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Σχετικός στόχος:  Στόχος «Σύγκλιση» (Περιφέρεια 
Μεταβατικής Στήριξης) 

Σχετική επιλέξιμη περιοχή:  Περιφέρεια Αττικής (GR30)  

Περίοδος προγραμματισμού:  2007-2013 

Αριθμός προγράμματος 
(αριθ. CCI):  

2007GR161PO006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τίτλος προγράμματος:  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Έτος αναφοράς:  2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
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Ημερομηνία έγκρισης της 
ετήσιας έκθεσης από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης: 
 

 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» (ΕΠ Αττικής), 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 τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), 
σύμφωνα με: 

o 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», 

o την εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και 

o 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 διοικητική Περιφέρεια Αττικής, η οποία ανήκει στο στόχο «Σύγκλιση» – 
phasing out (Μεταβατική Στήριξη). 
 
Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΕΠ Αττικής) για την 
περίοδο 2007-2013, είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως 
Ευρωπαϊκής μητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.  
Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από τέσσερις γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι: 

o Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό 
Κέντρο 

o Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της 
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 

o Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος 
o Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

 
Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της προόδου εφαρμογής του ΕΠ 
Αττικής 2007-2013 μέχρι τις 31-12-2009. 
 
1.1.1. Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος 
 
Το 2009 -τρίτο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΕΠ Αττικής)- 
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε θέματα: 
o εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
o ενεργοποίησης Θεματικών Προτεραιοτήτων μέσω της έκδοσης προσκλήσεων και 

προκηρύξεων 
o εντάξεων πράξεων και  
o προώθησης δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ Αττικής. 
 
Συνοπτικά η φυσική πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι και το έτος αναφοράς (2009), για 
το σύνολο του ΕΠ Αττικής, καταγράφεται ως εξής: 
• έχουν εκδοθεί 79 προσκλήσεις και προκηρύξεις σε 30 Θεματικές Προτεραιότητες, 

συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.370.858.040 €  
• έχουν ενταχθεί 13.372 πράξεις, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

793.604.401 €, εκ των οποίων 13.237 αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων, 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 309.862.024 €  

• έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 74.758.992 € (σε όρους 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης) 

 
Συμπερασματικά: 

 έχει ενεργοποιηθεί (μέσω της έκδοσης προσκλήσεων) το 66,6 % της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος  
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 έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις που αντιστοιχούν στο 26% της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος και  

 έχει απορροφηθεί ποσό (αφορά πιστοποιημένες δαπάνες) το οποίο αντιστοιχεί στο 
2,5% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. 

 
Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης 
ανά Άξονα Προτεραιότητας.  
 
Στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης για τις Θεματικές 
Προτεραιότητες που έχουν ενεργοποιηθεί ανά Άξονα Προτεραιότητας.  
 
Σημειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα 
Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..11:: Στοιχεία Ενεργοποίησης & Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής 2007-2013 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα Προκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Συνολική ΔΔ Συγχρημ. ΔΔ Αρ.  ΠΥ Προσκλ. 

(Συνολική ΔΔ) 
Αρ. 

Πράξεων 
ΠΥ ένταξης 

(Συγχρημ. ΔΔ) 

ΠΥ ένταξης 
(Κοινοτική 
Συνδρομή) 

Συγχρημ. ΔΔ 

ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας 1.203.000.000 844.000.000 9 955.583.775 1 207.249.816 176.064.121   

ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής 1.428.000.000 1.283.000.000 13 605.845.319 46 148.927.105 119.123.282   

ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της 
Ψηφιακής Σύγκλισης 709.000.000 703.000.000 45 690.750.676 13.258 343.967.420 258.802.456 74.758.992 

ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών 188.000.000 188.000.000 1 100.000.000 51 88.400.000 66.300.000   

ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 33.000.000 33.000.000 11 18.678.270 16 5.060.061 3.756.712   

ΣΥΝΟΛΟ: 3.561.000.000 3.051.000.000 79 2.370.858.040 13.372 793.604.401 624.046.571 74.758.992 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..22:: Στοιχεία Ενεργοποίησης & Υλοποίησης του ΕΠ Αττικής 2007-2013 ανά Άξονα Προτεραιότητας και ΚΘΠ 
Προσκλήσεις Εντάξεις 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) 

Φορέας 
Διαχείρισης  Κωδικός / Η/νία έκδοσης 

Πρόσκλησης 

ΠΥ πρόσκλησης 
ανά ΚΘΠ 

(Συνολική Δ.Δ.) 

Αριθ. 
Ενταγμένων 
Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρημ. 
Δ.Δ.) 

ΠΥ ένταξης 
(Κοινοτική 
Συνδρομή) 

ΑΠ1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας 955.583.775 1 207.249.816 176.064.121 

ΚΘΠ (21): Αυτοκινητόδρομοι (TEN -Τ) ΕΥΔ ΕΠ ΕΠ 12/3-3-2009 494.000.000 1 207.249.816 176.064.121 

ΚΘΠ (26): Πολύτροπες Μεταφορές ΕΔΑ Μεταφορών 4/25-2-2009 285.026.499       

ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ Αττικής 9/29-3-2009 10.000.000       

ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7/18-12-2008 & τροπ. 7/16-6-2009, 9/11-
3-2009 3.311.394       

ΚΘΠ (35): Φυσικό Αέριο ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6/25-11-2008, 23/18-6-2009 13.483.250       

ΚΘΠ (36): Φυσικό Αέριο/ ΤΕΝ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 14/28-4-2009 10.009.494       

ΚΘΠ (52): Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών ΕΔΑ Μεταφορών 2/21-11-2008 139.753.138       

ΑΠ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής  605.845.319 46 148.927.105 119.123.282 

ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 
1/16-10-2008 & τροπ. 1/18-6-2009, 4/12-
01-09 & τροπ. 4/18-6-2009, 6/02-07-09, 
7/09-07-09, 9/10-07-09  

245.617.803 21 39.883.535 31.874.828 

ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΕΔΑ Αττικής 1/30-06-08 81.751.869 15 47.958.620 38.372.877 

ΚΘΠ (46): Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΕΔΑ Αττικής 7/29-12-08 46.166.668 1 3.170.450 2.536.755 

ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων  ΕΔΑ Αττικής 6/03-10-08 30.000.000 7 47.914.500 38.337.575 

ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ Αττικής 10/21-05-09 10.000.000 2 10.000.000 8.001.247 

ΚΘΠ (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 κλπ 

ΕΔΑ Αττικής 3/04-09-08 14.700.000       

ΚΘΠ (75): Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης ΕΔΑ Αττικής 11/02-07-09 120.000.000       

ΚΘΠ (76): Υποδομές στον τομέα της υγείας ΕΔΑ Αττικής 12/31-07-09, 15/30-09-09 57.608.979       

ΑΠ3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης 690.750.676 13.258 343.967.420 258.802.456 

Ερευνητικό Κέντρο 
"ΑΘΗΝΑ" 1/17-10-2008 15.200.000       ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας 

μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4/27-11-2008 2.500.000 1 2.128.382 1.601.403 
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Προσκλήσεις Εντάξεις 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) 
Φορέας 

Διαχείρισης  Κωδικός / Η/νία έκδοσης 
Πρόσκλησης 

ΠΥ πρόσκλησης 
ανά ΚΘΠ 

(Συνολική Δ.Δ.) 

Αριθ. 
Ενταγμένων 
Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρημ. 
Δ.Δ.) 

ΠΥ ένταξης 
(Κοινοτική 
Συνδρομή) 

ΓΓΕΤ 3/11-3-2009 3.234.000       
ΚΘΠ (4): Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 1/2009, 2/2009 9.070.000       

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 6/29-8-2008, 1/7-1-2009 56.934.348 9.050 107.106.992 80.587.727 

ΕΥΣ ΤΖΕΡ1/2007 25.500.000 1 25.500.000 19.186.302 
ΚΘΠ (5): Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους 
επιχειρήσεων 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 15/14-4-2009 508.400 2 232.800 175.160 

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) 

ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 3/2009, 4/2009 36.100.000       

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 2/9-2-2007, 3/20-3-2007, 4/5-6-2009, 5/5-
6-2009 10.625.898       

ΓΔ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΕ02/2009 26.141.912 2 6.940.268 5.221.885 

Πιστωτικά 
Ιδρύματα ΕΥ01 Α, Β, Γ/2007, ΕΥ02/2009, ΕΥ03/2009 309.049.763 4.183 190.409.914 143.265.178 

ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 30/4-8-2009 500.000       

ΓΓΕΤ 
8/26-6-2008, 2/19-2-2009, 4/11-6-2009, 
5/11-6-2009, 6/14-8-2009, 8/6-7-2009, 
9/6-7-2009 

3.670.600       
ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5/30-1-2009, 5/13-2-2009, 17/14-5-2009, 
18/14-5-2009, 35/20-8-2009 2.062.446       

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

ΓΔ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΕ03/2007 30.000.000 2 5.404.850 4.066.630 

ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 4/12-1-2009, 9/10-7-2009  19.726.000       ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, 
ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, 
ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.) ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ 1/2009 2.205.069       

ΓΔ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΕ01/2007 9.000.000       

ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΕΝ-ICT 
(διευρωπαϊκό δίκτυο)] 

ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 
2/21-10-2008 & τροπ. 2/18-6-2009, 4/12-
1-2009, 5/19-5-2009, 8/9-7-2009, 9/10-7-
2009 

37.064.450 10 2.973.950 2.237.612 
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Προσκλήσεις Εντάξεις 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΚΘΠ) 
Φορέας 

Διαχείρισης  Κωδικός / Η/νία έκδοσης 
Πρόσκλησης 

ΠΥ πρόσκλησης 
ανά ΚΘΠ 

(Συνολική Δ.Δ.) 

Αριθ. 
Ενταγμένων 
Πράξεων  

ΠΥ ένταξης 
(Συγχρημ. 
Δ.Δ.) 

ΠΥ ένταξης 
(Κοινοτική 
Συνδρομή) 

ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 2/21-10-2008,  5/19-5-2009, 8/9-7-2009 43.585.000 7 3.270.264 2.460.560 
ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, 
εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ 2/31-8-2009 3.150.000       

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 27/21-7-2009, 34/20-8-2009 20.442.369       
ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 

ΓΓΑ 27-3-2009 24.168.421       

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 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 29/4-8-2009 312.000       

ΑΠ4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών 100.000.000 51 88.400.000 66.300.000 

ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2/6-8-2008 100.000.000 51 88.400.000 66.300.000 

ΑΠ5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 18.678.270 16 5.060.061 3.756.712 

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13/2-2-2009 6.459.918 4 494.000 366.758 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ  16/30-4-2009, 22/2009, 24/26-6-2009, 
26/9-7-2009, 28/30-7-2009, 32/14-9-2009 2.444.624 1 166.400 123.539 ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 

ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 3/12-12-2008 1.831.527 4 1.824.893 1.354.844 

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14/2-6-2009 4.583.632 3 575.000 426.894 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ 12/26-3-2009, 13/10-4-2009 1.527.042 2 1.527.042 1.133.713 ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες,  ενημέρωση και επικοινωνία 

ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 3/12-12-2008 1.831.527 2 472.726 350.963 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.370.858.040 13.372 793.604.401 624.046.571 
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Στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών 
κορμού (core indicators) του Προγράμματος, με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων 
Παρακολούθησης. 
 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..33:: Δείκτες Κορμού (Core Indicators) του ΕΠ Αττικής 2007-2013 

Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη  

Επίτευγμα           

Στόχος           786 
Αριθμός Έργων έρευνας 
και τεχνολογικής 
ανάπτυξης  

Αφετηρία  0          

Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ 

Επίτευγμα   882        

Στόχος           1.653 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  430          

Επίτευγμα           

Στόχος           99 

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

Επίτευγμα   1.268        

Στόχος           2.380 

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

Επίτευγμα           

Στόχος           162 
Υπαγόμενες Επενδύσεις 
(εκ. €) 

Αφετηρία  78          

Κοινωνία της Πληροφορίας  

Επίτευγμα           

Στόχος           164 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  1          

Επίτευγμα           

Στόχος           2% 
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο 
οποίος καλύπτεται από 
ευρυζωνικά δίκτυα 

Αφετηρία  0          

Μεταφορές  

Επίτευγμα           

Στόχος           15 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  126          

Επίτευγμα           

Στόχος           105 

Κατασκευή και 
αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόμων εντός 
ΤΕΝ (χλμ) Αφετηρία  3,06          

Επίτευγμα           

Στόχος           43,3  

Χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων/ 
αναβαθμισμένων δρόμων 
(χλμ) Αφετηρία  20           
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Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Επίτευγμα           

Στόχος           37,5 

Κατασκευή και 
αποπεράτωση 
σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ 
(χλμ) Αφετηρία  13,5          

Επίτευγμα           

Στόχος           0 
Χιλιόμετρα 
αναβαθμισμένων 
σιδηροδρομικών γραμμών  

Αφετηρία  0          

Επίτευγμα           

Στόχος           40.000 

Επιπρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
αναβαθμισμένα αστικά 
μέσα μαζικής μεταφοράς  Αφετηρία  0          

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Επίτευγμα           

Στόχος           34 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  0          

Επίτευγμα           

Στόχος           56 

Επιπρόσθετη δυναμικότητα 
για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας 
(MW) Αφετηρία  0          

Επίτευγμα           

Στόχος           157.987 

Πρόσθετη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ (Mhz) ως αποτέλεσμα 
των δράσεων ΑΠΕ και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Αφετηρία  -          

Επίτευγμα           

Στόχος           36.785 

Ετήσια Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας 
από επενδύσεις ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ) Αφετηρία  -          

Περιβάλλον  

Επίτευγμα           

Στόχος           150.000 
Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υδάτινων 
πόρων  Αφετηρία  3.650.

000          

Επίτευγμα           

Στόχος           450.000 

Επιπρόσθετος ισοδύναμος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων  Αφετηρία  2.400.

000          

Επίτευγμα           

Στόχος           4 
Αριθμός έργων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων 

Αφετηρία  3          

Επίτευγμα           

Στόχος           - 
Αριθμός έργων 
αποκατάστασης περιοχών  

Αφετηρία  5          

Πρόληψη κινδύνων  

Επίτευγμα           Αριθμός Έργων 

Στόχος           20 
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Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

 Αφετηρία  24          

Επίτευγμα           

Στόχος           3.761.810 

Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από δασική 
αντιπυρική προστασία και 
άλλα μέτρα προστασίας 
δασών  Αφετηρία  3.761.

810          

Τουρισμός  

Επίτευγμα           

Στόχος           100 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  35          

Εκπαίδευση  

Επίτευγμα           

Στόχος           90 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  76          

Επίτευγμα           

Στόχος           - 
Αριθμός ωφελούμενων 
μαθητών  

Αφετηρία  -          

Υγεία  

Επίτευγμα           

Στόχος           10 Αριθμός Έργων 

Αφετηρία  7          

Αστική ανάπτυξη 

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση  

Επίτευγμα           

Στόχος           - 

Αριθμός έργων για την 
εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της 
ελκυστικότητας των 
πόλεων  Αφετηρία  25          

Ανταγωνιστικότητα  

Επίτευγμα           

Στόχος           - 

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

Αφετηρία  -          

Κοινωνική Ενσωμάτωση             

Επίτευγμα           

Στόχος           - 

Αριθμός έργων/ υπηρεσιών 
για την προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 
για μειονεκτούντες ομάδες 
και νέους  Αφετηρία  139          
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1.1.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του ΕΠ 
Αττικής, ανά πηγή χρηματοδότησης, μέχρι και τις 31-12-2009 με βάση τα στοιχεία του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ): 

 
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..44:: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΠ Αττικής 2007-2013 

 

Ε Π  « Α Τ Τ Ι Κ Η Σ »  2 0 0 7 - 2 0 1 3  

Άξονας  Προτεραιότητας  ανά  πηγή χρηματοδότησης (σε  ευρώ) 

Άξονας Προτεραιότητας 

Δαπάνες που 
καταβλήθηκαν από 
τους Δικαιούχους και 
συμπεριλαμβάνονται 

στις αιτήσεις 
πληρωμής που 
απεστάλησαν στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη 
δημόσια 

συνεισφορά 

Δαπάνες που 
καταβλήθηκαν από το 
φορέα που είναι 
αρμόδιος για την 
καταβολή των 
πληρωμών στους 
Δικαιούχους 

Σύνολο των πληρωμών που 
ελήφθησαν από την 

Επιτροπή  
(μέχρι το έτος αναφοράς 

2009) 

Ενίσχυση των Υποδομών 
Προσπελασιμότητας - Ενέργειας  –
Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

     53.775.000,00 

ΑΠ 1 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ        

Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 
Ποιότητας ζωής – Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) 

      76.992.000,00 

ΑΠ 2 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ        

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, 
της Καινοτομίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης –Στόχος «Σύγκλιση» 
(ΕΤΠΑ) 

74.758.992,12 74.758.992,12 74.758.992,12 95.919.463,43 

ΑΠ 3 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ        

Αναζωογόνηση (regeneration) 
αστικών περιοχών – Στόχος 
«Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)  

      10.575.000,00 

ΑΠ 4 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ        

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής –
Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)       1.837.500,00 

ΑΠ 5 

Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (*) 74.758.992,12 74.758.992,12 74.758.992,12 239.098.963,43 

Σύνολο των μεταβατικών περιοχών 
επί του Γενικού Συνόλου 

74.758.992,12 74.758.992,12 74.758.992,12 239.098.963,43 

Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών 
επί του Γενικού Συνόλου 

    

Δαπάνες 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. 

 
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..55:: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία 

 
Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

Κωδικός * 
Διάσταση 1 
Θέμα 
προτεραιότητας 

Κωδικός * 
Διάσταση 2 
Μορφή 
χρηματοδότησης 

Κωδικός * 
Διάσταση 3 
Έδαφος 

Κωδικός * 
Διάσταση 4 
Οικονομική 
δραστηριότητα 

Κωδικός * 
Διάσταση 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 Διαχείρισης για τις δράσεις αυτές είναι ο Ελληνικός Οργανισμός 
Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και η συνολική δημόσια 
δαπάνη των προσκλήσεων αυτών ανέρχεται στα 10.625.898 €. 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 στο 
πλαίσιο του ΕΠ Αττικής 2007-2013. 
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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 Δίκαιο.  
 
