΣΥΝΟΛΟ 102.127.072 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται µόνο οι προγραµµατικές τιµές των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων που 

αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής 
οδοποιίας (χιλιόµετρα) 

Επίτευγµα           

Στόχος          16 

Αφετηρία 124          

Βελτίωση – κατασκευή οδών 
εκτός αυτοκινητοδρόµων και 
εθνικής οδοποιίας (χιλιόµετρα) 

Επίτευγµα           

Στόχος          40 

Αφετηρία 1.252          

Λιµένες που αναβαθµίζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          4 

Αφετηρία 9          

Αποτελέσµατα 

Ποσοστό αναβάθµισης οδικού 
δικτύου (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          4 

Αφετηρία 9          

Παρεµβάσεις αναβάθµισης 
λιµένων επί των υφιστάµενων 
(%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          44,4 

Αφετηρία 69          

*   Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

 

3.2.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 2.  
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3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

3.3.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος θέτει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της 

προσπελασιµότητας και της ενεργειακής επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο γενικός 

αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σηµαντικό βαθµό 

εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 

45.103.325 €.   

  

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάµεσους 

Φορείς ∆ιαχείρισης: 

� Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

� Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ). 

 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Από τις παρεµβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχουν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 18.271.672 €, και έχει ενταχθεί µία (1) Πράξη, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης 5.879.531 €. Αναλυτικά: 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα  23/ Περιφερειακές και τοπικές οδοί, το 2009 εκδόθηκε 

πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 5.756.828 €. Αξιολογήθηκαν τρεις (3) Πράξεις 

από τις οποίες δεν κρίθηκε καµία θετικά προς ένταξη. 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 30/ Λιµένες, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 12.514.844 €. Αξιολογήθηκαν τρεις (3) Πράξεις, από τις οποίες 

εντάχθηκε µία (1), συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 5.879.531 €. 

• Τέλος εξειδικεύτηκε ο Κωδικός Θεµατικής Προτεραιότητας 22/ Εθνικές οδοί, στον οποίο 

προβλέπεται η ένταξη στο Πρόγραµµα ενός (1) έργου-γέφυρα. ∆εδοµένου ότι το εν 

λόγω έργο ήταν ενταγµένο στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ 2000-2006 και η επιλεξιµότητα έληξε στις 

31.12.2009, δεν ήταν δυνατή η έκδοση πρόσκλησης και η ένταξη του έργου στο ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 2007 – 2013, πριν την οριστικοποίηση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου.   

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  

Στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει 

εκχωρηθεί στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, έχουν εκδοθεί τρεις (3) προσκλήσεις, συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 3.570.974 €. Αναλυτικά: 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 33/Ηλεκτρισµός, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης για τον Άξονα, 121.500 €. 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 43/ Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση 

ενέργειας, το 2009 εκδόθηκαν δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δηµόσιας δαπάνης για το 

συγκεκριµένο Άξονα, 3.449.474 €. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 23 
Βελτίωση/κατασκευή 
περιφερειακών και τοπικών οδών 

05/09.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

5.756.828   

2 30 Χερσαίες εγκαταστάσεις Λιµένων  06/23.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

12.514.844 1 5.879.531 

3 33 

Προµήθεια και εγκατάσταση 
µετρητών σε καταναλωτές 
χαµηλής τάσης µε στόχο την 
ορθολογική εκµετάλλευση του 
δικτύου και τη διαχείριση της 
ζήτησης 

09/11.03.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 121.500   

4 43 
Αντικατάσταση και ανακύκλωση 
παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών 
συσκευών κλιµατισµού 

27/21.07.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 760.000   

5 43 
Εξοικονόµηση ενέργειας από τους 
ΟΤΑ («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)*  27/03/09 ΓΓΑ 2.689.474   

ΣΥΝΟΛΟ 21.842.646 1 5.879.531 

* Για τη δράση «Εξοικονοµώ» και για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µέχρι στιγµής υποβλήθηκαν 8 
προτάσεις, των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει προχωρήσει.  

 

Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί πέντε (5) προσκλήσεις στις Θεµατικές Προτεραιότητες 23, 30, 33 και 43, 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 21.842.646 €,  

� έχει ενταχθεί µία (1) Πράξη συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 5.879.531 €, 

στη ΘΠ 30, η οποία συµβάλλει στο δείκτη «Λιµένες που αναβαθµίζονται» (1 από τα 3 

λιµάνια που είναι η τιµή-στόχος). 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόµη υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται µόνο οι προγραµµατικές τιµές των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων που 

αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 3.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Βελτίωση – κατασκευή οδών 
εκτός αυτοκινητοδρόµων και 
εθνικής οδοποιίας (χιλιόµετρα) 

Επίτευγµα           

Στόχος          28 

Αφετηρία 1.582          

Λιµένες που αναβαθµίζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          3 

Αφετηρία 10          

Μήκος υποβρύχιων καλωδίων 
(χιλιόµετρα) 

Επίτευγµα           

Στόχος          89 

Αφετηρία 87          

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) 

Επίτευγµα           

Στόχος          17 

Αφετηρία 20          

Αποτελέσµατα 

Αριθµός νησιών που  
διασυνδέονται µε το ηπειρωτικό 
δίκτυο ενέργειας (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          6 

Αφετηρία 0          

*   Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

3.3.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και 

επισηµαίνονται από τους ΕΦ∆ του Άξονα, συνοψίζονται στα εξής: 

 

Ε∆Α Νοτίου Αιγαίου 

• Οι περισσότεροι δυνητικοί ∆ικαιούχοι παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία 

πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, ενώ ο νησιωτικός χαρακτήρας της 

περιοχής και η υποστελέχωση των φορέων δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη 

προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των 

ασθενέστερων. 

• Λόγω των διαχειριστικών αδυναµιών των φορέων, πολλά προτεινόµενα έργα δεν 

παρουσίαζαν την επιθυµητή ωριµότητα, ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραµµα. 

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  

Σε σχέση µε τον τοµέα ενέργειας, για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις από την 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Άξονα, σηµαντικό νέο δεδοµένο αποτελεί η 

έµφαση που δόθηκε στο πεδίο της εξοικονόµησης ενέργειας (ιδιαίτερα στον οικιακό τοµέα και 

τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε συµβατότητα µε την ευρωπαϊκή πολιτική για 

την ενέργεια και σε συνέχεια και της σχετικής αναθεώρησης του Γενικού Κανονισµού και του 

Κανονισµού για το ΕΤΠΑ. 

 

Ιδιαίτερο όµως πρόβληµα στον προγραµµατισµό των παρεµβάσεων του τοµέα προέκυψε από 

το γεγονός ότι ο τοµέας ενέργειας περιλαµβάνει πολλά (δυνητικά) έργα υποδοµής για τα 

οποία ισχύουν ιδιαίτερα κατά περίπτωση κριτήρια περιφερειακής κατανοµής και για τα οποία ο 

χρόνος και η πρόοδος ωρίµανσης εµπεριέχουν πολλές αβεβαιότητες. 
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3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης 

3.4.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Ο γενικός στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας αφορά στην ενίσχυση των 

παραγωγικών επενδύσεων, την προώθηση της καινοτοµίας και την αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε 

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα.  

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 

35.000.000 €.   

 

Η υλοποίηση του Άξονα µέχρι και το έτος αναφοράς (2009) περιλαµβάνει την ενεργοποίηση 

και υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων.  

 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε 

περιφερειακό επίπεδο και για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων από τα ΠΕΠ του 

ΕΣΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε 

το 2007 στη δηµοσιοποίηση προκήρυξης για την ενίσχυση των ΜΜΕ του τριτογενούς τοµέα 

(Εµπόριο–Υπηρεσίες). Η προκήρυξη εντάσσεται στη Θεµατική Προτεραιότητα 08 (Άλλες 

επενδύσεις σε επιχειρήσεις) και είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, µε προϋπολογισµό 

660.000.000 € (σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης). Το ποσό της προκήρυξης για την 

ενίσχυση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κρήτης, που αφορά στο συγκεκριµένο Άξονα του ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ανέρχεται σε 47.322.923 € (συνολική δηµόσια δαπάνη). 

 

Επισηµαίνεται ότι για την ένταξη της προκήρυξης αυτής στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν 

αρµοδιότητες διαχείρισης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα («Ενδιάµεσοι 

Φορείς ∆ιαχείρισης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων»). Μετά τις προβλεπόµενες διαδικασίες 

υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, οι Πράξεις που εντάχθηκαν και αφορούν στην 

Περιφέρεια Κρήτης, είναι 1054 συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 47.100.981 €. 

 

Επίσης, το 2009 δηµοσιοποιήθηκαν δύο προκηρύξεις στο πλαίσιο της Θεµατικής 

Προτεραιότητας 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις: 

• Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης- Τουρισµού - Εµπορίου- Υπηρεσιών στο 

πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Είναι 

οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, µε προϋπολογισµό σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

500.000.000 €. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αναλογεί στο 

συγκεκριµένο Άξονα ανέρχεται σε 36.000.000 €. 

Για την ενεργοποίηση της συγκεκριµένης δράσης, η Μονάδα ∆ της ΕΥΣ (Ανταγωνισµού 

και Κρατικών Ενισχύσεων) προχώρησε στη δηµοσίευση Κλειστού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού 

για την επιλογή των ΕΦ∆ Πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Οι προτάσεις που έχουν 

υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, συνολικά, είναι 43.817 και είναι σε φάση 

αξιολόγησης. 

• Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστηµόνων – ελεύθερων επαγγελµατιών στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 η οποία έχει 

σκοπό τη στήριξη και την ανάπτυξή τους σε περιφερειακό επίπεδο, την τόνωση της 
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περιφερειακής οικονοµίας, καθώς και τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη δηµιουργία 

νέων, µε απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές αυτές και στην 

αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραµµα ενισχύει τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών τους µε 

την προµήθεια σύγχρονου και εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού. Το πρόγραµµα 

αυτό λειτούργησε συµπληρωµατικά και παράλληλα µε την προκήρυξη της ενίσχυσης 

µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου -

Υπηρεσιών, µε σκοπό τη συντονισµένη και ουσιαστική ενίσχυση των µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών. Η προκήρυξη είναι οριζόντια 

για όλα τα ΠΕΠ, µε προϋπολογισµό 70.000.000 € (συνολική δηµόσια δαπάνη). Το ποσό 

της προκήρυξης για το συγκεκριµένο Άξονα ανέρχεται σε 5.460.000 €. Από τα 25.512 

επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί συνολικά (σε συνέχεια αυτής της προκήρυξης), 

τα 1698 αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι προτάσεις είναι σε φάση ταυτοποίησης 

και αξιολόγησης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ. 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 08 

Ενίσχυση µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων του 
τριτογενούς τοµέα (Α, Β, Γ 
φάση) 

ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 
2007 

Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 47.322.923  1054 47.100.981 

2 08 

Ενίσχυση µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς µεταποίησης – 
τουρισµού - εµπορίου- 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

21.08.09 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 36.000.000 - - 

3 08 

Προκήρυξη για την 
ενίσχυση επιστηµόνων – 
ελευθέρων επαγγελµατιών 
στο πλαίσιο των ΠΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

26.08.09 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 5.460.000 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 88.782.923 1054 47.100.981 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και 

αποτελεσµάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4, µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από 

την υποβολή των Εξαµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν 
από Προγράµµατα (αριθµός) 

Επίτευγµα   171        

Στόχος          225 

Αφετηρία 51.160          

Αποτελέσµατα 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται (%) 

Επίτευγµα   0,33        

Στόχος          0,43 

Αφετηρία 0          

 
*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

 

3.4.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα. 
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3.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

3.5.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 5 αναφέρεται στη διεύρυνση και τον 

εκσυγχρονισµό της επιχειρηµατικής βάσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µε έµφαση στις 

τοπικές ανάγκες και δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Περιφέρειας και την 

αύξηση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, µε ορθολογικά σχεδιασµένη 

συµπληρωµατικότητα µε τις παράλληλες αντίστοιχες δράσεις των Τοµεακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε 

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου 

Άξονα Προτεραιότητας.  

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε 

28.580.952 €.   

 

Η υλοποίηση του Άξονα µέχρι και το έτος αναφοράς (2009) περιλαµβάνει την ενεργοποίηση 

και υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων.  

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ, το 2007 

προχώρησε στη δηµοσιοποίηση προκήρυξης για την ενίσχυση των ΜΜΕ του τριτογενούς 

τοµέα (Εµπόριο–Υπηρεσίες). Η προκήρυξη εντάσσεται στη Θεµατική Προτεραιότητα 08 (Άλλες 

επενδύσεις σε επιχειρήσεις) και είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ µε προϋπολογισµό 

660.000.000 € (συνολική δηµόσια δαπάνη). Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αφορά στο συγκεκριµένο Άξονα του ΕΠ «Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου», ανέρχεται σε 25.305.492 € (συνολική δηµόσια δαπάνη). 

Για την ένταξη της προκήρυξης αυτής στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες για τη 

διαχείριση Πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα («Ενδιάµεσοι Φορείς 

∆ιαχείρισης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων»). Μετά τις προβλεπόµενες διαδικασίες υποβολής 

και αξιολόγησης προτάσεων, οι Πράξεις που εντάχθηκαν και αφορούν στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, είναι 491 συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 22.049.941 €. 

 

Επίσης το 2009 δηµοσιοποιήθηκαν δύο προκηρύξεις που είναι οριζόντιες για όλα τα ΠΕΠ: 

• Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίου- Υπηρεσιών στο 

πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε 

προϋπολογισµό σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης 500.000.000 €. Το ποσό της 

προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αφορά στο συγκεκριµένο Άξονα ανέρχεται σε 

22.500.000 €. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, 

συνολικά, είναι 43.817 και είναι σε φάση αξιολόγησης. 

• Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστηµόνων – ελεύθερων επαγγελµατιών στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραµµα 

ενισχύει τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών τους µε την προµήθεια σύγχρονου και εξειδικευµένου 

τεχνολογικού εξοπλισµού. Το πρόγραµµα αυτό λειτούργησε συµπληρωµατικά και 

παράλληλα µε την προκήρυξη της ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στους 

τοµείς Μεταποίησης–Τουρισµού–Εµπορίου–Υπηρεσιών, µε σκοπό τη συντονισµένη και 

ουσιαστική ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων 

επαγγελµατιών. Η προκήρυξη έχει προϋπολογισµό 70.000.000 € (σε συνολική δηµόσια 
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δαπάνη). Το ποσό που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου» ανέρχεται σε 2.520.000 €. Από τα 25.512 επενδυτικά σχέδια που έχουν 

υποβληθεί συνολικά (σε συνέχεια αυτής της προκήρυξης), τα 514 αφορούν στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι προτάσεις είναι σε φάση ταυτοποίησης και αξιολόγησης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ. 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 08 

Ενίσχυση µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων του 
τριτογενούς τοµέα (Α, Β, Γ 
φάση) 

ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 
2007 

Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 25.305.492 491 22.049.941 

2 08 

Ενίσχυση µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς µεταποίησης – 
τουρισµού - εµπορίου- 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

21.08.09 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 22.500.000 - - 

3 08 

Προκήρυξη για την 
ενίσχυση επιστηµόνων – 
ελευθέρων επαγγελµατιών 
στο πλαίσιο των ΠΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

26.08.09 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 2.520.000 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 50.325.492 491 22.049.941 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και 

αποτελεσµάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5, µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από 

την υποβολή των Εξαµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν 
από Προγράµµατα (αριθµός) 

Επίτευγµα   89        

Στόχος          340 

Αφετηρία 11.971          

Αποτελέσµατα 

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται (%) 

Επίτευγµα   0,74        

Στόχος          2,8 

Αφετηρία 3,00          

 
*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 
 

3.5.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα. 
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3.6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

3.6.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Γενικός στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η δυνατότητα επαρκούς 

διοικητικής κάλυψης των κατοίκων και επισκεπτών και η διαµόρφωση ανταγωνιστικού 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στους τοµείς που συµβάλλουν στην υλοποίηση του οράµατος 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και στην κοινωνία της 

γνώσης. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε 

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου 

Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανέρχεται σε 

76.956.380 €.   
 