 
1.3. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης 

 
Σε ότι αφορά το κοινό Σύστημα Διαχείρισης 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 από όπου προκύπτει ότι το ΣΔΕ 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 ΕΔΕΛ για την αποτελεσματική ή μη λειτουργία του κοινού 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  
στηρίχθηκε σε συστημικούς ελέγχους 17 συστημάτων Διαχειριστικών Αρχών και 
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης. Τα σχετικά αποτελέσματα ελέγχων, που αφορούν 
την ελεγκτική περίοδο 1-7-2009 έως 30-6-2010, οριστικοποιήθηκαν από την ΕΔΕΛ το 
Φεβρουάριο 2010 και τα συμπεράσματα και η σχετική γνωμοδότηση συμπεριλήφθηκαν 
στην Ετήσια Σύνοψη του άρθρου 53.β.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, που 
υποβλήθηκε από τις Ελληνικές Αρχές στις 11-2-2010. Ειδικότερα στην ετήσια σύνοψη 
αναφέρεται ότι: «Επί τη βάσει, των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων κρίνεται σκόπιμο να 
ληφθεί υπόψη ότι το κοινό Σύστημα Διαχείρισης 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 την 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 
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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. 
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 Διεθνές 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 
ΔΝΤ.  
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης, η ελληνική κυβέρνηση σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές 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 
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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 
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 

 
Δεν 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 του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης 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 
(διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (Εθνική 
Αρχή Συντονισμού και Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ). 
Το Μάιο του 2009 η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΑΝ, προχώρησε στη σύσταση 
ομάδας εργασίας (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23971/ΕΥΘΥ 1040/12-05-09 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης), με το εξής έργο:  
• επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση των κατευθύνσεων για τη διασφάλιση της 

συμπηρωματικότητας 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 

• συνεργασία κατά τον προγραμματισμό και έκδοση των προσκλήσεων προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους, που αφορούν οι εν λόγω δράσεις, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους, καθώς και η τήρηση των κριτηρίων 
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διαχωρισμού, που προβλέπονται από τα Ε.Π., όπως θα εξειδικεύονται περαιτέρω κατά 
τα ανωτέρω 

• παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών, μέσω ειδικών αναφορών, που 
συντάσσουν ετησίως οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

• επεξεργασία και διατύπωση σχετικών με το θέμα προτάσεων προς την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

Ο συντονισμός της εν λόγω ομάδας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ). 
Η ομάδα έργου έχει επεξεργαστεί πρόταση απλοποίησης της εφαρμογής των κριτηρίων 
διαχωρισμού η οποία θα τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης με τις αρμόδιες Γ.Δ. 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. Κατά τη διάρκεια 
του 2009 ενεργοποιήθηκαν 30 Θεματικές Προτεραιότητες με την έκδοση σημαντικού 
αριθμού προσκλήσεων και ξεκίνησαν οι εντάξεις πράξεων.  
 
Η φυσική και οικονομική πρόοδος του Προγράμματος αναλύεται ποιοτικά ως εξής:  
 
1. Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας  (Άξονας 1 ΕΠ Αττικής)  

Έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 955.583.775 € στο πλαίσιο 
των Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ): (21): Αυτοκινητόδρομοι (TEN -Τ), (26): 
Πολύτροπες Μεταφορές, (30): Λιμένες, (33): Ηλεκτρισμός, (35): Φυσικό Αέριο, (36): 
Φυσικό Αέριο/ ΤΕΝ και (52): Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών.  
 
Έχει ενεργοποιηθεί (μέσω προσκλήσεων) περίπου το 79% της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης του Άξονα. 
Έχει ενταχθεί 1 πράξη, στο πλαίσιο της ΘΠ 21, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη 207.249.816 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 24,6% της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης του Άξονα.  
 
Η ενταγμένη πράξη συνεισφέρει: (βλ. και κεφάλαιο 2):  

• στο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ: «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών 
υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» 

• στην Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή (ΚΣΚΓ): «Να γίνουν 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 
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• 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» 

 
Λόγω του μικρού βαθμού υλοποίησης οι δείκτες κορμού, εκροών και αποτελεσμάτων 
εμφανίζουν μικρή πρόοδο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ενταγμένης 
πράξης στο ΟΠΣ, προβλέπεται να κατασκευαστούν 9 χλμ αυτοκινητόδρομου (τιμή 
στόχος:105).  
 
Σχετικά με τις προσκλήσεις στον τομέα ενέργειας (κυρίως στο πλαίσιο των ΘΠ 33, 35 και 
36), 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 και της σχετικής 
αναθεώρησης του Γενικού Κανονισμού και του Κανονισμού για το ΕΤΠΑ. 
 
Παρά το υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα, το ποσοστό εντάξεων είναι χαμηλό και 
συνεπώς η φυσική και οικονομική πρόοδος στον Άξονα 1 μέχρι το έτος αναφοράς (2009) 
είναι περιορισμένη και σχετίζεται με το μικρό βαθμό ωρίμανσης των πράξεων από τους 
Δικαιούχους 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 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. 
Ωστόσο, εντός του 2010, αναμένεται η ένταξη πράξεων βάσει των αιτήσεων 
χρηματοδότησης που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων που έχουν ήδη 
εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2009.  
Συγκεκριμένα αναμένεται: 

 η ένταξη πράξεων στο πλαίσιο των ΘΠ 26 και 52 αιτούμενης ΔΔ περίπου 234 εκ.€. 
 η ένταξη πράξεων στο πλαίσιο των ΘΠ 35 και 36 αιτούμενης ΔΔ περίπου 12,3 εκ. € 
μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ για τον καθορισμό του 
ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων καθώς και του πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου 
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ)».  

τα οποία αποτελούν Μεγάλα έργα του Άξονα 1. 
 
2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής (Άξονας 2 ΕΠ Αττικής)  

Έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 605.845.319 € στο 
πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ): (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 
πολίτη, (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), (46): Επεξεργασία ύδατος 
(λύματα), (53): Πρόληψη κινδύνων, (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών, (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 
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εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, (75): Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης, 
(76): Υποδομές στον τομέα της υγείας. 

Έχει ενεργοποιηθεί (μέσω προσκλήσεων) περίπου το 42% της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης του Άξονα. 

Έχουν ενταχθεί 46 πράξεις, στο πλαίσιο των ΘΠ 13, 45, 46, 53, 57 με 
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 148.927.105 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
11,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα.  
 
Λόγω του μικρού βαθμού υλοποίησης οι δείκτες κορμού, εκροών και αποτελεσμάτων 
εμφανίζουν μικρή πρόοδο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ενταγμένων 
πράξεων του ΟΠΣ, προβλέπεται η κατασκευή 14 χλμ αγωγών αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων (τιμή στόχος:70). 
 

Οι ενταγμένες πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):  
• στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «3. Διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας» «6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και 
τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» και «15. Αειφόρος 
Διαχείριση του Περιβάλλοντος» 

• στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση», «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με 
στόχο την ανάπτυξη» και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής» 

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

• στις ΟΚΓ: 7, 8, 9 / Επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία, χρήση ΤΠΕ, κλπ.  
 
Το χαμηλό ποσοστό εντάξεων στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας (ΘΠ) 13 
«Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη» και συνεπώς η περιορισμένη φυσική και 
οικονομική πρόοδος μέχρι το έτος αναφοράς (2009), σχετίζεται με δυσκολίες στην έγκαιρη 
αξιολόγηση του μεγάλου αριθμού προτάσεων που υποβλήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 
2009, έγινε με συγκριτική αξιολόγηση. Στη συνέχεια και για λόγους επιτάχυνσης της 
υλοποίησης στον Άξονα, επιλέχθηκε η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης για την 6η, 7η 
και 9η πρόσκληση και προχώρησε η ένταξη των πράξεων.  
Επιπλέον, 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. 
 
3. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης 

(Άξονας 3 ΕΠ Αττικής)  

Έχουν εκδοθεί 45 προσκλήσεις/ προκηρύξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 
690.750.676 € στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ): (3): Μεταφορά 
τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων 
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μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών 
κέντρων, (4): Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων), (5): Προηγμένες υπηρεσίες 
υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων, (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), (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις, (9): Άλλα μέτρα για την τόνωση της 
έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ, (10): Υποδομή 
τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων), (11): Τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, 
πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), (12): 
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΕΝ-ICT (διευρωπαϊκό δίκτυο)], (14): 
Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
δικτύωση κ.λπ.), (43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας και 
(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. 

Έχει ενεργοποιηθεί (μέσω προσκλήσεων) περίπου το 97% της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης του Άξονα. 

Έχουν ενταχθεί 13.258 πράξεις, στο πλαίσιο των ΘΠ 3, 5, 8, 10, 12 και 14 με 
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 343.967.420 €  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
48,9 % της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα 3.  
Οι εντάξεις στο πλαίσιο του Άξονα 3 αντιστοιχούν σε ποσοστό 43,3 % της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του συνόλου των ενταγμένων πράξεων 
στο ΕΠ Αττικής.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι το 90% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 
(συγχρ. ΔΔ) των ενταγμένων πράξεων στον Άξονα 3, αφορά πράξεις κρατικών 
ενισχύσεων (13.237 ενταγμένες πράξεις συγχρ. ΔΔ 309.862.024 €) στο πλαίσιο των ΘΠ 
5, 8 και 10. 

Επισημαίνεται ότι οι ενταγμένες πράξεις κρατικών ενισχύσεων : 

 στο πλαίσιο της ΘΠ 5 αφορούν επιδοτήσεις δανειακών συμβάσεων (επενδυτικών 
σχεδίων και κεφαλαίου κίνησης) μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω σχετικών 
προκηρύξεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) (συγχρ. ΔΔ 
ενταγμένων πράξεων 107.106.992 €). 

 στο πλαίσιο της ΘΠ 8 αφορούν ενισχύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή 
τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες) μέσω σχετικής προκήρυξης που εξέδωσε το ΥΠΟΙΑΝ το 
2007 οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ και έχει εκχωρηθεί η διαχείριση τους σε πιστωτικά 
ιδρύματα (συγχρ. ΔΔ ενταγμένων πράξεων 190.409.914 €), καθώς και ενίσχυση 
επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου ν.3299/04 
(συγχρ. ΔΔ ενταγμένων πράξεων 6.940.268 €) 

 στο πλαίσιο της ΘΠ 10 αφορούν ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων 
v, vi, viii, του εδαφίου δ και της υποπερίπτωσης xii του εδαφίου ε της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του αναπτυξιακού νόμου ν. 3299/2004 (συγχρ. ΔΔ ενταγμένων 
πράξεων 5.404.850 €) 
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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» 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: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση» και «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με 
στόχο την ανάπτυξη»  

• στις Συνιστώσες του ΕΠΜ: «Κοινωνία της Γνώσης», «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» 
και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» 

• στις ΟΚΓ : 7, 8, 9 / Επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία, χρήση ΤΠΕ, κλπ., «15. Να 
προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και «16. Να επεκταθούν 
και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα 
συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας». 

 

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς ανέρχονται σε 74.758.992 €, 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ποσοστό 10,63% της συγχρ. ΔΔ του Άξονα 
3.  

Σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία προόδου με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων 
Παρακολούθησης: 
 οι δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης ανέρχονται συνολικά σε 1.268 (που αποτελεί 
και δείκτη κορμού) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% της τιμής στόχου των 
ενταγμένων πράξεων στον Άξονα 3 

 το πλήθος των ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται ανέρχεται σε 4.187 και 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 21% της τιμής στόχου των ενταγμένων πράξεων στον Άξονα 3. 

 
 
4. Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών (Άξονας 4 ΕΠ Αττικής)  
 

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 100.000.000 € στο πλαίσιο 
της Θεματικής Προτεραιότητας ΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενεργοποίησης (μέσω 
προσκλήσεων) 97% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

Έχουν ενταχθεί 51 πράξεις, στο πλαίσιο της ΘΠ 61 με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη 88.400.000 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 47% της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης του Άξονα 4.  
 
Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):  

• στο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ: «18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη»  
• στην ΚΣΚΓ: «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής» και 
• στη Συνιστώσα του ΕΠΜ: «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή»  
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Λόγω του μικρού βαθμού υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων οι δείκτες κορμού, 
εκροών και αποτελεσμάτων εμφανίζουν μικρή πρόοδο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία των ενταγμένων πράξεων του ΟΠΣ, προβλέπεται να εξυπηρετηθούν 4.885.943 
κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. 
 
 
Για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος αναφορικά με το 
εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κατά το 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
ενέργειες:  

o τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης 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  

o αναθεωρήθηκε η μεθοδολογία χρηματοοικονομικής ανάλυσης που απαιτείται για τα 
έργα που παράγουν έσοδα μετά την τροποποίηση του άρθρου 55 του 
Καν.1083/2006  

o εκδόθηκαν οδηγίες για την υποστήριξη της διαχείρισης των μη χωροθετούμενων 
πράξεων 

o επανεπεξεργάστηκαν τα έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές των Κανονισμών. 

Επιπλέον στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων αρχών στα 
θέματα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων έχουν οργανωθεί εντός του 2009 δέκα τέσσερα σεμινάρια ή ημερίδες 
εκπαίδευσης, στις οποίες συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των στελεχών των Διαχειριστικών 
Αρχών ή Ενδιάμεσων Διαχειριστικών 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 Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) είτε μέσω αλληλογραφίας. 
 
1.7.2. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 
 
Στις 6-3-2009 έγινε η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος όπου συ-
ζητήθηκαν διεξοδικά η πορεία εξειδίκευσης του προγράμματος, η εξέλιξη εφαρμογής του 
προγράμματος ανά άξονα και θεματική προτεραιότητα, η εξέλιξη των εκχωρήσεων καθώς 
και οι ενέργειες που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν σε σχέση με τον κανόνα αυτόματης 
αποδέσμευσης v+3. Επιπλέον, παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος η εξέλιξη της πορείας για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας 
των Δικαιούχων καθώς και η αναλυτική παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Επίσης, έγινε παρουσίαση του 
σχεδίου εγκυκλίου για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από 
πλευράς Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τέλος 
ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για τις δράσεις δημοσιότητας όπως αυτές 
προδιαγράφονται στο εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος. Παράλληλα, 
κατά το έτος 2009, εγκρίθηκαν τα Κριτήρια Επιλογής πράξεων που αφορούν τις 
κατηγορίες πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης μέσω της Γραπτής Διαδικασίας αρ. 3 (Α.Π. 
2264/30-03-2009) και εγκρίθηκε η ετήσια έκθεση του προγράμματος για το έτος 2008 
μέσω της Γραπτής Διαδικασίας αρ. 4 (Α.Π. 4783/26-06-2009). 
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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-
7-2009). 
Οι οδηγίες αυτές απευθύνθηκαν στις Διαχειριστικές 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 Διαχειριστικές Αρχές, οι 
Επιτροπές Παρακολούθησης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των 
Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση και το Δίκτυο 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 ΕΦΔ 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 ΕΔΑ των Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται 
η Δ.Α. των ΠΕΠ). Θα καλύπτει δε την αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ που 
εκχωρούνται σε ΕΦΔ λοιπών Υπουργείων (ειδικά για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής 
στήριξης) στη βάση των στοιχείων και συμπερασμάτων που παρέχονται από τους 
Αξιολογητές  των Τομεακών Προγραμμάτων.   
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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.  
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 (ΕΠ) 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 Ε.Π : 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. Δευτερευόντως, 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 Ε.Π. με βάση τους στόχους Προγράμματος, το οποίο επιλέχθηκε από τον 
ομογενοποιημένο κατάλογο δεικτών και συντάχθηκε η πρώτη Ετήσια έκθεση του 
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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 κι 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 
ενταγμένες πράξεις (Τεχνικά Δελτία εγκεκριμένων πράξεων) και την επίτευξη των 
στόχων από τις ολοκληρωμένες πράξεις (οριστικοποιημένα Τεχνικά Δελτία 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 
Δελτία εγκεκριμένων πράξεων καθώς και στα οριστικοποιημένα Τεχνικά Δελτία 
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 Ε.Π. 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 Διαχειριστική 
Αρχή με τη συνδρομή και τη βοήθεια των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των 
ΕΦΔ.  
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 Δίκτυο με στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων 
Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και της ΕΥΠΕ, το οποίο 
συντονίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΑΝ. Στο πλαίσιο του Δικτύου 
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 

Η ανάλυση της συνεισφοράς του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στο ΕΣΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων και στη Στρατηγική της Λισσαβόνας γίνεται στους ακόλουθους πίνακες οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 της παρούσας έκθεσης. 
 
 
2.1. Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 

 
Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ Αττικής στο ΕΣΠΑ έως το έτος 
αναφοράς (2009). Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένες πράξεις 
στο ΕΠ Αττικής, αποτυπώνονται: 

 οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), των ενταγμένων πράξεων που 
συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο  

 η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο 
συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) 

 οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 
εντάχθηκαν οι πράξεις και 

 οι δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους 
συμβάλλουν οι ενταγμένες πράξεις. 

 
Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής 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 πράξεων που 
συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 

 η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην 
ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) 

 οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 
εντάχθηκαν οι πράξεις. 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22..11:: Συνεισφορά του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων πράξεων) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 
(Κοινοτική Συνδρομή σε €) 

Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ 

ΑΠ 1  ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΣΥΝΟΛΟ 

Κυριότερες κατηγορίες 
πράξεων ενταγμένων 

πράξεων 

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 

3, 5, 8     250.037.655   250.037.655 

- Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων  
- Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) 
έντασης γνώσης 
- Εγγύηση και επιδότηση δανείων 
κεφαλαίου κίνησης Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων 
- Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
JEREMIE 

- Υφιστάμενες ΜΜΕ που 
εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται: 882 
(στόχος: 1.554) 
- Δείκτης Κορμού: Αριθμός 
θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται (μεικτές, 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης): 1.268 
(στόχος: 2.380) 

3. Διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος της 
χώρας 

57   8.001.247     8.001.247 

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

  

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

10, 
12, 

13, 14 
  31.874.828 8.764.802   40.639.630 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη 
- Προώθηση της επιχειρηματικότητας 
σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσματικότητας Δημοσίου 
τομέα με χρήση ΤΠΕ 

Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι 
παροχής ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις: 12 (στόχος: 
4) 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 
(Κοινοτική Συνδρομή σε €) 

Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ 

ΑΠ 1  ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΣΥΝΟΛΟ 

Κυριότερες κατηγορίες 
πράξεων ενταγμένων 

πράξεων 

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

σημειώνουν φυσική 
πρόοδο 

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

21 176.064.121       176.064.121 Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση/ 
συμπλήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ  

Κατασκευή και 
αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόμων εντός 
ΤΕΝ: 9 χλμ. (στόχος: 105)  

15. Αειφόρος διαχείριση 
του Περιβάλλοντος 

45, 
46, 53   79.247.207     79.247.207 

- Κατασκευή - Βελτίωση - 
Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης  
- Κατασκευή - Βελτίωση - 
Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων 
ύδρευσης 
- Επέκταση / κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης 
- Κατασκευή δικτύων απορροής 
ομβρίων υδάτων 

Αγωγοί αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων: 14 χλμ. 
(στόχος: 70) 

Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 

18. Βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη 

61       66.300.000 66.300.000 Πράσινη ζωή στην πόλη 

Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από 
παρεμβάσεις 
ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης: 4.885.943 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22..22:: Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων 
Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων πράξεων)  

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 
(Κοινοτική Συνδρομή σε €) Στρατηγικές 

Κατευθυντήριες 
Γραμμές για 
την Πολιτική 
Συνοχής (ΚΣΚΓ)

Σχετικοί 
Κωδικοί 
Θέματος 

Προτεραιότητας 
Καν. 

1828/2006 

(1) 

ΑΠ 1: 
Ενίσχυση των 
Υποδομών 

Προσπελασιμότητας 
- Ενέργειας 

ΑΠ 2:  
Αειφόρος 

ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3:  
Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας 
της καινοτομίας και 
της ψηφιακής 
σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 
(regeneration) 
αστικών 
περιοχών 

ΑΠ 5: 
Τεχνική 

Υποστήριξης 
Εφαρμογής ΣΥΝΟΛΟ 

Σχετικές κατηγορίες 
πράξεων ενταγμένων 

πράξεων 

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

επενδύσεις και 
απασχόληση 

10, 21, 45, 46, 53 176.064.121 79.247.207 4.066.630   259.377.959 

- Κατασκευή/αναβάθμιση / 
ολοκλήρωση /συμπλήρωση 
οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ 

- Κατασκευή - Βελτίωση - 
Αναβάθμιση - Επέκταση 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  

- Κατασκευή - Βελτίωση - 
Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων 
ύδρευσης 

- Επέκταση / κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης 

- Κατασκευή δικτύων απορροής 
ομβρίων υδάτων  

Βελτίωση των 
γνώσεων και 
της καινοτομίας 
με στόχο την 
ανάπτυξη 

03, 05, 08, 12, 13, 
14  31.874.828 254.735.826   286.610.654 

- Επιχειρηματικά σχέδια μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων  

- Συνεργατικοί σχηματισμοί 
(clusters) έντασης γνώσης 

- Εγγύηση και επιδότηση δανείων 
κεφαλαίου κίνησης Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

- Σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Διοίκησης για τον 
πολίτη 

- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσματικότητας Δημοσίου 
τομέα με χρήση ΤΠΕ 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ) 
(Κοινοτική Συνδρομή σε €) Στρατηγικές 

Κατευθυντήριες 
Γραμμές για 
την Πολιτική 
Συνοχής (ΚΣΚΓ)

Σχετικοί 
Κωδικοί 
Θέματος 

Προτεραιότητας 
Καν. 

1828/2006 

(1) 

ΑΠ 1: 
Ενίσχυση των 
Υποδομών 

Προσπελασιμότητας 
- Ενέργειας 

ΑΠ 2:  
Αειφόρος 

ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3:  
Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας 
της καινοτομίας και 
της ψηφιακής 
σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 
(regeneration) 
αστικών 
περιοχών 

ΑΠ 5: 
Τεχνική 

Υποστήριξης 
Εφαρμογής ΣΥΝΟΛΟ 

Σχετικές κατηγορίες 
πράξεων ενταγμένων 

πράξεων 

Η Εδαφική 
διάσταση της 
Πολιτικής 
Συνοχής 

57, 61  8.001.247  66.300.000  74.301.247 

- Πράσινη ζωή στην πόλη 

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

Τεχνική 
βοήθεια 

85, 86     3.756.712 3.756.712 

- Υποστήριξη συστήματος 
διαχείρησης, παρακολούθησης 
και ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Πρoγράμματος 

- Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, 
Αξιολόγηση 

- Πληροφόρηση – Δημοσιότητα 

ΣΥΝΟΛΟ:   176.064.121 119.123.282 258.802.456 66.300.000 3.756.712 624.046.571   

 
(1) Η συνεισφορά των κωδικών θέματος προτεραιότητας στις ΚΣΚΓ δίνεται με βάση το COM(2010)110 τελικό «Πολιτική για τη συνοχή. Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την 

υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013» 
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2.2. Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων 

Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ Αττικής 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 πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στη συνιστώσα 

 οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 
εντάχθηκαν οι πράξεις. 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22..33:: Συνεισφορά του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στην προώθηση των προτεραιοτήτων του 

Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010 

Συνιστώσες του Εθνικού 
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 

Σχετικοί ΚΘΠ 
ΠΕΠ που 

αντιστοιχούν 
σε ενταγμένες 

πράξεις 

Κοινοτική Συνδρομή 
ενταγμένων πράξεων 

του ΠΕΠ που 
συνεισφέρουν άμεσα 
στην προτεραιότητα 

Κυριότερες σχετικές ολοκληρωμένες ή 
σε εξέλιξη  παρεμβάσεις /κατηγορίες 

πράξεων /προσκλήσεις  

Μακροοικονομικές παρεμβάσεις    

Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας 
Διοίκησης    

Κοινωνία της Γνώσης 12, 13, 14 36.573.000 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Διοίκησης για τον πολίτη 
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας 
Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον 3, 5, 8, 57 258.038.902 

- Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων  
- Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και 
γενική τουριστική προβολή, δημιουργία 
κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών  
- Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) έντασης 
γνώσης 
- Εγγύηση και επιδότηση δανείων κεφαλαίου 
κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων 
- Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 

Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της 
απασχόλησης    

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση    

Περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική 45, 46, 53 79.247.207 

- Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - 
Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  
- Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση 
Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 
- Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
- Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων 
υδάτων 

Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή 10, 21, 61 246.430.751 

- Κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση / 
συμπλήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ  
- Πράσινη ζωή στην πόλη 
- Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε 
τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 

ΣΥΝΟΛΟ:  620.469.860  
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2.3. Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

  

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής έως το έτος 
αναφοράς (2009) στην εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). Δεδομένου ότι οι ενταγμένες πράξεις συμβάλλουν 
μόνο στις μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές, στον Πίνακα 2.4 περιλαμβάνονται 
μόνο αυτές. Ανά ΟΚΓ αποτυπώνονται:  

  οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και η κοινοτική συνδρομή των 
ενταγμένων πράξεων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΟΚΓ  

 οι κυριότερες κατηγορίες πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων 
εντάχθηκαν οι πράξεις. 

 
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: 

  οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής 
συνδρομής των ενταγμένων πράξεων, που συμβάλλουν στην ατζέντα της 
Λισσαβόνας 

 προγραμματικά στοιχεία για τη χρηματοδοτική συμβολή στην ατζέντα της 
Λισσαβόνας.  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22..44:: Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Aττικής 2007-2013 στην εφαρμογή 
των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

Ολοκληρωμένες  Κατευθυντήριες 
Γραμμές (ΟΚΓ) 

Σχετικοί κωδικοί 
θέματος 

προτεραιότητας 
ΚΑΝ. 1828/2006  
που αντιστοιχούν 
σε ενταγμένες 

πράξεις 

Κοινοτική 
Συνδρομή 
ενταγμένων 
πράξεων του  

ΠΕΠ 
(σε €) 

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 

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 

03, 12, 13, 14 38.174.402 

- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη  
- Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσματικότητας Δημοσίου 
τομέα με χρήση ΤΠΕ 
- Συνεργατικοί σχηματισμοί 
(clusters) έντασης γνώσης 

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    
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Ολοκληρωμένες  Κατευθυντήριες 
Γραμμές (ΟΚΓ) 

Σχετικοί κωδικοί 
θέματος 

προτεραιότητας 
ΚΑΝ. 1828/2006  
που αντιστοιχούν 
σε ενταγμένες 

πράξεις 

Κοινοτική 
Συνδρομή 
ενταγμένων 
πράξεων του  

ΠΕΠ 
(σε €) 

Κυριότερες σχετικές 
προσκλήσεις/παρεμβάσεις με 
άμεση συνεισφορά στις ΟΚΓ 

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, 08 248.436.252 

- Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων  
- Εγγύηση και επιδότηση δανείων 
κεφαλαίου κίνησης Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων 
- Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
JEREMIE 

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

10, 21 180.130.751 

- Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας σε τομείς που 
αξιοποιούν ΤΠΕ 
- Κατασκευή/αναβάθμιση/ 
ολοκλήρωση / συμπλήρωση οδικών 
αξόνων ΤΕΝ-Τ 

ΣΥΝΟΛΟ:  466.741.405  

  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22..55:: Συμβολή του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του 
ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking) 

 

Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking Συνεισφορά του ΕΠ  

Στόχος 
Κοινοτική 
Συνδρομή  
(σε εκ. €) 

Ποσοστό 
Συνολικής 
Συνδρομής 
ΕΣΠΑ 

Κωδικοί θέματος 
προτεραιότητας 
του ΠΕΠ που 

συμβάλλουν στο 
earmarking  

Σύνολο Κοινοτικής 
Συνδρομής σε € 

(earmarked) 
κωδικών*  θέματος 
Προτεραιότηταςτου 
εγκεκριμένου ΠΕΠ 

(σύμφωνα με 
κείμενο αρχικού 
σχεδιασμού) 

Σύνολο 
Κοινοτικής 
Συνδρομής 
ενταγμένων 
έργων  σε € 
(earmarked) 
κωδικών * 
θέματος 

Προτεραιότητας 
του ΠΕΠ 

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

Σύγκλιση 12.021  61,9% 3, 5, 8, 10, 12, 
13, 14, 21 1.088.940.000 290.677.284 

Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση 

426 67%    

* 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 

 
3.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση των Υποδομών 

Προσπελασιμότητας – Ενέργειας  

 
3.1.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 συμβάλλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου του 
Προγράμματος «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής σαν Διεθνές Επιχειρηματικό 
κέντρο» και του Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος». 
Στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που στοχεύουν 
στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας. Η στρατηγική του Άξονα αφορά, αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας 
ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών μέσα από ένα δίκτυο αναβαθμισμένων και 
περιβαλλοντικά «καθαρών», σύγχρονων, αποδοτικών, αποτελεσματικών και οικονομικά 
προσιτών ενδοαστικών και εξωαστικών μεταφορικών υποδομών και, αφετέρου, στην 
αναβάθμιση και διασφάλιση της λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήματος. 
 
Οι παραπάνω στοχευμένες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας εξυπηρετούν 
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 Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε 844.000.000 €. 
 
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης: 

 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής 
 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ)  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ) 
 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα 
διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Συνολική ΔΔ (€)  Αριθμός  Συγχρημ. ΔΔ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ Αττικής: 10.000.000   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ Μεταφορών: 424.779.637   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 26.804.138   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ: 494.000.000 1 207.249.816 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 955.583.775 1 207.249.816 

 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 μέχρι το έτος αναφοράς (2009): 

 έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 955.583.775 € στο 
πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΚΘΠ):  
 ΚΘΠ (21): Αυτοκινητόδρομοι (TEN -Τ) 
 ΚΘΠ (26): Πολύτροπες Μεταφορές 
 ΚΘΠ (30): Λιμένες 
 ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός 
 ΚΘΠ (35): Φυσικό Αέριο 
 ΚΘΠ (36): Φυσικό Αέριο/ ΤΕΝ 
 ΚΘΠ (52): Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών 

 έχει ενταχθεί 1 πράξη, στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας (ΘΠ) 21, με 
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 207.249.816 €. 

 
Αναλυτικότερα, επιμέρους στοιχεία της υλοποίησης στον Άξονα ανά Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ((ΕΕΔΔΑΑ))  ΑΑττττιικκήήςς  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Αττικής, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 
10.000.000 € και μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχει πραγματοποιηθεί ένταξη 
πράξης.  
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται παρουσίαση της πρόσκλησης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 
που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Αττικής:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος πρόσκλησης 
Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

 Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

1 30 Βελτίωση / κατασκευή/ αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 9/29-3-2009 ΕΔΑ Αττικής 10.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ Αττικής: 10.000.000 
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ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ((ΕΕΔΔΑΑ))  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Μεταφορών, έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας 
δαπάνης 424.779.637 € και μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχει πραγματοποιηθεί 
ένταξη πράξης.  
 
Αναλυτική παρουσίαση των προσκλήσεων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που διαχειρίζεται 
η ΕΔΑ Μεταφορών γίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος πρόσκλησης 
Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

 Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

1 52 Ανάπτυξη δικτύων μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής 
τροχιάς 2/21-11-2008 ΕΔΑ 

Μεταφορών 139.753.138 

2 26 
1. Κατασκευή/αναβάθμιση προαστιακού 
σιδηροδρομικού δικτύου &  
2. Κατασκευή / ολοκλήρωση εμπορευματικών κέντρων 

4/25-2-2009 ΕΔΑ 
Μεταφορών 285.026.499 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ Μεταφορών: 424.779.637 

 
Αναλυτικά:  

o Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 2/21-11-2008, που αφορούσε τη 
Θεματική Προτεραιότητα 52: «Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών» και την 
κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη δικτύων μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής 
τροχιάς» με συνολική δημόσια δαπάνη 139.753.138 €, στις 13-2-2009 η ΤΡΑΜ 
Α.Ε. υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Δυτική επέκταση τραμ στον 
Πειραιά» με δημόσια δαπάνη 127.650.000 €. Στις 14-4-2009 εστάλη από την ΕΔΑ 
Μεταφορών στο ΥΠΟΙΑΝ αίτηση διατύπωσης σύμφωνης γνώμης. (βλ. και 
παράγραφο 4.4 παρούσας έκθεσης) 
Μέχρι τις 31-12-2009 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης της πράξης. 

o Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4/25-2-2009 που αφορούσε τη 
Θεματική Προτεραιότητα 26: «Πολύτροπες Μεταφορές», και τις κατηγορίες 
πράξεων «Ανάπτυξη προαστιακού/ σιδηροδρομικού δικτύου» και «Κατασκευή / 
ολοκλήρωση εμπορευματικών κέντρων», με δικαιούχο την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και 
δημόσια δαπάνη 285.026.499 € (215.026.499 € και 70.000.000 € αντιστοίχως), 
στις 7-8-2009, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: 
«Κατασκευή Β’ λειτουργικής φάσης Θριασίου Πεδίου και κατασκευή Σ.Σ. 
Ζαφειρίου» με δημόσια δαπάνη 106.000.000 €. Στις 9-11-2009 εστάλη από την 
ΕΔΑ Μεταφορών στο ΥΠΟΙΑΝ αίτηση διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ανωτέρω 
πράξης (α.π. 3613/Φ67-91/9-11-09). (βλ. και παράγραφο 4.4 παρούσας έκθεσης) 
Μέχρι τις 31-12-2009 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης της πράξης. 
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ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  κκααιι  
ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠΑΑΕΕ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 
26.804.138 € και μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχει πραγματοποιηθεί ένταξη 
πράξης.  
 
Αναλυτική παρουσίαση των προσκλήσεων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που διαχειρίζεται 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ γίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος πρόσκλησης 
Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

1 33 

Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με 
ηλεκτρισμό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της 
ευστάθειας του συστήματος / 
Μετρήσεις ενέργειας που θα συμβάλουν στην 
επίσπευση της απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρισμού, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η αξιοπιστία 
του συστήματος μεταφοράς 

7/18-12-2008 & 
τροπ. 7/16-6-

2009 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ 503.394 

2 33 

Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με 
ηλεκτρισμό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της 
ευστάθειας του συστήματος / 
Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές 
χαμηλής τάσης με στόχο την ορθολογική εκμετάλλευση 
του δικτύου και τη διαχείριση της ζήτησης) 

9/11-3-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2.808.000 

3 35 

Επέκταση υφιστάμενων υποδομών υγροποιημένου 
ή/και συμπιεσμένου φυσικού αερίου / 
Επέκταση του ΕΣΜΦΑ και Ενίσχυση της Δυναμικότητας 
και Ευστάθειάς του (ΔΕΣΦΑ - LNG / ΣΗΘ) 

6/25-11-2008 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2.333.250 

4 35 
Διείσδυση του φυσικού αερίου σε βιομηχανικούς 
καταναλωτές / 
Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι 

23/18-6-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 11.150.000 

5 36 

 Επέκταση υφιστάμενων υποδομών υγροποιημένου 
ή/και συμπιεσμένου φυσικού αερίου /  
Επέκταση του ΕΣΜΦΑ και Ενίσχυση της Δυναμικότητας 
και Ευστάθειάς του (ΔΕΣΦΑ / Συμπιεστής)  

14/28-4-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 10.009.494 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 26.804.138 

 
Για τις προσκλήσεις με α/α 3 και 5 του Πίνακα αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

o Στο πλαίσιο της ΘΠ 35 και της πρόσκλησης «Ενίσχυση της δυναμικότητας και 
ευστάθειας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ –LNG/ 
ΣΗΘ)» (βλ. α/α 3 Πίνακα) έχει προβλεφθεί η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών 
υγροποιημένου ή/και συμπιεσμένου φυσικού αερίου που θα προσφέρει μεγαλύτερη 
ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς, εξισορροπώντας τις διακυμάνσεις της ζήτησης. 
Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα έργα: 

  «Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 15,5 MW στη 
Ρεβυθούσα» και  

 «Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη 
Ρεβυθούσα».  
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Τα δυο αυτά έργα αποτελούν μια παρέμβαση που ξεκίνησε στο Γ’ ΚΠΣ ενώ η 
ολοκλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς 
αποτελούν από κοινού μεγάλο έργο – γέφυρα για το οποίο το ποσοστό κοινοτικής 
συνδρομής έχει αρχικώς καθορισθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε(2007)2395 της 
από 01.06.2007 Απόφαση της Επιτροπής. (βλ. και παράγραφο 4.4 παρούσας 
έκθεσης). 
Δικαιούχος είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε.).  
Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 14286/Α2/5/ 6/25-11-2008 σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 
που αναλογεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 2.333.250 
€. 
Με την, εντός του 2010, προωθούμενη ολοκλήρωση της έκδοσης της ΚΥΑ για τον 
καθορισμό του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας του 
ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει η ένταξη στο ΕΣΠΑ.  

o Η πράξη «Επέκταση του ΕΣΜΦΑ και Ενίσχυση της Δυναμικότητας και Ευστάθειάς του 
(ΔΕΣΦΑ / Συμπιεστής)» (βλ. α/α 5 Πίνακα), εντάχθηκε αρχικά στο ΕΠΑΝ 2000 – 
2006 αλλά λόγω των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΔΕΠΑ και 
της κοινοπραξίας των εταιριών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. και STROYTRANSGAS A.E. (οι 
οποίες σύμφωνα με τη Διακρατική Συμφωνία του Ν. 2299/95 είναι οι 
κατασκευάστριες του έργου) απεντάχθηκε από το ΕΠΑΝ και προωθήθηκε προς 
ένταξη στο ΕΠΑΝ ΙΙ στο πλαίσιο της ΘΠ 36 του ΕΣΠΑ 2007-2013. (βλ. και 
παράγραφο 4.4 παρούσας έκθεσης). 
Δικαιούχος είναι ο Διαχειριστής του  Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε.).  
Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 4561/Α2/190/28-04-2009 σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 
που αναλογεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 
10.009.494 €. 
Με την, εντός του 2010, προωθούμενη ολοκλήρωση της έκδοσης της απαιτούμενης 
ΚΥΑ για τον καθορισμό του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας του 
ΔΕΣΦΑ, θα προχωρήσει η ένταξη του έργου το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. 
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΠΠρροοσσππεελλαασσιιμμόόττηηττααςς»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  
ΕΕΠΠ--ΕΕΠΠ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση και μέχρι το έτος αναφοράς 
(2009) έχει ενταχθεί 1 πράξη στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας (ΘΠ) 21 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 176.064.127,07€.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται παρουσίαση της πρόσκλησης και ένταξης στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ:  
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλη
σης/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) Αρ. Συγχρημ. ΔΔ  

1 21 
Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρω
ση/ συμπλήρωση οδικών αξόνων 
ΤΕΝ-Τ  

12/3-3-2009 ΕΥΔ ΕΠ-
ΕΠ 494.000.000 1 207.249.816 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ: 494.000.000 1 207.249.816 

 
Αναλυτικότερα: 

Στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 21: «Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ» έχει εκδοθεί η 
υπ’ αριθ. 1463/3-3-2009 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 12) συνολικής δημόσιας 
δαπάνης 494.000.000 €. 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Α/2/00/06/13/4407/18-8-2009 αίτησης για χρηματοδότηση 
πράξης του Δικαιούχου ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών έργων παραχώρησης Αττικής και 
Ιόνιας Οδού προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ως ΕΦΔ του ΕΠ Αττικής και μετά την αξιολόγηση της 
πρότασής της, εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 6110/20-8-2009 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Έργων η πράξη «Νέα Οδικά Έργα Αττικής» στο ΕΠ Αττικής. (βλ. και 
παράγραφο 4.4 παρούσας έκθεσης) 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της απόφασης ένταξης της πράξης ανέρχεται σε 432.671.850 
€, εκ των οποίων τα 207.249.816 € είναι η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
η οποία αντιστοιχεί σε 176.064.127 € κοινοτικής συνδρομής.  
Στο τέλος του 2009 εξετάστηκε η πιθανότητα επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το 
ενταγμένο έργο «Νέα Οδικά Έργα Αττικής», με βάση τις επικείμενες μεταβολές του 
Χωροταξικού Σχεδιασμού του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. Α/2/00/00/01/5776/22-
12-2009 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).  
 