 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάµεσους 

Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆): 

� Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

� Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ) 

� Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ) 

� Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

� Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των ΕΠ (ΕΥΣ). 

 

Ειδικά για την ενεργοποίηση και υλοποίηση Πράξεων κρατικών ενισχύσεων, εκχωρήσεις 

έχουν γίνει στους ακόλουθους ΕΦ∆: 

� σε Πιστωτικά ιδρύµατα 

� στην «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» 

� στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

� στο Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» 

� στο Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) 

� στον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχν. (ΕΟΜΜΕΧ)  

� στην ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ 

� στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ. 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του Άξονα ανά Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 

(ΕΦ∆). Σηµειώνεται ότι η ενεργοποίηση των Πράξεων κρατικών ενισχύσεων παρουσιάζεται 

στην παρούσα ενότητα, διακριτά. 
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Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει 

εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το 2009 εκδόθηκε µία (1) πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 3.600.000 €, που αφορά στη Θεµατική Προτεραιότητα 

57/Συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών. Εντάχθηκαν δύο (2) Πράξεις, 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 3.600.000 €, οι οποίες στοχεύουν στην προβολή 

του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦ∆: Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική 
∆∆ (€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. 

∆∆ (€) 

1 57 

Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και 
γενική τουριστική προβολή, δηµιουργία 
κέντρων πληροφόρησης µε αξιοπ/ση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών  

10/31.07.09 
Ε∆Α Περιφ. 

Νοτίου Αιγαίου 
3.600.000 2 3.600.000 

ΣΥΝΟΛΟ 3.600.000 2 3.600.000 

 
 
 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 6 του ΕΠ ««Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», µέσω της 

εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ, το 2008 και 2009 εκδόθηκαν προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων, στις οποίες έχουν συµπεριληφθεί προγραµµατικά στοιχεία για την 

υλοποίηση Πράξεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

 

Συγκεκριµένα, µέσω οκτώ (8) προσκλήσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

(ως ΕΦ∆) ενεργοποίησε για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προϋπολογισµό 17.757.266 € 

(συνολική δηµόσια δαπάνη), όπου 10.500.000 € αφορούσαν στη χρηµατοδότηση οριζόντιων 

Πράξεων Εθνικής Εµβέλειας και τουλάχιστον 7.057.266 € στη χρηµατοδότηση Πράξεων 

τοπικής εµβέλειας. 

 

Οι Θεµατικές Προτεραιότητες που έχουν ενεργοποιηθεί µε την έκδοση των προσκλήσεων 

αυτών, είναι οι: 

• ΘΠ 11/ Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, 

διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο) 

• ΘΠ 12/ Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ-∆Ε∆ (διευρωπαϊκό δίκτυο)] 

• ΘΠ 13/ Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση, κλπ), και  

• ΘΠ 14/ Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δικτύωση, κλπ).  

 

Συνολικά έχουν ενταχθεί δεκαέξι (16) Πράξεις στις ΘΠ 12, 13, 14, συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 3.369.613 €. 

 

Αναλυτικά στοιχεία για τις προσκλήσεις και τις Πράξεις στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του 

Άξονα που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ) 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ 
Φορέας 
Πρόσκλ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. 

∆∆ (€) 

1 13 
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης για τον πολίτη 

01/ 16.10.08 

τροπ. 
18.06.09 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 3.500.000 8 932.104 

2 
12  

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσµατικότητας ∆ηµοσίου τοµέα µε 
χρήση ΤΠΕ 

02/ 21.10.08  

τροπ. 
18.06.09 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 
920.000 3 53.979 

14 1.080.000   

3 

11  
Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – 
Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην 
Ψηφιακή Ελλάδα 

04/ 12.01.09 

τροπ. 
18.06.09 

ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

396.000 

  12 346.500 

13 4.257.500 

4 
12 Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ 

στην Ελληνική Οικονοµία 
05/ 19.05.09 ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

92.200 1 26.370 

14 107.800 3 95.364 

5 13 Ψηφιακή Τάξη 06/02.07.09 ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 2.557.266 1 2.261.796 

6 13 
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης για τον πολίτη 

07/09.07.09 ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 1.500.000 - - 

7 

12 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσµατικότητας ∆ηµοσίου τοµέα µε 
χρήση ΤΠΕ 

08/09.07.09 ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

460.000 

- - 

14 540.000 

8 

11 
Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – 
Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην 
Ψηφιακή Ελλάδα 

09/ 10.07.09 ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

158.400 

- - 12 138.600 

13 1.703.000 

ΣΥΝΟΛΟ 17.757.266 16 3.369.613 

 
Για τις προσκλήσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ, επισηµαίνονται τα εξής:  

� Η 1η πρόσκληση (01) εκδόθηκε στις 16/10/2008 και µέχρι τις 30/6/2009 ήταν ενεργοποιηµένοι 2 

κύκλοι υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία της πρόσκλησης ήταν συνεχής µε περιοδικότητα 

τριµήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινούσε ο νέος κύκλος υποβολής. Ο διαθέσιµος 

προϋπολογισµός σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης για τον 1ο κύκλο ήταν 100.000.000 €, εκ 

των οποίων 1.000.000 € αφορούσαν χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου». Συνολικά 70.000.000 € αφορούσαν τη χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων 

Εθνικής Εµβέλειας - µη χωροθετούµενες Πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας-, 

εκ των οποίων ποσό 700.000 € αντιστοιχούσε σε χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 300.000 € αφορούσε στη χρηµατοδότηση 

Πράξεων τοπικής εµβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Στις 18/6/2009 η 1η πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του συνολικού προϋπολογισµού της 

αναλογικά από 100.000.000 € σε 350.000.000 €, εκ των οποίων, 3.500.000 € αφορούσαν 

χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Ειδικότερα, ποσό 

2.450.000 € αντιστοιχούσε σε χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου», ενώ επιπλέον ποσό 1.050.000 € αφορούσε στη χρηµατοδότηση Πράξεων τοπικής 

εµβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα µε την τροποποίηση αυτή, ανακλήθηκε η 

ισχύς της από την 1/7/2009.  
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Από τις υποβληθείσες προτάσεις: 26 προτάσεις αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις µε χρηµατοδότηση 

προϋπολογισµού 1.277.132 € από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ενώ δεν 

υποβλήθηκαν προτάσεις τοπικής εµβέλειας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.   

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί (8) Πράξεις, 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 932.104 €.  

 

� Η 2η Πρόσκληση (02) εκδόθηκε στις 21/10/2008 και ήταν ανοιχτή µε δύο κύκλους υποβολής 

προτάσεων µέσα στο 2009. Η διαδικασία των προσκλήσεων ήταν συνεχής µε περιοδικότητα 

τριµήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινούσε ο νέος κύκλος υποβολής. Ο διαθέσιµος 

προϋπολογισµός σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης ήταν 100.000.000 €. Τα 70.000.000 € 

αφορούσαν στη χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εµβέλειας- µη χωροθετούµενες 

Πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας-, εκ των οποίων, ποσό 700.000 € 

αντιστοιχούσε σε χρηµατοδότηση από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ενώ επιπλέον 

ποσό 300.000 € αφορούσε στη χρηµατοδότηση Πράξεων τοπικής εµβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου.  

Στις 18/6/2009, η 2η πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του συνολικού προϋπολογισµού από 

100.000.000 € σε 200.000.000 € αναλογικά, µε διπλασιασµό των αντίστοιχων µεγεθών που 

αφορούσαν τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (ήτοι 2.000.000 €). Παράλληλα, 

ανακλήθηκε η ισχύς της πρόσκλησης από την 1/7/2009.  

Από τις υποβληθείσες προτάσεις: 34 προτάσεις αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις µε χρηµατοδότηση 

προϋπολογισµού 1.978.835 € από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ενώ δεν 

υποβλήθηκαν προτάσεις τοπικής εµβέλειας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.   

Σε συνέχεια αυτής της πρόσκλησης, το 2009 εντάχθηκαν 3 οριζόντιες Πράξεις Εθνικής 

εµβέλειας µε αναλογούσα χρηµατοδότηση 53.979 € (συγχρηµατοδοτούµενη ∆∆) από το ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

 

� Η 4η πρόσκληση (04) εκδόθηκε στις 12/01/2009. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός σε όρους 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων ήταν 200.000.000 €, εκ των 

οποίων 2.000.000 € αφορούσαν χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου». Τα 140.000.000 € αφορούσαν τη χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής 

Εµβέλειας - µη χωροθετούµενες Πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας-, εκ των 

οποίων ποσό 1.400.000 € αντιστοιχούσε σε χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων από τον ΑΠ 6 του 

ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 600.000 € αφορούσε στη χρηµατοδότηση 

Πράξεων τοπικής εµβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Η πρόσκληση 04 ήταν ενεργή σε 2 κύκλους υποβολής µέχρι την 30/6/2009. Από τις υποβληθείσες 

προτάσεις, 219 αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις µε χρηµατοδότηση προϋπολογισµού 6.561.589 € 

από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 9 προτάσεις χωροθετούµενες Πράξεις στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε προϋπολογισµό  4.982.295 €.  

Στις 18/6/2009, η πρόσκληση 04 τροποποιήθηκε στο ύψος του προϋπολογισµού της από 

200.000.000 € σε 500.000.000 € αναλογικά, εκ των οποίων 5.000.000 € αφορούσε 

χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Τα 350.000.000 

€ αφορούσαν τη χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εµβέλειας (µη χωροθετούµενες 

Πράξεις στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), εκ των οποίων ποσό 3.500.000 € 

αντιστοιχούσε σε χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 1.500.000 € αφορά στη χρηµατοδότηση Πράξεων τοπικής 

εµβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με την τροποποίηση της 18/6/2009, παράλληλα 

ανακλήθηκε η ισχύς της 4ης πρόσκλησης από την 01/07/2009. Το 2009 δεν εντάχθηκαν Πράξεις.  

� Η 5η πρόσκληση (05) εκδόθηκε στις 19/05/2009. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός σε όρους 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων ήταν 20.000.000 €, εκ των 
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οποίων 200.000 € αφορούν χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου».  

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, 5 ήταν προτάσεις Εθνικής Εµβέλειας µε αναλογούσα 

χρηµατοδότηση 174.373 € από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 05, το 2009 εντάχθηκαν 4 οριζόντιες Πράξεις Εθνικής εµβέλειας µε 

αναλογούσα χρηµατοδότηση 121.734 € (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) από το ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

 

� Η 6η πρόσκληση (06) εκδόθηκε στις 02/07/2009. Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά 

προτεραιότητας βάσει της ηµεροµηνίας υποβολής τους στην ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ εφόσον είναι πλήρεις, ή της 

ηµεροµηνίας υποβολής όλων των απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων εφόσον δεν είναι 

πλήρεις αρχικά, µέχρι την κάλυψη του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός 

της πρόσκλησης σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης είναι 84.800.000 €, εκ των οποίων, τα 

2.557.266 € αφορούσαν τη χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου».  

Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 84.838.900 € και εντάχθηκε 1 Πράξη 

συνολικού προϋπολογισµού 67.315.350 € (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) µε 

χρηµατοδότηση 2.261.796 € από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».  

 

� Η 7η πρόσκληση (07) εκδόθηκε στις 09/07/2009. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της σε όρους 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης είναι 150.000.000 €, εκ των οποίων 1.500.000 € αφορούν 

χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Συνολικά 

105.000.000 € αφορούν τη χρηµατοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εµβέλειας (µη 

χωροθετούµενες Πράξεις στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), όπου ποσό 1.050.000 € 

(∆∆) αντιστοιχεί σε χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

Το επιπλέον ποσό των 450.000 € (∆∆) αφορά στη χρηµατοδότηση Πράξεων τοπικής εµβέλειας στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, 3 ήταν προτάσεις Εθνικής Εµβέλειας µε αναλογούσα πρόταση 

χρηµατοδότησης 272.700 € από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Μέχρι την 31/12/2009, 

δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις. 

 

� Η 8η πρόσκληση (08) εκδόθηκε στις 09/07/2009, σε αντικατάσταση της πρόκλησης 02, της οποίας 

η ισχύς ανακλήθηκε. Η πρόκληση 08 προβλέπει την εφαρµογή διαδικασίας άµεσης αξιολόγησης των 

προτάσεων. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης είναι 

100.000.000 €, εκ των οποίων 1.000.000 € αφορούν χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 του 

ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Τα 70.000.000 € αφορούν στη χρηµατοδότηση οριζόντιων 

Πράξεων Εθνικής Εµβέλειας (µη χωροθετούµενες Πράξεις στο σύνολο των 13 Περιφερειών της 

Ελλάδας), εκ των οποίων ποσό 700.000 € αντιστοιχεί σε χρηµατοδότηση από τον ΑΠ 6 του ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ενώ επιπλέον ποσό 300.000 € αφορά στη χρηµατοδότηση 

Πράξεων τοπικής εµβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, 3 προτάσεις ήταν για οριζόντιες Πράξεις µε αναλογούσα 

χρηµατοδότηση προϋπολογισµού 25.015 € από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ δεν 

υποβλήθηκαν προτάσεις χωροθετούµενων Πράξεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μέχρι την 

31/12/2009, δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις. 

 

� Η 9η πρόσκληση (09) εκδόθηκε στις 10/7/2009 σε αντικατάσταση της πρόκλησης 04, της οποίας η 

ισχύς ανακλήθηκε. Η πρόκληση 09 προβλέπει την εφαρµογή διαδικασίας άµεσης αξιολόγησης των 

προτάσεων. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης είναι 

200.000.000 €, εκ των οποίων 2.000.000 € αφορούν χρηµατοδότηση Πράξεων από τον ΑΠ 6 

του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Συνολικά 140.000.000 € αφορούν στη 
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χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εµβέλειας (µη χωροθετούµενες Πράξεις που αφορούν 

στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), όπου ποσό 1.400.000 € αντιστοιχεί σε 

χρηµατοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό 

των 600.000 € αφορά στη χρηµατοδότηση προτάσεων Πράξεων τοπικής εµβέλειας στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου.  

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, 16 προτάσεις αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις µε χρηµατοδότηση 

από το συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας. Ο σχετικός αιτούµενος προϋπολογισµός ήταν 

382.781 €. ∆εν υποβλήθηκαν προτάσεις χωροθετούµενων Πράξεων. Μέχρι την 31/12/2009, δεν 

έχουν ενταχθεί Πράξεις. 
 

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

(ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) 

Στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει 

εκχωρηθεί στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, µέχρι το έτος αναφοράς (2009) εκδόθηκαν έξι (6) 

προσκλήσεις, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 290.640 €, που αφορούν στις Θεµατικές 

Προτεραιότητες: 

� ΘΠ 05/ Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων 

� ΘΠ 09/ Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

� ΘΠ 81/ Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού 

σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων. 

 

Έχουν ενταχθεί δύο (2) Πράξεις (στο πλαίσιο της ΘΠ 05), συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης 232.800 €. 

 

Αναλυτικά στοιχεία για τις παραπάνω προσκλήσεις και Πράξεις παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική 
∆∆ (€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. 

∆∆ (€) 

1 05 
Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήµατος 
δοµών στήριξης επιχειρηµατικότητας (Κέντρα 
Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) 

15/14.4.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 232.800 2 232.800 

2 09 Εποπτεία της Αγοράς - Α' Φάση 05/30.01.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 16.200   

3 09 
Εβδοµάδα Επιστήµης και Τεχνολογίας - 
Οριζόντιες ενέργειες 

18/14.05.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 16.800   

4 09 
∆ηµοσιότητα - Ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
ποιότητας 

35/20.08.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 10.710   

5 09 
Σχεδιασµός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή) και διεκπεραίωση 
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της ΓΓΕΤ «Ε&Τ» 

08/13.02.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 630   

6 81 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ 29/04.08.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 13.500   

ΣΥΝΟΛΟ 290.640 2 232.800 
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Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

Μέσω εκχώρησης που έχει γίνει στη ΓΓΕΤ, το 2009 έχει εκδοθεί µία (1) πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 35.000 €, που αφορά στη Θεµατική Προτεραιότητα 09/ Άλλα 

µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ. 