ΔΔεείίκκττεεςς  εεκκρροοώώνν  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  11  
 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τους 
ακόλουθους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 
1, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, 
στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές τους. 
Ωστόσο η προαναφερθείσα ενταγμένη πράξη του Άξονα Προτεραιότητας 1 συμβάλλει στη 
τιμή του δείκτη «Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ (χλμ)» και 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ προβλέπεται να κατασκευαστούν 9 χλμ 
αυτοκινητόδρομου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας   

 

Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Επίτευγμα           

Στόχος          105 
Κατασκευή και αποπεράτωση 
αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ 
(χλμ) Αφετηρία 169,3          
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Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Επίτευγμα           

Στόχος          43,3 

Βελτίωση / αναβάθμιση 
περιφερειακών οδών (εκτός 
αυτοκινητόδρομων και εθνικής 
οδοποιίας) (χλμ) Αφετηρία 756,15          

Επίτευγμα           

Στόχος          3 

Κατασκευή και αποπεράτωση 
γραμμής μαζικών μέσων 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, 
ΤΡΑΜ (χλμ) Αφετηρία 24          

Επίτευγμα           

Στόχος          31,5 
Επέκταση γραμμής μαζικών 
μέσων μεταφοράς σταθερής 
τροχιάς, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (χλμ) Αφετηρία 47,13          

Επίτευγμα           

Στόχος          6 
Αναβάθμιση Γραμμής μαζικών 
μέσων μεταφοράς σταθερής 
τροχιάς, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (χλμ) Αφετηρία 47,13          

Επίτευγμα           

Στόχος          1 
Λιμένες που αναβαθμίζονται 
(αριθμός) 

Αφετηρία 4          

Αποτελέσματα 

Επίτευγμα           

Στόχος          62% 
Αύξηση του μήκους 
αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ 
(%) Αφετηρία 45%          

Επίτευγμα           

Στόχος          12% 
Αναβάθμιση περιφερειακών 
οδών (εκτός αυτοκινητόδρομων 
και εθνικής οδοποιίας) (%) Αφετηρία 6%          

Επίτευγμα           

Στόχος          13% 
Επέκταση γραμμής μέσων 
μαζικής μεταφοράς σταθερής 
τροχιάς, ΤΡΑΜ (%) Αφετηρία 24%          

Επίτευγμα           

Στόχος          30.000 

Πρόσθετος πληθυσμός με 
δυνατότητα πρόσβασης στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) 
(αριθμός κατοίκων) 

Αφετηρία 60.000          

Επίτευγμα           

Στόχος          20 
Χρόνος διαδρομής Αεροδρόμιο – 
Λαύριο μέσω του Προαστιακού 
Σιδηρόδρομου (λεπτά) Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          80 

Αύξηση ταχύτητας κυκλοφορίας 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ Σιδηρόδρομου 
Αττικής (Τμήμα Πειραιάς – Τρεις 
Γέφυρες) (χλμ/ώρα) Αφετηρία 30          

Επίτευγμα           

Στόχος          2,20 
Χρόνος διαδρομής Κόρινθος - 
Λαμία (οδικά) (ώρες) 

Αφετηρία 2,46          
*   Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις 

παρουσιάζονται στο Ε.Π. 
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3.1.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009, 
επισημαίνονται από τον ΕΦΔ του Άξονα ΕΥΔ ΕΠΑΕ, για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς του 
και  συνοψίζονται στα εξής: 

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 ενέργειας, για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις από 
την ΕΥΔ 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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3.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής  

 
3.2.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Γενικούς Στόχους 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος» και «Δημιουργία 
προϋποθέσεων για καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας. 
Στο συγκεκριμένο Άξονα με κατεύθυνση την Αειφόρο Ανάπτυξη και τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά 
αποδεκτή και με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., διαχείριση στερεών και υγρών 
αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιμετώπιση 
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Επίσης προβλέπονται παρεμβάσεις ανάπτυξης 
κοινωνικών δομών για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας, την ενίσχυση των 
υποδομών υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, καθώς και 
παρεμβάσεις κάλυψης των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδομές του 
συνόλου των βαθμίδων της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενης και της προσχολικής 
αγωγής, την παροχή ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέλος 
την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Περιφέρειας και την ανάδειξη του 
πολιτισμού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονομία. 
Οι παραπάνω στοχευμένες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας, εξυπηρετούν 
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 Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε 1.283.000.000 €. 
 
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης: 

 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 

 
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα 
διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Συνολική ΔΔ (€)  Αριθμός  Συγχρημ. ΔΔ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ Αττικής: 360.227.516 25 109.043.570 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 245.617.803 21 39.883.535 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 605.845.319 46 148.927.105 
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Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 μέχρι το έτος αναφοράς (2009): 

 έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 605.845.319 € στο 
πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΚΘΠ):  
 ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη 
 ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) 
 ΚΘΠ (46): Επεξεργασία ύδατος (λύματα) 
 ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων  
 ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 
 ΚΘΠ (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 κλπ 

 ΚΘΠ (75): Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης 
 ΚΘΠ (76): Υποδομές στον τομέα της υγείας 

 έχουν ενταχθεί 46 πράξεις με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
148.927.105 €  

 
Αναλυτικότερα, επιμέρους στοιχεία της υλοποίησης στον Άξονα ανά Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ((ΕΕΔΔΑΑ))  ΑΑττττιικκήήςς  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Αττικής, έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας 
δαπάνης 360.227.516 € και μέχρι το έτος αναφοράς (2009), έχουν πραγματοποιηθεί 25 
εντάξεις πράξεων στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 45, 46, 53, 57 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 109.043.570 €.  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

1 45 

i. Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - 
Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  

ii. Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση 
Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 

1/30-06-08 ΕΔΑ Αττικής 81.751.869 15 47.958.620 

2 46 Επέκταση / κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης  7/29-12-08 ΕΔΑ Αττικής 46.166.668 1 3.170.450 

3 53 Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων 
υδάτων 6/03-10-08 ΕΔΑ Αττικής 30.000.000 7 47.914.500 

4 57 

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

10/21-05-09 ΕΔΑ Αττικής 10.000.000 2 10.000.000 

5 69 Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο 
σπίτι" 3/04-09-08 ΕΔΑ Αττικής 14.700.000   
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

6 75 
Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην 
προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια 
εκπαίδευση 

11/02-07-09 ΕΔΑ Αττικής 120.000.000   

7 76 
Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση 
υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια 
φροντίδα υγείας 

12/31-07-09 ΕΔΑ Αττικής 20.000.000   

8 76 Ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 15/30-09-09 ΕΔΑ Αττικής 37.608.979   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 360.227.516 25 109.043.570 

 
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΨΨηηφφιιαακκήή  ΣΣύύγγκκλλιισσηη»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠ  ΨΨΣΣ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 
245.617.803 € και μέχρι το έτος αναφοράς (2009), έχουν πραγματοποιηθεί 21 εντάξεις 
πράξεων στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 13, συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης 39.883.535 €. 
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

1 13 
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Διοίκησης για τον πολίτη / 

01_2.2_v01 

1/16-10-08 & 
τροπ. 1/18-6-

09 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

73.500.000 20 18.477.253 

2 13 

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

04_2.1 

4/12-01-09 & 
τροπ. 4/18-6-

09 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

81.303.250   

3 13 

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

6_2.1 Ψηφιακή Τάξη  

6/02-07-09 
ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

26.793.253 1 21.406.281 

4 13 

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Διοίκησης για τον πολίτη / 

07_2.2 Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας 
Διοίκησης για τον πολίτη 

7/09-07-09 
ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

31.500.000   

5 13 

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

09_2.1 

9/10-07-09 
ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

32.521.300   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 245.617.803 21 39.883.535 

 
 



   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

 

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

44 

Αναλυτικά: 

o Στις 16-10-2008 εκδόθηκε η 1η Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 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 υποβολής προτάσεων ήταν 100.000.000 €, εκ των οποίων 21.000.000 € 
αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ 
Αττικής. 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 14.700.000 € αντιστοιχούσε σε 
χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον 
ποσό των 6.300.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας 
στην Περιφέρεια Αττικής.  
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 73.500.000 € αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 2 του 
ΕΠ Αττικής. Ειδικότερα, ποσό 51.450.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση 
οριζόντιων πράξεων από το ΕΠ Αττικής, ενώ επιπλέον ποσό 22.050.000 € 
αφορούσε στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Αττικής.  
Παράλληλα με την τροποποίηση αυτή ανακλήθηκε η ισχύς της από την 1-7-2009.  
Από τις υποβληθείσες προτάσεις:  

 45 αφορούσαν οριζόντιες πράξεις με αιτούμενη χρηματοδότηση 
προϋπολογισμού 58.284.207 € από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής και  

 83 αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας, αιτούμενου 
προϋπολογισμού ΔΔ 69.765.226 € από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής 

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί 
20 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 18.477.253 € στον Άξονα 2 
του ΕΠ Αττικής. 

o Στις 12-1-2009 εκδόθηκε η 4η Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, η οποία ήταν ενεργή 
σε δυο κύκλους υποβολής μέχρι τις 30-6-2009. Ο συνολικός διαθέσιμος 
προϋπολογισμός σε όρους δημόσιας δαπάνης για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων 
ήταν 200.000.000 €, εκ των οποίων 32.521.300 € αφορούσαν χρηματοδότηση 
πράξεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ Αττικής. Τα 140.000.000 € 
αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη 
χωροθετούμενες πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας - εκ των 
οποίων ποσό 22.764.910 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων 
από το ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 9.756.390 € αφορούσε στη 
χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Αττικής.  
Στις 18-6-2009 η 4η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του προϋπολογισμού 
της από 200.000.000 € σε 500.000.000 € αναλογικά, εκ των οποίων 81.303.250 € 
αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής. Τα 
350.000.000 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής 
Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της 
Ελλάδας – εκ των οποίων ποσό 56.912.275 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση 
οριζόντιων πράξεων από το ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 24.390.975 € 
αφορούσε στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Αττικής. 
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Παράλληλα με την τροποποίηση της 18/6/2009 ανακλήθηκε η ισχύς της 4ης 
Πρόσκλησης από την 1-7-2009. 
Από τις υποβληθείσες προτάσεις: 

 203 αφορούσαν οριζόντιες πράξεις με αιτούμενη χρηματοδότηση 
προϋπολογισμού 147.777.905 € από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής και  

 117 αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων χωροθετούμενων στην Περιφέρεια 
Αττικής με αιτούμενο προϋπολογισμό ΔΔ 178.258.232 € από τον Άξονα 2 του 
ΕΠ Αττικής  

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη  στο πλαίσιο της 
4ης Πρόσκλησης   

o Στις 02/07/2009 εκδόθηκε η 6η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία προέβλεπε την 
εφαρμογή διαδικασίας άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων. 
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός υποβολής προτάσεων ήταν 84.800.000 €, 
εκ των οποίων τα 26.793.253 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση πράξεων από το 
ΕΠ Αττικής.  
Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 84.838.900 € και εντάχθηκε 
1 πράξη συνολικού προϋπολογισμού 67.315.350 € με χρηματοδότηση 21.406.281 
€ από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής. 

o Στις 09/07/2009 εκδόθηκε η 7η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, σε αντικατάσταση της 1ης 
Πρόσκλησης που ανακλήθηκε. Η 7η Πρόσκληση προβλέπει την εφαρμογή διαδικασίας 
άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων.  
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης σε όρους συνολικής 
δημόσιας δαπάνης είναι 150.000.000 €, εκ των οποίων 31.500.000 € αφορούν 
χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής. Συνολικά 105.000.000 € 
αφορά στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη 
χωροθετούμενες πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας – εκ των 
οποίων ποσό 22.050.000 € αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων από 
το ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 9.450.000 € αφορά στη χρηματοδότηση 
πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Αττικής.  
Συνολικά υποβλήθηκαν 29 προτάσεις προϋπολογισμού 64.167.725 €, εκ των οποίων 
11 ήταν προτάσεις τοπικής εμβέλειας με αναλογούσα χρηματοδότηση 5.025.054 € 
από το ΕΠ Αττικής. Δεν εντάχθηκε καμία πράξη το 2009.  

o Στις 10-7-2009 εκδόθηκε η 9η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, σε αντικατάσταση της 4ης 
Πρόσκλησης η οποία ανακλήθηκε. Η 9η Πρόσκληση προβλέπει την εφαρμογή 
διαδικασίας άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων.  
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης σε όρους δημόσιας δαπάνης είναι 
200.000.000 €, εκ των οποίων 32.521.300 € αφορούν χρηματοδότηση πράξεων 
από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής. Τα 140.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση 
οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες πράξεις για το σύνολο 
των 13 Περιφερειών της Ελλάδας - εκ των οποίων ποσό 22.764.910 € αντιστοιχεί 
σε χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων από το ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 
9.756.390 € αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας στην 
Περιφέρεια Αττικής.  
Από τις υποβληθείσες προτάσεις:  

 14 αφορούν οριζόντιες πράξεις με χρηματοδότηση προϋπολογισμού 6.332.840 
€ από τον Άξονα 2 του ΕΠ Αττικής και  
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 48 αφορούν χρηματοδότηση πράξεων χωροθετούμενων στην Περιφέρεια 
Αττικής με χρηματοδότηση προϋπολογισμού 139.571.191 € από τον Άξονα 2.   

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη στο πλαίσιο της 
9ης Πρόσκλησης.  
 
Συνολικά, για την εκχώρηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ Αττικής μέσω 
προσκλήσεων του ΕΠ ΨΣ, ο ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει ενεργοποιήσει 
(έκδοση προσκλήσεων) για την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμό 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 245.617.803 €, εκ των οποίων 153.177.185 € 
αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας και 
92.440.618 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση προτάσεων πράξεων τοπικής 
εμβέλειας. 

 
ΔΔεείίκκττεεςς  εεκκρροοώώνν  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  22  
 
Οι προαναφερθείσες ενταγμένες πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 συμβάλλουν στις 
τιμές των ακόλουθων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων «Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων» και «Πολίτες που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας 
Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% πληθυσμού της περιφέρειας)»  
 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τους 
ακόλουθους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 
2, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, 
στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές τους. 
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων του ΟΠΣ, προβλέπεται 
η κατασκευή 14 χλμ αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (τιμή στόχος:70). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  

 
Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Επίτευγμα           

Στόχος          3 
Νέες Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
(Αριθμός) Αφετηρία 5          

Επίτευγμα           

Στόχος          70 
Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων (χλμ) 

Αφετηρία 26          

Επίτευγμα           

Στόχος          10 
Υποδομές μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας 
(ΑΚΥ, ΚΥ) (Αριθμός) Αφετηρία 13          

Επίτευγμα           

Στόχος          3 
Aριθμός μουσείων - μνημείων 
που αναδεικνύονται (Αριθμός) 

Αφετηρία 66          

Επίτευγμα           

Στόχος          30 
Υποδομές φροντίδας παιδιών 
(Αριθμός) 

Αφετηρία 33          

Αριθμός ICT projects (Αριθμός) Επίτευγμα           
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Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Στόχος          82  

Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          47 
Υποδομές μονάδων κοινωνικής 
φροντίδας (Αριθμός) 

Αφετηρία 14          

Αποτελέσματα 

Επίτευγμα           

Στόχος          95% 

Ποσοστό ισοδύναμου 
πληθυσμού που εξυπηρετείται 
από Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
(%) 

Αφετηρία 80%          

Επίτευγμα           

Στόχος          75% 
Ποσοστό αστικών στερεών 
αποβλήτων που υφίστανται 
επεξεργασία (%) Αφετηρία 25%          

Επίτευγμα           

Στόχος          51% 
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 
από μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας (%) Αφετηρία 29%          

Επίτευγμα           

Στόχος          20% 

Πολίτες που χρησιμοποιούν τις 
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά 
(% πληθυσμού της περιφέρειας) 

Αφετηρία 11%          

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

 
3.2.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 
επισημαίνονται από τον ΕΦΔ του Άξονα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς του 
και συνοψίζονται στα εξής: 
 
Το 2009 οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για το εκχωρούμενο τμήμα στον ΕΦΔ 
ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 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 ΕΥΔ υποδέχθηκε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό προτάσεων. Ο πρώτος κύκλος 
αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2009 με συγκριτική 
αξιολόγηση και εντάχθηκε σημαντικός αριθμός πράξεων. 
Στη συνέχεια, για λόγους επιτάχυνσης στην υλοποίηση του Άξονα, επιλέχθηκε η 
διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης για την 6η, 7η και 9η πρόσκληση 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.  
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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 Αττικής. 
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3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, 

της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης 

 
3.3.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το Γενικό Στόχο του 
Προγράμματος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». 
 
Στο συγκεκριμένο Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν την 
ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας καθώς και της διάχυσης των αποτελεσμάτων 
της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις, την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του 
περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των 
εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας καθώς και την ενίσχυση του θεσμικού παραγωγικού- επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 
Οι παραπάνω στοχευμένες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας εξυπηρετούν 
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 Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 703.000.000 €. 
 
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ): 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης 
τμήματος παρεμβάσεων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ) και στη 
Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης (ΓΓΑ) και συγκεκριμένα για πράξεις κρατικών 
ενισχύσεων έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης στους ακόλουθους ΕΦΔ: 
- Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) 
- Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας, Επικοινωνιών, Γνώσης 
- Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) 
- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ)  
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της 

Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ /ΕΤΑΚ)  
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ) η οποία 
έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους 
ακόλουθους ΕΦΔ: 
- Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.  
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- Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΥΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις 
κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ: 
- πιστωτικά ιδρύματα  
- Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ. 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα 
διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (*) 

Συνολική ΔΔ (€)  Αριθμός  Συγχρημ. ΔΔ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ : 185.328.482 9.053 109.468.174 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 144.730.519 19 11.649.064 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣ: 360.691.675 4.186 222.850.182 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 690.750.676 13.258 343.967.420 

 
(*) Σε καθέναν από τους ΕΦΔ του πίνακα συμπεριλαμβάνονται, πέραν των παρεμβάσεων των οποίων τους έχει 
εκχωρηθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης, και οι παρεμβάσεις των φορέων τους οποίους συντονίζουν, εποπτεύουν 
και παρακολουθούν όπως ορίζεται στις αποφάσεις εκχωρήσεων (όπως παρεμβάσεις ΕΦΔ για πράξεις κρατικών 
ενισχύσεων).  

 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 μέχρι το έτος αναφοράς (2009): 

 έχουν εκδοθεί 45 προσκλήσεις/ προκηρύξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 
690.750.676 € στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικών Προτεραιοτήτων 
(ΚΘΠ):  
 ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας 
μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων 
ΚΘΠ (4): Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) 

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

 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) 

 ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
 ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ 
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 ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών 
δικτύων) 

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

 ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΕΝ-ICT 
(διευρωπαϊκό δίκτυο)] 

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

 ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 
 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 

 έχουν ενταχθεί 13.258 πράξεις με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
343.967.420 € και 

 η πιστοποιημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
74.758.992 €, δηλ. το ποσοστό απορρόφησης της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης του Άξονα 3 είναι 10,63%. 

 
Αναλυτικότερα, επιμέρους στοιχεία της υλοποίησης στον Άξονα σε σχέση με τους 
παραπάνω Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  κκααιι  
ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠΑΑΕΕ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης ή/και 
συντονισμού, εποπτείας και παρακολούθησης έχει εκχωρηθεί στον Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έχουν εκδοθεί 31 προσκλήσεις/ προκηρύξεις συνολικής 
δημόσιας δαπάνης 185.328.482 € και μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν 
πραγματοποιηθεί 9.053 εντάξεις πράξεων στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 
3 και 5 συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 109.468.174 €.  
 
Από τις 31 προσκλήσεις/ προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί, οι 18 προκηρύξεις αφορούν 
πράξεις κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί 
στους ακόλουθους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης: 

 Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) 

 Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας, Επικοινωνιών, Γνώσης 

 Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) 
 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχν/γίας (ΓΓΕΤ)  
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ /ΕΤΑΚ)  
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Αναλυτική παρουσίαση των προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που διαχειρίζεται ή/και συντονίζει, εποπτεύει και παρακολουθεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

1 3 

Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) 
έντασης γνώσης / 
Δημιουργία και λειτουργία συστοιχίας 
δομών ανάπτυξης ελληνικών τεχνολογικών 
συνεργατικών σχηματισμών Αθήνας 
(κτήριο Μικροηλεκτρονικής Αθήνας) 

4/27-11-2008 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2.500.000 1 2.128.382 

2 5 
Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος 
δομών στήριξης επιχειρηματικότητας 
(Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) 

15/14-4-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 508.400 2 232.800 

3 8 

Δράσεις για την προστασία του 
καταναλωτή και την βελτίωση των 
μηχανισμών εποπτείας της αγοράς /  
Πρόσκληση στο ΕΘΙΑΓΕ (ΙΓΕΜΚ) για 
υποβολή προτάσεων με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 

30/4-8-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 500.000     

4 9 

Δράσεις για την προστασία του 
καταναλωτή και την βελτίωση των 
μηχανισμών εποπτείας της αγοράς / 
Εποπτεία της Αγοράς – Α’ Φάση 

5/30-1-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 374.400     

5 9 
Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία / Δημιουργία εθνικών 
ερευνητικών δικτύων – ESFRI 

2/19-2-2009 ΓΓΕΤ 860.000     

6 9 

Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία / Διμερείς, πολυμερείς και 
περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες - 
Ενέργειες συμμετοχής και οργάνωσης 
μικτών επιτροπών και workshops 

17/14-5-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 400.000     

7 9 

Ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
ΕΤΑ /  
Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας - 
Οριζόντιες ενέργειες 

18/14-5-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 732.100     

8 9 Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ποιότητας 35/20-8-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 247.520     

9 9 

Ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
ΕΤΑ /  
Σχεδιασμός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή) και διεκπεραίωση 
του Ενημερωτικού Δελτίου της ΓΓΕΤ Ε&Τ 

5/13-2-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 308.426     

10 43 

Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση 
της ενέργειας /  
Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών 
και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών 
κλιματισμού 

27/21-7-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 20.080.000     

11 43 

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα /  
Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
για την προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας (ΕΞΕ), της ορθολογικής χρήσης 
ενέργειας (ΟΧΕ) και των ανανεώσιμων 

34/20-8-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 362.369     
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

12 81 
Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης 
επιχειρήσεων / 
Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ 

29/4-8-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ 312.000     

13 43 Εξοικονόμηση ενέργειας από τους ΟΤΑ 27-3-2009 ΓΓΑ   24.168.421     

  ΠΡΑΞΕΙΣ εκτός ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 51.353.636 3 2.361.182 

14 3 

Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) 
έντασης γνώσης / Φάση- 2 ενίσχυσης 
ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών 
σχηματισμών στην Μικροηλεκτρονική 

1/17-10-2008 Ερευνητικό 
Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» 15.200.000     

15 4 Κουπόνια καινοτομίας για ΜΜΕ (Vouchers 
for SME΄s) 3/11-3-2009 ΓΓΕΤ 3.234.000     

16 5 
Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών & 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

6/29-8-2008 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / 
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

14.734.348 258 8.923.195 

17 5 
Εγγύηση και επιδότηση δανείων κεφαλαίου 
κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων  

1/7-1-2009 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / 
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

42.200.000 8.792 98.183.797 

18 8 
Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας /  
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΡΟΜ 

2/9-2-2007 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 

3.994.374     

19 8 

Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας  /  
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας οικογενειών 
με τρία τέκνα και άνω 

3/20-3-2007 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 

3.160.556     

20 8 
Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας /  
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 

5/5-6-2009 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 

2.082.581     

21 8 
Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας /  
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών 

4/5-6-2009 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 

1.388.387     

22 9 

Ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
ΕΤΑ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
"ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2008" 

8/26-6-2008 ΓΓΕΤ 871.100     

23 9 

Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία / 
Διμερής Ε&Τ συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΓΑΛΛΙΑΣ 2009 

4/11-6-2009 ΓΓΕΤ 180.000     

24 9 

Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία /  
Διμερής Ε&Τ συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2009 

5/11-6-2009 ΓΓΕΤ 90.000     
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

25 9 

Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία /  
Διμερής Ε&Τ συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-2011 

6/14-8-2009 ΓΓΕΤ 135.000     

26 9 

Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία /  
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη 
Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που 
συμμετείχαν επιτυχώς στην 1η Προκήρυξη 
Υποβολής Προτάσεων της 8ης Μαΐου 2008 
των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών: 1) ENIAC (European 
Nanoelectronics Initiative Advisory Council 

8/6-7-2009 ΓΓΕΤ 1.085.500     

27 9 

Διεθνής συνεργασία στην Έρευνα και 
Τεχνολογία /  
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη 
Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που 
συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική 
Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης 
Φεβρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου MarinERA: Facilitating the 
coordination of national and regional mari 

9/6-7-2009 ΓΓΕΤ 449.000     

28 4 Υποστήριξη ομάδων ΜΜΕ για δράσεις ΕΤΑ  1/2009 ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 6.080.000     

29 4 Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δράσεις 
ΕΤΑ  2/2009 ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 2.990.000     

30 7 Συνεργασία Πράξη Ι, ΙΙ  3/2009 ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 27.100.000     

31 7 Spin off / Spin out  4/2009 ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 9.000.000   

    ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 133.974.846 9.050 107.106.992 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 185.328.482 9.053 109.468.174 

 
Επισημαίνονται τα εξής: 
o Η πράξη «Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης 

επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών – ΚΥΕ)» (βλ. α/α 2 πίνακα) αφορά 
στη λειτουργία δομών για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Αντικείμενο των ΚΥΕ αποτελεί ο συντονισμός όλων των 
δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας 
επιχείρησης, καθώς και των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης - λειτουργίας 
μιας επιχείρησης, ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή επιχειρηματία. 

o Η πράξη «Εξοικονόμηση ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» (βλ. α/α 13 
πίνακα) αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από τους Δήμους της χώρας. 
Προβλέπονται βελτιώσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια, παρεμβάσεις σε 
κοινόχρηστους χώρους, αντικαταστάσεις εξοπλισμού μέσων μεταφοράς και 
μηχανολογικού εξοπλισμού υποδομών και τέλος δράσεις πληροφόρησης. Έχουν 
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υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής 63 προτάσεις των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει 
προχωρήσει.  

o Η πράξη «Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών & 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (βλ. α/α 16 πίνακα) αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης 
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006  

o Η πράξη «Εγγύηση και Επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (βλ. α/α 17 πίνακα) αποτελεί συνέχεια και αναβάθμιση 
της αντίστοιχης του ΕΠΑΝ 2000- 2006 και υποστηρίζει την 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) και αρμοδιότητες διαχείρισης έχουν η ΓΓΒ και το ΤΕΜΠΜΕ.  
Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12/12/2008. Αιτήσεις έγιναν 
δεκτές μέχρι την 8/4/2009.  

o Οι πράξεις «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» και «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 
οικογενειών με τρία τέκνα και άνω» (βλ. α/α 18 και 19 πίνακα αντίστοιχα) αποτελούν 
μεταφερόμενα έργα από το ΕΠΑΝ 2000-2006. 

o Οι πράξεις Εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και 
μεσαίας κλίμακας» και πράξη ΙΙ: «Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας» (βλ. α/α 30 
πίνακα) 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 δημόσιας δαπάνης 
452.274.162 €. Στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχούν προτάσεις αιτούμενου 
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 246.084.269 €. 

 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ((ΕΕΥΥΔΔ))  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΨΨηηφφιιαακκήή  ΣΣύύγγκκλλιισσηη»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠ  ΨΨΣΣ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης ή/και ο 
συντονισμός, εποπτεία και παρακολούθηση έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, έχουν 
εκδοθεί 9 προσκλήσεις/προκηρύξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 144.685.519 € και 
μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν πραγματοποιηθεί 19 εντάξεις πράξεων στο 
πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 10, 12 και 14 συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης 11.649.064 €.  
Από τις 9 προσκλήσεις/ προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί, οι 4 προκηρύξεις αφορούν 
πράξεις κρατικών ενισχύσεων των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί 
στους ακόλουθους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης: 

 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.  
 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ. 

Αναλυτική παρουσίαση των προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που διαχειρίζεται ή/και συντονίζει, εποπτεύει και παρακολουθεί η ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΣ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ  

12 15.200.000 9 2.364.510 

1 

14 

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις & βελτίωση 
αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με 
χρήση ΤΠΕ /  
02_1.2  

2/21-10-2008 & 
τροπ.  

2/18-6-2009 

ΕΥΔ ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

26.800.000 4 1.066.296 

12 7.600.000     

2 

14 

Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων 
πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, για 
την εξυπηρέτηση πολιτών και 
επιχειρήσεων / 
08_1.2 Ψηφιακές υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις 

8/9-7-2009 
ΕΥΔ ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

13.400.000     

11 14.090.000     

3 

12 

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ 
– Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην 
Ψηφιακή Ελλάδα /  
04_2.1 

4/12-1-2009 & 
τροπ.  

4/18-6-2009 

ΕΥΔ ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

9.606.750     

12 815.000 1 609.440 
4 

14 

Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των 
ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία /  
05_1.3 

5/19-5-2009 
ΕΥΔ ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

3.385.000 3 2.203.968 

11 5.636.000    
5 

12 

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ 
– Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην 
Ψηφιακή Ελλάδα /  
09_2.1 

9/10-7-2009 
ΕΥΔ ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

3.842.700     

  ΠΡΑΞΕΙΣ εκτός ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 100.375.450 17 6.244.214 

6 11 

Ενίσχυση εξοπλισμού (ΕΤΠΑ) /
Ενίσχυση Επιχειρησεων για την υλοποίηση 
επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-
security) 

1/2009 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΑΕ 
2.205.069     

7 14 

Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 
που αφορά στην Ενίσχυση Ξενοδοχειακών 
και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη 
Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων 
Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων (digi lodge) για την 
χρηματοδότηση ενισχύσεων 

2/31-8-2009 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΑΕ 
3.150.000     

8 12 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε 
τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ  ΙΕ01/2007 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

9.000.000     

9 10 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε 
τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ /
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΙΕ03/2007 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

30.000.000 2 5.404.850 

    ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 44.355.069 2 5.404.850 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 144.730.519 19 11.649.064 
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Αναλυτικότερα επισημαίνονται : 

o Στις 21-10-2008 εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και μέχρι τις 30-6-2009 
ήταν ενεργοποιημένοι 2 κύκλοι υποβολής (βλ. α/α 1 πίνακα). Η διαδικασία των 
προσκλήσεων ήταν συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός 
κύκλου, ξεκινούσε νέος κύκλος υποβολής.  
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης ήταν 
100.000.000 €, εκ των οποίων 21.000.000 € αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων 
από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Συνολικά 70.000.000,00 € αφορούσαν στη 
χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες πράξεις 
που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας - εκ των οποίων ποσό 
14.700.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων από τον Άξονα 3 
του ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 6.300.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση 
πράξεων τοπικής εμβέλειας στην περιφέρεια Αττικής.  
Στις 18-6-2009 η 2η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του συνολικού 
προϋπολογισμού της από 100.000.000,00 € σε 200.000.000,00 € αναλογικά, εκ των 
οποίων 42.000.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 3 του 
ΕΠ Αττικής. Παράλληλα με την τροποποίηση αυτή ανακλήθηκε η ισχύς της 2ης 
Πρόσκλησης από την 1-7-2009.  
Από τις υποβληθείσες προτάσεις:  

 33 αφορούσαν οριζόντιες πράξεις με αιτούμενη χρηματοδότηση 
προϋπολογισμού 45.411.298 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής και  

 42 αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων χωροθετούμενων στην Περιφέρεια 
Αττικής με αιτούμενο προϋπολογισμό ΔΔ 38.762.010 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ 
Αττικής.  

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί 13 
πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.430.806 € στον Άξονα 3 του 
ΕΠ Αττικής. 

o Στις 9-7-2009 εκδόθηκε η 8η  Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ σε αντικατάσταση της 
ανακληθείσας 2ης Πρόκλησης (βλ. α/α 2 πίνακα). Η 8η Πρόσκληση προβλέπει την 
εφαρμογή διαδικασίας άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων. 
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης είναι 
100.000.000 €, εκ των οποίων 21.000.000 € αφορούν χρηματοδότηση πράξεων από 
τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Συνολικά 70.000.000,00 € αφορούν στη 
χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες πράξεις 
που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας - εκ των οποίων ποσό 
14.700.000 € αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων από τον Άξονα 3 
του ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 6.300.000 € αφορά στη χρηματοδότηση 
πράξεων τοπικής εμβέλειας στην περιφέρεια Αττικής.  
Από τις υποβληθείσες προτάσεις:  

 3 αφορούσαν οριζόντιες πράξεις με αιτούμενη χρηματοδότηση προϋπολογισμού 
578.120 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής και 

 5 αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων χωροθετούμενων στην Περιφέρεια 
Αττικής με αιτούμενο προϋπολογισμό ΔΔ 4.064.860 €από τον Άξονα 3 του ΕΠ 
Αττικής.  

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) στο πλαίσιο της 8ης Πρόσκλησης δεν έχει ενταχθεί 
καμία πράξη. 
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o Στις 12-1-2009 εκδόθηκε η 4η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ η οποία ήταν ενεργή σε 2 
κύκλους υποβολής μέχρι τις 30-6-2009 (βλ. α/α 3 πίνακα). 
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον 1ο κύκλο 
υποβολής προτάσεων ήταν 200.000.000 €, εκ των οποίων 9.478.700 € αφορούσαν 
χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Συνολικά, 140.000.000 
€ αφορούσαν τη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη 
χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας – 
εκ των οποίων ποσό 6.635.090 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων 
πράξεων από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 2.843.610 € 
αφορούσε στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας στην περιφέρεια Αττικής.  
Στις 18/6/2009 η 4η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του προϋπολογισμού 
της από 200.000.000 € σε 500.000.000 € αναλογικά, εκ των οποίων 23.696.750 € 
αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Τα 
350.000.000 € αφορούσαν τη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας 
- μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της 
Ελλάδας – εκ των οποίων ποσό 16.587.725 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση 
οριζόντιων πράξεων από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 
7.109.025 € αφορούσε στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας στην 
περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα με την τροποποίηση αυτή ανακλήθηκε η ισχύς της 
4ης Πρόσκλησης από την 1-7-2009. 
Από τις υποβληθείσες προτάσεις:  

 51 αφορούσαν οριζόντιες πράξεις με αιτούμενη χρηματοδότηση 
προϋπολογισμού 54.800.995 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής και 

 13 αφορούσαν χρηματοδότηση πράξεων χωροθετούμενων στην Περιφέρεια 
Αττικής με αιτούμενο προϋπολογισμό ΔΔ 13.458.313 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ 
Αττικής.  

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης δεν έχει ενταχθεί 
καμία πράξη.  

o Στις 19-5-2009 εκδόθηκε η 5η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ (βλ. α/α 4 πίνακα). 
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον 1ο κύκλο 
υποβολής προτάσεων ήταν 20.000.000 € εκ των οποίων 4.200.000 € αφορούσαν 
χρηματοδότηση πράξεων από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής.  
Από τις υποβληθείσες προτάσεις, 5 αφορούσαν οριζόντιες πράξεις με χρηματοδότηση 
προϋπολογισμού 4.029.967 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. 
Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης έχουν ενταχθεί 4 
πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.813.408 € στον Άξονα 3 του 
ΕΠ Αττικής. 

o Στις 10-7-2009 εκδόθηκε η 9η Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ σε αντικατάσταση της 
ανακληθείσας 4ης Πρόκλησης (βλ. α/α 5 πίνακα). Η 9η Πρόκληση προβλέπει την 
εφαρμογή διαδικασίας άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων.  
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης 
ήταν 200.000.000 € εκ των οποίων 9.478.700 € αφορούσε χρηματοδότηση πράξεων 
από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής. Τα 140.000.000 € αφορούσαν στη 
χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες πράξεις 
που αφορούσαν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας - όπου ποσό 
6.635.090 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων από τον Άξονα 3 
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του ΕΠ Αττικής. Το επιπλέον ποσό των 2.843.610 € αφορούσε στη χρηματοδότηση 
πράξεων τοπικής εμβέλειας στην περιφέρεια Αττικής.  
Από τις υποβληθείσες προτάσεις:  

 1 αφορά οριζόντια πράξη με αιτούμενη χρηματοδότηση προϋπολογισμού 
399.611,60 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής και 

 5 αφορούν χρηματοδότηση πράξεων χωροθετούμενων στην Περιφέρεια Αττικής 
με αιτούμενο προϋπολογισμό ΔΔ 8.219.730 € από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής.  

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) στο πλαίσιο της 9ης Πρόσκλησης δεν έχει ενταχθεί 
καμία πράξη.  

 
Συνολικά, για την εκχώρηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Αττικής μέσω 
προσκλήσεων του ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ έχει ενεργοποιηθεί (έκδοση προσκλήσεων) για την 
Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 100.375.450 € για πράξεις εκτός 
κρατικών ενισχύσεων.  
 
Το 2009, πλέον των Προκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 3, ενεργοποιήθηκε από τον ΕΦΔ ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» και η υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων μέσω εκχωρήσεων προς 
τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 
 
Ειδικότερα: 

o στις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» εκχωρήθηκαν στο πλαίσιο της Θεματικής 
Προτεραιότητας 11: 
1. Η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε 

επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση 
επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e−Security)» για την χρηματοδότηση 
ενισχύσεων από τον άξονα προτεραιότητας 3 του ΕΠ Αττικής, συνολικής 
δημόσιας δαπάνης έως 2.205.069 € (βλ. α/α 6 πίνακα) και  

2. Η διαχείριση τμήματος της κατηγορίας πράξης «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις» που αφορά στην «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 
Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων 
Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi lodge)» για τη χρηματοδότηση ενισχύσεων από 
τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ Αττικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 
3.150.000 € (βλ. α/α 7 πίνακα). 