∆εν έχουν ενταχθεί Πράξεις. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΕΦ∆: ΓΓΕΤ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική 
∆∆ (€) 

1 09 
∆ηµιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων - 
ΕSFRI 

02/19.02.09 ΓΓΕΤ 35.000 

ΣΥΝΟΛΟ 35.000 

 

 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των ΕΠ (ΕΥΣ) 

Μέσω εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥΣ, το 2007 έχει εκδοθεί µία (1) πρόσκληση που 

αφορά στη Θεµατική Προτεραιότητα 05/ Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις 

και οµίλους επιχειρήσεων, και σχετίζεται µε το χρηµατοδοτικό εργαλείο JEREMIE.  

 

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µέσω 

των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, 

συµµετοχές σε επιχειρηµατικά κεφάλαια, κλπ, αλλά όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη γιατί στα κονδύλια που δεσµεύονται για την εν λόγω πρωτοβουλία 

από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δύναται να προστίθενται και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι 

ανακυκλούµενες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις 

δράσεις αυτές. Μεταξύ των βασικών αιτιολογιών για την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας είναι 

ότι οι επιχορηγήσεις από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µετά το 2013 ενδέχεται να µειωθούν και για 

το λόγο αυτό πρέπει να προετοιµασθεί η µετάβαση σε βιώσιµα µέτρα πολιτικής και 

επαναχρησιµοποιούµενα χρηµατοδοτικά µέσα.  

 

Σε επίπεδο προγραµµατικού σχεδιασµού έχει δεσµευθεί από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα» και τους σχετικούς Άξονες Προτεραιότητας των 5 µεταβατικών 

περιφερειών το ποσό των 100 εκ ευρώ. Συντονιστικός φορέας και συνοµιλητής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι το ΥΠΟΙΑΝ/Γενική 

Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 

 

Για την υλοποίηση της προαναφερόµενης συνεργασίας υπεγράφη τον Αύγουστο του 2006 

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. Στη 

συνέχεια  στις 26 Ιουνίου 2007, στο πλαίσιο της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης για το Γ’ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006, υπεγράφη µεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ και του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Funding Agreement) µέσω της 

οποίας ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE στην 

Ελλάδα.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι η µεταφορά του ποσού των 100 εκ. ευρώ στο λογαριασµό JEREMIE Holding 

Fund του ΕΤαΕ λογίζεται ως ενδιάµεση πληρωµή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατ’ 
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επέκταση το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής, µπορεί να ζητηθεί µε 

αίτηµα πληρωµής προς την ΕΕ. Στην περίπτωση που τµήµα του ποσού δεν διατεθεί σε ΜΜΕ 

έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου (2015), η αναλογούσα κοινοτική συνδροµή 

επιστρέφει στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη της πρόσκλησης που αναλογεί στον Άξονα Προτεραιότητας 6 

του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι 1.000.000 €, και σε συνέχεια αυτής έχει 

ενταχθεί Πράξη, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης, 1.000.000 €. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦ∆: ΕΥΣ) 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική 
∆∆ (€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. 

∆∆ (€) 

1 05 
Σύσταση Ταµείου χαρτοφυλακίου JEREMIE 
στα πλαίσια των ΠΕΠ 

ΤΖΕΡ1/ 
2007 

ΕΥΣ 1.000.000 1 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 1 1.000.000 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

Για τις Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, η εξέλιξη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανά ΕΦ∆ έχει ως 

εξής: 

 

Πιστωτικά Ιδρύµατα 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των ΕΠ (ΕΥΣ), το 2007 προχώρησε στη 

δηµοσιοποίηση προκήρυξης για τη ενίσχυση των ΜΜΕ του τριτογενούς τοµέα (Εµπόριο–

Υπηρεσίες). Η προκήρυξη εντάσσεται στη ΘΠ 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις και είναι 

οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, µε προϋπολογισµό 660.000.000 € (συνολική δηµόσια δαπάνη). Το 

ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στο 

συγκεκριµένο Άξονα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ανέρχεται σε 40.641.598 €. Για 

την ένταξη της προκήρυξης στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες για τη διαχείριση 

Πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα. Μετά τις προβλεπόµενες διαδικασίες 

υποβολής προτάσεων και αξιολόγησής τους, οι Πράξεις που εντάχθηκαν και αφορούν στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι 859 συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

40.437.248 €. 

 

Επίσης το 2009 δηµοσιοποιήθηκαν δύο προκηρύξεις που είναι οριζόντιες για όλα τα ΠΕΠ: 

• Η προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών στο 

πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε 

προϋπολογισµό 500.000.000 € (σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης). Το ποσό της 

προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αφορά στο συγκεκριµένο Άξονα ανέρχεται σε 

33.000.000 €. Επισηµαίνεται ότι για την ενεργοποίηση της συγκεκριµένης δράσης, η 

Μονάδα ∆ της ΕΥΣ (Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων) προχώρησε στη 

δηµοσίευση Κλειστού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την επιλογή των ΕΦ∆ Πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, συνολικά, 

είναι 43.817 και είναι σε φάση αξιολόγησης. 

• Η προκήρυξη για την ενίσχυση επιστηµόνων-ελευθέρων επαγγελµατιών στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 µε προϋπολογισµό 

70.000.000 € (σε όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης). Το ποσό της προκήρυξης που 

αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ανέρχεται σε 

3.780.000 €. Από τα 25.512 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί συνολικά σε 

συνέχεια της προκήρυξης, τα 702 αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι 

προτάσεις είναι σε φάση ταυτοποίησης και αξιολόγησης 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: Πιστωτικά Ιδρύµατα) 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. 

∆∆ (€) 

1 08 
Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα 
(Α, Β, Γ φάση) 

ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 
2007 

Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 40.641.598 859 40.437.248 

2 08 

Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
µεταποίησης – τουρισµού - εµπορίου- 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

21.08.09 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 33.000.000 - - 
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3 08 

Προκήρυξη για την ενίσχυση 
επιστηµόνων – ελευθέρων 
επαγγελµατιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 

26.08.09 
Πιστωτικά 
Ιδρύµατα 

ΕΥΣ 3.780.000 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 77.421.598 859 40.437.248 

 

 

 

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί δύο (2) προκηρύξεις, στο πλαίσιο των 

Θεµατικών Προτεραιοτήτων 11 και 14. Η συνολική δηµόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών 

για τη χρηµατοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου» είναι 9.105.003 €. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί 

Πράξεις. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ») 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική 
∆∆ (€) 

1 11 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την 
υλοποίηση επενδύσεων στην 
ψηφιακή ασφάλεια (e-security) 

01/2009 
Ψηφιακές 

Ενισχύσεις ΑΕ 
Ψηφιακές 

Ενισχύσεις ΑΕ 
105.003 

2 14 

Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις που αφορά στην 
Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Καταλυµάτων για 
τη ∆ηµιουργία ∆ιαδικτυακών 
Τόπων Προβολής και 
Συστηµάτων Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων (digi lodge) για την 
χρηµατοδότηση ενισχύσεων 

2009 
Ψηφιακές 

Ενισχύσεις ΑΕ 
Ψηφιακές 

Ενισχύσεις ΑΕ 
9.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 9.105.003 

 

 

 

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) προκηρύξεις, στο πλαίσιο των 

Θεµατικών Προτεραιοτήτων:  

� 04/ Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) 

� 09/ Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ. 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών που αναλογεί στη χρηµατοδότηση 

ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι 

97.000 €. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: ΓΓΕΤ) 
ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική 
∆∆ (€) 

1 04 Κουπόνια Καινοτοµίας για ΜΜΕ  03/11.03.09 ΓΓΕΤ ΓΓΕΤ 42.000 

2 09 

Υποβολή προτάσεων στο 
πρόγραµµα "ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
2008" 

10/26.06.08 ΓΓΕΤ ΓΓΕΤ 20.000 

3 09 
∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ 2009 

04/11.06.09 ΓΓΕΤ ΓΓΕΤ 20.000 

4 09 
∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-
2011 

06/14.08.09 ΓΓΕΤ ΓΓΕΤ 15.000 

ΣΥΝΟΛΟ 97.000 

 

 

Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχει εκδοθεί µία (1) προκήρυξη, στο πλαίσιο της Θεµατικής 

Προτεραιότητας 03/ Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ 

ΜΜΕ, µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων, 

κλπ. Σύµφωνα µε την ισχύουσα περιφερειακή κατανοµή του προϋπολογισµού της 

προκήρυξης, η συνολική δηµόσια δαπάνη που αναλογεί στη χρηµατοδότηση ενισχύσεων από 

τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι 135.000 €. Μέχρι το 

έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: ΑΘΗΝΑ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική 
∆∆ (€) 

1 03 

ΦΑΣΗ-2 Ενίσχυση Ελληνικών 
τεχνολογικών συνεργατικών 
σχηµατισµών (clusters) στη 
µικροηλεκτρονική  

01/17.10.08 «ΑΘΗΝΑ» ΓΓΕΤ 135.000 

ΣΥΝΟΛΟ 135.000 

 

 

Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί δύο (2) προκηρύξεις, στο πλαίσιο της 

Θεµατικής Προτεραιότητας 05/ Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και 

οµίλους επιχειρήσεων. Η συνολική δηµόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών που αναλογεί 

στη χρηµατοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου» είναι 6.490.792 €. Σε συνέχεια των προκηρύξεων, µέχρι το έτος αναφοράς, έχουν 

ενταχθεί συνολικά 751 Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης 6.642.831 €. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: ΤΕΜΠΜΕ) 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  Φορέας Προκήρ. 
Συνολική 

∆∆ (€) 
Αριθµός 

Συγχρηµ. 
∆∆ (€) 

1 05 

Επιδότηση Κόστους 
∆ανεισµού και 
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 
των Μικρών & Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων 

06/29.08.08 ΤΕΜΠΜΕ 
Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) 

1.490.792 31 831.852 

2 05 

Εγγύηση και επιδότηση 
δανείων κεφαλαίου κίνησης 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων 

01/07.01.09 ΤΕΜΠΜΕ 
Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) 

5.000.000 720 5.810.979 

ΣΥΝΟΛΟ 6.490.792 751 6.642.831 

 

Επισηµαίνεται ότι η προκήρυξη «Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια 

κίνησης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων» αποτελεί συνέχεια και αναβάθµιση της 

αντίστοιχης του ΕΠΑΝ 2000- 2006 και υποστηρίζει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων µε την 

παροχή εγγυήσεων και την επιδότηση επιτοκίου σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Ο 

προϋπολογισµός ανέρχεται σε 200.000.000 € (106.000.000 € για τις 8 Περιφέρειες του 

Στόχου 1 και 94.000.000 € για τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης). Η υποβολή 

προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12/12/2008. Αιτήσεις έγιναν δεκτές µέχρι την 

8/4/2009.  

  

 

 

Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχν. (ΕΟΜΜΕΧ) 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) προκηρύξεις, στο πλαίσιο της 

Θεµατικής Προτεραιότητας 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Η συνολική δηµόσια 

δαπάνη των προκηρύξεων αυτών που αναλογεί στη χρηµατοδότηση ενισχύσεων από τον 

Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι 1.527.893 €.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: ΕΟΜΜΕΧ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆  
Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

1 08 
Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 
ΡΟΜ* 

02/09.02.07 ΕΟΜΜΕΧ ΓΓΒ 150.300 

2 08 
Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 
οικογενειών µε τρία τέκνα και 
άνω* 

03/20.03.07 ΕΟΜΜΕΧ ΓΓΒ 377.593 

3 08 
Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας 
Γυναικών 

04/05.06.09 ΕΟΜΜΕΧ ΓΓΒ 400.000 

4 08 
Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας 
Νέων 

05/05.06.09 ΕΟΜΜΕΧ ΓΓΒ 600.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.527.893 

*Αποτελούν µεταφερόµενα έργα από το ΕΠΑΝ 2000-2006 
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ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) προκηρύξεις, στο πλαίσιο των 

Θεµατικών Προτεραιοτήτων  

� 04/ Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) και  

� 07/ Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία 

(καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα 

κέντρα και επιχειρήσεις ΕΤΑ κλπ 

Η συνολική δηµόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών για χρηµατοδότηση ενισχύσεων από 

τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι 1.640.000 €.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ) 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης 
Έτος 

Έκδοσης 
ΕΦ∆  

Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

1 04 
Υποστήριξη οµάδων ΜΜΕ για 
δράσεις ΕΤΑ 

2009 ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ 240.000 

2 04 
Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων 
για δράσεις ΕΤΑ 

2009 ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ 200.000 

3 07 Συνεργασία Πράξη Ι, ΙΙ 2009 ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ 200.000 

4 07 Spin off / Spin out 2009 ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ ΕΥΣΕ∆ ΕΤΑΚ 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.640.000 

 

Οι δράσεις Εθνικής εµβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα µικρής και 

µεσαίας κλίµακας» και Πράξη ΙΙ: «Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας», απευθύνονται σε  

συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, 

τεχνολογικών, δηµόσιων, και άλλων φορέων. Οι συνολικές προτάσεις που υποβλήθηκαν έως 

το τέλος του έτους 2009 ήταν 620 (Περιφέρειες Στόχου 1 και 5 Περιφέρειες Μεταβατικής 

Στήριξης) προϋπολογισµού συνολικής δηµόσιας δαπάνης 452.274.162 €. Στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν προτάσεις αιτούµενου προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 

1.086.780 €. 

 

 

Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ∆ΙΕ) του ΥΠΟΙΑΝ  

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι ΕΦ∆ για διαχείριση κατηγοριών Πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 

Α'/23.12.2004). 

 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί δύο (2) προκηρύξεις, στο πλαίσιο των 

Θεµατικών Προτεραιοτήτων 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις και 10/ Υποδοµή 

τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων). Η συνολική δηµόσια 

δαπάνη των προκηρύξεων αυτών για χρηµατοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα 

Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι 10.052.063 €.  

 

Έχει ενταχθεί µία (1) Πράξη, στη ΘΠ 08, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

9.250.000 €.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦ∆: Γ∆ΙΕ) 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ 
Τίτλος Προκήρυξης/ 
Κατηγορία Πράξης 

Κωδικός / 
Ηµ/νία 

Έκδοσης 
ΕΦ∆  

Φορέας 
Προκήρ. 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. 

∆∆ (€) 

1 08 

Ανοικτή πρόσκληση 
Επενδυτικού Νόµου (Ν. Αιγαίο)/ 
Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός 
τοµέα τουρισµού) µέσω του 
αναπτυξιακού νόµου 3299/04, 
όπως αυτός ισχύει ή 
τροποποιείται 

ΙΕ05/07 Γ∆ΙΕ Γ∆ΙΕ 8.162.063 1 9.250.000 

2 10 
Προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς 
που αξιοποιούν ΤΠΕ 

ΙΕ01/07 Γ∆ΙΕ Γ∆ΙΕ 1.890.000 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 10.052.063 1 9.250.000 

 

 

 

Συνολικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6, µέχρι και το έτος αναφοράς (2009),: 

� έχουν εκδοθεί 17 προσκλήσεις σε 8 Θεµατικές Προτεραιότητες (ΘΠ 05, 09, 11, 12, 13, 

14, 57, 81), συνολικής δηµόσιας δαπάνης 22.682.906 €, και  

� έχουν ενταχθεί 21 Πράξεις, στις ΘΠ 05, 12, 13, 14 και 57, συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 8.202.412 €. 

 

Επιπλέον για Πράξεις κρατικών ενισχύσεων: 

� έχουν εκδοθεί 22 προκηρύξεις, επίσης σε 8 Θεµατικές Προτεραιότητες (ΘΠ 03, 04, 05, 

07, 08, 09, 10, 11) συνολικής δηµόσιας δαπάνης 106.469.349 € και 

� έχουν ενταχθεί 1611 Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, στις ΘΠ 05 και 08, 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης  56.330.079 €.   
 
 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και 

αποτελεσµάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 6, µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από 

την υποβολή των Εξαµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

∆ηµιουργία clusters (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1 

Αφετηρία 0          

Τουριστικές κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          12.000 

Αφετηρία 156.106          

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από 
προγράµµατα (αριθµός) 

Επίτευγµα   182        

Στόχος          137 

Αφετηρία 37.734          
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∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

∆ηµιουργούµενες και νέες 
Επιχειρήσεις σε τοµείς που παράγουν 
ή αξιοποιούν ΤΠΕ και 
χρηµατοδοτούνται από venture 
capital και άλλα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          8 

Αφετηρία 0          

Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για 
ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή 
τους λειτουργία (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          635 

Αφετηρία 294          

Χρηµατοδοτούµενοι κόµβοι παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1 

Αφετηρία 0          

Επιχειρήσεις που ωφελούνται από 
δοµές στήριξης (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1.580 

Αφετηρία 2.700          

ICT projects που θα 
χρηµατοδοτηθούν από το ΠΕΠ 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          14 

Αφετηρία 0          

Αποτελέσµατα 

Επωφελούµενοι πολίτες από 
χρηµατοδοτούµενους εξοπλισµούς 
ΤΠΕ (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          11.889 

Αφετηρία 0          

Νέες θέσεις απασχόλησης που 
δηµιουργούνται από τις ΜΜΕ 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          198 

Αφετηρία 0          

Ποσοστό τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          7,6 

Αφετηρία 0          

Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          8,18 

Αφετηρία 6,21          

Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών 
Πληρωµών για Πωλήσεις µέσω 
∆ιαδικτύου (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1,23 

Αφετηρία 0,57          

Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 
∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου που είναι πλήρως 
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά   

(% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) 

Επίτευγµα           

Στόχος          100,00 

Αφετηρία 92,68          

Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν 
τις ∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που είναι πλήρως 
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά 

(% επί του πληθυσµού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου) 

Επίτευγµα           

Στόχος          13,00 

Αφετηρία 7,00          

Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν 
τις ∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες που 
είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά 
(εκτός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

(% επί του πληθυσµού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου) 

Επίτευγµα           

Στόχος          13,00 

Αφετηρία 6,00          

*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 
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3.6.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και 

επισηµαίνονται από τους ΕΦ∆ Πράξεων του Άξονα για τις παρεµβάσεις αρµοδιότητάς τους, 

συνοψίζονται στα εξής: 

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ) 

Το 2009 οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για το εκχωρούµενο τµήµα στον ΕΦ∆, ΕΥ∆ 

ΕΠ ΨΣ, κάλυψαν σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισµού του, ενεργοποιώντας το σύνολο 

των ειδικών στόχων του. 

 

Πολιτική της Ειδικής Γραµµατείας «Ψηφιακού Σχεδιασµού» ήταν η ταχεία ενεργοποίηση του 

συνόλου του ΕΠ µέσω προσκλήσεων που προέβλεπαν τη διαδικασία της συγκριτικής 

αξιολόγησης, προκειµένου να αναπτυχθεί η άµιλλα µεταξύ των δυνητικών δικαιούχων. Στο 

πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκαν κύκλοι ενηµέρωσης σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, το 

αποτέλεσµα των υποβολών δεν ήταν το αναµενόµενο από πλευράς ποιότητας. 

 

Η ΕΥ∆ υποδέχθηκε έναν υπερβολικά µεγάλο αριθµό προτάσεων, πολλές φορές 

επαναλαµβανόµενων ή επικαλυπτόµενων, για τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει όλη την 

τυπική διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, γεγονός που επιβάρυνε µε τεράστιο φόρτο την 

Υπηρεσία και ανέδειξε τις δυσκολίες της προσέγγισης της συνολικής ενεργοποίησης του ΕΠ µε 

πρόβλεψη για διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά ο πρώτος κύκλος 

αξιολόγησης των προσκλήσεων 1 και 2 ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2009 και εντάχθηκε 

σηµαντικός αριθµός Πράξεων. 

 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η συµφόρηση της Υπηρεσίας λόγω της διαδικασίας 

συγκριτικής αξιολόγησης, επιλέχθηκε η διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης για τις 

προσκλήσεις 5, 6, 7, 8, 9 και προχώρησε η ένταξη Πράξεων. 

 

Οι καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν µετά το Σεπτέµβριο του 2009 οφείλονται σε µεγάλο 

βαθµό στη νέα κατεύθυνση της Ψηφιακής Στρατηγικής, τις σηµαντικές αλλαγές στο 

οικονοµικό περιβάλλον που έθεσαν νέες προτεραιότητες στα έργα ΤΠΕ, καθώς και τις 

σχεδιαζόµενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις πολλών φορέων, ειδικά στο χώρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Συµπερασµατικά, οι παραπάνω λόγοι προκάλεσαν σηµαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της 

επίτευξης των στόχων σε Πράξεις Ψηφιακής Σύγκλισης και χαµηλό βαθµό επίτευξης δαπανών 

µε ανάλογες συνέπειες και στο εκχωρούµενο τµήµα από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»  

Ως οριζόντιο πρόβληµα αναφέρεται η πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία των εκχωρήσεων 

η οποία συνέτεινε σε µεγάλο βαθµό στην καθυστέρηση υλοποίησης των παρεµβάσεων. 

 

Σε σχέση µε τον τοµέα βιοµηχανίας, για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί παρεµβάσεις από την 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Άξονα, εµφανίζει υψηλή κινητικότητα η οποία 

όµως δεν αφορά στο σύνολο των δράσεών του αλλά οφείλεται στην προώθηση ορισµένων 

δράσεων µεγάλου προϋπολογισµού όπως το ΤEΜΠΜΕ (συνολικά 200 εκατ. €). Η συνολική 

πρόοδος του τοµέα κατά το 2009 υπήρξε περιορισµένη.  

Σε σχέση µε τον τοµέα τουρισµού, υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην κινητοποίηση του 

τοµέα η οποία οφείλεται κυρίως στη µη επίλυση βασικών προβληµάτων που αφορούν, µεταξύ 
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άλλων, στην επιλογή προτεραιοτήτων µεταξύ των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων, στους 

ρόλους των εµπλεκόµενων φορέων, κα.  

Σε σχέση µε τον τοµέα εµπορίου-προστασίας καταναλωτή, το σύνολο σχεδόν των κονδυλίων 

των τοµέων έχει εξειδικευθεί αλλά δεν υπάρχει καµία παρέµβαση που να έχει περάσει σε 

φάση ενεργοποίησης και υλοποίησης. 
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3.7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Κρήτης 

3.7.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος θέτει ως γενικό στόχο την 

αναβάθµιση των υποδοµών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, την αειφορική 

διαχείριση του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην 

Περιφέρεια Κρήτης, ως βασικών πυλώνων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε 

293.000.000 €.   

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Άξονα ανά Θεµατική Προτεραιότητα, έχει ως εξής: 

• ΘΠ 44/ ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 600.000 € και εντάχθηκε µία (1) Πράξη 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 522.327 €. 

• ΘΠ 45/ ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό): Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 3.000.000 € και εντάχθηκε µία (1) Πράξη 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 700.917 €. 

• ΘΠ 46/ Επεξεργασία Υδάτων (Λύµατα): Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 8.000.000 €, σε συνέχεια της οποίας εντάχθηκαν τέσσερις (4) Πράξεις 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 3.102.509 €. 

• ΘΠ 53/ Πρόληψη κινδύνων: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

500.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις. 

• ΘΠ 61/ Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση: Το 2009 

εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 8.000.000 €, σε συνέχεια της οποίας 

εντάχθηκαν έξι (6) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 5.096.243 €. 

• ΘΠ 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της 

διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο 

διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρµόνιση εργασίας και 

ιδιωτικής ζωής: Το 2008 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 13.000.000 € 

και εντός του 2009 εντάχθηκε µία (1) Πράξη συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

12.247.580 €. 

• ΘΠ 75/ Υποδοµές Εκπαίδευσης: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 15.000.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις. 

• ΘΠ 76/ Υποδοµές στον τοµέα Υγείας: Το 2009 εκδόθηκαν δύο (2) προσκλήσεις συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 18.700.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις. 

• ΘΠ 77/ Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας παιδιών: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 6.000.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις. 

• ΘΠ 79/ Άλλες κοινωνικές υποδοµές: Το 2009, εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 800.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις. 

 

 



 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ- ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης 
ΠΕΠ 2007-2013, Μάιος 2010   

69

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ 
Τίτλος Πρόσκλησης/ 
Κατηγορία Πράξης 

Κωδικός / 
Ηµ/νία 

Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 44 
∆ιαχείριση οικιακών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων 

14/20.08.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
600.000 1 522.327 

2 45 
∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος 
(πόσιµο νερό) 

15/20.08.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
3.000.000 1 700.917 

3 46 
Έργα επεξεργασίας υδάτων 
(λύµατα) 16/20.08.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Κρήτης 

8.000.000 4 3.102.509 

4 53 

Υποδοµές και εξοπλισµός για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των 
φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών 

17/20.08.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
500.000 - - 

5 61 
Ολοκληρωµένα σχέδια για την 
αστική και αγροτική αναγέννηση 11/20.08.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Κρήτης 

8.000.000 6 5.096.243 

6 69 
Παροχή υπηρεσιών τύπου 
"Βοήθεια στο σπίτι" 01/18.03.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Κρήτης 

13.000.000 1 12.247.580 

7 75 
Υποδοµές εκπαίδευσης (α' βάθµια - 
β' βάθµια εκπαίδευση) - ΘΠ  75 06/30.06.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Κρήτης 

15.000.000 - - 

8 76 
Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθµιση 
υποδοµών στη β’ βάθµια και γ’ 
βάθµια φροντίδα υγείας 

09/29.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
7.800.000 - - 

9 76 
Ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδοµής 
α’ βάθµιας φροντίδα υγείας 10/29.07.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Κρήτης 

10.900.000 - - 

10 77 
Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας 
παιδιών 05/12.06.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Κρήτης 

6.000.000 - - 

11 79 

Ανάπτυξη δοµών για την 
προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης ειδικών κοινωνικών 
οµάδων 

12/20.08.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
800.000 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 73.600.000 13 21.669.576 

 

Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί έντεκα (11) προσκλήσεις, σε 10 Θεµατικές Προτεραιότητες (ΘΠ 44, 45, 

46, 53, 61, 69, 75, 76, 77, 79), συνολικής δηµόσιας δαπάνης 73.600.000 €, και 

� έχουν ενταχθεί δεκατρείς (13) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

21.669.576 €, στις ΘΠ 44, 45, 46, 61 και 69. 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόµη υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται µόνο οι προγραµµατικές τιµές των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων που 

αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 7.  

 

Ωστόσο σηµειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ, µέσω των ενταγµένων 

Πράξεων, προβλέπονται: 

• µία νέα ΕΕΛ (από τις 2 που είναι η τιµή στόχος) 

• δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

• αναπλάσεις και αναβαθµίσεις περιοχών, και  

• δοµές «Βοήθεια στο σπίτι». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Νέες ΕΕΛ (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          2 

Αφετηρία 25          

ΕΕΛ που αναβαθµίζονται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1 

Αφετηρία 0          

ΧΥΤΑ που δηµιουργούνται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1 

Αφετηρία 10          

Νοσοκοµειακές κλίνες που 
δηµιουργούνται – αναβαθµίζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1.774 

Αφετηρία 2.314          

Μνηµεία και Αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          53 

Αφετηρία 1.374          

Σχολικές αίθουσες που 
αναβαθµίζονται – κατασκευάζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          100 

Αφετηρία 5.205          

Αποτελέσµατα 

Ποσοστό Ισοδύναµου πληθυσµού 
που εξυπηρετείται από ΕΕΛ (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          86,5 

Αφετηρία 83,2          

Ποσοστό πληθυσµού που 
εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          100 

Αφετηρία 85          

 
*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 
 

3.7.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 7.  

. 
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3.8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

3.8.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής: 

� Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως 

κυρίαρχοι πόροι για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και 

για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

� Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός 

έχει άµεση σχέση µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και την υποστήριξη του 

ανθρώπινου δυναµικού, ενώ συµβάλλει παράλληλα και στην υποστήριξη της τουριστικής 

ανάπτυξης. 

� ∆ιαφοροποίηση του Αναπτυξιακού Προτύπου της Περιφέρειας, µε υποστήριξη της 

διεύρυνσης και αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος και της άµβλυνσης των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι 228.319.048 €.   

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Άξονα ανά Θεµατική Προτεραιότητα, έχει ως εξής: 

• ΘΠ  44/ ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 18.016.835 €.  

• ΘΠ 45/ ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό): Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 17.543.158 €.  

• ΘΠ 54/ Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων: Το 

2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 2.579.876 €. 

• ΘΠ 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της 

διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο 

διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρµόνιση εργασίας και 

ιδιωτικής ζωής: Το 2008 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 6.200.000 € 

και το 2009 εντάχθηκε µία (1) Πράξη συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

6.200.000 €. 

• ΘΠ 75/ Υποδοµές Εκπαίδευσης: Το 2009 δηµοσιοποιήθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις, 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 12.725.079 €. Έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 7.911.309 €, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι 

µεταφερόµενα Έργα (6.939.079 €). 

• ΘΠ 76/ Υποδοµές στον τοµέα Υγείας: Το 2009, εκδόθηκε  πρόσκληση συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 8.731.373 €. Αφορά σε έργο-γέφυρα του Γ’ ΚΠΣ. 

• ΘΠ 77/ Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας παιδιών: Το 2009, εκδόθηκε πρόσκληση 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 1.031.950 €. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 44 
Στερεά Απόβλητα (δηµιουργία 
ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, 
αποκατάσταση ΧΑ∆Α)  

17/30.09.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

18.016.835   

2 45 
Κατασκευή – βελτίωση δικτύων και 
λοιπών υποδοµών ύδρευσης 
(πόσιµο νερό) 

04./26.05.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

17.543.158   

3 54 ΣΧΟΟΑΠ (µεταφερόµενο έργο) 15/28.09.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

2.579.876   

4 69 
Ενέργειες ατόµων που χρήζουν 
βοήθειας 01/12.09.08 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

6.200.000 1 6.200.000 

5 75 
Υποδοµές εξοπλισµών στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση 05/27.05.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

1.250.000 1 972.230 

6 75 

Κτιριακές υποδοµές στην 
προσχολική, πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
(µεταφερόµενο έργο) 

10/28.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

6.939.079 2 6.939.079 

7 75 
Κτιριακές υποδοµές στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
(µεταφερόµενο έργο) 

16/22.09.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

4.536.000   

8 76 
Γενικό Νοσοκοµείο Χίου (έργο-
γέφυρα Γ’ ΚΠΣ) 13/03.09.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

8.731.373   

9 77 
Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας 
παιδιών 08/02.07.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

1.031.950   

ΣΥΝΟΛΟ 66.828.271 4 14.111.309 

 

 

Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί εννέα (9) προσκλήσεις, σε επτά (7) Θεµατικές Προτεραιότητες (44, 45, 

54, 69, 75, 76, 77), συνολικής δηµόσιας δαπάνης 66.828.271 €. Από αυτή τη δηµόσια 

δαπάνη, τα 8.731.373 € αφορούν σε έργο – γέφυρα του Γ’ ΚΠΣ και τα 14.054.955 

αφορούν σε µεταφερόµενα Έργα. 

� έχουν ενταχθεί τέσσερις (4) Πράξεις, στις ΘΠ 69 και 75, συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 14.111.309 €, από τις οποίες, δύο (2) είναι µεταφερόµενα Έργα 

(6.939.079 €). 

 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόµη υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται µόνο οι προγραµµατικές τιµές των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων που 

αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 8.  