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί.  

o Στον ΕΦΔ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου 
Ιδιωτικών Επενδύσεων εκχωρήθηκε η διαχείριση για κατηγορίες πράξεων κρατικών 
ενισχύσεων και ειδικότερα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων v, vi, viii, του 
εδαφίου δ και της υποπερίπτωσης xii του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και 
την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
χρηματοδότηση δράσεων από τον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού έως 39.000.000 € στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 10 
και 12 (βλ. α/α 8, 9 πίνακα). Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) στο πλαίσιο της 
προκήρυξης με κωδικό πρόσκλησης ΙΕ03/2007 έχουν ενταχθεί 2 πράξεις 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.404.850 € στον Άξονα 3 του ΕΠ 
Αττικής. 
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ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΣΣυυννττοοννιισσμμοούύ  ττηηςς  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκώώνν  
ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ((ΕΕΥΥΣΣ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα συντονισμού ή/και 
διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΣ , έχουν εκδοθεί 5 
προσκλήσεις/ προκηρύξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 360.691.675 € και μέχρι το 
έτος αναφοράς (2009) έχουν πραγματοποιηθεί 4.186 εντάξεις πράξεων στο πλαίσιο των 
Θεματικών Προτεραιοτήτων 5 και 8 συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 
222.850.182 €. 
Η αρμοδιότητα διαχείρισης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων έχει εκχωρηθεί στους 
ακόλουθους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων: 

 πιστωτικά ιδρύματα και  
 Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ 

Αναλυτική παρουσίαση των προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων που διαχειρίζεται ή/και συντονίζει, εποπτεύει και παρακολουθεί η ΕΥΣ 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης

/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) 

Αρ. Συγχρημ. ΔΔ 

1 5 
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE 
/ Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου 
JEREMIE στα πλαίσια των Π.Ε.Π 

ΤΖΕΡ1/2007 ΕΥΣ 25.500.000 1 25.500.000 

  ΠΡΑΞΕΙΣ εκτός ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΥΣ: 25.500.000 1 25.500.000 

2 8 

Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων / 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (Α', B' και Γ΄ΦΑΣΗ) 

ΕΥ01 Α, Β, 
Γ/2007 

ΕΥΣ / 
Πιστωτικά 
Ιδρύματα 

191.049.763 4.183 190.409.914 

3 8 

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 

21-8-2009 
ΕΥΣ / 

Πιστωτικά 
Ιδρύματα 

97.000.000     

4 8 

Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων 
επαγγελματιών στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

26-8-2009 
ΕΥΣ / 

Πιστωτικά 
Ιδρύματα 

21.000.000     

5 8 

Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα 
τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 
3299/04, όπως αυτός ισχύει ή 
τροποποιείται / 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΠΕΠ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΕ02/2009 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

26.141.912 2 6.940.268 

    ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΥΣ: 335.191.675 4.185 197.350.182 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΣ : 360.691.675 4.186 222.850.182 
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Ειδικότερα επισημαίνονται  : 

o Βασικός στόχος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαικοί Πόροι 
για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες επιχειρήσεις- Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises) (βλ. α/α 1 πίνακα) είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων 
ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κλπ – αλλά 
όχι επιχορηγήσεις).  
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’ ΚΠΣ 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. 
Σε επίπεδο προγραμματικού σχεδιασμού έχει δεσμευθεί από το ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και τους σχετικούς Άξονες 
Προτεραιότητας των 5 μεταβατικών περιφερειών το ποσό των 100.000.000 €. Το 
ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που αναλογεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 του ΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 25.500.000 € και αφορά σε 
ενταγμένη πράξη. 

o Το 2007 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ 
προχώρησε στη δημοσιοποίηση προκήρυξης για τη ενίσχυση των ΜΜΕ του 
τριτογενούς τομέα (Εμπόριο – Υπηρεσίες) (βλ. α/α 2 πίνακα). Η προκήρυξη 
εντάσσεται στη Θεματική Προτεραιότητα 08: «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και 
είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό σε όρους συνολικής 
δημόσιας δαπάνης 660.000.000 €. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ 
που αφορά στον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής, ανέρχεται σε 191.049.763 €. 
Επισημαίνεται ότι για την ένταξη της προκήρυξης αυτής στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν 
αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα. 
Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής προτάσεων και αξιολόγησής τους, οι 
πράξεις που εντάχθηκαν και αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ 
Αττικής είναι 4.183 με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 190.409.914 €. 

o Στις 21-8-2009 ανακοινώθηκε «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» (βλ. α/α 3 πίνακα). Η προκήρυξη εντάσσεται 
στη Θεματική Προτεραιότητα 08: «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και είναι 
οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό σε όρους συνολικής 
δημόσιας δαπάνης 500.000.000 €. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ 
που αφορά στον Άξονα 3 του ΕΠ Αττικής ανέρχεται σε 97.000.000 €. Για την 
ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης η Μονάδα Δ της ΕΥΣ (Ανταγωνισμού και 
Κρατικών Ενισχύσεων) προχώρησε στη δημοσίευση Κλειστού Διεθνή Διαγωνισμού 
για την επιλογή των ΕΦΔ πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Σε συνέχεια της 
προκήρυξης έχουν υποβληθεί συνολικά 43.817 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, οι 
οποίες είναι σε φάση αξιολόγησης. 
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o Στις 26-8-2009 ανακοινώθηκε «Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – 
ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» (βλ. α/α 4 πίνακα). 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 λειτουργεί συμπληρωματικά και 
παράλληλα με την προκήρυξη ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών με σκοπό την 
συντονισμένη και ουσιαστική ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η προκήρυξη εντάσσεται στη Θεματική 
Προτεραιότητα 08: «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις και είναι οριζόντια για όλα 
τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 
70.000.000 €. Το ποσό της προκήρυξης που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα του ΕΠ 
Αττικής ανέρχεται σε 21.000.000 €. Από τα 25.512 επενδυτικά σχέδια που έχουν 
υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, τα 8.785, αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 
74.776.693 €, αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής. Τα επενδυτικά σχέδια είναι σε 
φάση ταυτοποίησης και αξιολόγησης. 

o Με βάση την εκδοθείσα απόφαση εκχώρησης στον ΕΦΔ Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ, εντάχθηκαν στα ΠΕΠ ιδιωτικές επενδύσεις 
του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/2004 (βλ. α/α 5 πίνακα). Συγκεκριμένα στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΕΠ Αττικής εντάχθηκαν 2 πράξεις 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.940.268 €.  

 
ΔΔεείίκκττεεςς  εεκκρροοώώνν  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  33  
 
Οι προαναφερθείσες ενταγμένες πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 συμβάλλουν στις 
τιμές των ακόλουθων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ:   

 «Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται»  
 «Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις»  
 «Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης»  
 «Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου»  

 «Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που 
είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά»  

 «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)»  

 «Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης)-  Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ» 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων του ΟΠΣ προβλέπεται να 
εκσυγχρονιστούν – βελτιωθούν 4.187 επιχειρήσεις, να υποστηριχθούν 400 επιχειρήσεις 
από Δομές Στήριξης, να δημιουργηθούν 12 κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν 6.258 θέσεις απασχόλησης (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης) και να επιδοτηθούν 9.050 δανειακές συμβάσεις. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων, μέχρι το έτος αναφοράς (2009), που αφορούν στον Άξονα 
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Προτεραιότητας 3 με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΟΠΣ) από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής 

Σύγκλισης 

 
Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Επίτευγμα   882        

Στόχος          1.554 
Υφιστάμενες ΜΜΕ που 
εκσυγχρονίζονται /βελτιώνονται 
(αριθμός) Αφετηρία 306.907          

Επίτευγμα           

Στόχος          99 

Νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται από 
επιδοτούμενα προγράμματα 
(αριθμός) Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          220 

Επιχειρήσεις που ωφελούνται 
από δράσεις Έρευνας & 
Ανάπτυξης Καινοτομίας 
(αριθμός) Αφετηρία 332          

Επίτευγμα           

Στόχος          14 
Νέες /υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις έντασης γνώσης 
(spin-off και spin-out) (αριθμός) Αφετηρία 8          

Επίτευγμα           

Στόχος          8.353 
Τουριστικές κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται (αριθμός) 

Αφετηρία 62.312          

Επίτευγμα           

Στόχος          5 
Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού (αριθμός) 

Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          7.062 

Χρηματοδοτούμενες 
επιχειρήσεις για ενσωμάτωση 
ΤΠΕ στην καθημερινή τους 
λειτουργία (αριθμός) Αφετηρία 3.130          

Επίτευγμα           

Στόχος          118 

Δημιουργούμενες & Νέες 
Επιχειρήσεις που παράγουν ή 
αξιοποιούν ΤΠΕ και 
Χρηματοδοτούνται από venture 
capital και άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία (αριθμός) 

Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          4 
Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις (αριθμός) Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          56 
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) 

Αφετηρία 149          

Αποτελέσματα 

Επίτευγμα           

Στόχος          13% 
Ποσοστό τουριστικών κλινών 
που εκσυγχρονίζονται (%) 

Αφετηρία 62.312%          

Επίτευγμα   1.268        

Στόχος          2.380 

Νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται από την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων 
(αριθμός) Αφετηρία 0          

Aριθμός υποστηριζόμενων Επίτευγμα           
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Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Στόχος          8.490 επιχειρήσεων από Δομές 
Στήριξης (αριθμός) 

Αφετηρία 5.300          

Επίτευγμα           

Στόχος          780 
Ισοδύναμα ανθρωποέτη 
απασχόλησης ερευνητών 
(αριθμός) Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          14 
Αριθμός αιτήσεων για Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας από ερευνητές 
(αριθμός) Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          11,29% 

Χρηματοδοτούμενες 
Επιχειρήσεις με δυνατότητα 
αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών (%) Αφετηρία 8,56%          

Επίτευγμα           

Στόχος          1,69% 

Χρηματοδοτούμενες 
Επιχειρήσεις με δυνατότητα 
αποδοχής Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω 
Διαδικτύου (%) 

Αφετηρία 0,78%          

Επίτευγμα           

Στόχος          93,19% 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του 
Δημοσίου που είναι Πλήρως 
Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (%) Αφετηρία 84,29%          

Επίτευγμα           

Στόχος          136.908 
Επωφελούμενοι πολίτες από 
χρηματοδοτούμενους 
εξοπλισμούς ΤΠΕ (αριθμός) Αφετηρία 0          

Επίτευγμα           

Στόχος          20% 

Ποσοστό πολιτών που 
χρησιμοποιούν τις 
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που 
είναι Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας 
Διοίκησης) (%) 

Αφετηρία 9%          

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

παρουσιάζονται στο Ε.Π. 
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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 ΕΦΔ πράξεων του Άξονα για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς τους, 
συνοψίζονται στα εξής: 
 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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 ΕΥΔ 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 αυτών του ΤEΜΠΜΕ (συνολικά 200 
εκατ. €). Η συνολική πρόοδος του τομέα κατά το 2009 υπήρξε περιορισμένη.  

Σε σχέση με τον τομέα τουρισμού, για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις από 
την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση 
στην κινητοποίηση του τομέα η οποία οφείλεται κυρίως στη μη επίλυση βασικών 
προβλημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην επιλογή προτεραιοτήτων μεταξύ των 
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, στους ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων, κα.  

Σε σχέση με τον τομέα Εμπορίου - Προστασίας Καταναλωτή, για τον οποίο έχουν 
ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα, το 
σύνολο σχεδόν των κονδυλίων των τομέων έχει εξειδικευθεί αλλά δεν υπάρχει καμία 
παρέμβαση που να έχει περάσει σε φάση ενεργοποίησης και υλοποίησης. 
 
 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
 
Το 2009 οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για το εκχωρούμενο τμήμα στον ΕΦΔ  
ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 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 ΕΥΔ υποδέχθηκε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό προτάσεων. Ο πρώτος κύκλος 
αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2009 με συγκριτική 
αξιολόγηση και εντάχθηκε σημαντικός αριθμός πράξεων. 
Στη συνέχεια για λόγους επιτάχυνσης στην υλοποίηση του Άξονα, επιλέχθηκε η διαδικασία 
της άμεσης αξιολόγησης για την 5η, 8η, και 9η Πρόσκληση 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 
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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 Αττικής. 
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3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αναζωογόνηση (Regeneration) 

Αστικών Περιοχών 

 
3.4.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Γενικούς Στόχους του 
Προγράμματος «Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές 
Επιχειρηματικό Κέντρο», «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του 
περιβάλλοντος» και «Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» . 
 
Στο συγκεκριμένο Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων 
αστικής αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στο μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, την 
εφαρμογή εκτεταμένων αναπλάσεων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, μέσω και της 
ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού δημόσιου 
χώρου,  την αξιοποίηση και επανάχρηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωμένη αλλαγή 
χρήσεων (π.χ. εγκαταλειμμένες βιομηχανικές συγκεντρώσεις και άλλα) σε συνδυασμό με 
πιθανές δράσεις οικονομικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για την αναθέρμανση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας με στόχο την αποφυγή εμφάνισης περιοχών «χωρικού 
αποκλεισμού» λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων για 
«κοινωνικό αποκλεισμό».  
Οι παραπάνω στοχευμένες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας, εξυπηρετούν 
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 Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 188.000.000 €. 
 
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής. 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4  
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ Φορέας στον οποίο 
εκχωρήθηκε αρμοδιότητα 
διαχείρισης τμήματος του ΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  Συνολική ΔΔ (€)  Αριθμός  Συγχρημ. ΔΔ (€) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ /  
 ΕΔΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ: 100.000.000 51 88.400.000 

 
 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 μέχρι το έτος αναφοράς (2009): 
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 έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 100.000.000 € στο 
πλαίσιο του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια 
για την αστική και αγροτική αναγέννηση και  

 έχουν ενταχθεί 51 πράξεις με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
88.400.000 €. 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος 
πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλη
σης/ ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) Αρ. Συγχρημ. ΔΔ  

1 61 Πράσινη ζωή στην πόλη 2/6-8-2008 ΕΔΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 100.000.000 51 88.400.000 

ΣΥΝΟΛΟ: 100.000.000 51 88.400.000 

 
Η παραπάνω πρόσκληση και οι αντίστοιχες εντάξεις πράξεων που ακολούθησαν,  αφορούν 
στο Πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη», που είναι μια δράση με στόχο να βελτιώσει 
την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν και εργάζονται στην Aττική, κυρίως στις 
υποβαθμισμένες περιοχές με σχετικά μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και έντονα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. 
 
ΔΔεείίκκττεεςς  εεκκρροοώώνν  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  44  
 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τους 
ακόλουθους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 
4, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, 
στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές τους. 
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων του ΟΠΣ, προβλέπεται 
να εξυπηρετηθούν 4.885.943 κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής από παρεμβάσεις 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών 

 

Δείκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκροές 

Επίτευγμα           

Στόχος          3 
Σχέδια ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης (αριθμός) 

Αφετηρία 0          

Αποτελέσματα 

Επίτευγμα           

Στόχος          - 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 
από παρεμβάσεις 
ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης (αριθμός) Αφετηρία -          

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

παρουσιάζονται στο Ε.Π. 
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3.4.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
 
Στη διάρκεια του έτους 2009 δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα κατά την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4. 
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3.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

 
3.5.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα 
 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του Προγράμματος. Ειδικότερα, ο εν 
λόγω Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του 
Προγράμματος και καλύπτει, μεταξύ των άλλων, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τους ελέγχους καθώς και την 
απαραίτητη ενημέρωση και δημοσιότητα του Προγράμματος. 
 
Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ Αττικής, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε 33.000.000 €. 
 
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης: 

 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Αττικής 
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ)  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος στον Άξονα 
Προτεραιότητας 5:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5  
ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 
Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε αρμοδιότητα 

διαχείρισης τμήματος του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  Συνολική ΔΔ (€) 
πρόσκλησης Αριθμός  Συγχρημ. ΔΔ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ Αττικής: 11.043.550 7 1.069.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 3.971.666 3 1.693.442 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΨΣ: 3.663.054 6 2.297.619 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 18.678.270 16 5.060.061 

 
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 μέχρι το έτος αναφοράς (2009): 

 έχουν εκδοθεί 11 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.678.270 € στο 
πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΚΘΠ): 
 ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 
 ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία 

 έχουν ενταχθεί 16 πράξεις με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 5.060.061 
€. 
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Αναλυτικότερα, επιμέρους στοιχεία της υλοποίησης στον Άξονα ανά Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ((ΕΕΔΔΑΑ))  ΑΑττττιικκήήςς  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Αττικής, εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις και μέχρι το έτος αναφοράς 
(2009) έχουν πραγματοποιηθεί 7 εντάξεις πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης 1.069.000 €.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται παρουσίαση των προσκλήσεων και εντάξεων στο πλαίσιο 
των παρεμβάσεων που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Αττικής:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / 
Τίτλος πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) Αρ. Συγχρημ. ΔΔ  

1 85 Προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση, επιθεώρηση 13/2-2-2009 ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.459.918 4 494.000 

2 86 Αξιολόγηση και μελέτες, 
ενημέρωση και επικοινωνία 14/2-6-2009 ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.583.632 3 575.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 11.043.550 7 1.069.000 

 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  κκααιι  
ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠΑΑΕΕ))    

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, εκδόθηκαν 8 προσκλήσεις και μέχρι το έτος αναφοράς 
(2009) έχουν πραγματοποιηθεί 3 εντάξεις πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης 1.693.442 €.  

Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του έτους 
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.  
Αναφορικά με τις παρεμβάσεις του Άξονα που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, προτεραιότητα 
δόθηκε στην εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία - εξειδίκευση δράσεων, στην τεχνική 
υποστήριξη των ΕΦΔ και των ΕΥΣΕΔ, στην εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥΔ, των ΕΦΔ και 
των Δικαιούχων καθώς και σε ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης. 
Έχουν ενεργοποιηθεί με έκδοση προσκλήσεων κατηγορίες πράξεων με στόχο να 
εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων του ΕΠ Αττικής που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται παρουσίαση των προσκλήσεων και εντάξεων στο πλαίσιο 
των παρεμβάσεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ:  
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    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / Τίτλος πρόσκλησης 
Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική 
ΔΔ  
(€) 

Αρ. Συγχρημ. 
ΔΔ (€) 

1 85 

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Ποργράμματος / Τεχνική 
υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 

32/14-9-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  495.040     

2 85 

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης 
,παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος /  
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους 
τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας 

26/9-7-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  569.296     

3 85 

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης 
,παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος /  
Μονάδα Δικαίου Ενέργειας 

24/26-6-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  124.800     

4 85 

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης 
,παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος /  
Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση της 
πράξης "Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών 
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών 
στη Μικροηλεκτρονική" 

16/30-4-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  166.400 1 166.400 

5 85 

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, 
επιθεώρηση /  
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους 
τομείς του Εμπορίου και του Καταναλωτή 

28/30-7-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  420.784     

6 85 

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι , Αξιολόγηση /  
Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους 
τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού πλούτου 
και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών 
προς αυτή υπηρεσιών 

22/2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  668.304     

7 86 Πληροφόρηση - Δημοσιότητα /  
Δημοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 13/10-4-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  1.270.704 1 1.270.704 

8 86 
Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι , Αξιολόγηση /  
Μελέτες ΕΥΔ για την υποστήριξη του ΕΠΑΝ 
ΙΙ 

12/26-3-2009 ΕΥΔ ΕΠΑΕ  256.338 1 256.338 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 3.971.666 3 1.693.442 

 
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΨΨηηφφιιαακκήή  ΣΣύύγγκκλλιισσηη»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠ  ΨΨΣΣ))  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει 
εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, εκδόθηκε 1 πρόσκληση και μέχρι το έτος αναφοράς (2009) 
έχουν πραγματοποιηθεί 6 εντάξεις πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 
2.297.619 €.  
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Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται παρουσίαση της πρόσκλησης και των εντάξεων στο πλαίσιο 
των παρεμβάσεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ:  
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α ΚΘΠ Κατηγορία Πράξης / 
Τίτλος πρόσκλησης 

Κωδικός / 
Ημ/νία 

Πρόσκλησης 

Φορέας 
Πρόσκλησης/ 

ΕΦΔ 

Συνολική ΔΔ 
(€) Αρ. Συγχρημ. ΔΔ  

1 85 1.831.527 4 1.824.893 

2 86 

Αξιολόγηση και μελέτες, 
ενημέρωση και επικοινωνία /  
3.1_ν01 

3/12-12-2008 
ΕΥΔ ΕΠ 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

1.831.527 2 472.726 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: 3.663.054 6 2.297.619 

 
Αναλυτικότερα οι ενταγμένες πράξεις στο πλαίσιο: 

 της ΘΠ 85 αφορούν Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
(ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.), Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής- Δράσεις 
προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, 
αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και τέλος προμήθεια εξοπλισμού 

 της ΘΠ 86 αφορούν τη λειτουργία Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και την κατάρτιση προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. 

 
3.5.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
 
Στη διάρκεια του έτους 2009 δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα κατά την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 5. 
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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 (Διατάξεις 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 η εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο 
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 αποτελεσματικότητα 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 
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Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (αρμόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων) του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 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 Αττικής, 
που έλαβε χώρα στις 06/03/2008, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα κριτήρια 
αξιολόγησης πράξεων: 

 Β3. Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση  

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος 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 δικαιούχου 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 Διαχειριστική Αρχή ανάλογα με το είδος των 
πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης. 

 
Κατά την 1η αυτή Συνεδρίαση, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Διαχειριστική Αρχή / 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης να προβεί στην εξειδίκευση 
των κριτηρίων στις σχετικές προκλήσεις ανάλογα με το είδος και τη φύση των 
προβλεπόμενων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στο επίπεδο της διαχείρισης και εφαρμογής, βάσει των προβλεπόμενων στο ΕΠ, έχει 
εκδοθεί σχετική πρόσκληση στη Θεματική Προτεραιότητα (ΘΠ) 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», συνολικής δημόσιας δαπάνης: 14.700.000 €.  
 
Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων, στις οποίες έχει ορισθεί 
ΕΦΔ η ΕΥΔ 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 
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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 ΕΥΔ ΕΠΑΕ συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία και την Εθνική Αρχή Συντονισμού 

 της πρόβλεψης, στις ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, δράσης 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 & 3.3.1 της παρούσας Έκθεσης).   

 
Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων, στις οποίες έχει ορισθεί 
ΕΦΔ η ΕΥΔ 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 του 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);». 
 
 
4.2. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

 
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής αναλύονται στην 
παράγραφο 3.5 της παρούσας έκθεσης που αφορά στον «Άξονα Προτεραιότητας 5: 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του ΕΠ Αττικής 2007-13. 
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Κατά το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, δόθηκε 
προτεραιότητα στην εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία - εξειδίκευση δράσεων, στην 
τεχνική υποστήριξη των ΕΦΔ και των ΕΥΣΕΔ, στην εκπαίδευση προσωπικού των ΕΥΔ, ΕΔΑ, 
ΕΦΔ και των Δικαιούχων καθώς και σε ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης. 
 
Συνοπτικά, στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠ Αττικής:  

 έχουν εκδοθεί 11 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.678.270 € στο 
πλαίσιο των ακόλουθων Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΘΠ): 
 ΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 
 ΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία 

 έχουν ενταχθεί 16 πράξεις με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 5.060.061 
€. 

 
 
4.3. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττικής» 2007-2013 κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από 
ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 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 Δημοσιότητας είχε ως στόχο την ανάδειξη 
του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και 
την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, αλλά και της κοινής γνώμης για τις 
προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ.  

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2009 για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής» 2007-13 (ΕΠ Αττικής) αφορούσαν σε: 

• Προετοιμασία και δοκιμαστική λειτουργία νέας διαδικτυακής πύλης (portal) για το ΕΠ 
Αττική (www.attikis.gr), ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της οποίας πραγματοποιείται 
από τη ΜΟΔ 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 δικαιούχους, τους 
δικαιούχους 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 2007-13. Ειδικότερα, το portal του ΕΠ Αττικής τροφοδοτείται από την 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) με την αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά με 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.  

• Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ανάρτηση στο 
δικτυακό τόπο www.espa.gr και αποστολή στους δυνητικούς δικαιούχους. 

http://www.attikis.gr/�
http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx�
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• Δημοσιοποίηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr του καταλόγου των δικαιούχων των 
πράξεων του ΠΕΠ - 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 δικαιούχους 
πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. 

• Καθόλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς και έως την έναρξη της δοκιμαστικής 
λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πύλης του ΠΕΠ, ανασχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε 
η ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής. 
(www.pepattikis.gr). 

• Ανάρτηση όλου του υλικού των Προσκλήσεων στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Αττικής και αποστολή στους δυνητικούς δικαιούχους. 

• Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 
2007-2013. 

• Ένταξη στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ειδικού έργου πρόσληψης 
Συμβούλου για την εξειδίκευση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου που 
αφορούν την ΕΔΑ Αττικής. 

• Σύνταξη ειδικής εγκυκλίου για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων σε σχέση με τα θέματα 
πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

• Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009.  

 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα -Αττική 

Μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), το 2009 συνεχίστηκε τα 
πρόγραμμα προβολής και ενημέρωσης για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί τόσο ενέργειες Πληροφόρησης 
και Δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας, όσο και ενέργειες στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποιεί από την αρχή της λειτουργίας του Προγράμματος ενέργειες 
πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων, διοργάνωση 
εκδηλώσεων κλπ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης, 
δημοσιοποίησης και προβολής του Προγράμματος. Παράλληλα, λειτουργούν:  

 Το Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00 
μέχρι τις 17.00, είναι στελεχωμένο από 3 άτομα και βρίσκεται στο ισόγειο της 
Διαχειριστικής Αρχής, Μεσογείων 56. Τηρούνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που 
αφορούν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. Κατά το έτος 2009 
δόθηκαν 17.504 απαντήσεις σε ισάριθμες κλήσεις που αφορούσαν στο ΕΠΑΝ ΙΙ. 
Εστάλησαν επίσης 255 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού, ενώ 
επισκέφθηκαν το γραφείο 443 ενδιαφερόμενοι. Επιπλέον, τα στελέχη του γραφείου 
είναι αρμόδια για τη συνεχή επικαιροποίηση των ιστοσελίδων www.info3kps.gr και 
www.espa.gr  με στοιχεία των ανοικτών προκηρύξεων. 

 Η Διαδικτυακή πύλη ΕΠΑΝ ΙΙ: www.antagonistikotita.gr (στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα), η λειτουργία της οποίας είναι συνεχής. 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, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών, Σάββατο και Κυριακή. Ο 

http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx�
http://www.pepattikis.gr/�
http://www.info3kps.gr/�
http://www.espa.gr/�
http://www.antagonistikotita.gr/�
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κατάλογος δικαιούχων του Προγράμματος προβάλλεται διακριτά στην ενότητα «το 
ΕΠΑΝ για την Ελλάδα» υπό τον τίτλο «Λίστα ωφεληθέντων». 

 Γραφείο Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά 
αναφέροντας η σύνταξη δελτίων τύπου και αποστολή στα ΜΜΕ, η καθημερινή 
παρακολούθηση και αποδελτίωση, η συγγραφή και επιμέλεια άρθρων και ομιλιών, η 
σύνταξη ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) και η καθημερινή παρακολούθηση και 
τροφοδότηση της ενότητας «Γραφείο Τύπου» του δικτυακού τόπου 
www.antagonistikotita.gr. Η ΕΥΔ 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 (Ε.Ε.), 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 Ε.Ε. 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 Ε.Ε. Η αποτύπωση αυτή 
γίνεται με εξειδικευμένο πρωτόκολλο κωδικοποίησης σε καθημερινή βάση.  

 
Το έτος αναφοράς (2009), πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που προβλέπονται στο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 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 ΣΔΕ, όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα. Οι 
ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  
«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ 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 Δημοσιότητας (Π & Δ). Οι 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης όρισαν υπεύθυνους Π & Δ με στόχο την ενημέρωση για 
τις υποχρεώσεις Π & Δ που απορρέουν από τον ορισμό τους ως ΕΦΔ, την επίτευξη 
ομοιογένειας εφαρμογής ενεργειών Π & Δ 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 Δικτύου έγιναν κατάρτιση 
και αποστολή οδηγού για την υλοποίηση της Π & Δ στα στελέχη της ΕΥΔ και των ΕΦΔ, 
εκπαίδευση των υπευθύνων Π & Δ στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, διάχυση του λογοτύπου 
ΕΠΑΝ ΙΙ. 

 Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται: 
o 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.  

http://www.antagonistikotita.gr/�
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o Δημοσίευση στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο τον Ιούλιο 2009, ειδικής 
καμπάνιας με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος, τη 
δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ανοικτών προκηρύξεων.  

o 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 Δημοσιότητας:  
o 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 ΕΦΔ και άλλων ΕΥΔ, για το νέο 
Πρόγραμμα.  

o 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 στην Περιφέρεια Αττικής:  
o 4η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ) με 

παρουσίαση του ΕΠΑΝ ΙΙ και των δράσεων στήριξης των ΜΜΕ, Ιούνιος 2009. 
o Ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με την 

Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς με θέμα την πρωτοβουλία Eco Innovation / Οικολογική 
Καινοτομία. 

o Ημερίδα του ΟΕΣΥΝΕ στο ΕΒΕΑ  με θέμα "Νεανική Επιχειρηματικότητα και οι 
ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από την οικονομική κρίση", Απρίλιος 2009 

o 10ο Διεθνές Venture Capital Forum στο ξενοδοχείο Hilton, Ιούνιος 2009  
o Διοργάνωση ημερίδας τον Ιούλιο 2009 με συμμετέχοντες τα στελέχη των ΚΥΕ και 

ΚΕΤΑ, για την ενημέρωση τους επί των τεχνικών λεπτομερειών των ανοικτών και 
επικείμενων προκηρύξεων. 

o Υποστήριξη του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Global Management Challenge, ο 
οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό επιχειρηματικής στρατηγικής για 
στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 31 χώρες ετησίως 
και έχουν ήδη συμμετάσχει περισσότερα από 500.000 άτομα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η αποτελεσματικότητά του στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών 
επιχειρήσεων είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Η προσομοίωση πραγματικών 
επιχειρηματικών συνθηκών και το ιδιαίτερα εξελιγμένο λογισμικό προσφέρουν την 
πιο ρεαλιστική περιπέτεια στον κόσμο της διοίκησης επιχειρήσεων στους 
συμμετέχοντες. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Αττική με την συμμετοχή 
φοιτητών από όλη τη χώρα. 

o 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. Στόχος του συνεδρίου ήταν η 
πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού για την ευρωπαϊκή πολιτική αναφορικά 
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με τα clusters επιχειρηματικότητας, ως σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση 
της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. 

 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν τη πρόοδο του 
έργου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 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 Δημοσιότητας στην Περιφέρεια Αττικής.  
Ο Πίνακας 4.2 εμφανίζει τους δείκτες με τα ποσοτικά στοιχεία για ενέργειες 
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας θεωρώντας ότι αφορούν και στην 
Περιφέρεια Αττικής.  
 
 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  44..11:: Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για την Περιφέρεια Αττικής 

α/α ΔΕΙΚΤΕΣ 2009 

Επίτευγμα 2 

Στόχος  2 1 Καταχωρήσεις στον Τύπο 

Αφετηρία   

Επίτευγμα 34 

Στόχος  30 2 Συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, fora κλπ 

Αφετηρία   

 
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  44..22:: Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Εθνικής Εμβέλειας 

α/α ΔΕΙΚΤΕΣ   2009 

Επίτευγμα 3 

Στόχος  2 1 Διοργάνωση εκδηλώσεων 

Αφετηρία   

Επίτευγμα 53 

Στόχος  50 2 Καταχωρήσεις στον Τύπο 

Αφετηρία   

Επίτευγμα 1 

Στόχος  1 3 Γραφείο Τύπου 

Αφετηρία   

Ολοκλήρωση 1 

Στόχος  1 4 Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού 

Αφετηρία   

Επίτευγμα 1 

Στόχος  1 5 Ιστοσελίδα 

Αφετηρία   
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α/α ΔΕΙΚΤΕΣ   2009 

Επίτευγμα 15 

Στόχος  14 6 Εντυπες και Ηλεκτρονικές εκδόσεις (Ενημερωτικά έντυπα 
- Οδηγοί - CD Rom - Διαφημιστικό & Προωθητικό Υλικό) 

Αφετηρία   

Επίτευγμα 9 

Στόχος  9 7 Συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, fora κλπ 

Αφετηρία   

 
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση- Αττική 

Μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ), το 2009 υλοποιήθηκαν δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας στο πλαίσιο των στόχων που περιγράφηκαν αναλυτικά στο Επικοινωνιακό 
της Σχέδιο, ήτοι:  

• Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και το σταδιακό άνοιγμα του 
• Εξειδικευμένη ενημέρωση εμπλεκομένων φορέων 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ υλοποίησε κυρίως ενέργειες άμεσης επικοινωνίας σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο.  
Ειδικότερα, οι κύριες πράξεις/ ενέργειες δημοσιότητας που έγιναν στην Περιφέρεια 
Αττικής, στο πλαίσιο της σχετικής εκχώρησης από το ΕΠ Αττικής, είναι: 
 Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες δράσεις: 
o Ανάρτηση σημαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου: Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ τήρησε την υποχρεωτική 

ενέργεια. Ταυτόχρονα αξιοποίησε την ιστοσελίδα δημιουργώντας ένα «εορταστικό» 
banner για την Ημέρα της Ευρώπης.  

o Καταχώρηση στον Τύπο: Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ με ειδική δημοσίευση στην εφημερίδα 
ATHENS VOICE, συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. 

 Ενημερωτικές συναντήσεις με μεγάλους δυνητικούς δικαιούχους και εκπροσώπους των 
ΟΤΑ και ΣΕΣΜΑ: Οι συναντήσεις με εκπροσώπους των ΟΤΑ λειτούργησαν ως μια 
εισαγωγική ενημέρωση, με στόχο την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών μέσω των 
φορέων της αυτοδιοίκησης και την αξιοποίησή τους ως φορέων διάχυσης της 
πληροφόρησης για το ΕΠ σε τοπικό επίπεδο. Η συνάντηση με τους μεγάλους 
δυνητικούς δικαιούχους, και εκπροσώπους του ΣΕΣΜΑ εγγράφεται στην προσπάθεια 
αξιοποίησης όλων των δυνατών στρατηγικών συνεργειών και τη δημιουργία δικτύων 
για συστηματική κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

 Συμμετοχή σε Ημερίδες 12 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής: Α. Βαρβάρας, 
Αμαρουσίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Χαλανδρίου, Ελευσίνας, Κορυδαλλού, Περάματος, 
Ραφήνας, Α. Παρασκευής, Δάφνης, Αλίμου, Γαλατσίου. Η ΕΥΔ συμμετείχε στις 
ημερίδες που οργάνωσαν 12 Δήμοι, με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του ΕΠ 
Κοινωνία της Πληροφορίας και παράλληλα την γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τις 
παρεμβάσεις της Ψηφιακής Σύγκλισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας - Αττική 

Μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ), το 2009 
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διαμορφώθηκαν πρότυπα εργοταξιακών πινακίδων για συνεχιζόμενα και νέα έργα του 
ΕΣΠΑ αρμοδιότητας Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του ΥΠΟΙΑΝ, τα 
οποία απεστάλησαν στους Δικαιούχους των έργων με το με υπ’ αριθμ. 336/24-3-2009 
έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ.  

 

ΕΔΑ Μεταφορών - Αττική 

Μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών (ΕΔΑ Μεταφορών), 
δεδομένου ότι δεν έχουν εκχωρηθεί σχετικοί πόροι Τεχνικής Υποστήριξης για την εκτέλεση 
ενεργειών δημοσιότητας από την ΕΔΑ Μεταφορών στο πλαίσιο του ΕΠ Αττικής (εννοούνται 
ενέργειες πέραν των ενεργειών πληροφόρησης που προβλέπονται στο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου όπως έκδοση Προσκλήσεων, ενημέρωση Δικαιούχων κλπ), θα 
πραγματοποιηθούν ενέργειες δημοσιότητας κυρίως από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο των 
εκτελούμενων έργων (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων κλπ). Οι ενέργειες αυτές θα 
παρακολουθούνται από την ΕΔΑ Μεταφορών με βάση τις αντίστοιχες κανονιστικές 
απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης κάθε έργου. 

 

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 (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ, κατά το έτος 
2009 πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας: 

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 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 Δικαιούχων 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 λεπτά 
μέση διάρκεια επίσκεψης. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αναρτήθηκαν οι 
συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις που προέκυπταν από τη διαχείριση των 
ερωτημάτων.  

http://www.espa.gr/�
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- Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoespa@mnec.gr απαντήθηκαν περισσότερα 
από 6.500 ερωτήματα. Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση εξυπηρετούνται οι 
υποψήφιοι επενδυτές καθ’ όλη τη 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 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στελέχη 
του ΥΠΟΙΑΝ ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες. 

 Οι συνεργαζόμενες τράπεζες στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) 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 Δ 
– Ανταγωνισμού & Κρατικών Ενισχύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, 
παρουσίασαν διεξοδικά τα προγράμματα, σε ενδιαφερόμενους. Παρόμοιες 
ενημερωτικές συναντήσεις οργανώθηκαν και από τους ΕΦΔ του Προγράμματος.  