 

Ωστόσο σηµειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ, µέσω των ενταγµένων 

Πράξεων, προβλέπονται 40 σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται – κατασκευάζονται (από 

τις 250 που είναι η τιµή στόχος). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Μνηµεία και Αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          8 

Αφετηρία 65          

Νοσοκοµειακές κλίνες που 
δηµιουργούνται – αναβαθµίζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          300 

Αφετηρία 732          

ΕΕΛ που αναβαθµίζονται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          2 

Αφετηρία 12          

ΧΥΤΑ που δηµιουργούνται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          1 

Αφετηρία 6          

Σχολικές αίθουσες που 
αναβαθµίζονται – κατασκευάζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          250 

Αφετηρία 1.976          

Σταθµοί Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων (ΣΜΑ)  που 
δηµιουργούνται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          5 

Αφετηρία 0          

Αποτελέσµατα 

Νοσοκοµειακές κλίνες που 
δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται 
(επί των υφιστάµενων) (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          41 

Αφετηρία 75          

Πληθυσµός που καλύπτεται από 
αναβαθµισµένα δίκτυα ύδρευσης 
(%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          98 

Αφετηρία 96          

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
ΧΥΤΑ/ ΣΜΑ (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          100 

Αφετηρία 82,8          

 
*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

 

3.8.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 8.  
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3.9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

3.9.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 του Προγράµµατος έχει ως γενικό στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής, µέσα από τη συνετή διαχείριση των πόρων, καθώς και την εξασφάλιση 

των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδοµών και των υποδοµών κοινωνικού χαρακτήρα της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι επιµέρους ειδικοί στόχοι του εκφράζονται σε σηµαντικό βαθµό 

στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας.  

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 είναι 97.191.665 €.   

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Άξονα ανά Θεµατική Προτεραιότητα, έχει ως εξής: 

• ΘΠ 46/ Επεξεργασία Υδάτων (Λύµατα): Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 5.005.937 € και εντάχθηκε µια (1) Πράξη συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 5.236.823 €, που αποτελεί έργο «Γέφυρα» από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

2000-2006. 

• ΘΠ 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της 

διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο 

διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρµόνιση εργασίας και 

ιδιωτικής ζωής εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. µε την ευχερέστερη 

πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων προσώπων: Το 2009 εντάχθηκε µία (1) 

Πράξη σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον 

βοήθειας, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 4.000.000 €, στο πλαίσιο 

πρόσκλησης που είχε εκδοθεί το 2008, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 4.000.000 €. 

• Θεµατική Προτεραιότητα 75/ Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης: Το 2009 εκδόθηκε 

πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 30.000.000 € που αφορούσε σε κτιριακές 

υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

εντάχθηκαν πέντε (5) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 11.260.958 €, 

οι οποίες συµβάλλουν στο δείκτη «Σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται - 

κατασκευάζονται».  

• Θεµατική Προτεραιότητα 76/ Υποδοµές στον τοµέα της υγείας: Το 2009 εκδόθηκε 

πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 7.208.550 € και εντάχθηκε µια (1) Πράξη 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 4.397.857 €, που αποτελεί έργο «Γέφυρα» 

από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006. Η πράξη αυτή συµβάλλει στο δείκτη 

«Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται».  

• Θεµατική Προτεραιότητα 77/ Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών: Το 2009 

εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 2.002.375 €.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 46 Επεξεργασία Υδάτων  - Λύµατα 11/02.09.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

5.005.937 1 5.236.823 

2 69 
Ενέργειες στήριξης ατόµων που 
χρήζουν βοήθειας 02/22.09.08 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

4.000.000 1 4.000.000 

3 75 
Υποδοµές στον τοµέα της 
εκπαίδευσης 03/10.03.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

30.000.000 5 11.260.958 

4 76 Υποδοµές στον τοµέα της υγείας 04/14.04.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

7.208.550 1 4.397.857 

5 77 
Υποδοµές στον τοµέα της 
φροντίδας παιδιών 12/23.12.09 

Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

2.002.375 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 48.216.862 8 24.895.638 

 

 

Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί πέντε (5) προσκλήσεις, σε πέντε (5) Θεµατικές Προτεραιότητες (ΘΠ 46, 

69, 75, 76, 77), συνολικής δηµόσιας δαπάνης 48.216.862 € 

� έχουν ενταχθεί οκτώ (8) Πράξεις, στις ΘΠ 46, 69, 75 και 76, συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 24.895.638 €. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ενταγµένων 

Πράξεων, προβλέπονται 50 σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται – κατασκευάζονται. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και 

αποτελεσµάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 9, µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από 

την υποβολή των Εξαµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Μνηµεία και Αρχαιολογικοί χώροι 
που αναδεικνύονται (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          15 

Αφετηρία 35          

Υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας 
φροντίδας (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          5 

Αφετηρία 74          

Σχολικές αίθουσες που 
αναβαθµίζονται – κατασκευάζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα   12        

Στόχος          49 

Αφετηρία 2.701          

Αποτελέσµατα 

Νοσοκοµειακές κλίνες που 
δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται 
(%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          10 

Αφετηρία 0          
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Αύξηση επισκεπτών σε µνηµεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και 
µουσεία (%) 

Επίτευγµα           

Στόχος          10 

Αφετηρία 0          

*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

 

3.9.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 

συνοψίζονται στα εξής: 

• Οι περισσότεροι δυνητικοί ∆ικαιούχοι παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία 

πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, ενώ ο νησιωτικός χαρακτήρας της 

περιοχής και η υποστελέχωση των φορέων δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη 

προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των 

ασθενέστερων. 

• Λόγω των διαχειριστικών αδυναµιών των φορέων πολλά προτεινόµενα έργα δεν 

παρουσίαζαν την επιθυµητή ωριµότητα ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραµµα. 
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3.10. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

3.10.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Γενικός στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η αντιµετώπιση των 

ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που υπάρχουν µεταξύ των αποµακρυσµένων 

και µικρότερων νησιών και περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης και των µεγαλύτερων 

και περισσότερο ανεπτυγµένων νησιών/κέντρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι 

επιµέρους ειδικοί στόχοι του εκφράζονται σε σηµαντικό βαθµό στους δείκτες εκροών και 

αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας.  

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10 ανέρχεται σε 

54.682.790 €.   

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. Προκειµένου να επιλεγούν τα µικρά νησιά και οι περιοχές χαµηλής οικονοµικής 

ανάπτυξης στις οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις του Άξονα, κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς (2009), εκπονήθηκε σχετική εµπειρογνωµοσύνη. 

 

Εξειδικεύτηκαν οι παρεµβάσεις των Κωδικών Θεµατικής Προτεραιότητας: 

- ΘΠ 23/ Περιφερειακές/τοπικές οδοί 

- ΘΠ 30/ Λιµένες 

- ΘΠ 75/ Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης 

- ΘΠ 76/ Υποδοµές στον τοµέα της υγείας 

- ΘΠ 77/ Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών, για τον οποίο δηµοσιοποιήθηκε  στις 

30/12/2009 πρόσκληση, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 77 
Υποδοµές στον τοµέα της 
φροντίδας παιδιών 

13/30.12.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

2.002.375 - - 

 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικειµένου, στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται µόνο οι προγραµµατικές τιµές των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων που 

αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 10. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός 
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής 
οδοποιίας (χιλιόµετρα) 

Επίτευγµα           

Στόχος          15 

Αφετηρία 431          

Λιµένες που αναβαθµίζονται 
(αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          3 

Αφετηρία 25          

Υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας 
φροντίδας (αριθµός) 

Επίτευγµα           

Στόχος          5 

Αφετηρία 29          

Σχολικές αίθουσες που 
αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται 

Επίτευγµα           

Στόχος          21 

Αφετηρία 404          

 
*  Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ 

  

3.10.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν αναφέρονται σηµαντικά προβλήµατα. 
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3.11. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - 
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) 

3.11.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 

Στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σηµαντικών 

αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όσον αφορά στις Περιφέρειες Κρήτης και 

Βορείου Αιγαίου, για την προετοιµασία και υποστήριξη κατά την εφαρµογή του, λόγω των 

απαιτήσεων των νέων Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στο πλαίσιο του 

συγκεκριµένου Άξονα προβλέπονται, µεταξύ άλλων, δράσεις εκπόνησης των αναγκαίων 

µελετών, παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, αξιολόγησης και ελέγχων, καθώς και δράσεις 

ενηµέρωσης και δηµοσιότητας του Προγράµµατος. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 11 ανέρχεται σε 

13.500.000 €.   

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάµεσους 

Φορείς ∆ιαχείρισης: 

� Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) Περιφέρειας Κρήτης 

� Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 

Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης 

Από τις παρεµβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην 

Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης, το 2009 εκδόθηκαν δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 6.000.000 € (3.000.000 € έκαστη) που αφορούν στις Θεµατικές Προτεραιότητες: 

• ΘΠ 85/ Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση, και 

• ΘΠ 86/ Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία. 

Μέχρι και το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις. 

 

Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Από τις παρεµβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην 

Ε∆Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχουν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 1.266.400 €, και έχουν ενταχθεί δέκα (10) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 1.129.400 €. Συγκεκριµένα: 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 85/ Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και 

επιθεώρηση, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 651.700 € και 

εντάχθηκαν πέντε (5) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 514.700 €. 

• Στη Θεµατική Προτεραιότητα 86/ Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία, 

το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 614.700 €, και εντάχθηκαν 

πέντε (5) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 614.700 €.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & 

Βόρειο Αιγαίο) 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και επιθεώρηση 

07/25.06.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
3.000.000 - - 

2 86 
Αξιολόγηση και µελέτες, 
ενηµέρωση και επικοινωνία 

08/25.06.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης 
3.000.000 - - 

3 85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και επιθεώρηση 

06/02.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

651.700 5 514.700 

4 86 
Αξιολόγηση και µελέτες, 
ενηµέρωση και επικοινωνία 

09/03.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

614.700 5 614.700 

ΣΥΝΟΛΟ 7.266.400 10 1.129.400 

 

Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) προσκλήσεις, σε δύο (2) Θεµατικές Προτεραιότητες (85 και 

86), συνολικής δηµόσιας δαπάνης 7.266.400 € 

� έχουν ενταχθεί δέκα (10) Πράξεις, και στις δύο ΘΠ, συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης 1.129.400 €. 

 

3.11.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά προβλήµατα. 
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3.12. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - 
Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο) 

3.12.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 

Ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος, χωρικά αναφέρεται στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορά στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη 

της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράµµατος στην εν λόγω Περιφέρεια, 

καθώς και µεταξύ άλλων, στην υποστήριξη για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της 

υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις και Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας. 

 

Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η 

συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 12 ανέρχεται σε 

6.066.018 €. 

 

Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάµεσους 

Φορείς ∆ιαχείρισης: 

� Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

� Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

� Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ). 

 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Από τις παρεµβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρµοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην 

Ε∆Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχουν εκδοθεί δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 2.700.000 €, και έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 1.148.400 €. Οι σχετικοί κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας που έχουν 

ενεργοποιηθεί, αναλύονται ως εξής: 

• ΘΠ 85/ Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση:  Το 2009, 

δηµοσιοποιήθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 1.400.000 €, και  εντάχθηκε 

µία (1) Πράξη συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 788.900 €. 

• ΘΠ 86/ Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφορίες και Επικοινωνία: Το 2009, 

δηµοσιοποιήθηκε πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 1.300.000 € και εντάχθηκαν 

δύο (2) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 359.500 €. 

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 12 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», µέσω της 

εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ, το 2008 εκδόθηκε µία (1) πρόσκληση, για τις 

Θεµατικές Προτεραιότητες 85 και 86. Από τον προϋπολογισµό της, το ποσό που αφορά σε 

χρηµατοδότηση από το συγκεκριµένο Άξονα είναι 99.001 €. 

 

Εντάχθηκαν έξι (6) Πράξεις Εθνικής εµβέλειας µε αναλογούσα χρηµατοδότηση από το ΕΠ 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», 63.664 € (σε συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη). 

 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 

Το ετήσιο Πρόγραµµα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 2009 για την 

υποστήριξη δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας (τόσο στο ΕΠΑΝ ΙΙ όσο και 

στα ΕΠ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης) εγκρίθηκε το Μάρτιο – Απρίλιο 2009. 

Παράλληλα, το Μάρτιο 2009 εκχωρήθηκαν στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ πόροι από τα ΕΠ των Περιφερειών 

µεταβατικής στήριξης για τις ΘΠ 85 και 86.  
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Προτεραιότητα δόθηκε στην εκπόνηση µελετών για την προετοιµασία - εξειδίκευση δράσεων, 

στην υποστήριξη των ΕΦ∆ και των ΕΥΣΕ∆, στην εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥ∆, των ΕΦ∆ 

και των ∆ικαιούχων, σε ενέργειες δηµοσιότητας και πληροφόρησης και στην αξιολόγηση του 

ΕΠ κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Στον τοµέα έχουν ενεργοποιηθεί µε έκδοση 

προσκλήσεων κατηγορίες Πράξεων µε στόχο να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση του ΕΠ. Επίσης εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων 

ΤΥΕ (ΘΠ 85, 86) έχουν εγκριθεί από τις Επ.Πα. των αντίστοιχων ΕΠ. 

 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί οκτώ (8) προσκλήσεις, από τον 

προϋπολογισµό των οποίων, το ποσό που αφορά σε χρηµατοδότηση από το συγκεκριµένο 

Άξονα είναι 171.851 €. Συνολικά, εντάχθηκαν τρεις (3) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 73.274 €. Οι σχετικοί κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας που έχουν 

ενεργοποιηθεί, αναλύονται ως εξής: 

• ΘΠ 85:  Το 2009, δηµοσιοποιήθηκαν έξι (6) προσκλήσεις. Ο προϋπολογισµός τους  που 

αφορά σε χρηµατοδότηση από τον Άξονα ήταν 105.777 €. Εντάχθηκε µία (1) Πράξη 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 7.200 €. 

• ΘΠ 86: Το 2009, δηµοσιοποιήθηκαν δύο (2) προσκλήσεις, από τον προϋπολογισµό των 

οποίων, η δηµόσια δαπάνη που αφορά σε χρηµατοδότηση από το συγκεκριµένο Άξονα 

είναι 66.074 €. Εντάχθηκαν δύο (2) Πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

66.074 €. 

 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης 
Κωδικός / 

Ηµ/νία 
Έκδοσης 

ΕΦ∆/ Φορέας 
Πρόσκλησης 

Συνολική ∆∆ 
(€) 

Αριθµός 
Συγχρηµ. ∆∆ 

(€) 

1 85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και επιθεώρηση 

07/17.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

1.400.000 1 788.900 

2 86 
Αξιολόγηση και µελέτες, 
ενηµέρωση και επικοινωνία 

08/17.07.09 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου 

1.300.000 2 359.500 

3 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή, 
παρακολούθηση και 
επιθεώρηση.   

Αξιολόγηση και µελέτες, 
ενηµέρωση και επικοινωνία 

03/12.12.08 ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ 

50.796 4 51.252 

86 48.205 2 12.412 

4 85 

Τεχνική υποστήριξη για την 
υλοποίηση της Πράξης «Φάση 2 
ενίσχυσης ελληνικών 
συνεργατικών σχηµατισµών στη 
µικροηλεκτρονική 

16/30.04.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 7.200 1 7.200 

5 85 Μονάδα ∆ικαίου Ενέργειας 24/26.06.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 5.400 - - 

6 85 

Τεχνική υποστήριξη για την 
υλοποίηση των δράσεων του 
ΥΠΑΝ στους τοµείς του 
εµπορίου και του καταναλωτή 

28/30.07.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 18.207 - - 

7 85 

Τεχνική υποστήριξη για την 
υλοποίηση των δράσεων του 
ΥΠΑΝ στους τοµείς της έρευνας, 
της τεχνολογίας και καινοτοµίας 

26/30.07.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 24.633 - - 
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8 85 

Τεχνική υποστήριξη για την 
υλοποίηση των δράσεων του 
ΥΠΑΝ στους τοµείς της 
ενέργειας, του φυσικού πλούτου 
και της µεταποίησης 

22/2009 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 28.917 - - 

9 85 

Τεχνική υποστήριξη για την 
υλοποίηση των δράσεων του 
Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης κατά την ΠΠ 2007-
2013 

32/14.09.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 21.420 - - 

10 86 
Μελέτες ΕΥ∆ για την υποστήριξη 
του ΕΠΑΝ ΙΙ 

12/26.03.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 11.092 1 11.092 

11 86 ∆ηµοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 13/10.04.09 ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 54.982 1 54.982 

ΣΥΝΟΛΟ 2.970.852 12 1.285.338 

 

Συµπερασµατικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12, µέχρι και το έτος αναφοράς 

(2009): 

� έχουν εκδοθεί έντεκα (11) προσκλήσεις, σε δύο (2) Θεµατικές Προτεραιότητες (85 και 

86), συνολικής δηµόσιας δαπάνης 2.970.852 € 

� έχουν ενταχθεί δώδεκα (12) Πράξεις, και στις δύο ΘΠ, συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 1.285.338 €. 

 

 

3.12.2. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους 

∆εν υπήρξαν σηµαντικά προβλήµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

4.1. Αποτελέσµατα από την Ενσωµάτωση αρχής της µη διάκρισης, των 
κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε Αναπηρία και της ισότητας των 
φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) 

Με δεδοµένο το στάδιο εφαρµογής του Προγράµµατος κατά το έτος 2009, το οποίο, όπως 

έχει αναφερθεί στα προηγούµενα, ήταν έτος ενεργοποίησης, δεν υφίστανται απολογιστικά 

στοιχεία παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή 

ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ. 

 

Παρόλ’ αυτά, τόσο κατά το σχεδιασµό, όσο και κατά την προετοιµασία εφαρµογής ελήφθησαν 

τα κατάλληλα µέτρα και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισµού EK 1083/2006 του Συµβουλίου, προκειµένου να 

αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της 

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισµού.  

 

Στο επίπεδο του σχεδιασµού (∆ιατάξεις Εφαρµογής του ΕΠ) για την προαγωγή της 

ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του 

ΕΠ έχουν προβλεφθεί τα ακόλουθα:  

i. Η ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι 

αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών 

οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ.)  

ii. Η λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος και των 

ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 

δυνατόν ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα 

αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, 

οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης 

όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

iii. Η παρακολούθηση και η σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν 

ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την 

αποτελεσµατικότητά τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να 

διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης. 

iv. Η χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά τη 

διαδικασία επιλογής Πράξεων για συγχρηµατοδότηση. 

 

Στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ως 

τριτοβάθµιος φορέας του αναπηρικού κινήµατος στην Ελλάδα, καθώς και η Γενική Γραµµατεία 

Ισότητας των Φύλων (αρµόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων) του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εκπροσωπούνται µε δικαίωµα ψήφου 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.  

 

Στο επίπεδο των διαδικασιών επιλογής Πράξεων, µε τη διεξαγωγή της 1ης συνεδρίασης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων 
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Αιγαίου», που έλαβε χώρα στις 27-2-2008 στη Μυτιλήνη, εγκρίθηκαν µεταξύ άλλων και τα 

ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων: 

� Β3. Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και µη διάκριση  

Εξετάζεται αν ο ∆ικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης 

εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο 

φύλων και της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, 

της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του 

γενετήσιου προσανατολισµού. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά µπορούν να αφορούν την 

εφαρµοζόµενη πολιτική του ∆ικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των 

εργαζοµένων, των ωφελουµένων κλπ. 

� Β4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε 

αναπηρία 

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ ως προς την 

πρόσβαση στο φυσικό ή και δοµηµένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην 

πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως 

εξειδικεύεται από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ανάλογα µε το είδος των Πράξεων 

στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης. 

 

 

Στο επίπεδο της διαχείρισης και εφαρµογής, βάσει των προβλεπόµενων στο ΕΠ, έχουν 

εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις και έχουν πραγµατοποιηθεί εντάξεις Πράξεων.  

 

Στον τοµέα «αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» του ΕΠ προβλέπονται οι Θεµατικές 

Προτεραιότητες (ΘΠ) 69 και 77 ως ακολούθως:    

 

� 69: «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση 
της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας ώστε να µειωθούν οι 
διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρµονιστεί η εργασιακή µε την ιδιωτική 
ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 
εξαρτηµένων ατόµων» 

Για την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην 

Περιφέρεια, προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. 

� 77: «Υποδοµές στον τοµέα της φροντίδας παιδιών» 

Για την εξυπηρέτηση / αποδέσµευση του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας της 

Περιφέρειας, προκειµένου να ενταχθεί στην Αγορά Εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και υποστήριξης ατόµων που 

χρειάζονται βοήθεια, προβλέπονται δράσεις βελτίωσης, επέκτασης ή / και δηµιουργίας 

των αντίστοιχων κοινωνικών υποδοµών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αναγκαίες 

πληθυσµιακές συγκεντρώσεις σε τοπικό και νοµαρχιακό επίπεδο. Παράλληλα, για τη 

βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και για την ενδυνάµωση της 

κοινωνικής συνοχής, προβλέπονται δράσεις/έργα εξυπηρέτησης προστασίας και 

κοινωνικής ένταξης ατόµων µε αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων οµάδων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις στη ΘΠ 69 και εντάχθηκαν 3 Πράξεις  

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 22.447.580 € και 4 προσκλήσεις στη ΘΠ 77, 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 11.036.700 €.  
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Σε ότι αφορά στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των παρεµβάσεων, στις οποίες έχει ορισθεί 

ΕΦ∆ η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, λαµβάνονται υπόψη οι αρχές της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας 

των ατόµων µε αναπηρία και διασφαλίζονται κυρίως µέσω:  

� της εφαρµογής της τήρησης των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας και των 

κανόνων ασφαλείας των ατόµων µε αναπηρία στα κριτήρια επιλογής Πράξεων. 

Συγκεκριµένα, εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η κάθε δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ως προς την πρόσβαση στο φυσικό ή και δοµηµένο 

περιβάλλον, ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για την εξειδίκευση του γενικού κριτηρίου η ΕΥ∆ 

ΕΠΑΕ συνεργάζεται µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία και την Εθνική 

Αρχή Συντονισµού 

� της πρόβλεψης, στις ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

δράσεων προώθησης της επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων πληθυσµού µε 

περιορισµένη επιχειρηµατικότητα. Επιπλέον, στην εκπόνηση των Οδηγών Εφαρµογής των 

Πράξεων ενισχύσεων (π.χ. ενίσχυση επιχειρηµατικότητας γυναικών και νέων) σηµειώνεται 

ως προτεραιότητα η λήψη µέτρων για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων  και η αύξηση 

της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας ΡΟΜ, 

γυναικών και νέων στη ΘΠ 08 (βλ. 1.1.4 & 3.6.1 της παρούσας Έκθεσης).   

 

 

Σε ότι αφορά στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των παρεµβάσεων, στις οποίες έχει ορισθεί 

ΕΦ∆ η ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ, δίνεται επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχή της µη διάκρισης και των 

κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε Αναπηρία. 

Το ΕΠ ΨΣ στοχεύει στην, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των 

νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που προβλέπονται βάσει και 

του e-Europe 2005 και του i2010, προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέµηση του 

ψηφιακού χάσµατος σε όλες τις εκφάνσεις του: γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία 

κλπ.  

Περαιτέρω, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση κατά το 

έτος 2009, υιοθέτησαν την αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και 

όρους προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε διεθνώς 

αναγνωρισµένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα στα Web 

Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Οι ωφελούµενοι του συνόλου των εν λόγω 

παρεµβάσεων περιελάµβαναν πληθυσµιακές οµάδες (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε 

αναπηρία, πληθυσµός αποµακρυσµένων περιοχών κλπ) στις οποίες το ψηφιακό χάσµα 

εµφανίζεται εντονότερο.  

 

Στο επίπεδο της αξιολόγησης, οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού (Οδηγός Σχετικά 

µε το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και 

ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934) προβλέπουν ότι 

όλες οι Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ θα προσεγγίζουν σχετικό 

αξιολογητικό ερώτηµα: «Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρµογή και συµµόρφωση µε τις 

αρχές α) της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της µη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, 

της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ήτων πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού) και γ) της προσβασιµότητας των 

Ατόµων µε αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006);». 
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4.2. Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής 

Κατά το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής, δόθηκε 

προτεραιότητα στην εκπόνηση µελετών για την προετοιµασία - εξειδίκευση δράσεων, σε 

ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας και στην τεχνική υποστήριξη των ΕΦ∆ και των 

ΕΥΣΕ∆ για την υλοποίηση των δράσεων τους. 

 

Η ενεργοποίηση των παρεµβάσεων για την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής αναλύονται 

στις  ενότητες 3.11 και 3.12 της παρούσας Έκθεσης που αφορούν στους Άξονες 

Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & 

Βόρειο Αιγαίο)» και 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο 

Αιγαίο)». Συνολικά:  

� στη ΘΠ 85/ Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, έχουν ενταχθεί 11 

Πράξεις, µε αναλογούσα συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ποσού 1.362.052 €,  

� στη ΘΠ 86/ Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση & επικοινωνία, έχουν ενταχθεί  επίσης 

11 Πράξεις, µε αναλογούσα συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη 1.052.686 €. 

 

 

4.3. Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 2007-2013, κατά το έτος 2009 

πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας προκειµένου να 

προβληθούν το περιεχόµενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράµµατος µε µέσα και 

µεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ το οποίο εγκρίθηκε µε την 

Απόφαση 08824/11.9.2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η υλοποίηση των δράσεων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας είχε ως στόχο την ανάδειξη του 

ρόλου της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών Προγραµµάτων καθώς και την 

ενηµέρωση των δυνητικών ∆ικαιούχων, των ∆ικαιούχων αλλά και της κοινής γνώµης για τις 

προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ.  

 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2009 για το 

ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» αφορούσαν σε: 

• Προετοιµασία και δοκιµαστική λειτουργία νέας διαδικτυακής πύλης (portal) για το ΕΠ 

(http://www.kriti-aigaio.gr/), ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της οποίας πραγµατοποιείται 

από τη ΜΟ∆ σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού. Τα portal των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, µε κοινές 

αρχές στην εισαγωγή, προβολή και ταξινόµηση του περιεχοµένου τους. Έχουν δε, σαν 

στόχο την παροχή ενηµέρωσης προς τους δυνητικούς ∆ικαιούχους, τους ∆ικαιούχους και 

το ευρύ κοινό, καθώς και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, σχετικά µε το 

περιεχόµενο των δράσεων, τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων και υλοποίησης των 

Πράξεων, γενικότερα τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης µέσα από τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα, το portal τροφοδοτείται από τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ µε 

την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά τα κείµενα προγραµµατισµού, την πρόοδο 

υλοποίησης κάθε Προγράµµατος, τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, τις 

ετήσιες αναφορές, τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις ανακοινώσεις και τις καλές πρακτικές του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

• ∆ηµοσιοποίηση προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε ανάρτηση στο 

δικτυακό τόπο www.espa.gr και αποστολή στους δυνητικούς ∆ικαιούχους. 
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• ∆ηµοσιοποίηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr, του καταλόγου των ∆ικαιούχων των 

Πράξεων του ΠΕΠ ΕΣΠΑ - όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, άρθρο 

4 παράγραφος 2- στις εν λόγω Πράξεις. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, ανανεώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους και περιέχει τους ∆ικαιούχους Πράξεων 

που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ µέχρι το τέλος του προηγούµενου έτους. 

• Ενηµερωτικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων µε σκοπό, 

την ενηµέρωση σε σχέση µε την εξέλιξη του Προγράµµατος, τις δυνατότητες που 

προσφέρει στα διάφορα κοινά-στόχους (πχ. φορείς, ΟΤΑ, συλλογικοί φορείς, κλπ) που 

συµµετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων ΕΣΠΑ σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο µε στόχο την ορθή και έγκαιρη προετοιµασία των δυνητικών ∆ικαιούχων για την 

παραγωγή ώριµων και ποιοτικών έργων. 

• Ενηµερωτικές συναντήσεις µε τοπικούς φορείς (δυνητικούς ∆ικαιούχους) για τις 

διαδικασίες απόκτησης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας. 

• Ενηµερωτικές συναντήσεις/ηµερίδες µε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (δυνητικοί 

∆ικαιούχοι) µε σκοπό την εξειδικευµένη ενηµέρωση και κινητοποίηση των 

ενδιαφερόµενων ενόψει υποβολής προτάσεων σε προσκλήσεις του Προγράµµατος. 

• Συµµετοχή σε θεµατικές εκθέσεις µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού για το ΠΕΠ ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

• Παραγωγή ενηµερωτικού / προωθητικού έντυπου υλικού για τις παρεµβάσεις του ΠΕΠ, 

ώστε να υπάρχει εξοικείωση µε το Πρόγραµµα και ενηµέρωση για το ρόλο της ΕΕ στην 

ανάπτυξη των Περιφερειών. 

• Αποστολή δελτίων τύπου και δηµοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό 

τύπο. 

• Ενηµερωτική αλληλογραφία µέσω αποστολών υλικού-Direct Mail - E-mail προς 

στοχοθετούµενα κοινά (δυνητικοί ∆ικαιούχοι, πολλαπλασιαστές πληροφόρησης κλπ) για 

ενηµέρωση και κινητοποίηση για συµµετοχή. 

• ∆ηµοσιοποίηση Περιλήψεων Προσκλήσεων στον έντυπο τύπο. 

• Ανάρτηση της Σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009.  

 

Αναλυτικότερα από τις τρεις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές του ΕΠ «Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου» πραγµατοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας: 

 

Κρήτη 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που πραγµατοποιήθηκαν στην Περιφέρεια 

Κρήτης αναλύονται παρακάτω: 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού και προετοιµασίας για την εφαρµογή του Προγράµµατος, υπήρξε 

ευρεία δηµοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και κυρίως στους εν δυνάµει φορείς 

υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων του Προγράµµατος, σχετικά µε όλα τα στάδια και τις 

επιµέρους ενέργειες σχεδιασµού και προετοιµασίας του Προγράµµατος. 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας αφορούσαν σε: 

• Ενηµερωτικές Ηµερίδες για τη ∆ιαχειριστική Επάρκεια (2 ηµερίδες/ αρ. συµµετοχών 250) 

• Ενηµερωτικές Ηµερίδες για τους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την 

υποβολή προτάσεων (3 ηµερίδες/αριθµός συµµετοχών 524) 
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• Ενηµερωτικές Ηµερίδες για το ευρύ κοινό - ∆ράσεις ΜΜΕ (3 ηµερίδες/αριθµός 

συµµετοχών 160) 

• Συµµετοχή µε περίπτερο στην έκθεση «Αγροτικός Αύγουστος 2009» στα Χανιά (31-7 

έως 9-8-2010) 

• Ανάρτηση της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 2009) 

• Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  

• ∆ελτία τύπου στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο (αριθµός ∆ελτίων Τύπου 7) 

• Καταχωρήσεις προσκλήσεων (αριθµός 9/ καταχωρήσεις 64) 

 

Βόρειο Αιγαίο 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που πραγµατοποιήθηκαν στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου αναλύονται παρακάτω: 

Πραγµατοποιήθηκαν σειρά ενηµερωτικών ηµερίδων σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας 

µε τη συµµετοχή των εν δυνάµει ∆ικαιούχων του Προγράµµατος σχετικά µε την ερµηνεία και 

επεξήγηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ. 

Συγκεκριµένα: 

• Πραγµατοποιήθηκαν 3 ηµερίδες, µία ανά Νοµό της Περιφέρειας, προς ενηµέρωση 

στελεχών των εν δυνάµει ∆ικαιούχων στις οποίες συµµετείχαν συνολικά 180 άτοµα. 

• ∆ηµοσιοποιήθηκαν όλες οι προσκλήσεις (15) Κωδικών Θεµάτων Προτεραιότητας στις 

ιστοσελίδες της Ε∆Α και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). 

• ∆ηµοσιοποιήθηκαν περιλήψεις προσκλήσεων Κωδικών Θεµατικής Προτεραιότητας στον 

Τύπο, συνολικά 70 καταχωρήσεις. 

• Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε∆Α στοιχεία (∆ικαιούχοι, π/υ κλπ) των ενταγµένων 

Πράξεων.  

• Αναρτήθηκε η Σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009. 