Στις παραπάνω δράσεις χρησιμοποιήθηκε η ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ με θετικά 
αποτελέσματα για την αναγνωρισιμότητά του στο ευρύ κοινό. 

mailto:infoespa@mnec.gr�
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4.4. Μεγάλα έργα 

 
Στο πλαίσιο της παραγράφου παρατίθεται πληροφόρηση για τα Μεγάλα Έργα, Μεγάλα 
Έργα- Γέφυρες που υλοποιούνται ή έχει προγραμματιστεί η υλοποίησή τους ή εμφανίζουν 
προβλήματα ανά αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τον 
ενδεικτικό κατάλογο Μεγάλων έργων του προγραμματικού κειμένου του ΕΠ Αττικής. 
 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ((ΕΕΔΔΑΑ))  ΑΑττττιικκήήςς  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
«Δίκτυα Αποχέτευσης και Βιολογικοί Καθαρισμοί στους 4 οικισμούς Β κατηγορίας -
Οδηγία 91/271- στην Ανατολική Αττική» 
Πρόκειται για δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και τις Μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σε οικισμούς 
Β Κατηγορίας. (Ισοδύναμος πληθυσμός >15.000 κάτοικοι). Οι οικισμοί που εμπίπτουν στις 
απαιτήσεις της Οδηγίας είναι: Αρτέμιδα, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Κορωπί. 
Mε βάση τα δεδομένα έως το έτος αναφοράς (2009), ο αριθμός και οι επιμέρους 
προϋπολογισμοί των μεγάλων έργων περιβάλλοντος (>25εκ.€) σε αυτό το τομέα δεν έχουν 
ακόμα οριστικοποιηθεί. Προγραμματίζεται η υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ) στις αρχές του 2011.  
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  κκααιι  
ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠΑΑΕΕ))  

 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τα προγραμματιζόμενα μεγάλα έργα του τομέα της Ενέργειας αφορούν στους βασικούς 
στρατηγικούς στόχους του και στο μεγαλύτερο βαθμό τους έχουν διαπεριφερειακή 
διάσταση,  με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή τους να επιμερίζεται σε πολλά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΕΠΑΝ ΙΙ και ΕΠ περιφερειών μεταβατικής στήριξης). 
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος μέχρι το έτος αναφοράς (2009) για τα 
ακόλουθα έργα: 

 
«Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα 
& Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη 
Ρεβυθούσα» (Μεγάλο Έργο- Γέφυρα)  
Πρόκειται για δύο ξεχωριστά έργα («Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα» και «Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής 
ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα»), τα οποία ουσιαστικά αποτελούν μια παρέμβαση, έργο 
γέφυρα με το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ταυτόχρονα μεγάλο έργο (στο σύνολό του), για το 
οποίο το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής έχει αρχικώς καθορισθεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Ε(2007)2395 της 01.06.2007 Απόφαση της Επιτροπής.  
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Αντικείμενο της επέκτασης του σταθμού της Ρεβυθούσας αποτελεί κυρίως η εγκατάσταση 
πρόσθετων αεριοποιητών και αντλιών στον σταθμό με αποτέλεσμα την αύξηση της 
δυναμικότητας του αεριοποιημένου πλέον φυσικού αερίου στο σύστημα μεταφοράς σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στην παροχή αιχμής (με εφεδρεία). Υποστηρικτική δράση 
στην επέκταση και αναβάθμιση του σταθμού έχει και  η εγκατάσταση στη νήσο Ρεβυθούσα 
Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), με καύσιμο φυσικό αέριο, 
αποτελούμενο από δύο μηχανές εσωτερικής καύσης συνολικής παραγόμενης ισχύος από 
12,6 MW μέχρι  15,5 MW, για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών  αναγκών.  
Η αναβάθμιση της παροχευτικής δυναμικότητας του σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου της Ρεβυθούσας (με την αύξηση της παροχετευτικής δυναμικότητας προς το Εθνικό 
Δίκτυο Μεταφοράς από 250 m3/h υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε 1000 m3/h, και με 
την αύξηση της δυναμικότητας εκφόρτωσης από 3.500 m3/h σε 7.250 m3/h) προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς, εξισορροπώντας τις διακυμάνσεις και 
μάλιστα το γεωγραφικό χώρο με το μεγαλύτερο δυναμικό καταναλώσεων φυσικού αερίου 
(περιοχή Αττικής, Νότιο τμήμα χώρας). Η αύξηση της ευελιξίας του συστήματος είναι 
απαραίτητη, δεδομένου ότι οι αιχμές της κατανάλωσης θα αυξάνουν κάθε χρόνο με την 
αύξηση της διείσδυσης του αερίου στην οικιακή κατανάλωση. Μέσω του έργου ενισχύεται  
παράλληλα η ασφάλεια τροφοδότησης φυσικού αερίου στο σύστημα, καθώς 
εμπλουτίζονται, οι δυνατότητες παροχής φυσικού αερίου στη χώρα, διασφαλίζοντας έτσι 
την ομαλή ροή του ακόμη και σε περιόδους κρίσης (όπως η ρωσο-ουκρανική κρίση στις 
αρχές του 2009). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου-γέφυρα ανέρχεται σε 68.019.903 € 
(δημόσια δαπάνη 28.576.652 €) με επιμερισμό ως εξής: 

- 56.687.138 € στο ΕΠΑΝ 2000-2006 που, μετά την αφαίρεση καταλογισμών ύψους 
2.032.304 €, ανέρχεται σε 54.654.833 € (με δημόσια δαπάνη 25.509.212 € και 
23.476.908 αντίστοιχα για τα 2 έργα). Το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής ανήλθε 
σε 50%. 

- 11.332.765 € στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (8 Περιφέρειες στόχου 1 και περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης) και 5.100.000 € δημόσια δαπάνη. 

Το χρονοδιάγραμμα του συνολικού έργου - γέφυρα σύμφωνα με το σημείο Δ.1. του 
Εφαρμοστικού Κανονισμού (βλ. παράρτημα ΧΧΙ ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον Πίνακα 
που ακολουθεί:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΦΑ ΣΗΘ 

Μελέτη Σκοπιμότητας: 27-Ιουν-01 14-Σεπ-01 10-Σεπ-03 10-Νοε-03 

Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: 27-Ιουν-01 14-Σεπ-01 10-Σεπ-03 10-Νοε-03 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων: 
19-Ιουν-02 30-Σεπ-02 29-Ιουν-04 15-Νοε-04 

Μελέτη Σχεδιασμού: 10-Ιουν-02 27-Σεπ-02 22-Ιουλ-04 15-Νοε-04 

Προετοιμασία Φακέλου πρόσκλησης 

για υποβολή προσφορών 
10-Ιουν-02 15-Οκτ-02 09-Ιαν-06 28-Φεβ-06 

Αναμενόμενη έναρξη διαδικασία για 09-Δεκ-02 15-Ιαν-04 01-Ιουν-06 02-Οκτ-06 
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υποβολή προσφορών: 

Αγορά γης: Δεν εφαρμόζεται 

Κατασκευή έργου: 27-Απρ-05 01-Οκτ-07 01-Νοε-07 24-Απρ-09 

Στάδιο τελικών δοκιμών/ 

ρυθμίσεων/ επιθεωρήσεων: 
περιλαμβάνεται στο χρόνο 

κατασκευής 
περιλαμβάνεται στο χρόνο 

κατασκευής 

Λειτουργία έργου:           (1) 01-Οκτ-07  25-Απρ-09  

(1)    Κατά τους 3 πρώτους μήνες η λειτουργία του έργου γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου 

Υλοποίηση στο ΕΣΠΑ  
Το χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέρος του συνολικού μεγάλου έργου  
περιλαμβάνει τα δύο επιμέρους έργα: 

 «Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη 
Ρεβυθούσα» και 

  «Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη 
Ρεβυθούσα»  

συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.100.000 € (4.169.000 € και 838.359 € αντίστοιχα) και 
συνολικού προϋπολογισμού 11.200.000 € (9.264.444 € και 1.863.021€ αντίστοιχα) και 
χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας και εμβέλειας δεδομένου ότι ανήκει στο Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – ΕΣΜΦΑ τις ανάγκες του οποίου εξυπηρετεί. Για το 
λόγο αυτό ο προϋπολογισμός επιμερίζεται στις σχετικές περιφέρειες (Αττικής, 
Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, Θεσσαλίας) με βάση τον πληθυσμό τους και σύμφωνα με στοιχεία απογραφής του 
2001. 

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό η κατανομή του προϋπολογισμού ως δημόσια δαπάνη σε εκ. 
€ επιμερίζεται ως εξής ανά ΠΕΠ : 
 

ΠΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου 

ΕΠΑΝ ΙΙ  
Περιφέρειες στόχου 1  

(Άξονας 4) 

ΠΕΠ 
Αττικής 
(Άξονας 1) 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (Άξονας 4) 

Περιφέρεια  Στερεά Ελλάδα 
(Άξονας 5) 

1.234.710 2.333.250 1.154.640 377.400 

 
Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 14286 /Α2/ 5/25-11-2008 σχετική πρόσκληση της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Με την εντός του 2010 προωθούμενη ολοκλήρωση της έκδοσης της ΚΥΑ για 
τον καθορισμό του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας του ΔΕΣΦΑ θα 
προχωρήσει η ένταξη στο ΕΣΠΑ.  
Η τροποποίηση - επικαιροποίηση της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
(ΑΕΧΕ) προγραμματίζεται να κατατεθεί στις αρχές του 2010.  
Η χρηματοδότηση του έργου μέχρι τέλους του 2009 γίνεται από ίδιους πόρους του ΔΕΣΦΑ 
και για το διάστημα αυτό ανήλθε περίπου σε 9,4 εκ. € συνολικά (4,2 εκ. € δημόσια 
δαπάνη). 
 
«Διασύνδεση Κυκλάδων»  
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Στο πλαίσιο του βασικού στόχου του ενεργειακού τομέα της χώρας που αφορά στην 
προώθηση της ολοκλήρωσης – εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας 
προβλέπεται η υλοποίηση του έργου της Διασύνδεσης Κυκλάδων. Το έργο αφορά στη 
διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Μυκόνου Νάξου, Τήνου με δυνατότητα επέκτασης 
μελλοντικά προς Μήλο.  
Η Διασύνδεση των Κυκλάδων εντάχθηκε στη Μελέτη Ανάπτυξη Συστήματος Μεταφοράς 
(ΜΑΣΜ) 2008-2012 και στο σχέδιο ΜΑΣΜ 2010-2014. Πρόκειται για έργο υψηλής 
στρατηγικής σπουδαιότητας για τη μελλοντική τροφοδότηση των νησιών, λόγω των 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης  των φορτίων τους που προκύπτουν από την εντονότατη 
τουριστική και λοιπή οικονομική δραστηριότητα αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων 
εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους 
αφού η εγκατεστημένη ισχύς (της τάξεως των 143 MW) είναι οριακή. Το έργο αποβλέπει 
στην υποκατάσταση της τοπικής παραγωγής ρυπογόνων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών 
με καύσιμο Diesel και μείωση των δαπανών καυσίμου υποκαθιστώντας την με ενέργεια 
που παράγεται στο Ηπειρωτικό Σύστημα. Θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα εγκατάστασης 
ΑΠΕ της τάξεως των 150 – 200 MW με σκοπό την διακίνηση ενέργειας μεταξύ των νησιών 
και του Ηπειρωτικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος με σκοπό την ευστάθεια του 
Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε  358 εκ. €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη 
ανέρχεται σε 125,3 εκ. €. 

Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας δεδομένου ότι η υλοποίησή του επιφέρει 
ωφέλειες στο σύνολο των καταναλωτών της χώρας. Ο αναλυτικός επιμερισμός 
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ωφέλειες όλων των περιφερειών δεν έχει 
οριστικοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα προς διευθέτηση, όσον 
αφορά σε θέματα απαλλοτριώσεων και χάραξης του έργου. 

Ωστόσο το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του συνολικού έργου σύμφωνα με το σημείο Δ.1. 
του Εφαρμοστικού Κανονισμού (βλ. παράρτημα ΧΧΙ ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον 
Πίνακα που ακολουθεί:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

Μελέτη Σκοπιμότητας:   ΜΑΣΜ 2008-2012 

Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: Α' ΕΞ 2010 Β' ΕΞ 2010 

Περιβαλλοντικές Μελέτες:   ΕΠΟ  ΚΥΑ 16/9/2009 

Μελέτη Σχεδιασμού: Β' ΕΞΑΜ 2008 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Προετοιμασία Φακέλου πρόσκλησης για υποβολή  

προσφορών: 
  

Αναμενόμενη έναρξη διαδικασίας για υποβολή 

προσφορών: (1) 
  

Αγορά γης:               22-Μαϊ-09 B' EΞ 2011 

Κατασκευή έργου: Α' ΕΞ 2011 Α' ΕΞ 2014 

Στάδιο τελικών δοκιμών/ρυθμίσεων/επιθεωρήσεων: Β' ΕΞ 2014 Β' ΕΞ 2014 
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Λειτουργία έργου: Β' ΕΞ 2014 Β' ΕΞ 2014 
 

(1) Στις 10/5/2010 λήγει η Δημόσια Διαβούλευση. Αναμένεται παράταση. 

 
 
 
 
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΠΠρροοσσππεελλαασσιιμμόόττηηττααςς»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  
ΕΕΠΠ--ΕΕΠΠ))  

 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
«Νέα Οδικά Έργα Αττικής» 
Η Απόφαση Ένταξης για το έργο «Νέα Οδικά Έργα Αττικής» εκδόθηκε τον Αύγουστο 
του 2009. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. Α/2/00/00/01/5776/22-12-2009 
απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. Στο τέλος του 2009 εξετάστηκε η πιθανότητα 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για το ενταγμένο έργο «Νέα Οδικά Έργα Αττικής», με 
βάση τις επικείμενες μεταβολές του Χωροταξικού Σχεδιασμού του αρμόδιου Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  
Στην παρούσα φάση το έργο επανασχεδιάζεται/ επανεξετάζεται για νέο τρόπο υλοποίησης.  
 
«Παράκαμψη Μαρκόπουλου και συνοδά έργα» 
Το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο «Παράκαμψη 
Μαρκόπουλου και συνοδά έργα» δεν έχει και δεν προβλέπεται να ενταχθεί 
βραχυπρόθεσμα. 
 
«Επεκτάσεις Αττικής οδού» 
Το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο «Επεκτάσεις 
Αττικής οδού» δεν έχει και δεν προβλέπεται να ενταχθεί βραχυπρόθεσμα. 
 
«Κυκλοφοριακές βελτιώσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης» 
Το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο 
«Κυκλοφοριακές βελτιώσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης» δεν έχει και δεν 
προβλέπεται να ενταχθεί βραχυπρόθεσμα. 
 
«Άξονας ΠΑΘΕ: Ελευσίνα – Υλίκη – Θήβα» 
Το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο «Άξονας 
ΠΑΘΕ: Ελευσίνα – Υλίκη – Θήβα» αναμορφώθηκε και δεν αποτελεί πλέον μεγάλο 
έργο. Θα προχωρήσει με προϋπολογισμό 40Μ€ περίπου.  
 

ΕΕιιδδιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ΕΕΠΠ  ««ΨΨηηφφιιαακκήή  ΣΣύύγγκκλλιισσηη»»  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠ  ΨΨΣΣ))  

ΤΟΜΕΑΣ ΤΠΕ 
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«Ψηφιακή Τάξη» (νυν «Μαθητικός Υπολογιστής») 
Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φάκελος 
Μεγάλου Έργου με τίτλο: «Ψηφιακή Τάξη» (νυν «Μαθητικός Υπολογιστής») 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 ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ έλαβε απάντηση από την Ε.Ε. για 
απόσυρση του φακέλου και επανυποβολή του μετά την αλλαγή σχετικού κανονισμού, για 
καθαρά τεχνικούς λόγους. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο του 2009 και 
εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησής του που αφορούσε στη 
διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές και η αξιοποίησή τους στη 
διδασκαλία.  
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με το σημείο Δ.1. του Εφαρμοστικού 
Κανονισμού (βλ. παράρτημα ΧΧΙ ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον Πίνακα που 
ακολουθεί:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  

(dd/mm/yyyy) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

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  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  

(dd/mm/yyyy) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ 

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:  
 

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) Δάνεια ΕΤΕπ/ΕΤαΕ 

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 
85.310.000 68.248.000 17.062.000    

 

ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ((ΕΕΔΔΑΑ))  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  

ΤΟΜΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
«Ολοκλήρωση Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής, Πειραιάς- 3 Γέφυρες» 
Για το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο 
«Ολοκλήρωση Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής, Πειραιάς- 3 Γέφυρες» δεν υπάρχει 
ακόμη αίτημα από το δικαιούχο. 
 
«Δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο» 
Το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο «Δημιουργία 
Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο» είναι προγραμματισμένο με σύμφωνη γνώμη 
του ΥΠΟΙΑΝ.  
Στις 7-8-2009 η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: 
«Κατασκευή Β’ λειτουργικής φάσης Θριασίου Πεδίου και κατασκευή Σ.Σ. Ζαφειρίου» με 
συνολική δημόσια δαπάνη 106.000.000 €. Μέχρι τις 31-12-2009 δεν είχε ολοκληρωθεί η 
ένταξη της πράξης. 
 
«Επέκταση του ΤΡΑΜ: Τμήμα ΣΕΦ – Πειραιάς» 
Σχετικά με το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο 
«Επέκταση του ΤΡΑΜ: Τμήμα ΣΕΦ – Πειραιάς» στις 13-2-2009 η ΤΡΑΜ Α.Ε. υπέβαλε 
αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Δυτική επέκταση τραμ στον Πειραιά» με συνολική 
δημόσια δαπάνη 127.650.000 €. Μέχρι τις 31-12-2009 δεν είχε ολοκληρωθεί η ένταξη της 
πράξης. 
. 
«Επέκταση Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής, τμήμα Κορωπί – Λαύριο» 
Το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο «Επέκταση 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής, τμήμα Κορωπί – Λαύριο» είναι ανώριμο. 
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«Επισκευαστική βάση ΗΣΑΠ στον Πειραιά» 
Για το αναφερόμενο, στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠ Αττικής, μεγάλο έργο 
«Επισκευαστική βάση ΗΣΑΠ στον Πειραιά» δεν έχει καν υποβληθεί αίτημα από το 
δικαιούχο.  
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4.5. Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε και Δ.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/Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ και ΕΥΣΣΑΑΠ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Ενδιάμεσων 
Διαχειριστικών Αρχών ΠΕΠ 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: 
Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα – αποφάσεις που διατυπώθηκαν από τις Ελληνικές 
αρχές: 
• Η επίσπευση υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και 

των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 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 

δικαιούχων, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα,  
- λήψη ειδικής μέριμνας για την υλοποίηση έργων 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 Δικτύων για την 

τροποποίηση -σε μια πιο λειτουργική κατεύθυνση- του θεσμικού πλαισίου σχετικά 
με την παραγωγή μελετών και δημοσίων έργων, στοχευμένα για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.  

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 
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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 Διεύθυνση 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 δικαιούχων και την ολοκλήρωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
και πόρων στις διαχειριστικές 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 Ε.Ε. σχετικά με 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 ΕΚΘΕΣΗΣ 

Πίνακας 1.5 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής 
συνδρομής ανά κατηγορία σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του 
Παραρτήματος ΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 
1828/2006 (παράγραφος 1.1.3 ετήσιας έκθεσης 2009) 
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Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

Κωδικός (*) Κωδικός (*) Κωδικός (*) Κωδικός (*) Κωδικός (*) 

Διάσταση 1 Διάσταση 2 Διάσταση 3 Διάσταση 4 Διάσταση 5 

Θέμα 
προτεραιότητας 

Μορφή 
χρηματοδότησης Έδαφος Οικονομική 

δραστηριότητα 
Γεωγραφική 
περιοχή 

Ποσό 

03 01 01 22 GR30 1.601.402,95 

05 01 01 15 GR30 19.186.301,56 

05 01 01 22 GR30 175.159,65 

05 02 01 00 GR30 80.587.727,22 

08 01 01 13 GR30 143.265.177,87 

08 01 01 14 GR30 3.077.533,93 

08 01 01 22 GR30 2.144.351,35 

10 01 01 10 GR30 4.066.630,29 

12 01 00 17 GR30 938.643,67 

12 01 00 22 GR30 458.545,08 

12 01 01 17 GR30 840.423,21 

13 01 00 17 GR30 10.542.237,64 

13 01 00 18 GR30 17.127.694,57 

13 01 01 17 GR30 4.204.895,38 

14 01 00 22 GR30 1.658.274,30 

14 01 01 17 GR30 802.285,36 

21 01 01 11 GR30 176.064.121,07 

45 01 01 09 GR30 34.532.278,19 

45 01 03 09 GR30 3.840.598,60 

46 01 01 21 GR30 2.536.755,38 

53 01 01 21 GR30 38.337.575,31 

57 01 01 22 GR30 6.400.997,66 

57 01 03 22 GR30 1.600.249,42 

61 01 01 21 GR30 66.300.000,00 

85 01 00 17 GR30 1.354.844,43 

85 01 01 00 GR30 366.757,58 

85 01 01 22 GR30 123.539,39 

86 01 00 17 GR30 350.963,24 

86 01 01 00 GR30 426.893,94 

86 01 01 17 GR30 1.133.713,19 

        ΣΥΝΟΛΟ: 624.046.571,42

* Οι κατηγορίες είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση 
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