 

Νότιο Αιγαίο 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που πραγµατοποιήθηκαν στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου αναλύονται παρακάτω: 

Με βάση το εγκεκριµένο Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης του Προγράµµατος η Ε∆Α συνέχισε τις 

δράσεις γενικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού που προβλέπονται στην 

Α΄ Φάση επικοινωνίας. Στόχος των δράσεων αυτών ήταν η γενική πληροφόρηση των 

κατοίκων και των φορέων για το Πρόγραµµα και τις δράσεις του, προκειµένου να γίνουν 

ευρέως γνωστές, αλλά και να προετοιµαστεί το έδαφος για πιο στοχευµένες ενέργειες 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που προβλέπονται στην επόµενη (Β’) φάση.  

Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως τα εξής εργαλεία: 

• Ενηµερωτική αλληλογραφία (προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προσκλήσεις για 

διαχειριστική επάρκεια κλπ.): περίπου 15 

• ∆ηµοσιεύσεις στα µέσα ενηµέρωσης (∆ελτία τύπου, προσκλήσεις κλπ.): περίπου 25 

• Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Ε∆Α (∆ελτία τύπου, προσκλήσεις, προσκλήσεις για 

διαχειριστική επάρκεια κλπ.): περίπου 30 

• ∆ύο Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις εκ των οποίων η µία αφορούσε στην ενηµέρωση των 

τοπικών φορέων (δυνητικοί ∆ικαιούχοι) για τις διαδικασίες απόκτησης ∆ιαχειριστικής 
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Επάρκειας, ενώ η δεύτερη εκδήλωση αφορούσε σε ενηµέρωση σχετικά µε τις δράσεις 

δηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο συνεδρίου του 

περιφερειακού συµβουλίου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς και έως την έναρξη λειτουργίας της δικτυακής 

πύλης των ΠΕΠ ΕΣΠΑ που προετοιµάζεται από το ΥπΟιΑΝ, η Ε∆Α χρησιµοποίησε την 

υπάρχουσα ιστοσελίδα www.notioaigaio.gr, η οποία αναβαθµίστηκε. 

Επίσης, αναρτήθηκε η Σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009. 

Τον Σεπτέµβριο του 2009 η Ε∆Α ανέθεσε σε σύµβουλο επικοινωνίας το έργο της προβολής 

και δηµοσιότητας των δράσεών της για το διάστηµα µέχρι την ανάδειξη του συµβούλου 

επικοινωνίας του Προγράµµατος, που θα επιλεγεί µετά από την διενέργεια ανοιχτού διεθνούς 

διαγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό ο σύµβουλος επικοινωνίας εκπόνησε επικοινωνιακό σχέδιο 

δράσης, η εφαρµογή του οποίου ξεκινά το επόµενο έτος. Το σχέδιο δράσης µεταξύ άλλων 

περιλαµβάνει: 

� την παραγωγή τηλεοπτικών - ραδιοφωνικών σποτ και µακετών και διαφηµιστική καµπάνια 

από τα µέσα ενηµέρωσης της Περιφέρειας 

� την έκδοση 2 ενηµερωτικών φυλλαδίων και διµηνιαίου περιοδικού 

� τη διοργάνωση 1 κεντρικής εκδήλωσης, 2 θεµατικών ηµερίδων και 6 ενηµερωτικών 

τεχνικών συσκέψεων και 

� τη λειτουργία γραφείου τύπου. 

 

 

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση – Νότιο Αιγαίο 

Μέσω του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή 

Σύγκλιση (ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ), το 2009 υλοποιήθηκαν δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας στο 

πλαίσιο των στόχων που περιγράφηκαν αναλυτικά στο Επικοινωνιακό της Σχέδιο, ήτοι:  

� Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και το σταδιακό άνοιγµά του 

� Εξειδικευµένη ενηµέρωση εµπλεκοµένων φορέων. 

 

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ υλοποίησε κυρίως ενέργειες άµεσης επικοινωνίας σε κεντρικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 2009 συµµετείχε σε ηµερίδα που οργάνωσαν 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο την προβολή των αποτελεσµάτων του ΕΠ ΚτΠ και 

παράλληλα την γνωριµία του ευρύτερου κοινού µε το ΕΠ ΨΣ. 

 

ΕΠΑΕ – Νότιο Αιγαίο 

Μέσω του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ), το 2009 συνεχίστηκε τα πρόγραµµα 

προβολής και ενηµέρωσης για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί τόσο ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας εθνικής 

εµβέλειας, όσο και ενέργειες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ υλοποιεί από την αρχή της λειτουργίας του ΕΠΑΝ ΙΙ δράσεις Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας όπως σχεδιασµό και παραγωγή εντύπων, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ, 

προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες ενηµέρωσης, δηµοσιοποίησης και προβολής του 

Προγράµµατος. Παράλληλα, λειτουργούν:  

• Το Γραφείο Πληροφόρησης κοινού. Σε αυτό τηρούνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που 

αφορούν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. Τα στελέχη του 

Γραφείου αποκρίνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά σε πολυάριθµα ερωτήµατα που 
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γίνονται για το ΕΠΑΝ ΙΙ (συνολικά 17.759), αλλά και άµεσα σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους που επισκέπτονται το Γραφείο καθηµερινά. Επιπλέον τα στελέχη είναι 

αρµόδια για τη συνεχή επικαιροποίηση των ιστοσελίδων www.info3kps.gr και 

www.espa.gr µε στοιχεία των ανοικτών προκηρύξεων. 

• Η ∆ιαδικτυακή πύλη ΕΠΑΝ ΙΙ (www.antagonistikotita.gr), η λειτουργία της οποίας είναι 

συνεχής, ενώ διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ειδοποίησης µε το οποίο όλοι οι εγγεγραµµένοι 

σε αυτό, περίπου 7.500 άτοµα, λαµβάνουν ειδοποίηση για κάθε νέο στοιχείο που 

εισάγεται στην ενότητα που έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους. Η πύλη δέχεται κατά 

µέσο όρο 2.033 επισκέπτες την ηµέρα. Ο κατάλογος των ∆ικαιούχων του Προγράµµατος 

προβάλλεται διακριτά στην ενότητα «το ΕΠΑΝ για την Ελλάδα» υπό τον τίτλο «Λίστα 

ωφεληθέντων». 

• Γραφείο Τύπου, στις αρµοδιότητες του οποίου περιλαµβάνονται ενδεικτικά η σύνταξη 

δελτίων τύπου και η αποστολή τους στα ΜΜΕ, η καθηµερινή παρακολούθηση και 

αποδελτίωση, η συγγραφή και επιµέλεια άρθρων και οµιλιών, η σύνταξη ενηµερωτικών 

δελτίων (Newsletters) και η καθηµερινή παρακολούθηση και τροφοδότηση της ενότητας 

«Γραφείο Τύπου» του δικτυακού τόπου www.antagonistikotita.gr. Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ κατάρτισε 

ερωτηµατολόγιο προσδιορίζοντας τις ανάγκες των στοιχείων µέτρησης και 

πραγµατοποιείται συστηµατική ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου των δηµοσιευµάτων στον 

Τύπο που αφορούν το ΕΠΑΝ ΙΙ.  Σε τριµηνιαία βάση, µε τη χρήση του συστήµατος 

καταγραφής της έντυπης δηµοσιότητας, αξιολογείται και αποκωδικοποιείται το 

περιεχόµενο των δηµοσιευµάτων. Μέσα από συγκεκριµένα πεδία καταγράφεται η 

συχνότητα προβολής και αναφοράς του Προγράµµατος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και ο τρόπος προβολής τους (θετικές/ αρνητικές αναφορές, έκταση κειµένου/ 

αναφοράς, στοιχεία περιεχοµένου δηµοσιεύµατος). Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται 

µία βάση δεδοµένων, αναφορικά µε την κάλυψη του Προγράµµατος και της ΕΕ από τα 

έντυπα ΜΜΕ, µε απώτερο στόχο την άντληση στοιχείων χρήσιµων για κάλυψη πιθανών 

επικοινωνιακών κενών και ενίσχυση της εικόνας τόσο του Προγράµµατος όσο και της ΕΕ. 

Η αποτύπωση αυτή γίνεται µε εξειδικευµένο πρωτόκολλο κωδικοποίησης σε καθηµερινή 

βάση.  

Το έτος αναφοράς (2009), πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες που προβλέπονται στο Σ∆Ε του 

ΕΠΑΝ ΙΙ και είναι άµεσα και άρρηκτα συνδεδεµένες µε την ενηµέρωση και την πληροφόρηση 

τόσο των ειδικών κοινών-στόχος, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Πρόγραµµα και το Σ∆Ε, 

όσο και της κοινής γνώµης γενικότερα. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν: 

• ∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για την Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» (υπ’ αριθ. 8769/1940/16.7.09 απόφαση του 

Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα). Η προθεσµία υποβολής προσφορών έληξε 

την 21.9.2009 και την τρέχουσα περίοδο διενεργείται η αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών.     

• Λειτουργία του δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας (Π & ∆). Οι 

Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης όρισαν υπεύθυνους Π & ∆ µε στόχο την ενηµέρωση για τις 

υποχρεώσεις Π & ∆ που απορρέουν από τον ορισµό τους ως ΕΦ∆, την επίτευξη 

οµοιογένειας εφαρµογής ενεργειών Π & ∆ στις δράσεις, την ανταλλαγή απόψεων και την 

επίλυση αποριών και προβληµάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων.  

Μεταξύ άλλων ενεργειών για την υποστήριξη του ∆ικτύου έγιναν κατάρτιση και αποστολή 

οδηγού για την υλοποίηση της Π & ∆ στα στελέχη της ΕΥ∆ και των ΕΦ∆, εκπαίδευση των 

υπευθύνων Π & ∆ στα γραφεία της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, διάχυση του λογοτύπου ΕΠΑΝ ΙΙ. 
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• Ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας- Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται: 

- Καταχώριση στοιχείων του ΕΠΑΝ ΙΙ στο περιοδικό Regional Review. Το περιοδικό 

εκδίδεται για την Επιτροπή των Περιφερειών και διανέµεται κατά τη διάρκεια των 

Open Days τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες.  

- ∆ηµοσίευση στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο τον Ιούλιο 2009, ειδικής 

καµπάνιας µε στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του Προγράµµατος, την 

δηµοσιοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ανοικτών προκηρύξεων.  

- Ειδικής θεµατολογίας καταχωρήσεις σε συγκεκριµένα ένθετα Πανελλαδικών 

εφηµερίδων, προκειµένου να ενηµερωθούν κοινά- στόχοι για το εύρος, το είδος και τη 

δυναµική του ΕΠΑΝ ΙΙ.  

• Άλλες Ενέργειες  Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας:  

- Σχεδιασµός και εκτύπωση (ελληνικά και αγγλικά) ενηµερωτικού εντύπου για το ΕΠΑΝ 

ΙΙ µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού, των φορέων – πολλαπλασιαστών 

πληροφόρησης του προγράµµατος, των ΕΦ∆ και άλλων ΕΥ∆, για το νέο Πρόγραµµα.  

- Συµµετοχή της Ειδικής Γραµµατείας για την ανταγωνιστικότητα σε περισσότερες από 

100 ενηµερωτικές εκδηλώσεις φορέων (Ηµερίδες, Συνέδρια, Fora κλπ) στην Αθήνα 

και την Περιφέρεια, µε σκοπό την ενηµέρωση για το ΕΠΑΝ ΙΙ.  

• Εκδηλώσεις:  

- ∆ιοργάνωση ηµερίδας τον Ιούλιο 2009, στην Αθήνα, µε συµµετέχοντες τα στελέχη 

των ΚΥΕ και ΚΕΤΑ, για την ενηµέρωση τους επί των τεχνικών λεπτοµερειών των 

ανοικτών και επικείµενων προκηρύξεων. 

- Υποστήριξη του 5ου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Global Management Challenge, ο οποίος 

αποτελεί το µεγαλύτερο διεθνή διαγωνισµό επιχειρηµατικής στρατηγικής για στελέχη 

επιχειρήσεων και φοιτητές.  Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε στην Αττική µε την 

συµµετοχή φοιτητών από όλη τη χώρα. 

- Οργάνωση συνεδρίου τον Ιούνιο 2009 στην Αθήνα µε θέµα:  «Συνεργατικοί 

Σχηµατισµοί (Clusters) Επιχειρήσεων στους Τοµείς Βιο-Αγροδιατροφής, 

Βιοτεχνολογίας & Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Ένα Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την 

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας». Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκαν 

τρεις επί µέρους συναντήσεις (workshops) για τη λειτουργία και τη δυναµική των 

clusters στους τοµείς Βιο-Αγροδιατροφής, Βιοτεχνολογίας & Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας. Στους οµιλητές συµµετείχαν επιστήµονες και επιχειρηµατίες από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό.  

- Εκδήλωση του Επιµελητηρίου Κυκλάδων µε θέµα τη δράση ενίσχυσης ρευστότητας 

ΜΜΕ µέσω του ΤΕΜΠΜΕ και τις δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ για τη στήριξη των ΜΜΕ. Η 

εκδήλωση έγινε στη Σύρο, το Μάρτιο του 2009.  

 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν τη πρόοδο του έργου 

Π & ∆, για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας. Ο πίνακας 4.1 εµφανίζει 

τους δείκτες µε τα ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση ενεργειών 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο πίνακας 4.2 εµφανίζει 

τους δείκτες µε τα ποσοτικά στοιχεία για ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας εθνικής 

εµβέλειας θεωρώντας ότι αφορούν και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  
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Πίνακας 4.1 Ενέργειες Π & ∆ του ΕΠΑΝ ΙΙ για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 

∆είκτες 2009 

Καταχωρήσεις στον Τύπο 

Επίτευγµα 2 

Στόχος 2 

Αφετηρία  

Συµµετοχή σε εκθέσεις, 
εκδηλώσεις, fora κλπ) 

Επίτευγµα 3 

Στόχος 2 

Αφετηρία  

 

Πίνακας 4.2 Ενέργειες Π & ∆ του ΕΠΑΝ ΙΙ Εθνικής Εµβέλειας  

∆είκτες 2009 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 

Επίτευγµα 3 

Στόχος 2 

Αφετηρία  

Καταχωρήσεις στον Τύπο 

Επίτευγµα 53 

Στόχος 50 

Αφετηρία  

Γραφείο Τύπου 

Επίτευγµα 1 

Στόχος 1 

Αφετηρία  

Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού 

Επίτευγµα 1 

Στόχος 1 

Αφετηρία  

Ιστοσελίδα 

 

Επίτευγµα 1 

Στόχος 1 

Αφετηρία  

Έντυπες και Ηλεκτρονικές εκδόσεις 
(Ενηµερωτικά έντυπα - Οδηγοί - CD Rom - 
∆ιαφηµιστικό & Προωθητικό Υλικό) 

Επίτευγµα 15 

Στόχος 14 

Αφετηρία  

Συµµετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, fora κλπ) 

Επίτευγµα 9 

Στόχος 9 

Αφετηρία  

 

 

ΕΑΣ - Ενισχύσεις  

Για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων που αφορούν στις προκηρύξεις ενίσχυσης 

Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Επιστηµόνων - Ελεύθερων Επαγγελµατιών στο 

πλαίσιο των ΠΕΠ ΕΣΠΑ, η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΕΣΠΑ, κατά το έτος 2009 

πραγµατοποίησε τις παρακάτω ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας: 

 

Ειδικότερα: 

 

Το σύνολο της εκστρατείας για την ενηµέρωση σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης των 

ΜΜΕ και των Επιστηµόνων Ελεύθερων Επαγγελµατιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα 
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καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 

1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιµότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και 

τη συµβολή της ΕΕ. 

 

Για την πληροφόρηση των δυνητικών ∆ικαιούχων των Προγραµµάτων ενίσχυσης Μικρών και 

πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίου- Υπηρεσιών 

και Ενίσχυσης Επιστηµόνων - Ελεύθερων Επαγγελµατιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας, όπως: 

• Λειτουργία συστήµατος πληροφόρησης υποψηφίων επενδυτών  

- Μέσω της ιστοσελίδας www.espa.gr στην οποία αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις, 

λειτούργησε ένα δυναµικό σύστηµα πληροφόρησης όλων των ενδιαφεροµένων για το 

πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιµότητας της ιστοσελίδας την 

περίοδο που ήταν ανοικτές οι προκηρύξεις µετρήθηκαν ανά µήνα, περίπου 5 

εκατοµµύρια hits, 230 χιλιάδες επισκέψεις µε µέσο όρο 7 χιλιάδες επισκέψεις την 

ηµέρα και συνολικά 68 χιλιάδες διακριτούς επισκέπτες µε 24 min µέση διάρκεια 

επίσκεψης. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων αναρτήθηκαν οι συχνότερες 

ερωτήσεις και απαντήσεις που προέκυπταν από την διαχείριση των ερωτηµάτων.  

- Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoespa@mnec.gr απαντήθηκαν περισσότερα από 

6.500 ερωτήµατα. Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση εξυπηρετούνται οι 

υποψήφιοι επενδυτές καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης των προγραµµάτων. 

- Μέσω τηλεφωνικού help-desk και του γραφείου πληροφόρησης του ΥΠΟΙΑΝ 

απαντήθηκαν περισσότερα από 10.000.ερωτήµατα. 

 

• Υλοποίηση ενηµερωτικής εκστρατείας στα Πανελλαδικά και Περιφερειακά Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης, εφηµερίδες, ραδιόφωνα, τοπικά, κλαδικά περιοδικά και στο Internet 

• Σχεδιασµός- Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού 

- Παρήχθησαν δύο ενηµερωτικά φυλλάδια ένα για κάθε πρόγραµµα τα οποία 

διανεµήθηκαν στις συνεργαζόµενες τράπεζες και σε άλλα σηµεία πληροφόρησης των 

υποψήφιων επενδυτών.  

- Παρήχθησαν δύο αφίσες που διανεµήθηκαν και αναρτήθηκαν στις συνεργαζόµενες 

τράπεζες, σε επιµελητήρια  και σε άλλα σηµεία πληροφόρησης κοινού. 

• Σε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο στην 74η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στελέχη του 

ΥΠΟΙΑΝ ενηµέρωσαν τους ενδιαφερόµενους επισκέπτες. 

• Οι συνεργαζόµενες τράπεζες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους ως Ενδιάµεσοι Φορείς 

∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) πραγµατοποίησαν το δικό τους διαφηµιστικό πρόγραµµα στο πλαίσιο 

του οποίου είχαν και την υποχρέωση να προβάλλουν την ταυτότητα επικοινωνίας του 

ΕΣΠΑ. 

• Σε συνεργασία µε τα κατά τόπους επιµελητήρια, εξειδικευµένα στελέχη της Μονάδας ∆ – 

Ανταγωνισµού & Κρατικών Ενισχύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, παρουσίασαν 

διεξοδικά τα προγράµµατα, σε ενδιαφερόµενους. Παρόµοιες ενηµερωτικές συναντήσεις 

οργανώθηκαν και από τους ΕΦ∆ του Προγράµµατος.  

 

Στις παραπάνω δράσεις χρησιµοποιήθηκε η ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ µε θετικά 

αποτελέσµατα για την αναγνωρισιµότητά του στο ευρύ κοινό. 

 

  



 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ- ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης 
ΠΕΠ 2007-2013, Μάιος 2010   

95

4.4. Μεγάλα Έργα 

Στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φάκελος 

Μεγάλου Έργου µε τίτλο: «Ψηφιακή Τάξη» και σκοπό την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µέσα από την πληρέστερη αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιµέρους στόχοι της δράσης αποτέλεσαν η εξοικείωση των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες, 

η αναβάθµιση των ικανοτήτων τους και η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο για 

τους εκπαιδευόµενους όσο και για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η δράση 

«Ψηφιακή Τάξη» (νυν «Μαθητικός Υπολογιστής»), κρίνεται ότι συµβάλλει επίσης σηµαντικά 

στη βελτίωση του ψηφιακού εγγραµµατισµού, στη διασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση στη 

γνώση και στην παροχή ίσων ευκαιριών στους µαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

τους.  

 

Η  δράση αυτή αποτέλεσε µία ολοκληρωµένη προσπάθεια ενσωµάτωσης των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθηµερινότητα των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών τόσο εντός του σχολείου, ως βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

όσο και  στο σπίτι, ως συνέχεια της µαθησιακής διαδικασίας.  

 

Ο Φάκελος του Μεγάλου Έργου υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου 2009, 

ενώ στις αρχές Αυγούστου, η ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ έλαβε απάντηση από την ΕΕ για απόσυρση του 

φακέλου για κανονιστικούς λόγους. Το έργο  ξεκίνησε να υλοποιείται το Σεπτέµβριο του 

2009, και εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης του που αφορούσε 

στη διανοµή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους µαθητές και η αρχική αξιοποίησή τους 

στη διδασκαλία. 

 

Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του έργου σύµφωνα µε το σηµείο ∆.1. του Εφαρµοστικού 

Κανονισµού (βλ. παράρτηµα ΧΧΙ ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  

(dd/mm/yyyy) 

ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ 

1.  Μελέτες Σκοπιµότητας 10/2008 01/2009 

2. 

Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: 

(συµπεριλαµβανόµενης της χρηµατοοικονοµικής 
ανάλυσης) 

10/2008 01/2009 

3. Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: - - 

4. Μελέτες Σχεδιασµού: - - 

5. 
Προετοιµασία του Φακέλου πρόσκλησης για την υποβολή  
προσφορών  (*): 

  

6. 
Αναµενόµενη έναρξη της (των) διαδικασίας (ιών) 
υποβολής προσφορών (*) : 

  

7. Αγορά γης:   

8. Φάση/ Σύµβαση κατασκευής: 09/2009  

9. Φάση λειτουργίας: 09/2009  

 

Οι πηγές χρηµατοδότησης του έργου σύµφωνα µε το σηµείο Η.2.2. του Εφαρµοστικού 

Κανονισµού (βλ. παράρτηµα ΧΧΙ ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  
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Πηγές του συνολικού επενδυτικού κόστους (ευρώ) 
Εκ των οποίων 
(ενηµερωτικά) 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης 

[(Η.1.12.(Α)] 

Κοινοτική 
Συνδροµή 

[Η.2.1.5] 

Εθνική δηµόσια 
(ή ισοδύναµη) 

πηγή 

Ιδιώτες 
σε εθνικό 
επίπεδο 

Άλλες πηγές 
(προσδιορίστε) 

∆άνεια 
ΕΤΕπ/ΕΤαΕ 

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 

85.310.000 68.248.000 17.062.000    

 
 

4.5. Συµπεράσµατα ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και ∆Α 

Στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2003 άρθρο 68 παράγραφος 2, πραγµατοποιήθηκαν 

στις 24 Νοεµβρίου 2009, οι ετήσιες συναντήσεις για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 µε τη 

συµµετοχή εκπροσώπων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού/∆ιαχειριστική Αρχή ΠΕΠ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) και των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.  

 

Μετά την παρουσίαση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης που αφορούσαν σε: 

� Οικονοµική και φυσική πρόοδο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

� Προοπτικές για απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών των ΕΠ ΕΣΠΑ  

� Μεγάλα έργα, Κρατικές Ενισχύσεις, δράση «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ, 

ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατέληξαν στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

 

Συµπεράσµατα – αποφάσεις που διατυπώθηκαν από τις Ελληνικές αρχές: 

• Η επίσπευση υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αλλά και 

των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων είναι απαραίτητη, δεδοµένου ότι η πορεία 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ, τρία χρόνια µετά την έναρξή του, δεν είναι αυτή που θα 

διασφάλιζε την απρόσκοπτη επίτευξη των αναπτυξιακών και οικονοµικών στόχων. 

• Απαιτείται άµεσα η λήψη σηµαντικών πρωτοβουλιών ώστε µέσω των Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ να δηµιουργηθούν συνθήκες πραγµατικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στις 

Περιφέρειες της χώρας µε παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και νέες επενδύσεις σε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο περιβάλλον, στην υγεία, στον πολιτισµό, στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και στην καινοτοµία, ώστε να εναρµονιστούν µε τις 

προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού προτύπου που αποτελεί η πράσινη ανάπτυξη. 

• Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες αφορούν την άµεση: 

- τροποποίηση του Νόµου 3614/2007, µε σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών,  

- κατάργηση του προτύπου πιστοποίησης EΛΟΤ για τη διαχειριστική επάρκεια των 

∆ικαιούχων, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα,  

- λήψη ειδικής µέριµνας για την υλοποίηση Πράξεων στις περιπτώσεις των µικρών 

νησιών και των ορεινών αποµακρυσµένων περιοχών,  

- κατάργηση των δεκατριών Αναπτυξιακών Οργανισµών των Περιφερειών και της 

ΝΟΜΟΣ Α.Ε., 

- συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την 

τροποποίηση -σε µια πιο λειτουργική κατεύθυνση- του θεσµικού πλαισίου σχετικά µε 

την παραγωγή µελετών και δηµοσίων έργων, στοχευµένα για τις 

συγχρηµατοδοτούµενες Πράξεις.  
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Σε ό,τι αφορά τα συµπεράσµατα-παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τις υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

• Η υλοποίηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ βρίσκεται 

σε επίπεδα που δεν µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά. Παρόλο που η Ελλάδα 

πιθανότατα δεν θα αντιµετωπίσει τον κίνδυνο της αυτόµατης αποδέσµευσης των πόρων 

(Ν+3) στο τέλος του 2010, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την απορρόφηση κοινοτικών 

πόρων από το έτος 2011 και πέρα. Αυτός ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος για Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα που ανήκουν στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 

και απασχόληση» (phasing-in), όπου είναι απολύτως αναγκαία µεγαλύτερη επιτάχυνση 

στην υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών. 

• Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού θα πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πλήρη 

κατάλογο όλων των µεγάλων έργων που περιλαµβάνονται στα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007-2013. Με βάση το περιεχόµενο του καταλόγου αυτού, η Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισµού (ταυτόχρονα) ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε µεγάλα έργα τα 

οποία οι ελληνικές αρχές ενδεχοµένως προτίθενται να αποκλείσουν από τα προγράµµατα 

λόγω υψηλού κινδύνου µη υλοποίησης πριν από την τελική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας 

για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013. 

• Από τις ελληνικές αρχές παρουσιάστηκαν οι νέες προτάσεις όσον αφορά την επιλεξιµότητα 

της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» είτε στη βάση του άρθρου στο πλαίσιο των ΠΕΠ µέσω 

χρήσης της «ρήτρας ευελιξίας» είτε ως δράση αποκλειστικά συγχρηµατοδοτούµενη από το 

ΕΤΠΑ. Εντούτοις, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρούν την πάγια θέση 

τους, όπως είχε τεθεί στην επιστολή που στάλθηκε στις 9/10/2009 από τη Γενική 

∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. 

• Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συµφωνούν µε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι ελληνικές 

αρχές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του δευτέρου βαθµού πιστοποίησης της 

διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων και την ολοκλήρωση εκχώρησης αρµοδιοτήτων και 

πόρων στις ∆ιαχειριστικές Αρχές και Ενδιάµεσους Φορείς εκτός από αυτούς που είναι 

ονοµαστικά αρµόδιοι για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Θεωρούν ότι τα µέτρα θα 

συµβάλουν σηµαντικά στην αναγκαία απλοποίηση των διαχειριστικών δοµών των ΕΠ 

ΕΣΠΑ. Χωρίς επιφύλαξη ως προς το άρθρο 71 του Κανονισµού 1083/2006 σχετικά µε το 

σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις ελληνικές αρχές να 

συµπληρώσουν τα προαναφερθέντα µέτρα απλοποίησης µε µια λεπτοµερή αναθεώρηση 

των διαδικασιών που εφαρµόζονται σήµερα για την έγκριση του έργου, 

συµπεριλαµβανοµένου του διυπουργικού συντονισµού, όπου αυτός ισχύει.  

• Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ενηµέρωσε την ΕΕ σχετικά τις προδιαγραφές του 

υπό σχεδίαση πληροφοριακού συστήµατος για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων 

de minimis, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για την 4η προγραµµατική περίοδο. Με το εν 

λόγω πληροφοριακό σύστηµα θα είναι πλέον δυνατός ο εκ των προτέρων έλεγχος της 

σώρευσης των ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων και  των 

ενισχύσεων de minimis που χορηγούνται από αµιγώς εθνικούς πόρους (µη 

συγχρηµατοδοτούµενων).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σωρευτική ανάλυση των κΣωρευτική ανάλυση των κΣωρευτική ανάλυση των κΣωρευτική ανάλυση των κονδυλίων τη̋ κοινοτική̋ συνδροµή̋ ανά κατηγορία ονδυλίων τη̋ κοινοτική̋ συνδροµή̋ ανά κατηγορία ονδυλίων τη̋ κοινοτική̋ συνδροµή̋ ανά κατηγορία ονδυλίων τη̋ κοινοτική̋ συνδροµή̋ ανά κατηγορία 

σύµφωνα µε το Μέσύµφωνα µε το Μέσύµφωνα µε το Μέσύµφωνα µε το Μέρο̋ Γ΄ του Παραρτήµατο̋ ΙΙ του Ερο̋ Γ΄ του Παραρτήµατο̋ ΙΙ του Ερο̋ Γ΄ του Παραρτήµατο̋ ΙΙ του Ερο̋ Γ΄ του Παραρτήµατο̋ ΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού φαρµοστικού Κανονισµού φαρµοστικού Κανονισµού φαρµοστικού Κανονισµού 

1828/20061828/20061828/20061828/2006    (παράγραφο̋ 1.1.3 ετήσια̋ έκθεση̋ 2009)(παράγραφο̋ 1.1.3 ετήσια̋ έκθεση̋ 2009)(παράγραφο̋ 1.1.3 ετήσια̋ έκθεση̋ 2009)(παράγραφο̋ 1.1.3 ετήσια̋ έκθεση̋ 2009)    
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Συνδυασµός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

      

Κωδικός (*) 
∆ιάσταση 1 

Κωδικός (*) 
∆ιάσταση 2 

Κωδικός (*) 
∆ιάσταση 3 

Κωδικός (*) 
∆ιάσταση 4 

Κωδικός (*) 
∆ιάσταση 5 

Ποσό 
Θέµα 

προτεραιότητας 
Μορφή 

χρηµατοδότησης 
Έδαφος 

Οικονοµική 
δραστηριότητα 

Γεωγραφική 
περιοχή 

05 01 01 15 GR42 510.678,91 

05 01 03 22 GR42 118.886,05 

05 02 03 00 GR42 3.392.353,64 

08 01 01 13 GR41 17.358.542,39 

08 01 01 13 GR42 20.650.449,35 

08 01 01 13 GR43 37.344.349,12 

08 01 03 14 GR42 4.723.779,89 

12 01 00 17 GR42 27.566,19 

12 01 00 22 GR42 13.466,60 

13 01 00 17 GR42 292.161,32 

13 01 00 18 GR42 1.155.051,39 

13 01 03 17 GR42 183.844,41 

14 01 00 22 GR42 48.700,38 

23 01 05 11 GR43 12.035.480,76 

30 01 01 11 GR43 5.913.610,16 

30 01 03 11 GR42 2.946.066,43 

44 01 05 21 GR43 415.811,76 

45 01 05 09 GR43 557.982,81 

46 01 01 09 GR43 675.741,32 

46 01 03 21 GR42 2.624.024,13 

46 01 05 09 GR43 1.794.088,50 

57 01 03 22 GR42 1.838.444,06 

61 01 01 21 GR43 677.173,66 

61 01 05 21 GR43 3.379.818,71 

69 01 01 20 GR43 5.849.995,98 

69 01 03 20 GR42 2.004.287,10 

69 01 03 22 GR41 4.806.432,09 

69 01 05 20 GR43 3.899.997,32 

75 01 03 18 GR41 6.133.091,92 

75 01 03 18 GR42 5.642.548,15 

76 01 03 19 GR42 2.203.641,93 

85 01 00 17 GR42 19.434,40 

85 01 01 22 GR42 2.730,17 

85 01 03 22 GR41 400.322,22 

85 01 03 22 GR42 299.143,59 

86 01 00 17 GR42 4.706,52 

86 01 00 22 GR42 22.561,85 

86 01 01 17 GR42 25.054,63 

86 01 03 22 GR41 478.100,00 

86 01 03 22 GR42 113.757,23 

 ΣΥΝΟΛΟ  150.583.877 

 


